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ELŐSZÓ
A Jugoszláviai Magyar Újság cikkpályázatának ter

méséből jött létre ez a könyv és ebből a körülményből 
meritek felhatalmazást arra, hogy előszót Írjak hozzá.

Amikor mint lapszerkesztő a pályázatot kiírtam, az
zal a felhívással, hogy a községek és városok intelligen
ciájából minél többen vállalkozzanak lakóhelyük történel
mi, társadalmi, szociális, gazdasági, etnográfiai és egyéb 
adatainak felkutatására s kidolgozására, egy kulturterü- 
let monográfiájának körvonalai kápráztak a szemem 
előtt. Nem áltattam magam azzal a merész reménnyel, 
hogy a pályázat kemencéjéből ennek a monográfiának 
valamennyi téglája ki fog kerülni, de bíztam a kezdemé
nyezés alapgondolatának helyességében és bizalmamat 
igazolják a pályaművek, amelyeket ez a könyv magában 
foglal. Az újságírói iniciativa vezetőeszméje az volt, hogy 
meg keli végre indítani a kulturhistóriai munkának azt a 
folyamatát, amelynek hullámverése rátereli a hivatottak 
figyelmét és ambicióját a megvalósítható közművelődési 
célokra. Egy apriorisztikus elhatározás valamely nagyobb 
terület monográfiájának megírására igen sok nehézségbe
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ütközik. Elsősorban hiányzanak a végrehajtáshoz szük
séges anyagi eszközök, de nélkülözzük azokat az egyéb 
invitékokat is, amelyek egy ilyen terv kiérlelődését elő
mozdíthatnák. Mindezeket a hiányokat legalább részben 
pótolni kivánta a Jugoszláviai Magyar Újság olyan mor
don, hogy egyrészt dijak kitűzésével, másrészt hasábjai
nak megnyitásával az egyes helységek különböző sajátos
ságainak ismertetésére közvetlen ösztönzést adott.

Abban a vezércikkemben, amellyel a pályázat kitű
zését bejelentettem, a kialakuló uj laptipus jellegét a 
konstruktív szenzációk rendszerének neveztem és töb
bek között a következőket irtam.

—  A hírszolgálaton kivül semjni más missziót nem 
teljesítő úgynevezett riportlap a változott viszonyok miatt 
a múlt emlékei közé tolódik és előtérbe nyomul az a szer
kesztési elgondolás, amely a szenzáció kritériumait minél 
hathatósabb kulturteljesitményekben ismeri fel.

— Nem .tartozik az újságírás körébe vidékek mono
gráfiájának összeállítása, geográfiai, etnográfiai, törté
nelmi, társadalmi, gazdasági és kulturális adatainak 
gyűjtése, azonban ilyen irányú tevékenységre impulzu
sokat adhat, sőt hasábjain teret is nyithat olyan módon, 
hogy tudományos horderejű problémák a lapszerűség 
révén érdeklődést keltenek és vonzóerőt nyernek.

Abbót a visszhangból, amelyet a pályázat meghirde
tése az illetékes kulturitényezők körében keltett és abból
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a népszerűségből, amelyet a hónapokon át közölt cikkso
rozat kivívott, bizvást megállapíthatom, hogy a mono
gráfiái adalékokat tartalmazó rovattal sikerült, a zsur
nalisztikái és kulturtörténeti szempontokat összeegyeztet
nem,. Ha pedig ennek a könyvnek egyes fejezeteit átte
kintem, akkor, ha nem is találom meg azt az összekötő 
fonalat, amely a részeket egységbe fűzhetné, — ilyen az 
adott körülmények között nem is szövődhet ki —  de olyan 
értékekre bukkanok, amelyek idővel összetevői lehetnek 
a célbavett eredménynek. Szuboticáról, Noviszádról, 
Szomborról, Becskerekről, Kikindáról, PancsevóróJ, 
Vrsacról, Debeljácsáról, Bácskatopoláról, Csantavirről, 
Sztara- és Novakanizsáról, Bezdánról, Telecskáról, Adá- 
ról M*ólról az aldunai csángó településről olyan leírásokat 
gyümölcsözött a pályázatunk, hogy érdemes volt azokat 
átmenteni a könyvnek az újságnál tartósabb életébe.

Ami a felsorakoztatott adatok tudományos megbíz
hatóságát illeti, annak eldöntésére majd akkor kerül a 
sor, ha a monográfiái szerkesztés ideje elérkezik. Ezidő- 
szerint még nincs helye egy ilyen mikroszkopikus vizsgá
latnak, amelynek lefolytatására sem az újságírói sem a 
szépirodalmi könyvtár szerkesztője nem érezheti magát 
hivatva. Tény azonban, hogy a könyv sok érdekes utána
járásra és kibővítésre méltó adatot halmoz fel a kutató 
és rendező kéznek, minthogy a rapszodok az eljövendő 
Homérosz számára énekeltek. Vannak azonkívül a könyv
nek olyan lapjai, amelyek a művészi forma szépségeivel
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is hatnak. Általában a kötetté rendezett cikkek élvezetes 
olvasmányt nyújtanak.

Meggyőződésem, hogy a Jugoszláviai Magyar Könyv
tár a maga rendeltetése keretei között nagy kulturális 
szolgálatot tett, amikor a Jugoszláviai Magyar Újság 
monografisztikus darabjait könyvalakban kiadta.

Szubotica, 1933 december 12.

Bródy Mihály.
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Neoplanta-Noviszád
Félszázaddal Krisztus születése előtt a Kárpátok fe

lől előrenyomult szarmatákkal rokon »jazigok« foglalták 
el a mai Duna-Tisza közét, a mai Bácska területét. Tudo
mányos meghatározás szerint a többi szarmata népek, 
mint a trákok, dákok és alánok fajaival együtt a mesz- 
szi keletről megindult népvándorlás nagy áradatával ju
tottak el ide. Marcus Aurélius római császár Kr. után 
173-ban szárazon és vizen (a Duna jegén) tönkre verte a 
jazigok csapatait. A rómaiak ezek után telepeket épitet- 
tek a Duna jobb partján. Ezek a kolóniák azonban nem 
terjedtek tovább a Duna (Ister) környékénél.

Még ma is hires látványosság az úgynevezett »római 
sáncok«, amelyek Noviszádtól húzódnak s majdnem 
egész Alsóbácska területén keresztül vonulnak. A sáncok 
eredetét éppúgy, mint Noviszád és Pétervárad történetét 
illetőleg nagyon homályosak a ránk maradt feljegyzések 
s igy nagyrészt egyes történeti kutatók feltevéseire és 
megállapításaira kell támaszkodni. Némelyek szerint a 
római sáncokat a »jazigok« készítették és igy az tulaj
donképpen barbárkori emlék volna. Kamenicától Szlan- 
kaménig sűrűn állottak az erős római várak, amelyek kö
zül a mai Kamenica és Pétervárad közti lejtőn lévő Cus- 
sum vár volt a legerősebb. A régi térképek különfélekép
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pen jelölik meg az egyes helyeket. így Mercator térképe 
szerint? Cornacum Dályának, Acumincum Pétervárad 
vagy Kamenicának és Rittium Szlankaménnek vagy Ze- 
munnak felelne meg. Az ezután következő nagy népván
dorlás már különféle népeket is hozott erre a vidékre, 
így a gepidák és hunok is ekkor kerültek ide. A szlávok 
a II. század végefelé szivárogtak erre a részre.

A magyarok ezeket a területeket is birtokukba vet
ték. A Szent István magyar király által inaugurált ke
reszténység meghonosulása után békés és erőteljes élet 
vette kezdetét, amelynek révén sok kisebb-nagyobb köz
ség keletkezett. így alakultak a Bodrogi-vár (a mai Pé
tervárad) környékén is apró, virágzó községek, amelyek 
részint várföldek, részint nemesi birtokok voltak.

Noviszád első földesura

Annak a helynek, ahol ma Noviszád elterül, első föl
desura Turwey volt, akinek a mai Noviszád területeit IV. 
Béla magyar király adományozta. Fiát (Turwey) Törefi 
Pétert megfosztották hűbéri birtokától, mert megölte IV. 
Béla magyar király édesanyját, Gerírudot, amit az idege
neknek (katolikus papoknak) az ország kormányzására 
gyakorolt hatalmas befolyása miatt követett el. Gertrud 
királynő halála után Törefi Péter hűbéri birtokát IV. 
Béla a bélakúti (Pétervárad és a mai Kamenica) apát
ságnak ajándékozta.

Összesen kilenc község terült el a mai Noviszád te
rületén. így:

Baksafalva, amely körülbelül a vasútállomástól Ka- 
menica-felé eső részen feküdt.
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Bivalyos, a mai Rumenka (Piros), Szajlovó és Cse- 
nej között terült el.

Csenej, Káty, Járek és Rivica puszta között, azon a 
részen, ahol ma a temerini országút megy keresztül, te
rült el. Nagy kiterjedésű volt s a dunai mocsarakig 
nyúlt.

Keménd, amely a mai Kamendin helyén terült el. 
Nevét, mivel a peméndy-család birtokát képezte, a szerb 
telepesek idővel Kamendinra keresztelték s még ma is 
igy hivják.

Mortályos, a mai Kamendin, Temerin és a nagy ró
mai sánc képezték határait. Nevét valami »Mortua« nevű 
mocsártól kapta, amelynek kiszárított helyén épitették 
egy falut és azt Mortályosnak nevezték. A szerb telepesek 
után Mrtvályos nevet kapta.

Rivica. Hajdan néhány halászkunyhóból állott s a 
»Dunai rév« elnevezés elszerbesitése folytán kapta a Ri
vica nevet. A mai Csenej és Kiszács között feküdt.

Kő-Szent Márton. Valamikor közvetlen a Duna mel
lett, a noviszádi határ legnyugatibb sarkában feküdt, 
amely a futaki erdővel szomszédos. Szajlovó és Futak 
voltak a határai. Az oklevelek révész-helységnek, mező
városnak nevezik és a bélakúti (péterváradi) uradalom
hoz tartozott. A mai Kamenicának át ellenben (kameni- 
cai sziget) feküdt. Ez a község Baksafalvával együtt 
nyomtalanul eltűnt. Különböző feltevések és adatok alap
ján állitólag 1521-ben elpusztult. Amidőn Báli bég, az 
akkori Nándorfehérvár (Beográd) parancsnoka betört a 
Szerémségbe, bácskai kirándulásainak első áldozatává 
vált ez a két falu. Azóta a két községről sehol sem tör
tént említés.

11



Vásáros-Várad. A mai Noviszád magva, központja he
lyén feküdt. Neve az okiratokban folyton változik: Pé
tervárad, Ö-Pétervárad, Wárad, Varadinci és Vásáros-Vá
rad (megkülönböztetésül a szerémi Péterváradtól). A 
Vásáros-Várad elnevezést azért kapta, mert mint a vidék 
központja, az uradalom és a környék termelvényeinek 
lerakodóhelyéül szolgált s a forgalom összpontosulása 
miatt itt tartották meg a vásárokat is. A törökvész idején 
lakói egyidőre elmenekülek, később azonban visszatértek.

Zajol (Szajlovó). Zajol, folyóviz zajlásának kitett 
helyet jelent. Piros és Kiissza között feküdt, a város bel
ső területe és a futaki erdő között terült el. A Duna ára
dásakor Kő-Szent Mjártonnál kiöntött s kiöntése Zajol 
alatt folyt le, amely miatt a nevét is kapta. Két részre 
oszlott: alsó és felső Zajolra.

A községek összesen 105 házból állottak, amelyek az 
1590-iki statisztikában a következőképpen oszlottak meg: 
Mrtvályos 18 ház, Rivica 12, Szajlovó 6, Kamendin 13, 
Varadinci 18, Baksics (Baksafalva) 17, Csenej 27 ház. 
összesen 105 ház.

Savoyai herceg győzelme és a török iga letörése után 
1716-ban véglegesen osztrák fennhatóság alá került az 
egész terület. A győzelem emlékére az ütközet szinhelyén 
Savoyai herceg, a Szremszki Karlovci felé vezető utón 
templomot építtetett, amely még ma is mint »Maria 
Schnee« búcsú járóhely nevezetes.

A török invázió elsöpörte a vidék magyar lakosságát 
és a kipusztult falvakba megkezdődtek a telepítések. így 
a Csarnojevics-féle bevándorlás alkalmával az ipeki ér
sek vezérlete alatt negyvenezer szerb család telepedett 
meg a Bácskában. 1694. év végén itt is megtelepedtek s
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településükkel dunai határőrvidék létesült, amelyet Pe- 
trovaradinszki sancsevinek (Péterváradi sáncoknak) ne
veztek. A mai Almási-templom körül telepedtek le az al- 
másiak, akik falujukat 1717—»18 körül hagyják el. Ez 
volt a második nagy telepítés. Az általuk épitett tem
plomot még ma is almási-templomnak hivják.

Noviszád — szabad királyi város

Mária Terézia trónralépésével a Péterváradi Sánc me
zővárost 1748 február 1-én szabad királyi városi rangra 
emelte s régi nevét eltörölve, a latin Neo-Planta nevét 
adományozta neki. így lett a neve Ujvidégh, Ney-Satz, 
szerbül Növi Szád, majd a kegyúri és pallosjogon kivül 
a város cimert is kapott. Címere az 1748. évi diploma 
,19. pontjának előírása szerint a következő volt: »Kék 
pajzsnak mezejében három ezüstszínű torony áll, me
lyek mindegyikét közepén és tetején párkányzat övezi. A 
tornyok egyenként különállók, felső részük párkányzata 
fogazott, kapuik zártak, ablakaik nyitottak és lövöldö
zésre alkalmasak. Sorban egymás mellett állnak a zöld 
mezőséget átszelő Duna mentén. A középső torony kissé 
magasabb és szélesebb, fölötte Nőé galambja röpköd«. 
Ez a cimer még ma is használatban van s jelképes tör
téneti jelentőséggel bir.

A városi élet az 1748. évi diploma inaugurálása után 
erőteljes életnek indul. 1788-ban katolikus főgimnáziumot 
kapott, azonban az 1822. évben a helytartótanács beszün
tette. 1816 őszén nyílott meg a szerb gimnázium három 
osztállyal s 1820-lan már hat osztályú teljes gimnázium
má fejlődött. A gimnázium élén Sáfárik Pál József, a hí
res író állott, aki nagy .tudásával jó  nevet szerzett az in-

13



tíézetnek. Az ipar és kereskedelem teljes virágzásban 
volt és az iparosok céhekbe tömörültek, amelyeknek tár
sulati szabályrendeletét a diplomák képezték. A társas
élet fejlesztése céljából az egyes céhek szabályrendeletet 
készitettek, amelyben á tagok céhbeli kötelességeit elő- 
irták.

