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A kezdetek 

A kiegyezés eredményeként Magyarországon helyreállt egy bizonyos mértékű politikai 
nyugalom. A politikai stabilitás kiváltotta gazdasági fejlődés hatására mozgásba jött a 
művelődési élet is, melynek fejlődési tempója vidéken lassabb volt, mint a központban. 
Ennek oka elsősorban a közöny és a pénzhiány volt. Ugyanis a jómódú polgáriasodé 
megyei középrétegek, amelyek között viszonylag még kevés volt a diplomás értelmiségi 
abban az időben, nem tartották elsőrangú fontosságúnak a vidéki tudományosság, ill. 
művelődés fejlesztésére való adakozást.1 Azonban, mint minden ilyen helyzetben, 
akadnak vállalkozó szellemű és kitartó emberek, kiknek köszönhetően nem sokkal az or-
szágos Történelmi Társulat létrehozása után a Délvidéken is alakulhattak hasonló társu-
lások. Elsőnek a Dél-Magyarországi Történeti és Régészeti Társulat alakult meg 1872-
ben, amely 1885-ben összeolvadt az 1878-ban alakult Dél-Magyarországi Múzeum Tár-
sulattal, minek folytán a neve Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Múzeumtár-
sulatra változott. Székhelye Temesváron volt.2 E társulat a kezdetben tevékenységét ki-
terjesztette az egész Délvidékre, amelyet aztán a 80-as évektől Torontál és Temes 
vármegyék területére szűkített. Ennek oka az volt, hogy mintegy tízéves huzavona után, 
1883-ban megalakult Zombor székhellyel Bács-Bodrog Vármegye Történelmi Társu-
lata\ 

Miként a bánátiak, úgy a bácskaiak is elfogadták az alakuláskor azt az elvet, hogy az 
ilyen nemű társulatoknak nem annyira tudományos készültségűeknek, mint inkább tudo-
mányos törekvésűeknek kell lenni. Fő céljaik közé az anyaggyűjtésnek, a források és 
műemlékek felkutatásának, valamint a helytörténet feldolgozásának, ápolásának és nép-
szerűsítésének kell tartozni.4 Effajta törekvéseiket igazolja a kiadványaikban a Törté-
nelmi és Régészeti Értesítőben és az Evkönyvekben megjelent írások sora, valamint a 
megye és a helységek múltjának monografikus feldolgozása. Ez utóbbiakban főként a 
bácskaiak tűntek ki, ugyanis három ilyen nemű, komoly, magyar nyelvű művet készítet-
tek el, éspedig: a Dudás-féle Bács-Bodrog vármegye monográfiája I—II. (1895),5 az 
Iványi István által írt Szabadka szabad királyi város története I—II. (1886-1892)6 és Erd-
újhelyi Menyhért: Újvidék története (1894).7 Itt hozzá kell még fűzni azt, hogy az 
1909-ben megjelent Borovszky-féle vármegyei monográfia rendkívül sokat támaszko-
dott e művekre, kiváltképpen A Dudás-féle monográfiára, miközben annak megírásában 
a Történelmi Társulat 11 tagja is részt vett.8 

Ami az e vidéki történészek szemléletét illeti, rájuk is kihatott a központban a „na-
gyok" között folyó történelemszemléleti „viaskodás", amely az ún. nemzeti historiciz-
mus és pozitivizmus mint alapvető irányzatok között folyt. Néhány kivételtől eltekint-
ve,9 már a feladatkörük természetéből is kiindulva, többségük a pozitivizmus felé 
hajlott, mégpedig annak német változatát részesítették előnyben az angol-francia válto-
zattal szemben.10 
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A fent már említett nevekhez csak egypárat fűznék még, akik kitűntek társulatbeli te-
vékenységükkel, mint pl. az 1848/49-es magyar-szerb viszonyok kitűnő ismerője Thim 
József,11 továbbá a Nagy-Becskerek múltjával foglalkozó Szentiványi Ferenc,12 valamint 
a dél-magyarországi, azaz a korábbi határőrvidéki területek és ettől délebbi szláv terüle-
tek magyar-szerb kapcsolataival foglalkozó Poznán Jolán.13 

