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A...A nemzetiségek kérdése annyira érdekes,

annyira életbevágó4
hogy nem. lehet felette: eleget elmélkednünk,
a magunkat ey téren eléggé atthonassá, tennUUnk..."
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BEVEZETÉS

A nemzetiségi kérdés a két vilcháboru között is Közép-

Kelet-Európa egyik centrals társadalmi problémája maradt.
E térségben sziate seamit sem tettek azórt, hogy as idegen
ajku lakosok beilleszkedjenek és jól érezzék magukat szUkebb és tágabb környezetükben egyaránt. Igy volt ez a Trianont követő évek -nemzetileg homogénebb- Magyarországán is.
Váltosds hazánkban 1945 után következett be, amikor
-a demokratizálódással párhzamosan- a lenini nemzetiségi
pOlitika figyelembevőtelével do alkotó gyakorlati alkalmazásával a nemzetiségek is meL;találták helyhket a azocialista
épitőmunadban. Wa már alkotmányban biztositott jogaik vannak
ós -megkülönböztetés nélküli- megbecsült tagjai társadalmunknak. Közisaert "hid-szereptk" fontossácit senki cam vitatja.
lolgozatomban as őszak-b6cskal délszláv lakosság helyzetét vizsgáltam a szerb megszállistól as 1920-as évek végéig.
A magyaro' czái délszlávok története szeapontjából "elfelejtett évtized", a ezen belül e nemzetileg vegyes régió visa6aata éppen feltdratlansága miatt vonzó feladat.
A magyar történelemnek e perióduza a forradalmak és as

ellenforradalom uraloorajutásának korszaka, melyet a bethleni konszolidáció hosszu óvei zárnak le.

Észak-Bácska délszláv nemzetiségének helyzetét kutatva
nem izoláltan csak e. kisebbsé&AL foGlalkortam, mivel nem
voltak hermetikusan elzárva; ebből következik, hogy akarvaakaratlan e térség -néha nemzetisécektől elvonatkortatotttörténelmét és néhány helyen /általánosságban/ a. magyarországi nemzetiségi kérdés eyes vettiletét is érintem.
Figyelembe vettem, hogy a nemzetiségi problematikát nem
szabad egysikuan vizsgálni, hanem olyan komplex kérdésként,
anely többek között gazdasági, szociológiai, politikai, jogi, Dszichológiai és kulturális vonásokat is tartalmaz.
1unk6mban felhasználtam a korszakra vonatkoz6 -főleg
helyi- sajtóanyagokat v dokumentumokat és feldolgozásokat.
Nagy segitséget jelentett a Bács-Kiskun megyei Levéltárban,
a Kalocsai trseki Levéltárban, valamint a vajdasági levóltárakban és könyvtárakban megtalálható•-utóbbi helyeken
főleg szerb-horvát

források tanulmányozása.

Az: Osztrák-Magyar Monarchia első világháboru szenvedéseit átélt nemzetiségei előtt 1918 tavaszára-nyarára vilá.

gossá. vált, hogy az, államkomplexum: gyengülésével párhuzamosan egyre növekszenek tőle való elszakadásuk esélyei. A. központi hatalmak sorozatos vereségei láttán az ilyen tervek
száma. egyre: nőtt. "Az. Osztrák-Magyar Monarchia sirj át as, an.

tant két lapáttal. ásta meg: titkos szerződésekkel és szövetségközi megállapodásokkal, ; valamint: a nemzetiségi mozgalmak
vezetőinek tett igéretekkel és hivatalos, félhivatalos, nyilatkozatokkal. Ahhoz,, hogy aztán a Monarchiát a sárba., be is
lehessen fektetni, már ''csak a. legfontosabb feltételnek.
kellett bekövetkeznie: a. háborus vereségnek." /1
A. Monarchia felbomlásával népek egész sora szabadult meg
a: Habsburgok közel öt évszázadoz uralmától. S ezzel emitt
szakitották el a Magyarországhoz f'iz6dő évszázados. szálakat
a szlovákok, a horvátok és a rom _ ok. 1918. október 2.8-án a
Cseh Nemzeti Tanács jelenti. be Cseh-és Morvaország függet
lenségét. Két, nap mulya a. szlovákok csatlakoznak a s egysé-.
ges Csehszlovák Köztársasághoz. Október 29-én a zágrábi országgyUl És lae jelenti Horvátország elszakadását, s egyben
.

.

csatlakozását a szerbek, horvátok és szlovének közös államához. Október 30-án megalakul az erdélyi románok Nemzeti

Tanácsa, am ely december 1-én proklarné 1 .ja az. unióst Romániá-..
v€al.. '.A Monarchiától elszakadt népek álma -a modern polgári
fejlődés egyik feltétele- az. önálló, nemzeti állam 1.918 utol.s6 hónapjaiban megvalósult. Azonban az uj államképződmények

mindegyikében a, nemzeti burzsod.-földbirtokos osztály kezébe
került a hatalom4 s emért az itt lakój népek nem tudták élvezni az annyira áhitott szabadságot és függetlenséget:
Egyesek szerint nem is volt ez, igazi szabadulás, csak a. nagyobb börtönből egy kisebbe való dtvonulds; de as: emlitett
országok számára ez mindenféleképpen uj volt és más. Arról
sem szabad megfeledkezni, hogy as antant segitsége nélkül. a
Monarchia felrobbantása lényegesen nehezebb lett volna:
B nemzeti forradalmak mellett az egyetemes emberi haladds szemszögéből nézve, as orosz, magyar ós német osztály-.
forradalmak voltak Közép-Kelet-Európa legjelentősebb eseményeii A nanzeti-és osztályforradalmak bonyolult kölcsönha-!
táoban álltak egymással, s a. burzsoázia nem tudhatta, hogy
mikor csap át egyik a másikba; A. forradalmak minden fajtd,jától való félelmükben .nacionalizmusuk ellenére- készek
voltak szövetkezni a burzsod-földesuri osztályrend megvédé-

se céljából a környező országok szintén revolucióktól ret-tegő vezetőivel.
1918. október 2 5-én megalakul. a Magyar Nemzeti Tanács,
:

mely kinyilvánitja as ország teljes függetlenségét
tikaii gazaasági és katonai téren. Néhány nap mulya, október 30-31-én győz a polgári demokratikus forradalom.
Az Osztrák-Magyar Monarchia számára as 1918. november
3-án aláirt fegyverszünettelért véget a világháboru. Tiz
nap mulya a szerb fővárosban, a Károlyi-kormány kepviselőjei

Linder Béla irta aid a katonai konvenciót, melyet az

antanthatalmak részéről Henrys francia tábornok, és a szerb
hadsereg főparancsnoka, Zoivojin Misics vajda szignált. A

katonai megállapodás közvetlen el6mAnyéhez tartozott o .hogy:
"A Szerbián át északnak vonuló francia ós szerb egységek el.
érték Belgrádot, gyakorlatilag a magyar)határt, s a Horvát
Nemzeti Bizottsdg november 5-én behivta a szerb hadsereget,
vagyis alapot nyujtott arra, hogy Horvátországtól északra
jelöljenek ki demarkációs vonalat." /2/ A szerb hadsereg
10-én már Zágrábban volt.
nzép-EUrcipa sorsa. főleg a francia kormányt érdekelte,
amit alaposan megfontolt gazdasági, politikai és katonai
érvekkeltámasztottak alá. A belgrádi katonai egyezmény megkövetelte, hogy: "A magyar kormány összes csapatait északra
vonja vissza attól a vonaltól, melyet a Nagy-Szamos felső
folyása, Beszterce, Maros falu, a Maros foly6nak a Tiszába
valóitorkolata, Szabadka, Baja, Pécs, amely helyeket magyar
csapatok nem tarthatnak megszállva, s a Dráva folydsa alkot
addig, ahol ez a folyó a ozlavón-horvát határral összeesik."
A Károlyi-kormány a katonai konvenció aláirásával az or-

szág kishatalmi megszállását akarta elkerillni * s hogy a
nagyhatalmak által garantilt határok között k66zillhessen fel
a. további tárgyalásokra.
A Károlyi-kormány Horvdt-Szlavónország "kötelékfelbont6
akcióját" befejezett tényként könyvelte el, de a Vajdaság
elszakadásával nem értett egyet. Ez azonban rövid idő alatt
bekövetkezett. A "bánsági, bácskai és baranyai'szerbek, bus..

nyevicokés a többi szlávok" 1918. november 25-i ujvidéki
nagy népgyUlésének egyik határozata a Szerb Királysághoz

való csatlakozás mellett döntött, mig a. másik a 41agyarországtól való,elszakaddst proklamálta.

A. népszkupstina

kiáltványában követelte a szomszéd országokban lakói délszláv kisebbség jogainak elinmerését.
A. polgári demokratikus forradalom a maga módján lezallott tszak-Bácskában is. 1918. november 2-án koaliciós alapon megalakult a. Bajai. Nemzeti Tanács. A parasztok és a
kisszámu munkásság a környező helységekben is szervezkedni
,

és mozgolódni kezdett. A szerb megszállók megérkezése azonban megakasztotta e. terület tovdbbi forradalmasodását.

Az. Lszak-Bácskában lakó délszláv etnikai csoportok

tszak-Bácskán -mint földrajzi elnevezésen- a Duna•Tisza
közének körülbelül a Baja -Jánoshalma - Szeged vonaltó l

.

délre elterülő részét: értjük. A. vizsgált települések az, emlitett időhatárok között egy kivételével az akkori BácsBodrog várbegyéhez tartoztak, melynek székhelye Baja volt;
a.kivételt Bajaszentistván jelentette, amely 1930-ig Pest
hegyéhez: tartozott. /T7a. valamennyi. Bács-Kiskun megyében található:./
Bács-Bodrog várhegye egyike: volt az: ország legkevertebb

nemzetiségi területeinek. Itt, találkozott egymással a DélBácska bunyevácsága a Duna-Tisza köze északi részének na-•
gyar. tömbjével, Szintén ezen a területen huzódott át a Bánát és a Dunántúl _ német szigeteit összekapcsoló sváb vonu-.
lat is.
A vizsgált területen és helységekben a délszláv népelemek közül legtöbben a horvátok, töredékVic a. szerbek cso,

portjába tartozott. A délszlávok egyes csoportjainak eredete, ma. még nem kell6 en. tisztázott.
.

Az egyik legismertebb horvát etnikai csoportot a bunyevácok alkotják. Források által bizonyitott, hogy a.17. század második felében menekültek a törökök elől. Dal m ciából
és Hercegovinából az észak-bácskai területekre is. Legnagyobb központjaik Baja, Szabadka és Zombor voltak. E váro-

sokban és ezek környékén aagyarakkal ős sok esetben németekkel - egy-itt vegyesen éltek, és élnek ma is.
A másik, sokkal. megfoghatatlanabb -és eredetét sokszor
megkérdőjelező. etnikai csoportot a sokacok alkotják, akiket a kutatók z.öne a horvátok közé sorol.. Észak-Bácskában
kizárólag Hercegszántón élnek. Korábbi hazájukból„ Bosznia
ős Hercegovina területéről. a 16-17. században érkeztek magyar földre. Hercegszántóra -egyes adatok szerint- kb.
50-60 %-uk a kurucok elől menekülve. a Baranyából szökött
át.

/4/
A sokacokról. Karl. János egyik tanulmányában ezt irtd:

"A bunyevácok legközelebbi rokonai a. velíik egyidőben bevándorolt ős sokáig. nem is külön tárgyalt sokacok. A magyar nyelvben aeghonosado.t.t már a. 'sokác' irdemód, bár ez
bunyevácos és kerülendő, helyesebb a. 'sokac' . Az, hagy a
bunyevácokat sokáig egynek vették a. aokacokkal, Fényes
Bl ekre vezethető, vissza, aki statisztikai kimutatásaiban
.

a. kettőt. nem választotta el egymástól... A bunyevácoktól
eltérő faji jellegüket ma is megőrzik /ti. a két világháboru közötti időszakban -B.L•/, mert csak egymás között
házasadnak." Majd igy folytatja :' "Gazdaságban messze el:

maradnak a. tehetős bunyevácok mögött..." /5/
Egyes kutatók között elterjedt az a. nézet, miszerint
.

.

a. sokacok nem a horvát. etnikumhoz. tartoznak. Szerintük a
zavart az, okozta,; hogy a katolikus vallás és a horvát etnikum közé sokan egyenlőségjelet tettek. Vannak akik a
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sokacohateredetileg görög-keleti vallásunak, mások katolikus szerbeknek tekintik. Amennyiben több oldalról biz°.
nyithat6 lenne, hogy görög-keleti vallásuak voltak, ugy a.
sokacok egy része Hercegszántón a XIX. század végi aposz.
táziával lényegében nem áttért, hanem visszatért régi,
6sei által gyakorolt vallásához. /6/
Korszakunkra Észak-Bácskában a jelentősebb számu hor-

vát nenzetiségU lakosság mellett a. szerbek száma igen megcsappant. A. folyamat elinditója a déli határőrvidék 18711885 közötti fokozatos polgáriasitása, azaz a. magyar, iiletve a. horvát közigazgatásnak való dtadása. Rapcsányi Ja.
kab 1934-ben kiadott monográfiájában a következőket irja:
"... a határőrvidék megszUntével sok szerb család elköltd. ,
zött a városból. /ti. Bajáról, ahol nagyobb számban éltek
-B.L./ ős nagyon megfogyatkozott a szerb lakosság. A régi
uralom nagyságát hirdette a nemrégiben még két templom
azon szokása„ hogy szerb vizkereszt napján a szerb para.
chia lelkésze a városházát megszentelte. De a felekezet
,
nen fedezi az egy lellélekszáma ma már oly csekély,,hogy
készből ős,egy tanitóból.4116 funkcionáriusok fizetését és
csak a régi nagyobb alapitványok tartják még fenn az egy.
házat. A teljesen leapadt hitközség a szerb megszállás
alatt papját is elvesztette, miveL az a magyar állam fenn.
hatóságának ellenszegUlt, a. városból távozókhoz csatlakozott és veil& ment el. Azóta. Hercegszántóval egyesült az
egyház."

/7/

-L3,.

A pravoszláv egyház azonban -c: 9zak-bác skai . hiveinek
csekély száma ellenére- a két háboru között se m felejtkezett ne g e területről és a tőle megszokott gondossággal
.

ügyelt arra, hogy a hivatalos Magyarország szervei, képviselői ne: szólhassanak bele: egyházuk belső Ugyeibe.
A délszláv etnikai csoportok megitélésénél megnyilvánuló: bizonytalanságot tükrözi a vizsgált korszakban, 1924ben induló : és 19 44-ig Budapesten évente. negjelenó. "D anica,"
.

kalendáriumok cimlapja is. Az 1925-ös kalendáriumon péidá.ul. ez- szerepel: "Kalendárium. a Magyarországon 616 bunyevácok„ sokaco k, horvátok, bosnyákok, rácok és dalmaták szá.

.

mára." /8/ 1927-tőL az utóbbi három csoport nevét elhagyták a ciml.apról. /g/

Az. 1920-as és az, 1930 -as népszámlálás kimutatásai sem
tekintik a. bunyevácokat. ős a sokacokat horvátoknak. Az
1920-as népszámlálásnál a bunyevácokat és a sokacokat az
"egyéb" kategóriába sorolták, s külön csoportként kezelték
a horvátoka t.

Délszlávok a statisztikák tÜkrében

A. nemzetiségi kérdés kutatásánál rögtön felmerülő probláma, hogy mi as egyes nemzetiségekheZ való tartozás kritériuma. Annak uegitélése, hogy ki a nemzetiség

pontosabban kit számithatunk annak, több tényezőtől függő
szubjektiv álláspont. Ha például összehasonlitjuk a. korábbi

néDszámlálások során felvett "a népesség megoszlása anyanyelv4 ill. unemzetiség" szerinti adatokat, akkor közel sem
kapunk azonos számot. Az uteibbi mindig alacsonyabb, amibe

.

-a történelem folyamán oly sokszor tapasztalt- diszkriminációtól val6 félelem, is közrejátszott. Nagyon gyakori példá
uI, hogy valaki anyanyelvének a horvátot vagy a szerbet jelöli meg, ugyanakkor nemzetiségi hovatartozását illetően
magyarnak vallotta magát, vagy éppen forditva.
A. kutatások során keletkezett nemzetiség-meghatározások
is különbözőek. Lényeges jegyként mást és mást emelnek ki.
A. két világháboru közötti időszakból példaként Alljon itt
kettő /polgári/ ndefinici6". Haendel Vilmos szerint olyan
jelentékenyebb embercsoport, "mely valamely concrét állam
területén -közös testi ás lelki tulajdonságok által egybefüzve-- más hasonló egyének mellett él, egységes ás eredeti
módon gondolkozni, érezni, akarni ás cselekedni bir." 41/
Buza László a. kérdés megitélésénél a szubjektiv vondsokat hangsulyozza: "KULső, objektiv isméry gyanánt első-

sorban a. nyelvkintakozak; a. statisztika is rendszerint a
nyelv valamely meghatározott alakját: az anyanyelvet, tdrsalgási vagy családi nyelvet, azt a. :velvet, melyet az iilető legjobban beszél, veszi a. nemzetiség meghatározásánál
alapul. A nyelv azonban egyik alakjában sem megbizhat6 kritérium, éppen ugy, mint nef nyujt megbizhatá ismérvet a leszármazás kérdése sem. Olyan objektiv ismérv, melynek alap-.
ján az egyesek nemzetiségi hovatartozdsa mindig feltétlen
bizonyságga1 megállapithat& lenne, egyáltalán nincs. A nemzetiség fogalma szubjektiv fogalom; ebből következik, hogy
az egyesek nemzetiségi hovatartozásának kérdése is csak az
érdekeltek egyéni bevallása alapján dönthető el." /12/
A marxista meghatirozások köaül kiemelendő Kővágó Lász166, aki röviden, frappánsan igy jellemzi a nemzetiség fogalmát: "A nemzeti kisebbség jellegü nemzetiség a lakossdg
többségét alkotó, nemzettel azonos államban euiitt 616, sa.
ját anyanemzetétől határral elválasztott népcsoport. Tagjait a nyelv, a kultura, a. hagyományok és a. származás kö.
zössége, az összetartozás tudata, 4alamint a. nemzetiségük
megőrzésére irányuló, akarat tartja össze. A. nemzetiség települési területe lehet- összefüggő, tömbtelepülés, de tagjai szórványban is élhetnek. Gazdasági érdeke a vele azonos területen, illetve azonos országban 616 más nemzetiségd lakosságéval közös regionális érdek." /13/

-116—

A. trianoni határok megváltoztatták az ország nemzeti- ,

ségi összetételét. A Magyarországon élő nemzetiségek arás
nya. 10% alá.. siillyedt. Létszámát tekintve: erősebb kisebbségnek csak kettő számitott: a német és a szlovák; melyek köziil az. előbbi száma meglehetősen magás volt a'. 8 millióra
redukált: országban. A. soknemzetiségű Magyarországból igy a.
tér.sóg nemzetiségileg .leghomogénebb állana, lett.
.

A különböző helyeken megjelent, nemzetiségi arányokat
kimutató: stati sz tikák a. két világháboru között -a néha ké.

sőbb is-, igen nagy eltéréseket. mutatnak. Ez nem véletlen,
mivel. e. számokkal, az; egyes kormányok és a kimutatást, készitő szervek céltudatosan. manipuláltak. De a.felszabadu.
lóst követő; feldolgozásokban is különböző adatokat talá
lunk, függően, attól, hogy szerzőjük melyik korábbi statisztikát fogadta el,. illetve milyen korrekciókat hajtott
rajtuk végre..
össz ehasonlitva például. Moravek Endre: Nagymagyaror-•
.

szád; nemzetiségei -Nult és jelen /Bp. 1934./ c. könyvének
fügelékében található. adatokat Kassai Géza: Magyar történelmi sorsfordulók és a. nemzetiségi kérdés /Kossuth,
1.959•/ e. munkájában közölt táblázatával, szembeötlő. kiil önbségekkel találkozhatunk, amely az 1918 előtti t erU.

.

letre /1 910-es népszámlálás/ és az 1920-as népszámlálásra
.

vonatkozó, adatoly esetében is megfigyelhető.
Moravek munkájában közölt táblázat /VIII. Csonkama-gyarország lakosságának anyanyelvi megoszlása 1920-1930./

..
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szerint a hazánkban élő lakosságból:

1920

1930

36.864

27.683

17.132

7.031.

Bunyevác t sokác stb. , ..4..

2.3.228

20.564

Összesen... ......•.. . . .. ••••

77.224

55.478

Horvát
8z.erb...*.

. ..... .A.. ir. ~ .. ..-.

...'.'..•...'..•....•..

Kassai idézett munkájának adatai /116.p./ szerint
.

1920-ban az összes délszlávok száma: 53.989. /14/
Fogarasi Zoltán a Trianon .utáni népesség anyanyelv szerinti megoszlásának vizsgálatakor a magyarországi ddl.szl3

-F

vok számát 49 Q 01 .9-ben állapitja. meg. /15/ Ugyanakkor a népesség nenzetiségi megoszlásának feldolgozásakor délszlá-

vokról tulajdonképpen tudomást sea vesz. /16/

A

táblázat

szerint:
Horvát

2.708

Szerb

3.653

Bunyeváe, sokác stb.

1.511

Vend, szlovén...

2.058

Vssz eseti.. .... ... ••

9.910

.

.

-

.

Az 1920-as népszámlálás igen hiányos volt. A szerbek
által megszállt terUleteken csak 1921 . novemberében lehe.

tett megtartani, /Egyébként egységes kritérium alapján
1.880-tól irtók össze a Magyarországon lakók anyanyelvét.

.

w JL .8: s

Azóta. ez az anyanyelvi statisztika jelenti a nemzetiségi kimutatást../

.

A következő oldalakon lévé táblázatok Észak-Bácska la.-kosságának anyanyelv szerinti községenkénti megoszlását mutat j ák az 1920-as és az. 1 .9:30-as statisztikai adatok felhasználásával.

T táblázatok csak azokat a.helyságeket tartalmaz-

zák, melyekben a. délszlávok száma meghaladta a százat. Ezért
a

kimutatás nem teljes abban az érteleiben, hagy nem adja az

e. területen lakói délszlávok °pontosn számát, mivel elszórtan
más községekben

is

éltek.

/Baja.

esetében az adat mindkét

nópszáril álásnál. Baj asz entistvánnal együtt értendő. A mai
.

:

északi külváros -korábban nagyközség- átcsatolására 1930-ban
került sor./

Az 1920-as népszámlilds adatai: /17/
Járds,
község

Jelenlevő
ANYANYELV
■■
összes
népesség magyar német horvát szerb bu- egyéb
1920-ban
nye-vie;
so4...411

101.1

•

Ma..
gYa'
rul
tud

1. Bács-,
almdsi 3.
B.almds

11.517

2.982:

7.030

Felsőosikéria

1.886

1.230

101.

KATYMAR

4.168

414

2.377

Tompa

6.354

5.770

61

Bdcsbokod

3.916

1.525

B.bors6d

2.408

Csávo:ly

10

6

1.468

5

547

21

9.907

3 1.734

1.375

2

2.038

497

9

6.294

1.602

788

1

3.729

1.334

791

280

3

1.989

2.869

356

2.010

498

4

1.814

Felsőszentivén

2.511

1.348

470

6 92

1

2.422

Vaskut

4.594

470

3.848

274

2

1.895

3.628

84

2.506.

H.SZANT6 . 3.190

1.601

41

2

490

Baja tjv. 22.709

17.564

1.922

20

88

1..884

332

1

-

2

15

2. Bajai
jdrds

1

.

3. Hercegszántői
GARA

Ebből.
B.szentistvdn

3.338

1

1.037

- 1.011

947 29
80b

2.512

3.023

92 22.308

1 1.117

3.294

-20..

Az 1930-•as népszámlálás adatai: /18/
. J árds,:
község,
m. és

Jelenlevő
összes
népesség

A ~.iT Y A N Y B L V

~a•~
Ma-

.

nagya r német horvát szerb bu.

t j. lid- 1930-bam

egyéb

nye-

ro s

-

tud

vác,.
sokác
stb.

.

~

1 . Bács. alnási j.
1.3.045.

4. 451

7.306

6

5

Csikéria

1.975

1.348

225

.4

1

KATYNÁR

4.818

1.029

2.534

-

2 : 1 .250

Tompa

5.483

5.051

, 31

3

2-

Bdcsbokod

4.440

2.006

1.714

3

B.bo rsö ci

1..845

1.115

624

B. alná.s

.

1.233

39 11.707

398 . 3

1.844

3 . 3.483

378

18

5.447

708

9

4.1 74

106

-. 1.686

501

3

, 2. Bajai
járás

.

.

a- .

Csávoly

37.104

584

2.01 6

•►

Fe1s8-.
sz_entiván

2.801.

1.726

443

1

-

O.ABA,

4.124

341

2.673

5

1

, 3.377

1.890

-87

4.907

644

Baja. t3v. ' 27.935

. H.: ZÁNTb
: Va,skut

.

.

627

.

•

2.390

.

4' 2.725

1.1:01

3

2.080

1

196 . 1.173

30

2.959

3.995

7

258

3

2.761

24.469

1.766

8 '

2.548

171•

23

1'.615

3

542

54 27.689

Ebből
B. szent-

istvé,n

3.266

-

2

3.235

21

A táblázatokban felsorolt helységekben lakó, délszlivok száma össze sitve a.következő képet mutatja:
.

1920: 12.146
1930: 9.617
összehasonlitva az 1920-as és az 1930-as adatokat egyértelmUen kitUnik a délszláv elem visszaszorulása. EgyedUl
Csivoly és Gara község esetében nőtt létszámuk 1930-ban a
tiz évvelkoribbi állapothoz képest. Csávolyon 499-ről
501-re„ mig Garin l.038-ró1 1.107-re.
Török László, vármegyei szocidlis tanácsad6 a m. kir.
belügyminiszternek kUldött jelentésében -többek közöttaz 1910-es és 1930-as népszámlálási adatokat is összehasonlitotta. Dszerint a nemzetiségi megoszlás a hivatalos
statisztika szerint az alábbi képet mutatja: /19/
A megye: össznépességéből

magyar

német

délszláv

1910

60,50

29,30

9,30

1930

66,5%

25,6%

7,4%

Török László a nemzetiségek egymás közötti arányváltozását is vizsgálta, és megállapitotta, hogy "1911 és 1 930
.

között a. megye magyar népességének tényleges szaporodása
29,0g-ot, a németség szaporoddsa 2 1,8g-ot tett ki, mig

ugyanakkor a. bunyevácok száma. 8.666 -ről 8.132-re, 6,1g-al
csökkent." /A szerző, ide sorolta a. sokacokat is./

A: jelentés vizsgálja. a. nemzetiségek járásonkénti %--o®
Hegoszlását 19 30-ban:
magyar

német

délszláv

Bajai járás

50,6

36,8

11,8

Bácsalmási 3.

59,3

31,9

8,5

3ánoshal i. j

96,8

2,8

0,2

Megáliapitása.szerint a megye 26 községe közül 10-ben
a. németek és 9 községben a. délszlávok arányszáma. a maga.sabb, mint az illető nemzetiség, átlagos vármegyei arányszáma. Számitásai alapján 1930 7-ben /és tiz évvel korábban
is! -B.L./ a, legerősebb délszláv községek: Hercegszeíhtó
34,7

;

Gara. 26,7 és Katyiár 25,9%-nyi délszlávval.

Statisztikai kimutatásokat azonban nemcsak a Magyar
Királyi Központi Statisztikai Hivatal kész.itett.. A. déli
határ tuloldalán is több ilyet nyilvánosságra hóztak. Ezekkel az, SHS-Állam területi igényeit támasztotta alá,
naiv a. kivonulás utániakkal a számukra kedvezőtlen területi döntések -szerintük-,: Minden etnikai elvet né1kül.öző
igazságtalanságait próbálták igazolni. A számokkal való
manipuláció irreális eredményeket szült.
lie néhány táblázat, amely ezt egyértelműen mutatja..
A. szerb-horvát nyelvű "Szabadkai. Banioa Kalendárium"
1919-es kötetében több, mint 21 ezer Észak-Bicskában 616
délszlávról tud. Helységekre. Lebontva ilyen képet ad:

... 23

Baja

7.456

.

Bácsalmis

4.174

Bácsbokod . . . . . . 1.395
.

C eávol.y

760

'

P el s6 szentiván . . . 1.570
Gara.

1.317

Hercegszántó> . . . .'1.996
Katymár. . . . . . . 1. 986
Má,té t elk e. .....

641

Összesen tehát: 21:295.. /20/ Megjegyzendő, hogy a

felsorolásból még néhány -délszlávok által lakott- teleki is hagytak. /Pl.. Báceboraód, Csikéria, Tompa./
szabadkai ujság a

1 921. decemberében a. "Ne ven"
.

.

"Bajai Háronszág"-ról szóló cikkében a izövetkez6 bácskai
helységeket sorol ja fel : Bácsalmás, Bácsbo?so d, Hácsborsód,
.

:

.

.

,

Csávoly, Pels6sz enti ván, Gars.:, Hercegszántá, Katymár, Kun.

.

baja, Madaras és Mátételk.e, ahol kb. 16-18 ezer délszláv,
1 5-17 ezer német ég 8-10 ezer magyar 61. /21/
.

A. "Neven"' a. későbbiekben is foglalkozott az északbácskai délszlávok helyzetével. 1922. áprilisában megje.

..

lent cikkében az itt lakkd, délszlávok számát 25.950-ben
ál.l apit ja meg
.

..

/ 22/

.

A

szerb megszállás

A. viz;agált tertilet lakóinak hnboru utáni első nagy
"élménye" a; szerb megszállás volt.. Pernek rövid történetét
és a megszállás alatti életet már csak azért is vizsgálni
kell.., mert a dél sz1áv népelegyek ekkor mintegy "előretör.

nek", , háttérbe szoritva. a. velük egyö.tt lakó magyarokat és
németeket. A. 20-as évek több konfliktusának gyökerét is
ezekben azesztendőkben kereshet jak. /23/
1918 .no,ve aber 5-ín Mi si cs vajda, szerb vezérkari f 64
•

nök hadparancsában -többek között- utasitást adott arra,
miszerint meg kell szállni a. Bácskából a Bajától: és Sza-.
badkától dé3!re eső: területeket. Baján már 1918.november
.

B-sén megjelent egy, szerb tiszt több mint egy tucat kato.

na kiséretében. Következő napon -megerősödve az ujonnan
jött két századdal.-.' birtokukba vették a.. középületeket és
hozzáláttak a közigazgatás átszervezett irányitásához.! 24/
Nem volt könnyű dolguk., hosszas huzavona , burkolt és nyilat
,

ellenállás után csak december 1 4-én vette át Bácska, Bánát
.

és Baranya U jvidéken székel ó, népkormánya a város közigazgatását. X25/ De a konfliktusok. ezzel nem ezUntek meg.
.

A szerb megszállók az önrendelkezési jogra hivatkozva.
hozzákezdtek a Néptanácsok /Narodni Odbor/ megalakitásához, melyekbe szinte, kivétel. nélkiil csak délszláv szárma.•

-25.

zásuakat vettek be. Ezeket Szerb-Bunyevác, vagy Szerb-Sokat
Néptanácsoknak nevezték el. Őket próbálták rászedni arra,
hogy a.Szerbiához való csatlakozás szószólói legyenek. A
hangadó "propagandisták" a, megszállókkal érkező főleg zombcri, szerbek és kis számban ugyanebből a városból jövő horvátok /bunyevÚcok/ voltak; zőrnébenn közigazgatási tisz.tviselónek. álcázva. Beszivárgásuk és cserélődésük a megszállás
évei alatt folyamatos volt.
Baján 1918.no:vember 15-én jelentek meg a falragaszok,
amelyek november 17-'re, vasárnap délelőtt tizenegy órára
hivták Össze: a. népgyilést. a: Bunyevác Olvasókörbe. Itt alekitották meg a Szerb-Bunyevác Néptanácsot. A. falragaszok
mellett szerb-horvát nyel.vö reghívókat is nyomtattak. Ezer

►

ket röpcédulaként t•erj,esztették. Ime néhány sora: "Testvérek! Bunyevácok és. Szerbek! Ezekben az örömteli napokban
az szüksóges,, hogy minden bunyevác ős szerb testvér -felekezetre való: tekintet nélkül- összefogjon a szent célok
megvalósi tása érdekében. Ezt kötele sségkónt ir ja. elő szá.

.

r

punkra a bunyevác: ós szerb Lélek, a sziv és a. becsület..."

'

Az alakuló gyűlés lefolyásáról semmiféle
féle: irásos feljegyzés nem maradt hátra.. "-A lapok sem hoztak róla tudósitást. Annyi bizonyos, hogy a tanács hegalakult ős Mikovics
Ko.szta. szabómester,, Masirevics Milán kereskedősegéd és egy
Trszkics György nevezetit egyén tagjai voltak." /26/ Megalakulásakor vagy később lépett, be a,Néptanácsba. Dr. Jélich Mihály és Dr. Vuji cs Maxim. Mindketten horvát ügyvé.
.

.26—

dek voltak. Knézy Lehel munkájában neu ealiti Őket; valószintileg azért, mert kevésbé kompromittálódtak és ne
hagyták el az országot a. megszálldst követően.
Hogy a délszlávok ebben az időben Baján uennyire müködtek együtt a. szerbekkel és mennyire volt számukra szimpatikus a Szerbiához val6 csatlakozás gondolata kevés az adat.
"A szlávok csak csekély töredékét képezték a szerbek
által megszállt területek lakosságának, mégis a. belőlük választott kiszélesitett szerb tanácsokkal /Prosireni Scoot/
képviseltették a szerbek as egész megszállt terület /akosságát. A. tanácsokkal Uzött erőszakos kisérletezések legjellemzőbb példája éppen Baja, ahol as akkori 27 ezer lakosból
alig néhány szerb család lakott, a szintén csak töredéket
képező bunyevácságból pedig alig néhány család akadt, as is
jórészben a kényszer hatásaalatt„ amely csatlakozott a
szerb mozgalonhoz. ?égis ezen töredéklakossággal kiveint a
megszálló, hatalom Baja és a Csonka megye sorsa felett dönteni.a /27/
Megjegyzendő, hogy Baján kivált Bajaszentistv(amal
egylitt- jelentős számban éltek délszlávok. Bzw61 as oldalről mindenféleképpen épithetett rájuk e megszálló szerb
katonaság.
Baja városa azonban keményebb dici, volt számukra, mint
a evidék". 1919.január 28-án Baját elválasztják Baranyától
ős a vdros a. bajai születésii nolinkaVazul szeaélyében
külön főispánt kap". /28/

.-27

A városi magyar tisztikar korábban tett eskiljét ós fogaaaloát 1919 tavaszán visszavonta., Bskor a kormányzást
.

teljes egészében a szerbek vették át.

.

A megszállók -2szak-Bácskában is- központi és helyi
rende letekkel próbálták helyz etUke t konszolidálni. Jakov.

.

.

ljevics Hil orad bajai rendőrfőkapitány 1918.decenber 18-án
.

megtiltja az osztrák-magyar katonai egyenru ha viselését,
hi vatko.zva arra, hogy a helyi katonai parancsnokság egy
.

korábbi erre vonatkozá rendeletét sem tartotta; be a. Lakosság. Igy "...aki ezen rendelet ellen vét, arról a katonai

.

járőr a ruhát leveti, s az illete, alien pedig el fog jari." /29/

.

rebruár 1-én Bugarozki Koszta főispán elrendeli, hogy
"a megszállt terUleten levő : hatóságok a demarkacionális
vonalon tul:. levő hatóságokkal közvetlenül nem levelezhetnek", csak a "Narodna Uprava illetékes o s2tá,7.yat0 közbejöt.

tével, amely "az iratot a szerb-ho rvát-szlovén Narod11a Qe-.
.

tye kiküldöttje utján a magyar kor~ ányhoz fogja juttatni." , /N0% A megszállók am alárendelt hatóságok levól for.

galmát a.. cenzurával azonban ne:: tudták megfelelően ellenőrizni.
Az u jvidóki Népkormány plakútja szerint a megszállt
terUl.eteket "a legszélesebb demokratikus alapon, as összes
polgá.rsá.g, teljes jogegyenlőségének elve szerint, tekintet
nólkUl. a vallásra, nyvnetiségre ás társadalmi osztályra"
igazgatja. Az u j vidéki belügyi. népbiztos 1919. január 31-i
,

- 28

..

hirdetménye ezért megköveteli mindenkitől, hogy "m.agatartásóval a megszállott területeken a nyugalmat és a. rendet ne
zavarja."' /31/
Közben 1919. január 18-án megnyilt a párizsi békekonferencia. Nikola Pasice a béketárgyalásokon résztvevő judo ,..
szláv küldöttség vezetője 1920 augusztusáig Párizsban tartózkodott. 1.91 .9 elején arra "kérte a. belgrádi kormányt } hogy
a, bánáti és bácskai lakosságra vonatkozó:' ujabb adatokat bocsássanak a rendelkezésőre, s főleg az, itt lakók azon kívánságait:, mely szerint az SAS Királysághoz csatlakoznának."
Egy táviratában. a . magyar statisztikai adatok használ.ha.
tatlan.ságára hivatkozva. azt kérte. a kormánytól.,, hogy a. beliUgymini. sztérivaon keresztül. "szerezzenek pantos adatokat
Szabadkán Gugáno.vity bunyevác paptál, ás Mándity UUrtól., a
bunyevác irótól., arra vonatkozóan, hogy mennyi bunyevác, so•
kac és más szláv él. a, Baranyában és a. Bácskában, különös tej
kintettel. a. bajai ás bácsalmási Járásokra..." /32/
Az ujvidéki.Nagy Nóptanáce 1.91.9. február 27-i ülésén megválasztják a március 1--re. Belgrádba összehivott SAS Király.
ság Ideiglenes Népképviseletébe. küldendő 24 delegátust ás
ugyanennyi pótküldöttet. - Utóbbiak között egy észak-bácskait
is találunk -Baja város képviseletében- Lojza. Bogdanovi-•
tyot. /33/
1.919 első hónapjaiban a. bácskai délszlávok több gyifl.é st
tartottak; az. itt elfogadott határozatokat a. szerb fővárosbe:. küldték. Észak-Bácskában e. helységek között volt Bicsal-
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más,, Bácsbokod,. Bácsszentgyörgy, Baja, Csávoly, Felsőszentiván,. Gaza, Katymár, Vlátéteike. és Vaskut. /34/
.

Petar Peki6 munkájában a bajai háromszög elvesztésének
egyik okát abban látta, hogy ezeket a rezoluciókat Belgrád
nem továbbitotta a békekonferenciának. /35/
Valójában Sztoján Protics kormányfő egy rövid távirati-

ban értesítette a jugoszláv küldöttséget arról, hogy "Katy-

máron„ Béregen, Bácsalmáson és Szántám a délszlávok gyii]Lésekst tartottak, melyeken egyetértettek az: 1918.november
25—i ujvidéki határozatokkal és kérték, hogy ki.vé„h.ságusról
értesitsék a nemzetközi békekonferenciát is.

.

