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1922. január 13.
A magyar katolikus püspöki kar a Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királyság fennhatósága alá került 
magyar felekezeti iskolák megmentése érdekében 
emlékirattal fordult a magyar kormányhoz.

Balogh–Gergely 1993, 184.

1922. február eleje
Szabadkán megkezdte működését a későbbi Ma-
gyar Párt szervezőbizottsága. Ideiglenes elnöké-
vé Sán tha Györgyöt választották. Az elnökség-
nek tagja volt még Várady Imre is, aki korábban 
a Negyvennyolcas Függetlenségi Párt tagja volt. 
1914-ben Bánátban létrehozta a Radikális Pol-
gári Pártot, és a leghatározottabban hirdette a 
Vajdaságban élő nemzetiségekkel – különösen a 
szerbekkel – történő együttműködés szükséges-
ségét. Ezért a budapesti politikai körökben roha-
mosan csökkent a népszerűsége. (Irodalom: Löbl 
Árpád: Građanske političke stranke u Vojvodini 
1887–1917. Újvidék, 1979.)

Mészáros 1981, 150. 

1922. február 11.
Nagybecskereken sikeresen megtartották a Ma-
gyar Párt bánáti tagozatának alakuló ülését. A 
résztvevők kifejezték, politikai szinten hajlan-
dók együttműködni a Radikális és a Demokrata 
Párttal, de szó volt a magyarság állampolgári 
jogainak az elismeréséről és érvényesítéséről is.

Mészáros 1981, 151.

1922. február 26.
Zombor város vezetése megtiltotta, hogy a  Ma-
gyar Párt szervezőbizottsága megtartsa  beje len-
tett összejövetelét (Bácsmegyei Napló,  1922. 
május 4.) Ugyanakkor erőteljes belgrádi nyo-
másra a szerb vezető pártok – a demokrata és a 
radikális párt – tagtoborzó akciókat folytattak 
a magyarok által lakott településeken. Belügy-
miniszteri jelentés szerint Tö rök ka nizsán a  la-
kosság 50 százaléka csatlakozott valamelyik  párt-
hoz. Egyetlen feltételük volt: kerüljenek be az ag-

rárreform kedvezményezettjeinek sorába,  ami re 
megkapták az ígéretet.

Mészáros 1981, 151.

Zentán sikeresen megtartották a Magyar Párt 
helyi előkészítő bizottságának ülését, amelyről 
a város rendőrkapitánya jelentést készített. Meg-
állapította, az összejövetelen semmilyen állam-
ellenes esemény nem történt.

Mészáros 1981, 151.

1922. március 2.
A tavankúti Földműves Olvasókör a belgrádi 
belügyminisztériumtól megkapta a működési 
engedélyt.

Mészáros 1981, 225.

1922. március 22.
Az Újvidéki Járási Pénzügyi Igazgatóság rendele-
tet adott ki, amelynek értelmében azok a magya-
rok, akik az anyaországba történő optálás okán 
eladják ingatlanjaikat, az 1918., 1919., 1920. és 
az 1921. esztendőre is jövedelemadót, az 1917., 
1918., 1919. és 1920. esztendőre pedig a „hábo-
rús jövedelmek” (?) után is adót kell  fi zetniük, 
mégpedig azonnal és készpénzben, különben 
nem kapják meg az útlevelüket.

Mészáros 1981, 101.

1922. március 31.
A SZHSZ Királyság külügyminisztere brüsszeli 
tárgyalásai alkalmával gyorsjelentést kért a bács-
kai, bánáti és baranyai magyar iskolák helyzeté-
ről. Az oktatási minisztériumtól kapott tájékoz-
tatóban egyebek mellett ez olvasható: Nagy becs-
ke reken a nyolcosztályos magyar gimnázium tíz 
tagozatán 368, Újvidéken a nyolcosztályos gim-
názium ugyancsak tíz tagozatán 315, Zom bor-
ban a nyolcosztályos gimnázium tíz tagozatán 
556, Zomborban a nyolcosztályos gimnázium 
nyolc tagozatán 307, Szabadkán a nyolcosztályos 
gimnázium tizenegy tagozatán 494 magyar diák 
tanul. Emellett 11 polgári iskola 43 tagozatán 
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1922. május 28.
Az ósziváci Katolikus Kör a belgrádi belügymi-
nisztériumtól megkapta a működési engedélyt.