E rész befejezőjeként pedig annak igazolására, hogy a Délvidékről is kerültek el or-
szágos szinten ismertté vált történészek, tudományos dolgozók, kettőjüket emelném ki: 
a zombori főgimnázium éléről a budapesti egyetemre távozó Margalits EdétM és az 
ugyanoda kerülő törökbecsei Szentkláray Jenőt.15 

A két világháború között 

Az 1918 után merőben megváltozott helyzet új feladatok elé állította a vajdasági magyar-
ságot. Mivel 1918 előtt a kulturális irányvétel sok esetben az ország központjától függött, 
így a megváltozott országhatárok a jelentős számú, kisebbségbe került magyarságnak 
nem kis nehézségeket okoztak a kultúra, tudomány stb. terén. Ez történt a mintegy 
400 000-es magyar kisebbséggel is, amely a mai Vajdaság területén rekedt. Ekkor kez-
dődött az újrakezdés nehéz időszaka. Ugyanis az SZHSZ Királyság és a későbbi Jugo-
szlávia nemzetiségekkel szembeni diszkriminációs politikája nem tette lehetővé, hogy a 
két háború között kialakuljon egy olyan magyar értelmiségi kör, azaz történészcsoport, 
amely folytatni tudta volna az 1918 előtt elkezdett gyümölcsöző kutatómunkát. A 20-as 
és 30-as években, habár épp a művelődés terén tett engedményeket a jugoszláv állam, a 
kisebbségieknek egyedüli haladása és sajátosságainak kialakulása csak az irodalom te-
rén ment végbe.16 Sajnos a történettudomány terén Löbl Arpád, ill. álnevein Lőrinc Pé-
ter, Láng Árpád, Plamenac Zarko kivételével, s kezdő tapogatózásain kívül nem volt 
észlelhető komolyabb tevékenység.17 

A második világháború után 

A mai vajdasági magyar történetírás az 50-es években kezdett kifejlődni. Habár indulása 
idején - tekintettel a szocialista átrendeződésre és a jugoszláv állam megújulására - a 
nemzetiségek, ill. a nemzeti kisebbségek, közöttük a vajdasági magyarok történetét is az 
integráns jugoszláv történetetudományba sorolták, mégis születtek az évek során olyan 
művek az itteni magyar történészek tollából, amelyek túllépték ezt a keretet, s legalább 
annyira fűződtek a magyarság egészének a múltjához is. 

A háború után jelentkező vajdasági magyar történészek első markáns képviselője a 
már említett Löbl Arpád volt. Tudományos munkássága a kezdeti bolyongások után az 
50-es években kezdett erőteljesen kibontakozni, s haláláig, 1983-ig tartott. 1955-ben az 
akkori Vajdasági Történelmi Társulat (Istorijski društvo za Vojvodinu) évi közgyűlésén 
tartott előadásában felvázolta az újabb kori vajdasági történetírás problémáit és felada-
tait.18 Hivatkozva a korábbi eredményekre lándzsát tört a további módszeres kutatások 
és a Vajdaság történetének komplex megírása mellett. Ezt úgy képzelte el, hogy a marxista 
módszerekkel elért újabb eredmények épüljenek rá a korábbi polgári történettudomány 
eredményeire. A magyarok történetének feldolgozását a Vajdaságban együttesen képzel-
te el a többi itt lévő nemzetiség múltjával.19 Annak ellenére, hogy munkásságának java 
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része a munkásmozgalom kialakulására és fejlődésére, továbbá a jugoszláviai népfelsza-
badító háborúra vonatkozik,20 Lőbl Árpád a Vajdaság múltjának szinte minden fonto-
sabb témaköréből jelentetett meg munkát. Habár az osztályszempontú szemlélet domi-
nált nála, nem vetette el a polgári társadalomtudomány eredményeit sem. Ezt különösen 
a gazdaságtörténeti,21 de nem kis mértékben a társadalom, ill. a polgári pártok múltjá-
val foglalkozó művei is igazolják.22 

A Lőbl Árpád által megkezdett vajdasági munkásmozgalom (közte az itteni magya-
rokra vonatkozó rész is) kutatása a 60-as és 70-es években érte el tetőpontját. Ugyanis 
ebben az időben kezdődtek el az intézmények által koordinált szisztematikus kutatások, 
melyekben részt vett a Tartományi Pártbizottság Levéltára, a Vajdasági Levéltár, a Vaj-
dasági Forradalmi Múzeum és részben a 70-es években alakult Vajdasági Történettudo-
mányi Intézet is. 