Azonban Pasics nem volt meggyőződve az ilyen dokumentumok használhatóságáról., ezért azt tanácsolta a kormánynak,
hogy "jó' volna ha. a. Bácska, és Baranya. lakosságára. vonatkozd
adatokat össz együjtenék és ezeket összehasonlitanák a hiva.

talos magyar statisztikákkal, ...mert a. nemzetiségek szárrátél. fog fingni a bácskai rendezés és nem az ilyen rezoluci

óktá1 . ...n /36 / Tehát Pasics jobban bizott a számokban,
mint a hegszállt területekről kii.1 dött táviratokban. Be a
.

kormány, sem volt biztos abban, hogy az ilyen dokumentumok
békekonferenciának való' folyamatos küldésével egyenes
arányban nőnének e: régié megszerzésének esélyei; ennek ól
lenére jeleatős részüket továbbitotta. Párizsba.
Belgrádba. megérkezett az 1919.május 14—én Szabadkán
tartott nagy népgyülés határozata.. is, melyen "ogyöntotü
lelkesedéssel.... Baja és Szabadka városok, továbbá Bátya,

—

Dusnok, , Miske, Sitkösd, Hajós, Felsőszentivón, Csávoly, Boko d, Almás,. Vaalcut és az egész Felső-Bácska, valamint Pest

megye déli részeinek lakossága nevében kinyilvánitották,
hogy a wii.soni önrendelkezési elvek alapján az SHS Kirél.yság mellett foglalnak állást." /37/
Sztanojevity és Jovan Radonity történész professzorok

1919. juniva 23-én referáltak a jugoszláv békeküldöttség
vezetőjének. Észak-Bácska regtartása érdekében egy statisztikai és egy gazdasági indokot hoztak fel. Az előbbi szerint Baján ős környékén főleg délszlávok laknak. S h a ez
nem lenne elég, akkor alá ke11 támasztani még egy érvvel.
Utóbbi a,Perenc-csatornával kapcsolatos volt. A beszámoló
során kifejtették, hogy az SHS Királyságban Óriási gazdasági és közlekedési gondokat okozna, ha Baja városát Magyarország számára itélnék, mivel a. Dunát a Tiszával Összekötő
I erenc. csatorna: vizét a. Bajána kezdődő folyóágbál kapja,
s amelyet bárikor és bármilyen indokkal le lehetne zárni.
Ez a száraz esztendőkben katasztrofális következményekkel.
járna egész, Közép-Bácskára nézve. /38/ Ezek az érvek Ciemenceauhoz is eljutottak.
A belgrádi kormány más tudósok segitségét is igénybe

vette. 1919 nyarán Jovan Cvijity ismert antropogeográfust
kérte fel, hogy látogasson el a Baranyába és a Bácskába, s
az ott szerzett tapasztalatait foglalja irásba.
Cvijity szeptemberben lomborból az SHS Királyság dele-

gációjának küldött jelentésében esszefogla1ta a Baja és
környékén, ill . Szabadkán szerzett személyes és friss be.

nyomásait, /Néhán.y nappal korábban elküldött levelében a
baranyai adatokat bocsátotta a párizsi küldöttség rendelke+
zésére./

.

Cvijity meglátogatta a Baja-Bácsalmás-Hercegszántó- háromszög minden helységét, s arra a konkiuzióra jutott, hogy
szerbek é s bunyevácok nem alkotják e terület lakosságának relativ többségét sem, de számukat tekintve: rögtön a
németek után jönnek..., tehát számuk nagyobb a magyarokénál." /39/ Cvijity szerint "ezek nem is igazi magyarok,
.

mint a Tisza mentén, hanem a bunyevácok, szlovákok, németek
és magyarok..,, etnika-keveréke... : minden mélyebb nemzeti
öntudat nélkül; ebben a. tekintetben lényegében egy indolens
tömeg é r
Cvijity a bunyevácokról nagyon pozitivan nyilatkozott.
Eegállapitásai szerint 'teredetiiket tekintve... nagyon erőBen dinári tipusu lakosság, hasonló. a Hercegovinában é e a
.

dalmáciai Zagorjeben, illetve a Nyugat-Szerbiában élőkhöz;
nagyon büszkék eredetükre:. A magyar, a zsi dá és a német
,

civilizáció hatása sem okozott náluk változás t. Ók mindezt
.

magukon átbocsátották, s a. maguk módján fel is dolgozták..." Cvijity elismeri, hogy 1a: magyarországi elnyomás
es, jogtalanság állapotában a délszlávok nem eléggé öntud.a,

.

tosak, de most egyfajta nemzeti ébredés figyelhető meleg náluk. Ha Baját és a környező falvakat nem kapná. meg a ju

.
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goszláv álLam, akkor ez szerinte kétség nélkütl: az irredentizmus e gyik területévé válna. /40/

2919.nárcius 21 -én kikiáltják a magyarországi Tanácsköztársaságot., Megkezdódik a proletárdiktatura gigászi
kdzd.elffie: egy igazságosabb tarsada1mi rendszer ki.epitéséért. Hogyan reagáltak erre: a burzso:á. é.lka,aok? "Belgrádtól
Szalonikin At Pári.zsig, ős Londonig... az a kép alakult ki,
hogy Kun Béla rendszere az oroszországi szovjetek segitségé:vel akar ellenállni a nagyhat-.mlmt határozatnak, és hogy
a. vál.tozásnak más lényeges moti'vuma 'nincs is.. A párizsi
.

polltikai és katonai vesetők... a. Tanácsköztársaság kikiáltását maguk is zsarolásnak tartották..." / 41 / A bolsevizálódás sehogysen illett bele a franciák közép -európai

terveibe.
A. jugoszláv politikai- ős katonai körök a. 'bolsevizmust' elleni harc szUkségességét nem vetették fel, és a
francia, felkérésnek nem siettek eleget tenni. Azon voltak, hogy a Tanácsköztársaság leverésében való , esetlege: s .
jugoszláv részvételért az antantha:.talmakka.l: magas árat
fizetteaenek. Nemcsak néhány további terale.ti engedményt
akartak elérni, hane m az ország elismertetését és a katonai kérdések rendezését is." / 42/ Közrejátszott ebben
az QSA., f egyveres beavatkozást ellenzd politiká ja is,

melynek korm.ánya, ekkor a natal. jugoszláv állam npratektore volt.

.
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A Tanácsköztársaság vezetői 1919 áprilisában tartot-

tak egy szerb-francia. közös. támadástöl, melynek a cseh- .
szlovák 48 román: hadsereggel' egyeztetett időpontban valf
meginditása végzetes lett volna számukra.

'

A

bel.grádi kor-

raásnny az intervencióst tekintve azonban. továbbra is tartós• kodá maradt.
A szövetségesek végi. .is juniusban elismerik asz SHS
Államát. Igy ezért egy intervenciót már nem kellett koc. káztatni.. A következő hónapban pedig már nem lehetett, mivel a: juli.usi ál.taláno.s sztrájk a. kormány szárára. komoly
figyelmeztetésként hatott, amelynek során a murkkásság a
Magyar Tanácsköztársaság és Szovjet-Oroszország mellett
tUnnte.tett.

.

Észak'.Bácskába. a. demarkációs vonal ős a. fővárostól
val.6 távolság ellenére eljutottak a. proletariátus harcá-.

nak fontosabb hirei; de, a Tanácsköztársaság rendeleteit
nem lehetett végrehat jtani. Bács-Bodrog vármegyéből. csak
Rém, Bo.rota és Kisszállás tartozott a proletárállamhoz
Jánoshalna:. székhellyel.
A megszállt terUl.eteken 1919 áprilisában Dr. Bugar-- .
szki Koszta. zom.bori főispán-kormánybiztos megtiltja som; jus
elseje megünneplését„ a ak ik ez ellen vétenek, azok 'a
kivételes törvények alkalmazása mellett lesznek felelősségre vonva." / 43/ /á. megszállók 1920-ban már engedályezték május elseje: m.egiinneplé sé t; sőt ezt megelőzően' é.s
ezt követően a fehérterror elleni tőbb tiltakozó gyiálés

-
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megtartását
A. szerb megsz ' ' ' ás többnyire közvetve, bonyolult áttételeken keresztül érintette a. magyarok, a né :-etek és
-a másik póluson az e területen 616 délszlávok kapcsolatát. Bács Bodrog vármegye: alispánja:. már l918.december 14-én

.

Zomborbin keltezett a Járási főszolgabiróknak és polgármestereknek küldött levelében utasitja őket, 'hogy a kineve.zend& elöljárók kiválasztása. tekintetében -'különös figyel.emmel a helyben lak' nemzetiségek eáshoz való arányáraa legnagyabb figyelemmel legyenek." /44/ Ennek ellenére a
megszállók a közigazgatás, gazdaságirányitás területén ffil:eg az itt lakó, délszlávok segitségét vették igénybe. Meg.
bi.zatásokkal., munkával..látták él Őket.
A magyarországi proletárdiktatura: sikereinek hire, eljutott a,me.gszálllók fülébe is. A Vörös Hadsereg növekvő
erejétől való fél.elr ük is hozzájárult ahhoz, hogy 1919.ápril is 26-én Dolinka. Vazul. főispán-poigr estei elái.r ja
azt a hirdetményt, melyben - a. tiszai hadosztálykörzet pap
►

►

rancsnokságánák megkeresésére: hivatkozva- felhivja. a figyelmét az: "1889, 1890, 1891 ős 1892.. évben akár Baján,
akár másutt született ég Baján tartózkodó) szláv nemzetiségii /szerb, bunyevác stb./" férfiaknak, hogy összeirá.s vógett azonnal, de. Legkésőbb három napon belül a. rendőrkapi.
tányságon jelentkezzenek; függetlenül attól , hogy teljesi.

te.ttek-e. &ix katonai szolgálatot vagy nem, illetve alkarinasak-e vagy nem. / 45 /
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A megszállók a délszlávok feltétlen hűségére alapozva,
biztak abban, hogy a közigazgatás mellett most már a katonaságnál is hasznukat lehet venni, s, a tel/ után fegyvert
is mertek a kezükbe adni.
H a megnézzük azoknak a. névsorát, akiket kitoloncoltak,
börtönbe zártak, akkor ezek között alig tatinunk délszláv
nemzetiségűt. Utóbbiakkal alig volt konfliktusuk. Ennek
alátámasztására iae: néhány a megszállás alatt heghurcolt
egyének közül: Bielitczky Károly hercegszántói gyógyszerészt és Huszár Ákos bácsalmási aljegyzőt tettleg is bántalmazta. Pollik József bajai butorgyárost és Szása Ottó
földbirtokost letartóztatták,, majd bizonyítékok hiányában
szabadlábra helyezték Őket Utóbbit a szerb hatóságok kémkelé esel és házaárulással vádolták. Méskó Zoltánt 1919
nyarán.. lezárták, Szaulieh Antal ujságirót 1918 decemberében tusaként három és fél hónapra. a péterváradi kazamaták-

ba. internálták, majd 1921 februárjában hazaárulás vádfával
u fiból. letartóztatták, melynek során több hónapot töltött
vizsgálati fogságban.. A megszállók kiutasitották a. város-

1)61 Meskó Ottó tisztviselőt ős 19. 21 áprilisában dr..Pischl.
Ferenc ügyvédet. Borsay István bajai polgári iskolai hittanárt a. börtönből va16 kiengedése: után utasitották ki.
Birinyi. József uj ságiró a hatóságok kellemetlenkedéseire
meneküléssel. válaszolt . / 46/
1919 eszén a "degradált Dolinka" helyébe Má ti cs Már—
tent nevezték ki a megszállt terület kormánybiztosává,. s
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vele megkezdődött Baj a város siralozzá. avatása" ••irja
Rapcsányi Jakab. / 47/ alfát havi fogsággal sujtotta Baja

néhány kifogástalan lakóját, mert a. szerbek kivonulása
esetére polgári őrséget szerveztek. Tizek voltak: Benkő Sándor huszárezrede s, Rumbach István mérnök, Kolozsvári Árpád
~

számvevő, V. Losoezy György tanár, Lovász Dezső százados,
Oltványi István, dr.Re : chtl /HoU6s/ József, dr.Versónyi Jenő rendőrségi tisztviselő, Miohite. László leszerelt katonatiszt." /48/
Nézzük meg közelebbről a. megszállás alatt lévő falvakat; tokét, melyekben számottevő délszláv etnikum is lakott. N.ennyiben változott e helységek élete.?
Pelűirf.l nézve ugar tünt, hogy békességben éltek a megszállók a. heiyi lakossággal. Természetesen ehhez hozzájárult az is, hogy a szerbek szinte minden rendbontást már
csirájában -fegyvereikre : és katonákra támaszkodva- elfojtottak. Erről. az idő.szakrírl például egy szemtanu a következőket mondta:

"A

szegényember számára ez akkoriban semmi

hátránnyal nem. járt .
:

A

szerbek sokat adtak arra, hogy min-

den felnőtt ember, aki máshol vállal munkát, szervezett
munkás legyen. Ki is adták a: rendeletet, hogy szakszervezeti tagság nélkill /I -B.L./ nem lehet. munkát vállalni.
A fizetőeszköz a. dinár volt, és nem is volt rossz pénz.
Időnként gy-Uléseke t is tartottak a népnek. Egy izben a
.

szónok ilyesmit mondott, miközben kezével Rém felé mutetott /magyarok által lakott község néhány kilométerre

—
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V elaőszenti vántó1 , ahol már Horthyék voltak az urak -B.l./a
.

.

Odaát pribékek aggatják a fákra az embereket. /49/
A valóság azonban más volt. Mélyebbre hatolva: konfliktusok tucatjai tárulnak szemünk elé. Kétségtelen az a tény,
hogy az ellentétek nem voltak minden időben és mindenütt
hasonló .erősségüek; térben és időben is változó képet mutat-.
nak. Ez természetesen a. megszálló csapatok parancsnokainak
ős katonáinak véraérsékl.etétől is függött. Igaz az is, hogy
a szegényebb családoknak -nemzetiségre: való tekintet nélkül- kevesebb konfliktusuk volt az okkupátorokkal.
Egy Bajén nyomtatott 1919. január 20-i keltezé.sü ős Ja:
kovijevics rendőrfőkapitány al áiránával ellátott hirdetmény
a szerb hadtest-parancsnok. ág a katonaság oélelmezése tárgyában tett rendelkezéseit tette közzé. Eszerint a. Minisztertanács engedélyezte ' ma katonák élelmezésére szükséges
ozikkek requi siti6ját' , hozzáfűzve., hogy "a czikkek az elrendelt ár szerint fizetendők..." /50/ Utóbbira ügyeltek a
legkevésbé

,

ha. egyáltalán fizettek.

1919 nyarán belgái utasitásra hivatkozva, vontatottan
hozzákezdtek a baja . és a bácsalmási járások kiüritésének
elókészitéséhez. Egyes katonák hiresztelni kezdték, hogy
ezeket a területeket c.rövidesen elhagyják.. Erre az eseményre azonban még két évig várni kellett.
A rekvirálások főleg a . magyarokat és a németeket érintették, mivel -a.. délszlávokkal ellentétben- tőlük volt is
mit elvenni. Tehát az esetükben megfigyelhető nagyobb ará-

nyu rekvirálás nem kizárólag a nemzetiségi diszkriminációeal, hanem .legalább ugyanannyira-, jobb gazdasági helyze-

tökkel. is magyarázhat6. Nem sokat használtak a belgrádi
kormánynak küldött. 'panaszlevelekor sea. / 51/
A megszállt észak-bácskai területeken a legszigorubb
rekvirálások egyikét a szerbek 191 juliusában foganatositották. A kérasu1tak most is elégedetlenkedtek. A belgrádi
Hadligyi Minisztérium kérésére kimutatások is ,készültek az
elvitt állatokról. / S2/ Ezek egy része helységekre lebontott !globális* számokat tarta1rag. Ennél érdekesebbek
azok a. nyilvántartások, amelyek a ká osultak nevét is tartalmazzák. A. bajai kérigénylőkről készitett egyik 1919.novemberi irat szerint például a feltUntetett 32 név .eredet
é s, hangzás szerint- 23 német és 9 magyar egyént takir.
.

/A ceruzával tett bejegyzések mutatják, hogy akadtak hamis
bejelentők ist/
Egy másik listán- csak hárem bajai lakos neve szerepel;
a felso roláa valamilyen ok miatt félbeszakadt. A károsul.

tak közőtt kettő német, egy pedig *agyar volt. Az 1919 ju.
liusában a s.zerémségi Indiára. hajtott jószágtiktulajdonosainak töredékét lég a. nyár folyaméh kártalanitották a
szerbek oly módon, hogy az ' elvitt állat fejé rben másikat
adtak. A. darabszáaara ugy-ahogy Ugyeltek, de az elvett jó•szág minőségét és értékét figyelembe sem vették.

-
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Nen volna azonban hiteles a kép, ha a rekvirálások károsulti kapcsán csak magyarokról ; és. németekről beszél-

nénk. Délszlávoktól is rekviráltak, fenntartva továbbra is
az állitást, hogy ezek zöme nem őket érintette.
Egy a bajai rendőrkapitányságon 1920 májusában felvett
Jegyzőkönyv szerint Bosnyák Mihálytól. "agy mult év julius hap.
vában 2 db... lovat rekviráltak e7 , mely lovak jártatokkal
.

ellátva.. vontak, s... akkori értékült egyenként 5.000-5.000
korona, tehát Összesen 10.000 korona volt..." A. fent litett lovak . helyett 1919 augusztusában India községben a
eprovizórius jószágállonáhyból1° Bosnyák Mihály kettő másikat kapott, am ely. jószágok a. szerb állani sütésű bél.yegzéssel is el voltak látva."

.

A megszállók e délszláv csalást esetében sem figyeltek
az okozott kár teljes negtéritésére, s a, cserébe kapottak
értéke megsem köz.eli tette a. rekvirált jószágokét mivel a
.

jegyzőkönyv szerint "aa egyik paripa 16 jelenleg is oly beteg és oly sánta, hogy avval fuvarozni, vagy terhet szártani képtelenség, s ezen lovat csak folyton ápolgatni és
etetni kell, azonban ha szno sitani csak alig-alig lehet."
.

A másik lóban viszont -amely Jobb állapotban

egy

Gyurinovity János nevű egyén a , sajátját vélte felfedezni,
s amelyre: be is jelentette az igényét.
Bosnyák Mihályné a renarkapitányhoz intézett kérelméberí felsorolja, hogy Gyurinavity igénye miért nem megal.a.
pozott. Eszerint Gyurinovity nem merte bejelenteni az ál-

latot és igy a. rekvirálási nyilvántartásban sem szerepei.
Másrészről iszákosnak ős könnyen befoiyásolhat6 egyénnek
tartják. Bosnyák Mihályné igazában bizva a rendőrkapitány
mellett Beslin Mi i ivoj gazdasági tanácsnok segitségét is
.

.

kéri abban, hogy az erlitett ló birtokukban maradhasson,
annál is inkább, mivel férje hadirokkant ős igy nehezebb

munkára nem képe s. / 53% /7E sorok délszláv nemzetiségiiek
egymás közötti konfliktusáról tudósitottak./
A megszállók ál - tál. teremtett ..konszolidáltnak nem nevezhető— helyzetet sokan kihasználták. A demarkációs vonalon teli, ill. as tszak..Bácskán kivUli megszállás alatt
lévő terÜleteken ígyz élelmiszer ára többszöröse volt az
itteninél'.. Egyes cikkeknél a négyszeresét is elérte./ 54/
A lakosság igy, pontosabban annak egy része könnyit kese

—

ceti Lehetőséghez jutott,
tle miszerben aeat de más áruci1kckben tszak-Bácskában is hiány, mutatkozott. A sz érbek 1919 februárjában f e/hivják az éremelkedésre váró kereskedők figyelmét, hogy a

.

'rejtett árukat azonnal hozzák elő és a közfógyasztásra.
bocsássák: Ellenkező esetben a. legszigorubban lesz megbitntetve:::n / 55 "Tisz tában voltak azzal.; hogy az egyen cik.

kekné.l.. jelentkező áruhiány, ill. az egyes élelmiszerek
esetében fellépő árubőség az illegális kereskedelem, a

csempészet kiváltó oka i ehet:
Nem sokáig nehezitette a. helyzetet, hogy a szerbek
csak az általuk lebélyegzett magyar papirpénzt fogadták
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el. A meg nem szállt tcrüle tekral. behozott vagy becsempé-.

sz.ett bankjegyeket az itt lakók maguk készitette bélyégzókkel, sőt az .fis megtörtént, hogy kettétört kukori:cacsutká.vel.
°tpecaé telték. le". A szerbek hivatalos bélyegzőinek lenyo.

mata:. a,nnyira. elmooóadott,, hogy alig kUlönbözött a csutkaétó1.. Az áru.. és pénzose:m,pészek között sok vo l t a. délszl é;vb
,

akik nyelvismerettik következtében könnyebben m.agyarázkod.
hattak, mint as elfogott más nemze tiségifek. A nyerészkedők
.

nem ijedtek meg Pa. gyakran kifii.,.,gesztett és szigoru bixnte....
~

.

té st ki.l.átásba,. hel y, ező pl.a.ká,tokt6l sem.
.

-

dint már em]:itettlik a közigazgatásban és as uj jáválasze
tott képviseTótestiilotekben főleg "lojális" délszlávokat
találunk. Ga.rán az 19.213. január 16 -i rendes közgyUlésen
résztvevő 19 egyén esetében .melyben bennefoglaltatrtak az
elöljárók /birá: garagich Máté,: jegyzőt Aner Emi1 / e az e skü.dtek é s, a képvisel ók is- a: következő . nemzetiségi m e gosz:

.

.

'

Ids mutatható ki: /56 /
délszlá,v: 12
német:

6

magyar:

1

Ka,tymáron az 1920. január 4-i kö2gyU3 ésen résztvevők
nemzetiségi' összetétele: / 5 7/
.

.

délszláv: 20
német:
magyar:

4
..
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Fél é'v mulwa, a jelenlévők nemzetiségi aránya /19204u.
liva 1':.8. / s . /58/
délszláv: 16
német:

2'

magyar:

~.

.

.

Az év elején megtartott gyűlésen a délszlávok száma őtszőröse: volt a:. néffietekéneko Fél év mul.va pedig nyolcszorosa.
A képviselőtestületek munkájában a délszlávok tehát községi arányszámukat messze meghaladó mértékben vettek részt.
De volt olyan község is, mint példáun. Csávoly, ahol a ko-zigazgatás a ' dcmokratizál.6c3.ottn annyiban, hogy a megszállás
alatt a magyarokat is bevették.. Előtte majdnem .kizárólag
német és délszláv képviselők voltak. /59/
A szerbek kivonulása után a helyi lapok

megszállás

nyőmoruságas éveira]:n' cikkeztek„ melynek eihuzódásáért tabben -ha igy konkrétan Ieirrii nem is merték- délszlávokat,
a főleg a bunyevácokat okolták. Mi volt ezek büne2 A. kommunikáci.ór.a amugy is éhes szerbekkel való kapcsolat. _Ez azonban nagy részüknél csak beszélgetésre korlátozódott. Nyelvismeretük miatt a szerbek rájuk voltak utalva; a magyarok
viszont gyakran egyenlőségjelet tettek közéjük. Igy váltak
egyesek szemében a délszlávok is m.egszállókká., nem k3.vánt
idegenekké.
KépzeljUnk el egy magyar jámodu parasztot, akinek délszlá,v nemze:tiségif szomszédját a szerbek -többszar felkereelk, kérését méltányolják; mig at .a,gcagyartr- különféle
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idézésekkel,, mondvacsinált Urü.ggael zaklatják és zavarják.
Sokszor a termelésben és a szabad mozgásban is akadályoz«
zák. /Pl. a demarkációs vonalon tul lévő birtoka miivelésében. /60/ Vagy: a,. heti piacok idején. Baján gyakran megesett, hogy a. megszállók az árusok mozgását amelyeknek
nagy része a környező falvakból érkezett-, néha órákon }seresztill gátolták, jelenlétükkel zavarták. Korabeli szemtanuk szerint ilyenkor minden utcasarokra jutott egy--két
agyagszinti egyenruhás szuronyos katona./ Ilyen helyzetben
a délszlávokirall szembeni ellenszenv fokozódásához nem is
kellett tulságosan sok indíték.
A. megszállás alatt a délszlávok és a. velük egyl tt lakói
más nemzetiségűek között a távolság növekedett. Néhány helyen csak átmenetileg és rövid időre. Az is tény, hagy a
gazdaságilag azonos szinten állók közötti konfliktusok ritlábbak é:s kevésbé erősek voltak. Igy az összeütközéseknek
az eltérő gazdasági helyzet is tápot adott.
A. katonaság és a civil közigazgatási tisztviselők között a lakosság ritkán tett különbséget. FIa mégis differenci. ált, akkor

csak a közkatonák irányába mutat&tt ki-

sebb ellenszenv formájában. S n em beszélhetünk olyan foku
ffiegkülönböztetésrél.,, mint amilyenről az alábbi sorok tudósitanak. !1 szerbek baranyai és pécsi tapasztalataikat igy
foglalták össze néhány évvel később. "Hadseregünk... már
a bevonuláskor a legnagyobb tiszteletnek örvendett. Katonáink rokonszenves. fellépései, mindenki irányába. megnyil-
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vánuló nyilttszivüságe...., tisztjeink demokratizmusával pá•rosulva az egész nép olyan szeretetét váltotta. ki magának,
hogy katonáink szabadon mozoghattak, minden nagyobb elővigyázatosság nélkiil a legmagyarabb helységekben is.... A hads.eregiink iránt megnyi]vánulő , tisztelet később is megőrződött. . Civil hatóságainkat gyüliilték és alig várták, hogy
.

megszabaduljanak tőlünk, ezzel szemben katonáinkkal korrektek voltak és a legmesszebbmenőkig bíztak bennük.? /61/
1919 őszére a bajai háromszögért való harc az SAS Állam részéről erősen lanyhult, a egyre inkább elmaradt a Baranyáért vivott küzdelem mögött. Ez azonban korántsem jelenti, hogy lemondtak volna tszak-Bácskáról . . Ezt bizonyit ja.
a. val6szinüleg 1920-ban, s talán a. trianoni békeszerződés
aláirását követően szilletett az antant határkijelölő
zottsához ki ldött terjedelmes szerb "Memorandum", melyben
uj6lag alátámasztják e területre vonatkozó igényeiket.
!e dokumentum bevezetőjében leszögezi: " Ha a határoknak

Párisban történt megállapitása ki nem igazittatnék a szerb
nemzet javára, a Legnagyobb igazságtalanság követtetnék el
épp azokon, akiket segiteni kellene és minden ok nélkül::';
favorizáltatnának a. magyarok, kik a legnagyobb igazságtalanságokat követték el." / 62/ Ezt követően igényük jogosságát történelmi, jogi., gazdasági., vázrajzi és vizurtitani,
néprajzi ás vallási. indokokkal tszt ják alá.
d történeti okok tárgyalósánál rögtön leszögezik, hogy
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"Az egész Bácska, a Baja és Szabadka közti rész is i, ősidőktől fogva szerb nép által volt lakva ha mindjárt a. nemesek
.*

más nemzetiségiiek is voltak." / 63/ Rozzáfüzve: "Na amikor
ezek a területek a szerb fegyvereknek a szaloniki fronto n.
kivivott győzelmével fel . szabadittattak, nekünk jogunk volna
követelni az egész bajai háromszöget, mert minden magyarositás és er&szakoskodás dacára, itt még ma sincsen egy harmadrésznyi magyar és az összes falu] már közel 400 esztendeje
szerbek." /64/
A jogi indokok között megemliti, hogy: 0A. közigazgatás.
ban és igaz ságszolgáI.tatásban akkor tartatnék fenn legjobban
a jegfol ytonosság, ha az egész terület közigazgatási egység
.

nekünk jutna, tehát a bajai és almé.si járás is." /65/
A memorandum szerint Katymárt nemcsak azért kell megkapni, "mart abban alig van magyar, hanem azért is, mert a pári si határvonal mentén fekvő határának nagyobb része a mi
oldalunkon marad, s a nép nem élhet meg földje néküi. n,
Hercegszántóra azért tartanak igényt, mert lakosságénak
kétharmada szerb, "de még azért is, mert mellette terül el
a. 9.000 holdas Karapanzsa puszta, Frigye : s főherceg magéntulajdona.,, azé az irgalmatlan hadvezéré, aki megengedte és
elrendelte, hogy a magyarok 1914 augusztusában Sábácon
gyu jtogassanak, fosztogassanak, ártatlan embereket, nőket
és gyermekeket leöl.jen . ek és megszégyenitsenek... Nem igaz-

ság m hogy ez a. föld a magyaroknak jusson. A. bizottság. ne m.
engedheti meg azt, hogy a, széntovai. szép asszonyok és lá-
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nyok raportra. men jenek, hogy valami habsburgi megint , leÍényképezze, ahogy lefényképezte őket Vilmos császár, amikor ide

Ott vadászatra. A minimumnak minimuma, amit nekünk követe%
niink ken, és 'amit kélt, hogy megkapjunk: az Szabadka északi
határán

az egész Almás helység. mindkét vasutvona.al,

Kunbaja,, Madaras, Katymár, Tyuritypusz'ta, az egész Szántová
falu.v gazdasági okokból, mert kereskedelmi centrumuk és_ piacuk Zomborban és Szabadkán van...* X66 / Frigyes főherceg:
földjéből. ős annak j.övedelr éb&l. a. sabáci rokkantakat és a.
.

bácskai önkénteseket akarták ki.el.égiteni.
A "határki j:el.öLő entente-bizottság"-hoz küldött memoran•
dum leszögezi: *Ma bajai háromszögben még tiz falu van, ahol
a bunyeváeók vagy többségben vannak,, vagy többségben'a magyarokkal szemben ott is, ahol a. németekkel szemben kisebbséfiben vannak. Éz.ek a falvak: Garas, Vaskut, Szentistván,.
Csatoly,, Szentiván, Náteovics, Bikies, Bácsalmás,. Katymár,

Rigyi.cze és, Szántava.."

/67/

/A val6ságbari tizenegyet sorol-

tak fell/
De: nem. • feledkeztek meg a szerkesztők a. nép akaratának

kinyilvánitásáríl sexi.. Nem hagytak kiaknázatlanul a. hercegszántói. sokácok századvégi aposztáziáját sem, "A szántovaiak
tt bbsége minden terror ellenére még az 1899.évben áttért a.
görög-keleti hitre:, noha. maga. az osztrák császár érvényeei

»

-

tette befolyását a szerb patriarchánál, hogy ez. meg ne tör
tén. jék. A nép akarata. volt a döntő. Bzeket a. szerbeket, akik

a hatalmas osztrák császárnak ős udvarnak' is ellenállottak„

w
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mi most el nem veszithetjük... /68/

.

A memorandum szerint a katymári bunyevácok már tiz évvvel. korábban át akartak térni a görög-keleti hitre, "azonban a kikidött zsandárok nem engedték, hogy lelkész jöjjön
a faluba. Amikor a konservativ földmiives nép elhagyja a régi hitét nemzetisége kedvéért, ez a történelemben tetőpont.
ja a. nemzeti érzésnek, mert rendesen fordítva történik.

Egyuttal pedig bizonyiték ez arra nézve is, hogy mily igazságtalanul végezték a. magyarositást az, egyház se :gitségével ."

/ 69/

A terület SUS Államhoz való csatolásával a. bajai háromszög lakossága is egyetért; nemcsak a népesség több mint
egyharmadát kitevő dél .szl.ávok, hanem a. németek is "kik a
lakosság legnagyobb harmadát teszik ki..." /70/
"Hogy az összes szerbek, sokácok és bunyevácok, _ az
egész bajai háromszög hozzánk akarnak tartozni... igazolja
az a sok küldöttség is, miket Belgrádba küldtek és kérték,
hogy a békekonferencián óhajaik figyelembe vétessenek, sőt
Párisba is elment egy bunyevácz küldöttség..." /71/
A fenti memorandum másolatát a határki j efölé s munkálataiban résztvevő magyar bizottság egyik tagja is megszerez-

te, melynek eredeti forditásá;t együtt küldte el a.belügyminiszternek az azt cáfoló jelentéssel. A. jugoszlávok érvelt
a "történeti okok"-tői a "stratégiai indokok"-ig pontről
pontra elemzik és ellenérvek tucat jávai próbálják megcáfol

ni.

A magyar jegyzék szerint tszak-Bácska községei "régi
magyar telepek, s ...az ott a magyarokkal egyide : jilleg vagy
később letelepedett szerbek, ugy, mint más bácskai községekben is, az 'egykerendszer' következtében fogytak; a görögkeleti vallással járó szigoru és hosszantartó böjtölések,
valamint a szerbeknél divatos iszákosság következtében elsatnyultak„ s igy lassanként kipusztultak. :Ebhez járult a
szerb népnek a munkához való lomhasága és a föidmüvele`sben
/való/ járatlansága. Ezért nem volt képes a szerb lépést
tartani a szorgalmas és értelmes magyarral s némettel ás
igy tönkremenve, eladta földjeit és más vidékre költözködött, ahol kisebb áron rosszabb földhöz jutott." /72/
"A szerbek nás vidékeken való számbeli fogyásának, sőt sok
helyről való teljes kipusztulásának okai is a fentiekben ős

általában a. nép balkáni erkölcseiben keresendők" •ál lapit ja
meg a dokumentum.

.

Megállapitása szerint egyetlen község bunyevác l akossága sem magyarosodatt el, de nem is magyarosodhatott, mivel
anyanyelve ellen agresszív mó don soha nem$ léptek fel. Ezt
bizonyitja az is, hogy bár valamennyi bunyevác beszéli a
magyar nyelvet, de egymás között csak őseik nyelvén érintkeznek.

A. jegyzék további része-hivatalos statisztikai adatokra hivatkozva}- megcáfol ja a. szerb memorandum azon éllitását, hogy az emlitett tiz faluban a délszlávok többségben
Tennének a németekkel vagy a magyarokkal szemben. Sőt Bács-
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bokodon s , Csivólyon t : H er egszántóa és Mátételkén a. magyarok

vannak többségben a németekkel és a bunyevácokkal szemben
i s.-

Kategorikusan leszögezi, hogy: "A szántovai földaUvesek
11699.évi tömeges áttérése a szerb görög-keleti hitre és a
katymári bunyeváczoknak ugyancsak a görög-keleti hitre való
áttérésének magyar zsandárokkal való megakadályozása: tenden tiózus mesebeszéd." /73/
A szerb követelések jogosságát nem támasztja alá azok
a 8-10 emberből álló kiildöttségek, amelyek Belgrádban ás
Párizsban is megfordultak, mivel nem a bajai háromszög
szlávjainak megbizásábál jártak ei, igy nem képviselhették
Őket. A. magyar jegyzék szerint: "Csupán a szántovai sokácoknak és szerbeknek egy elenyészően csekély kis töredéke
szerb érzelmik. Ettől a töredéktŐl eltekintve, a bajai háromszög lakossága kivétel. nélktil visszavágyódik az anyaorszaghoz é s irtózik a. balkán impériumtál. A bunyeváctok
egyenest gyűlölnek mindent ami szerb." / 74/
.

B dokumentumok mutatják, hogy mindkét fél ragaszkodott
az tszak-Bácskához, de igazán hathatós érveket zár csak
azért sem tudtak területi igényeik alátámasztására felhozni, mivel e régió nemzetiségileg vegyes lakosságu.
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Egg idő után a. szerbek belátták, hogy terveikben csak
a délszl,vakra alapozni nem elegendő. Meg kell nyerői a
magyarokat és a németeket is. Hangoztatni kezdik, hogy az
uj jugoszláv államban rájuk is számi, tannak. A szabadkai
"fit even* c. lapban propaganda minden eszközét f élsorakoz+
tatfák. 1920-ban Szabadkárói Pécsra utazóban a határmegállapitó bizottság tagjai egyes észak-bácskai községeket is
érintettek utjuk során. /75/ A cikk szerint annak ellenére,
hogy az itt lakók csak egy nappal korábban értesültek erről, tömegesen vettek részt a küldöttség vonaténak Udvözléssén . Az ujság beszámolóját igy folytatja: 'tAz angol. /tiszt/
.

kinézett a vonat ablakán ős volt mit látnia: legalább hatezer ember tolongott az állkomáson jugoszláv állami és szociáldenokrata. zászlókkal a kezükben. Ezek magyarok és németek voltak Bácsalmásról. és a környező falvakból: Mélykutról:, Tataházáról, KatymArról és. Kunbajáról." /76I
Források arra vonatkozóan nincsenek, hogy a délszlávok
közül mennyien voltak az elszakadás mellett, de annyi bizonyos, hogy a !Nagy Szerbiát'-val. való rokonszenvezé& közöttiük egyáltalán nem tekinthető sporadikus jelenségnek. S
feltételezhető az is, hogy m kezdeti +talán egy évig tartólelkesedés a kivonulás idejéhez közeledve egyre kisebb mérvti Lett.
Az átcsatolást kérő táviratok küldésével az egyes kozségek a trianoni békeszerződés aláirássa után sem hagytak
fel. _ Ezek azonban egyre inkább a. szerb megszállók saugalmaa
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zá
.

sááea... iró dtak.
Bácsboko d község 1920.szePtember 23 -i bizottsági ii.lé:

sén hatásozta es a távirat elküldését Br., Mil.enko Vesznicsnek, a belgrádi Minisztertanács elnökének. Itt már ujbc5l a
.

délszlávokra apellálnak. A bácsbokodiak táviratának szövegét a. ka :tymári községi képvisel6testület október 3-i rendkivüli közgy,üT.ésének jegyzőkönyve. tartnTme,zza,: "A bácsboko-

di bunyevácok nevében kérje és követeljük a Magas Királyi
Kc: rmá,ny, tól .,. hogy a Bajai Háromszög képviselve legyen az !Ll»
~

kotn á;nyozó Nenzetgyiiié sen, és a Bajai Haromszögben is legyenek alkotmányozó aaemze .tgyü]:ési választásoIs. Erős és rex~ e
dithetetlen akoratunk, hogy Jugoszlávia védőszárnyai alatt
maradjunk.
%7i bunyevácok és velünk együtt a németek , és amagya:rok
abszol.ut többsége sem fogja soha megengedni, hogy a Bajai
Háromszöget .megszállja rosszhirü magyar szomszédaink csapatai. Porrá és hamuvá változtatjuk a Háromszöget, de nem '
engedjük ki kezeink közül. Nincv: olyan földi hatalom,
amely ne respektálná., a nép a,ka,ra .tát. A Bajai Háromszög lakosságának kétb.axmada a. demokratikus Jugoszláviában kíván
maradni."
A bácsbokodiak inditványára a katymáriak is hasan16
táviratot küldtek. A szövegben lényeges eltérés nincs, kivéve azt, hogy mig a,. bácsbokodiak a kétharmados többségre
hiva1tkozvo, akarnak csatlakozni, addig a ka.tymáriak sze-e
rints "a. Bajai Háromszög egész népe -kis kivétellel- a de-

-
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nokratikus és ozabad Szerb ALlamban akar naxadni : n

/78/

J'ugo^ziáviában as allsotn•',nyoz(5 nenzetgyüuléci választások 1920 novemberében zajlottak le. A bajai háromszögben
végül is nem keriil.t rájuk sor. I ~,* a táviratok nem hozták
meg a k.ivdn.t eredményt; de nesa is hozhatták ' Mivel: a győztes naayh2>talmak és -e téreség után leginkább 6rdekl6d61'raneia.orszLíg beleegyezése né3.kti.i. b.atáraódositásrcíl szó
sem lehetett. Igy as etnikai érvek al.átáíraasztá:sá.t szolgáib
tá,viratois Belgrádba, való eljuttatá:sa nagyfoku nGivitást
árul el mind sugal:maznils ' mind ktildőik részéről.
A negszúllás

közsági képviselőtestületi jegyző-

könyvek konkrét konflilstusokrál ritkán adnak . hirt .Zif elő .
a nyugal. . on látszatit kellett kelteni. Azonban egy Katyné;ri
1921 aaegtartott v.Zés szerb-horvát nyelven ve0
ze.tett jearzőkönyve ilyenr6l is beszámol. /79/
A

je~,~rzflk©nyv

a képviselőtestület energikus reagálásit

tartalmazza a. korábban eTrozditott községi bird ás jegyző
feliilrvl történő visszahelyezési ~:is:érictére. De e sorok
.

egyben Ro,tynax° község történetének

keresztmetszetét

i s adja.
ispánovi.cs Pál. é:s 33ungyerszlsi .Ferenc nsutiködését'
--akikkel a aeg,zá11:n3s se2 rokonszenveztek- 1920 őszén fel.fixggesztették. A következő év tavaszán váratlanul negérkezik 13áes- Bodrog vá.rnegye aliopánjának 20{37/92]:.számu fe►

gyelmi hatarozata;, riely szerint az előbb ealitc:tt elöl. já.•

rakat vissza kell venni korábbi szolgálati helyükre. /80 /
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Az áprilisi rendkivUli köz ;esésen negindokolják elutasitá magatartásuk okait. Idézzük: "Kstymár község' - ig Is..
pánovics; és Dungyerszki veitak a falu vezetői— sohasem volt
nyugodt és elégedett, de ahogy r ködésüket

felfüggesztet-

ték, azóta a. legnagyobb rend ős békesség honol, ezért ...
kérjWc a megye adminisztrativ választmányát, hogy az Alis

pán

Ur fent idézett fegyelmi határozatának végrehajtását

hiusitsa meg:"

Ezután

Vujkov József helyi lakos, a képvii

►

selő>testülat tagja állt fel és a következőkről számolt be:
"Ismeit a képviselőtestület előtt is, hogy az állásában
felfüggesztett bird és jegyző működésének ideje alatt Katy-•
má on a legnagyobb rendetlenség és abszolutizmus uralkodott. iio, valaki sürgős, ügyes.-bajos dolgával, elintéznivalójával elment a községházára, akkor ahelyett, hogy ügyét
elintézték volna, megozidták és kikergették a. hivatalbál.'
A panaszok között szerepelt az is, hogy a bird és a
jegyzár tudtával néhány embert 25 botütésre: itéltek, nig
mások hatalmas összeg fizeté:sére kényszerültek, hogy ezt
elkerüljék. Egy másik vád szerint hanyagul kezelték a község vagyonát, s az ebből vásárolt vászonból ingeket varrattak a saját raguk számára. E visszás esetekről korábban
panasz formájában értesitették az elöljáróságot is, amely
viszont nen vizsgálta. ki azokat. Az ülés feiszólitja, hogy
nyilatkozzon a tekintetben, hogy ari lett e panaszok sorsa,
mert "most nem engedhetjük meg szabad ős demokratikus ái.lamunkban az olyan abszolutizmust é:s> népelnyomást, mint
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amilyen az a magyarság uralua alatt volt."
Tovább sorolják az elmozditott elöljárók bUneit. Esze.
rint a jegyző a. Latinovics-Horthy birtok kastélyából szobai
.

berendezéseket vitt el. Az illés jegyzőkönyve igy falytatjal
"Ebből is latszik, hogy nevezett csak a saját számlájára
dolgozott, ...és legkevésbé az 433am érdekében." Vujkov
József nyugodt lélekkel azt is kijelenti, hogy "az egész
falu kételkedik az ő tisztességes munkájukban..., ezért
Katymár osak a kirát látnd ha. a. jegyző és a bir6 visszatér.
ne... Amennyiben a megyei elöljáróság meg akarja hagyni
Dungyerszki jegyzőt a. közszolgálatban„ akkor valamelyik má.
sik bácskai községbe kUldje„ ez ellen nines kifogásunk..."
szerb-horvát nyelven vezetett jegyzőkönyv határozati

részében megcáfolják a jegyző és a bird mentségére felho.
zott enyhitő körtilményeket. Eszerint a jegyző testvéreinek
-akik közdl az egyik körözött kommunista., Ispánovics bir6
tudtával és segitségével csakis abból a célból állitott ki
hamis honossági igazolisokat, hogy nevezettek könnyebben

mozoghassanak és találkozhassanak hol magyar t hol pedig ju»
goszliv tarilleten.
FeltételezhetjUk„ hogy azokban a községekben, ahol több

délszláv lakott, ott nagyobb volt a Jugoszláviához huzők
száma is, bár utóbbiak egyre fogytak. Katymáron e tekintet.
ben nagyobb törés 1920 végén Lilt be, mely kapcsolatba hoz.

ható a fenti "funkciondriusok" milkadessével is. Ezt tá
masztják alá az 1921 áprilisában megtartott/MzA és jegy.
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zőkönyvének lapjai is. Idézzüks "Ugyanigy nem vehető any—
hitő körülménynek az a tény we a y miszerint Dungyerszki

•

jegyző a felszabadulást követő kritikus időkben /ti. a magyar uralom alóli "f el, za.ba dulént" követően —B,D./ nenzeti
.