Mészáros 1981, 225.

Az óbecsei Tiszavidék mai száma közölte a hírt, 
miszerint Eszteleczky Gyuri, a Lelkem könnyei 
című verseskötet szerzője 1922. május 22-én főbe 
lőtte magát. Az egykori szlavóniai MÁV-iskolai 
tanár reménytelenül mély nyomorának tett a 
végére pontot. Eszteleczky Gyuri a Tisza-parti vá-
ros mindennapjainak vőfélye volt, szerény képes-
ségű rímfaragó, aki módfelett nehezményezte, ha 
nótázó kedvét nem méltányolta a hallgatóság. 
Mégis verseskötete volt az első irodalmi alko-
tás, amely a délszláv államban magyar nyelven 
megjelent.

1922. május 30.
Az Országos Magyar Párt – azt követően, hogy 
Nikola Pašić április 19-én meghallgatáson fogad-
ta a magyarság képviselőit – memorandumban 
fordult a szerb miniszterelnökhöz. Az aláíró dr. 
Sántha György elnök és dr. Gráber László előadó 
volt, akik az alakuló közgyűlés megtartására ké-
szülő párt nevében a magyarságot ért sérelmeket 
sorolta fel, egyben a jogorvoslati lehetőségekre is 
javaslatot tett. „A megszállás első percétől fogva 
a jugoszláviai magyarok csupán harmadrendű 
állampolgárokként szerepelnek, akiknek min-
den állampolgári kötelességet a legszigorúbban 
kell teljesíteniük, de viszont az állam életébe 
semminemű befolyásuk nem volt s ma sincs”. 
Kellő határozottsággal mutattak rá: 1922. január 
26-ig, az optálás idejének leteltéig a délvidéki 
magyarság „apái ősi földjén” csupán feltételes 
állampolgár volt – egyszersmind megbízhatatlan 
is – és ebből eredően semmilyen állampolgári 
jogokkal nem rendelkezhetett. Helyzete jugo-
szláv állampolgárságának rendezését követően 
érdemben semmit sem változott. Az új szerb 
hatalom gyakori és kedvelt eljárása volt a számára 
„kényelmetlen elemeket” rövid eljárással átdobni 

51 tanár vezetésével 1864 magyar diák részesül 
anyanyelvi oktatásban. A magyar tannyelvű  ál-
talános iskolákban 54 260 diák (25 161 fi ú és 
29 259 lány) tanul 803 magyar pedagógus irá-
nyításával (közülük 424 tanító, 325 tanítónő, 
54 óvónő).

Mészáros 1981, 205.

1922. április 14.
Nagybecskereken megválasztották a Magyar 
Párt bánáti tagozatának vezetőségét. Várady Imre 
lett az elnök és Borsodi Lajos a titkár.

Mészáros 1981, 151.

1922. május eleje
A horvátországi, szlavóniai és a muraközi magyar  -
ság képviselői jelezték, szeretnének csatla kozni a 
Magyar Párt szabadkai központi szerve zetéhez.

Mészáros 1981, 148.

1922. május 4.
A kúlai Római Katolikus Munkásegyesület a 
belgrádi belügyminisztériumtól megkapta a 
működési engedélyt.

Mészáros 1981, 225.