E munkából vállalt és végzett el jelentős részt Mirnics József, Csehák Kálmán, Mészá-
ros Sándor és Gál György. A négy történész közül az első három a kutatás és tudomá-
nyos munka mellett az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar tanáraként is kivette részét e 
munkából,23 míg a negyedik, Gál György a Tartományi Pedagógiai Intézet tanácsosa 
volt éveken keresztül. 

Ők és szerb kollégáik (A. Radenie, M. Palič, D. Kecic stb.) kitartó munkával kutat-
ták és dolgozták fel szinte a részletekig a vajdasági szocialista, valamint munkásmozga-
lom történetét a kezdetektől 1918-ig, de egyes kérdésekben ennél távolabb is.24 Ezek-
ben a feldolgozásokban bő teret kapott az itteni magyarság is. Példaként hármuk 
doktori disszertációját hoznám fel, amelyek megvédésük után önálló kötetekként is 
napvilágot láttak. Ezek a következők: Mirnics József: Munkásmozgalom Bácskában a 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulásáig (1967) - magyar nyelven; 
Csehák Kálmán: Munkásmozgalom a Bánátban a Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt megalakulásáig, 1868-1890 (1971) - szerb nyelven;25 és Mészáros Sándor: Mun-
kásmozgalom a Bácskában a Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulásától 
(1890-1918) (1975) - szerb nyelven.26 E kezdeti érdeklődési témakör mellett idővel 
mindhárman kialakítottak egy, mondhatnánk, belső szűkebb kutatási területet. így pl. 
Mirnics József27 több kisebb-nagyobb cikkben, tanulmányban, sőt monográfiában is 
feldolgozta Bácska 1941-44 közötti múltját, miként a magyar hatóságok tevékenységét, 
úgy az ennek területén, de szélesebben is (vajdasági szinten) kibontakozó partizánmoz-
galmat, amelyben az itteni magyarok is részt vettek. Ennek folytatásaként Mirnics az 
1974-ben szerb nyelven megjelent monográfiájában28 feldolgozta a bácskai németség 
helyzetét és szerepét is az említett korszakban. Csehák Kálmán29 a már említett mun-
kásmozgalmi témák mellett a századforduló körüli, főként bánáti, de ettől szélesebb 
területen is végbement gazdasági, kivándorlási és pártpolitikai viszonyokat is kutatja. 
Mészáros Sándor30 sokat foglalkozott a vajdaságiak részvételével az I. világháború-
ban, az őszirózsás forradalomban és a Tanácsköztársaságban. Kutatásai közé tartoztak 
a polgárosodás korában vidékünkön felmerülő kérdések is. Az 1980-as években mun-
kássága egy új dimenzióval bővült, amelynek egyben úttörő szerepe is volt: két monog-
ráfiája az 1918-tól Jugoszláviában élő magyar kisebbség múltját (politikai, gazdasági, 
művelődési stb. vonatkozásokat) mutatja be 1918-1941 között.31 Sajnos ez idáig mind-
kettő csak szerb nyelven látott napvilágot. E monográfiák új szelek előrejelzői a vajda-
sági magyar történetírásban. 
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Gál György fő kutatási témáját az 1918 utáni jugoszláviai gazdasági helyzet alakulása, 
továbbá a gyáriparosok és a munkások szakszervezeteinek viszonya jelenti.32 Párttör-
téneti témákkal és a népfelszabadító mozgalom történetével foglalkoznak még Dobos 
János, Brindza Károly, Urbán János és Vég Sándor munkái is.33 

Új szelek 

A szocialista korszakban államilag is elsőbbségben részesített és nagyobb mértékben tá-
mogatott munkásmozgalmi és párttörténeti kutatásokkal szemben néhány vajdasági ma-
gyar történész a 70-es évektől kezdve más utat választott, minek folytán idővel több köve-
tőjük is akadt. Idetartoznak azok, akik akkor még egyéni utakon járva a korábbi kor-
szakokat (középkort, a feudalizmus és polgárosodás korát stb.) választották érdeklődé-
sük középpontjául. Csak néhányukat említsem, mint pl. Rókay Péteri, Hegedűs Antalt 
és Magyar Lászlói. 

