„Mert vén Szabadka áldalak” (Csuka Zoltán)

Az MKE Pest Megyei Szervezete 2015-ben szervezett tanulmányútja a Délvidékre, Szerbia
Vajdaság nevű tartományába vezet.. Természetesen elsősorban azokat a helyeket, nevezetességeket
keressük föl, amelyek magyar vonatkozásúak, ahol zömmel magyarok élnek. Fölkeresünk
könyvtárakat is, terveink szerint Szabadka, Zenta, Magyarkanizsa intézményeit.
A Délvidék eredetileg Magyarország déli részét jelentette, területén ma 3 ország osztozik:
Románia, Szerbia, Horvátország. Földrajzilag ez a terület: Bácska, Bánát, Szerémség.
Ma - leszűkítve - a Vajdaságot takarja, sokan jobban szeretik a Délvidék elnevezést hallani.
Kevésbé ismert, kevésbé „felkapott” terület a határon túl, mint Erdély vagy a Felvidék. Pedig ha
belegondolunk a magyar történelembe, a magyar kultúra történetébe, számos fontos dolgot
emelhetünk ki.
Történelme – miután határvidék volt – roppant gazdag, ebből majd utunk során ízelítőt kapunk.
Csak néhány eseményt, történelmi sorsfordulót hadd emeljünk ki: török elleni harcok,
nándorfehérvári csata, zentai csata, karlócai béke, 1848-49 harcai. A 13 aradi vértanú közül 5
kötődik a területhez. Az aránylag békés 19-20. század fordulója után következik Trianon, melynek
következtében Délvidéket földarabolják: a Bánát keleti része Romániához kerül, a többi terület
pedig Jugoszláviához, de különböző államrészekhez (Szerbia, Horvátország, Szlovénia).
Következett a 2. világháború véres korszaka, amikor is többször is „átvándorolt” a magyarok feje
fölött a határ. A háború után a Tito-korszakban a soknemzetiségű Délvidéken a magyarok is
viszonylagos jólétben éltek, aztán a háborúkban a magyar nemzetiségű katonák egymás ellen is
harcoltak.
Ha az irodalomra gondolunk, Kosztolányi Dezső, Csáth Géza, Csuka Zoltán, Herczegh Ferenc,
Gion Nándor, Szenteleky Kornél neve jut eszünkbe, de gondolhatunk Jókai regényeire, vagy
Radnóti verseire is. És a maiak: Rúzsa Magdi, Lajkó Félix, Csernus Imre.
Érdekessége a felkeresett területnek, hogy a szecesszió „gyűjtőhelye”, elsősorban Szabadka.
Ez a város lesz a legfőbb célpontunk, itt töltjük el a leghosszabb időt. Néhány kép a városról:

Városháza

Könyvtár

Raichle-ház

A hajdani színház.
Zombor a „legfásabb” város címet is kaphatná, gondozott parkjaival ragadja meg az embert.

Ma talán a „legmagyarabb” város Zenta lehetne a lakossági arányokat illetően, de a kultúra ápolása

miatt is (Vajdasági Magyar Művelődési Intézet).

Magyarkanizsa elsősorban a szakmai (könyvtári) kapcsolatok miatt érdekes.

Ellátogatunk Újvidékre

is,

Pétervárad erődítményét nézzük meg elsősorban.
Középkori emléket aránylag keveset találunk az út során:

Bács várát

és
az
aracsi pusztatemplomot mindenképpen megnézzük.