A szerbek a legnagyobb és leghatalmasabb 
tényezőivé váltak az akkori Újvidéknek és 1848-ban 
küldöttséget is meneszteltek Kossuthoz a szerb érdekek 
megvédése céljából. Azóta Noviszád, mint a kulturális és 
politikai élet központja szerepel nemcsak a vojvodinai, 
hanem az egész szerbség körében. így kapta a 
Szrpszka Atina — szerb Athén — nevet, amelynek tör
ténetében Miletics, Polit-Deszancsics, Tomics és sok más 
noviszádi szerb nagyság politikai és kulturális harcaival 
emelt magának halhatatlan emléket.

A világháború kitörésével Noviszád fejlődése is visz- 
szaesett és az 1918 november 25-iki noviszádi nagygyű
lés — melyben kimondották a mai Vojvodina csatlako
zását az akkori Szerbiához (mai Jugoszlávia) — vala
mint a triánoni békeszerződés megkötése után kezdő
dött el Noviszád uj korszaka, amelyben megindult Ju
goszlávia egyik legszebb és legmodernebb városává való 
fejlődésének igazi folyamata.

A mai Noviszád

Noviszád mai területe 203.650 négyzetméter, 6900 
házzal, 62.000 lakossal. A lakosság háromötöd része 
szerb-horvát, a többi magyar, német, szlovák stb. Tulaj
donképpen két részre oszlik. A belvárosra és a külvá
rosra, valamint az ujabb telepekre; Nagy Limán, JKis
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JLiimán, Adamovicsevo-, Vidovdanszko- és Ivandanszko 
naszelye, Detelina, »Csetiri Krajcara«, Klisa, Kamendin, 
Szajlovó, Jugovicsevo és Csenej. Az 1929 október 9-ikén 
kiadott rendelet értelmében Petrovaradint Noviszádhoz 
csatolták és ezzel egyidőben a Dunabánság székhelyévé 
tették meg. A péterváradi részek a következők: Dolnji 
grád, Gornji grád, Rokov-Do, Ljudevit-Do, Ribnjak. 
Noviszád lakossága a termékeny föld és kiima következ
tében földműveléssel és konyhakertészettel foglalkozik. 
Azonban fejlődő ipara és kereskedelme szintén nagy ré
szét foglalkoztatja a lakosságnak. Miután Noviszád köz
pontja egy általános közgazdasági életnek, mondhatnánk 
egyik leggazdagabb területe országunknak, természetes, 
hogy pénzpiaca is fejlett. Számos pénzintézetén kivül az 
ország legnagyobb biztositóinézeteinek vezérképviseletei 
is itt vannak.

Noviszád egyes részei szoros összeköttetésben álla
nak egymással. Némelyek villamossal, városi autóbusz- 
szal, autókkal, konflisokkal, helyi hajójáratokkal, jól kö
vezett utakkal, fő- és vicinális vasúti vonalakkal, vala
mint a Dunával és a Kralja Petra csatornával közelithe- 
tők meg. A minden irányban kifutó autóbuszjáratok kö
tik össze a vidéket és teszik lehetővé a Noviszád-környé- 
kieknek ügyeik mihamarabbi elintézését. Napona leg
alább 40 autóbusz jön és megy. Most három-négy, sze
mélyjáratok részére épitett állomása van, de tervbe van 
véve egy nagy személy- és egy teherpályaudvar épi- 
tése is. Milithogy itt van az ország legmodernebb repülő
tere is, lehetséges, hogy a közeljövőben Noviszád a civil 
repülőjáratoknak is állomása lesz.

Régi kulturális tradicióit Noviszád nemcsak őrzi,
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hanem állandóan szélesbiti és ez országunk egyik legkul
turáltabb városává emelte. Van két gimnáziuma (fiú 
és lány), tanitónő képezdéje, kereskedelmi akadémiája, 
technikai középiskolája, zene- és több más középiskolája. 
A Szrpszka MJatica könyvtára és muzeuma. A régi szin- 
ház leégése után nincs állandó szinháza, de egy hatalmas 
szinház építését tervezik. Szerb püspöki székhely, hat gö
rögkeleti temploma van (tervbe van véve egy görögkeleti 
katedrális építése a Mária királynő-bulváron), hat római 
katolikus, két református, egy evangélikus, egy baptista 
temploma és egy zsinagógája van.

Egészségügyi szempontból véve »relatíve« egészsé
ges város. Jobb oldala (Pétervárad) minthogy a Fruska 
Gora lábánál fekszik, minden feltétellel bir, amely az 
egészséges és kényelmes élethez szükséges. Van állami 
kórháza, iskolai poliklinikája, egészségügyi palotája, több 
elsőrangú magánszanatóriuma és gyermekmenhelye, to
vábbá állami nyaralóhelye a Vénácon. Ezenkívül a jód
tartalmúról híres Ártézi-fürdő szolgálja Noviszád egész
ségügyét.

A regulativ építkezési szabályzat, amelynek legszi
gorúbb betartásával elérték, hogy Noviszád legalább az 
utóbbi időben modem város színezetet kapta, ma egész 
sereg ujabb építkezésre adott alkalmat. Az utóbbi idők
ben épült épületek közül a Munkáskamara, Habag, Keres
kedelmi kamara, Croatia és Vardar biztositó intézetek 
palotái adnak a városnak imponzánsabb jelleget. Az épít
kezés a nagy krízis ellenére nagyban folyik és úgyszólván 
máról-holnapra épülnek ki egész uccasorok.

Schwáb Bernát.
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Bácska-Topola múltja és jelene
Bácska Topola nagyközség Szuboticától délre, a fa  

vasútvonal mentén, a lassan folydogáló Krivaja-patak 
két partján fekszik. A patak a Telecskai-dombok egyik 
nyúlványánál, a Vajhegy lábánál észak-déli irányban szeli 
át a községet.

Topola története

Topolya, illetve Kibajsa névvel először a török def
terekben (adólajstromok) találkozunk. Topola 1580-ban 
török .telep, 21 adózó házzal.

Érdujhelyi Menyhért szentai plébános, kiváló törté
netiró szerint Topola már a török hódoltság előtt meg
volt és akkor Topolcának, mások szerint Tibojosnak hiv- 
ták, amelyet MJátyás király 1462-ben több más község
gel együtt anyjának ajándékozott. Topolya névvel 1665- 
ben találkozunk ismét Szelepcsényi György kalocsai ér
sek Írásaiban. A török hódoltság alatt Topola a török, 
adószedők esztelen kapzsisága miatt teljesen elnéptelene
dett, úgyhogy a régi feljegyzések Topolát 1731-ben csak 
mint pusztát említik. Ezért Grasszalkovics kamarai el
nök 1750-ben Csicsovszki Ferenc szabadost bizta meg az, 
üres puszta betelepítésével és ajánlólevelében különféle 
adókedvezményeket biztosított a letelepülőknek.
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A letelepülés 1750-ben meg is történt A letelepülő 
családoknak kétharmada magyar, egyharmada szlovák 
volt.Érdekes, hogy topolai nevek között jelenleg is fenn
áll ez az arány. Sajnálatos, hogy seholsem találhatók fel
jegyzések arra vonatkozólag, hogy Topolára honnan jött 
egy-egy család és igy senki sem tudja, hogy ősei melyik 
községből származtak.

A települőkhöz néhány év múlva német családok is 
csatlakoztak, akik a szlovákokkal együtt ötven év alatt 
teljesen elmagyarosodtak, úgyhogy 1792-ben Topola már 
tiszta magyar. Ekkor a földművelés mellett az ipar is 
virágzott már Topolán, noha a céhek: kovácsok, szűcsök 
stb., csak 1815-ben kaptak szabadalmat.

Báos-Topola községet 1803-ban a király báró Kray 
Pálnak ajándékozta. Ennek halála után fia, Ferenc kez
deményezésére Bács-Topola 1806-ban mezőváros lett, 
három országos vásárral.

Ma is megvan Bácska-Topolán a Kray-családnak 
1805-ben (tehát 128 évvel ezelőtt) rokokostilusban épült 
emeletes kastélya, amely most a római katolikus plébánia 
tulajdona. Az utolsó férfi Krayt 1848-ban elfogták és 
Temesvárra vitték, ahol börtönben halt meg. Halála 
után gróf 3ichy János lett a topolai Kray-birtok ura, 
felesége, báró Kray Irma révén. Gróf Zichy János ós 
neje Bács-Topolának igazi kegyurai voltak. Haláluk után 
a  topolai birtokot egyetlen fiuk, gróf Zichy Béla örökölte, 
aki a topolai örökséget eladta és helyette megvette az ősi 
Zichy vászonykeői birtokot. Gróf Zichy Béla mint agg
legény halt meg és vele a topolai Zichy-ág kihalt. Hatal
mas birtokait gróf Hunyadi Ferenc és a gróf Nádasdiak 
örökölték.
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Bács-Topolán a római katolikus lelkészséget 1750- 
ben alapították. Az első római katolikus templom azon
ban csak 1764-ben épült, ezt később átalakitották. Ennek 
helyébe a gróf Zichy-család bőkezűsége, valamint a hi- 
vek és a római katolikus plébánia áldozatkészsége, hatal
mas római katolikus templomot emelt a topolai temp
lom dombon. A méreteiben is imponzáns gótstilű temp
lom sárga disztéglából épült és 1907-ben szentelték fel. 
A  templom hossza 75 méter és befogadó képessége je
lenleg a legnagyobb a vajdasági templomok között.

A római katolikus plébánián őrzött, kanonika akvi- 
zita szerint, Bács-Topolán 1803-ban 700 család lakott 
3313 lélekkel, ezek közül 14 zsidó. Bács-Topola község ha
tára 1893-ban 25.163 katasztrális hold (a hozzá csa
tolt Emőd-pusztával együtt). A községnek volt ebből 
764 holdja, a gróf Zichy-családnak 6000 holdja és Tóth 
Istvánnak 222 holdja. Ennek a Tóth Istvánnak leszár
mazottjai — Tóth Isaszegi István földbirokos és Tóth 
Isaszegi János, a Tóth-Fakereskedelmi R. T. elnökigaz
gatója — ma is Bácska-Topola legtekintélyesebb polgá
rai közé tartoznak.

Bács-Topola nevét 1904-ben miniszteri rendelet egy
szerűsítve Topolára változtatta. A világháború uán 1918- 
ban pedig a jelenlegi Bácska-Topola nevet kapta.

Bácska-Topola lakosainak száma 1921-ben 12.979 ró
mai katolikus, 124 zsidó, 185 görögkeleti, 89 protestáns, 
74 nazarénus. Ehhez a számihoz azóta lef >lepüles réven 
körülbelül ezer görögkeleti szerb járult, akik Likából 
jöttek. Jelenleg Bácska-Topola lakosságának száma 
15.020. (Sokan tizennyolcezerre becsülik.)
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Bácska Topola jelene

Bácska-Topola nagyközség, járási székhely, négy or
szágos vásárral. Van szolgabirósága, járási főszolgabíró- 
Rasics M. Gavriló. Járásbirósági vezetőbiró: Lavirac 
Koszta. Az adóhivatal főnöke: Gyurics Bogolyub. Két 
gyógyszertára: Felső patika, tulajdonos: Róder Oszkár. 
Alsó patika, tulajdonos: Szigethy Béláné. Hét orvosa. Já
rásorvos: Dr. Sijasics Jánkó, volt nemzetgyűlési kép
viselő. Községi orvosok: dr. Hadzsy Jenő és dr. Sijasics 
Alekszandar. Van még négyosztályu polgári fiú- és 
leányiskolája, amelynek emeletes, modern épülete még a 
háború előtt épült. Polgári iskolai igazgató Zsivkovics Mi- 
leta, akinek agilis vezetése mellett az idén a taulók kézi
munkákból és rajzokból érdekes és értékes kiállítást 
rendeztek.

Az elemi iskolai tanulók száma körülbelül 1500. Itt 
magyar tagozatok is vannak. Az elemi iskolák járási tan
felügyelője: Tyószics Lyubomir. A római katolikus hit
oktatást úgy a polgáriban, mint az elemiben Csipák 
Ferenc káplán látja el nagy ambícióval. Ugyancsak elemi 
iskolai jelleggel bír a »Miasszonyunkról« elnevezett is
kola-nővérek intézete, amely 1869 óta működik Bácska- 
Topolán a szülők legnagyobb megelégedésére. A Vajda
ságnak ez a második legrégibb hasonló intézménye. Je
lenlegi vezetője Mária Kasszilda nővér. Legrégibb tagja 
Mária Lukrécia nővér, aki már húsz év óta szolgálja 
Bácska-Topolán a közoktatás ügyét lankadatlan buzga
lommal.

2 0



Társadalmi és kulturegyesületek

Bácska-Topolán az alábbi egyesületek működnek: 
önkéntes Tűzoltó Egylet, jelenleg elnök nélkül. Legutób
bi elnöke Mihálovics Béla volt. Főparancsnok dr. Sztá- 
kics Szvetozár. Az Iparos Kör és Dalárda, elnöke Vadóc 
Károly, ez évben meghalt. Az elnöki teendőket Üveges 
Antal alelnök látja el. A Gazdakör, elnöke Tölgyesi Pé
ter. Az Ipartestület elnöke Bacsa József. A Kereskedők 
Egyesületének elnöke Bénis Simon, titkár Dimitrijevics 
Nenád. A Szokolegyesület elnöke Lavirac Koszta vezető 
járásbiró. A JÂ K futballklub elnöke Drakulics Mita adó
ügyi jegyző, intéző Nagy László. A Tenniiszklub elnöke 
dr. Sztákics Szvetozár. A Vadászegylet elnöke dr. Pleti- 
koszics Andrija. A Zsidó Jótékony Nőegylet elnöknője 
Weisz Kálmánné (a népszerű Maliid néni). A Kato
likus Jótékony Nőegylet az idén alakult. Megalakulása 
érdekében különösen dr. Hadzsy Jenőné, Tóth-Isa>szegi 
Jánosné és Kiss Lajosné buzgólkodtak. Ez év telén a 
Dobro Delo fejtett ki rendkívül áldásos működést a topo- 
lai polgárság közreműködésével, dr. Pletikcszics Andrijá- 
né lelkes vezetése alatt.

Bácska-Topolán három templom van: A római ka
tolikus templom, amelyről fentebb már megemlékeztünk. 
A  zsidó templom, amely 1802-ben épült és a görögkeleti 
szerb templom, amely az idén épült.

Említést érdemel még Bácska-Topolának három jó- 
hirű pénzintézete: A Bácska Topolai Takarékpénztár,
mint a szuboticai Közgazdasági B^nk fiókja, igazgató 
Bénis Simon; önsegélyző Takarékpénztár, elnöke Bodrog
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Mór, igazgató Szepesi Jenő; Általános Takarékpénztár, 
igazgató Rónai Sándor.

A legnevezetesebb emlékmű dr. Hadzsy János, Bács- 
ka-Topola volt községi orvosának és országgyűlési kép
viselőnek bronzba öntött mellszobra, három méter ma
gas márványalapza.ton. A szobor Teles Ede csantaviri 
származású kiváló szobráiszmfűvész alkotása.

A község legmodernebb és belső berendezésében leg
szebb épülete Forgács Dezső mialmos tulajdona.