Rókay Péter, mint az egyetemes középkor tanára az újvidéki egyetemen, szélesebb 
körben folytat kutatásokat, amelyek a középkori Németország, továbbá Dél-Olaszor-
szág, Albánia és Dubrovnik viszonyait ölelik fel.34 Vizsgálódásain belül jelentős terüle-
tet ölelnek fel a középkori magyarországi témák,35 s ezzel párhuzamosan kutatja a ma-
gyar-szerb kapcsolatokat is, kiváltképpen a szerbek betelepülését Magyarországra.36 

Meg kell vallani, hogy az effajta kutatások sem a magyar, sem a szerb újabb kori törté-
nettudományban nem kaptak elegendő teret. Emiatt is lenne fölöttébb szükséges az elkö-
vetkezőkben a szorosabb együttműködés a két ország történészei között. 

Hegedűs Antal a karlócai levéltár munkatársaként kezdte el tudományos munkásságát, 
amelyet ma is kitartóan folytat immár mint a Vajdasági Múzeum tudományos szakmun-
katársa. Munkássága sok mozzanatban úttörő jellegű a vajdasági magyar, de nem utolsó-
sorban a szerb történészekre nézve is. Fő kutatási területe a dél-magyarországi megyék, 
elsősorban Bács-Bodrog és Torontál feudális gazdasági helyzete - ezen belül is különö-
sen az agrárviszonyok - a 18. században és a 19. század első felében.37 Munkásságában 
külön egészet képez II. József korának kutatása a mi vidékünkön,38 továbbá az agrárvi-
szonyok korszerű statisztikai módszerekkel való bemutatása az egész Vajdaság terüle-
tén.39 Eddig kifejtett munkájával nagymértékben pótolta azokat az űröket e vidék múlt-
jával kapcsolatban, amelyek az 1918 után megszakadt kutatások nyomán keletkeztek. 
Magyar László, a szabadkai levéltár munkatársa városa múltjának polgári kori esemé-
nyeit dolgozta fel.40 

Itt érkeztem el a beszámolóm elején említett kezdeti törekvésekhez és eredmények-
hez, melyek nyomán elkészült néhány bácskai város monográfia. Néhány évtizedes 
megtorpanás után az utóbbi évtizedben hasonló törekvések voltak tapasztalhatók vidé-
künkön, minek során elkészült Szabadka történeti kronológiája, továbbá Zombor és 
Obecse monográfiája, Kanizsa monográfiája pedig készülőfélben van. E vállalkozások-
ban derekas munkát fejtett ki a beszámolómban említetet történészek nagy része. Sajnos 
a már elkészült kéziratok - a jobb időket várva - még nem kerültek nyomdába. 

Meg kell még említenem, hogy az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar Történettudo-
mányi Intézete - melynek munkájában belső és külső munkatársként részt vettek és vesz-
nek a vajdasági magyar történészek is - az utóbbi évtizedben jelentős koordináló szere-
pet játszott számos, a beszámolómban megemlített mű elkészülésében. Pillanatnyilag 
négy téma van az intézet jegyzékén, melyek kötődnek a magyarság múltjához is. E té 
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mák, amelyeken az intézet munkatársai dolgoznak a következők: 1. Bácska szabad kirá-
lyi városai és mezővárosai az 1828-as országos összeírás alapján (feldolgozza Györe 
Zoltán); 2. Kossuth Lajos Duna-konföderációs tervezete és a délszláv népek (feldolgozza 
Pál Tibor); 3. A vajdasági magyarság 1941-46 között (feldolgozza Kaszás Alekszandar) 
és 4. Katonai közigazgatás a Vajdaságban 1944/45-ben (feldolgozza Mészáros Sándor). 

Összefoglalva: az itt elmondottakhoz még annyit fűznék hozzá, hogy a vajdasági ma-
gyar történészek szerepét és munkásságuk jelentőségét abban látom, hogy jelentős mér-
tékben járulhatnak, és kell, hogy hozzájáruljanak a magyar és délszláv, elsősorban a 
szerb történészekkel való kapcsolatfelvételhez és együttműködéshez. A jelen pillanatot 
figyelembe véve sajnos ez a jövőre fog tartozni, pedig ,,közös dolgainkat" egyszer már 
helyükre kellene tennünk. 
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