érdemekkel taaa.tette ki magát és, ka:.tymari tartózkodásával a
nemzeti öntudatot élesztette volna. Ezzel szemben csak sok
idő elteltével érkezett Katymárra, pontosabban 1920 jul.iusábara, mikor nálunk mindenütt teljes nyugalom ős békesség
hono lt,, amit 6 viseikeclésével és
.

mu~.~ á:já.val.

szétrombolt.

Nevezetesen, eltá;voz3.tótta az összes tisztességes bunyevácot /! --•D.L./ a mi kedves hazánktól, a mi fiatal SHS Kí—
rá:l yságunkt©l; a néne.teásról nem is beszélve . g mivel akkor
.

mindegyikük álla +unk ellen volt." /82%
Ezek útón a falubeli délszláv nemzeti égi . birót veszik
bonckés alá. A képviselőtestület egyértelmüen kijelentet-te, hogy Ispánvice Pá1 esetében felhozott enyhitő körülmények sea megalapozottak. Nem vehető figyelembe, hogy
analfabéta. és az sea, miszerint nem volt rosszándéku, amikor hamisközségi bizonyitványokat /igazolásokat/ irt alá,
mivel mindenki,, aki ismeri I spánovi osot tudja„ he ,y
dig józan és mindig tisztában van azzal amit tesz, akkor
is ha az történetesen törvényellenes."
A biró irde'zeként párizsi utazását sem könyvelték el,
amikor a még rendezetlen bajai háromszögnek az érdekeit
képviselte: a. békekonferencián, rn vel "visszatérése után
nem ugy mutatkozott a község népe előtt, mint egy. igazi

es .

56

s,

jugoszláv, aki a szerb testvérekkel szembeni barátsomot és
szeretetet hirdeti."

Őt. is az áttelepitett jegyző mellé

sorolják. Ők ketten "eltávolitották az embereket Jugoszláviátói és megutál! tattá veltik hazánkat. Ha akkor népszavazásra kert .t volna sor, nemcsak a németek, hanem a szláv
bunyevácok mindegyike: is Magyarország mellett foglalt vol

-

na: állást."

.

Ispánovisa Pálnak ezen kivöl felróaják, hogy utiköltség
cinién tább ezer koronát vett fel. S mivel amugy is szeret
utazni,, megragadta az alkalmat, hogy más pénzén tegye ezt.
A. képviselétestilet állitá'sa szerint csak kedvtelésből
utazott a francia fővárosba ás nem népe, még kevésbé állama. érdekében. A jegyzőkönyv hozzáfiizi: "Ha szabad. választás lett volna azt illetően, hogy ki menjen Párizsba, biztos, h©gy nem 6t választották volna, hanem egy nwm7etibb
egyént."

.

A levert forradalom után a. munkások szervezkedése lassan bontakozni kezd. Ez természetesen jelentkezett a nemzetieégek,;igy a délszlávok által lakott helységekben is.
Katymáron Ispánovics Pált és Dungyerszkit is bevál asztották a helyi Munkásotthon vezetőségébe, ahol fáradhatatlanul munkálkodtak. Idézzilk a közgyülé sről készitett haté.
rozat szövegét: "Munkájuk céljára fényt derít egyik munkásotthonbeli intim barátjuk kijelentése, aki szintén ott
tevékenykedik, eszerint: ha hatalomra keriilnének, akkor
forradalmat robbantanának ki a mai rendszer ellen..."
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A. falu lakosságának egy része és a.. szerb megszállók tehát következetesen° ellene voltak visszatérésüknek. A község
szegényebb elemei közül azonban többen rokonszenveztek veIük. A módosabb egyénekest tömöritő és a. szerbek irányába
lojálisabb képviselőtest illet a. határozat végén leszögezi;
"Katymár

. . ...

kéri a megye adminisztrativ bizottságát, hogy

az Alispán Ur fegyelmi határozatát serantsitse meg ás a
bácsalmási elöljáróságnak 3767/920. sz • véghatározatát teljes egészében megerősiteni sziveskedjék, mert ellenkező
esetben zavar és rendetlenség lenne a községben, ane.yb61•
magának az országnak is kára származna." /83/

A megszálló szerbek a.népasság nemzetiségi anyait
kiiautató> hivatalos magyarországi statisztikákat sohasem
fogadták el.. Ezért elhatározták, hogy népszáalel.ást tartanak„ s az igy kapott uj adatokkal támasztják alá követeléseiket. Knézy Lehel az 1921-es szerb népözá

l

álósról a kö-

vetkezőket jegyzi meg: "A kellő előkészités nélkifl. és kiképzetlen emberekkel megtartott népszámlálás ... azzal aa

.

meglepő eredménnyel: /is -B.L./ járt, hogy Baja összl akos=
.

ságá.t Szentistvánnal egyiitt /amely €. megszállás előtt és
után közigazgatásilag Pest megyéhez ás a kalocsai járáshoz
tartozott -B.L./ . 37.000 főben ál.lapitotta. meg. Ez nyilvánvalá tévedés volt, s ezért am eredményt nem is hirdették
ki." /34/
.

A szerbek népszámlálásának adatait még fenntartásokkal
sem lehet használni. Kivonulásuk után ennek hiányósaágai .

.58-

ről, illetve a nyilvánvaló' visszaélésekről a helyi sajt&
is több izben beszámolt. 1921 szeptemberében ezt irt.: "A
szerb adatok szerint Baja. lakosságának 20 sz áza1éka. szláv.
.

Csodálkoztunk ezen, mert hiszen a magyar : kir. belügyminiszter statisztikai évkönyve: szerint Baja lakosságának
89 százaléka, magyar anyanyelvei, 96 százaléka pedig magarul. beszól... A husi, százalékot a szerbek ugy hozták ki,
hogyha valakinek, azinnagyar embernek, aki másképpen, mint

magyarul. nem is beszélt, /de/., neve ics-csel végződött,
azt egysz.ertten szlávnak, vagy éppen szerbnek min6sitették,
boiatt /mára .B.L./ as. 1910..es népszámlálásnál a bunyevác
fiatalság tiltakozott az: ellen, hogy a bunyevácokat másnak
mint magyar anyanyelviieknek vegyék fel. ... és bennhlnke t a:
.

népszámlálás adatai egyáltalán nem. érdekeknek." /85/
Egyébként magának a: népsz€ ml álárnak a ténye azt mutatja, ho gy, a. megszállók még mindig biztak abban, hogy Baja.
.

városát a háromszöggel együtt megtarthatják.

.

Annak ellenére, hogy Észak-Bácskában 1 .921 nyarára az
SHS Állammal szimpatizálók száma erősen megcsappant, a..

centurával. "irányitott" helyi lapok továbbra , i s hírt adnak
a "közös dgyekról.". Igy például a Sándor trónörökös ellen
elkövetett sikertelen merényletről is, /86/ De ekkor már
csak a.l.akosság töredéke tekinti "sajátjának" a történteket.
Az augusztusban,, Péter király halálakor Baján ős kör-"
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nyékén elrendelt "nemzeti gyász" ujbór felkorbácsolta a
szenvedélyeket. % 87/ A magyarok és a. németek előtt egyre

ellenszenvesebbek lettek a, szerbekkel azonositott dflszlé:

~►

vok. I?e a megszéa.lák kivonulásáig várniuk kellett a negó ►
torlással, , amely ugyan véresnek_ nem mondhs;tő, de eszközök« ►
.
ben ritkán válogatott.
A baranyai ős é Bzaif.bácskrai. területek kiürités előtti
utol.sfv nagy, politikaf. ős diplomáciai eseménye volt az az
önál:16sulási. ki sérlet,. melynek során 1921.augusztus
.

Pécsett kikiáltották a. BBrazaya.ó.Baje;. Szerb.Magyar Söztárss;• ►
ságot. A nag,ygytilés a. köztársaságot Jugoszl:á.via protektorátusa ás az antant államok védelme: alá helyezte. Következő napon megalakul a bajai. Ideiglenes Intéző Bizottság is
11 taggal. /88/ Ahhoz azonban, hogy ez az 6 61lamembrie'
l.egalább ideig-óráig vege.tá..7:ni is tudjon kellő előkésnités, kedvezőbb belső ős külső feltételek szifkségelitettek
volna .
,

A szerbek 1921.augusztus 20. ős 22. között hagyták el
véglegesen a:. bajai háromszöget. S mintegy az ural.onvál.tás
részeként Baja , városát kb. 200 délszláv

család is elhagyó-

to.. Zömük szerb volt, töredékűk horvát. A szerbek a főtéren való, gyi,ril. .ekezős után papjuk, Grigorievics Milutin ve-

►

zetésável indultak. utnak. A kivonuldk között sok volt a
kompromittálódott értel.niségi.. A váro sb6l távozók döntő
része a Vajdaságban i7:1. Zomborban telepedett le. A szerbek száma ezzel Baján 1 5-20 családra redukálódott. /69/
.
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A szerb kivonúlásról. a Bajai Fiiggetlen U j ság. vezércik

-

kea igy, irt: "Egek Ura, magyarok Istenei T'anu j.a. volt-ál. három éves. rabságunknak. Láttad a. mi végtelen. sz.enbédé semnket, láttad_ amint: tiporták. lábbal. legszentebb érzelmein/ 90/
Azonban a. kivonulás nem. ment simán. Rapc sónyi Jakab
monográfiájában a. következőket irj,a: "'A Baj a alatt fekvő
falvakból a jószágot elhajtották,; a. gazdasági felszerelése,ket és cséplőgépeke-t. ellopták." / 91/ S mivel gépekkel. és.
nagy jószágállománnyal. -telepiilé senként. eltérő mértékbenl.egkevésbé a délszlávok rendelkeztek, igy a. mostani rekvi92/
rálások is főleg a magyarokat és a. németeket érint - ették./
Be4ár61. a kivonuló) szerbekkel. e.gyiutt. mentek "o magukról
megfeledkezett áruld; és hazaellenes társaik is u.m. Had
msi.cs Péter, Trszkity Ferenc városi alkalmazottak,
Trszkity Benő., Kesz;eity Ferenc. tanitók, Schwarzinger /B
di/ Sándor,, Sz,taniszavl?yevics Radivo:j, Grigorievits Milutin görög»keleti plébános." /93/ á dél-szlávok ellen intézett k.ésőőbbi támadások során e. személyekre is gyakran hivatkoztak az elégtételt követelők.
A. kivonulókhoz. a felszabadul -ói községek lakói közül
is csatlakoztak néhányan. Közöttiek vannak a. szerb kato.-

nák Magyarországon. "szerzett" .főleg . délszláv nemzetiségimenyasszonyai feleségei,, s nem. ritkán azok családtagjai
i s.

A megszállást követő napok a. cenzurától megszabadult
helyi sajtó korabeli tudásitása szerint szinte eufóriás
:

hangulatban teltek el. "Az emberek sirnak, zokognak, kacagnak„ táncolnak, ölelkeznek, esákolődznak, régi ell.enségek kibákUlnek, ismeretlenek egymás nyakába borulnak:/ 94/
A valóságban -korabeli szemtanuk szerint- az örömnek
ennyiféle: és ilyen tömeges kinyilvánitásáról nem beszélhetiink. Az . természetes, hogy a kivonulás tényének a. megszállás: al att háttérbe szorultak ill. szoritottak örültek a
legjobban. A Bajai FUggetlen U fiság tulzása annyiban érthető, hogy a cenzora által. kordában tartott gondolatok, ,e
korlátok negszüné lének első pillanatában gyakran a hirl.a.piróban lakozó belső, wszilr6t'r is lerombolják.
A. kázintőzaényekr6l., vendéglőkről és boltokról Teke

-

rUltek a. ciril lbetüs feliratok. A jugoszláv zászlőkat -h a
.

.

nem vitték magukkal a. kivonulák-, több helyiitt széttépték
és előgették.

.

A Szent István nap fára. időzitett kitiritésben egyesek.
az országgyarapi t& müvel etek kiindulópontját vélték felfe.

dezni.

.
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A megszállás: után

A. szerb megszállás aB61 felszabadult ászakwbácskai te.

rületen Horthyék és. velük együtt a.növekvó irredenta nacio~

nali.zmua hivei megkezdik a. megszálllókkal vall együtt t1kö.
déssel, illetve 'paktálással" gyanusítottak meghurcol tatá.
~

sit i üldözését. Ezek között nagyon sok volt a délszláv. ' .

Le kell szögezni, hogy a szerb célok tel. jes elfogadásáig
el. jutó> é a e mellett a. kivonulás nap jáig ki i s tartís dél- '

szlávok száma. kevés volt. Egy másik része pedig csak z. tol—
mice

hálátlan szerepét töltötte be.

A magyarok. /é.s: né etek/ elérkezettnek látták az időt,
hogy a korábbi sérelmeikért bosszut áll. janak. Például
szeszfőzé:ai. és italérési engedélyt amely a korábbi évszó
zadokban is a politikai. megbizható sághoz volt kötve» csak
~

annak adtak. aki

g

meg.szálllás alatt nem tanul tott - °f haza-

fiatlan, nemzet•- és magyarellenes aagatartást:'r Sőt egyes
nacionalisták el jutottak addig is, hogy a szerb barátsággal.
vádoltakat nyiltan kommunistának nyilvánitották.
A Szerb—Bunyevác Néptanáics tagjainak zöme a megszállókkal, vagy rögtön a. , kivonulást követő; napokban távozott Ba-.
~

f áról. Igy a Néptanács tagjai közül. alig találtak • valakit
agy. megtorlást sürgetők. Dr. Jélich Mihály hercegszántóról

,.:

azátmazfi horvát iigy.véd

6 3 .a.

tagja volt e. Tan3cs.nak-, ezek-s

ben a melts augusztus végi. napokban is kitartott véleménye
mellett. Szerinte_ az, etnikai elvek figlrelenbevételével ha
nem is az egész Észak-Bácskát, cle legalább néhány községet
Jugoszláviához kellett volna. csatolni.. Maka.csul bizott a.
békés rendezésben és nem 'hagyta: el a. várost. Az "igazsé,gosztó?s" igy gyorsan megtalálták és félholtra verték.
E köriilmények között több délszláv hagyta el lakéhelyét,
hagy az. SHS Allanbsn találjon men.edéke.t. Az ilyen ir.ányu
mózgás azonban töaeges méreteke.t nem altött. Mindenesetre' a
dél-mácskái jugoszláv sa jt6 e. tényt, sem ha:gyta káaknázatl.a- .
nul.., Főleg propaganda: cél.jából foglalÍsoz.ta.k vele.
A kiiiri. té s. után pá.r nappal a'. szabadkai Haven. E 0 Segit siink
a. !menekiil:.•teken!" einmel felhivást tett közzé, mely szerint:
"A. Baranye,i. és Bajai Háromsz.ögbő].. érkezett: testvéreink na. ~

gyo.n nehéz helyzetben vannak. Legjobban ugy n.yilvánitho.tjuk
ki szere.te:tiinke:t, ha. pén.zbeli segélyben rószesitjiik őket..
Szerkesztőségünk a='Menekiilt Alap$ javára kéri e; pénzt, s a
bTe:ven cimil lap pedig közölni' fo:gja aa adományoáő nevét, val..amint_ a felajánlott. összeget. J6ságo:s és á3:do:za:tkész polgárságunk le fogja törölni a könnyeket a szerencsétlen meb
nekiiltek arcáról és adományaival Me,g. fogja édesiteni azok
keserü poharát..." /95/

.

A vajdasági sajtó.-következő számaiban is foglalkozik a
nenekiil.tels ős a. Magyarországon maradt délszlávok sorsával.

.
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1921 szeptember elején a. Neven "Horthy magyarfainak borzaluas tettei" cimael cikket közöl, mely egy Hercegszántóra
kül dött.level.et és a. hozzáfttzött konmentirt tartalmazza .
.

.

/Olvasása. közben nem feledkezhetünk meg arról,, hogy a jugoszl iv lapok hiradásai a . megtorlás tömegességének látszatát
.

próbálják olvasóik elé szuggerálni./
Az 1921. szeptember 4-én keltezett levél szövege a következő: "Szerkesztő Ur! Egyik jóbarátom elhozta az Önök lap-

34%, melyet két kézzel öleltem magamhoz, mert tudom, hogy
nagy gondot fordit ránk, a vétlen testvérekre. Az Önök 'Neven'-jében testvéreink evakuált területekről küldött leveleit olvastam, melyekben panaszkodnak és beszámolnak a Horthymagyarok barbár magatartásáról. Tudja Szerkesztő Ur, mi a

.

másutt történt dolgokról ne w hallunk. semmit. Nem kaphatunk
anyanyelvünkön irott ujságokat sea; a magyar lapok pedi g

.

termő sz etessen saját tetteikről. nem tudósitanak . Amint olva.
.

.

som, több i evéliir& kételkedik abban, hogy ktildemdnyUk elér
.

-e önökhöz vagy sem, de átengedve a sorsnak szerencsésen
megérkeztek. Hasonló érzésekkel adom fel én is levelemet,
yarok néhány gaztettéről szi olok be .
melyben a. magyarok
.

Szörnyi amit ezek a horthysta magyarok tisztességes és
jóhiszemU testvéreinkkel uüve1ne c. Hercegszánt& községben
a. következó. történt: Tubity Antal becsületes, dolgos és
szorgalmas szerb nemzetiaégü lakosunk, aki nem akart elmenekülni és elhagyni otthonát arra gondolva, hogy nem esik
bántódása., mivel soha senkinek sem ártott, s mivel minden.
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kivel egyetértésben és békességben élt.
Amikor megérkezett a. faluba a. magyar csendőrség Tubi...
tyet rögtön feljelentette egy Vince ne vezetU magyar egyén,
.

arra hivatkozva, hagy nem él vele. békességben. A csendőrsé
a,.. derék Tubi tyet azonnal elhurcolt a a. laktanyába, ahol. meg.

kérdezték. Vincétől„ ; hogy mit csináljanak vele. A csendőrök
ezen kérdésére Vince azt felelte, hogy semmi mást nem kiván, csak ast, hagy $ alaposan megverhesse . Kivánságá.t .a ,
.

csendőrök teljesi tették és a. szerencsétlen embert átadták a
.

hóhérnak. Karbatett kézzel kellett Vince előtt állnia, az
pedig egy vaspálcával addig titö.tte, mig . vértanunk

...

össze nem. esett... Jzutén hideg vizet hoztak és fel akarták
locsolni, de az összevert test neki éled fel. E gonosztettűk
után megverték Parin Balatinacot is, de van rá remény, hogy
nyomorultan életben marad. Ezen kivid még nyolc embert tara

►

tőztattak l.e, akiket szörnyű és gonosz módon összevertek, s
akik most sorsukra, várnak...
A helyi parancsnok olyan utasrtást adott a pravoszláv
egyház helyi vezetőjének, hogy rögtön rendel j e el hiveinek,
.

hogy nyolcc napon belü1 térjenek át a katolikus vallásra,
ellenkező esetben végeznek. veliek. A nép azt felelte„ hogy
inkább meghal., de a. hitét nem hagyja el... Ünők járjanak
sast közben testvéreink érdekében..."
A nyilat levélhez fűzött konventár aktivizálni, tettek.
re buzditani akar: Szégyen, mégpedig nagy szégyen az,
hogy egyre több ilyen szörnyi hírt hallunk testvéreink
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szájából." Majd hivatkozik a közös délszláv elődökre, e
azok bátorságára. /Többek között Zrinyi Mikiósra./ Igy
folytatja: "vajon utódaink nem fognak—e azért átkozni bennünket, mert ilyen könnyedén átengedtiik testvéreinket a
zsarnoknak, s nem hallottuk meg kivánságaikat, ellenére:
annak s hogy hallottuk panaszaikat." A 'Horthynak eimzett
lekicsinylő sorok már az erőszakra erőszakkal válaszolni
akarói délszlávok egységes fellépését helyezi kilátásba, ha
a gaztettek tovább folytatódnak. /96/

A. Bunyevác-Sokac Párt szabadkai lapjának ugyanezen
széffia már a. Minisztertanácsot is felszólit ja, hogy energikus lépéseket tegyen a Magyarországon é18 nagyszámu délszláv megmentése érdekében. /97/ A fogat—fogért elv itt
is visszatér. Az ajánlott recept a következő: "Amennyiben
a Minisztertanács igazi barátja a szláv elemeknek ős valójában meg akarja, védeni Őket,, akkor csak egy eszköz mutatkozik erre eredményesnek. Le kell tartóztatni teri letUnkön
az összes magyar politikai vezetőt és megiizenai a. határon
tuira, hogy amennyi gyilkosságot fognak elköltetni ieiorthyék

.

testvéreink között, ugyanannyi fej fog a porba hullni a

.

másik oldalon is. Amennyi földet vesznek el testvéreinktől
a. magyarok a. határ tuloidal:án, annyit fogunk az itteni magyaroktól mi is elvenni és felosztani a menekiü..tek között.
Amennyiben nem történik semmi /ti . a Minisztertanács nem
.

tesz lépéseket --B.L./ és a Bajai Háromszögben lakó testvé
reinket továbbra is kinozni fogják, ... akkor szláv népUnk
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fogja kézbe venni az iigyet és félő, hogy a nacionalista keserifségben az embéri szenvedély olyan vérfiirdőt fog maga
után vonni, amely csak kedvezőtlen eredményt hozhat szé..
m

ki'

a: és államunk számára is." A cikk végén még egyszer

felhivják a. kormány figyelmét a határontuli délszlávok tag
.
inogatásának fontosságara . . /98/
lékezők szerint Észak-Bácskában nem egy olyan, vagy
hasonló eset megtörtént t mint amilyen a hercegszántói
csendőrlaktanyában; csak a nevekét kell behelyettesiteni.
Ennek ellenére -és ezt Le kell szögezni-, nem beszélhetünk
pogrom-hangulatról., mivel a megtorlás tettlegességgé: fa ju.16 formája a délszláv nemzetiségűek esekély számát éríntette.

.

A szabadkai u. j aágok vidékre és a határon tulra is el..
jutottak. A népszerű tömegolvasmányok, a kalendáriumok
pedig szinte minden házban megtalálhatók voltak. Utóbbiakból sem maradhatott Ici a magyarországi /s főleg az
észak-bácskai/ délszlávok keserUU sorsa. felett érzett aggodalom kin.yiiváni tása. A Szabadkai Danica Italendárium 1922
.

-es kötetében a. "Baranya és. a Bajai Háromszög cir el a
következőket írja: "Fájdalomba. burkolózz te bunyevác ás
sokan tündéri ... Nekünk sikertilt eljutni a városba / ti .
Szabadkára •B.L./, de a bunyevácok ás sokatok nagy része
kivül. rekedt, kitéve az örök üldözésnek ás aa. biztos elnem.
zetietienedé:snek. Jugoszláviai Bunyevácok ás Sokacok! Pá36
szivvel eml.ékezzűnk testvéreinkre, kikkel évszázadokon át
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ugyanazt a sorsot osztottuk,; és mast elváltak tőlünk, de
ne adja Isten, hagy örökre:... /99/
A délszláv rienektiltek szájába adott sirámok közlése
ebben az időben igen gyakori, annak ellenére, hogy a politikai okokból hazájukat elhagyás száma alacsony
acsony volt. Sok•kal alacsonyabb, mint arra a fenti. jellegit .irásokbál következtetni lehetne.

.

A magyarországi délszlávok ügyét nemcsak a határhoz
közel es& és jőllértesültebb lapok viselték a szivükön.

.

Propaganda céljából például a. belgrádi lapok együémelyike
is közöl cikkeket, melyekben /nea a jálértesültség hiánya

miatt/ könnyen cáfolhat& "tények" is megjelennek; a dél—
szlávok ellen elkövetett kegyetlenkedéseket erősen felnagyitva, sokszor teljesen elrugaszkodva a vallóságtól. Egy
ilyen táradásra a Bajai Piiggetl . en t1 jsá.g a ,következőképpen
válaszol "A bajai atrocitások"' alma irásában egy belgrádi
jelentésre: hivatkozva: "A belgrádi lapok nagy felháborodással tárgyalják azokat a , kegyetlenkedéseket, melyeket a
kiiiritett terileteken, különösen a bajai részeken a magyar
katonaság a szláv lakosság ellen elkövet. A jelentősek
szerint a. lakosságot minden ok nélkül botozzék, vagy letartóztatják. A lapjelentések szerint Jovánavice bajai
borkereskedőt halálra. botozták, Gyukies Lázár földbirtokost f elakasztották. A garai községi birót agyonlőtték, a
va.skuti birót pedig ugy megbotozták, hogy sul . yosan megbetegedett. A lapok szerint azonban ezeket az eszközöket
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n em c sak a szláv ia:ko s ság, hanem a z si dek és a munkásság
ellen is alkalmazzák. Emiatt mind tcibben menekülnek it a
határon a Szerb-Horvit-Sziovéa Királyság védame alá.
Ezek után igazán nines több megjegyezni valónk. Ezek

után látha:tja a kiizön.ség, hogy milyen sajtótermék mérgezi
a megszá/Tatt részek magyar népének a lelkét ős ez a tu-»
dáeitáís ill.usztrálja legjobban, hogy az effajta lapoknak
milyen az igazmondásuk." /1JQ/
1921 szepteuberétől a megszállás alól felszabadult
helységekben délszlávellenes kampány kezdtidörtte Sok helyütt ideges lÉ:gkbr lett urrá , amit a Vai jevóbcv2 hazatért
.

internáltakis szitottak. //01/
tszak-Bácskában ekkor kezdték el u jra énekelni -a
kocsmákban ős az utcán ia- a. már•eár feledésbe ment első
világ,Yiá,.borus ka.tonati.atá:t; nem minden a1..l.uzi6 né3kiil.s
aKapitány éTr, Uljdn fel a lovára,
Ugy vezessen a belgrádi határra;
He j, elvágom tiz.husz rácnak a nyakát-Bedd ta.m.ul ja. megbecsbülni a bak.át

...

A ará.cokona itt lakő délszlávokat értettek.

!"

.

A. helyi lapok kiiveteltek, hogy a hatóságok drákó3. 631+
garral, kányőrteleniil járjanak el azokkal szeasben, akik
részesek voltak a szerbek hároméves uralminak elnyru jtásábaa.. Baján a Szerb Nemzeti Tanácsban résztvevők 'és a biin€i.
sők vagyonára: zárlatot kQveteltek és a. "retorziós purifi•
ká:ciós eljárása gy or s lefolytatását.
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A Bajai Független Ujság már szeptemberben kénytelen
kedély-nyugtató cikket közölni, mivel szerintük: *Sokan
félreértették cikkeink tendenciáját, s azt akarták belemer.
gyarázni, hogy réi az egész bunyevácságot meggyanusitottuk,
s velük. szemben is represszáliékat követeltünk." Kijelentik, hogy ez nem vonatkozott a hazafias magatartást tanu
sitti bunyevácokra. Elismerik azt is, hogy a délszlávok nagyobb része. Baján /é s anélkül, hogy leirnák, a környező
.

községeket is ide értve/ "'derék magyar hazafiakhoz illően
viselkedett, s bár ezért senkinek nem jár külön elismerés
és hála, mégis kalapot emelünk a város derék, 'llamhü , magyarsoviniszta bunyevácai előtt és azt kívánjuk sokat
szenvedett ós sok sebből vérző hazánknak, bár csak olyan
hazafiai volnának, mint amilyenek voltak a. közbecsülést
érdemlő bajai magyarnacionali sta bunyevácok, akik tulajdonképpen már nem is bunyevácok, mert csak

3.

nevük ás az

eredetük az, de a. szivük, az érzésük és, a. gondolkozásuk
fajmagyar." /102/
Tománovics Györgyöt azonban nem sorolták az utóbbiak
közé. A gazdag bajai föl .dbirtoko . sra annyi panasz és feljelentés érkezett, hogy számolni sem volt érdemes. A rendőrhatóság 1921 szeptember első : felében tartóztatta le.
A vád: a szerbekkel való cimborálás, Sokak szerint olyan

ügyesen "'gazdálkO . dott", hogy vagyonát a. megszállás alatt
ffi egtizE?erO:zt e.
.
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A nyugalmazott bácsboko:di. j,egyző ügyének tárgyalását
1921.december 12.--én kezdte meg "a szekszárdi törvényszék-nek a. gyor~ sitott ei.járás. szerint miiköd6 tanácsa. /103/
nTománovi.csot az Ug~ ,rész, a sierb megszállás alatti magatartásával az, állam területe ellen elkövetett fel.ségsértés büntettével., köznyelven haz:aá.ru].ással vádolta, amint
az Btk. 127.§.*á.ban meg van határozva.." /104/ Ál~ 9.tólag
azt az, okmányt is aláirta, melyet az Antant Főtanácsához
küldtek, s melyben a baj,ai. háromszög Szerbiához való csatolását 'kérték. EzenkivLa. Tománovicsot mz; it'gyész ?ssarol.áB+
sal:. és a sz:ermélye:s szabadság megsértésével is. vádolta.
F elyőtták neki., hogy a szerb tisztekkel. barátkozott és a
megszállók az & házában rendezték tanácskozásaikat.. Vádolták azzal is, hogy az & alaptalan feljelentésérc: tart6z,

tatták Le és tartották őrizet. alatt 70 napig. Meskó% Zoltán
nyugalmazott államtitkárt; a ké s6bbi fa jvód6 pol.t.
kus_t. - 05/ A lap szerint Tománovvics "magatartásával
élesztgette a.. megszállók bizodalmát, kihasználta a. nevével
járó nemzetiségi kon j,unkturát... "" /106/
A tárgyalásra. Bajára és környékéről százhárom tanut
idéztek meg. Tománovi.cs a tárgyalás első napján "a vádirat
f elolvasása. után tiltakozott a. neki tufa jdoni.tott cselekmények elkövetése. ellen ás részletesen megvilágitotta a.
szerb megszállás. alatt tanusi.tatt ' szereplését, mely ál.]:i-tása,. szerint sohasem Ütközött össze a. magyar hazaf i ság követelményeivel." A megszállókkal kénytelen volt érinkezni,

rr
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mivel "birtokainak egyes részei Baján kivim. Feketehegyen,:
Szabadkán, Bácebokodon és Hicsalmáson vannak és állandóan
utazási engedélyeket kellett szereznie, hogy vagyonát kezellhess,e.: "

/ 107/

"Elismerte, hogy érintkezett a.: megszálló hatalmak ka,.to:nai parancsnokaival:, köztiik egy szerb alezredessel., akinél
kijárta., hogy Benkő Sándor bajai huszárezredes visszatérhetett a. családjához, "v /1o8/
"Tagadta, hogy a Pánisba kiildött memorandumot aláirta
volna. és hogy résztvett volna. olyan népgyűlésen vagy iinne.
pélyen, ahol Magyarország, vagy a magyarság ellen kellett
volna nyilatkoznia.: Tagállta, hogy a;. szerbek az 6 besugása:
alapján. tartóztatták volna le Me:sk&t, aki a Hangya révén
ötvenezer korona. kölcsönt akart a'llitólag adatni az esküt
nem tett magyar tisztviselőknek:" Mesk&t szerinte: azért
tartóztatták lle;, mert "Baján vörös: propagandát csinált, a
Károlyi ormánytó>li kommunista. tarts au sürgönyöket kapott,
s a. siirgönyök kulcsát meg .s találnák a lakásán: Végiill el-

mondta: a vádlott, hogy a vörös proletárok 6 reá;, i s kivetettek háromszázezer korona tarsadálmi adót:" /149/
A liberálisnak számit& Pesti Hirlap -talán a nacionalist a hulllááokat tompitand&- a cikk végén leszögezi,
szerint Tománovicsról "köztudomásu, hogy bár szerb nyelven
beszél, gyermekeit azonban magyar nyelven kivü1l semmiféle
más nyelvre nem tanitotta. Bácsbokod községet annak idején
6 magyaro sito.tta. neg.." /110
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Önmagukban a. vádak azonban nem voltak elegendőek. Néhány nap mulya. Tománovicsot felmentették, mivel nem volt
kell& száni bizonyíték bUnössége mellett. /111/
A Tamánovics-igy kapcsán a Bajai Püggetien Ujság srég
a Pesti Hirlap ellen is támadást intéz. IdézzUk a *Tonanovies. magyarságaa 'c. cikk sorait: 'Furcsa 68 feltUnő volt,
hagy arról a. nagy érdekességU pörröl, mely Szekszárdon
folyt Ie, s. amelynek vádlott ja: mii. szerintünk nemcsak Tománavics Gyurisa /a György keresztnév lekicsinylő, gunyos

.

változata .B.L./ volt, hanem mindenki, aki olyan j6 hazafi
volt, ráint Tománavics -a fővárosi lápok alig adtak tudósi.tát és ha. adtak, akkor feltétlenül a vádlott javára pre-

►

okkupált tudősitást közölték.. Igy például a. Pesti, Hirlap,
a: harcos, sovinizrus orgánuma azt izata, hogy már az is ér. deme Toaánoviesnak, hogy szláv származása ellenérc ragya.
rul tanitotta .gyermekeit. Mi ezt a Pesti Hirlap helyében
szégyelnők leirni. Aki nagyár községi jegyző volt /ti.
Bácebokodon 1912-ig -B.ir. /, aki a magyar állam jóvoltából
száz milliós vagyont gyt .jtött össze, attól és utódjaitól
nemcsak azt követeljük, hogy magyarul tudjon, hanem érzésben össze is forrjon evvel a hazával, hogy ne keriiljőn
ilyen helyzetbe, mint a mostani. / 112/.
Később Tománovicsat, a bajai nagybirtokost a maga
maján "rehabilitálták". Ugyannyira, hogy feleségének
1924-ben bekövetkezett halála. "általános részvétet keltett a városban" . Hozzáfűzve, hogy "a j ttékonyságár61
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ismert uriasszony nagyértékit gyöngysorát a most alakult
kiscsávolyi plébániára: hagyományozta.' / 113/
A szerbek kivonulása után megindult a tisztogatás a
.

többi helységben is. Garázs 1921 decemberében például a
délszláv nemzetiségit rendőröket váltják le. A megszálló
szerb hatáság eltérően a magyar jogszokástói nem választás, hanem kinevezés utján töltötte be: a községi. gyalogrendőri állásokat. Az igy felfogadott Zorits Pál, Marko-.

vits. István, Rapits. Sándor ős Rales István községi gyalogrendőröket a december 7 -i rendkivilli közgyűlésen felmentik a szolgálat alól; "annál is inkább, mert megbizha

tóságukhoz kétség fér, ... mivel nevezettek 1921.évi augusztus hév 16-án megtartott 45/1921. számu községi képei
selő.testUleti. közgyűlési határozat szerint az S}IS Allaa
polgárai sorába kérték felvételüket..., a igy közbizton
sági szolgálatra alkalmatlanok." % 114/

..

Nevezettek felmentését illetően a községi jegyző in-i
ditványát a garai képviselőtestület egyhangulag elfogadta. A felszabadul& állásokat pályázat meghirdetése után
választás utján töltötték be. A jegyzőkönyv szerint;

ra termett és megbizható, hazafias egyénekkel". /A későbbiekben főleg németeket választottak ezekre a posztokra ,/
Egyébként minden korábban megszállás alatt lévőhelységben visszahelyezik a megszállás előtti közéégi
elöljárósági ős képviselőtestületi tagokat. Kivéve ter-
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aészetesen azokat, akik ellen "gyanus, hazafiatlan magatartásuk által az igazolási eljárást be kell indítani, mert
megbizhat&ságukat kétessé tették a: már ismeretes, vagy kideritendá ténykörülmények alapján."
S.z.tyaaron az. 1921.augusztus 24-én tartott rendkiviilá
közgyölésen például.. a 39 résztvevőből. -melybe beszánitottaa

az elöljárókat és a. képviselőket is- már 27 német volt, a
csak 12 délszláv, mig magyart nem találunk közöttük.
1921.6ktá:ber 7-én Horthy Miklós délvidéki körutja során
megl.á:togatta. Baját ís... A aküL.önböző nyelveken, de egy arka*rattal" prezentálását szolgál.ta, hogy dr... Vojnits. Ferenc
polgármester és dr. . Szabovl j evifis Dusán alispán mellett a
kormány,zóat na: bunyevác lakosság nevében Keszeics István ba.

j ai kisgazda, a: németnyelvü /nem. nemzetiségt.ii --B.b./ l akosság nevében Koch Bend kőszöntdtték.n /115/

A dér. szlável/enes kampány az év végére lehiggadt, pontosabban az irányukba, megnyilvé,nul.d ellenszenvvé szelidült.