1922. május 10.
Nikola Pasics radikális-demokrata koalíciós kor-
mánya törvényjavaslatot terjesztett a szkupstina 
elé az agrárreform véglegesítéséről. A javaslat 
azonban megbukott, és a vonatkozó törvények 
csak jóval később, több mint egy évtizeddel az 
agrárreformot megindító 1919. február 25-i 
kormányrendelet után jelentek meg. Ezek: 1) 
Törvény a boszniai és hercegovinai beglucski 
földekről (1928. december 3., ennek módosítása 
1929. szeptember 27., 1930. március 27., 1930. 
augusztus 9.). 2) Törvény a dalmáciai  agrár-
viszonyok likvidálásáról (1930. október 19.). 3) 
Törvény a nagybirtokokon végrehajtott  agrár-
reform likvidálásáról (1931. június 19.). 4) Tör-
 vény a délszerbiai és montenegrói agrárviszo-
nyok rendezéséről (1931. december 5.).

Prokopy 1933, 32–33.
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a magyar határon. […] „A történelem majdan 
meg fogja állapítani, hogy az elszakított Délvi-
dék magyarsága elnyomásának közepette is – és 
különösen akkor – fényesen dokumentálta ön-
tudatos és bölcs kultúrfölényét az uralmon lévő 
balkáni politikával szemben. Pedig az ellenük 
felvonuló hatalmi korlátoltsággal és többször 
a legdurvább brutalizmussal szemben, súlyos 
feladat volt a fölényes higgadtság megőrzése” 
– olvasható a memorandumban összefoglalt 
helyzetjelentésben.

A Memorandumot azonban személyesen 
átadni már nem tudták, ezért augusztus 9-én 
kénytelenek voltak postán elküldeni. A mellé-
kelt kísérőlevélben pedig ez volt olvasható: „Az 
emlékirat az elszenvedett sérelmeknek magasabb 
politikai és jogi perspektívából való higgadt és 
öntudatos, bölcs és jogászi fejtegetése, annak bi-
zonyítéka és fényes igazolása tehát, hogy amikor 
elszakított véreink a brutális és balkáni elnyomás 
ellen emelnek is szót, akkor is kultúrfölényes 
tudással csak az igazságot és a jogot keresik, 
amelyhez Trianon előtt hozzá voltak szokva.”

Memorandum 1922, 3., 13., 21.

1922. május 30.
Megjelent A munkások egészségi biztosításáról 
szóló törvény (Službene novine). A törvény 6. 
paragrafusa leszögezi: nem kötelező a biztosítás 
1. a mezőgazdasági munkások és a napszámosok 
esetében; 2. a mezőgazdasági létesítményben 
állandó vagy alkalmi munkára felvett cselédek, 
kertészek, a takarító- és mosónők esetében. A 
törvény legsúlyosabb mértékben a magyar föld-
nélküli tömegeket érintette.

Mészáros 1981, 103.

1922. június 8.
A Magyar Újság arról tudósított, hogy a szláv, de 
különösen a szerb lakosság morális tekintetben 
züllésnek indult, csak az italnak és a kártyának 
élt. 1921 végére Martonoson, Adán és Moholon 
– tehát csak a zentai járás területén – a dob-

ro vol jacoknak juttatott földekből 2000 hold 
visszakerült magyar kézre.

Mészáros 1981, 146.

1922. június 10.
Az átalakult Bethlen-kormányban a vallás- és 
közoktatásügyi tárcát az addigi belügyminiszter, 
gróf Klebelsberg Kunó vette át.

Balogh–Gergely 1993, 185.

1922. június
A Vajdaság területén összesen 15 magyar nem-
zetiségű bíró kapott működési engedélyt. (Bács-
megyei Napló, 1929. június 16.)

Mészáros 1981, 145.

1922. július 2.
A torontálvásárhelyi református egyházközség 
meghívta lelkészének Gachal Jánost, aki sorra 
szervezte meg a Gazdakör, a Református Nő-
egylet, az Ifj úsági Egyesület és a vasárnapi iskola 
működését. Gachal János évek múltán a bánsági 
és a szerbiai részek református esperese lett.

Bokréta 1940, 238.

1922. július 13.
Az újvidéki Magyar Kaszinó a belgrádi belügy-
minisztériumtól megkapta a működési enge-
délyt.

Mészáros 1981, 225.