Bácska Topola mint fürdőváros

Bácska-Topolának három strand-fürdője van, ame
lyek közül a legrégibb a Dudásfürdő (eredetileg LimJjsk- 
fürdő), már a háború előtt meg volt. Néhány évvel ez
előtt épült Bácska-Topola legnagyobb fürdője, a Pataki
fürdő két hatalmas medencével, amelyek közül az egyik
ben haldsnyésztés folyik. Vjégül a Vénusz-strandfürdő 
az idén épült a nagykert mellett, emeletes terrasszal. A 
íopolaiak tehát joggal büszkélkedhetnek azzal, hogy To
pola fürdőváros, annál is inkább, miért Bácska-Topolán a 
tenger sem hiányzik, különösen nyáron: a főuccán állan
dóan terjengő, mindent elnyelő portenger. Ezért porcel
lán cipőt és porcellán nadrágot Topolán nyáron csak a 
legelszántabb Don-Juánok viselnek. Bácska-Topolának 
van ugyan egy motoros locsolótankja, de állitólag kevés 
a benzinje.

A nagykert kegyúri ajándék. Területe közel 15 ka- 
tasztrális hold. Árnyas berkeivel, évszázados fáival, igazi 
menhely a főuccai portenger elől. A Topolán keresztül 
vonuló vihar a nagy.kertben tövestől kicsavart egy két*
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száz éves hatalmas rezgőnyárfát, amely dőltében két 
szép szál fenyőt úgy tört ketté, mint egy nádszálat.

A sötétszinű nagykerti tónak (mert ez is van) leg
főbb hivatása hosszú ideig az volt, hogy az unatkozó to- 
polaiak számára a szúnyogokat termelje. Ezért a topolai 
és vidéki tudósok azt erősitgették, hogy a tóba klórme- 
szet kell hinteni, amely az ott tenyésző szúnyoglárvákat 
megölné, kivitelre azonban nem került a dolog. Szeren
csére a tavalyelőtti szokatlan árviz a Krivajából renge
teg halat sodort a nagykerti tóba, amelyek a szúnyoglár
vákat az idén valószínűleg mind fölfalják. Különös csak 
az volt, hogy a szúnyog-invázió Bácska-Topolán észreve
hetően az idén sem csökkent. E téren végzett nyomozás 
szerint a szunyogtermelést az idén a srandfürdők vették 
át. Topolán is van tehát egy égetően viszkető kérdés, 
mint Bácskában talán mindenütt.

A topolai nagykertet Takács bácsi, az öreg kertész 
gondozza nem csak szakértelemmel, hanem féltő gond
dal, mint anya a gyermekét, hiszen az ő gyermeke ez> 
,iniután ő is résztvett a nagykert parkírozásában.

Végül nem hallgathatom el, hogy a topolai nagykert 
évszázados kőrisfái annyi kőrisbogarat termelnek, ameny- 
nyi elegendő volna a világ összes gyógyszergyárainak. 
Ezek az aranyos, de kellemetlen illatú gyógybogárkák 
nyáron ellepik nemcsak a nagykert kőrisfáit, hanem a 
topolai kertek orgonabokrait is és azokat teljesen le
tarolják.

A topolai bugyii és egyéb specialitások

Bácska-Topolán békességben él egymással minden 
vallás és minden nemzetiség. Barsi Viktor római kato
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likus plébános tizenegyévi áldásos működése alatt féltő 
.gonddal ápolja a felekezeti békét.

A topolai nép legnagyobb része szegény földműves, 
akiben benne él a föld és a munka szeretete. Igénytelen
sége pedig szinte páratlan. Egy jó aratás, egy jó kuko
ricatermés elfeledtet minden nyomorúságot. Ilyenkor 
megtelnek a kocsmák, de a bicska csak nagyritkán kerül 
elő. A régi hires topolai bicskások és bugylisok (itt igy 
mondják) — akik miatt ma is van mit hallgatnia a to- 
polaiaknak — kivesző félben vannak. A régi hires ve
rekedő vajhegyi legények és szép lányok közül már csak 
a szép vajhegyi lányok maradtak meg. Mert a topolai 
lányok is gyönyörűek. Nem csoda, hogy valamikor olyan 
sűrűn nyiltak ki miattuk a topolai »bugyiik«.

Valamikor jaj volt annak a tobáni, lencsési vagy 
sándori fiatalembernek, aki véletlenül vajhegyi lányba 
szeretett bele. Mert, ha a vajhegyi lányok szive olykor
olykor el is lágyult, mint a vaj, a vajhegyi legények 
karja annál keményebb volt. A nem vajhegyi legények 
ezért sokszor kénytelenek voltak belátni, hogy szégyen 
a futás, de hasznos. A hagyományok szerint a legfélelme
tesebb hirű verekedő F. Fercsi volt, akit csak egyetlen 
egyszer sikerült egy Juhász nevű sándorinak legyőzni, 
illetve úgy fejbevágni egy jó  vastag gajmóssal, hogy el
szédült. Igaz, hogy a rettenetes ütésre a gajmós a le
gény fején ketté tört és elröpülő darabját másnap egy 
ház tetején találták meg. Erről az ütésről később maga 
F. Fercsi is elismerőn nyilatkozott.

Ettől az egyetlen horog- (illetve gajmós) ütéstől el
tekintve, F. Fercsitől minden ellensége rettegett, mig baj
társai és természetesen a lányok szerették.
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Ilyenek voltak Bácska-Topolán a bugylibicskás régi 
j ó  idők. Ma szelidebbek az erkölcsök. Hogy ezt a kultura 
áldásai, vagy a nyomor teszi-e, nem tudom; valószinűleg 
mindkettő.

Ami a kulturát illeti, Bácska-Topola társadalmi éle
tében nagy szerephez jut a szinpadi kultura, amely min
den gazdasági krizis ellenére csodálatos fejlődésnek in
dult. Különösen az operetteknek van nagy sikere. Az 
iparos kör a Mágnás Miskát, a tűzoltók pedig a Csókos 
regimentet adták elő ebben az évben nem remélt sikerrel. 
Az előadások sikereiből oroszlánrész illeti a bácska-topo- 
lai műkedvelőzenekart, amely a múlt évben alakult és 
Langhof László okleveles gyógyszerész, karnagy vezetése 
alatt működik. A műkedvelő szülészek, illetve szülésznők 
közül: Kpnig Bözsike, Szenti Mara, Szruka Rózsika, 
Grünberger Annuska, Üveges Mancika, Tőke Ilonka, Do
bokai Ilonka, Schneider Dániel, Tillger Mihály, László 
Antal, Léderer Gábor, Pressburger Bandi és Dévics Nán
dor a legkedveltebbek a topolai szinházi közönség előtt. 
Szórakozást nyújt még a topolaiaknak a Nagy Sándor 
mozgó, amely Bácska-Topolának egyetlen mozija, (tu
lajdonosa szerint ez is sok). A  helyi és környéki esemé
nyekről Bácska-Topola egyetlen heti lapja, a Bácska- 
Topola és Vidéke tájékoztatja a topolaiakat, akik termé
szetesen az összes jugoszláviai magyar napilapokat is 
olvassák.

Az 1933. évi fontosabb eseményei

Bácska-Topola polgárainak békés életét az idén négy 
rendkivüli esemény zavarta meg. Ezek: a római katolikus
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kántorválasztás, a rabbiválasztás, a villanysztrájk és a  
községi elnökválasztás.

Az első két esetben a katolikusság, illetve a zsidó
ság, az utóbbi két esetben pedig az egész község volt nagy 
izgalomban. Állitólag ott-ott egy-két pofon is elcsat
tant, de szerencsére vérre sehol sem került a dolog. 
Római katolikus főkántorrá abszolút többséggel Hoff- 
mann Károly nyugalmazott tanítót választották, aki az 
Iparos Kör és Dalárdának évek óta karnagya. Vezetése 
alatt most adták elő Haller Mihály F-dur miséjét. (Op. 
ü l) . A topolai zsidó hitközség rabbijává dr. Tennen Bé
lát választották meg egyhangúlag. A huszonhatéves ifjú 
rabbi, nagyszinvonalú szónoklataival már el is nyerte a. 
hivők osztatlan tetszését. Szinte csodával határos, hogy 
rövid működésével is összebékitette az engeszthetetlen 
régi haragosokat. A zsidó hitközség elnöke Boschán Sa
mu ügyvéd, szintén a béke és a kölcsönös megértés elő- 
harcosa.

A villanysztrájkot a topolai iparosok kezdeményez
ték, mert a villanytelep a jelenlegi 8.80 dináros árból 
egy párát sem volt hajlandó engedni, viszont az iparosok 
5 dináros árat kértek. A községi elnökválasztásokat meg
előző napok voltak Bácska-Topolán a legmozgalmasab
bak. A kortesek becsületére legyen mondva, működésük 
mintaszerű volt. Aki politikai pályára készül, annak ez 
egyszer nagyszerű alkalom kínálkozott arra, hogy magát 
a topolai kortesakadémián a magasabb politikai tudomá
nyokban, illetve kortesfogásokban kiképezze. A példás 
csendben és rendben lefolyt községi választások Marku- 
sev Milánnak, az eddigi községi birónak nagyarányú győ
zelmét hozták. Markusev Müán községi elnök nem igen.
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szereti (azelőtt se szerette), ha hivatalon kivül elnök- 
urazzák. Hivatalon kivül továbbra is inkább Milán bácsi 
marad. Milán bácsi és Jakovlyevics Áron községi jegyző 
komoly igyekezettel munkálkodnak azon, hogy a mai ne
héz viszonyok között élő és súlyos adókkal terhelt topo
lai polgárok adóterheit szigorú takarékossággal elvisel
hetővé tegyék, ami minden topolai adófizetőnek bizonyá
ra óhaja. A topolai polgárok Rasics M. Gavrilo főszolga- 
biró, valamint Prodan Zsivan szolgabiró lelkiismeretes 
működését a legnagyobb szimpátiával kisérik. Kohn 
Alekszandar járási csendőrőrmester, Janisios Lázár já
rási csendőrfelügyelő és Kernács Á4ám rendőrvezető ta
pintatos eljárása teljes megelégedésre biztosította a to
polai nép nyugalmát.

Bácska Topola legnépszerűbb embere

Lelbach Gyula földbirtokos nem topolai ember (igazr 
hogy sűrűn megfordul Topolán). Jelenleg Bácska-Topo- 
lán is igaz tehát az a mondás, hogy senki sem lehet 
próféta a saját hazájában. A  Lelbach Gyula nevet Bácska- 
Topolán ritkán emlitik. Itt mindenki, akár úr, akár pa
raszt, gazdag vagy szegény, egyszerűen csak Gyuszit 
mond, még pedig legtöbbször mosolyogva, bizalmasan, 
mintha a népszerű Gyuszi mindenkinek puszi-pajtása 
volna. A idei gazda-bál óriási sikere (a község két legna
gyobb vendéglője szűknek bizonyult), Lelbach Gyula 
földbirtokos elnöklete mellett, mindennél jobban doku
mentálta ezt a népszerűségét.

Talán dr. Cziráky Gábor (a Gábor bácsi), vagy az 
öreg Tóth-Isaszegi István lehetett ilyen népszerű, aki a 
hagyományok szerint népszerűségét úgy szerezte, hogy
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mulatás közben a vendéglő asztalait mind össze tolatta, 
hogy mindenki az ő asztalánál igyék, természetesen az 
ő pénzéért. Ilyenkor állitólag meg volt az a jó szokása is, 
hogy az elébe tolt kisebb-nagyobb összegű váltók alá a 
nevét odapingálta.

Lorincz István.
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Kikinda régi színészete
A kisvárosnak feledésbe hulló régi kultúráját kutat

va, akaratlanul is szinháza, szinjátszó életének múltja, 
felé visz az emlékezés, mert a kultúréletnek ez az egyik 
legkifejezőbb területe és ennek a szemszögén át vetül 
elénk leginkább az elmúlt idők legtöbb kultureseménye.

Amikor Kikinda régi színészetének történetét ada
tok, feljegyzések és visszaemlékezések alapján elindulva 
megírom, meg kell ismertetnem a régi Kikindát.

Kikinda, mint nagyközség, még boldog, ködös messze
ségben, nagyon távol az európai lángtengertől, messze —■ 
bent a tunya, gondtalan békeesztendőkben, igen messze 
az akkori kultúrélet minden megnyilvánulásától. — Az 
uccákat sáróceánok borítják, az átjárókat sokhelyütt ku- 
koricaszárkötegek hidalják át. A ragadós sárba süppedt 
szekerek kiszabaditási munkálatai a járókelők mindenna
pos szórakozásához tartoztak. Kora reggel tülköl a ka
nász, pattog az ostora, döcögnek a csengettyűs vízhordó 
kocsik, a központi házak uccaárkaiban vígan strandolnak 
a kacsák és kéjesen elnyúlva, naphosszat röfögnek a 
disznók. A nappalok melankolikus csöndjében mindenütt 
nyikorog a verkli, nyúzzák a Lengyel-kesergőt, a Ti-szi 
moját és a Dunári valcer édesbus melódiáját. Ha leszáll 
az est, az ázsiai sötétséget a nagy távlatokban égő póz-
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nás petróleumlámpák szakítják meg. A kietlen csöndben 
csak a bakter óránkénti rekedt dudálása, a rogályokon 
fel-feltörő méla harmonikadal és az akkor még virágzó 
podrumokból (pincekocsma) kiszűrődő verekedések hoz
tak egy kis szenzációt, —  nyáréjjeken pedig alkonyat- 
tól hajnalig a »Bara« nevű nádas mocsár hatalmas béka
koncertje uralta a nagyközség éjjeli hangulatát.

A társadalmi élet kimerült a disznótorok, lakodal
mak, keresztelők, születés és névnapok, szvecsárok és 
laternilámpákkal felszerelt esti látogatások kultiválásá
ban. Az »Elidesz« és »Spolarics«-féle cukrászdákban a 
»saumrolni« mellett szemérmesen trécselnek a mai nagy
hangú, bubifrizurás, rúzsosajkú cukrászdapublikum ősei. 
Szórakozóhelyek voltak akkor: a »Kass vendéglő«, a pol
gárság részére a »Fehér Kereszt«, a háztartási alkalma
zottak és farsangi mulatságok kedvenc helye a »Zöldfa« 
és a vasárnapi késelők hírhedt mulatója a Wolf-féle nagy- 
kocsmja volt. A kocsma udvarában ütött tanyát a kikin- 
daiak ősszórakozása —  a cirkusz. Kedvelt mulatsága 
volt még a nagyközségnek: a kengyelfutás, a farsangi fel
vonulás, a panoráma, panoptikum, olasz uccai énekesek, 
majom és medvetáncoltatók, bűvészek és később a birkó
zás. Ezek a primitiv, népies szórakozások a nagyközség 
fejlődésével, nemsokára mintegy ugródeszkául szolgáltak 
a nemesebb szórakozások felé.

A »Kuria« disztermében, a mostani törvényszék nagy 
tárgyalótermében, rögtönzött alkalmi szinpadon mind- 
gyakrabban jelentkeztek a jótékonycélu műkedvelő-elő- 
adások, amelyek rövidesen az igazi szinház, a hivatásos 
szinészek felé terelik a maroknyi községi intellektus szó
rakozási vágyait.