,

Észak-Bácska délszlávjainak gazdasási helyzete

A természeti adottságok nagyban meghatározták e. ter€i.

let életét, melynek latrossága: tulnyomdrészt mezőgazdasággal foglalkozott. Észak-Bácska.l.öszön. és folyami ho>rdalékokon kialakult, földje az Alföld legtermékenyebb talaja
volt; terUiletenként és_ helységenként eltérő mezőgazdasági
kulturával..
Az 1.920 decemberi. Nagyatádi Szabd-féle földreformtörvény teriilettinkön sem hoz számottevő változást.
Észak-Bácska: 27 helységéből_ 13-ban volt földosztás,
1.7-ben pedig házhelyosztás. A földhözjuttatottak száma.
4.882, mig a; házhelyhez juttatottak száma. 3.292 volt. A
juttatott földbirtok területe ; 7.773 kat. hold, amely a
miivelt birtokok 2.41%-át tette: Ici. Eze az országos 4,39%
hoz képest alacsonyabb volt, A juttatott házhelyek terűletti: 937 holdat tett ki. A juttatások átlagos mértéke: az
Észak-Bácskában 1,59; mig, az: országos 1,81. kat. hold
olt.
' /116/
volt

-77-

Egyes délszlávok által. lakott falvakban a. földjuttatás arányai a következő képet mutat jók: /117/
Község

házhelyet:
kaptak

Bácsalmás

106

505

437

Bácsboko.d.

536
.

►

-

-

-

Báesborsó:d

66

9

675

740

Csávcrl.yt

87

12

309

279

Fel.sőszentiván

59

8

OF

Gara.

42

5

-

-

.

148

35

266

Hercegszánt6
Katymár / us /

területe: földet
kh
kaptak

.

területe
kh

~-

--

254

Tehát az Észak-Bácskában kiosztott 8.710 katasztrális
hold. e: térség megművelhető területének 396-át sem érte el.
A juttatásátlagos rátája az, or.szágosnái alacsonyabb

volt, a. megélhetésen alig, segitett valamit. A délszlávoknál. feltételezhetően számitott a . mult is, igy sokukat
mmegkiil.önböztetettnt bánásmódban részesitették. Az egyes
helységekben a. nemzetiségenkénti földbirtokmegoszlás
azonban hitelt érdemlően nem. rekonstruálható.

... 7 8 -

A mai Bács-Kiskun megye területének két világháboru
közötti mezőgazdasági fejlődésére-eltérően az ország más
részeitől- az "amerikai utasom jelző illik. E tendencia
adatszerűen bizonyitha_tá. /119/ A segállapitás Észak-Bácskára is vonatkozik. Bár nem a szüken vizsgált időszakből
való: az alábbi táblázat -mivel 1935-ös. adatokat tartalmaz-,

de a fenti állitást mindenképpen alátámasztja. / 120/

A. földbirtokok területe ás arány,a birtoknagyság szerint:

Birtokcsoport
kh

kh

0-l.
l.~

5-50
50-100
100-500
500 -•a000
1Q00 -3000
3000 felett
összesen:

Országos adat

Bács-Kiskun m,

19.435
1:22.890
570.025
1.65p881
215.015
70.999
98.258
171.847
1.432.350

hegoszlási arány /%/
1,36
8,58
39,80
11,44
15,01
4,96
, 6,86
11,99

10O,.

1,94
1.0,08
35,16
6,27
14,110
7,91
12,77
11,87

•

100,-

Láthatjuk, hogy az 500 holdon felüli nagybirtok aránya -területét és számát tekintve is- kisebb volt az országosnál:. E terület másik specifikuma, hagy a 100 és 500
hold közötti birtokok nagy része gazdag parasztok kezében
volt. Az ország más területein e kategórián belül a
dzsentribirtok dominál. _-
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Erdei Ferenc 1937-ben "Futóhomok" c'. munkaija Bácskával
fo = glalkóz& fejezetében a. 10 holdon felüli földdel rendel-.
kező őstermelők számit 4.000-ben, a törpebirtokosok és

.

napszámosok számát 7.000-ben, a gazdasági cselédek számát
2,800-ban állaapitja meg, i ozzáftizve: "Ritka hely, ahol ily
kevés cseléd legyen és ilyen számos a birtokős. A közbeeső
ka:tegőria itt is változatos...: szőlősgazdák, kiskertes
napszámosok és egyéb kertniiveiők, s kicsiny birtokuk már
meg is menti őketa. vaksötét pro letársorst6e" /121/
:

A 20-as években Magyarországon a. parasztság , közel 70%
- At az agrárproletariátus tette ki. Ide tartoztak a cselédek ás a napszámosok. őbbiek többnyire teljes évre szerződtek, konvenciót kaptak: A gazdasági cselédek agrárnépességen belüli aránya Bács-Kiskun megyében .az 1930-as
népszámlálás adatainak felhasználásával- 8% volt. ÉszakBácskára. vonatkoz& adataink nincsenek, de feltételezések
szerint a Bács-Kiskun megyére vonatkozóktól nem sokban térnének el. A cselédek mezőgazdasági lakosságon belúl..i országosa aránya ennél jóval. magasabb: 13,3%. /122/
A napszámosok nagy részének háza. é s kevés földje is

volt, amit önerejéb&T. művelt. A föld nélkiili napszámosok
száma. egyébként a. földreformot követően csökkent. A 20-an
években e. réteg helyzete -talán mazgássza<baadsága miatt is-

a cselédekénél jobb volt, Változást és bizonyos foku fordulatot e. területen csak az évtized végén jelentkező gazdasági válság hozott, mivel ekkor aa. cselédkönyv már vi-
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szonylagos biztonságot nyujtott. E tendencia.tszak--Bácskn:.

ban is megfigyelhető. A ns.pszámós: ka:tegóriába, sorolható
kubikosok az észak-bicskai délszlávok között alig voltak.
A. ,gazda; és a napszámos, ill:. cseléd közötti kapcsolat

a. 20-es évek végéig -az: országoshoz viszonyitva- terüle-

fölé-rendeltség
tünkön se a volt patriarkálisabbnak mondható, az aláaz élet legapróbb szféráiban is könnye n kir3uta..that6 volt. Ebben változás -éppen terül.etiinkön- a 30-as
évek elejétől fi.gy,elhctő meg, e kapcsolat t'oldotta.bbá"

'

válásában. /123/
Inten.zivebbnek mondhatói gazdálkodáshoz azonban csak
nagyobb tőkével lehetett hozzákezdeni, még inkább folytatni. Pénzzel, legkevésbé az itt lakó délszlávok rendelkeztek. Számukra ez volt a. meghatározó.. /Természet esen ez
.

nem j,el..enti, hogy ne m voltak közöttük nagybirtokosok és
tehetősebb egyének./ A. délszlávok gazdasági helyzetére.
engednek következtetni azok táblázatok is, melyek a községi képviselőtestület nemzetiségi összetételét prezentálják. /A t ,blázatokat láisd. később!/
Nézzük meg közelebbről a: délszlávlakta észak-bácskai
helységeket! Hercegszántó sokas és szerb lakosságának nagy
része szegény napszámos vagy erdőmunkás volt. Saját tulajdonukban lévő földdel alig rendelkeztek. A zártaág, a. patriarkális család néhányuknál szinte a II.világháboruig
fennmaradt. Ezek önellátók voltak, ahol a gazdaság körüli
teendők, feladatok meghatározása és: kiosztása a család

legidősebb -de szellemi frisseségét ős fizikai erejét
kifelé még mutatni tudó-, férfitagjának a feladata. volt.
Az ilyen házakban több generáció élt együtt. Szétköl.tözésiik ős ezzel párhuzamosan a gazdaság felosztása nagyon
lassan ős vontatottan haladt.
Hercegszántán a módosabb délszláv családok a. követke-

zők voltakt Balsatinéc, Bartulov, Budimlics, Bunosics, Piléko:vi.cs, Prodán, Siskovics. Ezek között voltak sokacok,
azután szerb vallásra. éttért sokacok ős bevándorolt zombori szerbek is. B családok szinte mindegyike a középparaszti kategóriába tartozott. Mömük 15--20 kart hold földet müvelt.
Területünkön a. módosabb délszlávoknál viszonylag korán megjelent az. egyke. Ez gazdasági okokkal magyarázhatá. /Birtokosztódóstól való; félelem stb./ /124/ ÉszakBácskában a délszlávok egykézése azonban nem érte e l a
németeknél tapasztalhatót, amit a, németek gazdaságilag

erősebb helyzete is magyaráz, feltételezve, hogy az egyke
gyakorisága a,: család gazdagságával egyenes arányban jelentkezik. /125/
Hercegszántán a szegényebb -de magukra,. adó- délszlávok esetében más. okai is vol.tak. e "születésszabályozás-

nak". A sokacok népviselete igen gazdag és nagyon drága
volt. Igy annál a. családnál, amelyiknél az első, gyermek
leány volt, ott később ritkán született több gyerek. Ebben az esetben az egyke szó, szerint ránehezedett a. csa

— $2

l.ádra.' A vagyontér$: ruhák előteremtése nem kis munkát és
,

gondot jelentett.* A. ruhákra. gyakran 2--3 tehén ára. is ke—.
vésnek. bizonyult. Igya csodálatos népviselet a szegény
sorssal párosulva a "cifra. nyomorvság" két pólusi Lett.,
A határmenti: községekben a, nyugodt termelést gyakran
negzavarták a Jugoszláviával még rendezetlen földügyek,
a határ tuloldaláról. "irányi tott! vagy' "spontán"' betöré.

sek , sőt néha a rémhirek. is.
:

Jugoszlávia 1922—ben még bizott abban, hogy a, három
.

legerősebben dé ; sziávl.akta községet: Hercegszántót , . Katy.

sárt és Gazát ho zzác satol. j ák . Ez év elején például Szto j.

:

kov No jzia. zombori szerb alispán több beszédében és nyilatkozatában kiemelte, hogy komoly kilátás: van arra, hagy
legalább Hercegszántó: és. Katymár /e setl eg még dara is/ a
.

:

határkiigazitási eljárás: során visszakerülnek. Jugoszláviához. As alispán ilyen tartalma nyilatkozata is hozzájárult ahhoz, hogy április elején Hercegszántónál az elmenekült sokacok azzal fenyegették a helyi lakosságot, hogy
miután a. községet a,, határmegállapit6= bizottság vissz aitél:

te: Jugoszláviának, be fognak törni, s vissza. fogják fog..lalni .
.

.

A rémhirek sem sokáig várattak magukra. Április elején
a- hetivásárra, Bajára. érkezett hercegszántói lakosok egynémelyike: már arról. is beszámolt, hogy néhány nappasa korábban több száz főből 411 6 szerb banda tört be Hercegszántó —
.

.

nál, raboltak, fosztogattak, marhákat hajtottak el., s. aki-
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..

ket csak a vasvillával felfegyverzett parasztok tudtak viszszaverni. Ezek a réahirek nem kis nyugtalanságot okoztak Baján és környékén i®. A helyi lapok is kénytelenek voltak
foglalkozni. vele, s közölni Tripolszky fószolgabiró aegnyugtatóí nyilatkozatát, aki elmondta , hogy "miután uegbizhatív
.

forrásból megtudta azt, hogy a dobrovol jacok ős a Narodna Obrana. /12.6/ propagaxldi stái a faluba akarnak jönni, erősitést
.

kért Bajáról.n Az ujság egyben felhivta az illetékes ható•ságok figyelmét "ezen rémhirterjesztókre. , akik ezen alaptalan
hirékkel a nyugtalanságot idézik elő... 0' /127/ A bajai aiispáni hivatal Schiffer százados vezetésével csendőröket killdött faluba. . Egyben az egész demarkációs vonalon megerósitették az őrségeket.
Egy nappal később -április 12-én- a Független Magyarság
c. lap megállapit ja:, miszerint: "Részint a, felszabaduláskor,
részint pedig később a. határmenti községekből sok sokác, bunyevác ős szerb lakos menekült, illetve szökött át a. határ.
ron. Sőt sokan voltak olyanok is, akik az idén január 26-ig
optáltak Jugoszlávia javára és ezek szintén átmentek a demarkáciás vonalon. Ezek az elmenekült sokacok Jugoszláviában
éheznek ős munk a nélkül várnak. Érthető tehát emberi szempontból, hogy azok a megtévesztett emberek ° és hazaárulók
vis szakivánko inak oda, ahol ezelőtt nyugodt, kényelmes eg.

.

zisztenciájuk volt." / 128/

Az SHS csapatok kivonulása. utáni birtokviszonyok jogi
rendezése akut kérdés volt a, többi megszállás alól felsza-

— 84

badía,l.t terii.l.eten is;,, /129/ tstak-Bácskában l.eg.éle.sebberi
Ra.tymázcri ' jel.entke.zett;, mivel. a község lako:sai nagy részé
nek a határon tii1:. /is/ volt ki.sebb-nagyobb birtoka., 1923
tavaszán például. Radios Sir3o11 volt bácsalmási biró karhata-

~

lom segitségével. birtokbavette. Hcvffffiann Károly katymári
kétt6:sbirtoko s sz.erb, megszállott teriiT.e.ten i.éva f öldbirto.=
kát. Radios ma gy.a,ráza.t
helyett .a. szerb ninisztérium.t6l ka=
,
~

patt igazolást mutatt a fel; hozz:áfiizve; hogy erre: a lépés-•

re. az:ért kénysz.eriil.% mert s,z birtokát ped9.g, a magyarok
~

kabo:zták el.: Utóbbi indokát a Piiggetl.en Magyarság nyiltan
megcáfoi.ja,, hazugságnak ité]:.ve a.z'6 "Mert nemhogy nem ko.után megbiiott -

bo.zták el a. birto.ká:t,, sat azokat
ja ál.tai

~

maga,, adta-. el. Muity János algá:si. /ti, bácsalmási

lakosnak több
.

/130/

Az oicsá föl.dsz.erzésnek gyorsan hire: fú.to.tt , s "egyre.,másra jelentkezett a többi ha,za.árul6 is. Mint gatymé;rról
értesiil.tiink,. Radi.cá példájára Ispáno.vics Pál /a szerb me.g—
szál.l:ás vége felé hivatalából elmozditatt bir6> - B,L./ ha:►

za.ár.ul.d% szerb, Till. János 63 holdas birtokát, Milankovi . cs
Menyhért Tenner Péter 44 holdas földjét és Jágity Márk vo lt
bácsboko:d3: lakos Wéber Menyhért 65 holdas szállását vették
csendőri karhatalommal. birtokukba." /L31/ A felsorolt károsultak németek voltak. Wébernek, például a. Jugoszláviába

eső részen 106 holdas. birtoka volt. A határátlépési
vány felmutatásával á:tjárhatatt és művelhette .mindaddig,
mig. a jugo.szl.ávok a birtokreformra hivatkozva. el nem vették.

- 85

Igy Wéber Menyhért birtokán -szól a tudó:sitás- "a volt
bácsbokodi. szerb b r&, Jágics ... az ur.. ts ez a Jágics,
aki. a. szerbek készséges szolgája. volt, Bác sbokod lakos
gát teljesen kiszolgáltatta, a. szerbeknek és amikor már kikotródtak a szerbek Bokodról, magával vitte sok ember marháját és egyéb javát,, nemcsak a földet foglalta le, hanem
Wéber tavalyi gabonáját is birtokba. vette. Jágics volt
szerb birá ugy magyarázta, hogy azért vették el a földet
Wébertől, mert Őt kártal.anitani kell. Azt állitotta, hogy
a ,t agyar

állam elvette a. boko.di birtokát, ami 20 kisholdat

tesz ki. Fa azonban nem való& A. valóság áz, hogy a. volt
bokodi szerb birá birtokára., aki. ellen haz . ad ul.ás vétségés. folyamatban,, 300.000 korona erejéig bün-ért van eljárás
tigyi zárlat van betáblázva. Wéber megbi zásából eljártak a
.

szerb kormánynál. ebben az tigyben, ahol azt mondták, hogy a
birtok lefoglalása. nem: joga s. A. bokodi bir6 azonban továbbra is uraskodik benne és Wébert nem engedi be a birtoki. .

ba." /132/
A határmenti községben. akkora volt a. felháborodás az
erőszakos földrablások miatt, hogy dr. 5zabovlje . vics Dusán /133/ kir. ko.rmányf&tanácsos alispin a, hozzáérkezett
jelentések alapján a: magyar küliigyminiszternél erélyes fellépést volt kénytelen siirgetn.9:.

. .

De nemcsak a németek földjét vették el a.. határ tulolda- '
ah ', hanem például az észak-bácskai sajtó által a megszál-]:ás me gsziiné:sét követ& hónapokban oly sokszor támadott
.

Tománovics Györgyét is. A bajai földbirtokosnak a feketehegyi határban is volt közel négyszáz hold földje : arait a
megszállás utáni az SHS Királyságban .élő veje gondjaira. bizott. A bonyodalmak a. következő évben kezdődtek el, amikor
szinte: a földbirtok egészét lefoglalták az agrarrefo rm
.

céljaira és szétosztották a dobravol jacok /önkéntesek -B.L./
.

között. Tonánovi cs és veje kérvények tucatjával elérte ,
.

.

hagy még 1922
.
őszén feloldották a. földbirtoko st az agrárreform alól. Tománo vicsék. --biz va az intézkedés véglegességé.

,

ben- bevetették a földet, de az aratás előtt néhány héttel .
ujból evették: a. teriil.etet ős a. termést másodszor is a. telepesek takkaritottá;}s be. Azután kisérteties hasonlósággal
ujból megismétlődött az egész. 1923 őszén az ioniét, napist .
.

már. másodszor fe szabaditatt földön Tománovicsék vetettek,
de. 1924 nyarán a. termés megint a . dobrovol jacoké lett. A jugoszláv agrirainisztérium ez . év végén -most már kérés .
kixl

feloldatta a birtokot, de. Toaáno :vic. sék nem merték be-

vetni,, mivel korábban a, földbirtokost se a a. vetőmagvakért,
sem a ráforditott munkáért nem. kárpótolták. A terUlet "mast
parlagon á11, egy sereg feketehegyi zsellér pedig munkanélküli" -irja. a Piiggetlen Magyarság 1925 tavaszán. /134/
.

Ezek után térjünk vissza az egyes községek gazdasági

.

viszonyainak tárgyalásához.
.Áitai6nosságban elmondható, hogy a gazdagság abszo lut
:

számokban mért rátája. /az ingó ős ingatlan javak összértékét értve ez alatt/ az észak-bácskai délszlávok esetében .

alacsony volt, amelybe természetesen közrejátszott kis létszámuk is Peltételezbet jük azt is -annak ellenére, hogy
ilyen /globilis/ adatokkal nem rendelkezünk-, miszerint a
délszlsivok egy főre eső javainak értéke relative is elmaradt
a velük együtt lakő magyarokétól és németekétől.
Ezt a feltételezést teraszt ják alá a virilista-jegyzékek is. Példaként álljon itt a németek és délszlávok a ,.ta2
lakott Gara község, ahol a csekély szsimu magyar mellett 71930
-ban 2.673 német és 1.107 délszláv élt. Az alábbi táblázat
az 1930-ban a legtöbb adót fizető községi képviselőket /viril'i stáka,.t/ tartalmazza. Nevilk mellett zárójelben nemzetisé.
gük és a fizetett ad& összege /pengdben/ t / 135/

1. Gatti Antal /n./
2. Gatti József /n./
3. Keiner István /n./
4. Zoabo rese,vit:~a Antal /d./
5. Major Pá71 /n./
6. Haszler István /n.j
7. Kling : István /n./
8. Kling József /n./
9. Turi. István /n./
10. Zuck Sebő /n./ .
11. if j. KLenancz J6Zsef /n./
12. Heffner Perencz /n./
713. Heffner Antal /n./
14. ifj. Pencz Ants,it. /n./
1 5. Majer József /n./
16. Turi Péter /n./
17. Gatti Péter /n./
18. Eberhardt Péter /n./
19. Schőn János /n./
20. Karagits Gyula /d./
.

.

.

.

.

.

.

Pőttagok
L. Keiner Vendel /n./
2. özv. Heinrich Józsefné /n./
5. BS.schof István /n./
4. Dobler Mátyás /n./
5. Eberhardt András /n./
~

1.651,77
1:411,64
979,87
911,05
854,38
812,00
776,67
750,33
. 7 38,25
702,99
. 694,28
684,71
646 s 91
592,72
575,25
572,51
556,03
535,47
532,60
526,84
.

521,79
504,75
500,79
4?9,68
479,12

A németek gazdasági fölénye szembeötlő. A legtöbb adét
fizető garai lakosok köztit 23-an közilit& kerültek ki, s
csak ketten voltak délszláv nemzetiségűek: A listán szerepl6 németek által fizetett ad& összege 1l,5-szerese: volt a
délszlávokénak.
Ceavolyon hasonló) a helyzet. alig az 1924-ben legtöbb
adót fizető 19 lakos közül 4 délszláv volt, addig 1927-ben
a 23 virilista közia már csak 3, mig 1930-ban 2 a. dé szlávak szám.. Mindhárom évben a. többi német volt, kivéve az
1930-as esztendőt, amikor a listán egy magyar neve is szerepel. Tehát a nagy földbirtokosok és bérlők szinte kizárdlag a németek közöl! kerültek igy.. A mezőgazdaság gépes:i.tése náluk figyelhető meg elsősorban, mivel többezer pengő-s
beruházásokrá, anyagilag csak. Ők voltak képesek

Ha megnéz

ziik a killönböző gazdasági kiál:litásokon dí f ázottak névsorát, akkor ezek között délszlávokét alig találunk.
A Felső-Bicska c. lap egyik. 1927 julius ee.ji száma
hirt ad a. Bács-Bodrog vármegyei Gazdasági. Egyestilet által
l3ó/
Csávolyon rendezett á ll.l atdi jaidsról és, borkiáll:itásrál1.
.

A hetilap julius 14-én közölt részletes beszámolója alapján a 20 di.jazott között egy magyar gazdálkodó volt, a többi német nemzetiségű.
n Csávoly német falu -gr ja Erdei Ferenc-, Bajához huz
és népviselete meg egyéb paraszt i külsőségei ellenére
kispolgári földművelőtársadalom: nyugatias termelőm dszer,:
szét nem hasadt társadalom és helyben kielégithető ideálok
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jellemzik." /137/
Schőr. Antal. kéntortani t6 Bicsboko d községet ismertetve
.

.

hasonlókról irt "A. község lakói általában véve szorgalaasak
és takarékosak, de ebben a vezetőszerepet a németek viszik,
akik szargalmvkkal és ok szerü gazdálkodással kiszorit ják a
.

magyarokat, de: különösképpen a bunyevácokat. Egyes német

gazdánál mondhatni, mintagazdaság látható. A 200-600 holdasok kisérleti vetőmagtermeléssel, szakszerű állattenyésztés
sel, többek között apaállatok kitermelésével is foglalkoznak, ami bizony szép jövedelmet biztosit számukra és aztán
l.ehetővé teszi, hogy személyesen kisen j erek Svájcba, áll at.

kihh e i

tósra és onnan hozzanak tenyészállatokat. Igen sok

gazdánk elvégezte a 4 polgárit vagy 2-6 gimnáziumot és vannak, akik gazdasági tanfolyamot végeznek, ami igen helyénvaló. Középkoru, de különösen a. fiatal gazdák minden vasár-

nap délután összejönnek a Gazdakörben ős ott valóságos csaták folynak a miitrágya és: egyéb gazdasági kérdések felett.
Szomoru, hogy a magyar és bunye vác gazdák ezeken , a aegbeszé.

léseken. nem igen vesznek részt. Meg is látszik őszkor az
eredmény és a különbség." /138/
Erdei Ferenc 19 37-ben "Futóhomok" eimme/ megjelent köny-

vében e sorokat forrásként használja. fel. B'csbokodon kiviit
Katymárt és Bácsa] mást is az "igazi németes-nyugatias" fal
vak 'közé sorolja, "kiegyensulyozott kispolgári ideálokkal,
minden tiirelmetlenaég nélkül." /139/

.
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Bácsalmás "nyugati stilusu polgárosult földművelő falu",

ahol. "nem a németek adják ..., népének a számbeli többségét,
de az 6 tel jesitményeík a láthatóbbak, s az ő szellemük az
uralkodó. . Nemzetiségi kérdés, mely nyugtalanitana és összeütközésekre vezetne:, nincs . ,Állandó az összeházasodás és min,

denki. tud. magyarul... A németek gyarapodása és befolyása
szembeötlő:, az g testükre szabott a nyugatias föld€ ttveléz
és az 6 szellemük az a kispolgári társadalomszemlélet, amely
minden ponton megnyilatkozik. Inkább német falu lesz Bácsalmás, mint magyar. S mivel az ő szellemük érvényesül, a másik
.

két nép is az általuk megvont pályán kényszerül versenyre
kelni, és természetesen. lemarad. A legjobb birtokok és a
legszebb házak a Pő utcán a. németeké. Utánuk jönnek a magyarok, s mindenütt heghátul a. bunyevácok. Az 6 gazdaságuk a
]Legelhanyagoltabb, ők laknak a faluszélen, 8k őrzik leginkább paraszti hagyományaikat." J 140/
A bajai délszlávok között többen voltak olyanok, akiket
a. mezőgazdaság aktuális kérdései érdekeltek. A. délszláv olvasókör tagjainak száma -kisebb megtorpanásokkal-- fokozatosan növekedett, akiknek döntő része paraszt volt. Az ő munki jukat voltak hivatva s egiteni az anyanyelvükön és magyarul
.

beszerzett könyvek, melyek a mezőgazdaság gépesitésével,
korszerttsitéaével foglalkoztak, illetve azt propagálták. A
gyűrött lapok és, bejegyzések bizonyitják, hogy nem kevesen
forgatták őket. x.41/

91..x.

Katynár községben gazdaságilag erősebbek voltak a dél
ezlávok t , mint tszak—Bácska többi helységében, De a németek
mögött itt is elmaradtak . , Mindenesetre e faluban a bunyevá-

eak já néhánya rácáfolt a délszlávok oly gyakran emlegetett.
"hanyag gazdálkodási szokásaira". Helyi és, országos kiálli—
tósokon közülük is többen eredményesen szerepeltek. Például
1929-ben a fővárosban tartott aezégazdasági. kiállitáson a

német Puhl. Pál mellett a délszláv nemzet ségU. Mándits Sánc
dor is elismerő oklevelet kapott. /142/
Bajaszentistvá on az 50-100 holdon gazdálkodók között
jelentős számban találunk bunyevác családokat is. /143i
Ezeknél. sok aagyar kapott munkait.
Mig a virilista:—j egyzékek "f elulről" , addig a segélye-.
- zésre szorulók. listája "alulról" támasztja, alá, hogy a területünkön élő délszl.a`,vok szegényebbek voltak a velük együtt

lakó németeknél ás : magyaroknál. A segélyekből községi arányszámukat aessze meghaladó mértékben részesültek.
A Bácskában "Igen jellemző, hogy a szegénység körében
legkisebb arányszámmal szerepel a. németség, középen vannak a
magyarok, a legnagyobb szárral pedig a bunyevácok" -vállapit—
j a. meg Erdei Ferenc. / 144/
A. községi segélyeket csak nagyon indokolt esetben fagyósito:tták. Előtte meggyőződtek arról, hogy a segély iránt
folyamodó> munkaképtelensége: ás rossz anyagi helyzete folytán valóban jogosult—e arra.
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Az 71922-ben o rszágo:s szinten meghirdetett ny,om.areny,hitó
:

a3kció, nera sok sikert hozott, mivel a földbirtokosok a ter.tl.

ménybeni:,, az iparosok ás a. keresked6k pedig a pénzbeli hozzájárulástól. eizárko2tak. A segélyt kérvényezők száma nem
apadt.

.

..

Ka.tymáron például az 1926. augusztu: 5-i rendkivifli. közrGJfi.lé sen egy bunyevác a:sszan.y, icérel:me feküdt az asztalon.
Az el.őadé jegyző ismertette özvegy Patarosics Györgyné kérelmét, mely szerint árván maradt hat apró gyermekének neveléséhez„ valamint férjének hasszas, betegsége folytán f e-lmerül.t kiadások és a temetés költségeinek részbeni törlesztéséhes a. k.özség: táiaagatását kéri. A véghatározat szerint a
vagyontalanul árván hagyott feleség számára. "egyszer s, min-denkorra. egy, rsillió> korona segélyt" szavaztak :.a eg egyhangu,

lag.
Gara. község 1928 nyarán á 11 itatta össze: a következő év-

ben közsegélyre szorulók. jegyzékét. A tiz egyén közül: hat
délszláv,, négy pedig német volt. Bodokanszki Lukács, Gugán
István, Gugán Tamás, Karagits Antal, Majsztrovics Mihály,
Rápits. Páli és a négy német lakos számára. az 1 929-es évre
.

100 pengő: segélyt állapi tottak meg, mivel 'nevezettek tényleg vagyontsi an és munkaképtelen egyének..." / 145 / B köz.

ségben 1928 őszén is több rászoruló , kap 1-2 mázsa buza se.

gélyt; vagy a. helyi piaci buza árának megfelelő pénzösszeget. /146/
A segély mértékét a gazdasági válság l.eszarit ja.

93.-

A 20-as: évek első felében Magyarországon a holdankénti
átlagos jövedelem évente: 100 pengő körvil mozgott. Az évtized második felére. 120-130 pengőre emelkedett, de az emelkedés következtében a létbizonytalanság foka a. kevés ; földdel rendelkezőknél nem. lett kisebb. E aegállapi tás az észak.

bácskai részekre: is vonatkozik, pedig itt a. holdankénti haszon az országos átlagnál magasabb volt.
A napszámosok j6 h a az esztendő napjainak felét munkában tölthették el. . A néhány pengős. bér Kellett szinte parancsol& sztik. ségszerüséggé; vált, hogy az éhezés: elkeriil .é se.
végett az anyán. kiviit. a. serdülő gyerekek is munkát vállaljanak. /147/
A hatóságok a. parasztok alsóbb rétegeire: is "felfigyeltek". Az Észak-Bácskában kitűntetett: gazdasági cselédek kőzött délszláv nemzeti sé güeket is találunk.. A F öldmUvelésügyi
Minisztérium hosezu ideig tart& hűséges szolgálatuk fejében
elismerő oklevelet ős néhány pengő pénzjutalmat adott nekik .
.

A két világhábo ru között a. parasztság csak statisztikai
.

.

szerepet játszott a magyar politikában. Az erre adott "spontán" reakció:, a "néma forradalom" megjelenési formáival

.

Észak-Bácskában is. találkozunk. Az eváhdo rlás /kivándo rlás/
.

.

ős a születésszabályozás. ax korábbi évtizedekben is jelentős
mértékű. volt. A délszlávok közül is többen elhagyták haz : áj ukat, s. mentek főleg Amerikába. Tőlük az itthon maradottak
/1 48/
azonban kevés anyagi segítséget kaptak.
.

.
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A "néma forradaloa." harmadik formája,. a különböző szele-

tákhoz való , csatlakozás a. délszlávok körében elenyésző volt,
s közülük alig találunk néhányat, az adventisták, a. Jehova
tanui,, a. nazarénusok,, a. pünkösdisték és a. szombatosok között.
Ennek oka a délszlávok vallásukhoz val f hűséges ragaszkodósa
.

volt.
A délszlávokat a. velük egytitt lakók sokszor vádolták hanyagsággal,, sokukat napiapóak tartották, mait gyakran a. szem
műkbe is vágtak. Az igazság az , hogy 8k is dolgosak voltak.
:

.

S ha elmaradtak a. velük lakó más nemzetiségek mögött, annak
oka semmiféleképpen seri "faji sajátosságaikban" keresendő /. 149/
A gazdasági kényszeri.tő körülmények hatására a délszlávok. földjeik egy részét eladták, melynek nagyobbik felét, a,
németek vásárolták össze:. Ez a: folyamat főleg a 30-as évek ..
második felében erősöH i k,, de: mint tendencia, majdnem egy év-

tizeddel korábban jelentkezik. /A németek az élen jártak az
uradalmi parcellázások során piacra dobott földek vásárlásában is./
A gazdasági viszonyok tárgyal ásánal érinteni kell a ket.

tősbirtokosok nehéz helyzetét és az optáns kérdést is. A z

.

észak-bácskai, birtokosok a határ tuloldalán lévő földjükről
a termést is csak nagy nehezen tudták betakaritani, még inkább áthozni.. De ilyen helyzetben voltak a jugoszláv birtokosok Magyarországon is: "a kettősbirtokosok a valutakülönbség miatt esetleg, károkat szenvednek, , de mivel a határon nem

tudják keresztül hozni terményeiket, ... eladják a. zzagyaro r-
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szági kereskedőknek" —tudósit a. szabadkai Bácskai Napló
1921 szeptemberében.

.

A jugoszláv kormány 1922-ben legalább tizezer aagyarországi., délszlávra szásitott:, akik a. jugoszláv állampolgársá-

.

gért fognak optálna:. Számuk j6val kisebb lett. X15 °
Az optánsok kiköltözésének határidejét áliand6an aódosito teák. E kérdés csak. a. 30—as évek elején került le a riapirendről. A kiköltözött délszlávokat —a jugoszláviai hiradósok szerint— u j hazájukban néhány hektár föld és szi vélye s
:

.

.

rokonszenv fogadta. Az utolsó: Magyarországról érkező- optánscsaládok megérkezése előtt néhány nappal —1930 november elején. a. Jugoslovenski Dnevnik a.. következőket írta: "A hatáságoknak annyiból könnyű a Faunkájuk,, hogy a. Letelepedésre kia

jelölt területek lakossága szivből segiti ezt az akciót és
törődik azzal,, hogy minél többet könnyi t sen kivándorolt
.

.

testvéreinek nehéz sorsán és baráti fogadásukkal ae gautas sa
.

azt a. szeretetet, , amit : irántuk érez." /151/

.

.

A nemzetiségek gazdasági helyzetére és az egyes községekben a délszlávok_ társadalmi-politikai életben való részvéte-

lének mértékére a képviselőtestületi üléseken megjelenő elöl.
járók ás tagok névsorából is következtetni lehet.

.

A képviselőtestület a kisebb területi önkormányzatokat
irányito,tta:, i gy a.. megyei város és a község legfontosabb testületi szerve. volt. A képviselőtestületi tagok felét virilis
jogon, másik felét választás utján iktattác. be . . A 20-as évek.

.

ben egyre: jobban vesztett valóságos hatásköréből. Ulé sei
formálisak voltak. Érdemi viták helyett sabl ono.s ügyekkel
.

foglalkozott.,. A község feje. hivatalo san ugyan a bir6 volt, . de
csak sokadrangu i,igyekkel fogla.l.kózott.. Az elintéznivalók zöme
.

a. j egyz:ő re várt .
.

,

Az észak- bácskai községek képviselőtestületi jegyzőkönyveinek lapozgatása során ugy tünik, mintha e: településeken
nea is élnének nemzetiségek. A jegyzőkönyveket magyarul vezették. E forrásokban a. nerazetiség közelebbi, konkrét megjelölősével /pi.. délszláv, bunyevá c, sokac,, horvát, szerb, nő.

met, sváb stb./ al.ig, va,gy, egyáltalán nen. találkozunk. /E s a
tuda,to.s magyaro sitani akaró politika mintha válasz volna as
.

SHS Allan e: területek megszerzését oélz:ó., e; községeket az
ismert "biirokro-sta..ti aztikai" módszerekkel is szl.€vo sitani
akar6 politikájára./
Hercegszántó esetében az elöljárók köz.ü].. -a nevekből
itélve- a községi biró , és a jegyző ritkán volt délszláv
nenzeti ségü..
.

-9?

..

Az: 1921.december ? -i rendkivii7.i ülésről. készitett kivonat alapján a házipénztárnok, a közgy4m, az adőügyi jegy,ző,

.

valaaint a. négy esküdtből három délszláv volt.
Az 192:8.febraar 16-án tartott ülés jegyzőkönyvének kivonata szerint a =ásodbirál, a házipénztárnok, az adá:pén2tárnok, az öt esküdt. közül pedig három délszláv nemz.etiségü

.

volt.
Gara esetében az elöljárók közül, a vizsgáitidőszakban
a biró: raindi g német volt, mig a. má,so;dbir6 délszláv. Katycaá..

ron fordntott volt a helyzet. Mindkét helységben a. községi
pénztárosi állást többnyire. a pre ci zitá;sukröl hires ném.e.

.

tekkal töltötték be.
Az elöljárók és a. képviselőtestületi tagok nemzetiségi
össz.etételére, adekvát képet csak akkor kapunk, ha. olyan
ülés jegyzőkönyvét nézzük Beg, a$ elyen szinte valamennyiük
.

ré sz:tve tt. Ilyen volt Garin az; 1925. januar 10-i ülés, me.

lyen Vo.jnich Máté fó:szolgabir6 elnökölt. /A jelentéktelennek tartott üléseken a. résztvevők száma: sokkal kisebb
volt./
A januári ülésen résztvevők közül : /I52/
.

délszláv: 10

,

német:

38

magyar:

2

összesen: 50

.

.
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Az ilyen üléseken kivül teljes képet kapunk a községi
képviselőtestület negal.akuláea, és az elöl járóválasztás alkalmából felvett jegyzőkönyvek alapján is a nealzetiségi a.ré:—
nyo.3cat i1l.etí~ en.
Gara községben 1.926.decenber 20--án álla.pitották meg
azok névso.rát, akik: az 19 27-1932.é vekre: képviselőtestületi
.

.

jagaikat gyakorolhatj5k. /153/
.

~

Nemzetiség

virilisták
. /20 rendes—
és. 5 pó,ttag/

délszláv

4

5

9

18

21

20

41

82

-w

..

..

a ►.

német
magyar

választottak
összesen
/20 rende 6.-•
/50/
és 5 póttag/ '

1930--•ban e, községben uj,jb:al..akito . tták a képvisel.őtes tületet.. E szerint: / 154/
.

választottak
összesen %
/50/ •
/20 rendes— .
és 5 póttag/

Nemzetiség
,

virili stilt
/20 rendes—
és 5 póttag/

dél:.szlá,v

2

6

8

16

német

23

18

41

82

magyar

—

1

1

2

-.99--

Natynároa as 1930..nárcius 10-én uj jáal^..kult képviselőtestület a következő nemzetiségi negaszl áEst mutatja:
.

Nemzetiség.

virilisták
/20 rendesés 5 póttag/

délszláv

6

4

10

20

n.ére.t

18

20

38

76

magyar

1.

1

2

4

választottak
összesen
/20 rendes/50/
és 5 páttag/

%

A fenti táblázatok egyértelmUen mutatják, hagy a: néznetek a, képviselőtestületben községi arányszámukat 3eliflr ulva. vettek részt,, nig a. délszlávok. részvétele messze elmaradt €eránysz ánuk.t61:
.

Csávalyon 1923-ban a német és a. délszláv képviselők
aránya ráég t1 krözi, községi. arányszámukat. Változást a következő, évek hoznak, amikor a. németek előretörnek, s a délszlávok visszaszorulnak. A áöl.szlávoknál kicsit nagyobb
szému magyar lakosság: pedig továbbra. is szinte képviselet
nélkül marad e. községben. .
Az 1923.d.e . cember. 22-sén megalakult uj képviselőtestület
nemzetiségi megoszlása: /155/
összesen
vilasz.tottak
/16 rendes/59/
és 4 póttag/

Nemzetiség

virilisták
/15 rendesés 4 páttag/

délszláv

4

4

8

20,5

15

16

31

79,5

--

-

-

német
magyar

%

-

Az 1926.áecemtber

1:00-

uj,jáal.akul.t képvisel.ótestUl.et

nemzetiségigegoszláaa: /156/
Neazeti ség

virilisták
/19 rendes-- .
és. 4 p6ttag/

dél.s2l.á,v

3

3

6

20

21.

41

német
ma.gyar.

-

választottak
Összesen
/20 rendes/47/
és 4 páttag/

-

.

%

13
87

,.

Az, 1930.fe.bruir. 7--6n Csávolyon gegal.akult uj képviselfftestiil.etben >a, nemzetiségek aránya. a. következő volt: /157/
Neaz et3.ség
.

.

virilisták
/19 rendesés. 4 póttag/

választattak
összesen
/20 rendes/46/
és. 3 p6ttag/

%

2

2

4

9

néne t

20

21

41

89

magyar

2

r.

1

2

délszláv
.