1922. augusztus 12.
Dr. Varga György és társai ügyében, tízhónapi 
vizsgálati fogság után kihirdették a vádiratot. A 
vád szerint a letartóztatottak – dr. Varga György, 
Ignácz Gyula, Pospe Ferenc, Veresbaranyi Má-
tyás, Sebestyén Antal, Német Imre, Sáray-Szabó 
Krisztina, Hajdú József, Nagy József, Jakab 
Sámuel, Demeter Aladár, Pálff y Gyula, Pálff y 
István, Szedlár József, Heim Antal, Tumbász 
Béla, Varga-Kaiser Imre és Deák Sándor – az S. 
H. S. állam alkotmányos és politikai rendjének 
megdöntésére szövetkeztek. A vádirat szerint 
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dr. Varga György politikai szervezetet létesített, 
amely működését 1919 végén vagy 1920 elején 
kezdte meg – olyan időben, amikor a Délvidék 
közigazgatásilag is még Magyarországhoz tar-
tozott. Dr. Völgyi János ellen külön emeltek 
vádat, amely szerint tudott a Varga-féle „szervez-
kedésről”, és mint a Bácskai Napló szerkesztője, 
lapjában állandóan izgatott az állami igazgatás 
ellen, azzal a szándékkal, hogy elégedetlenséget 
szítson, és ezzel megkönnyítse dr. Varga György 
munkáját.

Csuka 1995, 39–40.

1922. szeptember
Megtartották a főtárgyalást a „Varga-féle ösz-
szeesküvési per”-ben, melyről a szabadkai lapok 
részletesen beszámoltak. Dr. Varga György és 
valamennyi társa – kivéve dr. Völgyi Jánost, 
akinek sikerült Magyarországra menekülnie – 
súlyos fegyházbüntetést kapott. Varga György 
és Ignácz Gyula hamarosan belehalt a kínzások 
során elszenvedett belső sérülésekbe.

Csuka 1995, 43.

1922. szeptember 8.
Feltételezhetően Varga György letartóztatása 
is közrejátszott abban, hogy Zentán elmaradt a 
Magyar Párt eredetileg mára tervezett alakuló 
közgyűlése. A Magyar Párt szervezőinek tevé-
kenységét a helyi szerb vezetéstől kezdve a leg-
felsőbb belgrádi politikai körökig szinte kivétel 
nélkül mindenki ellenségesen kezelte, a nemze-
tiségi alapon történő pártalapítási szándékot az 
állam iránti illojalitásként ítélték meg.

Mészáros 1981, 154.

1922. szeptember 14.
A szabadkai Magyar Párt intéző bizottsága nevé-
ben dr. Sántha György elnök és dr. Székely Áron 
főtitkár a következő felhívást bocsátotta ki:

Jugoszláviai magyarok!
A Magyar Párt folyó hó 17-én Zentán  va-

sárnap délelőtt tíz órakor tartja alakuló országos 
nagygyűlését. Hosszas küzdelem után sikerült 
elérnünk, hogy végre megalakíthatjuk a jugoszlá-
viai magyarság országos politikai szervezetét. A 
magyarság egész életére kiható kérdésekben kell 
a jövőben döntenünk, miket csak a magyarság 
erejével és részvételével oldhatunk meg. Erre a 
nagy feladatra csak akkor vállalkozhatunk, ha 
az egész magyarság tömörülésére, egységére és 
jelenlétére hivatkozhatunk. A ti jelenlétetek 
adja majd meg nekünk az erőt, a bizalmat és a 
lelkesedést. Kérünk tehát titeket, legyetek ott 
mindannyian. Azok a szervezetek is, amelyek 
már megalakultak és azok a közösségeknek a 
magyarsága is, ahol a szervezkedés tőlünk füg-
getlen körülmények miatt nem történhetett meg. 
Bízunk a ti odaadásotokban, a ti segítségetekben 
és a ti hívségetekben.

A kiáltvány megjelent a magyar újságokban 
és röpcédulán is.

Csuka 1995, 60.