*
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Mielőtt a legelső, rendes kikindai szinház múltját tár
gyalnám, vissza kell mennem, az 1848 előtti évekbe, hogy 
a legrégibb kikindai szinészet nyomait megtaláljam. 1834 
február havában »ekhós« szekéren érkezik Kikindára 
Jánossy János úttörő színtársulata, amelyről a »Jelen
kor« cimű lap is megemlékezik. Aztán Jakabffy Gábor és 
Hubay Gusztáv következtek, ők képviselték a kikindai 
szinészet ős és hőskorát, az ő színészeik a Vajs Gereben ál
tal oly hűen és magasztosan ecsetelt »nemzet napszámo
sai«. Ezek a színtársulatok valószínűleg a mai »Hotel 
Nemzeti« udvarán látható nádfödeles romépületben, az 
akkori »Szarvas« vendéglőben játszottak.

Végre 1876 körül megmozdult egypár kultúrszomjas 
lélek és ezeknek ösztökélésére Kada József vendéglős 
nagyvendéglőjének hatalmas udvarán 1878-ban az akko
ri idők uralkodó stílusában felépítette az első rendes szín
házat, — a Kada-féle arénát, amely e néven igen hosszú 
időn át egy havi nyári idényre hajlékhoz juttatta Thália 
papjait és nevezetes, úgyszólván korszakalkotó eseménye 
és dátuma volt Kikinda kulturális életének. Kada József, 
ez a jómódú, bőkezű bohém, a színészek mindenkori me
cénása és istápolója, merész lendülettel nekifogott a 
munkának és egypár hónap alatt elkészült a színészek 
uj hajléka. Elevenítsük hát meg a főuccai Kada-Arénát, 
amint az fehérhaju, rokkant színházi habitüek, egykor 
hamvasarcú, égőszemű szinészrajongók, — ma reszkető 
fejű nénikék hamvadó emlékezetében és a boldog gyer
mekkor színes prizmáján keresztül, még sokaknak lelké
ben él.

A keskeny főuccai bejáró fölött a háromszögű üveg
alkotmány oldalain kivilágított színes betűk jelzik a be
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járatot. A hatalmas, cirádás faalkotmány részben üveg
tetővel, úgynevezett felsővilágitással volt ellátva. A  teljes 
nézőtér 7—800 ember elhelyezésére volt alkalmas. Elől 
fényes, vörös vászonnal behúzott támlásszékek fehér 
biedermeyer szögekkel körülverve, hátul fehér padok, két 
oldalt alacsonyan épített oldalerkély páholyszerű beosz
tással, a támaszlapok peremén szintén fényes vörösvá
szon, fehér szögekkel diszitve. Hátul kakasülő, alatta 
diákhely. A nézőteret és színpadot pléhalapokra felsze
relt különböző rendszerű petróleumlámpák tömege vilá
gította meg. A tablókat, felvonásvégeket főleg hazafias 
darabokban a fényhatásként használt bengáli tűz kisér
te. A nézőtérnek három vészkijárata volt és mélyített or- 
chestere a zenekar részére. A kis színpad két oldalára he
lyezték az öltözőket és egy külön öltözőszobát a gyak- 
r|an vendégszereplő főváírosi művészeknek'. Szerencse, 
hogy akkor még nem divatoztak a mai félmeztelen, tri- 
kós operettek, mert a színpad alatt vonult végig a ven
déglős jégpincéje. A szájhagyományok feljegyezték, hogy 
a szegény súgó a kánikulás estéken mindig forralt borral 
teli palackkal, meleg botosokban és bélelt bundában bujt 
le az odújába. Azonban valószínűbb, hogy a súgónak bé
lelt bundája már akkor sem volt. Azok a színészek, akik 
ezidőben itt működtek, még súlyos megélhetési harcokat 
vívtak. Szabályos havi gázsi nem volt. Az úgynevezett 
»majdling« vagy »proporció« képezte a fizetés formáját.

Az Arénát Arady Gerő, az akkori idők egyik legjele
sebb vidéki igazgatója nagyszámú társulattal és saját 
zenekarával nyitotta meg a Fauszt című operával. Az ün
nepi megnyitóra összesereglettek a környékbeli arisz

32



tokraták is. Itt voltak a Láptay, Tallián, Rajasics báróké 
valamint a Csekonics és Karácsonyi grófok.

A »Kada-Aréna« műsorain mindig a legkiválóbb da
rabok szerepeltek, örök és nemes patináju operettek, 
klasszikus drámák, vígjátékok és népszínművek, Ripp 
Ripp, Hoffmann meséi, Lili, Nebántsvirág, Szép Heléna, 
Baba, Szegény Jonathán, Bőregér, Szókimondó asszony
ság, Cigánybáró, Suhanc, Ingyenélők, Othello, Romeo és 
Júlia, Kaméliás hölgy, Elektra, Vasgyáros, Ármány és 
szerelem, Bánk bán, Ember tragédiája, Fösvény, Constan- 
tin abbé, Pry Pál, Nagymama, Cifranyomorúság, Falu 
rossza, Cigány, Angyal Bandi, Vén bakancsos, Piros bu- 
gyelláris és Csókon szerzett vőlegény.

1883-ban Gerőffy Andor, 1884-ben Jászi János, 1886- 
ban Nagy Vince, majd Kiss János és Kunhegyi Miklós 
színigazgatók tartottak előadásokat a Kada-Arénában. 
Azonban a publikum lelkesedése és teljesítőképessége las
sanként lohadni kezdett, úgyhogy az igazgatók kényte
lenek voltak pesti nagy művészek vendégszerepeltetésé
vel leküzdeni a faluváros színházi közönyét.

Még később sem, a kikindai színészet organizált 
fénykorában, annyi kiváló vendégfellépés nem volt Ki- 
kindán, mint ekkor. Sikereik, ifjuságuk ormán, legjobb 
szerepeikben látták itt az országos hirű pesti színészeket, 
íme egy díszes csokor: Blaha Lujza, Jászai M!ari, Kűri 
Klára, Márkus Emília, Pálmay Ilka, Hegyi Aranka, Új
házi Ede, Mihályffy Károly, Szirmai Imre, Solymossy 
Elek, Vidor Pál és más csillagok.

1883-ban meghalt Kada József, az Aréna megalapí
tója, a nagy szinészbarát. Akkor éppen Gerőffy Andor 
működött itt társulatával. A kegyeletre való tekintettel
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a  társulat három napig nem tartott előadást, a diszes 
temetésre teljes számban kivonult és gyászdalokkal pa- 
rentálta el az arénatulajdonost, aki különösen mostoha 
gázsinapokon mindig talált gyógyitó balzsamot a szülé
szek zsebeire.

A Kada-Arénában évtizedeken keresztül hirdették a 
kulturát szülészeink, de csak nyáron. Más időszakbeli elő
adások sürgőssé tették, hogy »Thalia« uj hajlékot keres
sen. Közben 1893-ban Kikinda rendezett tanácsú várossá 
alakult és a különböző ujitások és változások aktuálissá 
tették a szinház elhelyezését is.

így kerültek a szinészek 1895-ben az újonnan épült 
Bohn-féle ház első emeleti szintermébe, ahol jobb auspi- 
ciumok között egy pár esztendeig működtek. Itt találko
zunk Halmay Imre, Peterdy Sándor, Micsey György és 
Földessy társulatával. Ezen a szinpadon már sok műked
velőelőadás és a később oly népszerű kinemaszkeccsek 
zajlottak le. Megemlítésre méltó, hogy a régi kikindai mű
kedvelő szinészet legérdemdusabb rendezője és zászlóvi
vője, Ince Mária tanítónő volt, aki a műkedvelőelőadá
sokkal közelebb hozta a közönséget a színházhoz.

1897-ben a szerb hitközség a tulajdonát képező Nem
zeti szálloda épületében pótlólag felépített egy színház
termet színpaddal, amely a mai napig egyetlen tanyája 
Kikindán a színjátszásnak és a legkülönfélébb estélyek
nek. A Nemzeti színpada a rohamosan fejlődő város szín
házi igényeit hosszú évtizedek óta változó szerencsével 
szolgálta. Amint az egykori Szarvas-vendéglő, vagy 
utóbb a Kada-Aréna a szinészet őskorát reprezentálta, 
úgy a Nemzeti színpada a kikindai szinészet reneszánszát 
jelenti. A szinterem teljes befogadóképessége ezer em-
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bér. A nézőtér támlásszék, állóhely és karzatra van be
osztva, mélyített orchester nincs. A tágas és mély szín
padot hatalmas, csavaros vászonfüggöny zárja, néhai 
Stolz Adolfné, festőművésznő mythológiai tárgyú fest
ményével.

Kikinda hosszú ideig úgy élt a vidéki igazgatók és 
szülészek tudatában, mint hirhedt leégő város. Óvatosan 
és drukkolva érkeztek ide az igazgatók. Házimulatság, 
bankett vagy bármily esti összejövetel már fájó éket és 
hiátuszt vert az esti kasszaropporton. Végre 1902-ben 
megalakult a magyar szinpártoló egyesület, amely óriási 
lendülettel vitte előre, javitotta meg és biztosította a ki- 
kindai színészet további exisztenciáját. A szinügyi bizott
ság: Elnök: dr. Bogdán Zsivko polgármester, titkár: 
Vangyel Géza. Tagok: Orosz Pál táblabiró, dr. Róth 
Gergely törvényszéki elnök, Szoboszlay Zoltán biró és Ku- 
bovics István főszámvevő. A bizottság első ténykedése a 
bérletrendszer bevezetése volt. A bérleti összeg 12 havi 
részre volt beosztva, 1-től 3 koronáig terjedő befizetés
sel. Az egyhavi sziniévad 12 páros, 12 páratlan és 6 bér
leten kivüli előadásból állt. A szinpártoló egyesület ezer 
korona szubvenciót utaltatott ki a színigazgatóknak, el
lenőrizték a műsort, amelyet mindig egy hónappal előbb 
kellett a bizottság elé terjeszteni. A bérlők névsorában 
több szerb kapacitás nevével is találkozunk.

Ezután rövidesen megalakult a »Délvidéki szinike- 
rület« is a következő állomásokkal: Zombor, Becskerek, 
Versec, Kikinda, Lúgos, Nagyszentmiklós és Módos. A 
színészek ezután nemcsak szívdobogtató élményt és szen
zációt, de a tavaszt is jelentették JKikindának. Ugyanis a 
társulat mindenkor május 1-én kezdte meg a szezont uj
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primadonnákkal, uj reményekkel és kitűnő színházi fel
szereléssel, mert ez a közönség lassan öntudatra ébredt 
és már sokat kiván a színháztól.

A szinész és a szinház munkájának elismerését a saj
tó rögziti meg. A napi beszámolók és kommünikék mindig 
hasznos szolgálatot tettek a kikindai színháznak is. A 
régi helyi lapok közül a Felső Torontál, Gross Kikindaer 
Zeitung, a Srpski Glas, a Torontáli Hírlap és a Bánát 
foglalkoztak legtöbbet a színházzal. A »Kada-Aréna« ide
jén Hiarmath Sándor, az ősbohém újságíró írta a recen
ziókat, a német lap részére Sziller Károly, a szerb lap
nak Nikolics Iván, a magyarnak Balázs Jenő és Deák 
Zoltán, akik éveken át voltak a szinház lelkes exponensei 
és akik a legszebb és legjobb cikkekkel mozdították elő 
a szinház, a színészek és a közönség érdekeit.

A miűsorokat ezidőben főleg a látványos operettek, 
francia drámák és bohózatok dominálják, a fővárosi re
pertoárok figyelembe vételével. Ennek az uj rezsimnek 
igazgatója Polgár Károly volt, aki a legnívósabb együt
tessel és a legtöbb szerencsével évekig volt igazgatója a 
kerületnek. Polgár hozta ide a legszebb és legjobb dívá
kat, akik bizony sokszor színes, forró és reménytelen ta
vaszi álmiokat loptak be a rendezett tanácsú város ser
dülő ifjúságának szivébe.

Polgáron kivül még Deák Péter, Mfezei Béla, Mik- 
lóssy Gábor és Könyves Jenő játszottak. A »Nemzeti« 
színpadán, ahol megfordultak a vidéki színészet repre
zentánsai, hosszabb-rövidebb ideig pesti művészek ven
dégszerepeitek és olyanok, akik akkor még kezdő titánok 
voltak, de ma már arrivált színésznagyságok. A régiek: 
Hahnel Aranka, Pogány Janka, Margó Célia, Kopácsy
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Juliska, Csige Böske, Réti Lina, Pálfy Nina, Kápolnay 
Irén, Kapossy Józsa, Vlád Gizella, Gál Gyula, Tanay 
Frigyes, Molnár László, Tóth Elek, Almássy Endre, 
Nagy Imre, Lövey Leó, Sik Rezső, —  aztán Felhő Rózsi, 
Keleti Juliska, Szamossy Elza, Rózsahegyi Kálmán, Gel- 
lért Lajos, Herceg Jenő, Boros, Kabos, Gózon, Horti, Vi
rányi, Solymossy Sándor és Toronyi Gyula, — továbbá 
még igen sokan, akiknek neve régi szinlapokkal elkal
lódott.

Végül még a »Nemzeti« szinpad rendkivüli előadá
sairól: Herceg Ferenc és Rákosi Jenő felolvasást tartot
tak, a budapesti filharmonikusok Kun László vezényleté
vel koncerteztek, itt került színre 1907-ben dr. Deák Gyu
la, a nemrég elhunyt budapesti ügyvéd-író népszínműve: 
a »Selyemkendő«, amelyet Polgár színészei, köztük a be
érkezett Gózon és Kabos Gyula vittek diadalra. A szájha
gyományok Keleti Juliska vendégszereplésével kapcsola
tosan a következő érdekes, gáláns történetet regélik. Az 
akkor még csillogó szépségű, ifjú szubrettet, különösen 
az itt állomásozó svadronyos huszártisztek ünnepelték. 
Egy elszánt huszárkapitány gróf N. megvásárolta vala
melyik előadás teljes jegyállományát, felvezényelt a szé
les karzatra egy félszázad közhuszárt és ő maga tiszt
társai élén beült az első sorokba. Amikor Kelet Juliska 
megjelent a színpadon, tíz huszár peckesen és egyszerre 
a rivalda elé lépett és hatalmas kosarakból virágözönt 
zúdítottak a színpadra, a belépődal után pedig a civil
publikumtól légmentesen elzárt, kongó teremben félelmes 
tapslavina zúgott le a karzatról. A markos huszártenye- 
rek »Befélre« dolgoztak.

Mielőtt elbúcsúzom a régi kikindai magyar szinészet
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visszaemlékezéseitől, meghatva állok meg egy mohával 
benőtt, gondozatlan, régi szinészsír előtt. A Mokrini-uc- 
cai katolikus temetőben nyugszik Zajonghy Elemér te
norista, akit valamelyik társulat betegen itthagyott és aki 
hosszú ideig járta Kikindán a »beteg szinész« nélkülözés
teli, könnyes kálváriáját.