Konfliktusok és. ass ziri láció,

Az első világháborut. lezár6; békeszerződések uj helyzetet
tereatettek; Ennek stabilizálására. a. Népszövetségbe tömörült
győztes hatalmak l.étrehoztalk a, ki.se.bbségvédeZem első. intézményes nemzetközi rendszerét.
•

Magyarországon a két vilá háboru között a. nemzetiségi
kérdés legfontosabb jogszabálya a trianoni békeszerződést
becikkelyező 1 921: 33.te.. volt. A békeszerződés 54.§-a sze-.
.

rint: "Magyarország kötelei magát arra, hogy a békeszerződésnek a ki.sbbségek védelméről szóló& ciniében foglalt rendelkezéseket alaptörvényként ismeri el,, hogy semminez ü törvény,
rendelet vagy hivatalos. intézkedés. ezekkel a' rendelke.z.ésekkel nem lesz ellentétben, s. hágy ezekkel szemben semmiféle,
törvény, rendelet vagy hivatalos intézkedés nem lesz hatólyo.s." 158/ /A trianoni. békeszerződésnek egyik hátránya. az
volt, hogy az ott megállapito.tt kisebbségvédelmi rendelkezéaek a. magyar áll.amo.t a viszono:saág bi.zto sitáaa nélkül. kötelezték./
A hivatalos magyar politika szerint Csonka-Magyarország
szinte teljesen homogén nemzeti álla. Igy nemzetiségi kér-

dés, a: határon innen nem létezik, annál inkább a szomsz4dq,s.
orsz:ágokban-. S ezzel a. nemzetiségi problematika a. külkapeso-
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latok és s. külpolitika sikjára huződatt át.
E térség korwányai egymás nemzetiségi politikáját kritizálva, valódi feladatukról, a.z: ar.azághatáraikon beliil:i nem.
zetiségek /kölcsönös/ védelméről, támogatásáról rnegfel.edkeztek

:

Bapiron nemzetiségwe való tekintet nélk'ul az: ország minden l.akosa: százúra bi z tasitották az élet és a szabadság t el.

.

.

jes. védelmét. Bizto sitatték a já erkölcs és a közrend korlá:

tai. között a vallás szabad gyakorlatit. Minden magyar állampolgár száaaraiJ biztositották a, teljes aa.gán jo:gi és köz jagi
egyenlőséget: igy a teljes egyenlőséget a nyilvános illások,
a különféle iparok és foglalkozások területén. Mindenki hasz-

nálhatta anyanyelvét a. aagán-, az üzleti-, a vallási életben;
a sajtóban és a nyilvános gyülé seken .Kimondták, hagy a nea-

z.eti ségek. anyanyelvüknek "a. biróságok előtt való használata
tekintetében méltányos könnyitésekben részesítendők." A kisebbségekhez tartozó állaapolgáro:knak j oguk van továbbá. saját
költségükön isko:lá.ka.t, nevei 6intézeteket, jótékonysági-, val,

lási- vagy szociális intézményeket létrehozni, igazgatni és
azo.kra, f eláigyelni.. Ezekben anyanyelvüket szabadan használhatják, vallásukat ainden korlátozás nélkül gyakorolhatják.

A délszlávokat a. vizsgált korszakban a vallásukhoz való
erős ragaszkoé ti s jeli.em.ezte. 'Minden munkát "Isten nevében!"
kezdtek el. és "Hála Isten! "-nei. fejeztek be . . A szentek nagy
tisztelői voltak, szi.ve.sen vettek részt a bucsujárásokon.
A kenyeret mindaddig nem szegték meg, étig előtte késsel meg
nem keresztelték. Ha:. véletlenül. leejtettek egy darabot be-

.

161e, akkor az Istentől bocsánatot kértek és megcsókolták
azt. Mély vallásosságuk családi, gazdasági és erkölcsi életiiket is áthatotta:
A sokacok például annyira vallásosak voltak, hogy a már
régen eltörölt ünnepeket is megtartották.

"A templomban na-

gyon szeretnek énekelni és élvezet aajátas aelódiá ju énekei]cet hallgatni. Nyelvi igényüknek talán ez a legnagyobb kielégié se. Féltékenyen őrködnek azon, hogy e téren semmiféle
megrövidülés ne érje. Őket ott, ahol ,.má;.s> neazetiségü hivekkel. együtt vannak. Még ha születések apadása miatt más nyelvüekkei. szemben alapos kisebbségre. jutnak, régi jogaikból.
akkor sem hajlandók engedni. Szomoru példa. erre a. hercegszántói eset, amikor majd kétszáz sokác csalárd hagyta ott őseinek
sok áldozat árán féltékenyen Őrzött hitét, a lett görögkeleti

vallásuvá., mivelhogy, számban mindig növekvő magyar hittestvéreikkel szemben szokásjogaikból nem voltak hajlandók engedni.
Papjukat egyébként nagy tisztelettel veszik körül., ki számukra a. legnagyobb tekintély,: szavára hallgatnak s kétséges
tigyeikben tanácsát htisége.sen követik.

Tisztelettel viseltetnek világi elöljáróik iránt is, s

:

a hs.t6 ságok rendeleteit hüségesen megtartják. Mindennemü
:

adóikat pontosan megfizetik. Adakozásban a sokácok nem bókezüek,, de a házuk küszöbét átlépő cigánynak, koldusnak
mindig adnak. A bunye váco k adakozábbak. Vendégszeretetük
.

.

közismert. Vallási és népi hagyományaikat szigoruan. megőrzik és as esetleg vonsko.d6 fiatalokkal megtartatják. Legkedveltebb olvasmé.nyuk a szentirás, a.z, imakönyv és a. kalendárium." -irja P. Unyi Bernárdin a délszlávokról. /159Í
A. délszlávok a. tenplomban. negsz erz ett,, illetve ki v,i:

.

.

vo t t jogaik felett a. 20-as években is féltékenyen őrköd.

tek. A németekkel és a. magyarokkal valá konfliktusok egyik
forrása em volt, szintere pedig sokszor a templ©m. Hogy
milyen eróvel ragaszkodtak jogaikhoz ime néhány példa.
Bácsboko don a riagyaar és a német lakosság aellett számará:

nyukat tekintve a bunyevácok voltak kisebbségben, de a
templomban ók ültek elöl., utánuk következtek a. magyarok
ás csak a bejáratnál. kaptak helyet a. németek.
Bajasz.enti stvánon is a délszlávok száma. -főleg az asz.

sziai.láciá és az egykézés következtében- az idők folyamán
egyre csökkent. Ennek ellenére a bunyevácok továbbra is
görcsösen ragaszkodtak olyan jogokhoz, amelyeknek egy része, számarányukat tekintve már nem illette: volna. meg Őket.
A konfliktusok során legtöbbször az ősökre. hivatkoztak.
Ba; jasz entistvánon azzal is érveltek, hagy a templomot elő.

deik. épitették.

1 05.
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Baja ezen északi külvárosában a. dél. szlávok évekre lebontva meghatározták, hogy melyik az, un. bunyevác, illetve:
magyar esztendő,. /Többnyire, a. páratlan év volt a bunyevácoké. Ez: azt jelentetta l. hogy a,:. nagy Unn epeken ilyenkor a
.

miséket horvátul. c el.ebrálták./ A templomban élvezett jogo.

kat. jós előre ás i . rásban i.s lefektették, Bajaszentistvánon
is -hasonlóan Bácsbokodhoz- az, i1l.ésrend.et szigoruan megha
tároz táts .
gatyaár községben adóig fajelt a németek és a, dél . szlá•

vok közötti ellentét, hogy a. templomban -ahol elvileg , mindenki egyenlő- a két náció- közé korlátot állitottak
amely kb. egy méter magas volt ás hosszában szelto át
templomot. A helybeliek csak Tilt- orl.átnak nevezték, Till
Iare katyaári földbirtokos után, aki ennek a. "nacionalista
hullámtörő gátnak" egyik iniciáto ra volt.
.

I?elsőszentivánon. is a. bunyevácok álltak elöl,, a. magyarok mögöttük. Utóbbiak egy, vasárnap megelégelték ez t. T érdeplés közben gyorsan elővették az ollót és az előttük ájtatassan imádkozó, délszlávok drága selyemruháiba. belenyirbáltak. Hasonló. eset Katymáron is megtörtént. /A régi szokásokhoz való ragaszkodás jele Csávolyon például, az,, hogy
a karácsonyi éjféli mise: móg ma is bunyevác./
.

Hercegszántón a. görög-kel.eti sokacok és szerbek a, katolikusok részéről ki voltak köz ösitve. Utóbbiakat ebben
.

az egyház is tárogatta. A görög-keletiek között belső viszály nem volt. Tehát ebben a, községben a. vallási mego s ..

l.ás részben összeolvadt a. nemzetiségi ©llentétekkel ős
kUlönb ségekkel, illetve fel erő sitette. ezeket.
,

.

.

-
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Garin a. két náció -a délszláv és a német- nagyobb békességben élt mint:nás helységekben. Ebben szerepe volt
BÁ,szl.er IstvSn esperes-plébános energikus fellépéseinek is.
Minden potenciális konfliktushelyz.etre fel.figyelt,,, s kifejlődésüket : ne8. várta meg. Jó taktikai érzékkel. és emberismerettel inkább elébe .ment az: ilyeneknek.
A Rágai. Katolikus Tábori Püspökség, 1929 januárjában a
következő levelet küldte gróf. Zichy, Gyula ka].ocsa-bácsi.
p é =~ymini.szter Ur ... felkért
érseknek: /160/ e'A m.. kit.nzii

,.

eszközöljem ki,, ho gy, a. ... Gara. községben ál.lomasoz,ó. n.
kir. vám6rszakasz és csendőrőrshöz: tartozó kb.. 50 fő- katolikus vall ásu egyék, valamint családtagjaikkal. együtt kb.
.

100 szenélyt kitevő polgári intelligencia havonként egyszerkétszer

El agyar

nyelvti istentiszteletet kaphasson. Eleddig

ilyen állitólag csak Szent Ist:ván és a Kormányzó- űr születése és névünnepén volt., mig aa év többi ünhepén és vasárnapján. a. község lakosságának többsége: szerint német, illetve
bunyevác nyelven volt megtartva.
Bászler István. esperes-plébáno's néhány nap muiva a következő., minden érdekeltet kielégitő, diplomatikus levelet .
•/ 161/nvégtel.enül örülök, hogy
kiil.dte az Érseki Ható s " h
oz:.
magyar hiveim magyar istentiszteletet kérnek•. Tudtommal történik, mert ős utasitottan őket, erre az utra. örvendetes ez
azon oknál. fogva_ is,. -mert itt a végvidéken ily irányu magalom végtelen nagy fontossággal. bir. Nehézségekbe ütköznék
ezen ujitás csak akkor,, ha a. mostani r e nd. megbontatnék,
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mert; az egészen bizonyoz, hogy nagyobb arányu kellemetlensógekr.e vezetne, ami a tapasztalat szerint még lélekveszedelemmel is jár. Nálam. hála. Istennek a legnagyobb béke. és
rend honol, s azt hiszem, hogy egyelőre nem is lesz: semmiféle mozgalom.
Ami magyar hiveim kivánságát illeti a. legnagyobb körültekintéssel_ ay következőképpen gondolván legcélszeriibben

.

megoldhatónak: Minden hónap első vasárnapján, továbbá. karácsony, husvét, és pünkösd napján /Szt . István . úgyis ma.

gyar/ lenne három mise 8, 9 és 10 órakor ... 9. ‚órakor magyar mise: volna, melyen a magyar hivek, a. leventék és iskolások részt vennének, kik máskor, mint eddig a 8 órai
misére jártak. A 9 órai misén természetesen magyar ének,
ima. és prédikáció} tartatnék,, amelyen idegen ajku• hiveim is
.

részt vehetnének. Ezen megoldás természetesen teherrel. járna...,, de ezen teher édes és kellemes, különösen h a látom,
hogy magyarjain és a. magyarsággal. rokonszenvez$ német és
bunyevác hiveim is szépen részt vesznek.. Nézetem szerint
ennyi egyelőre elég volna, de ha, a. magyarositás terén igy
haladunk, idővel. ezen kedvezményt ki lehet terjeszteni."
Észak—Bicska területén a nemzetiségek közötti konfliktusok váltakozó; intenzitással., jelentkeztek. Ezek egy része
személyhez. kötődő volt, melyben nagy, szerepet játszott a.
német 6s a délszláv mentalitás, temperamentum különbözősége i.s .
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1922. julius 16-án 0sá o yon tört ki a háboru, s kezdődött meg a:. "Bunyevácok és a<. svábok harca", ahogy erről a.
Etiggetlen. Magyarság tudósitott./ 162/ E szerint: "... vasárnap délut_án , mint rendesen,, Összejöttek a. csávolyi Boh.

ner. Simon-féle vendéglőben a. sváb Legények, hogy a hétköz'
napi mezei munkát szórakozva. kipihenjék. Alig kezdődött
azonban. meg a. mulatság, nyillo:tt az, aj,t ő ás beléptek rajta
.

a. csávolyi bunyevác legények. Ezek is mulatni akartak,, ezek .
is táncra. hi_vták a. sváb lányokat. Ezrek azonban huz.ódoztaak,
nem akartak nulatni a. bunyevácokkal. Ebből. szerváltás. kele.tksz:ett . A sz:óvál.tásból mint, rendesen, verekedés Lett ás

.

e1.őkeriiltek a. bicskák i.e. Nagy háboruság Lett a. csávolyi
Bohner-fronton..."

A délszlávok neac.sak a németekkel, hanem sokszor a magyarokkal. is összettiztek. Nem volt ritka,, hogy

föle:g fia-

►

talok- csoportba verődve próbáltak elégtételt szerezn i

.

vélt vagy valós sérelmeikért. De az egyéni bosszu sokszor
véresebb volt,. mint a. "csoportos n.
A bajaszenti stváni. 1926.március 25-i "halá.o s krva
tyán-ről. igy irt két nappal később az u . j. ság . : "A bunyevácoknak egyik legmeghittebb, legszebb szimbolikus ünnepe: a
krvatya: a vérfog& iinnep,, vagyis. Gyümölcsoltó Boldogászszo ny napja. A legenda szerint• ezen aa, napon az a. bormeny.

nyiség, sni.t valaki megiszik, mind vérré válik az illetőben. 36 bunyevác. paraszt szokás szerint azután. krvatya
alkalmával aa:. legények jő sok bort sietnek magukba, szivni ,
.
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hagy ne legyenek vérszegények„ hones minél több vér fűtse
• szervezetüket." A tudeisitás szerint e napon bunyevác Di—
tel' áán. Sándor a: nyilt utcái: 1.e7őtte Balsor Mihály, t. , A tettes Ditelján ko:csmáro.s fia_ volt, akinek kacsája a bunyevácok egyik tag ilkozóhelye volt Baj:aszenti.stvánon. / 163/
trdekess.égként zegemllthető, hagy dr. Neznerich Jenő:
Bunyevácok eimü, reviziót táao.gatá munkájában e népcsoport
mértéktelen borivásából vezeti. le azt a téves ' következte:-

►

tést, miszerint: a délszlávok és a bunyevácok között se miféle rokonság, nem mutathat& ki. ./164/
A nacionalista előitéleteknek is. meg volt a konfliktustereatő ere.jiik. "A. nacionalista. eldi.télet bizonyos etnikai. csoportokkal, illetve e csoportok. tagjaival szemben

táplált -•érzeyaile.g erősen átitatott— negativ vélemény.
Ez az elŐi.t.él.et elfagúlt nemzetképe, téves. sz ereotipiára.
támaszkodhat, és minden esetben elutasitő,. sőt ellenséges
magatartást fe j,ez ki az illető etnikummal /nemzettel vagy
nemzetiséggel/ szemben. 'Jellemző reá az ... ' irracionalis*
tálas és sszivó)sság. A. nacionalista. el.őitél.et ferde tiikrében
a. negati.ven értékelt csoport minden tagja. pe.gyéni tulajdonságaitól fiiggetlenül. hasonszőrűvé válik egy merev,
szabvány,.sz.erii általánositás. szerint." /165/.
Katyzáron is több ős.azeiitközésre: került sor, főleg a.
németek és a. délszlávok között. IItóbbiakat a 20—as évek
végén alaptalanul azzál vádolták, hogy az SEB Államba
át jövő tolvajok ős betörők mögött állnak, azokat segítik
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A határmenti l61opások gyakori bbá vál.ásakor az.'ilyen gya—
.

n.usl..tgatáso3s` nindennapcisakká: váltak.. A károsultak nen mindig a németek voltak. 1929
juniuss, végén például Zie1.. Fii,l.ö—
.
pön kivt9l. Kubatov Istváz3hoz is betörtek. Az elkötött lova*kat azonban a határon a tolvajok kénytelenek voltak elem.
gedni ős csak a. saját b&:r€iket menteni, mivel a vámőrség
és a csendőrség példás gy,orsa:ságga l vette üldöz ő be: őket ./ 166/

A képviselőtestületi jegyzőkönyvelcbea n . ea.zeti. ségekró1 alig
esik szá, konfliktusakró ,l sem tudó.aitaraate,.. igy teraésze.te—
sen a. délszlávok elna,rasaztalásával sen. találkozunk. /A ha:—
táraen.ti lólopások és betörések ta -vá.bbra is nyugtal:anitat—
ts4k a helyi lakosságot. 1: 931 ta_va;szám felhivják figyel:nü—
~

.

ket, hagy a rablók az illatok mellett szivesen viszik el

.

az utcá;ra. néző —ritkán lakatta- helyiségekben található
értékes holmikat is. azért kérik a. helybelieket, hogy
aaennyibem a körvi].aények megengedik, az első szobában is

aludjon valaki./
Elfogadva. az asszimiláció- nhásonfokozatu" elméletét
/leegyszeriisi tve s megtelepedés-kétnyel.vti.vé válás- beoi:.va—
.

►

.

dá.B/, a 2.4—as években a ná.s@.dik szakasz doaináns volta

.

acll.ett a.. haacsadik is megfigyelhető. "A násodik szakaszt
a kettős kötő dés. jellenzi* /Az asszinil:áns kétnyelviivé
.

válik, mindkét közösségben 1@,jál is és a kettős kötődés
.

haraonizálá:sára törekszik* Konfliktushelyzetben többnyire
az, ál].aahatalmi-politikai befalyasolás, az, egzisztenciális
érdek. dönt4/

— is.l —

A harmadik és végső szakasz, amelynek ugyancsak több
stációja, árnyalata, figyelhető aeg:.a. beolvadás. /A beol,

vadtak. a befogadő nemzet anyanyelvén, kulturáján nevelkedtek, gondolkodásban és érzelembenelmagyarosodtak./" / 167/

.

A fenti két szakasz nem választható; mereven szét, még kevésbé köthető időhöz. Az asszimiláció tehát több generációs folyamat, amelyet "az: állam és a. vezető rétegek ösztönözhetnek, valamelyest gyarsi thatnak, de erőszakos beavatkozással inkább megzavarnak." /168/
.

A magyarországi délszlávokat viszonylag könnyen aszszii ilál6d& és asszimilálható- tömegnek tekintették. "öntu-

datos nép, ennek ellenére könnyen magyarosodik, különösen
az értelmisége. A régebbi idők bunyevác földesurai, a Latino:vicsok,; Vojnis chok, Piloszánovicsok, Pareseti csok any.

.

nyira. megmagyarosodtak, hogy leszármazóik még a nyelvüket
is elfelejtették, s. csupán. a nevük enged következtetni
származásukra.". /169/
De a homogén nemzet fo-galaa. aegkkövetelte a magyar
hanzásu nevet is. A 20-as évékben változó- intenzitással

.

folytatóda>tt a névmagyarositási kampány, amely természetesen az. észak -bácskai területeken is jelentkezett. Hogyan
.

érveltek a. névaagyaro sitás Kellett? A nemzeti név minden
:

országban a nemzethhez, val.á tartozás ékes bi zo nyitéka. A
.

.

magyarországi névmagyarosi tás sem jelent mást, csak azt,
.

.

hogy a már magyarrá. "asszizilál6do.tt" nemzetiségek nemzeti
nevet vegyenek. fel . E nélkül még a. revizió s törekvések sea
.

vezethetnek sikerre.

.

Teriile.tiinkön rögtön. a. szerb megszállók kivonulása után!
megkezdődött a hivatali életben. a. "Csak magyarul Y r. aozgam.
Ion.. Ennek egyik kinövésének t.ekinthatő a névaagyarasitási
kampány is. A bácskai lapokban zeg jelennek a. pályázati
felhivások, melyekben idegen -főleg, szerb-horvát hangzásuelnevezések helyett adall'6: aagyar szavakat keresnek. A.
megszállás. me- gsz.Untének. aáso.dik évfárduláján például pályázato3t hirdettek a Sugovic.a és Vodica. /kedvelt buc.sujá•
r6hel.y, néhány kilométerre Bajától/ elnevezések megmagyarohsitására. A Független Magatarság igy Jr: "Városunknak a,
szerb uralo"l: a161 történt felszabadulásának közeledő évfordulóija. arra int, bennünket, hogy Magyarságunkban *indjobban aegtiszztuljunk. és aegerősödjiink-. Az el&etörő . erős
magyar lélek. kivetiti. a, maga sugarait és környezetét is
magyarrá. tenni tÖrekszik.a/170/ /Az augusztus 20-i diszk.özgyülés a Sugovica helyett a Kaaaris-Duna,. a Vod3.ca helyett a. Máriakönnye, elnevezést fogadta. el. Ennek ellenére
később -"linden következ:etesaég néiki9l- az ujságok. is inkább a. Sugcvi.ca. elnevezést használ.tá,k./
De. nemcsak földrajzi neveket szerettek volna ae.gaaagyaro.si .trani, hanea. -és főleg- családneveket. A névaagyaro.sitás azonban. 1923 végén nemhogy olcsőbb lett volna,
hanem. alaposan megdrágult. A Püggetlen Magyarság is helytel.eniti ezt. A lap szerint a tarifát békebeli árának
tizszeresére. emelték. Hozzáftizve, hagy "'ra névaagyarasitás
nem. valagi. tul.ságo.san keresett cikk aa. Nincsen benne.

olyan nagy kereslet, , mint volt háboru előtt. 1•1e>3 tudjuk
megórter+.i,, hogy miért kell mast raegneheziteni, amikor a
,

.

.

.

..

.

.

szerb megsszá9:lás megtanithatatt volna y bennünket a-r"ra,
hagy minden magyarosan hangzó vezetéknév a. magyarságnak
egy-egy, erőssége. A szerbek aaikor népszámlálást rend.el-»

tek esl , csak magyar nevü embert isa ertek el. magyarnak.
.

.

Ha„ szláv hangz ásu volt valakinek a neve., ha. mindjárt
:

egy kukkot sem tudott szlávul, akkar is szlávnak, a_ német

nevüt németnek vették. Bánffy Dezső báró másképpen gondolkodott a tekintetben. Egy, vasuti. 'baktert sem nevezett
ki addig, sai; a. nevét meg nem,'aagyaroeito tta•~... N e m meg:

neheziteni, hanem m egk önnyiteni kell a. névnagyarosi-tást ! u' /171/
.

.

'

t ssz;a,ls-Bác sské,ban. 192,5. ' végéri u jult erővel jelentkezett
ez a. raagyaro>ssit6 törekvé:s , d e a:. tömegekr. e, gyakorolt köz.

.

vetlen presszióról nem beszélhetünk. A névmagyaro:sitáss
propagálása többnyire a sajtára karl átazódott. Az u jságok
,

ezt .irtáis: "Aki sz3. vben magyar., legyen névben is"; az el-

szakitatt teri.il.eteken i s ráerőszakolják az ottani magyarokra a nál.uk használt riévformsát:. S hazzáfiizikss "csak mi
legyank té tl:.enek, a tarjak, hogy. bennünket ideg ennek te.

e: hazzé,bzn2" Italönben is: . "Hem-

kinthessenek az idegenek

csak nyelvében, hane m ta;g ja inak nevében is él a nem.

zet.' /17 2/

.
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A Független. Magyarság ná:sik cikk e szerint a Trianont
követő: konszolidáció- f el.é mutató tények mellett "van egy
nagy fogyatkozásunk, amelyet mindegyikünknek magának 'kell
elhinttetnie, e ez annyi sokunknak idegen hangzisu neve.
Európa. bárely országában. a. l.ako;sság, tulnyomó részének
neve aegaondja az- ország nemzetiségét. Igy van-e ez ami
hazánk nagy részében, s. igy van-e különösen nálunk, Baján? Biz végig zárhatjuk a. várost és; ia.egnézhet jiik i.paaro-

saink és .keresk.edőink - cégtábiái.t. -E1szonoritó látvány...
Töröljék 1.0 iparosaink ás; kereskeciőink, törölje le: mindenki. azt a. lapot tisztára., amelyen idegen hangz:ásu neva
van felirva, tegyen helyére: jói, magyar hangz.ásu ne—
vet... fm / 173/ /A. név természetesen ne legyen tucatnév,
hanem. ritka: és szép hangzásu magyar../
A. délszlávok közötti né.vváltoztaták széna csekély volt.
Dönt& részfák az értelmiségi, a közhivatalnoki é.s katonai
pályára készfilék,, illetve ott tevékenykedők közül kerlilt
ki. Zömféknél az egyéni. érdek logikája döntött. A kampány
az o.gyszerii falusi lakásságot alig. érintette.
A. lapok vá7:lalko.ztak arra. is, hogy- a. névnagyaro si tókat, pontosabban azok. neevét propaganda, céljából— közlik.
Egy garal váaőrszakaszvezető névvál.taztatáisárdi 1928 nyarám igy adtak hirts t' ...Mihálavics Sándor ... r. kath.

va,]l.ásu, nős vám&rszakaszveze:tő garai illetősé és. ottani lakos: ugy a. saját,. mint ki.skoru József, Sándor és Antal nevl gyerekei családi vezetéknevüket belügyminiszteri

engedéllyel Csatár—ra, magyarasi .tattik. „ / 174/
A. vité zéavátás is egyUttjárt a nemzeti név felvételével. 1925 juniusában. Garin "Unnepélyesen beiktatták a község történetébe* a felavatott vitézeket. Otük között csak
egy délszláv volt, a többi német. /Az előbbi a Gyurics .
családnév helyett a Gyarmathit vette fel. A németek pedig
az Erdős, Garal, Hevesi és Körmöczi neveket./ /175/
A név magyaro.sitása azonban önmagában nem sokat jelen..
tett, mivel nem fejez ki hovatartozási tudatot és érz e3:-

►

met. Sokan pusztán tüzi játéknak tekintették és létjogo.

sultságit csak hosszabb szellemi áthasonulási folyamat
z íróaktusaként ismerték el.
A. korabeli források. Észak-nácskát ugy mutatják be,

mint. ahol soha egy percig sea volt kilengés, még inkább
polgár és polgár közötti megkülönböztetés. Csak az ország
ős szUkebb terUletUk javáért, boldogulásáért küzdő egyénekről tudtak., nemzetiségi hovatartozásra. való tekintet
nélkül..
Az irredenta gondolat a. sajtó] szerint egész ÉszaltBácska,. területén népszere volt, igy a. délszlávok körében
is. 1922 novemberében egy Csávolyon tartett rendezvényről
igy- tudó:sitot. tak.: "Nen is előadás volt ez, hanem inkább
lelkes, hazafias ünnepély, melyet a művészgárda ős a
közönség a Himnusz átérzett eléneklésével, fejezett be.
A bunyevácok,, a különösen a felnőtt bunyevác if juság igen
nagy számmal voltak jelen az előadáson, s az intellige
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ciával. és iparosokkal lelkesen tüntettek az irredenta gondolat mellett." /176/ A magyar politika a délszlávokat is
meg akarta nyerni céljainak, abban az értelemben, hogy részesévé szerette volna őket tenni a revizió követelésének.
A különböző nemzeti ünnepek ürügyén a nemzetiséglakta községekben a, legnagyobb egyetértésről írtak, kiemelve, ho gy
ha még nem is egy nyelven, de közös célért munkálkodnak
az ott lakók.
A bácsbokodiak 1923.augusztus 19—én megemlékeztek a
község hősi halattair6i. Az ee1ékszobor leleplezésénél
Csányi István plébános. többek között .ezeket mondotta: " A
~

szobor talapzatán négy szó van .bevésve: Szenvedtél , meg—
.

haltél„ da feltámadsz! Szenvedtél magyar, néI2e t, bunyevác
.

egyformán,, mert valamennyiteket lelkesitett a hazaszere—
tat, az a hazaszeretet, mely a világ minden népeinek ret--

tnete s halálos harcaiban elsővé tette a magyart. Ezt a
,

nevet megtanulta az egész vi 4g. Sokszor mondtuk, szavaltuk, hagy magyar vagyok! Hal] .játok hősi halottak, most
büszkén vallom,, hogy tényleg hősi. magyarok voltatok!"/ 177/
(arán 1923 november elején leplezték le az első vilé:gháborrus hősök emlékmttvét. A Bajai Uj ság. vezércikke a
nem egy nyelven, de: közös célért!" jelszert próbálja
a
népszerüsiteni. a következő sorokkal: "Hősök voltak min d
.

nemzetioégi különbség nélkül,. akár magyar anyanyelvit volt,
akár német vagy bunyevác, mind, valamennyien. egyformán
azért a földért harcoltak, Hely nekik életet adott. Nem-

csak. nekik,, hanem. századokra vi.ssz:aaenő.en elődeiknek
/178/
Gara. községre a. későbbiekben is, mint követendő példára_ sokszor hivatkoznak a helyi lapok. 1929.m:árci.us 15-e
ame gifnne.plé se. iiriigyén a. következőkről számo inak be: "Köny.

.

nyekig megható:, előadá;ssal iinnepel.te- a garai tantestület
március 15-ét a. német és bunyevdcaj;ku tanulókkal egyiitte.:
sen. Kíl]:.önösen taeghat©, volt a *Trianon' circa egyfelvo nisos
:

sz:indarab,: melyet Tumbász Mária rendezett a. harmadik osztea.yo.s bunyevác tanulóival.. ..

A magyar előadást tiszta

kiejtéssel és ma gyar. érzéssel /az el.őz:ő:ek döltbetiivel kiemelve -B. L./ adták eld a tanulók., Ilyen nevelés mellett
.

l.ehuli.anak a. rabbilincsek , ledől a. kőhalmaz, mely .Triano.n
.t

o.szl.opát f eláll.i totta....

A. német és bunyevácajku kázség--

.

ben nemcsak minden március 1.5 -én ás Szent István napján,
hanem minden h6 első vasárnapján i.s magyar rai sete tartanak. Ez: mind a község hazafisága. mellett tanus.kodiit. Sokan
követhetnék a szép példá;t." / 179/
Az iinnepeknek és rendezvényeknek a többi é szak-bác skai községben is "nemzeti karaktert" adtak az uj,ságok.
1927-ben a. Katymár.on megtartott vitézi bál. kapcsán a. régi
magyar világ visszatérte felett örvcndeztek. ./180/ C$á,voly,on. pedig 1.9:30.március. 1 5-én. "a község ve.gyesajku lakos.

ságának a szive a szabadság napján szent honszeretettel.
dobbant Fiesze:s" /181/
A. fenti. "helyz.et jelentéseknek" csak annyiban van hi-
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telük és tekinthetők reálisnak, amennyiben a délszlávok
"beintegrá]:.ddási." és hasonulási. törekvésének egy-egy, ilyen
rendezvény h it képét adhatja.

Az észak-bicskai délszlávok IIem éltek izolál:.taai. E
helységek lako:ssága:: vegyes. nemzetiségil. volt. Bar az un.
vegyeshaz asságok községenként eltéró mértékben jelentkez.

tek,, de , mindenféleképpen konflliktusenyhi tó tényez3knek szá.

oltottak. /A kifelezés alatt az etnikai vegye shizasolCat, ér.

tem, mivel a va]1ásiak nes. voltak gyakoriak, lévén az itt
lakók többnyire : ka.torlikusok./
A vegyesháza:sságok vizsgálatakor irott forrásként a.
helyi plébániákon tal: tlha.t6 házasságkötési anyakönyveket
:

lehet: felhasználni . Az. egyházi anyakönyvekben azonban nemzetiségre utalói bejegyzés : nincs. A. házasulandók nemzetiségi hovatartozását segit eldönteni "A szül..ók / özvegyeknél a,
volt házastárs/ ne.ve,, polgári áll'ása és vall:ása"j anti ra-

vat. Igy például "A. ba. jaszentis,tváni római katolikus egyházban egybekeltek anyakönyve /1893-1927/" szerint a vizs-

gilt 1920-as- években az összeházasulandókon

a vegyes-

házasságok aránya 25 -30% körül nozgostt, aazi feltünóen ma.

gas volt. Garin és e sával.yon ez: az arány

alatt volt.

ékértékekben a: magyar-német
/Meg jegyzena,; hagy e százalékértékekben
vegyesházasok is benne fo:gial.t atnak./
:

Hercegszántón vailáái kül.önbségek is voltak. Amennyiben a szülők elóvigsrá:zatassága. ellenére mégis létrejött
a nkétvallásun /görög-kel.e.ti és: katolikus fől közötti/
,

házasság . , akkor általában a. nő követte férje vallásit.
A bácsbo.kodi házasságokról. Schőn Anta l igy ir: "Igen
gyakori eset, hogy német-magyar, magyar-bunyevác, bunyevác-német egyének összeházasodnak, a, ffidolog , mindig
-és ez. Aár a polgárnépnél elengedhetetlen feltétel-, hogy
a. vagyoni igények. kiel•égittesenek. Sz :erel.ea, kölcsönös
~

megértés, mellékesek. Majd aegszok ják!-Ko :ndással. eI. van
intézve a fiatalok jövője és boldogsága, illetve boldog/182/
talansága. Nem ritkák a: válóperek."
A vegye:sházas . ságok a "gyorsitö kata;l.iz,átor" szerepét
3.s. betöltötték a, törvénysZ erU,, természetes asszimiláció,'
:

folyamatában.
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lYvel.vha.smq.41 g,t = i skol.a - kul.tura.

.

A. meazeti.ségek számá:ra, az anyanyelv megőrzésének. lehetősége: ren.dki.vtil.. fonto;s, s am ehhez val:6 ragaszko.dás: aér,téke az: öntudatosság egyik fokmérője volt: s;, 20-as évek °
tsz.ak--Bá,c.ské. j,ában is. "A. nyelv, ha.: elmél.etil.eg nea feT.té t-►
leniil bi.zto,é kritériuma. is a neazethe.z,; illetőleg a. nemzeti

ki se;bbséghez val.6 ta.r.tozásnak,p tényle.g, rendszerint l.egkg.fejezőbb. ismérve. az egyesek neazeti.eégánek.n. /183/
A nyelvhasználatnak két al.ak ját kül.önböztet j,ük seg.

Az egyik a. magán-, a, másik a, hatóiság.
~

nyeIvhasználat.

tr.thets:,, hazy' területünkön a ha.táiságokkal: valói konfliktus
volt a gyakoribb. Kevés, volt azoknak az "alkalmazottaknak"
/k.özigaz:gatási ti sztvi séiGk, tanitók, r.endórbk, csendőrők

,

leventeoktatdic stb./ száma, akik aegtanulták az adott
helységben élő. nemzetiségek nyelvét, akár alapfokon. is.
De ez nem. i.s volt k.övetelaény.
A 20-as években. a, kormányza.t a. aagyarositás egyre er6teljese:bb fokozását követelte.,, ha aár nest is a közvetlen.
presszi6 formájában. A "Csak. magyarul.!" 3elsz6 a köziga2gatá,sban sokszor zavarokat okozott. Ezek egy része kiküszöbölhet6. lett volna., ha, az adott helység ein.degyik Lakája.

►
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tud. magyarul, s az sem baj,, ha csak. magyarul. Az iskolarendszerrel ezt akarták realizálni. S nem látták, hogy a.
nemzetiségek esetében. a. nyelvhasználat és

a hazafiság két

igen ktü önbözá dolog. A magyar nyelv ismerete nem felté.

tele a. haza szeretetének.

.

A. Teleki-kormány a reviz iós hangulat fokozása és a ka.

tona i rendelkezések kijátszása jegyében saUJ.etett testaevelés sei foglalkozó törvényeit hivatalos. helyeken Észak:

Bácskában is ujjongva: fogadták. Ez alapján az ifjuság ka.

tonai nevelésével főleg az un. leventeintézmény fo:'glalko :

zott ; felismerve, hogy a, kitartás, a. fegyelem, az előre
.

.

nana látható nehézségek l együrésére való fel.készUl és, s nem
.

.

utolsó sorban a fanatikus kazd&sz ellem a. sportban és
.

reviziós célokat egy csapásra megoldó/ háboruban is óriási

.

szerepet játszik. E célokkal és az akaratén kiviül is magyarositói leventeintózménnyel. Észak-Bácska_ nemzetiségi la-.
kosságának

is meg kellett barátkoznia, de ezt a "barátsá

got" többségtiknél• csak a. szankcióktól való- félelem tudata
váltotta. ki. /184/

.

Ugyanakkor a raagyaro sitási törekvésekkel szemben a
.

délszl.ávoknál is megindult egy ellenakció,, amely az, anyanyelv ápolását,, saját u jság kiadását, a tradi ciók a egbe.

csUlésén ek fontosságát propagálta .
.

.
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A nemzetiségi iskolákat a reviziós időkben nem sziveaen :Látta a magyar. ko.rmá.nyzat. Létjagusál.tságuka.t hivatalosan azért el.f. sr~ ert e.
Bác s-Bo;drag, vármegye. 1922. elején tartott közi gazga.tás3: biz:ottsági ülése. megdöbbentő "kuT.turképe:t"' festett
tszak--Bác.ska nenzet;x ségi. falvairól. Paragós József tanf eliágyel:á, jelentésében. beszámolt arról a vizsgálatról, melyet
öt-hat, főleg n.emzetiségi köz,ség iskoláiban. végeztek a
bizo.ttság. tagjai. Az iskolák. felszerelését és tisztaságát
is hiényosnak itélték. Ezen tul.: "A tanköteles gyermek.ek.
szorgalmasan Látogatják a korc:s8áka.t,, az i.skol:át el:kerütájára. sem. mennek. A kocsmai bálokon táneolnak,
nak és lum,polnak.:. . A bizottság tagjai megdöbbenéssel hall

-

gatták a jelentést. Egy pár ingeril.tebh kiszólás is elhangzo:tt, de azután tudomásul. vették:.." /185/ A jelentés,
csak a.. tani.tást és a módszert tél.te: megfelelőnek. A kép •
igen ezomoru, de: fi.gyel.embe: kell venni azt is, hogy nemzetiségiekről festették, akikkel amugy is ritkán voltak elfogultak.
Az 1923-ban kiadott rendelet az iskolák tanitási nyelvének meóállapitásánál. látszólag szabad kezet adott az érdekelt. kisebbségeknek. A. Vallás és. Közoktatásügyi Minisztérium rendelete: alapján az iskola tanitási nyelvét a.
nemzetiségek lakta községekben a tankötelesek szülei.,
gondviselőt. szabadon választhatták neg. Természetesen. ebbe
bele kellett egyeznie. az; iskolaszéknek ás a, képviselőtes-
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tüietnek. is. /186/ A 4800/1923.8z. rendelethez kiadott
9égreha3.tási tTtasitás, háromféle. nemzetiségi iskol.atipust

.

különböztet meg.
Az A-rtipus a. nemzetiségi. tannyelvü iskola,. amelyben
minden tantárgyat anyanyelven tanitanak, a magyar nyelv
azonb an rendes és kötelező tantárgy.
A B-tipus a vegyes: tannyelvit kisebbségi iskola,. ahol
az anyanyelv, a természettan, a. fizika, at kémia, a. gazdaságtan t a. raazoktatás és a kézimunka. anyanyelven; a. be.széd- ős ártel.emgyakorlatok, az irás és olvasás, a. számolás és az ének anyanyel.ven ős magyarul.; végül a magyar
nyelv, a. földrajz, a. történelem, az: alkotmánytan és a
testgyakorlás tani.tása magyarul. történik.

A C-ptipusu kisebbségi iskolák voltak a: magyar tannyeivüek, amelyekben az anyanyelv rendes és kötelező tantárgy
és az irás,, illetve az, olvasás magyarul és anyanyelven
tanitandd-; " a többi tárgyakat magyarul tanitották. " tszakBdc.eká.ban ez utóbbi volt a. legelterj,e.dtebb tipus. /18 ?/

~

+- 3L24

~-

Olay Ferenc a. "Bisebb$égi népoktatás" c. munkájában a
a a;cy.aro rszé.gi dé]..szl.é.vokriál talá].hat6 i skol atipusok ari.

.

nyá,.t , iii. az állami és község i segély mértékét, tekintve :
:

.

a: következa -41ta`1 am tá.bláz.atba. foglalt--• adatokat te a zi
kőaz:é: ~ 188/
:

Nemze-•
tiség

Horvát

Bunyevác'
20.564 2. 165
Sak i::c.
Illir

7.031

523

C

össz. Állami.Közs.
ens.
ena.