Pár nappal a kitűzött időpont előtt a Bácsmegyei 
Napló azt a hírt közölte, hogy a zentai nagygyű-
lést bizonytalan időre el kell halasztani. Másnap 
a Magyar Párt hivatalos lapjának, a Hírlapnak 
oldalain, vastag betűs fi gyelmeztetések jelen tek 
meg, hogy szeptember 17-én minden ju goszlá-
viai magyarnak ott kell lennie a zentai nagy gyű-
lésen. Az utolsó pillanatban ugyanis a zentai 
főszolgabírónak aggályai támadtak, és közölte 
dr. Sóti Ádámmal, a Magyar Párt zentai vezető-
jével, hogy nem vállalhatja a felelősséget a gyűlés 
biztonságáért.

Csuka 1995, 62–63.

1922. szeptember 17.
Vasárnap Zentán megtartották a Magyar Párt 
alakuló közgyűlését. A városba érkező magya-
rokat nemcsak a zentai magyarság kiküldöttei 
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fogadták dr. Sóti Ádám és dr. Csettle János ve-
zetése alatt, hanem már a zentai vasútállomáson 
feltűntek az Orjuna emberei, dobrovolyácok és 
formaruhás csetnikek, mindannyian alaposan 
felfegyverezve. […] A belgrádi Vreme harangozta 
be a jugoszláviai magyarság első megmozdulását, 
a zentai nagygyűlést. Szombaton Belgrádból  har-
minc ko mi tá csi Pe tyá nác Kosz ta vojvoda  vezeté-
se alatt elindult Zentára, minthogy olyan hírek 
terjedtek el, hogy a Vajdaság autonómiáját fogják 
követelni. Ezekhez Újvidéken az ottani naciona-
listák csoportja csatlakozott dr. Bogojevics veze-
tése alatt. A gyűlésre a szabadkai nacionalistákon 
kívül a verseci nemzeti lovas osztag is elment.

Csuka 1995, 63.

Tíz órakor dr. Sántha György megnyitotta a  ju-
goszláviai magyarság első nyilvános gyűlését. 
A kormány képviseletében, mint kirendelt kor-
mánybiztos dr. Petrovics Bránkó zentai polgár-
mester is megjelent, akit erős csendőrjárőr kísért 
fel az emelvényig. Sántha György üdvözlő beszéde 
után (Csuka János közli a beszéd szövegét) kérte, 
hogy a gyűlés mondja ki a jugoszláviai Magyar 
Párt megalakítását és a jegyzőkönyv vezetésére dr. 
Ru by Gyula szabadkai ügyvédet, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére dr. Békeff y György szabadkai ügy-
védet és Birkáss István szabadkai földbirtokost 
jelölte ki. Ezután dr. Csettle János a következő 
határozati javaslatot ajánlotta elfogadásra: A 
Zentán 1922. évi szeptember 17-én megtartott 
nagygyűlés kimondja, hogy a  ju goszláviai ma-
gyarság egységes, minden más politikai párttól 
független politikai szervezetként megalakítja a 
Magyar Pártot, magáévá  teszi az előkészítő szer-
vek által elébe terjesztett  prog ramot és felhívja 
az ország dolgozó magyar  népét, hogy félretéve 
minden osztályellentétet, felekezeti gyűlöletet, 
a magyarság jogi és politikai egyenjogúságáért 
megindult küzdelemben egységesen csatlakozzék 
a Magyar Párthoz. A nagygyűlés felhatalmazza 
a mai napon megválasztandó tisztikart és vezér-
lőbizottságot, hogy alkossa meg mielőbb a párt 

szervezeti szabályait és ügyrendjét, és minden 
rendelkezésére álló törvényes és alkotmányos 
eszköz igénybevételével gondoskodjék arról, 
hogy a pártnak az új nemzetgyűlésen parlamenti 
képviselete legyen.

Csuka 1995, 64–65.

A nagygyűlés megválasztotta a jugoszláviai ma-
gyarság első tisztikarát.

Elnök: dr. Sántha György
Társelnök: dr. Várady Imre (Nagybecskerek), dr. 