Az Utolsó Mohikán a véletlenül Kikindára vetődött 
Heltai Nándor volt, aki a háborús viszonyoktól megtépá
zott kis társulatával 1918-ban, az októberi forradalom 
idején zárta le a kikindai magyar szinészet küzdelmek
ben s a szépért folytatott harcokban oly gazdag törté
netét.

*

A kikindai magyar színészetnek ikertestvére volt a 
mindenkori kikindai szerb szinészet.

Kikinda már a legrégibb időkben valóságos kiindulási 
gócpontja volt a szerb iszintársulatoknak. Már 1848 előtt 
is mieglelhetők a szerb szinészet nyomai. A forradalom
mal elmerült a szerb szinészet is és csak 1860-ban sike
rült Knezsevics János igazgatónak feltámasztani és jKi- 
kindán uj társulat szervezésével megindítani a vajdasági 
szerb színészetet. Knezsevics Kikindáról Újvidékre vitte 
ezt a társulatot és ebből a magból nőtt ki azután a szerb 
szinészet lomibdus fája: »Srpsko Narodno Pozoriste u 
Novom Sadu«. A színészek jó része vajdasági származású 
volt. A színigazgatók szervezésükben az akkori magyar 
színtársulatok szellemét követték. A legelső szerb társu
latok még 1860 előtt szintén a »Szarvas« vendéglőben 
tartottak előadásokat, de ezekről különösebb feljegyzés, 
nem maradt. 1880 körül már a szerb színészek is a Kada- 
Arénában játszottak. Itt működött többek között: Pro-

38



tics, Ilics és Ruzsics színtársulata. Egy ideig ők is, miként 
magyar kollégáik, súlyos anyagi harcokon mentek ke
resztül, amiig az intelligencia eleje meg nem szervezte a 
szinpártoló egyesületet. Az egyesület tagjai: dr. Bogdáni 
^sivkó elnök, Nikolics Iván, Petrovics Milán, Bandics 
Milos, Radovics Szlávkó, Lotics Ljubomir, Lakovics Szláv- 
kó, Pacsu Szidónia, Ajvas Zsófia, dr. Veszelinovics Iván* 
Jaksics Vásza, Milics Nika, Jovanovics Szima, Jaksics 
Sztoján és dr. Kengyelác Milivoj. Az igazgatók városi se* 
gélyt kaptak, a bérletrendszert 12 havi részletfizetéssel 
oldották meg. Például akadt olyan lelkes bérlő, aki bér
letét harminc éven át megújította. A magyar közönség 
főleg az operett előadásokat látogatta. A noviszádi együt
tes csak minden második évben jött Kikindára és csak 
másodnaponként tartott előadást, úgy hogy a sziniévad a 
bérleten kívüli előadásokkal együtt többnyire három 
hónapig is elhúzódott. Az operetthez eleinte zongora vagy 
harmónium, később a temesvári 29-es gyalogezred zene* 
kara szolgáltatta a zenét.

A »Nemzeti« színpadán a repertoár a csatazajos tör
ténelmi darabokról lassan áttért a modern darabokra is* 
A külföldi operetteken és drámákon, valamint a Shakes^ 
peare tragédiákon kivül már akkor sok kitűnő fordítású 
magyar népszínmű kapott helyet a műsorokban (Vörös* 
hajú, Falu rossza, Cigány, Gyimesi vadvirág, Sárdi ház) 
és később egy-egy könyebb fajsúlyú opera.

Önálló, kisebb direkciók voltak: Krsztonosics*
Vesznics, majd Szávics, aki Münchenben operaéne* 
kés volt és az ő érdemeihez fűződik a Parasztbecsület el
ső kikindai előadása. Jelentős igazgatója volt a kikindai 
szerb szinésztnek a többször visszatérő Ruzsics Dimitri*
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je , aki maga is mint kiváló szinész a legjobb együtteseket 
hozta ide. A noviszádi társulat élén megfordult itt Nusics 
■Brániszláv is, a mai modern szerb irodalom egyik oszlo
pa, továbbá, a békeesztendők vége felé a régi kikinda! 
szerb szülészet utolsó igazgatója: Hadzsics Antal, akinek 
nevéhez fűződik a kikindai szerb szinjátszás fénykora.

Az itt működő szinészek legjobbjai: Ruzsics, Kran- 
xsevics, Gyurgyevics, Bakalovics, Visziljevics, Szpaszics, 
Mateics, Deszkasev (a Falu rossza átdolgozó ja ) , Marko- 
vics (hires Göndör Sándor), Dinics, Markovicsné (jeles 
hősnő), Lukicsné, Szpászicsné és utoljára, de nem utol
sóul Dobrinovics és Lukics.

Dobrinovics Petár volt a vajdasági szerb szinjátszás 
legklasszikusabb alakja. Nagy jellemszinész, a legna
gyobb komikusok sokoldalú őshumorával. A magyar érté
kek közül talán Ujházy Edével lehet összehasonlitani. A 
ü l . Richárd, Aleluja, Otthello. Uriel Akoszta, Falu rosz- 
sza, Vörös hajú darabokban felejthetetlen alakításokat 
produkált. A Nebántsvirág Celesztin orgonista szerepé
ben Kikindán ülte meg szinészkedésének huszonöt éves 
jubileumát és hosszú éveken át dédelgetett kedvence volt 
a  szerb publikuminak.

A másik nevezetes szinész Lukics volt, a jellemszi- 
nészek javából, nagy naturalista és megfigyelő, akiről a 
következő jellemző, derűs történet tanúskodik: Lukics
egyik legkitűnőbb alakitása a Cigány népszínműben volt, 
amelyben a vén cigány szerepét játszotta. Erre a kikindai 
előadásra egy cigánymecenás összeverbuvált egy sereg 
vályogvető cigányt és befizetett a cigányokért a karzatra,
—  közben ő maga észrevétlenül helyet foglalt a cigányok 
mögött és kiváncsi élvezettel leste a hatást, amelyet az
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előadás a valódi cigányokra gyakorolni fog. — Cigányaink 
tartózkodó fölénnyel nézték az előadást, különösen Luki- 
csot figyelték, de felmelegedni nem tudtak. Csak amikor 
Lukics, a vén cigány rágyújt a pipájára és a dohányt 
nem a mutatóujjával, hanem a középső ujjal nyomkodja 
le, tört ki az elismerés. A cigányok összenéznek, bólin- 
gatnak, vigyorognak és heves tapsba törnek ki. A jég 
meg volt törve. Ugyanis, igazi, huszonnégy karátos ci
gány, ha pipára gyújt, csakis mindig a középső ujjával 
nyomja le a dohányt, a mutatóujjal sohasem. Lukics já
tékában a szinpadi igazságot ünnepelték a vályogvető ci
gányok.

Amikor pedig egy pesti intendáns, Hadzsics igazgató 
meghívására valamely hivatalos szinházügyben lejött Ki- 
kindára, megnézte a Vöröshaju előadását és felvonás 
közben felkeresvén a darab négy főszereplőjét, — Dobri- 
novicsot, Lukicsot, Szpászicsot és Szpászicsnét, elragad
tatva üdvözölte őket. »Ilyen színészekre nekünk is szük
ségünk van!« —  mondotta a pesti vendég és átölelte a 
négy művészt.

A kikindai szerb publikum szinte patriarhális szere
tettel karolta fel a színészeket még a magánélet megnyi
latkozásaiban is. Lakást ingyen kaptak a színészek. Ebéd 
és vacsora meghívásokban versengett a közönség, úgy
hogy a színész sokszor zavarba jött, de végül is gazda
ságos beosztással, mindennap más és más meghívásnak 
tett eleget. O tempóra o mores! —  Igen sokszor, a szve- 
csár-rendező földbirtokos gazda előadás utánra az egész 
színtársulatot vendégül látta és ilyenkor tamburaszó mel
lett reggelig tartott a dús eszem-iszom. A beteg vagy 
többgyermekes családapák gyakran részesültek valamely

41



bérleten kívüli előadás tiszta jövedelmében. Igen érde
kes szokás volt még, hogy Becskerekre, az ottani szezon 
végén, a szinpártoló gazdák Kikindáról kocsikat küldtek 
a színészekért és 30— 40 kocsi szállította Kikindára a tár
sulatot felszereléssel együtt.

A köznép is szerette a színházat. Vasárnaponként 
óriási tumultus volt a karzaton. A serdülő szerb suhanc 
otthon búzát vagy kukoricát lopott és ennek eladásából 
fedezte a belépőjegy árát. Igen mulatságos kakasülőjele
neteket és mondásokat jegyzett fel a színházi krónika. 
Például: Otthello előadásán, annál a jelenetnél, amikor 
Otthello fojtogatja Dezdemonát, — harsány, izgatott 
hangon leordit egy legény a karzatról: »Ne diraj tu lepu 
devojku. . .  Mamu ti!« —  A parasztlegények a szerelmi 
jeleneteken felbuzdulva, nem egyszer adtak érzelmeiknek 
kifejezést támadó, enyelgő gesztusokkal is. így a Romeo 
és Júlia sznvedélyes erkélyjelenete alatt többször za
varta meg az előadást egy-egy parasztlegény kuncogó 
tiltakozása: »Ne stipaj se!«

A humort kedvelő szájhagyományok még azt is me
sélik, hogy a hajdani »Kada-Aréna« egyik szerb előadá
sán egy szabadeistés huszár belépőjegy hiányában, fel
mászott az aréna felső világításul szolgáló üvegtetejére 
a nézőtér fölé, hogy onnan nézze az ingyenelőadást. A 
huszár vastag volt, az üveg vékony, — be is tört alatta 
és a köpcös, mokány magyar fiú általános pánikot keltve, 
ráesett egy családi örömök elé néző iparos asszonyra, aki 
az ijedtség következtében korábban ajándékozta meg a, 
hazát egy honpolgárral. Si non e verő, ben trovato.

*
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Mielőtt befejeztem a régi kikindai szinészet összefog
laló történetét, ellátogattam az első kikindai szinház, a 
»Kada-Aréna« színhelyére. Vájjon mi maradt meg, mi 
látható még az egykori kultúrhajlékból, ahol hajdan 
apáink és anyáink sírtak és nevettek.

A nézőtér helyén szaletlis nyári vendéglő és kerthe
lyiség terpeszkedik. Kövér, vörösarcú nyárspolgárok sö
röznek, csattog a blatt, terjeng a zónapörkölt illata és 
egy sarokasztalnál részeg ember triviális nótákat énekel.
—  A színpad, öltözők és a zenekar helyén istálló, párol
gó szemétdomb, lomraktár, jéggyár és jégveremre buk
kantam. Söröshordók érkeznek, zug a jéggyár gépe, az 
istállóból lovak marakodása és a kocsis vastag káromko
dása hallatszik. Sehol semmi hangulat, egy kis rom, em
lék, — az idők, az enyészet és az emberek elvittek innen 
mindent.

Kinyitom a magas jégverem tolózáras ajtaját. Hideg 
amjmóniákos levegő csap az arcomba s a betörő napsuga
rakban csillognak a jégkockák tömegei. S amint alaposan 
megszemlélem a verem belsejét, a vastag faalkatrészekben 
végre megismerem az egykori szinpad speciális faanya
gát. Tehát az első nyom. Ez volt a szinpad. Belépek a 
verem meletti sötét lomraktárba, amely tulajdonképen 
folytatása a veremnek, csak egy később épült téglafal 
választja el amattól. Ládák, üvegtörmelékek, abroncsok 
halmain bukdácsolva, vülamos zseblámpával vizsgálom a 
falakat és most szívdobogva meglelem a második szín
padi nyomot is, a legmegkapóbbat: a hátsó tűzfal pené
szes, pókhálós, omlós vakolatán kékes alapon rácsfest
ményt hagyott meg az idők megsemmisítő munkája. Itt 
volt a szinpad háttere. A régi, szegényebb igazgatók hát-
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térdiszlet hiányában gyakran befestették az ilyen fala
kat, ami által a szinpad is mélyebb lett. A festmény kör
nyékén a falon végig itt-ott bekarcolt, elmosódott neve
ket próbáltam kiböngészni. Nevek: ismeretlen, elmúlt,
régen porladó harcosai a vidéki kultúrának.

Nehéz szivvel hagyom el az udvart és mint egy hal
lucináció, fülembe zsong a nagyszerű Hegyi Aranka fáj
dalmas áriája, amint a Katalin cárnő vergődő búcsúját 
énekli: »Álom, édes álom, fonj karoddal á t . . . «  Igen, 
álom, édes álom ma már minden: a letűnt ifjúság. . .  a 
ködbe foszló múlt. . .  az elsülyedt Kada-Aréna.

Deák Kornél.
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Szuboticai népszokások
A föld sem fehér, sem fekete. A letaposott piszkos 

hó megfagyva didereg a hidegben, mint a kárhozat.
Három kocsit húznak a prüszkölő paripák. A  kocsi

kon subába bújt legények énekelnek és hahotáznak, pö- 
dörgetve hetyke bajuszukat, amelyre fehéren letelepedett 
a zúzmara. Az utolsó kocsi sarágjához egy irgalmatlan 
tuskó van odakötve, mely úgy szántja a jéggel burkolt 
havat, mint az eke az omló földet.

Farsang van! Mennek meglátogatni az öreg lányokat.
*

A sötét azúrban fürdik a hatalmas nap. Jókedvében 
mosolygó szemei melegitenek. E kellemes mosolyra a 
hó jégszive is meglágyul és erősen könnyezik.

A háztetőkről csurog a viz, az uccákon jókedvű fo- 
lyócskák futkosnak, az egész természet áhítozik: — süt 
a nap!

Álarcosok szállingóznak. A férfiak szoknyába öltöz
ve, a lányok viszont férfi ruhába. A fiuk közt legtöbb a 
pirosra festett cigányasszony, a lányok pedig leginkább 
pörgekalapos, térdigérő bojtoscsizmás legénynek vannak 
öltözve.

Farsangkor igy mennek látogatóba Szuboticán.
*
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A tavasz haragoszölden kibontakozott. A verőfényes 
nappal csak a virágok kelyhei néznek farkasszemet. A 
délelőtt lehellete még nem szárította le a könnyeket a fű 
sötétzöld szemeiről.

A város zegzúgos poros uccáin nagyobb a forgalom, 
mint a városháza körül, fiákerok autók, parasztkocsik 
felvirágozva lejtenek a kövezetnélküli utközépeken. So
kan a bennülők közül dalolnak, sokat tambura vagy ci
gányzene kisér. Mindenkinek jókedve van, igaz is, husvét 
másnapján se örüljön az ember.

Egy tánszekérrel trappol két murai. Nagy rajta a 
jókedv. A kocsin egy asztal van fehér abrosszal leteritve, 
rajta poharak és egy borosfiaskó, az asztal körül reze
sek ülnek és fújják is istenigazán. Az asztal alatt egy 
sajtár bikavér, amiből minden lódulásnál fröoskölődik a 
nektár. A locsolók a bakon ülnek felvirágozva.