4 1.7

21

-

- 9

9

15

4 - 19

27.683. 3.414

Szerb

A segély mértéke az
1932~ 35. tanévben
/peneben/

Számuk. Ebb61 I skol.atiipus
6.13..
éves

' /19330/

A. B

.

€5ssz.

56.446 23.227 79.673

39.777

8.097 47.874

Az i . skolak, tehát évekre. lebontott -meghatározott összegü

ál aai és: községi. támogatásban részesültek. Hercegszán-

tón a. szerb iskolát a görög-keleti. egyház tartotta, fenn,
igy, a tani.tás nyelvét is 8; határozta. meg.. Tanit6ja, aki
egyben kántor is volt egyházi fizetést kapott. Be. a községt81 is kaptak néha támogatást . Est sokszor feltételhez kö.

tötték.. Egy 1923 elején hozott határozat szerint: "ha a görög-keleti. szerb egyházkkózség a: törvény követelményeinek
megfel el6, tanitőval rendelkező iskolát tart fenn, mél tá.

.

►

nyosságból. hajlandó, lesz a. község a felekezeti iskolába.
4
j,árá. gyer~ek ek szám arányának megfelelőtüzi ftit a.egadni. " 0.~=a9`
.

.

Észak-Búcskában az: iskolaügy sem volt konfliktusmentes.
192.3 szeptemberétől az év végéig_ a főként délszláv és né-

..etl.akta. Katymár község volt az ujságok. célpontja. Szeptember l9--én a. ba j ;a . U j; Élet vezércikkével kezdődött. A "Magyar iskolát kell. fel:állitani. Katym:áron" c. cikk szövege:
hűen tükrözi. a magyar álláspontot, e a. türelmetlenséget:
"Ennek a ny,,onorultul n.egt épázott,, koldussd, kényszeritett
:

csanka. hazának egyetlen reménysége, jövendőjének záloga az
ifjusága. Ennek. agy, i f juságnak. számára nagy hivatást: rejt
.

.

.

magában a. jövő,, ettől várjuk a. magyar feltámadást... A magyar kultura. megt eremtő3;e: az. iskola. Tehát első kellékünk,
.

ho;gy, magyar iskolánk legyen.
Magyar iskola? Tel r e csonka, kis hasában furcsa. feltevés is az,, hogy még ellenkezője, is akadna. Pedig szotaoru
tény,, hagy akad. Nem. kell me:aszire mennünk,, saját megyénkben
ben i.s, Katy-ár község nélkülözi. ezt . Van í sko l á j,a-. igaz,
.

:

.

kettő: is, egy német és egy, bunyevác t -de magyar nine a. Szói
sines róla, hogy kételkednénk abban,, hogy az az idegen

.

anyanyeleit, iskola talán a hazafiasság medréből kitérne,, d e
,

mégis. kissé rosszul eső. érz és, hogy nem mutatkozik kellő}
:

,

magyar érzés, aaaei y, s. magyar nyelvben is külsőleg megnyil.

vánulna .
.

.

A. legtöbb falu is tudatara ébredt annak, hogy a magyar
mlveltöég és tudás nélkül meg nem élhet. Ezt pedig csakis
,
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magyar iskola fel. állitásá'val. lehet elérni . Tehá:t nagának
;

Ka,t.ymár községnek érdeke, hagy magyar iskola , felállitásával megnyilvánuló haza iránti érzelmeinek adjanak kifejezést. Azt hiszem,, regényünkben nea is csalatkozunk,, ha azt
nondjuk ;, hogy Katymá.r köz ség 36: hazafi és eleget fog tenni
:

ebbéli kötelezettségének.
Bekünk a. romok felépi.t ését alulról. keli: kezdenünk. A
.

gyermeknek fogékony lelkében kell,. negvetni az u j,,; az. ergs
Magyarország szilárd alapjait."/190/
Két. nap nulva u j,abb cikk jelenik meg e: lap hasábjain,
melyben Katyaárt ismételten elitélik és. melyben felháboradva sürgetik a. magyar iskola, felállitását. Az, U j, Élet
szerint a két nappal. korábbi. cikk bombaként hatott a. közvé1ér.ényre és olyan. állapotokról. adott tud6sitáat,, melyet
sokan elképzelni sem. tudtak. "Közönségünk megütközéssel
vett erről tudomást és. mindannyiukban felvetődött a. leér-•
dé s: lehetséges ez? Megtörténhetik iiye.sni? Az állam nyel-p
vét ilyen könnyen félre. lehet tenni?
Nap nap után jönnek a hírek,, hogy a me.gszáll.ott,
léteken szintiszta. magyar községekben eltörlik a. magyar
iskolákat, és az uj, állam nyelvét; kényszeritik reá a. magyar
fiukra. Nálunk m.egfo.rdi.tva. van,. Itt lehet olyan község,
ahol. mindenféle, iskola van, csak olyan nincs, amelyben az,
állam nyelvén. tani.tanánák.
Nevezetességre,, szomoru. nevezetességre tett. szert,
Katymár köz:ség,, mett hiszen. Katys áron. van ez , a, sürgős,
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arvoslásra. szoruló; állapot. A község , lakosságának husz százaléka. magyar,, ennek a,. husz: százaléknak nincs iskolája.
A. nemzetiségi kisebbségeknek. as magyar állam. mindig ga.vall:éro.san megengedte. , hogy a. maguk nyelvét zavartalanul
ápolhassák,; ámde ne. menjünk t .ul. a határon. Ez a gavallérosság a. nejez.eti.ségekkel. szemben nem szabad, hogy azt jelent-se,: hogy a;. magyar állam nyelve kitagadott legyen. Sőt nem,.
csak a. nemzeti.ségeknéL,; hanem a_ husz százalék magyartól is
elvonva, a magyar nyelven való- tanulás és ráoktro.jálva, egy
nemzetiségi nyelv.m/1-91/ Felhivj,ák a. tanfelügyelőség fi—
gyelmét 3.s,, hogy most évkezdéskor, szeptember hónapban még
talán nem késő, hogy • ez a. tarthatatlannak itélt állapot
megszinn j.ön.

.

A Katymár e3:1_eni támadások ezzel. nem érnek véget. 192:3 .
november végén u.j.abb. adalékokat: közölnek a. tekintetben ,.
hogy e községben a. magyarokat, elnyomják, a. a. magyar' nyel
vet tel lesen háttérbe: szorit;j, ák:./192/ A Bajai Ujságot
idézzük: "Az események krónikásai vagyunk és e. szerepünk
ben. az: utóbbi. időben nagyon gyakran . kell fo:glalko.znunk
Katymár községgel.. Nem_ örvendetes hireke.t. kapunk onnan,
sea olyanokat. , amelyeknek közlésében örömünk és büszke séu nk lenne,. . Ellenkezőleg magyar fáj.dalom,, magyar lelkiismeret adja: a. kezünkbe a tollat,, mikor a Kat .ymárről mind aUriibben érkező: panaszoknak teret adunk.“
A korábban nyilvánosságra. hozott tény, mely szerint .
nincs magyar ny,elvix. tanitás e községben nemcsak taniigyi
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körökben keltett nagy visszhangot, hanem a megye határain
tul. is felfigyeltek. rá.. Most e. n.egativun mellé ujabb kifogáso.inivalók. keriilnek.. Eszerint Katymáro.n a községi dobolásokat magyar nyelven. nem hirdetik ki, csak nénetiil és bunyevácul., amit a magyar.' lakosság nem. ért meg. Ennek ellené.

re a. hirdetményben közöltek be neta tartásáért szigo.ruan
m.egbiintetik. Őket. A. magyar nyelv megokolatlan mellőzésére
a. vármegyei. ali.spán figyelmét is. felhivták. íiozzáfiiz.ves
"Neu. hisszük,, ho:zy KatyAaron. kivid.. volna. még egy hely Magyarországo:n,; ahol ilyen flagráns sérelem esnék a.. magyar
nyelven." A váda.sko.dás torvább. • folyik: "Legutóbb a. harangSzentelés alkalmával, a. magyar nyelvii, hazafias eiőadásokrő
hangzott el elitélő; kirohanás. Mi.. nem firtatjuk -Legalábbis.
ez allkalom.mal-,, mi. vitte, rá. a. nyilatkozattevő-t a. község
ünnepnapján erre az értheteti.en 9, a magyarságot kisebbitő
és sértő; kifakadá:.sra,, de: azt tudjuk, hogy a. nép vezetői
máshol nem ezt a. mddsz.ert szokták követni. Mis tiszta nenz;et.iségii községekben is a magyar nyelv, agy. magyar érzés, a.

magyar. haza iránti sz.eretete:t, elismerést,, megbecsülést
kifejezésre. juttatják a magyar államnyelv terjeszté sével

,

a, magyar haz:áho.z való: mindenekfeletti ragaszkodás erősitésével. A magyar államhoz} ás hazához va1.6 ragaszkodás, az
erre valói ne_vel.é s az első; és legfontosabb dolog és csak
ezután. következik a nemzetiségi nyelv. Ez: utóbbinak ápolósah megengedett do:l.og,, de ne m az a magyar eszme, rovására,,"
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A Katymár elleni támadást szolgálták azok a tendenciő
zus irások is, aely,ekben ugyan magáról a községről nem
esett: sző,,: de indirekt sódon. mégiscsak az ottani állapotok
tarthatatlanságát sugallták. Ise. egy cin: "A magyar gyermekek még az, utcán áea beszélhetnek magyarul a megszállt
területen" , melyen a lap az elcsatolt dél-bácskai részeket
értette'. /193/
• A község 1923 decemberében megunva a. sok vádaskodást
Gartner Sándor tb. papai kamarás, plébános szeaél.yében l.e.-

velet küldött a. Bajai. 11 j.ság: szerkesztőségének, kérve annak
közlését. A lap a. helyreigaz,itá.snak szánt sorokat közzé is
tette.. Gartner a. cikkek. irói.t a. katymmári iskolai vi szonyokban való teljes járatlansággal: vádolta. Eszerint nem igaz,
hogy a községben nincs: magyar i.skola: "Tudják meg, hogy a
katymm.árrómai katho'likus el.eei népiskola már régtől fogva
teljesen magyar, vagyis• hogy abban. a:. tanitási. nyelv magyar.
A. német tankötelesek négy tanteres.ben, a biunyevác tankötelesek: két tanteremben. vannak ösezpontositva, de mindannyian
magyar nyelven tanittatnak. A magyar anyanyel.viu tankötelesek az iskollakötelesek. 10 százalékát sem képezik. A. német
és, bunyevác tanulók a. hittant az I. osztálytól fogva, az
irá.st ős. olvasást a III . osztálytól fogva anyanyelvükön,
de a többi tantárgyakat kizárólag magyar nyelven tanulják."
Az olvasóközönség a egnyugtatására. és a vita lezárásaként
hozzáfűzte: "Tanitóik: pedig. kivétel nélkül arra töreked•
nek,, hogy tanulóik. nemmc.sak. magyar oktatásban, hane*

-

1,30 ...

e:gyuttal magyar hazafias nevelé sben is réazesiil j emek." / 194/
A. község ell.efli t:ntadások ezzel. -igaz csak néhány évremeg is szüntek. Ugy nézett ki, hagy a. hulláiEo;k visszatértek. eredeti medrükbe:.

1925 januárjában a következő. hir •

jelenik: seg. a Fiigg.etl.en Magy,artág.ban: "A katymári Levente
If jusaág. gyönyörii példával

a többi. környékbeli

nemm magyar anyanyel:.vU. községek 5:fj,uságasra:." Gárdonyi.
Géza. "Bor" c. népszinmiivének. el.őadása. kapcsán .igy fol.ytatja: "Néinet-bunyevác: any, an.ye.lvü. 3.f jus ág hammi si thatatl• an.ffiagyar dialektussal hirde.ti, hogy- magyart a magyarnak .
lön eligmerést é:r.dem.el Töty,. István tanit6:,, ak i a ceglédi
fa,jelmm.élettel szemben egy igazibb fajel.mmélete..t alitoatt
fel. Katysáron.". /195/

.

Azonban 1928 márciusiban a. magyar végeken tartott
"kulturrazia" kapcsán uj.bá1 bo-trányr6li. számolnak be a 1.a.po.k., s ennek kapcsán ujbfl. előkerül --többek között- a

,

nemzetiségi Ka.tymmár község is. "A. magyar kormány, de kűlönöeen. a kultuszminiszter minden alkalmat megragad, hogy
a magyar kulturfölényt minél. jobban kidomboritsa a világ.
szine. előtt az ut6dállaaok kul,turáilatianságával .szemben.
De. amig a kultuszkormány törekvése odairányul, hogy a.
kul.turfölényhe.z vezető utat, megalapozza isko].ákkzl, s
kulturált lelkű nemzedéket adjon az állaaenak, addig itt•
Bácskában csüggesztő jel.enségek Ütik fel hydrafe jixket....
Bác:sbolso.d, Báe.sbarsód és Katymmár az, a. hárome.gbélye:gz.ett
község, amelyik a kulturbotrányukkal kiemelkednek a. többi

község, glédájából" -irj,a Szaulich Antal. /196/
Egy óv nulva. -ki.sértetie:s pontossággal- a Bajai Uj ságban megjelenik a Katynárt felmentő, "rehabilitáló" cikk.
1929 tavaszán egy hetes aissziájuk során Páter Jagicza. és
Páter. Pongrátz a "trianoni végeken", Katyaáron tartCzkodtak.,, ahol -a. lap szerint- e. rövid idő alatt is hatékony
munkát végeztek. Erről. szőlő hiradásának kommentárfában a
cikkirá leszögezi: "Valóban gatyaár a végvárakon megmutatta. eddigi törekvésével, hogy Wixamm nyelvűi népe egy sziv,
mégpedig *agyar sziv, mely csak magyarul dobog. Most a
aagábaaz5lláa idején megmutatta azt is, hogy egy lélek .
ezen három nyelvfű nép,, hely izzó hazaszeretetét az égi ha/197/
zaszeretetével
A 20-as években a. magyar nyelvet váltazá intenzitással,
sokszor indokolatlan türelmetlenséggel. próbálták az északbácskai nemzetiségekre : ráeröltetni. A nemzeti kisebbségi
iskolák tanítói. szááára.. -fóleg fővárosi előadókrészvéte,
lével

tanfolyamokat sz.erveztek, előadásokat tartottak.

KöziilUk többet Baján.. A tanfolyamokon kitértek a nemzetiségi kérdés történetére, a revi.zió szükségességére, meg-

állapitva a 36 hazafi kritériummáit; s. hangoztatva, hogy
Magyarországon senkit sem köteleznek a törvények arra, hagy
megtanuljon magyarul.../198/Ezzel sze*ben mindenki szálára.
biztosit ják annak lehetőségét, hogy saját akaratából éli
sajátitsa e nyelvet. Tehát a, *agyar nyelv tanulása és is*erete: csak jog ás nem. kötelesség.
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A nemzeti. kisebbségi iskolák tánitó:i szóimára. 1930 nya-

rám Baján tartattak tanfolyamot. A. bevezető előadás. teljes
anyagát a ,Bajz ai. t7lság, uhus: 30-i szárma. az első ée né sodik:
ö.ldalon. közöl.to . "Várady József tanitóképzőintézeti tanár
előadása° cini :el' . Az alciu: "Panaszkodhatnak-e a kise,bbságek7 n: volt.
Várady József "a kisebbségi nyelven, de magyar szivvei. •
nevelő ás oktat& tanitókát ... a ro.haracaapatok vitézeihez
hasonli.totta, 6k a: magyar kul:tura. tiizvo,nalában -ael.ynek •
minden; egyes; népiskolánk egy-egy őrhelye-, a legféltettebb
pontokon. á 1•rak. Egyezerre kibzdenek az emberi ás. a r agyar
igazságért...rt'/199/
Hiába volt. Klebelsberg Kunó. 1.923-as rendelete, sok he.
l.yiitt a. sze .élyi..feltételek sea. voltak. adottak. Ezért nem
volt realizálhatói az anyanyelven. válli oktatás például hoJsz..
szu. ideig Csávo.ly községben. /200/
Az általános i skalaktitel.ezettség a 20--as években hazánk-

ban csak. óhaj maradt. Az álli.tás az észak-bácskai. részekre
i s vonatkozik. A délszláv parasztság nagy része; is gyerme-

keit már szinte az iskoláskor elérése előtt dologra fogta,
ami gazdasági viszonyait; ismerve. nem volt meglepő.
A. délszlávok gyermekei a. ruhátlanság, a rossz lakásás tápT ~ 5ikozási viszonyok miatt a. gyakori hiányzók közé
tartoztak. Számitások szerint egyes, esetekben a tanulmányi
idő ötöde-negyede is kárba. veszett.
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irni és o1-

1920-•ban Magyarországon a hat éven

nem tudók sz.áma a népesség ]./7-e körül. mozgott. Az
1930-as népszáMlálá.s adatai szerint viszont már "csak"' a
népe.sség i/10-é:t tette. ki. A. kor . egyik "betegsége" az
analfabetizmus a dél.szl . ávo: k között is jelentkezett. Sőt
körtüsben gég su]:.yo:sabb is volt.
A két vilé.g.hábor.0 között tehát a törvények papiro.n
engedélyezték az anyanyelven val'6 oktatást, de a valóságkeveset realizáltak. Az észak-

ban e rendelkezések

bácskai dél.szlávok. köziii. csak a hercegszántói szerbek
tudták pra.vo:szl.á:v egyházuk seait$égc;veZ és támogatásával
-sokszor a tanulók létszámától függe.tlieíl11- folyama.tasam
megőrizni iskolájukat. A népeSlenes. Horthy-korszakban a
horvátok anyanyelven való: olctatáso.rfl szinte a.l:ig beszél. -het3~..nk. /De, nár ebben az; idóber. is voltak pr6tá.Ikozások
a tekintetben, hoay a, helyi nyelvjárások mina jobban kö-

zeledjenek a, horvát-szerb irodalmi nyel. vhcz, és a koráb.

ban egymás számára szinte' ál:3.g ismcrt etnikai csoportok
közötti kapcsolatok intenzivebbekké váljanak. Bzek a. prábálkozások azonban ob jektiv és sz:ub jektiv okok miatt akkor nea t csak a felszabadulás után hozhattak sikert./
Oagasabb nüvel t séget a-a. délszlávok esetében is- csak
.

:

a vagyonosabb parasztok gyermekei szerezhettek. I gy lényegében rájuk vonatkozik a: következő idézet: "A, bunyevác
gyerekek 33aj án, Kalocsán. és Budapesten is tanul:nak g s
.

.
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akik a jövőben szintén hüségeaen és nagy odaadással fogják
/20
Az észak-bácskai
óvni,, vezetni és tanítani népüket .i
.

délszlávok közül kevesen jutottak el a középiskolákba. A
főiskolákon,, illetve egyetemeken ez az arány még rosszabb
volt. A gazdasági. válság ide j;én: egyévi egyetemi tandi j és
:

internátus kb. egy hold föld árával volt azonos. A délszláv
szü.lők közül ekkora ál dozato-t a. bizonytalan kimenetelű egye.

temi évekért kevesen hozhattak.
Az iskolázottak zöme azonban gyorsan hátat forditott
népének.

.

;szak--•Bácskában a szerb intelligenciát csak néhány ember alkotta . A magyarországi szerb értelmiségi réteg kor.

szakunkra nagyon megvékonyo datt. A budai epi scopatus egyik
;

.

1931/32-es. kimutatása szerint a pravoszláv tenitók, papok
és a szabadfo giaiko:zá su értelmiségiek szám: kb. félszázra
tehető, mely a szerbek alig több mint hétezres: összlétszámának 0,7%-a. Az 1%-ot akkor is nehezen éri ri, ha hozzászáit juk azt a néhány, fiatalt, akik a tanitói vagy a
papi pályára készülve. közép- és főiskolákon tanult.

Az iskolaügy terén jelentkező nehézségek ellenére az
országban lakó délszlávok többsége megőrizte nemzetiségi
öntudatát,, a hagyományokhoz, a kulturé; fához és anyanyelvéhez való szoros és őszinte kötődést.
Ebben nagy szerepük volt azoknak: a müvel t egyéneknek
.

--főleg papoknak és tanitóknak-,. akik magukénak vallatták
népüket, annak kulturiját és anyanyelvét, s tenni is akar-

-
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tak érte..• Köz.ülük Észak-Bácskában messze kieaelkedik Petrels
János /1876-1937/ ala.k j.a... Tekintsük át -kevésbé
életutját és munkásaágá:t

.

Ko:tyaá;ron sztile.te:tt 1876-ban szegény parasztcsaládban.
Tanulmányait . Budapesten a teoló-gi.a.i fakultáson végezte. A
fővárosban ismerkedett meg a horvátországi. e.gye:temi.sták
egy cso:portjá.val., akik éri.ási hatással voltak a fiatal papnövendékre.
A századfordulón. kezdi. meg h3.va.táeának. gyakorlását.

~tö

-

via ideig sz.iil.őfal;.ujában f stia.jd Bácsa.lmá;sfln, Miskén, Horgoson, Szabadkén és Fe1.st5;szerativánon szo:lg.ál.ja a népet.
Az első ,vil.ágháboru. befe.jezésétől..

-tehát kö-

zel két évtizeden kere.sztii.l-• a haromnyelvii Csávo•ly község
plé'.báno:sa. A szerb megszállás ideje alatt a helyi iskolából
egy időre kiüldözték.
1919-ben espere-ssé nevezték. ki. Nem. volt karrierista,
a további el.őnenete]:ről. nyiltan Lemondott. A megszállást
követően a, Horthy-rendszer - bosszuj.a seat tudta tá.vozá.sra.

Petres. János irodalmi munkássága igen jele;nt8:s• tszskBác-skó.ban, a délszláv irodalom kimagasló ké.pvi sel..ü. je:, tlete
folyamán több helyen. publikált; több laiifaj jaz is próbálkozott. Irt szindara.bot,. novellát, verset ás számos uj sá.gcikket. Több irását a "Ne:ven" ás a "Subotiőka Danica.n is
közli. 1924-ben dr. Pastrovics Iván ügyvéddel közösen. Budapesten stegindi.tja , a "Bun j,eva.Lke i, gokadkeL Novine"-t és~
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a "Daaioa" kalendáriumot, amely 1944-ig a Magyarországon

.

616 délszlávok tömegol vasmánya, volt.;
Az 1920-as években az észvak-bácskai délszláv falvakbam többek között az 6 kezdeményezésére indul meg az
acatőr if jusági. sz.injitszácsopartok és olvasókörök mi södése: . t az első, aki a délszláv parasztot -a saga népviseletével- szinpadra meri küldeni.
Főbb munkái: Te áka vriaena /1 ehé z idők/ , Dva bili
.

gavrana /fié t fehér h 1ld/, Ka:sno cvetanje /Kései vi rág.

.

zis/ és a. Poáten j e . i mari jivo t eveti savlada /A becsület
és a. szorgalom sindent Legyőz/ c. szánjátékai. Műveiben
a„ hazai bunyevácok és sokacok életével, mindennapjaival
foglalkozik. Irásainak nyelvezete regionális j,ellegiz.
A két világháboru között, a dél-bácskai horvát /bunye-

Vác/ írók és költők lassan.ke.zdenek áttérni az ije-z6
nyelvváltozatra, amely az irodalmi nyelv egyik elfogadott kiejtése. &nnek ellenére Petres irodalmi munkássága
során aegaarad az i-ző nyelvváltozatnál, amely ugyan nem
irodalmi, de az észak-bácskai falvak lakosságának jelentős része által beszélt. Az irodalmi nyelvtől való ilyen
foku elhatárolódás és eltávolodás nem tekinthető pozitív
momentumnak. Főleg nerc a Horthy--rendszer ideje alatt,
amikor tudatosan bomlasztatták, az összetartozó etnikai
csoportokat, legyenek azok tel . jes egészében országhatáron

beli]:, vagy egy részlik az elcsatolt teriileteken. Szerencse, hogy az irodalmi és a nem. irodalmi. nyelv -sokak
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számára csak látszólagos— ellentéte az összetartozás érzését nem tudta megbontani.
Petre s János nen. volt realista,. a: falusi kapitalista
.

viszonyok hü feltárásáig nem jutott el. hlüveiben idilli.
képek követik egymást, néhol gazdasági—társadat

ni

ellenté-

tek bemutatásával "fűszerezve". A. néprajzi vonatkozásu
utalások igen értékesek . Petre s_ János munkásságának .jelen.

:

tőség* nea elsősorban műveinek erkölcsi mondanivalójából

fakad, hanea abból , hogy ezek segitségével az anyanyelv
.

és a tradíciók szeretetére ösztönzött, ami mindenféleképpen
pen bátor és: haladó cselekedet volt. Ezt a. határontuli
délszlávok is látták, Milivoje V. Knetevié: "O Bunjevcima"
/Szabadka, 1927./ c.. munkájában ezt írta: "A, bácskai 'bunyevácok és sokacok fől eg, az, & munkái révén jutottak arra
.

a felismerésre, hogy 6k is, mint a. haza hűséges fiai emberibb jogokra. tartsanak. igényt. Petrea felébresztette nemzetiségi öntudatukat, mindent megtett azért, hogy megszeressék a népszokásokat, az anyanyelvüket, a verseket, a .
szia játékokat . . . .. n / 242/
A vizsgált korszakban a. nemzetiségek kulturálódása .
érdekében a magyar kormányszervek keveset tettek. Igy volt
ez a délszlávok esetében is. Ha mégis jelentek meg kiadványok,. akkor ezek alulról jövő kezdeményezések eredményei
voltak. Az 1924—ben. indi.tatt "Bunjevadke. i goka6ke Navine",
valamint a "Danisa" kalendáriumok ezek közé sorolhatók.

• 1.38.

A z eali.t-ett uj: ságeal. -mely n.em. volt ho.ssZu

ős

kalendáriummal. -annak. ellenére, ho:gy, a fővárasban adták ki
őket /tehát nem. voltak "helyi.ek"/4 két okból is. foglalkozni kell. Az eg~ ,r,ik,, hagy. az: iniciátorok, a. bennük. publiká•
16k és az: előfizetők nagy része. ész:a.k..bácskrai délszláv
volt. A. másik, az a. pozi.tiv hatás, melyet

e. tertil:e-

ten. az: anyanyel.v ápol.5sa terén elértek.
Az uj ság e1.6.fi.z:eté.sére. az, 192:¢-e,s "Danica." kalendé;rium
-amelyet nár 192.3 végén kiadtak,, szól3..t. j;a. fel. a l,.also:seá..
got. A hátsó bo,r.itón található felhi.vás szövege: magyarra.,
fo.rdi.t.va, a. kö:ve:tk.ezó;; "Bunyevác és sokat. te.stvéreink !
l.áno:s kivánság,; hogy, népünk anyanyeiven olvashasson ujsá•
gat,. Népünk. vezetői.

hónapok áta, tárgyalnak ebben. a kér-

désben... A legnagyabb, nehézséget az jelenti, hogy mi bunyevé.cok és. sokacok kevesen. vagyurik,, méghozzá. annyira, hogy
ezer előfizetőt is. csak a. Legjobb e.setben tudunk erre a..
lapra. talá7:ni. . . Az. u j;ságirásnál. éppen az: a. probléma, hagyaz, el.s6 ezer: példány e18á11itési. költsége. hmron.szor akkora,

mint a né.sodik,, harmadik. ezer: példányé... Anyanyelvünkön
~

iro.tt lapot: csak testvéri összefogással lehet fenntartani.
Az ujság hazafias szellemben fogja a. bunyevácok és sokacok
népaiivelését., kul.turáj.át, szolgálni... Az előfizetési .d13
egy, évre. 6 k3logramm, buza. Less. Testvérek! Postai levelezőlapon jelentkezz:etek... Egy lapra többen is felira,tkoz:ha.,ttok... "

1239. -

Az ujságot, 1924 j:anuárjában
•
Budapesten ki is adják.
A magyarorsz:á;gi dél.szlá.Qok s -áraára, kész;iilt lap el.indittija.
~

Petre.s János c eávol,yi. plébános volt. Szerkesztője Ma€3dale,nity Já.zse.f. A"társadelni- és ga.zdálko.dá;si. néplap" célját
az. első, szint. bevezetőjében a. k.övetkezőképpen foglalták
össze,: "Ugy érkezünk,: mint, a csendes eső. a ho:sazu. száraz—.
ság után, hogy c.so.dál.asto.s ny,elviinkkel megnyissuk. el.őtte.tek,
a. miivel.ő.dés és a tudás kin.cseabány,&j :á;t.. Ugy érkezünk,. mint
a ró:zsasszinii ha,j.nal a hosSzu sötét éjszaka. utá:n, hogy a
szebb jöv6, szebb reménységével. töl,.t;sük. el sziveteke.t!
Ugy jövünk,, gint, az, őszinte barátok,, inert ki más beszélne:
veletek a ti. csodál.ato.s nyelveteken a hazafiságr6l ás: hazaszeretetről. ilyen őszintén

mi, ti tanult gye:rsnekei—

tek., akik őrzik népük iránti ' kötel.e-sségiike:t. Parancsoló
sz:ámunkra, hozy a nenzetek. közötti. versengésben ne. veszit—
silk e1►. nemzeti.ségünk.et , hanem. .ninden erőnkkel talpra. álljunk, hogy a: bunyevá'c.ság, és a sokacság ága ne száradjon el,
hanem ell.enkez:ől.eg, uj erővel. és reményteli rügyekkel v3.—
rágzásnak induljon, Ezzel. bi.zonyitsa:. be természetes jogát
a ho.aszu életre és kulturális fejlődésre.“
A "Bun jevatk.e: i 6oka.6k.e. No.vine" 192:4 decemberéig, jelent
meg.. A lapot havonta egyszer adtak ki. Kiadásával a. Magyar—
országi Bunyevác ős Sokac: Nemzeti Választmány foglalkozott,
melynek. tagjai. voltak. Petre.s Jánoson kivCil s dr. Jélity M3 —
~

hály herc-eg.szánt6i sziii'etésii Baján nüködó; ügyvéd, dr. Só:—
bity Mihály budapesti

.véd és mások.
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E rövid. él.etü lapnái. sokkal jelentősebb volt a.. "Dani.cae-

kal.endáLiva,, amely 192.4-t61. 19:44--ig j.el.ent meg, s. szinte
mindegyik észak-bicskai.

otthonába;, eljuto-tt. Va1: ddi

tömegolvasmánnyá; vált . Az iniciáto:rok itt is az anYanyelvüket ápolói tanit6k, papok és tigyvéd.ek: vo3 ..tak,. akik. hittek. az
~

irott szá erejében. A. kalt.endariva előáll'-itása nest volt o1c:s6. Az évente. megjelenő köteteket áz anyanyelv, a ku,ltura.
és a mu11t, tradi.ci.6:+inak ápolására: akarták f elhasznan3:. A.
~

ki.adók iigye7:.tak. arra:. $ s s, hogy n.e vá.í. j on a "f ek eté a8k" zsák.
aányá.vá.. Az 1925 45s kal.endá;r3.ua a káve,tkez8 felhi.vist teszi
közzé: "'Ezt a. Danicát, vagy kalendáriumot mindenkinek a
l.egszigorubban tilos 7.000 ko.ronánái. drágábban
gondot forditunk. arra, hogy

Sok:

szegény emberek is aeg tudják

venni, ezért ha. bárki drágábban :aruZná, azonnal jel.entsék.

nekünk!" /Ez i.s fo.kmér6í j;e. kezdeti nópszertiségének../
A. kal.eradárium.ok időtáll6ságára többször felhivták
oak. figyelmét. /Az 1.926-o.s: kötet szerint az előző évben
4 ezer példányt. a.dtak el bel.ői.e.. / Az 19 28-a s. kalendárium

h~tscv boritá=l.ap j:aii pontokbaszedve: a. következő felhiv:is ta

-

Z. ál:hat ~ :
1. A "Danicaa kalendá;rivaot ne at elég csak aegvásáro]:ni,
henna el. i.s kell. olvasni.

2. Mindenki sokat és hangosan olvasson belőlük, navel
egy nyelv igy tanul:ha.t6 aeg a legjobban. Főleg a.
gyeraekek. olvassanak sokat és hangosan.
3.. A ka.t.endár.i.uaot nea szabad eldobni, ellenkezőleg,

j61 aeg k.ell őket őrizni, aert. ezi.deig

-az Jaw.. é.a
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tankönyveket l.e számi.tva- ez az egyediili anyanyelvdn.

kön: irádott kiadvány." /Forditás szerb-horvátból./

/A 30-as. években. e; kalendáriumok • egyes sz - ámaiban

-"

apoliti-

kusságuk" ellenére megjelenik néhány reviziát. tiMogatő
cikk is , Azonban ezek azát& a. nép ilvelő: irásokhoz, viszonyitva. el enyé sző ,/
A kalendáriumok. mellett az; észak-bácskai délszlávok
körében igen elterjedtek és. roppant népszerűek voltak Petőfi. Sándor és má.s költők. szerb-horvát. nyelvre: leforditatt
versei., Ezeket a füzeteket a. magyarországi "nyomdanélkiiliség" következtében főleg. Jugoszláviában készitették. A. for-''

dit6k főleg Petőfi. szerelmes, lirai.bb hangu verseit. ültették át„ de. találunk közöttük -igaz kis számban- forradalmi
haagvételt.ek.et is..
A. 20-as évek. vége: felé többen hangsulyo=zni kezdték a.
szláv nyelvek,.igy a. szerb-horvát tanitásának fontosságát..
De. ezek nem a.'nép egyszerü.fiainak akarják az anyanyelv
ápolását lehetővé tenni, hanem a revizi6 sikere érdekében
csak as •özpál_yára készüld if juság tagjait szeretnék r ~venni„ hagy, foglalkozzanak e ny, elvvel. Igy ez a;. "kampány" az
országban lakói délszlávok. helyzetén nem segitett. / 203/
A magyarosi-t& politika ős. a délszlávok körében nea
tu9 nép2zerii iskolarendszer a. kormányszervek és. ideológu-

saik részére nest hozta. meg a. kivánt hatást. Ennek ellenére.
a. magyar nyelvet -helységenként eltérő mértékben, s főleg

...

r.42

..

az erősen .vegyes községekben- az észak-bácskai. délszlávok
El egértették;

zömlik több-kevesebb hibával beszélte i.e. Zim-

rner Ferenc. Bajaszenti.stván kapcsán a. következőket írta:

.

"Lakői három nyelven beszélnek, magyarul, bunyevácul és
németiil.. Be a nyelvi ktil.önbségek dacára is , a legpéldásabb
egyetértésben élnek. A magyar nyelvet pedig mindenki érti
és hibátlanul beszéli ." /204/
.

Schőn. Antal Bicsbokod esetében igy irt: "E község l a.

kói kivétel nélk .1. a: magyar nyelvet beszélik és gyakori
.

eset, hogy két német, vagy, két bunyevác magyarul. beszél.
A. fiatal generációi ar német, vagy a bunyevác nyelvet rRár
nem igen tudja. és ezért nen is; szive sen. beszélik,, ami on.

nan van, hogy az iskolában a; tannyelv tisztán magyar."/ 205/
• Az SHS All'am a veersaill.e:a-i szerződések betartá.s'ban
érdekelt kelet-európai országokra. támaszkodott és szembeszállt az annak revizi63át követelő Horthy-Magyarországgal. A 20--a o évek közepén a két szomszédos üim megpróbil.

kozott a. kapcsolatok normalizálásával. A közvetlen tárgyalábok me ;inditását Belgrád. kezdeményezte. Horthy 1926. augusztus. 29-i mohácsi beszédét -melyben klátá ®ba helyezte
a magyar-3;ugo>szláv viszony rendezését-, a jugoszláv sajtó

.

örömmel konstatálta. A. Bethlen-kormááynak a, közeledéssel
elsősorban a. kisantant f ell.azi tása.. volt a célja, ami az
.

adott európai hatalni helyzetben irreálisnak bizonyult.
A dél-bácskaii sajtó nemcsak a:. szerb megszáx.lás alatt
és az azt követő egy-két évben farkazott a magyarországi
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délszlé:.vok .helyze.té.vel: z haneot:.•-5:gaz vál':tczfv 3.ntenziti.s:sal—
később is. A. Dnevnik c. , $zabadkmi. lap 1929 •no-venberéb,en
kisebbségek élete" eimmei terjedel.=mes. • cikketközölt. /206% Az irás, a délszlávok kulturális
"A TYáagyoretrszágon

helyzetével is foglalkozik..

.

A lap- magyarországi statisztikákra hivatkozva a. dél-

szZk.vok száait kb. 220. 000 —ben éllspit ja seg. A. bajai háromszöget szinte t•elj.esen déZazlá.vl.akta. területnek alit ja
be, s,hol a, németek: és a magyarok csak az elenyésző kisebbséget kép e z i k. /Hozzáfiizis "Szt a teriil.etet kizárólag. csak
azért veszite.ttlik el., mert as adatokat. . a. párizsi konferencián nem nyu jtmttuk. be ide j ekoráh. * . "/ . Najd. községekre
~

1ebontva

u jb61;. a ma gy ar stati.sztikás;krra ti.vatkcazva- t

~►

jeaen irreális száza;l.ékarányakat ki.muta:tva, próbál. .vat
ze: • meLi:ett kiállni /207/
A ci:kki.ró öesze:gyti jtátte az Észaic--Bá;cská;ban szüle•ett

és. hirGSsé vált dé3:sz i.ávoka:t i.s,. "Ez a. teriil.et sok nagy,' a..
~~

nemzetével: tí3rddd harcost • adott. Bajin született. Bogabo j
Atanackovics.. a legtarkáYisa.bb • szerb irók egyike, aki
század. első felében ' alkotott. Szintén itt szilletett az .első
igazi bunyeváo kaltd " dr. Grgur - Pestality i:s. Bácflaltaás©n
szü3.etett .a;. népéért •a.uxkállrodó , nagy hazafi: Iván Antunovity
püsp+ik.,. valamint az ismert bunyevác költős . Ante 8vetovitya. buny,evá:cók .legidősebb, . a

M.iroijub. 8atym.á.rí

nemzetéért mindenre: kész harcosa.: Mi jo. Mándity."- . Az idézet
valódi tényeket tükröz.

•

..

—

A Dnevnjk szerint az észak-bicskai részeken a magyaroknak és németeknek több iskolá.juk van, mint amennyi szüksé•

gear volna szimukra. Ugyanakkor a délszlivok nem rendelkeznek
eggyel sea.
A cikk szerint azon a több mint kétszizezer délszlávon
kivill„ akik segőrizték nyelvüket és nenzeti i3ntudatukat,
"még körülbelül szizezer testvérünk van, akik sir félig elnemzetietienedtek, nyelvüket még ismerik,. de már nem 61 benat& a nemzeti tudat. Gyernekeik tel

egiszében elmagyaro-

sadtak."
Ritérve kulturdlis élettik beautatására elmondja, hogy a
délszlávoknak nincs ujságjuk, saját könyvkiad6juk. hiboru
utin inditott "Bunjeva6ke i okae.ke Novine" kiadását a la..
sőbbiekben lehetetlenné tették. Ugyanakkor az évente és
rendszeresen kiadott "Danica" kalenda'xiumről ugy irnak,
mint egy elinditott, de rövid idő alatt betiltott prőbilkozdsről.
A. vidaskodisokra a magyar lapok is rögtön reagálnak.
Keveslik az ottani magyar nemzetiség jogait, a amikor a

jugoszlávial viszonyok lesujtő értékelését adják az 'illy=
minden délszláv!" hangulatu cikkeikben, akkor e tamadis
kö'zvetve a Magyarországon 616 délszlivok ellen is irányul,
mivel ebben az időben egy népcsoportről kősztilt -a propa.:
ganda minden eszközével sulykolt- iltaldnositott kép az
orazighatiroknak kevés jelentőséget tulajdonitott. /2081

-145

A. 20-as években a, raagy,arorsz: ági. délszlávok észak-bácskai. csgaportj;áná1. is megfigyelhetd' az életforma és szokás-

rendszer -korábban viszonylag egységes- rendjének lasso
megbomlása. Ezek elvárt és megkQve.telt m.értdkének és formájának megsértői egyre könnyebben vonhatták ki magukat a
szankciók. al.61.. A kiil.önbezb, délszláv etnikai csoportok tagjaira teraé szete sem eltérő aér.ték.ben áll ez.

.