Gráber László (Pancsova), Falcione Árpád 
(Zombor), dr. Sóti Ádám (Zenta)

Ügyvezető elnök: dr. Nagy Ödön (Szabadka)
Főtitkárok: dr. Ruby Gyula (Szabadka), dr. 

Csett le János (Zenta), dr. Mara Jenő (Nagy-
becskerek)

Titkárok: dr. Strelitzky Dénes (Szabadka), dr. 
Deák Leó (Zombor)

Pénztáros: Csiszéri Nagy Samu (Szabadka)
Ellenőr: Vass Kálmán (Szabadka)

Az intézőbizottság tagjai:
Szabadka: Törley Bálint, Deák András, Koncz 

András, Horváth Csomó József, Nojcsek 
Géza, Heuman Mór, Andrássy György, Pauk 
János, Szántó Simon, Patócs Béla, dr. Székely 
Áron, dr. Vécsei Samu.

Zombor: Szemes József, Mérő Ignác, Falcione 
Lajos, dr. Czeisel Lajos, dr. Buják József,  Vá-
moscher Ervin, dr. Turányi Zsigmond,  dr. 
Léderer Dezső, dr. Palásthy Ödön, dr. Het-
tescheimer Imre, Ugry Mihály.

Nagybecskerek: Erdélyi István, dr. Kardos Sa-
mu, dr. Kuszin János, dr. Borsodi Lajos, 
Tóth Ferenc.

Torontálvásárhely: Tóth Ferenc, Szenti Imre,  La-
kis János, Monoki Gyula.

Hertelendyfalva: Th onka Károly, Ömböli Már-
ton.
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Zenta: Tóth Miklós, Horti János, Papp Meny-
hért, Radvány Károly, Molnár Sz. Vince,  Pe-
tő Sándor.

Bácstopolya: Kihut János, dr. Decsy József, dr. 
Kiss József, Pecze Sándor, dr. Békeff y Károly, 
Varga Mihály, Gyarmati Sándor, Schäff er 
Gyula, Sinkovics Ferenc, Tóth József.

Ada: dr. Király Károly, Török Máté.
Magyarkanizsa: Varga György.
Mohol: Vida Péter.
Monostor: Szimrák Béla.

Dr. Gráber László a nagygyűlés elé terjesztette 
a Magyar Párt programját. (Csuka János közli a 
program teljes szövegét.)

Csuka 1995, 65–70.

A pártprogram politikai és jogi szempontból va-
ló ságos mestermű volt. […] A Magyar Pártnak, 
ha eredményeket akart elérni, meg kellett akadá-
lyozni azt, hogy a szláv pártok holmi kisebb en-
gedményekkel elvakítsák a magyar szemeket. A 
magyar tömegek elé nem csak a valós helyzetet, a 
teljes jogfosztottságot kellett odaállítani, hanem 
azt az ideális helyzetet is, amely a nemzetközi jogi 
szerződések és a wilsoni ígéretek szerint kijárt 
volna minden nemzeti kisebbségnek.

Csuka 1995, 71.

A Magyar Párt Zentán megtartott alakuló  köz-
g yűlésének résztvevői létrehozták a Sántha 
György, Gráber László, Várady Imre, Deák Leó 
és Csettle János alkotta bizottságot, amelynek 
feladata a szerb pártokkal történő kapcsolat-
tartás volt.

Mészáros 1981, 155–157.

1922. szeptember 20.
A gyakorlatban is alkalmazzák a diákok „név-
vegyelemzését”. A gyerek az apa nemzetiségi 
hovatartozása alapján iratkozhat az iskolába. Ha 
ezt nem lehet egyértelműen eldönteni, a kérdés-
ben a kerületi hatóságok döntöttek.

Mészáros 1981, 203.

1922. szeptember 22.
Svetozar Pribičević oktatási miniszter kihirdette 
a 14.449. számú „diákok etnikai hovatartozását 
felülvizsgáló” rendeletét, a hírhedett „névvegye-
lemezés” alapjául szolgáló jogi szabályozást. […] 
Ennek értelmében szerb iskolába kellet íratni 
minden gyereket, akinek az egyik szülője nem 
magyar–szerb, horvát, bunyevác, szlovák, cseh, 
lengyel vagy ruszin – volt. 