Zökkenéssel áll meg a szekér egy forditott ház előtt. 
A legények és a rezesek leugrálnak.

—  Csak egy kislány van a világon — parancsol egy 
bortól pirositott.

A rezesek rázendítenek és betódulnak a kapun. Pici 
üvegekből rózsaillatot csöpögtetnek a vendégfogadó pi- 
rosarcu lány selyemruhájára.

— Tessék be, szervusz Imri, tessék — hajlodozik és 
bólintgat a leány a köszönetnyilvánítás után.

A locsolókat egy szoba megteritett asztallal várja.
— Igyanak, egyenek, tessék, ne szégyeljék magu

kat — kinálgatja a háziasszony.
— Ide ülj, Imri — mondja a pirosarcú és a szék

támlára teszi a jobbkezét.
Hegedűszó csalja megint a leányt az udvarra. A kapu
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nyikorogva a falhoz csapódik és düledezve bukdácsol be 
egy részeg a cigánnyal.

—  Ni-ni! a Pista már részeg!
—  Isten éltessen aranyos Margit — mondja a jöve

vény és befrecskeli kölni vizzel a leány selyemköntösét.
—■ Gyere be Pista, itt vannak az Imréék is — muto

gatja az utat Margit.
A hegedű elhallgat, csak a trombita mellett folyik 

az evés-ivás.
Az ucca másik felén pedig egy kislány szomorú arc

cal mondja.
*

Az egész város olyan, mint egy bodzaillatba mártott 
virágcsokor. Kinyillott rózsák bólintgatják fejeiket az 
aranynyílvesszőknek, 'az orgona már majd elvirágzik. 
A  tarka virágkelyhekben apró aranybogarak zsongnak.

A fehérre meszelt házakat is felbokrétázzák. Min
den kapuról, minden ablakról bodzavirágok lógnak alá. 
Mindenkinek tudni kell, hogy pünkösd van!

*

Földigérő fehér slingölt szoknyákban, amelyeknek 
fodros lebernyegjeit gyöngysorok kötik össze, mint a 
karácsonyfa ágait az ezüst sujtások, sötét bársony vagy 
rikító selyem mellényekben, amelyekre olyan vakító 
nézni, mint a napra a sok pillangó és csillár miatt, per- 
licákból, gyönggyel összetákolt királynésüvegekben, ame
lyeknek homlokzatain egy szentkép van gyöngysorokkal 
és csillárokkal függönyözve és amelyeknek oldalszegé
lyeiről piros selyempántlikák lógnak alá, szökdicsélnek 
vigan énekelve a králjicák (királynék) nyolcán vagy ha
tan egy csoportban.
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— Oj ti čoše!
Kako vežeš poše?
Kako vežeš poše ljeljo. 
Na tri kuklja 
Da je malo duglja 
Da je malo duglja, ljeljo

A Galamib-uccában a házak előtt asztalok körül öreg 
bunyevác emberek ülnek és csapkodják a kártyát. Meg
pillantva a királynékat, odaszól nekik egy szikár alak:

— Králjicák gyertek, énekeljetek.
A királynék megfogják a süvegeikről alálógó pánt

likákat, hogy az le ne essék fejeikről és énekelve elkez
denek egyhelyben táncolni a szikár előtt.

Karnis polomio 
Karnis polomio, ljeljo 
I bábu izvij’o 
I bábu izvij’o, ljeljo

Az emberek hahotába törnek ki és még ötször is el
énekeltetve bőven megfizetik a mulattatóikat.

Alkonya tig tart igy a király né járás. Mikor a nap 
már a föld peremén nyargal, a királynék a »főkirályné
hoz mennek mindannyian vacsorára. Most is énekelve: 

Kraljičina majko 
Kraljičina majko, ljeljo 
Peci nam kajgane 
Peci nam kajgane, ljeljo

*
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Egész sötét volt már, csak az ég peremén biboroztak 
még a szétszéledt felhők szegélyei. Enyhe szellő simo
gatta puha tenyerével az arcokat. A denevérek sejtelme
sen cincogva röpködtek a vasszinű levegőben, mint vala
mi földöntúli kisértetek. A  felhőfoszlányok között csil
logtak az ég csillárjai.

A  radikálisfalu poros útközepeinek szegélyein össze
csoportosult gyermekek máglyákat raknak szalmából, 
kukoricaszárakból és egyéb gályákból. Nagy öröm ül min
denki arcán, nem is csoda, hiszen szent Iván estéje van. 
Mikor nyugaton az utolsó bibort is betakarja a fekete 
kárpit, egy sárgaföldből vert ház előtt felcsapnak a lán
gok a levegőbe. A gyermekek nagy üdvrivalgással kezdik 
ugrálni a tüzet, akik merészek, szinte végig sétálnak a 
máglyán és azután büszkélkedve mutogatják lepörkölő- 
dött szempilláik fekete helyeit.

Erre kigyullad a többi máglya is és az ég vörös 
lángba borul. A  tűznyelvek magasan nyaldossák a sö
tétséget, mint a régi pásztortüzek. A fiatalok kimutat
hatják hősiességüket! Úgy ugrálják a tüzet, mint a pár
ducok, oda se hederitenek a megpörkölt hajtincsekre.

Amikor a tűz elszunnyad, a háziasszony egy kosár 
almát űrit ki a körülállingálók közt.

—  Aki ügyesebb, az kap többet.
A  fiuk pedig felkapkodják a gyümölcsöt, mint az 

éhes baromfi a buzaszemet.
*

A tüzes nap végignyargalt lángokádó sárkánypari
páján a szürke ég baldahinján és lementében bevérezte 
tüzes nyílvesszőivel a nyugaton ólálkodó bárányfelhőket. 
A tikkasztó hőség után az este lágy lehellete simogatja
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až arcokat, mint az anyai tenyér. A  fák koronái lesülve 
fájdalmasan sóhajtoznak lebiggyesztett ajkakkal.

Mezei munkások átizzadt ingekben, kaszákkal, ku
kákkal és bőgőkkel vállaikon örömmel bandukolnak a 
város felé, zsebkendőkkel simogatva nedves hajfürtjeiket. 
Lenyirták már a föld hullámzó aranytincseit és koszorút 
fontak dús kalászokból a marokverő lányok fejeire, ők  
most énekelnek örömükben.

Vége az aratásnak, végre itt a duzsijánci!
Fáradtan és éhesn fordulnak be a földesúr bolthaj

tásos kapuján.
—  Megjöttünk —  jelentik aléltan —  adj Isten.
—  Erre, az udvarra emberek, itt van megteritve.
A munkások lerakva motyóikat, körülülik az asztalo

kat. Egy kotla húsleves hamar elfogy, a sültpulykák is 
gyorsan eltűnnek az asztalokról. A  nyárson sült bárá
nyok is elkelnek, kicsit sósak ugyan, de sebaj, leöntik 
őket piros nektárral. Koccintanak aztán az idei termésre, 
a jövőévire, a földesúr egészségére, a lányok egészsé
gére, a közös egészségre mindannyian.

*
Ma ugyancsak zakatol az élet az izzó fénynyilvesz- 

szők alatt. Tehenek ezrei bőgnek, paripák prüszkölve nye
rítenek a marhapiacon, malacok és disznók sokasága rö
fög a kálvária mellett. A széles Betlehem-uccán paraszti 
kocsik százai tartják a veteményt és a gabonát, a város
háza előtti téren ponyvával takart sátorok merészkednek, 
az egész város nyüzsög-forog, mindenfelé zörögnek a kö
vezeten a társzekerek és tülkölnek az autók. Hangosan 
lélegzik a péter-páli vásár.
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A Bunyevác-uccában a körhinta mellett két rendőr 
őrizete alatt folyik a talpalávaló. A tűzoltózenekar re
zesei fújják a talpalávalót. Rikitó, szélesruhás bunyevác- 
lányokat táncoltatnak a hetyke legények. Egyiknek jobb
szemére van húzva a kalap, másiknak balra a mici, ritka, 
akinek nincs görbebot a kezében. Föltartott fővel, komo
lyan, szinte mérgesen, szúrós szemekkel, úgy ugrálnak, 
mintha gummi dobálná őket. Mindenki mutatja, hogy ki 
a legnagyobb legény a Bajnátban.

*
Haj de pogány lobogó az ott a tűzfalon! Szilvaágból. 

Rikitó pántlikák, fehér zsebkendők, bikavérrel telt fias
kók, snapszos bütykösök, narancsok, almák és egyéb le
csúszó gyümölcsök és italok lógnak róla alá.

Még fel se épült a ház, még csak be sincs födve a 
tető, máris igy felzsinórozva!

Ez aztán »májusfa!«
*

A hold sarlója kedvesen kacag egy felhőfoszlány 
mögül a pislogó csillagokra. Halkul a szférák zenéje.

Ének csalja az uccára az emberket. Mint egy égő 
erdő közelegnek a szüretelők. A szedőlányok kezeikben 
égő gyertyákkal diszitett faágakat tartanak. Csengő ka
cagás, csattogó jókedv mindegyik arcán.

—  Tyujujujujujuju, a Nagy Embör szüretül —  si- 
koltja egy női hang.

A rezesek bele trombitálnak a sötétségbe:

Fáradozva emlegetjük a szüret nevét, 
Nosza pajtás, vigadozva igyuk a levét. . .
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Minfc ősi kastélyok kisértetei, élő fáklyaerdővel gör
dül előré a kacagásból és dalból az összeölelkezett tár
saság.

*
A  havas eső unalmasan esik. Gyermekek kóborolnak 

az uccákon. Itt-ott eldördül nagyritkán egy kénporral 
megtöltött vasfisak. Jelzik, hogy közeleg a karácsony.

Egy borig ázott kisfiú tarisznyát cipel a hátán. Lá
bán csak egy lyukastalpú, befűzetlen cipő van, amelyből 
minden lépésnél sziszogva spriccen ki a viz. Lábszára 
kékpiros a hidegtől. Ruhája csűrön viz. Megy matoricát 
köszönteni.

Belép egy nádfedelesbe. Egy burkus fogadja.
A tornácon megjelenik egy bundába burkolt em

ber. Hátra zavarja a házőrzőt.
— Nincs itthon a matorica fiam, gyere később — 

mondja a bajuszát hegyesre fenve.
A fiú bekotródik a következő nádfedelesbe. A  ve

randán áll a háziasszony, szakajtóból kukoricaszemeket 
dobál a baromfinak.

— Dicsértessék a Jézus —  mondja a csöppség —■ 
Isten éltesse a matoricát az ocával együtt — énekli félve 
tovább.

— Gyere be fiam — mutatja a bejáratot agazdasz- 
szony. — Az idén rosszul termett a dió, csak egy félzsák
kal lett nekünk is —  folytatja már a konyhába —  de 
csak tartsd a kezed.

A kicsi a tarisznyát nyújtja. Az asszony diót szór 
bele egy tótkosárból. Egy üveg ürmöst is mellé.

—  így ni! — és szeretettel végigsimogatja a fiú 
aranytincseit.

*
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Az este betakarta szürke csuhájával a hóval borí
tott várost. A fehér háztetők enyhén merednek a levegő
be, szinte csókolják a sötétséget. Az uccák olyanok, mint 
a gyantaporral hintett hegedű. Csak az ucca végén, egy 
ablakból szűrődik ki a lámpafény és elénk tárja az idil
likus téli estét.

Egy kis gyermekcsapat veri fel az ucca csendjét. 
Csilingelnek, döngetik a földet és énekelnek:

—  Dicsértessék a kis Jézus, aki itt fekszik. 
Szüzanyával, Máriával együtt vigadik 
A Szent József atyával, atyával 
Jézus a Máriával. . .

A világos ablakon bekopognak:
—• Mjeghallgattják az angyali vigasságot?
—  Nem —  válaszol egy hang.
Bandukolnak tovább báránybőr csuháikban, szőrme 

szakállaikkal, a »Betlehemimel«, amelynek vörös falain 
keresztül pislákol a belülégő gyertyaszál.

*

Téli este. Bokáig érő hó ropog a talpak alatt. A 
gázlámpák gyér fényében a föld ezüstje csillárként bur
jánzik. A pék ajtaja előtt aranynégyszög van a földön, 
a benti lámpa vetiti oda. Csend van, csak az est vesz lé
legzetet.

Rezesek mennek az uccán felgyűrt kabátgallérral, 
fülre huzott bundasapkákkal, trombitájukat hónuk alá 
szorítva. Nem beszélnek, nincs kedvük a hidegben.

Egy ház előtt megállnak, teleszivják magukat leve
gővel és beletrombitálnak a néma idillikus estébe. A han
gok kettéhasitják a csöndöt és erősen zúgnak.
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A kapu nyikorgással kitárul és elnyeli a zenészeket.
—  Ide, ide tessék, —  várja őket a háziasszony.
—  Isten éltesse a Pistákat —  lépnek be a meleg 

szobába a rezesek, ahol már egész vendégsereg ül — Is
ten éltesse. Isten éltesse . . .

— Mindnyájunkat — válaszol Pista bk* hegyesre pö
dörve lekonyult bajuszát.

A háziasszony bikavért önt a poharakba. Gyöngyö
zik, mint a kristály.

—  EJgy kis hangerősitőt —  bólint rá Pista bá\
A trombitások koccintva kiürítik a nektárt és rá

vágják:
—  Egészségükre!
—  Én még rossz bort nem ittam, de jó  vizet se —  

kacag Pista bá\
—  Melyik a nótája Pista bácsi? — kérdi a pikulás.

—  Igyál betyár múlik a nyár,
Úgy se soká betyárkodsz már . . .  — 

énekli Pista bá\ magasra emlve egy pohár gyöngyöző 
nedűt.

Rázenditenek a rezesek és énekel az egész társaság. 
A  hangok felharsannak. Ugyancsak friss! A párok ösz- 
szefogózkodnak és szilajul járják a táncot a karácsonyi 
szalmán.

*

Gsikorgós téli reggel. A lányok korán kelnek, ne
hogy a suprikálók az ágyban találják őket.

Alig pirkad, ők már megjelennek vékony, csípős 
vesszővel a kezükben.

—  Hányán vannak az aprószentek egy sarokban?
—  kérdik rásuhintva a lányok lábaira.
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— Egy szakajtóval — felelik jajgatva.
— Nem igaz, két szakajtóval — s még végigsuhinta

nak a csupasz lábaikon.
—  Kettővel, kettővel, jaj csak ne bántson — sivit- 

ják a lányok.
Perl Előd.
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Temerin
Temerin eredete a XIV. századig vezethető vissza. 