A. konz.ervativnak tartott sokacokkal. kapcsolatban /akik
tsz : ak--Bácská.ban: csak Hercegszántón élnek/ Kemény Si mon a
következóket. irta: "Dondo:lkodásban,, fa j;i szoká . sában,, viseletében t csg1 A .di. és vallási fletében. Bá.eska l.egkonservativabb népfaja, a.. sokac. Régi szokásaihoz való ragaszkodásban
sokszor a. legnagyabb szél.s8;ségckre ragadtatja mag3t, /her.

cegszé.ra.tói. hitszakadá,s/. Uj.abb.3n má,r közé jixk: is beférkőzött a: modern kor sz.ell:.eme,, s. ugy a gazdálkodás,, mint kulturális téren örvendetes haladás tapasztalható közöt-

.

tük. "' /209/
A hercegszántói sokacok egy része görög-keleti vall .ásu
vo. l.t,,, ezéTt. Őket -Meg

szerbeknek k .öny,vel.ték .

el. Igy az "igazi" szerbek. mellett. őrájuk is vonatkozik a

.

8al.angya. / szabadka;S. magyar ny,.elvU irodaini folyóirat/ megáli.apitása Q, mely szerint: "Abban a. harcban,, ar3el.yet a délszlávok. folytatnak. az elmagyar.o:ao:dás, vesz.ély,e ellen a, szerbek bi2onyul.tak a leg szivö 3abbaknak, ami tiszta fajiságuk-
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magas: nemzeti. öntudatukkal és őseik valláaáho.z: val.6
/21Q/
/Ebben a meg-•
makacs ragaszkodásukkal ma,;y,ar.ázhat6>,"'
világi.tásban: konz.ervati.vizatusuk. ainte,, ,.. nenZ;eti;,ség-fennta:rtóy faktor lép elénk./

.

Ezzel. szeaben Berki Perim "A. magyarországi. ortodox
keleti egyh‘n szervez.ése" ciaü 1942-ben megjelent könyvében, arról ir,, ho;gy, a magyarországi nemzetiségek "annyira.
megőrizték nemzeti j,ell.egiike.t,, hogy, nagyré szűk ai.ndaó:ig .
nem is tanult meg. magyarul., annak ellenére,. hogy, ezek a.
népek nár. több évszázad óta laknak Szent István orsz:ágá

-

bari. Nem. as o:rt.. keleti. egyház nemzeti jellegének köszönhető ez, a. jelenség; ...shaggy azt az; art. keletaL, val:l.ásu népeink
hinni szeretnék-, hiszen pl., a hazae3. , nénet ek. és.szlovákok
nem i.s ort. keletiek,; hanea csakis. annak tula jdonithat4
hogy a magyar nemzet mindig tiszteletben tartotta ős tartja.

a. kisebbségek nemzeti iinér.z.eté t." /al/
Az észvak-báeskai délszlávok életét szemléletesen aputatja be. -a. szintén e területen élő- Karagity Antal. /19131966/ ezin ját.ékaiban, A. nagyon korán irni. kezdő: Karagity
egyes darabjaiban pontosan a, 20-as és a.. 30-as évek hangulatit adja, vissza•
Az. anyanyelven iro,tt "Zarka. kisasszo.nyfl cisi,i háromfelvonásos darabja,-melyet a délszláv falvakban m.üködő, amatőr
szin ját.szB:cso.portok számára..készitett-• egy nemzetiségi. £a-

~

lu /Gara?/ életébe enged bepillantani; bemutatva az, élet
szinte minden. sz.f érá j,áto A darabban benne van a- sziil..ető: u4
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és a. pusz:tu]a;sra itélt régi konfliktusa ia.1 212/

A garagity

bemut-atott faluban a. bunyevácok. ata>i~

let.t svábok. i.s élnek;,: de air nincsenek lithidalhata:tlan
nemzetiségi ell.enté.teka. . A néaetek. szorgalmasan dolgoznak,
a. buny,ev5icok. szintén. A dél.szlé,trok azonban néha költségét
nea. .ismerve, pénzt nem. sajnálva aul.a,tnak, feledve a lindennapok. nehézségeit.. Ezért a: néaet.ek kicsit meg is vetik
ők.et./ 213/
A. patriarkális falu élete a. 20--as. évek. vége • fel.é lassan vél.tozni kezd.. A véros: hatása egyre erősebb lesz,. Ez
megmutatkozik.

öltözködésben, viselkedésben, kulturában,,

tehát az érintke:zési. szféra ainden terUletén.
A, darabban Zarka a. várds3. magatartás és megjelenés
köz.vetitője. 6 az,, akit gazdag

városon tani.ttatnak,.

Az inté.zetb6l azonban eltanácsolj;ák. Ezt követően haz:atér
és viselkedésével„, ö]i.tözködé.sével megbotránkoztatja a falubeli.ek.et . Már a beszéde is. idegennek tünik. A falusiak nest
" t: eaancgpá,]it, •
tudnak sit kezdeni az ilyen szavakkal, min
9.ntelli ~;esns;, roaantf4kkus, intia stb. Nem értik, de an vannak, ről.a: győződve,, hogy, j6Jt nea. jel:.enthQtnek. Zorka sir
"kivetkőzött" a népviseletből, szabadszája„, cigarettizik.
Szerelmével

városon aaír fel.tiinést sea keltő helyen- az

utcád. csókölőzik. Emiatt a. falu &iris laza erkölcsünek titulál.j,a. 6 az, ak3:. a- na.tural# i .sta. Emile: Zola könyveit olvas,
sa,, amikor barátnői még mindig csak a:. Szent Jeromos Társa,
sag kiadványait la.pozgatjáit.. De azért van má,r közöttiik

-
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olyan is, aki neacsak r hagy hallott Shakespeare-ról,' hanem a. nagy irótól olvasta is a, Lear kirtilyt, bizonyitva,
hogy a falu air neat teljesen

.

Zorka fent emlitett negativuzai ziatt, gazdagsiga
ellenére. sea kell a. fiu sziileinek. Amikor azonban hosszu
id6 után tijból visszatér a, n.épviselethez,, azok aegenybillnek és, nea akadilyozzik egybekeléstike.t. Zorka mintha tisz,

tában lenne azzal„ hogy iség nines itt az ideje a teljes,
nforaációvaltisnak"; az csak fokozatosan köve.tkezhet be.
S a boldegsigért valamit fel. is kell ildozni.
Egyébként a. virOs. vonz6ereje a, 20-as években a délszlivekra, nem hatott olyan erősen„ mint az magyar lakossag esetében megfig7elhető. Itt kell megemliteni -oli e
tertil.et sajitossigaként is. felfogható-, hogy a. délszliv
nemzetis41 parasztlanyok sokkal kisebb számban hagyták
el lakóhel.ytiket t a aentek virosba és valtak eselésidé,
mint a többi nemzetiség esetében az tapasztalható.

w
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Ko:nkluzidi helyett:

A. délszlávok hiába hanga,ztat.t.ák. a, haza. iránti hüségii'k.et,; nemzetiségi. jogokat nem. éiveztek:/ 214/ Tbio;gatást
new kaptak. Amit a k.ul.tura. t:erül.e.tén sikerült elérni:íik

az ön.erő.ből történt, köszönve: new egy,. minden ál.:dozs:tra
ké sz honfitársuknak:.
ögsz,eha.sonl.i;tva. a., j,ugazziáviai magyarság

magyar-

országi áél,szláeság. 20-as. évekbeli. helyzetét -e két nem.z.eti.ség, eltérő száma:rá;nya: ellenére. több egyező vonást
ta.l.ál.unk. lgy a , ffiagyaro.rszági dél.szliávok e sGttében s em beszélhetünk telj;e.s. pol:itikaí., polgári egyenjoguságr.sál

.

Az

anyanyelv szél.e.se.bb . körben valói használata. akadályokba
ütközött. A z áll.,am: költségén, való; kötelező anyanyelvi oktatáa akadoz.ot.t,, vagy, hiányzott. Ugyanakkor Magyarorszá.
gon a dél.szl.áv neaz:et.i ségii parasztok. agrárrefo:r.mból val.ő
ki.zárá.sa paLsis.to7..tabh formában történt, s. a. nemzetiségek
nagyobb a,ra;;ny,u -stati.,szti.kaili.ag. is. e:gyértelmüen kimutat..
ha.t6:- mega:dó:ztat.á;sé;ról sem, be.sz.él.hetünk,: m int Jugoszlá:viá:b an

.

A nemzetiségek. nehéz helyzetét a:. polgári-kapitalista
környezetben szemléletesen Ursa. elénk Kovács Endre
"Szemben a. t:örténel.emmel" cimii munkájában. / 215/ Ebből.
idézünk: "Még, ha. liberálistörvény3lko.tás szabja. is me.g
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a kisebbségek. jogi. helyzetét, garantálja. kulturális-

nyelvi nüvel$:dé silk lehetőségét, a gyakorT.at.ban minden
másképpen fest. A sérelmek egyik. fő előidézője maga a
polgári

ael.y, minden ellenkező; nyilatkozatot taegta•

gadva., lényegében a.l.ako:aság homogenitását szorgalmazza;
s te.szi. eat , a l.eg,kül.önfélébb eszközökkel: a, kisebbségi
i.®koláztatás hátrányára. kiégiti a többségi i skoTák hálF~zatát, o:l.cs6) tanszerekkel-látja. el. a. többségi
nulóit, u j épületeket

ta-

mialatt a. ki.sebbség iskola.-

épül.et.e:i összedőlnek, sz.étaaállanak,, boml.a,szt:ja a. kisebb.ség érdekvédelmi szervezeteit /ha vannak. -B.L./, beülteti.
oda a, maga: ügynökei.t, választási nanipu] ~áció ~skal: csökkenti a, ki sebbség politikai. z parlamenti képviselőinek: szám
raá:t.,, bizonytalanságban tartja. a. ki.sebb:ség tagjait az á11:.ampol.gárság kérdésében

mindezeken tul. az eszközök.

óriási. változatossága.. é1:1. a. rendelkezésére: ahho.z, hogy
megk.eseritse a. nemzeti kisebbség, életét. D e ez csak a jogi t politikai része. a kérdésnek, emellett a kisebbségi
ember állandó: szorongásban él..,, mert. tudja, hogy törvény
ide. vagy o,da,, az; állaz hatalmasainak szemében Q 12indi:g,
rtláso:drendü állampolgár marad, akit. .ffieg,türnek, de akinek
felszi.vására,

törekednek. A többségi nép

potenciális ellenséget lát a, kisebbségekben, a ennek
ellenke.ző.jéró.l. a, leglojálisabb politikai nyila.tko:za.tok
sem győzik
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Az észak-bácskai. dél.szl.ávság, két világháboru közötti
helyzet e nem volt könnyii,, mivel. i n zeti cégek voltak egy
olyan országban, ahol. megtört elemként számoltak velük,
a ahol á. politikusok és a. közvélemény j. része a Trianon
utáni álapo.tokért a. nemzetiségeket tette. felelőssé..
Igaz., hogy az, el.s& világhábo.ru útón Magyarországon. maradt
délszlávok száma. nem volt. nagy, de: azért annyira: kevesen
sem voltak, ' hogy az, irányukba megnyil.vánul.ó: látens
diszkriminációi több helyütt ktapinthat& ne: Lenne:.
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/fiz/ Ormo•sa, Mária: Pa:dovátfrl.. Trianoni 7:918-1g20 *

Kossuth 8, 1983; 14.p.
/2/ Ornio-sa: Mária: 1.5.. 71.p.
/3/ Lisa. bővebben.: Kdvá:gfv Lász16a A. asaKyaror8zági dél szlávok 191$...1919-ben.
Akadémiai K. 1964 .

/4/ A szakirodalom a. horvát etnikai csoportok közé aoroTja. mé$ -az ál:talas viz:sgá7:t terül.eten nem
diotyei, vagy ny,ugat-aa ; ;arorsaáigi..s

Dráva.-8enti és

a< HlUraközi.. -horvá.tokat • illetve id:. rác--horVátoksa:t.
/Utó;bbimk. Bátya., Dusnok. ' Érd. ős. Töki31 helységekben
laknak nagyabb száMban. g. bosnyákok küli.bn e-tnikai
csoportot képeznek .1

/5/ Karl. János; A bunyevác kérdés,
Kisebbségvédele,
Nemzetiségi .Szemle 1942/ 1-2. sz. 31.p .

Karl. Jáno.s- .ci:kke: a. Délvidék á,:tcwa.tolása. után jelent
meg e s6t ennek UrEig9én. Á. bunyevácok QS y jelentős résaze: is ezen a. t.eriileten élt . . A. leirás vonatkozik ma.gyarországi rokonaikra is, sii.vel ugyanazon csoport
tagjainak alapvető jel..temm:vonásai -.főleg, ilyen rövid
idő alatt- határ ide-oda. to]:ogatá;atival nest változ-

-
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tak.. A cikk s. történelmi, áttekintés mellett sok néprajzi jellegű utalást

tartalmaz.

/6/ A sokacok egy része 1899-ben áttért a. görög-keleti
hitre, mert: nem kapták meg a. templomban ugyaond mye1 vi jogaikat, aelyre i.étszáauk. pred'esztlnálts; Őket *
sível. többségben. voltak. á. község görög-keleti temp1' ona . 1900--bam épül t.
Gálity, b j,ubinkói /1.922.--1.983/ herce..g.szántői görög-keleti •
pap igy vallott erről: 0:10Zvetientil az aposztázia
előtt s községünkbe: látogató pitspököt rózsafüzérrel
bb a. rámai
dobálták meg. az elkeseredett sokatok.... Később
katolikus egyház ügyes,, energikus papokat küldött a.
faluba, akiknek sikerült elérniíik, hagy as sokaság ta.Lin f ei,e rekatoliaált. De. például ezek között is népiszerűek maradtak: a szerb keresztnevek ... később is.
Ma-. tar /ti. a. gyit jté s időpontjában, 1982-«ben

/ a

sokacok a. :agyarok :ellett kisebbségben vannak, de
gyakran. ugy

mintha. aég mindig. többségben l.enné-

nek.."'

Tehát: a. korábban. katolikus sokácok a nyelvükhöz való:
ko:uok. ragaszkodás miatt. az aposztázi.áxa. is képesek
voltak. Inkább a. hitüket hagyták. el nyelvük ae.gőrzése:
érdekében! /Ez később i.a intő példa. Lett a délszlávok
által lakotta helységek. papjai szánára./
A. pravoszláv hitre. áttért sokácok az aposztázia óta.
szerbnek. vallják magukat e községben.

-
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/7/ Dr..Rapcsányi Jakab: Baja és Bics Bodrog vármegye
-

községei. Magyar Városok Monogrifitija Kiadóhivatala, "1934;
2324.

/8/ Danica iii Kalendar za u lIgarskaj give6e Bunjevce,
gokce, Hrvate„ Barnaake, Race. Dalztatince.
/9/ Danica.

Kalendar ea u Madiarskoj giveóe. Bunlevee,

tokce i. Hrvate t
/10/ Kivonat a Bács-Kiskun megyére vonatkortatott népszást-1.616.sok adataiból. /1980.évi népszámlálds. A kiadvány-.
sorozat 3.kötete.. KSH * 1981; 16.p./
1930

összlakossig: 541.141
Nemzetiség

Anyanyelv
11.a.55
Horvát:
Szerb:
284
Szlovén:
4
összesen: 11.543

2,1%
0,1%
0,0%

.

1941

összlakosság: 572.751
Anyanyelv
Horvát:
9.803 1,7%
Szerb:
364 0,1%
2 0,0%
Szlovén:
Összesen: 10.169

Nemzetiség
1.333
303
IRD•

1.636

0,2%
0,1%
-.
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1949
flsszJ.akosságS 588.606
Anyanyelv
Horvát:
Szerb:
Szl.o.véns
összesen=

Nemzetiség

5.991 1,09b
376 0,1%
11 0,0%
6.378

"

2.352
356
11
2.7L9

0,4%
0,1%
0,0%

Részletesebb adatokat -későbbi népszámlálásokra .
vonatkozó~a.ka:t is lied még e kötet 16. /1.1.14: A népesség anyanyelv,, nemzetiség és nenek szerint 19301980/ és 89. /2a.11z A népesség anyanyelv, nemzetiség ést nemek szerint/ oldalán.
/11/ ' p a del Vilmos: A nemzetiségek. Politikai tanulmány.
Magyar Nemzeti, Könyv- és. Lapkiadó
Vél'1pl, _at Rt. Debrecen, 1928.
/12/ Buza. Zászlós Kisebbségi nyelvek szabad használata a
magánéletben a ki.sebbségi szerződések
szerint. JBTK 7. Bp. 1:930; 6.p.
/13/ Kővágó L:szló>: Nemzetiségek a, saf. Magyarországon.
Kossuth K. 1981; 39-40.g.
/14/ Kassai forrása: Magyarország nemzetiségi megoaz2áca
az I. vil,gh5:borut követően -MStÉ xXVIi-X%B.k. 1919•1922. 12., 14 .
.

/15/ Fogarasi Zoltánt A népesség anyanyelvi, nemzetiségi
és vallási seegoszl.áaa. törvémyhatóságankint 1941-ben.
Magyar Statisztikai Szemle 1944/1 -3. sz. 4.p:
1 . Magyarország; népességének mego>szlása:. anyanyelv
.

szerint a. trianoni és a visszacsatolt tertil.eteken
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19 41-ben c. táblázat.
.

'

.

E szerint Trianon után: Horvát :22.269; Bunyevác,
sokac. stb.:16.490; Szerb :5.444; Vend, szlovén :4.816.
/16/ Fogars:.si. i.m.

2. Magyarország népességének zeeosz-

láqa. nemzetiség szerint a trianoni és a. visszacsatol.t terUleteken 1941-bea. o. táblázat alapjá.ii.
/17/ MStKözl. 69.k. Az 1920.6vi. népszámlálás.
T.részs A. népesség főbb demográfiai a:data3.. Községek és népesebb puszták, telepek szerint, Bp. 1923;

80 -81.p. a1apján. /Helyszlike zaiatt az ele:nyész6
számu szlo.válc és. román lako.st as *egyéb" kate göri.á:.

ba. saroltam./
Hercegszán.t6 esetében a. vallási megoszlás: 2.604
római katolikus és 539 görög-keieti.

/Z.8/ MSt$özi. 83.k, Z.rész: Demo:gráf3;ai adatok községek
és 1cUl.tertiileti lakott helyek szerint. Bp. 1932;
148-149.p. ala14án.

/19/ Török. I,ászlf: Bácw:egye szociális helyzete. A :e.
kir. beliigyrainlsaterne:k küldött jelentés. tráno.shalaa, Pelsó--Bácska

Nyomda- 1.939; 13-14.p.
/20/ Subotiéka. Daaica. Kaleadar Bun jesvaca. i gokaca 1919.

Zagreb

1918; 41.p.

.

/21/ NEVBN, 1921.dec ember 8; l.p. /A Bunyevác -Sokac
.

Párt szerb -horvát nyel.vii ezabadka9. lapja./

_. 15?

/22/ NLV EN, 1922.iprilis 1;

A következő" -ál.talaa táblázatba foglalt- helységeket soro lja fél.:
~

délszláv
Bicsalaaás
Ka,tyaár
Má..tételke.
Bac raboko d
=
Vaskut>
Fel..aő;sz:entiván
Gara.
Herceg százs.t6
Ma.daras.
Kunbaja
Csikéria és bel ebi a>
:

.

.

.

.

nénet

magyar

4.000

7. 500

500

4.500
800

4.900

••

1.450

2.200

800

1.700

1:. 700

700
1.850

2.100
3.000
100
500
7.000

--

-

.

800
110
500

-•

1.100

.

2.500

2.400

50

2.000
600

.

.

/E kereki te tt számokat: közl6 táblázat sea teljes,
.

.

mivel pl. Oetivöl-y, k .iizség, sea szerepel benne./
/23/ A szerbek az. általuk negszál l t tertál: et aket nem
.

.

caupán a gy6zel .ea jogin igényelték, hánen azért,
paert szerintük e régióa l . alzossiga., tul:ny,oaó+ részben

szl:á,v és Szerbiához akar: csatlakozni.
./24/ A aegszá:,:i`ás tényét a, Bajai Közlöny 19118.noveaber
, sz ~ 6 csapat
1.6-i. száma. "Megérkezett a. aeg'

sa. tudatja..

c. 3.rá.
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/25/ A negszál]:.ók .Sz.entistván /Van.caga/ községet Bajához
csatolták. A belgrádi beliigym3.ni sztériva iiiaát,
Bácska és Baranya Osztálya ezért a' városi törvényható:sági, biz:ott8ág helyett létrehozott un. nkiegé:s?itfi taná.cs" létszámát tiz taggal ,megnövelte.
Utö:bbiaka;t .Ba j;a,szenti.stvári lakosaiból nevezték ki.

A "kiegé n2it8: tanicsn létszáma. igy 30-ről 40 -re:
emeik.ede.t.t. ./E község 1922. jan.0 ár 1-tfil. u;jbnl. Pent
megyéhez tartozik./
/26/ Dr.. Knézy Lehel: Baj; a a. forradalom ős a; szerb megszállá:s alatt 1918 -192/., Törté:nelmi. feljegyzések.
Nyomta a. Bajai Corvin Könyvnyomda.
és U j,ságk5:ad6 Üzem, 1940.
/Trszkic s György való'szinü,i.eg horvá;.t. volt . /
.

/27/ Uo.

.
.

/28/ Spomenica: oslobo den j a- Vo jvo. dine..1.918. Novi Sad
.

.

1929; ]:.92.p.

/29/ A bajai TUrr Ietvá,n Muzeum piaká:tgr,ijteménye.
/30/ Rittinger Rezső v ol t vármegyei al-tb. főjegyző
ös.szegyüj,t.ött iratai 1918 -1920. 330/1 91.9. ez. irat.
.

Bács-Kiskun megyei. Levéltár -Kecskemét. /Továbbiakban: BKMLT./

.

/31/ A bajai Museum pi.aká..tE;y9.ij temény,.e .
,

:

- 15 9

_

~.

/32/ Mitrovi6, Andre j : Ra2graniőenje Jugosiavi je sa
,

i2a.da.rskom i Ruanuni jom. 1919-1920. Prilog pro.u6avaniu j ugo slovenske, politike na konferenci j i mi.ra u
,

.

Parizu. Novi Sad - 1975; 11 2.p.
.

/33/ Spomenica osloboden j a Vo jvo dine: 1918. Novi Sad 1929.
,

.

:

/34/ Ni tro viL i.m . 274.p. alapján.
.

.

/35/ Peki ó, i'etar: Po vjest o slo boélen ja V'o jvo dine.
.

.

.

.

.

Subotica. 1939.
-

/36/ Idézi: M3.tr.ovió i.m. 274.p.
/37/ Uo. 275-276.p .
.

/38/ Nitrovió i.m. 152.p. ,alapján.
/39/ Idézi: Hitrovió i.m. 212-21 3.p. `
.

/40/ Kitrovió i.m. 212-213.p.
/41/ Ormos M. i.m. 210.p.
OM. .t. ..• ...

....

"A mai nehéz viszonyok közepette, amidőn a közön
ség, egy j;ó; ré sz e meglehetős ellenszenvvel. viselte
:

tik a hatóságok iránt, amidőn a so cializmus, radi-.
:

kalizmus és bolsevizmus eszméktől áthatott emberek
minden legkisebb. hatósági intézkedést is ellenőriznek,: muihatatlanul. szükségesnek vélem a magánfelek
nek saját ü.gyUkrői. va 6 tá j éko ztatását, márcsak
azért is, hogy a közönség lássa ,: hogy a hatóság pa.

naszaikat igenis tárgyalás alapjává, teszi" -ir ja

.

egy Zomborban keltezett alispáni körlevél a. Tanácsköztársaság kikiáltását .megelőző napon.
/Ri ttinger. R. agy. i., 7758/1919 . az. -BUILT ./
.

.
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/42/ 0rmo,s M. i.m. 221.p.
/43/ A bajai Museum.plakátgyUjteménye.
/44/ Rittinger Rezső ögy. i. 1918-20. 51544/1918. sz .
alisp. -A közrend helyreállitása. és a közigazgatási. szervezet, ideiglenes megszervezése. -BKMLT.
/Mivel am alispán szabadságon volt, igy dr.. Szabov
l.jevits Dusán f8 jegyz 6 irta. ai á./
.

.

.

/45/ Bajai_ Fiiggetlen U j ság,: 1919. áprili s 27; 2.p.
/46/ Kigyiij;tve a közel 300 egyént. bermutat& "Bácskai Fejek 1928" c. kiadványból. A könyv Észak-Bácska: gaz
dasági, társadalmi, politikai és kulturális életé-

ben érdemeket szerzetteket mutatja. be, felvázolva.
életpályájuk jelent8 sebb állomásait.
/47/ Rapcsányi .m. 178.p.
/48/ Uo:. 178.p.
OW-

- ~ - -•

"Dr.Unyi. Bernadint, f ereneesr.endi atyát: hazafias
magatartása miatt szintén börtönbe vetették."
/Rapcsányi i.m./
/49/ Idézi: Hatvani Dániel: Szent. Ivántól -- Felsőszent

Ivánig c. munkája. 55.P. /A Községi Tanács
kiadványa ./
/50/ A bajai Muse.um. plakátgydjt emény,.e.
.
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/51/ A magyar kormány óriási összegben határozta meg a
lakosságnak okozott kárt, s amit az infláció> fokozódásával egyenes arányban "korrigált".
.r AMY O ►

r

+r

Bács-Bodrog vármegye egy 1925 végén megtartott rend
kívüli közgyulésén ujbál előkerült a szerbek által

okozott kár megtéritősének követelése. W(llimann Janos mérnök interpellációjában elmondta,, hogy az év
végén jár Le az a, határidő, ameddig .a magyar-jugoszláv döntőbir6ság: elé be kell terjeszteni a károk
jóvátételi igénylését. Kozzáfüzve, haggt "Azok a
gazdák, akik. ebben 'a. kérdésben erősen érdekelve van-.
,

nak, most a terminus Lejártának közeledésére igen
érdeklődnek a dolog iránt annál is inkább, mert annak idején sulyo s pénzeket is fizettek le az eljárás
meginditására."
Bzabo>vi jevi ts Dusán alispán nyilatkozatában elmondta, hagy a pernyerésre: alig van remény, amit a. magyar kiilügyminisztérium antantnál tett tapagatózására. kapott elutasit& válasz is alátémaszt.
A cikk cime szerint: "A magyar állam nem mert pert
inditani &jugoszláv megszállás alatti károkozásaik
megtéritéséért, mert attól félt, hogy megnyeri a
part és jóvátételi számlára i .rják, mely esetben a
magyar állam volna köteles kártalanitani a kártval
lottakat." /Fuggetlen.Magyarság, 1925.dec. 6;2-3.p./
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/52/ A rekvirálásokkal foglalkozás iratköteget 1940 januárjában kUd .ték át, a. Városházárb'l. a Bajai Levéltárnak megőrzés céljából. Ma .a. Városi Tanács Irattárában találhatív. Az anyag zöme Be.slin Milivoj
észak-bácskai szerb, nemzetiségű egyén -a megszállás .

alatt gazdasági tanácsnok- számadási iratait és az
ehhez, kapcsolód& levei ezését tartalmazza.
.

/53/ Baja. Városi Tanács Irattára.. /A legyzókönyv felvételének időpontja: 1920.május: 29./
/54/ A szerb-horvát. nyelvű. NEVÉN c. szabadkai lap "Magyarországi helyzetkép"' c. cikkében 1920. január
9-én a. következőket irj a: "Rendetlenség, hanyagság
.

és éhség lett urrá mindenütt. Az a hir járja, hogy
egy kilogramm hus. Szegeden 50 koronába. kerül; Budapesten. pedig még ennél is többe. Más élelmiszerekból is nagy a hiány..." /2.p./
/55/ A bajai Muzeum plakátgyii jteménye:.
.

/56/ GARA. Községi képviselőtestületi. jegyzőkönyvek

.

/Továbbiakban: KVTJ/ . 1907-1921; 1.920. január 16;
553.p. -BKMLT.
/57/ KATYMÁR. KVTJ 1908-27; 1920.jan. 4; 397.p• -BK LT.
/Biró>: I spánovi cs Pál.; jegyző: Mihálovits. István/
.

/58/ Uo. 1920.3u1• 18-i rkiv. kgy. 408.p. -BKMLT.

.

/Katymárom ettől kezdve az: 1921. julius 31-i ül ésig
t

a, jegyzőkönyv szerb-horvát, nyelven volt vezetve./

.

-
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/59/ A köz.sé,gi képvisel:ót estiileti jegyzőkönyveket esá.

voly esetében csak. 1921 . julius 3-tól augusztus :
.

18-ig vezették szerb-horvét. nyelven. 1921.má j:us.
16-tól pedig; a_ képvisel&testiileti német és magyar
tagok szerbesit. et.t keresztnévvel. ,szerepelnek.
/60/ "Váro,sunk /ti. Baja -B,SL./ kormánybiztosa... . Cs£ivolyon is járt a. váro.sparanc snokka1 egytitt. A csá.

volyiak azt kérték, hagy engedjék meg az ottani
birtokosoknak,, hogy a, demarkácionál-is vonalon tul
levő) birtokok megmtiveiése: céljából átléphessék a
demarkácionáli s vonalat. A kormánybiztos: előter.

jesztést tesz e z irányban a szabadkai divisiónál
.

.

ugy a csávolyiak, mint a. felsőszenti vániak érdeké.

ben." /Bajai Ftiggefil.en Uj ságo 1920.február 2T4
.

/61/ Spamenica o. slobo:den ja Vo.jvadine. 1918.
Novi Sad 1929; 85-86.p.
/62/ Szerb memorandum a, határmegállapit6 bizottsághoz.
Szerkesztette: Bács- Bodrog vármegye hatarmegállarpitó bizottsága. Zo.mbo r-Szabadka.. 17 p.
-

Bittinger Rezsó volt Bács-Bodrog vármegyei a1-tb.
f ő jegyző személyi irata$ • -BMW.
/63/ Memorandum. l.p.
/64/ Uo. 3-4.p.
/65/ ITo. 4-5..p.
/66/ IIo. 7.p.

/67/ Uo. 10.p.

.

.

.
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/68/ Memorandum. ll..p.

/69/

Uo;., 13.p.

/70/ Uo. 13.p..
/71/ Ve.. 13.p.

.

/72/ A magyar válasz-memorandum.. 29 p . Rittinger R. személyi iratai; 18.p. -HffMLT..
/73/ Uo. 27.p.
/74/ Uo. 28.p.

/75/ Glas naroda-gaas. Boga. 1= A. nép hangja.-az Isten hang.fia/ - YEVEN,, 1920. julius. 25; 1.p.

..

A. cikk.. szerint a kiild'dtts&g, tagjai voltak: Forater
angol és. Derain francia őrnagyok, Mégay . alezredes és

a. szerb C solak4nti es .
/76/ "Egy munkás ... a magyarok és a németek határozatát
tolmácsol. j;a:, miszerint kérik az; antanthatalmakat,
hogy engedjék. meg. Jugoszláviában maradásukat, és ne
adják át őket, magyar fehérterrornak. t • /Neven, 1920..
jul. 25; 1.p./
A lap Bácsalmás. mellett a. bácsbokodi vasutál:l!omást
is em1i.ti,, ahol kb. ötezren voltak, Köztiik. Fels&sz:entiván,, Csávoly és- Rácsbors&d magyar és német la
kosai.

..

/77/ KATYMAR. 8UV' 1908-27; 414--415.p. /Forditás szerbhorvátból./

-
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...

/78/ A-katymáriak. a: Jegyzőkönyv szerint a.következőknek
kül:d.ték el a. távira.totz "'Dr. Mil.enko .Vesznics Urnak, a Királyi Kormáiry elnökének; Nikol.a. gasics
Urn.ak e a. 8adikál..i s Párt. vez.éréri.ek, mind eni.dők harco:sának. a. Nagy Szerbia. egye.si.té se és , megval.ásitása
terén;. Dá.cs-padr.og megye tőispánjának; Dr . patics
Urasak,. a Kormány, ba j;ai megbizott- jának és Bakod köZ-ség is értesitendő, hagy a. ka.tymári bunyevácok
csatlakoznak. az ottani testvérek által elinditott
nagy e.szm.éb.e:z ,. ._. "' /Ka:t:ymár. KVTJ. 1908-.27; 414.415.

p. /Forditás./ -MMMLT...
/79/ i9: j;egyzőkönlrvet szerb származ.áEu egyén. vezette:, mivel a latinbetü.ket néhol a. cirillel keverte. Egyértel:müen i'átszik, hagy- a. j; e.gsrzó.könyvvezetó számára a.
fo:l:yamato:s l:atinbe.tüs. irá;s gondot j,elentett.

/80/ Isprino:vi.cs Pál. as j,egyz8könyvekben az 1919.máreius

. a3-i,

3hangyerszki. Ferenc pedig, az 1920...3.u] ►.ius. 18 -i

ül.éstől kezdve. szerepel községi biróként, il:l. jegy.
zők.ént. Utóbbit a..dél-.bácskai Tiszakal'mánfa]:.várdl
helyezték ga;tymárra.' X'spáno-vics: ás Dungyerszki utol.j, ára az 1.920. .okts'ber 3-i ülésen szerepelt birói és
jegyzői minfiaségben.-
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/81/ Valőszinűieg 1920-ban vásárolta a község azt a festmény t is, melyet 192:3--ban f el.a j ánl.anak a bajai vármegyeszékház részére.• Erről. 'a katymári képviselótestűlati jegyzőkönyvben: a, következő olvasható: "... a
szerb megszállás alatt a Zombori gépkiP T i tágon a
község által 14.000 jug. koronáért vásárolt olajfest-

►

mény féjő& emléket idéz fel a helybeli szemlélőkben. •
A. festmény művészi érték.éné1 fogva alkalmas. ugyan
bármely helyiség diszi.tésére., azonban helyesebb, ha.
azon emlékek, amelyek a. lakosság • diszharmóniáját előidézték el tá.vo .ittassanak oiy helyre, ahol jelentősége, el.törpiál:. `4. vármegyeház . pal.otá j,a. ugyi.s. szűkölködni

fog berendezési tárgyakban..."` /gatymár. KVTJ '1908;

1923;. szept. 23-1 rkiv. kgy. -BKMLT./

/82/ Megemliti a.j.egyzőkönyv azt is, miszerint egyesek a.
jegyző érdemekért könyvelték el a Latino.vics-féle
nagybirtok. eiro>l.asát. A k.özgyUés ezt is megcáfolja.,
mivel az ellenséges személyek vagyonának zár al & helyezését a. belgrádi Minisztertanács rendelte el, és.
"amely `rendeletnek a. csinovnyikok kötelesek alévetni
magukat..." flozzafűz : "'... a. Dél- Bácskában vannak
olyan magyar 'n.emzeti.ség l jegyzők, akik nem tették l e
a hivatalos e.skiit.:. , ugyanakkor a fent említett
rendelet alapján az ellensége.s személyek vagyonát
zárolták. Biztos, hogy nem. hazaszeretetből, de 6k is.

-
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megtették..." /Katymár. KYTJ 1908-27; 1921.április,
l7; 431435.p. Fordítás. ..BKMLT.
/83/ Az 1921' . junius. 25-4_ közgyűlés többek között a jegy
z& által elhagyott lakás állapotával is foglalkozik.
A lairds aa iránta érzett mélységes ell.enszenvrő .
.

tanuskadik. /Katymár BVTJ 1908-27; 448.p. .BKNIT./

/84/ Knézy. Lehel i.m.
/85/ Bajai Független Uj:ság, 1921..szeptember 14; 2.p.
/86/ A Bajai Független U j ság 192.1. Julius: 5-1 cikke "Merénylet az SES Állam trónörököse ellen" cimmel 3elent meg: "... Baján a kormánybiztos rendelete foly-'
tán vasárnap délelőtt / julius 3-áh -B.L./ az összes
felekezetek templomában hál.aadá istentiszteletet
tartottak, a.váro:.s-összes. utcai Takásainak ablakait
szombat és. vasárnap este kivilágitották. A középületek ez alkalomból lobogódiszt öltöttek. Az üzletekre: nézve: munkaszíinet volt. elrendelve, a kávéházak
és vendéglők déli 12 óráig szintén zárva voltak..."
Gara: község 1921. jul us

ülésén., Csávoly egy nap-

pal később határozza el az fidvöziő távirat elküldé
sőt a sikertelen merénylet alkalmából. A garai "képviselőtestület Őfelsége Trónörököst melegen űtdvözö1ni határozta el azon alkalomból kifolyólag„ hogy a
komonisták. /sic! -B.L./ által ellene tervezett merénylet sikerre nem vezetett." /Gara. UT 1907-21;
582.p.

BKMLT./

-
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A csávolyi filés a.. trónörökös mellett Nikola Pasiosot is köszönti. Utóbbit az uj alkotmány bevezetése alkalmából. /0sávoly KYTJ 1913-23./
Gara. 1921.má jus. 19-én küldte: el , üdvözl.etét a asza-

bor elvii alkotmány" megszavazása alkalmából,

s

egy-

ben örömét fejezte ki, hogy "államunk nemzeti nevét
megtartotta, és. nem vett fel anacio nális- nevet."
.

/Gara. KVTJ 1907-21; 579.4./
/87/ A Bajai Független U j ság szerint Péter király hal.ál:akor n... Dr. Gyurgyevies kormánybiztos Ur ... elren
delt e , hogy az orrszágós gyász jeléül minden nyilvá.

nos zene azonnal beszüntetendő és a : városi székház
ormára felvonták: a gy, ászl obog&t. m /BFU, 1921. aug.
.

18; 1.p./
/88/ Tagjai. voltak: Aranícki Dragomir, Benoze. József,
Brkity Gy örgy, Horváth Mihály, F errá J6z sef, K esz e.

,

ity Parena, Marászi Ferenc, Ósztreicher Sándor,
Pock Nándor, Trszkity Benő, Walter József. /A. bizottság névsarát az "Előren c. lap alapján idézi
Gergely Ferenc-Kőbegyi. Mihály: A Pécs-Baranya-Baja
háromszög történelmi. problémái 1918-21 között. Baja,

1974; 71.p./
/89/ Két vil.ághábo:ru. közötti ismertebb bajai szerb családok : Adamavics, Popovics, Risztics, Tadica.
.

/90/ BFU, 1921.aug . 23; 1 .P.
.

/A Lapot az MTI már korábban értesitette a kiürítés
várhat& tényéréi., de a. megszállóút ezt nem engedték
közölni./

:
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/91/ Rapcsányi i.m.
/92/ A kivonul& szerbekről a. BFU 1921.augusztus 23-i
száma igy irt: "Her.ceg szánt6n, Györgypusztán, Boko.

don, Borsódon, F ei ső szentivánon, szóval minden f el.

szabadul6 községben rabol, fosztogat a visszavonuló
rác." /3-4.p./
IMP

_ -. .
ON

MP

A bajai és bácsalmási járásokba a megszállók most
is a szerémségi Indiára hajtatták az állatok zömét.
Itt nagyobb hányaduk fogyasztásra, illi. eladásra. kerUlt. Voltak olyanok is ,, akik ajándék gyanánt kaptak
.

belőliik. Később csak az állatok töredéke került
vissza. eredeti t ula j donasaikhoz .
.

;

A. károsultak -főleg a. németek kártal.anitá st köve.

teltek, de az antanthatalmak egyértelműen elzárkóztak ettől és nem támogatták azé ilyen jellegű kéréseket, mivel a jogosulatlan rekvirálásokról az volt a
véleményük, hogy tulajdonképpeni szövetségesei a

.

megszállás alatt azt tették, amit jónak láttak. Igy

adót szedhettek , rekvirálhattak, de az ezek során
.

okazott károkért felelősségre nem vonhatók, s. igy a
kártéritésre sem lehet' jogot formálni.
/93/ Rapcsányi i.m.
/Keszeity és Trszk4 ty résztvett a Bécs-Baranya:-Baja
Köztársaság bajai Ideiglenes Intéző Bizottságának
munkájában is . /
.