Mészáros 1981, 195–196.

1922. november 16.
A belügyminiszter leiratban fi gyelmeztette a 
vaj dasági vezetést, hogy a választói listák össze-
állításakor a magyarok esetében szigorúan alkal-
mazni kell a törvényben előírtakat. Hamarosan 
bebizonyosodott azonban, hogy a szerb hatalmi 
körök ennek ellenére sem biztosítják a magyarok 
számára a választási jogot.

Mészáros 1981, 160.

1922. november 28.
A belgrádi Vreme című napilap cikkében arról 
ír, hogy a Magyar Párt összeköttetésben áll az 
Olaszországban működő horvát komitéval és 
az ébredő magyarok egyesületével.

Csuka 1995, 91.

1922. november 29.
A Magyar Párt elnöksége dr. Sántha György 
elnök vezetésével összeült és nyilatkozatban 
cáfolta a Vreme vádjait. (A cáfolat szövegét közli 
a könyvében Csuka János.)

Csuka 1995, 91–92.

1922. december 1.
A trianoni békediktátummal a pécsi egyházme-
gyétől elszakított és a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság területéhez csatolt részt, a különvá-
lasztott észak-szerémi és dél-baranyai kormány-
zóságot a Szentszék a diakóvári püspökség  jog-
hatósága alá helyezte.

Balogh–Gergely 1993, 186.
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1922. december 7.
A Szocialista Párt vajdasági szervezete úgy  dön-
tött, hogy a következő választásokra már meg-
jelenteti magyar nyelvű lapját is. Az Előre 1923 
februárjában és márciusában meg is jelent, de 
április elején a hatóságok betiltották.

Mészáros 1981, 132.

1922
A belgrádi kormányzat már 1922-ben belügy-
miniszteri rendeletet adott ki, amelynek száma 
5980/922, amellyel kimondta, hogy a katona-
köteles korban lévő jugoszláv állampolgárok 
nem lehetnek magyar egyetemek hallgatói, és 
magyarországi utazás céljaira nem kaphatnak 
útlevelet. […] A bécsi és a prágai egyetemeken 
többnyire a délvidéki zsidó fi atalság folytatott 
tanulmányokat.

Csuka 1995, 101.

Dr. Várady Imre személyében új elnököt válasz-
tott a nagybecskereki Magyar Közművelődési 
Egyesület. Igazgatóvá dr. Marton Andort, tit-

károkká pedig dr. Mara Jenőt és Juhász Ferencet 
választották. Nehezen és körülményesen szerve-
ződött újjá a Magyar Közművelődési Egyesület, 
ezt követően azonban a délvidéki magyarság 
egyik vezető közművelődési intézményévé vált. 
Lyceumi estjein Marton Andor egyesületi igaz-
gató gazdasági és szociális tárgyú felolvasásai 
mellett Kovách István apátplébános irodalmi 
előadásai eseményszámba mentek. Mellettük 
látogatottak voltak Brájjer Lajos, Borsodi Lajos 
és Burgeth József nyugalmazott és Bogner József 
aktív főgimnáziumi tanár, dr. Báthory Endre 
orvos, Juhász Ferenc és Kelemen János lapszer-
kesztők előadásai. A nagybecskereki Magyar 
Közművelődési Egyesület vezetőségének egyik 
hangsúlyos törekvése volt, hogy a Bánságban 
és a Bácskában számos fi ókszervezetet hozzon 
létre – közöttük az egyik legfontosabb a zombori 
egyesülete volt. Várady Imre és a vezetőség nagy 
hangsúlyt fektetett az irodalmi élet megszerve-
zésére is. Háromezer kötetes, nagy gonddal ösz-
szeválogatott könyvtárában a magyar irodalom 
klasszikus és modern művei is megtalálhatók.

Bokréta 1940, 220.