Nevét valószinűleg Laur de Themeri plébánostól kapta, 
akinek adófizetését már az 1332-ik évi pápai tizedjegyzék- 
ben megtaláljuk. Mindenvalószinűség szerint ez az év 
Temerin alapitási éve. Ezután sokáig sehol semmiféle 
feljegyzést nem találunk Temerinre vonatkozólag, csak 
az 1522-ik évben találkozunk ismét Themeri nevével 
Bács vármegye tizedjegyzékében. A  török uralom alatt 
a titeli nahijehoz tartozott és 1554-ben három, 1590-ben 
28 adózó ház voltTemerinben. 1682-ben Thournon, Bod
rog megye főispánja, Almásnak nevezi Temerint, mint
hogy határában egy Almás falu is volt, amely azonban 
beolvadt Temerinbe. Ugyancsak beolvadt Ácsa és Ara- 
nyád is —  a mai Klisza. 1790-ben már 335 ház volt a 
községben 1250 római katolikus és 1673 görögkeleti la
kossal. Ez a 178 szerb család 1798-ban beiratkozott a 
csajkások közé és 1799-ben megalapították a mai Gyur- 
gyevót, helyüket magyar lakosság foglalta el. 1796-ban 
gróf Széchen Sándor vette meg a kincstártól Temerint 
nyolcvanezer forintért és felvette a temerini előnevet. 
A  vételár felét érdemei elismeréseül elengedték neki. 
Gróf Széchen kérelmére Temerin 1799-ben mezőváros lett 
és évi négy vásárt kapott. 1804-ben gróf Széchen felépi-

56



lelte a templomot és a paplakot. 1848 augusztus 30-án 
felgyújtották a községet, a lakosság elmenekült és csak 
1850 január 6-ikán tért vissza. Az 1860-as években gróf 
Széchen eladta temerini birtokát Fernbach Antal apa
tini gabonakereskedőnek kegyúri jogaival együtt. 1918-ig 
bírták a Fernbachok a 4200 holdas birtokot, amikor az 
állam lefoglalta az agrárreform céljaira. 1930-ban Te- 
merinhez csatolták Szírig pusztát, amely a karlovcd 
patriárka birtoka volt és ott kétszáz telepes családot te
lepítettek le.

Temerinnek a legutolsó népszámlálás szerint 12.000 
lakosa volt, ebből nyolcezer magyar, kétezer szerb és 
kétezer német. A szerbek a Fernbach-birtokon létesített 
Sztarigyurgyevo nevű telepen és Szirigen élnek, míg a 
németek a községben elvegyülve, csupán két uccában: a 
Kastély-ucca északi felében és az úgynevezett Simon- 
driában laknak tömegesen.

Temrin népviselete igen érdekes, noha az utolsó 25 
év alatt igen lényeges átalakuláson ment keresztül. A 
leányok nehéz selyemből, bársonyból, esetleg szövetből 
készült hosszú bő szoknyát és ugyanolyan anyagú blúzt 
viselnek. A blúzon keskeny gallér flitterekkel, gyönggyel 
és strasszüveggel díszítve. Ugyanígy van diszitve a 15-20 
centiméter magas őv is, amely sokszor csaknem a kebelig 
ér fel. A szoknya alja szintén díszített. Azelőtt kötényt is 
hordtak, most azonban a szoknya elejét kötényszerűleg 
dolgozzák ki és éppenugy díszítik, mintha kötény lenne. 
Alul 4—5 erősen keményített fehér slingelt szoknya, se
lyem harisnya és magassarku cipő egészítik ki az öltö
zéket. A menyecskék ezenkívül selyemből készült, dúsan 
aranyozott fityulát viselnek a fejükön. A férfiak fekete
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posztóból készült pantallót, szmokingszerűen kivágott 
mellényt és zakót viselnek magas fekete kalappal és ma
gasnyakú fehér inget nyakkendő nélkül. A  németek 
ugyanugy öltözöködnek, mint a magyarok, alig lehet 
megkülönböztetni őket, összeházasodnak, de azért külön 
kocsmában, a »német kocsmában« táncolnak.

Temerin nagyon szegény község. A határában levő 
földek nagyrésze a két Fembach-család tulajdonában volt 
és igy nem is volt lehetőség arra, hogy vagyonos nagy- 
és középbirtokos osztály fejlődjék ki. Nagybirtokos egy 
sincs a községben. 60— 150 holdas középbirtok szintén 
igen kevés van, a legtöbb a 2—10 holdas törpebirtokos. 
A  földnélküliek jórésze azelőtt az uradalmakon talált el
helyezkedést, mint gazdasági munkás, mig a nagyobb 
része és a törpebirtokosok a szrémi hegyekben, mint sző
lőmunkás, a különböző építkezéseknél és földmunkálatok
nál pedig mint kubikos talált elhelyezkedést. Temerin 
látja el háztartási alkalmazottal, cselédséggel és gazda
sági alkalmazottakkal Noviszádot és a környékbeli ta
nyákat is. Mjinden évben újév napján a »német kocsmá
ban« összegyűl a környék, de a messzebb vidék gazdakö
zönsége is, valamint sokszáz temerini béresjelölt és meg
tartják a béresvásárt. Nyolcévestől felfelé lehet itt al
kalmazottat kapni és száz és száz béres talál elhelyez
kedést ezen a vásáron. Nincs az országban olyan na- 
gyobbszabásu munka, ahol temerini munkást ne lehetne 
találni.

Ipartelep Temerinben nincs. Ennek főoka abban rej
lik, hogy a régi képviselőtestületek mindig elzárkóztak, 
ha arról volt szó, hogy ipartelep részére helyet adomá
nyozzanak. Ugyanezért nincs Temerin a vasúti fővonal
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mellett sem. Ugyanis, amikor a Szubotica—noviszádi fő
vonalat építették, Temerin semmiképen sem volt hajlan
dó harmincezer forintot fizetni, ezért a fővonalat Vrbá- 
szon keresztül vezették. Néhány évvel később azután jó
val többet fizettek, hogy legalább vicinális vonalat kap
janak. Igaz, hogy ezt az összeget is kölcsönvették és az 
Utolsó részét 76.000 dinárt csak az idén fizette ki a 
község.

Iparosság elég szép számban él Temerinben és egész 
szép múltra tekintenek vissza, mert már 1815-ben kivált
ságokat kaptak a temerini céhek. Különösen a temerini 
agyagipar örvend jó  hírnévnek és messze vidékről kere
sik fel árúért a temerini fazekasokat. Van Temerinnek 
egy bútor- és gépgyára, egy téglagyára, három tégla- 
és két mészégetője, egy gőzmalma és több kisebb motor
malma.

Temerin kereskedelme szintén gyenge lábon áll. Na
gyon is mjegérzik, hogy Noviszád mindössze húsz kilo
méterre van és a fejlett autóbusz- és vonatközlekedés 
kereskedelmileg szinte Noviszád külvárosává degradálja 
Temerint. Noviszádi kezekben van a gabonakereskedelem 
is, mindössze két önálló gabonakereskedője van ennek 
a húszezer hold terjedelmű községnek. Igen nagy hátrá
nya a községnek, hogy nincs vizi útja, mert a Jegricska 
bara, amely határában folyik, nem hajózható. Van két ta
karékpénztára és egy előlegszövetkezete a községnek. Az 
1931. évi bankkrachok mély nyomot vágtak a hitelében, 
úgyszintén a földművesvédelmi törvény is, azonban a Te
merini Gazdák Takarékpénztára ma is egyike az ország 
legstabilabb pénzintézeteinek és az előlegszövetkezet te 
mindenkor kielégítette tagjai hiteligényeit.
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Van Temerinnek egy kénes gyógyfürdője is, amely
nek vizében számosán kerestek és találtak gyógyulást, 
azonban a szakszerűtlen kezelés és a propaganda hiánya 
meggátolták a fürdő fejlődését, de igy is számosán ke
resik fel távolabbi vidékről is.

Temerinnek számos kulturegyesülete van és két 
sportegyesülete. Legaktívabb munkát fejt ki a Temerini 
Spont Klub (volt Temerini Torna Club) amely úgy a sport, 
.jnint a kultura terjesztése terén messze kiemelkedő ered
ményeket ért el. A legutolsó hat év alatt öt nagy operet
tet mutatott be igen jelentékeny sikerrel tizenkét elő
adásban. Második nagyobb kulturtényezője a polgári ma
gyar katolikus kör, amely társadalmi téren nem fejt 
Ugyan ki tevékenységet, de mintegy háromezer kötetnyi 
könyvtára magyar és német könyvekkel igen jelentős 
szolgálatot tesz a kultúrának. Van a községnek külön 
iparos és külön kereskedő egylete, iparos dalárda, gazda
kör, vizlecsapolási társulat, önkéntes tüzoltóegylet, két 
vadásztársaság, szokolegylet. A legfiatalabb egyesülete a 
Kadnicski sport klub.

A község jelenlegi jegyzője Rajkov Györgye, aki 
megértéssel vezeti a községet.

Kohut János.
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Növi Vrbász
Az 1785. évben Németországból, Pfalz-ból idetelepi- 

tettek egy marék németet, akik megalapozták a mai Novi- 
Vrbászt. II. József császár válaszfalat húzott a magyar 
és szláv lakosság közé, hogy a két testvémép ne egyez
hessen meg és az osztrák kamarilla ellen össze ne fog
hasson. Az akkor idetelepitett németek azonban nem so
kat törődtek a politikával, hanem kihasználták az élve
zett előnyöket és életre hivták e szép községet.

A Telecska-domb alján megépítették otthonukat, 
amely ma 7680 lelket számlál. Novi-Vrbászon keresztül 
folyik a Péter király-csatorna, amelynek itt van 58 mé
ter hosszú zsilipje, ahol a hajókat négy méter magas
ságba emelik. Nyugatról a beograd—szuboticai fővonal 
szeli át, mig az állomáson a Sztaribecsej— Szombor helyi 
érdekű vajsut ad találkát a fővonalnak. A cukorgyári 
iparvágány két kilométer hosszan halad párhuzamosan a 
vicinális mellett. Külön autóbuszforgalom köti össze Ku- 
la, Kucura, Torzsa és Pribicsevicsevo községekkel.

A község centralisztikus fekvésénél fogva magával 
hozta a kereskedelmi és ipari élet fejlődését, amely óriási 
lépéssel halad előre, úgyhogy a háború előtti Uj-Ver- 
bász a Bácska számottevő kereskedelmi gócpontja volt. 
A  háborús megrázkódtatás ellenére, a vastörekvésű nép
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megtartatta kereskedelmi és gazdasági pozícióját. 1924- 
ben a vrbászi gyár —  kereskedelmi — és ipari érdekelt
ség egy kiállítás keretében felvonultatta iparosait, ke
reskedőit, amivel dokumentálni akarta élni vágyását. A 
vrbászi kiállitáson 300 kiállitó mutatta be termékét, amit 
százezren tekintettek meg az országból.

Vrbász életében legjelesebb esemény volt, hogy 1913. 
évben ide épült a »Bácska« r. t. cukorgyára. Ez a gyár 
egész átváltoztatta Vrbász gazdasági életét. A  gyár mo
numentális ipartelepe messze kiemelkedik gyönyörű épü
leteivel az alföld unalmas síkságából. A vállalkozás éven
te 1,400.000 métermázsa cukorrépát dolgoz fel, 168.000 
métermázsa cukrot termel. Állandóan 35 tisztviselőt, 300 
munkást és a kampány idején 1500 munkást foglalkoztat. 
A gyár szolgáltatja a villamos áramot és Növi-, Sztári- 
Vrbászon kivül Kulát és Kucura községeket is ellátja 
elektromos árammal. A gyár érdekközösségben van a volt 
»Hungária« kendergyárral is. Ezeket az ipari vállalkozá
sokat Schwarc Jenő vezérigazgató vezeti és előrelátó 
gazdasági beosztása eredményezte, hogy a cukorgyár 
az 1932. évben 9 millió dinár nyereséggel zárta üzleti évé*. 
A cukorgyárat a közelmúltban a modern kor igényeinek 
megfelelően átalakították, úgy hogy nemcsak mennyisé
gileg, hanem minőségileg is, a legjobb cukrot állítja elő. 
A tisztviselők elhelyezésére négy modern, minden kénye
lemmel ellátott emeletes épület, mig a munkások részére 
higiénikus modern épületek állnak rendelkezésre. A gyár 
175 katasztrális hold területen fekszik és van gazdasága 
is fajtiszta tehenészettel és sertéstenyészéssel. Sajnos a 
gazdasági válság a kendergyárat elnémította és ezáltal 
többszáz munkás kenyerét veszítette. Hasonló sorsra ju
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tott a gyufagyár is, amit a Kreuger-féle vállalkozás Ítélt 
halálra. Ennek ellenére van két olajgyára, két bútor-, 
két modern tégla-, egy falfestőminta-, egy ecet- és egy 
műselyemgyára, egy turbina és egy motorikus malma.

Kereskedelmi élete fejlett, amit igazol a három 
nagykereskedés és másik hetven kereskedő. Árúval több, 
mint harminc községet Vrbászról látnak el. Ipara virág
zó, több mint háromszáz kézműves él a községben.

Mezőgazdasága első helyen áll. A gazdák nagy szak
tudással művelik földjeiket, noha az utóbbi két év nagyon 
mostohán bánt el velük. Állatállományuk kitűnő, a mult- 
évi nagy veszteség ellenére is a gazdák nagy áldozatok 
árán ujabb, fajtiszta állatokat szereztek be az elhullottak 
helyére.

Kulturális élete kimagaslik a hasonló nagyságú köz
ségek közül. 80 éves a Kaszinó, 15 éves az iparos dal- és 
műkedvelő kör. Tizéves az egyetemi hallgatók köre. Ezen
felül minden hitfelekezetnek van olvasó-, dal- és műked
velőköre, a német-sváb kulturszövetség és sok más ha- 
sanló alkalmi alakulat.

Sportélete fejlődő. Négy labdarugó egyesülete, két 
tennisz, egy asztali tennisz, egy vadász és egy turista 
egyesülete működik.

Felkezetileg 4036 ágostai evangélikus, 1903 római 
katolikus, 1415 református, 149 izraelita és 177 más fe
lekezetű lakja. A főtéren vannak az ágostai evangélikus 
és a református templomok, a főuccán a római katolikus 
és methodista, mig a Kanalszka uccában a zsidó temp
lom.

Nemzetiségi tekintetben túlnyomóan németek, de 
nagyszámban vannak magyarok, továbbá 103 cseh, 42
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orosz és 32 más nemzetiségű, akik egymással a legna
gyobb egyetértésben élnek.

Vrbász specialitása a főgimnázium, amelynek alap
ját 1809-ben tették le. Néhai Székely Sándor igazgató a  
négy osztályú gimnáziumot nyolc osztályúra fejlesztette. 
Az elmúlt évben 531 hallgatója volt. Van egy modern 
leány-polgárija, nyolc épületben elemi iskolája és két 
kisdedóvó a község különböző részein.

Van ipartestülete, önkéntes tűzoltósága, kereskedők 
egyesülete, több nagy könyvtára, két nyomdája és heti 
lapja a Vrbasser Zeitung.

Uccái hosszúak és Ízlésesek, különösen a főucca, 
amely hatvan méter széles, négy sor fa szegélyezi és Íz
lésesen van parkírozva. A főtéren van Luther Márton 
gyönyörű bronzszobra, amelyet Becker János ujságárus 
elhunyt testvérének emlékére emeltetett. A temetőben 
Pehán József, az elhunyt festőművész plasztikai szépsé
gű emlékszobra áll. A katolikus templom előtt a Seidl- 
család állitott művészies keresztet.