.
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A megszállás alatt a. bajai cisztercita gimnázium-

ban is bevezették a. szerb /-horvát/ nyelv tanitását, mellyel. Grigorievics Nilutint. a szerb egyházközség helyi vezetőjét, a görög-keleti vallásu
gimnáziumi. tanulók addigi hitoktatóját bízták meg.
A tanulók idegenkedését, gyermeteg bojkott-ki . sér-

l . eteit és a pópa-bosszantás különféle formáit deres szinekkel és humorral. ecseteli. Major Máté /épité sz. akadémikus/ önéletrajzi ihl. eté síi. könyvében:

Egy, gyerekkor és egy kisváras emléke. Magvető 1973;
279-281.p.
/94/ A Szózat és a. Hymnusz -Bajai. Független U j ság,. 1921.
aug. 23; 3-4.p.
/95/ Pomozimo izbje:glicama! --NEVEN, Subotica; 1921.aug.
2.7 .
w

411110

O.• ON.

Propaganda céljából hason1 . 61 irá.sok nálunk is megjelentek. A Független Magyarság 1925. április 23-i
száma "A szerbek áldozatai . " címmel a. következókról .
tudósit: "A bajai volt járványkórház egyik helyisé.
gében huzódik meg egy öreg házaspár. Szerbiából
jöttek ide - kiutasi.tották őket a. szerbek magyar ér-.
z . el.meik miatt, s a. határon, egész, életükben gyü jtögetett 86.000 dinárjukat elvették. Aki segiteni
akar a, szerencsétlenül járt embereken, az adjon

-
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számukra, pár nélkíilözhet6 koronát, apit hírlapilag
is nyugtázunk."' /2.p./
/996/ StraSne grozo>te: Madara Ho.rthyeva.ca ..

Subo-

tí.cá;.; 1921.szeptember 6; 1..p.
/97/ A belgrádi Minisz.tertancs Dr. Zs. Jaksics: népképvise.Lőt ktildte ki. az. antant bizottság mellé -mely
szeptember elején Szegeden tartózkodott-, hogy
vizsgálja ki. a. Bajai Háromszögből. menekültek és. á
kíüritett területeken maradt délszlávok panaszait.
A NJ;PBN a kormánynak ezen Lépését a. legkisebb mér,

tékben sem tartja kielégitőnek.
/98/. Ne:dovol. jne. mj ere. za. zagtitu nafAeg ivl. ja. u Madiar
sko j NBVI T, SubotIca; 1921, sz.ept. 6; i.p.
/99/ Baran ja. i Ba j ski. Trokut . -SUBOTI6Kk DANI CA
Buti j:evaőko:- o:ka.őki Kalendar sa. slikama za. pro stu
gadinu 1922; 55-58.p.
/100/ Bajai. Független. U j ság, 1921. szept . 25; 3.P.
/101/ n*. 7. voltak olyanok is,, kiket tusiként elcipeltek,

mint. dr.Puskás Dezső városi főjegyző, Koaller Dezső,
Weisz Nándor hivatalnokok, Kl{mó .József állampénzá.
tári tisztviselő, Huber Károly, adótiszt, dr.Koesis
János másodjegyző„ dr.Hévizy Tivadar orvos, Pdsta.
Árpád. kórházi gondnok, kiket előbb a. szabadkai
ügyészségi fogházba. zártak, majd amikor innen kiszabadultak.,. közülük Koller Dezsőt, Weisz Nándort,
dr.Kocsis Jánost:, dr.He.chtl /Hol-lós/ Józsefet,
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Benkő. Sándort:,, Hubert Károlyt, v.Losonczy György
tanitóképez.dei tanárt. 1921,február 22-én Val.jev&ba
való; tartózkodásra ítélték. Csak félév mulya
augusztus 30-án keserves zaklatások után juthattak
ismét. szabadságukhoz." /Rapcsányi i.m. 178.p./
1920-ban Val j,evóba .került dr. Vo jnics Ferenc is,
mint Ba j,a város polgármestere , s ahonnan csak né.

hány hónap mulya sikerült megszöknie..
Az, internálás tömegessé azonban soha nem. vált.
/102/ Bajai FUggetlen U j,ság, 1921. sz ept. 23; 3.P.
.

......... e.

S

A magyar érdekeket: magukénak valló bunyevácok választási elókészUlet.ekbe történő. bekapcsolódását
adják hirUl a következő sorokkal.: "... a. Lo.vre.-

tics-féle vendéglőben 3-400 bunyevác jelenlétében
pártul.és volt. A bunyevácok kijelentették, hogy a
Homokváros /baj,ai városrész -B.L./ hU marad a, függetl.en.ségi tradiciókhoz,, s szivvel-lélekkel támogatják w szabad királyválasz.t6 dr. Kiss Györgyöt."
/BFU, 1921.október 30./
/103/ Monstre-p'o'r. Szekszárdon. -Pesti Hírlap,: 1921.december. 1.3; 7.p •
/1.04/ Megkezdődött, a Toménavics-pör tárgyalása. -Bajai
FUggetlen U3,ság, 1921.dec. 13; 2.p.
/105/ Me.skóo Zoltán. szabadulása. után 1919 őszén Szegedre.

- 1.73

utazott, ahol. részt.vett. Horthy darutollasainak or-ga izáláeában.
/106/ Bajai Ptiggetl.en. U j ság, 1921. de o. 16.
/107/ Pesti Hiriap, 1921.december 13; 7.p.
/108/ Pesti Nap16, 1921.december 13; 8.p.
/109/ Pesti Hirlap, 1921.. december 13; 7.p.
/110/ Uo.
/111/ ifj. Tománovits György /1899-/ nyugalmazott: rámai
katolikus főtisztelendő sahbeli közlése éde.sap 3áró'1
és peréről /Kalo;csa.,. 1983:/
"Apám.•1862-ben Be.z:dánban sziúletett.. A. Tománovit:sok. régen gazdag horvát föidbirtoko sok- voltak, de:
nagyszüleim szegénységben éltek... Apám: először
csak magyarul tudott:, de: később megtanult szerbiil
és németül. is. A sziitái házből. at forinttal távo
zo•tt. Későbbi gaz.dagság,ának három forrása volt. Az.
egyik a. földparcellázással szerzett vagyom, a. másik
a bácsbokodi g&'zm.alom volt,. amikor is Till Imre:
sváb nagygazdával társulva. megalapito.tta a Till-To.
mákovit s Bérgazdaságot. A harmadik forrás a, gróf
Batthyány-féle. szőlőbirtok. volt Bácsalmás és Katy-már között.
1912-ig bácsbokodi f6: j;e:gyz6;sége: alatt, és végig
élete. során. magyar érz.elmü. volt. Bácebokodot is 6
magyarositotta meg össz.efo.gva a sváb Kuts. János
plébáno:ssal.. `Mindketten arra törekedtek, hogy a. bunyevác és. a. német iskolát le.épitsék. ,Azzal is érvoltok, hogy, az egy, nyelven valő tarvitás oicsóbb.
Tudták, hogy az; alapoknál. kell kezdeni, igy Óriási
segitséget jelentett, hogy az 6vón6t rávették arra,
hogy csak magyarul. foglalkozzon a. gyerekekkel..
-

►
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A svábokkal kicsit könnyebb volt szót érteni, mint
a bunyevácokkal, mivel 8k a magyarosodást is német
alapossággal csinálták. Végin a két világháboru között a: svábok annyira megmagyarosodtak, hogy Bács
bokodon a Bod-mozgalom a. kezdeti és erőtlen próbélko.zások után esődöt mondott...
Az egész Tománovits•per egy sajnálatos félreértés következménye: volt. Ugyanis a:. Károlyi-éra. alzatti boltfeltörések során. Baján a keresztény, prolik
csak. a, zsidó boltokat fosztották ki. A. zsidók mintegy válaszképpen elbocsátatták a keresztény keresrészé.t,, AkVk a Magyar Kereskekedeimi tanulóik
delmi If juság nevi szervezetbe. tömörislve: elhatározták a Mi. Boltunk Rt. megalapitását. Rajtuk akart
segiteni 3'©mánovi.ts György, kölcsön formájában. Elhatáraz;ta, hogy a. kivánt tőkét nagi mennyiségis bora
piacra dobásával karul a d
A. bor eladására. Szerbia fővárosa látszott a
legalkalmassabbnak. Ezért lehaj.ciatak Bajáról. Bel*
gráfiba, hogy egy nagy üzleti tranzakciáből teremtsék elő a Mi. Boltunk Rt. számára. sziáks.éges forgótőkét. Az ut 2 3 napig: tartott... Nagy szerencsétlenségünkre ugyanevvel, a. hajával utaztak azok a délwszvok is,. akik Észak-Bácskát Jugoszláviához akarták kapcsolni. Előtte. alfiirásokat gyü jtöttek. A
küldöttség, tagja volt emlékezeten szerint Beslin
Milivo j is. Apám nem. látta. értelmét az ilyen kérvé-nye.;sdinek. A. szekszárdi per során az iigyvé.dünk taóan á1.lapto tta meg, amikor azt mondta, hagy védance ' bort ment 1e árulni és: nem. a hazát. Az ut Us.Letti oldala., mellett tanusko,dtak a kereskedők és a
segédek is.
Apé. 1912-tél. mint nyúgalmazott jegyző nagy
megbe.csíatlésnek. örvendett Baján. A_ megszállás. alatt
is. magyar érzelmil maradt, és nagyo n sok emberen
.

-
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segitett. Sokan keresték fel a. rekvirálások kapcsán, hogy fiallataik visszatartásában segitsen nekik* Mert annak éll.enére, hagy az elvitt jé szag
értékét megfizették, azért a. saját jóhoz mindenki
ragaszkodott.,, Sokan kérték közbenjárását utievé7 ügyben is, Akikért Tománovits György garanciát
vilialt, hagy nem felforgató stb., annak megadták
az utazási engedélyt. Tehát szerb nyelvtudását
ily en értelemben kamatoztatta.
F élreérté sre. adott: okot az is* hagy a. szerb
megszállás alatt valamilyen hivatalos ügyben Bajit
ra. érkezett magas rangu vendégeket nálunk szállásolták. el, Be ezt csak azért vállaltuk, hogy igy
házunk megmeneküljön közkatonák esetlege s be:szálláso ásá,t&l.. Apám 361. ismerte Ante Zsivuljovioset,
De voltak a
ős Panta. Draskics parancsnokokat.
megszall6k között durva emberek is, Tomovios.Mirka
szerb komisszárius. családink. ellensége: volt. Nem,
egyszer apán szemére vetette, hogy mi gyerekek
délszláv létünkre nem tudunk szerbül...
Persze, irigyeink is akadtak.. Gazdagságunknak
azonban kizárólag tisztességes forrásai voltak.
Egyébként apá in. a trágyást,, a talaj favitásnak e
formáját az: elsők között alkalmazta. kiváld eredménnyel. Észak-Bácskában.. , *
,..

/112/ Bajai Független Ujság., 1921.de.cember 22; 3.p.
/113/ Független. Magyarság, 1924.május 18; 3.p.
/114/ GARk. KVTJ 1921-.27; 1921.december 7i.i rkiv. kgy.;
33 .p• -BKMLT.

/115/ A kormányzó) délvidéki körut ja. .Pesti Hirlap s
192.1. ok.tó:ber 8; 5.p-.

.

..

1.?6

~.

/1/6/ Király Lászllvs Az "amerikai utas" agrárfejlődés
BáGsAiskunban a másodi.k. világháboru előtt c. ta:=
nultmáuyban. közölt 5.8z. /25.p./ táblázat alap ján.
Bá.cs-Kiskun megye: mult jáből III. A kapitalizmus kora. Szerk.: Iványrosi-Szabá Tibor. Kecskemét, 1981.
5-69.p.

kiadványa./

A szerző forrása: Magyar Statisztikai Közlemények.
US sorozat 99.k. Király László a: Bács- Kiskun megye
jelenlegi teriiS.etére vonatkozó adatokat Bács-Bodrog
és Pest-Piliia-Solt-Kiskun vármegye, valamint Ke es:

kemé:t és - Baja várcasok járási, il.l. községsoros adaM
tai.ből áTl: . apitotta;. meg.
Az itsza:k- ►zá.cskára vonatkoz6 adatokat összehasoaltt-

va. az országos, a danamelléki, a. kiskunsági, a BácsKiskun meegjei, a Pejér és Békés vármegyei számokkal
lásd: i.m:. 5, sz. táblázat.
/117/ Észak-aácska manográYiá ja;. Szerk.: dr. Gyenes Antal.
;

Mezőgazdasági K. 1972. Kivonat a 15 . sz. táblázat
.

/98.p./ adataiból.

.

.

/3118/ Katymár község gazdasági helyzetébe enged beteletnté st az 1922. f ebruár 8-i rendkivüli közgyül.é s jegyzőkönyve„ amelyf a földbirtok helyesebb megoszlását
szabályaz6 1920.évi xX%VI.to. végrehaajtásá.val foglalkozott.
alkozott.
A német áa délszlávlakta község jegyzőjének jetörvény végrehajtása
lentése alapján Katymáron
ős egy bizonyoas, tertile.tii föld megváltása szükséges.
nek mutatkozik, miután. 835- en igényelnek földet és
205-en igényelnek házhelyeket."

-177—

Az összeirás alapján jelentkezett:
1./ Hadirokkant, hadiözvegyi és felnőtt hadiárva: 92
2./ Mezőgazdasággal foglalkozó földnélküli,
önállban kereső, önjogu unkás:
454
3./ Mezőgazdasággal foglalkozó, önállóan kereső,
201
ion joga törpe- és kisbirtokos:
4./ Földnélküli közszolgálati alkalmazott é s
88
földnélküli kisiparos:
5./ Hyugdijjal elbocsátott közszolgálati alkalmazott nem jelentkezett.
A továbbiakban a. községi jegyző- megállapit ja, hogy
"a, község határában közép- vagy nagybirtok nincsen.
A községnek ezidőszerint közlegelője nincsen... Al.
latállománya: 16 640,, szarvasmarhai 1119, sertés
2125, juh 802 darab. A község lélekszáma 4002, a
lakóházak száma.960; megjegyzi, hogy a község határának 2/3-ad része szerb megszállás alatt 411 és
ezen megszállt területen még körülbelül 800 lélek él.
Miután a. község határában az indokolt földszükséglet
kielégitésére megváltható birtokok nincsenek, a szomszédos községek közül egyedül Bácsborsód község jöhet
figyelembe, amelynek birtokosai. közül ..."/Felsoro.
lós./
.

o

.

.

/119/ Lásd bővebben: Király i.m.
/120/ Do. 8. sz. táblázat /28.p./ alapján.
Lásd még: 7.sz. táblázat /27.p./ -A földbirtokok száma és iránya birtoknagyság-csoportok szerint az 1935.
évben.
/121/ Erdei Ferénc: Futóhomok. A Duna-Tisza köze. 3.kiadás.
Gondolat, /957 ; 214. p.
/122/ Lásd: Király i.m.. 14.sz.. tábla /37.p./

/123/ "A.•mezávárosok poigároso.da parasztsága legtöbb helyen kettéhasadt: a. gazd a polgár kiván és tud lenni,.

a z sellér pedig proletárrá kénytelen öntudatosulni.
A bácskai. paraszttársadalom polgárosodása elle-nére sem ilyen asztődott... Van szolidaritás a. gazdák: ás szegénység. közt, s ez ad sajátos. karaktert a
Bácska társadalmát ak.. Egyáltalán itt a kedvezőbb
f e. j;l ődás deríilében semmi nem. olyan f essztilt, mint az
Alföld. többi táj'ain.... Meglept az embert a gazda ás.
cselédjének. vagy a gazda és, napszámosának a hangja:
nem patriarkális, d e emberséges és valami eredendő
egyenranguság sugárzik a:: szavakból. Itt gyakran van
kimenője a~ cselédnek,: s itt megtörténhet kisebb-nagyobb tragédiák nélkiilt, hagy a. béres szereti a gazda. lányát. Ugy látszik, hogy a. nemzetiségeket egybehozó> szellem /I -B.L./ egyéb határokat is elmos.
Nyugalmas kispolgári társadalom a. Bácskáé ás öröme
lehet benne annak, aki kevéssel. beéri." /Brdei
3.m. 224,p./

.

/124/ A száz lakosra, eső szilleté:sek száma a vizsgált
korszakban Magyarországons
1920: 3 f ]:4
1931-35: 2,12
/125/ Eel.sószentiván, /Mátételke és Tataháza/ olyanok,
mint wa dunamenti ősi paraszthelyek, avval a. ktilönbséggel, hogy ezek nem fáradtak ás nem egyké-

sek. Még van reménység bennük a jövendő iránt."
/Erdei i.m. 209.p./
/126 1 A nagyszerb célok realizálására, hivatott szervezet.
/Magyarul: A Nép Védelme;./
/127/ Mi történt Hercegszántón? Rémhírek a szerbek betöréséri. —uj Élet, 1922.április U; 2.p.
/128/ Püggetlen Magyarság, 1922.április- 12.
/129/ Lésd: Birtokrendezés aa felszabadult területekén. A
szerb amegszálló hatalom ltál lé.tesite:tt birtokviszonyok magánjogi rendezése. -Pesti Hirlap, 192]i.október 14; 3•p•
A szerb megszállás, alól geiszabadult földtu
la jdonosok magán jogi viszonyainak rendezése..

--Pesti: Hirlap.,, 1921.de.cember 6; 3.p.
A szerb megszállás alól felszabadult földbirtokok. -Pesti Hirlap,, 1921.de•e. U; 5.p.
A szerb "'birtokr'efor&" visszacsinálása:. A magyar birtokosok visszakapják jogos tulajdonukat. -Pest. Napló, 1921.dec. 11; 8.p.
/130/ Elkobozzák a magyarok fáidjét Katymáron. Erőszakoskodások a demarkáción. -PÜggetien Magyarság, 1923.
április 10; 3.p. /A végleges területi rendezést követően. Katymár község földbirtokának 1 /3-a. Jugoszl aáv áho.z kerül t.1
/131/ Püggetlen Magyarság, 1923.ápr, 10; 3.p•
/132/ A földreform. Katymáon. Kiforgatták birtokukból a..
kat , r i gazdákat. -PUggetlen. Magyarság, 1923 •má-

--1.80 , P

jus. 26; 3.p.
/133/ Szabavlj.evics alispán nagykikindai sziüe :tésiA szerb

volt. A aBácskai Fe jeka TI.kötete: a következőket irta r6la: "Az impérium változásnál egy ideig még Zanborban maradt, ad vezett e egy darabig mint főispánhelyettes-alispán a megye. Ugyeit. Ezekben az időkben

a vármegye még mindig magyarul nyomtatott hivatalos
lapjában oly k.emény kritikákat mondott as u j. rendszerről és a. szerbek ál taT. inaugurált közigazgatási
áll.apotokra ae hogy lehetetlenné vat további ott-amely, kö ~

tart6-zkodása:. Magyarországba. jött

.-►

mén.y, abban az időben ár.iási feltUnést okozott. Ideát
megszervezte, 1920-ban az akkor is már megsz:á;llatian

4 magyar köWségból 016 csonka. Bács-Bodrog vármegyei
közigazgatást s ebben as időben Jáno sha:lma volt a
-

megye sz ékhel y.a
.

:

.

/134/ Parlagon hever egy bajai földbirtokos 400 holdas

.

földje. -Független Magyarság, , 1925,márc. 25; Z,p.
/135/ GARA. K9Td 1927-35; 1930.február 4-i tads a képvi
sel.8..testii:l:.et u jbóli megalakulása ay.kalmab6l.

-

B81~ttLT.

-

/A listán szereplő Turi vezetéknevet viselők a helybeliek sz6be2i. . közlése szerint német nemzetiségüek
vol.tak.. /
/136/ Felső-Bicska, 1927 Julius 7; 4 •p.

/137/ Erdei i.m. 209: p.
.

/13:8/ Rap csányf. i.m. 489-491.p.
/Schón, Antal kán:to rtanitót• -a. Bácsbokodről. késsiilt
.
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leirás szerzőjét- a szerb megszállás alatt letartóztattők./

.

/139/ &d el i, m. 208.p,

.

/140/ UQ.. 206.p.

/141/ A 20-as évek vége felé a. Bajai /délszláv/ Keresztény
Olvasókör a -kezdetben csak Latens, majd egyre erő
södő magyaroaitás színterévé és eszközévé vált. Ez
szoros összefüggésben volt a vezetőségben lezajlott
változásokkal, s főleg Orl .o. vác dázse.f elnök szemé..
1yével, aki vitézzé avatásának emlékére nevet tesai

-

ra. magyarosította /A jegyzőkönyveket 1926-ig . szerb.
horvát nyelven vezették,/
/142/ KATTMAR. KVTJ; 1929» augusztus 25-i r. kgy. 185-186.
p. -•BB1 I,T.
/143/ A módosabbak közé tartoztak a. következő családok:
Bál ty , piá, Gergely, Sám a .
IMP .0-

•■•• w

-

air

"Itt a. l de utcában csak bun eváeok laktak, meg néhány magyar. Voltak közötttink szegényebbek, gazdagabbak.... de olyan nagyon szegény nemigen, Szegény.
nek számitoftt, akinek Pz udvarában nem volt góré...,
mivel nem tellett neki rág . Az ilyenek kénytelenek
.

voltak a kukoricát a fejük Matt, a. padláson tárolni. ." /Adatköz34: Gergity Marija, 80 éves bajasz:entiatváni f öidmüve.a -1981./ Tehát nemcsak agynép-
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viselet, hanem: a. lécből. készült terménytárol.& megléte vagy hiányagy is lehet a..gazdasági helyzet fok.

mérd ja.
/144/ Erdei. i.m. 215.p.
/145/ GARA.. KTTJ 1927-35; 1.928.augusztus 26-3. r. kgy.
n7-118.p. -BKNLT. /A németek: Pen.erer Erzsébet,,

Nuszpl. Nándor,, Rutterschmidt Ferenc és Szikinger
Mária./
/146/ Garda. az 1.928.aktáber 20-.i rkiv. kgy, jegyzőkönyve
szerint például a. délszláv Osztro.gonácz Pál kap 2q
- buzasegéi.yt,, mivel "96 éves öregember ... be.estilete:e,, jóraval.6, ... családja nagy, más ho:zzátartoz6i. is. szegények..." /122-123.p./
/147/ Terü].et inkán a2 kommen.e ások bére. szerződésileg.
volt. megállapítva.. Általában 15q buza, 20q kukoricat 1' hizott sertés é.s. 1 kát hold föld volt termész.etbeni. j,árand6sá
A részesek.' az észak-bácskai terii.1et.en 10-11 edéből
dolgoztak, s 1,21 kat, holdat kaptak saját kezelésbe. A kisbéres általában á kommenci6s bérének 1/3-•
' át kapta, azzal a.különbséggél,. hogy számukra, a
napi átk.ezést "ingyen"' bizto.sitották
Egy kat, hold .szánfa 1.500-3.000 pengő, egy 16
500-1.000, egy tehén 300-400, a ' diszn6hus ára. 1-2,
a buta. mázsá ja 20-35 pengő; között mozgott. /A buza
ára. osak. az 1928-as. agrárválság után sttllyed 7--8
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pengőre./

.

A gazdasági

helyzetre a táplálkozás minőségi és

mennyiségi összetevőiből is, következtetni lehet.
A parasztok táplálkozása -kílönösen ősztől. tavaszig,- nagyon egyoldalu volt, ami sokszor sulyos
betegségek forrásává. vált. Előfordult, hogy agy

.

skorbut tiinetei léptek fel. Nyáron a gyümölcs- és
zöldségfélék változatosabbá tették táplálkozásukat; de az év folyamán a legfontosabb kaláriafor
rácnak. a szalonna szánitott.
/148/ A. kivándorlás. az előző időszakban akkora méreteket
öltött, hogy 1923 janiárjában a: belügyminiszter országas.körrendeleté:ben szabályozni kényszerült=
"Az 1.922/23.évre: megállapitott quóta. betelvén, ezidőszerint kivándorlás. oéljáböl senki részére utlevél nem á1 ithatcr ki.:." .Egyben f el3ivta. az alispán figyelmét, hogy,. "az illetékes hatóságokat is
utasítsa, hogy a hozzájuk ily iránya kérélemmel. for
dul& feleket világa si.t sák fel arról, hogy a f .6.
előtt kivánd.o:rolni egyáltalán nem lehet
julius:
és. igy kérelmiik előterje.sztésével. legyenek Hírelem/Budapest, 1923. januér 9; Másolat. A M.
mel
k r. Belügymtntszter 240742/1922. XII. B.M. sz. körrendelete. íKiváxador1á6 céljából az Észak-Amerikai
Egyesült Államokba kiutazni szándékozok részéről
el&ter fesztett kérelmek függőben tartása tárgyában.
Kittinger R. iratai 19214026. -BALT./
~

..."
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"Majdnem. mindennap jönnek az emberek a környékbeli
falvakból, egysz.erü munkásemberek. : akik Amerikába
készülnek vándorolni"' 0-irja. 1.923 nyarán a bajai
Független. Magyarság.. S rögtön hozzáfiűzte, hogy ezek
az emberek: tévesen Amerikát: az eldorád&val azonsit.j.ák.. Dal-ójában a. munkanélküliség miatt nagyon
nehéz munkához: jutni, és akinek sikerül,, arra i s
kemény hónapok, évek várnak.." /Kivándorlási láz.
.414,, 1923. junius

7;

3.p ./

/149/ A. délszlávok tt.•. Bórám kelnek t későn fekszenek,
mert példásan szeretik művelni földjeiket és hUsége.sen. gondozzák. az . állaitokat. Büszkék is szépen miivel t földjeikre (is gondo zo tt: lovaikra.... Asszonyaik.
sz.o:rgalmasak. és tisztaságszer.etóek. Szivesen meszelnek, fonnak, szőnek. A sokac. asszonyok kész művészei
ennek...* /Nat Ka t endar za. Bun. j e.vc e-gokce-Hrvate
1944; Sombor. "Népünk f6; jellemvonásai" c. írás.,.
41-45.p.; sz.erb-horvátb6l forditva./
/150/ Egy Jugoszláviában készült kimutatás szerint a Vaj ,.
fiaságban. az 1919-es földreform következtében a kolornisték, az optánsok és a. menekültek közül összesen
9.147 -eII kaptak földet,_ melynek területe: 54.642 kat..
holda t tett ki. /Duranovi6, 6arl.ata: Istori j : a za. II
razred za jedni&kog. sredn j,eg, vaspitar ja i obrazovanj.a. NONA. Sad., 1981.-200.p./

-
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/151/ Kona 6no likvidiranje optantskog pitan ja. -Jugoslovenski Ine.vaik, 1930 .1o. vember 1/2; 1.p.
/152:/ GARA. KVTJ 1921.27; 1925. ja$usr 10 -i kgy. 384.p.
-B~lLT.

/153/ Uo. 1926.decemb er. 20-i kgy. 517.p. -BBMLT.
-

/154/ GARA. RYT• 1927-35; 1930.febr.

kgy. 208.p.

-BEM T .
/155/. CSÁVOIAY. KVTJ 1923-33; 1923e de c.ember 22-i kgy. 6 . p .

/156/ Uo. 1926 * deGember 23-i kgy. 127.p . -BBMLT.
.

/ 157/ Uoa. 1930 * f ebruár 7 -i kgy. 283.9. -MELT.
/158/ A békeszerződés 6O.cikke: azt is elrendeli, hagy ha

.

"e rendelkezések. olyan. személyeket érintenek, akik
faji, vá1l:.ási vagy nyelvi kisebbségekhez tartoznak,
ezek a rendelkezések nemzetközi érdekli kötelezettségeket képeznek és a Nemzetek Szavet:ségének T anácsa többségének hozzájárulása néikiil nem vál:.to z:tatha.t6 meg."

.

.

/159/ P. Unyi. Bernárdins. Sokácok - bunyevácok és a bosnyák ferencesek története . Bp.
:

1947; XIII .rész. 219-220.p.
/160/ A Rfimai Katolikus Tábori Püspökség leirata gráf
,

Zichy Gyula Kalocsa-bácsi érseknek, Révész István
tábori püspök aláírásával. I.sz.: 149/1928. /ElkU1dve: Bp. 1929. január 3./ ..KALOCSAI ÉRSEXI LEV LTÁR.
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11.61/ A. Levél : keltezése: 1929. január 14. -KALOCSAI ÉRSEKI
LEVÉLTÁR.
/3162/ Független Magyarság, 1922. julius 19; 3.p.

/163/ Független Magyarság, 1926.március 27; 2-3 ■ P.
/3164/ ".. • egy más népnél sem. találhatjuk meg a. nemzeti
való) csoszokásoknak azt a titulus. bibendi
portositását, továbbá magának az ivásnak mint iinnepi aktusnak. ilyen organizált beállitását minden elképzelhető. családi. vagy egyházi tinnepség keretében,
mint a. 16 bunyevácoknál. Az ivásnak, mulatozásnak
hasonló szeretetéről és gyakorlásáról olvashatunk a
régi germánokkal kapcsolatban.. rr Ennyi elég Mezner-i.ohnek, hogy kimondja: "'... agy. leghatározottabban
áLlithatj;uk.,, hogy' a. bunyevácok, azaz a. Bácska , terü.
letén betelepedett dalmaták nem. azonos, de: még csak
nem. is rokon. eredetű. hépfaj a délszlávokkal., hanem
Dé1•01aszo.rszágba. és. Szicíliába_ benyomult és ott
uralomra jutott: ősgermán normannoknak a. Balkánra.
vetődött és ottrekedt l.e.száxmaz.6i. "' Rozzá;fiizi: “Természetesen. találunk kifogástalan `szláv családneveket
is a. bunyevácoknál., hiszen. több „.szád éven. keresztül
egymás. mellett éltek ezek a népek. A bunyevácok .
anyanyelve. is szláv Lett ős 'igazán. az: volna. csodával.
határos, ha. nem. lenné. a: családnevek tömkelegében is
szláv eredeti..'
jelentős. sz `
/Dr. Mezn.erich Jenő: Bunyevácok. Tanulmány. Kiadja. a
Magyar Nemzeti Szövetség támogatásával. a. Mérnökök
Nyomdája,, Budapest 1938; 43.p./
/165/ G all. Ernő: Nemzetiség,. erkölcs, értelmiség.
Szépirodalmi K., 1978.. 7748.p.
/166/ KATYMÁR. KVTJ. 31929. julius. 2-3 rkiv. kgy,. 175.p.-BKMLT.
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/167/ .11anik Péter: Polgárosodás és asszimiláció) Magyarországon a. XIX.században. Történelmi
Szemle 1974/4.5z. 513.537012•
/168/ Ue.
/169/ Xemény Simon: Csonkapaicska Tiara. Beniczky- Ny.
31931; 79-80.p.
/170/ Pttggetlen Magyarsig, 1923.augusztus 12; 2.p.
/171/ Független Magyarság„1923.oktőter 10; 3.p.
/172/ 13adai IT sdg

1925.december 25; 4.p.

/173/ Fiiggetlen Magyarság, 1925.december 29; 2.p.
/274/ Fiiggetlen Magyarság, 1928.3,unius 13; 3*p.
/175/ GABA.

rvirIT

1921-27; 1925.junius 27-i kgy. 413.p.

/176/ Ftiggetien Magyarság, 1922.november 8; 3.p.
/177/ tra tlet 1923. szeptember 2; 2.p.
/178/ Bajai Ujság, 1923*november 7; 1.p.
/179/ Bajai Ujság, 1929.március 19; /sp.
/180/ Az 1927,február 20-i Járási. Vitézi Esten "igéretes„
forró magyar vi1ágot varázsoltak a hazai sok idegenség tengerébe. a katymári vitézek, bebizonyitva azt„
hogy van még magyar -ertS és bátorság.#. Sz6p, magyarruhás nemzetes: asszonyok„ vitézek,

jk1 r

régi századok

magyar' várurait varázsolták a Jelenbe, nemesen szép

vitézi egjenruháikkal, magyar szinek, magyar' hangula,t„ magyar levee. foe, ezek jellemezték a katymári
vitézi estet t ard. annál nagyobb érték, mart egy Mr
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magyarsz.vü, de nem magyarajku község adta bizony, sá:-

►

gát az egy édes hazához va16 lelki, kapcsolatának."
/Ba j ai U j sá,g,; 1927.f ebruár. 25./
.

/181/ Basai Ujság, 1934.mároius. 21; 2.p.
/182/ Rapoeányi i.m. 489-491 .p.
.

/183/ Buza László:: Kisebbségi nyelvek szabad használata a
magánéletben a kisebbségi szerződések
szerint. Budapest,, 1931; 3.p.
/184/ 4arán az 192L esi testnevelési törvény alapfán 1922
májusában alakult meg; a. Levente If j:usági Egyesület.
A. Testnevelő Bizottság, a tisztikar, a választmány
és az egyesület tag . j:ai között a következő nemzetiségi /összesitett/ arónyszánok mutathatók ki:
Délszláv

3

Német:

25

Magyar:

4

tis sze sens 32
.

.

.

.

DARA. RYT3 1921.-27; ' 92:2.má jus 6-i rkiv. kgy• 80.p.
-

IFIL

•~

f

/185/ Független Magyarság, 1922. .íebruár 8; 2.p.
/186/ Mara. községben -annak ellenére, hogy :a:. németek ará

-

nya több mint a kétszerese volt a délszlávokénakaz iskolaszéki. tagok között azonos számu képviselője tilt a. két nációnak. A 'régi szakás és egyezség
szerint 6-6 rendes», ás 1-3 póttagot" választottak

e testUletbe:, amelyen keresztül a község biztositot-
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taLbefolydsát az atalafenntartott iskoletra.
/Gara. !NW 1927-35; 19274anuár 31-i r. kgy. 15.p.

/187/ E androm,tipus0 nemzetiségi tanitisi rendszer
1935,-ig volt érvényben. Gömbösreformjával egy
egységes nemze.tiségi. iskolah416zat Iétesitését he
tárczta el, amely lényegébea a korábbi. B-tipusnak
fatat meg. :
/188/ MayEerenc: Klsebbségi népoktatás. A Magyar Nemzeti Szövetség kiadása, Bp: 1935; 19.p.
/189/ Kivonat Bács.Badrog vármegye törvényhatósági bizottságának Baján 1923.március 6.-an tartott rendes Avne.
gyedes közgyalési jegyzőkönyvéba. /1762/1923.sz.
irsA/ -BKMLT.
/190/ A cikkir6jánakmonagramja: B.L.
/191/ 111 let, 1923,szeptember 21; /.p. A. cikk ir6ja: Pdbián Géza.
/192/ Katymári hangok, -Bajal Ujság ip 1923.nov. 28; 2.p.
/193/ Bajai Ujság r 1923,navember 29; 2.p.
/194/ Bala Ujság, 1923.december 12; 3.p.
/195/ Riggetlen Magyarság, 19254=116r 4; 3.P. ,
/196/ 7üggetlen Magyarság, 1928.március 9; 1.P.
/197/ Egy hates misszi6 Katymáron. -Bajai Ujság o 1929.
március 9; 1.P.
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/1 98/ Tárady József bajai előadásában kifejtette., hogy a
.

kisebbségi kérdés "nem nyelvi kérdésekből fakadt,
hanem vallási do1!go' adták alap járt, amikor a va71ási kisebbségek jogait szabályozták. Ez volt az első
kisebbségi kérdés. Magyarországon ez nem is lehetett
nyelvi kérdés, mert a magyar nyelv tanitása sehol
:.

helyt nem fogott, lévén a hivatalos nyelv is, meg a,
,

tani tás nyelve is latin." Szerinte az 1792:7.tc..

ba , az 1868. 61,1 38. tc.-ben lefektetett alaptörvénybál, majd az ugyanezen évi 44. ta.-bői világosan látszik,, hogy "Magyararszágnak nem volt sziiksége a
trianoni békeparancs azon rendelkezéseire, hogy a
nemzeti kisebbségek anyanyelvét: beengedje az iskolákba, mert azokat rég fönnálló törvényeink biztositották...
/199/ Idézi: A. kisebbségek magyar és, nemzetközi. védelme.
-Bajai ú j:ság,, 1930.augusztus 7; 1913.
: Podeci o éko1stvu u
/200/ Bővebben lásd Mákdics. Mihály:
iupani 3i. Baas-Kiskun. Iz nalge.proglosti III . , Tankönyvkiadó 1981; 121-179 •p.
/201/ Bun j evaéko pl.emstvo ...-Danica ]Kalendárium 1929; 76.p.
/202/ Forditás szerb--bo rvátb6'l.
.

..

/203/ Lásd: Prokopy Imre: A revizi& és Délmagyarország.
Bp. 1933; 10-h 1 •p•
/204/ Rapcsányi Jakab i.m.
/205/ Uo.

.

-
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/ 206/ ti vo.t naéih man jina. u Nladarsko j. -DN.hoVNIB, Subo tica,
.

1929.november 26;
/207/ A cikk szerint Baja 35, Bácsalmás 30, Bácsbokod 60,

Csávo.l.y 80, Fe.lsőszentiván 75, Gar 100, Hercegszántő 70, Katymá:r 50, Nélykut 30 áe Vaskut lakosságának
pedig 350,-a dél: sz].áav.
oil.

.

i.
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.. ..r

"... 1918-ban a. bácskai. '6a a baranyai bunyevácok
népgyitléseiken a Nagyarországtái való} elszakadás éa
a többi testvéreikkel az uj közös államban való .
egyasiiléa mellett foglaltak állást, amit határozat
formájában ki is nyii vánitottak. Annak ellenére,
.

hogy a bunyevácok képviselői a. párizsi békekonferenciák is, sikraszálltak ezért, a trianoni békeszerződés sel` I.918 után a bunyevác és sokat-horvátok közel
.

fele /kb. 180.000/ Magyarországon maradt, ahol a

.

Horthy-rezsim folytatta, a. kiméle:t1en magyaresitást,
betiltva a horvát nyelv használatát az iskolában, a
templomban és ' aw közéletben is. /A. magyarországi statisztikák alapján a;. hábow utáni .ti z esztendőben,
.

1920-30-ig erőszakkal 22.000 bunyevácot magyarositottak meg..!...m -Bneiklopedija. Jugoslavije. II.köt a t.. Zagreb 1956; 309.p.
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/208/ Az "Ilyen minden délszláv!"' hengulatu cikkek közti]:
ime: egynek néhány, sora: "Bács--Madarasra oimzett levelet a szerb posta/Szabadkáról -B.L./ az előindiai Madrasba küldi... A kecskepásztor balkáni pos-

tást...az előindiai...postás oktatta ki., hegy BácsMadarast...itt a szomszédságban keresse. És ez a
balkáni náci& akar itt uralkodni ezeréves Magyarország földjén?"1 -Bajai U fiság, 1928.október 23; 3.p.
/209/ Kemény Simon i.m.
/210/ Csuka. Jánost A. magyarországi kisebbségek és a szerbség helyzete a Politika /c. lap -B.L./ megvilágitásában.. KALANGYA, Szabadka, 1934/6.sz. 442-445.p.
/211/ Berki.Perizs A magyarországi ortodox keleti egyház
szervezése. Budapest, 1942; 139.p.
/212/ A darab szövegét más munkáival egytUtt füzet alak jában is kinyomták. Zomborban ill. Szabadkán. A norka ,
kisasszony' c. munkája megtalálható- még: Danica . iii
Kalendar za Bunjevice, gokc . e: i Ervate ko fii dive u
Mad jarsko j 1941; 46-61.p.
,

/213/ "A bunyevác jobban tud élni primitiv körülmények
közt is, mint a német vagy' rákár a magyar, de mind.
kettőnél gondtalanabbul tud urat játszani, ha nyi?ik alkalom. Liraibb fajta, mint a német ás kevésbé .
kiemelkedni vágyé-, mint a magyar." .Erdei i.m. 212213.p.
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/214/

bunyevdcok ma, is nyugodt'körtilmények között
ős szépen élnek a magyar siksigon; a királynak, a
katolikus hitnek ás a hazának 1iand& ás hil,ságes
hivei., mindamellett becsületesen és htiségesen megőrizték nyelviiket, szokásaikat ás szent énekeiket,
mel,yeket még dseik sok évsz&addal korábban DaImgciából hortak magukkal." /Porditás. Denies Kalendirium 1924. °A bunyevábok betelepiilése Magyarországbe c. irgs utols6e sorai. 29.p./

/215/ Kovács dre: Szemben a történelemmel. A nemzetiségi

a régi Magyarországon.

Magvető, 1977; 84-85.p.

..
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Felhasznált irodalom

ACSÁDY Gy, örgy-KLINGER Andrási Magyarország népesedése a
két világháboru között. Bp. 1965.
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