A jótékony nőegyletek, valamint a Vöröskereszt
egylet intézi a szamaritánusok munkáját. Az elmúlt két 
évben 183 Ínségest láttak el Vrbászon természetbeli se
géllyel. Ki kell emelni Schwarz Jenő vezérigazgató em
berbaráti működését, aki negyven ínségesnek két éven 
keresztül 3—3 hónapig adott ingyen ebédet. Van két sza
natórium a községben, 9 orvos, 2 állatorvos és 2 gyógy
szertár. Külön említésre méltó az evangélikus egyház 
szeretetháza, amelyben hetven szegényt gondoznak. 
Fenntartásáról az emberszerető polgárság gondoskodik. 
Végül a községi szegényház.

Vrbász nevezetessége, hogy a hatvanas években el-
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lopták az éneklő bakterját és ebből merítette témáját 
Vachot: »Egy faluban két bakter« című elbeszéléséhez.

Lakossága szorgalmas, rend- és munkaszerető, taka
rékos. Víg kedélyű, szereti a kellemes és szórakoztató 
életet. Szép szál emberek, inkább szőkék, de a barna sem 
veszik ki. A lányok sudár termietűek, karcsú, őzlábuak, 
főként búza-szőkék. Jó háziasszonyok válnak belőlük, 
mjert értik a főzőkanál forgatását.

Mindent összegezve, ez a nagy falu a béke, nyuga
lom és a hangyaszorgalom otthona, ahol mindenféle fe
lekezetű és nemzetiségű a legnagyobb barátságban él. 
A fejlődés minden téren érezteti jótékony hatását, így 
Vrbász szorgalmával eléri azt a helyet, amelyre pre
desztinálva van. Ha a világ felocsúdik gazdasági kábu- 
lásából, Vrbász újra bekapcsolódik országunk gazdasági 
vérkeringésébe és újból munkába állítja a sok munkás
kezet, amelyre ma súlyos átokként! nehezedik a gazda
sági válság.

Maráczy Ferenc
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Svetozár Miletics
A XVI. század első éveiben néhány szerencséjét ke

reső család telepedett le Szombor északi határán és a t*j- 
lecskai dombok déli része között elterülő Meritic pusz
tán. A jövevények hangyaszorgalmát és erős kitartását 
siker koronázta, mert a pár lélekből álló település három
négy évitized alatt kis faluvá fejlődött. Az 1543. évben 
már évi tizenhat forint adót fizet a török kincstárnak. 
Adományozás révén a kis falu 1633. évben Kovácsy Mik
lósnak, 1681 évben pedig Balassa Ádámnak a tulajdo
nába kerül a hozzá tartozó nagy terjedelmű pusztával 
együtt. Az 1700. évben történt összeírás alkalmával MJe- 
ritic már Nagy Militics néven szerepelt és arról volt ne
vezetes, hogy a török megszállás alatt is, annak idején 
hatalmas summát, harminc forint évi adót fizetett a ka
locsai érseknek. A  szombori szabadharcosok 1720. év tá
ján birtokukba vették az akkor már Veliki Milisity né
ven ismeretes Nagy Militicset, amelyet 1763-ban már 
Militics nemes községnek hivnak. Jóval későbben vál
toztatták meg a község nevét Nemes Militicsre, amely 
az impériumváltozás után Miletics, majd későbben Szve
tozár Miletics elnevezést kapta. A község lakosai beszéd
közben csak Demesának említik.

1745. évben szűnt meg Szomborban a határőri mi-
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licia és a hivatalos körökben ekkor kelt életre az a gon
dolat, hogy Szombor legyen a vármegye székhelye. A 
gyér számú nemesi családok gyarapítása érdekében ne
mesi község létesítését is elhatározták és erre a célra a 
vármegyei és kamarai körök a Malitics pusztát jelölték 
ki. Amint ez a határozat nyilvánosságra került, Berecz 
János bezdáni nemes három társával, három évi utánjá
rás után megszerezte a vármegyétől a telepítési enge
délyt. Ennek birtokában megkezdődött a telepítés, amely
nek előőrseként már 1748. évben több szuboticai nemes 
család költözött Militics puszjtára. Az eredeti terv sze
rint csak nemesi családok telepedhettek le, aminek azu
tán az lett a következménye, hogy az ország elszegénye
dett nemesei mind Mjliticsre özönlöttek szerencsét pró
bálni. A szűkös anyagi körülmények miatt sem földjüket 
kellőképen megmunkálni, sem pedig megélni nem tud
tak és ezért 1752-ben a vármegyéhez fordultak segély
ért. Ebben az évben alakult meg a római katolikus plé
bánia, a templom felépítésével azonban anyagi okok 
miatt 1818-ig kellett várni. így alakult a község neme
si közbirtokossággá, mely az 1758-ban kapott statútu
mok szerint önkormányzattal bírt. A nemes lakosok tag
jai voltak a községi gyűlésnek, amely tizenkét tanácses
küdtet választott. Utóbbiakból választották meg éven
ként a hadnagyot, akit később kapitányi cim illetett meg. 
1771-ben hatvan nemesi család élt Militicsen, mely a vár
megyei életben fontos szerepet töltött be.

Volt olyan idő a vármegye életében, amikor a me
gyei tisztikar a pandúrtól kezdve az alispánig mind ne- 
mesmiliticsi származású nemesből állott.

A szájhagyomány szerint a megyeháza felépítését is
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eredetileg Nemes MÜliticsre, a kápolna mai helyére ter
vezték, ez azonban ismeretlen okból elmaradt.

Többek között Odry József, Knézy Antal alispánok,, 
Alföldy Lajos, Czintula János, Körmeny János, vala
mint a Hajnal, Piukovics és Kijevics családok már 1848* 
év előtt nemesmiliticsi birtokosok voltak. A letelepített 
harminchat nemesi család a kamarával kötött szerző
dés szerint csak bérlője volt a határnak, amit későbben 
négyezer forint lefizetésével megváltottak a kamarától.. 
A nemesi birtokokra vonatkozó királyi adománylevelet 
1803 december 9-én kapták meg a nemesi családok. Ezek 
közül a családok közül nagyobb birtokkal rendelkeztek 
az Alföldy és Czintula, 1895. évben pedig az Etlényi és 
Kuluncsics családok, akik nemesi előnévként a nemesmi
liticsi nevet is megkapták. A községnek 1791. évből; 
származó pecsétjén egy pajzsban álló, kardot tartó két- 
farku oroszlán látható. Az iparoscéhek 1815. évben kap
tak Szabadalmat. Lakossága 1828-ban a nemeseken ki
vül 103 lélek, 27 házzal biró, 23 házatlan zsellér és 13 
iparos volt. 1900. évben már 784 háza volt a községnek,. 
3803 lakossal, akik közül 2115 magyar, 146 német, 61 
szerb és 1478 bunyevác anyanyelvű volt.

A lakosság mai száma 4200 lélek, amelynek fele ma
gyar, fele bunyevác. A lakosság egészen a nyolcvanas 
évekig elkülönítve élt. Szécsényi Jenő, —  aki később 
nagyváradi kanonok lett, — plébánoskodása alatt épült 
köves úttól jobbra a falu felé laktak a bunyevácok, mag 
a magyar lakosság a túlsó oldalon a falu Szombor felőli 
részén helyezkedett el. Az egyes birtokok is ilyen fel
osztásban voltak csoportosítva. Későbben az összeháza
sodások következtében — csökkent ez az elkülönítés,,
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amelynek ma már csak nyomai maradtak meg. A község 
határa ma nem egészen 12.000 hold terjedelmű, amely 
kis és középbirtokokra oszlik. Agrárreform céljára mint
egy 157 holdat vettek igénybe. A iszuboticai vonalon fek
vő Aleksza Szantics közelében egészen a határ szélén 
Szombor, Sztanisics. Sztára Moravica, Szubotica, Bácsal
más és Katymár felé vezető országutak keresztődésénél 
van még mai napság is egy ütött-kopott vén csárda, amit 
a község a hozzávaló földterülettel együtt bérbe szokott 
adni. Ebben a csárdában volt, még a negyvennyolcas 
idők előtt a szegénylegények tanyája, ahol hangos be
tyármulatságok zajlottak le. Annak idején Rózsa Sándor 
is többször megjelent a csárdában, mig gróf Ráday Ge
deon meg nem tisztította az országot a puszták legen
dás hőseitől. Mint ismeretes, a vizsgálatok és nyomozá
sok során nem egy tekintélynek örvendő emberről derült 
ki, hogy összeköttetésben állott a betyárokkal. Nemes 
Militicsről senki sem vett részt ezekben az üzelmekben, 
gyanúnak még az árnyéka sem érhetett senkit, annál na
gyobb volt a megdöbbenés, amikor egy napon Knézy An
tal nevű kisbirtokos pecsétes idéző levelet kapott gróf 
Rádaytól. Knézy tudatában ártatlanságának, mégis szé- 
delegve indult a rettegett hirű Rádayhoz és mire a gróf 
szine elé került, inkább holt emberhez volt hasonló, mint 
élőhöz. Ráday leültette JKnézyt egy székre és kis váltat
va egy feltűnően sápadt, reszkető embert vezettek be a 
szobába. Ráday kérdésére Knézy kijelentette, hogy so
ha nem látta még, nem ismeri. Erre Ráday azt a kérdést 
tette fel Knézynek, nem loptak-e el tőle 22 év előtt há
rom lovat. Rövid gondolkozás után Knézy visszaemlé
kezett az esetre és igennel felelt. A gróf kérdésére azt is
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elmondta, hogy annak idején negyven forint kár érte.. 
Ráday erre kifizette a meglepett Knézynek a negyven- 
forintot és kijelentette, hogy a lovakat a szobába beve
zetett sápadt ember kötötte el, aki senki más nem volt,, 
mint a katymári biró.

Nem mindenki járt ilyen jól a Ráday által meghí
vott vendégek közül, de Knézy ennek ellenére szivetsen 
lemondott volna erről a meghívásról.

Nemes Mjilitics vasútállomást is kapott, mig 1910 
évben a kincstár a község határában egy ujabb vasútál
lomást létesített, amely ma Ivankovics néven ismeretes. 
A Ferenc-csatoma építése alkalmával Odry József al
ispán támogatása lényegesen megkönnyítette az ásatási, 
munkálatokat s ezért a társaság hálából a község köze
pén egy impozáns épületet épített, amelyet kőfallal vett 
körül. Ebben az épületben nyert későbben elhelyezést a. 
községháza, amely a mai napig is ott székel.

A lakosság testalkatára nézve tiszta dinári tipus, a 
jellegzetes rövid derékkal és hosszú végtagokkal. Külön
ben szorgalmas, igyekvő természetű népek, akiknek las
sanként sikerül a sztanisicsi és csonopljai határ felé eső, 
német kezekben lévő földeket visszaszerezni. Nagy kár, 
hogy a bunyevác lakosság által divatba hozott egyke 
rendszert a magyar lakosság is kezdi átvenni. Nyiltszi- 
vűek, barátságosak, rendkívül vendégszeretők. Szeret
nek mulatni. Legendákat mesélnek a régiek hatalmas, 
mulatságairól, amikor egy-egy jótorku lemesai nemes 
fantasztikus mennyiségű bort csúsztatott le a torkán. 
Ezek a napokig tartó mulatságok oly sűrűn történtek, 
hogy boldogult Volarics György plébános egy ízben ki is> 
prédikálta a templomban. Az asszonyok sirva, a férfiak
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lehajtott fejjel hallgatták a szentbeszédet. Másnap reg* 
gelre ismeretlen tettesek a plébános összes ablakait be* 
verték. Még sok hasonló történet forog közszájon, ame
lyek a militicsi virtus igaz voltát bizonyítják. Ma már 
a gazdasági krízis következtében itt is jóval csendesebb* 
élet folyik.

A bunyevác lakosság népviselete a szuboticai bu
nyevác népviselethez hasonló és ezt az idők folyamán a 
magyar lakosság is átvette. A  nők ünnepi ruházata 
eléggé költséges, mert speciálisan erre a célra szőtt di* 
szes nehéz selyem és plüsből készül. Egy ruhájukhoz any- 
nyi anyag szükséges, amiből 2—3 mai divatos szabású 
ruhát lehetne kiállítani. Nem egyszer megtörtént már, 
hogy egy 2—3 leánygyermekes kisgazda, mire leányait 
felnevelte és férjhez adta, anyagilag tönkre ment. A  le* 
ányok mentesítve vannak a nehéz mezei és egyéb hason* 
ló munkáktól, csupán a háztartásban foglalatoskodnak. 
Mint asszonyok azonban kiveszik részüket a legnehezebb 
munkából is. A férfiak leginkább fekete, esetleg sötét
kék szövetből készült ruhát viselnek, amelyhez azelőtt 
szűk, most pedig lovagló nadrágot hordanak. Magas szá
rú, tükörfényes csizma és fekete, modern kalap egészíti 
ki ruházatukat, mely alatt alacsony gallérral ellátott 
inget viselnek.

A római katolikus templomban minden nemesi csa
lád számára egy pad van elhelyezve, ahová más, különö
sen pedig nem nemes család tagja nem ülhet le. A  köz
ség nemes lakossága kegyura a templomnak és ők is vá
lasztják meg a papjukat. A z  1902. évben a nemesi csa
ládok anyagi hozzájárulásának segítségével a templo
mot újonnan rendezték be. A templomban történő házas
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sági és egyéb kihirdetések alkalmával a szertartást vég
ző lelkész, ha nemesi család tagjáról van szó, ma is fel
említi a nemesi származást. Ritkaság számba megy, ha 
egy nemes nem nemessel köt házasságot.

A községnek ma már a posta- és távirdahivatalon kí
vül két gőzmalma és villanyvilágitása is van. Ipara és 
kereskedelme Szombor közelsége miatt nem tudott ma
gasabb nivóra fejlődni, fő foglalkozása a lakosságnak 
ma is a földművelés. Van iparos köre, könyvtára, mű
kedvelő zenekara, amely szép eredményeket mutathat 
fel. Sport-egyletében tehetséges futballjátékosok vannak, 
akik Káics Márton elnökkel együtt mindent megtesznek, 
hogy a község sportjának méltó himevet szerezzenek.

Külön fejezetben kell méltatni a jelenlegi plébáno3, 
Agatics Boldizsár működését, aki tevékenységével rend
kívüli módon emelte a község jelentőségét és ezáltal a la
kosság boldogulását mozditotta elő. Az ő kezdeményezé
sére létesült az iszap- és gyógyfürdő, amelynek jód-tar- 
talma már sok száz reumás betegnek szerzett gyógyu
lást. Ugyancsak az ő kezdeményezésére épült 1926. év
ijen a templom melletti domb tetején egy gyönyörű ká
polna, amelyet nagy ünnepség keretében szenteltek fel. 
Az 1932. évben a pápa egy Mária képet ajándékozott a 
kápolnának, amelyet ez alkalommal bucsujáróhelynek is 
felszenteltek. Évenként úgy a fürdőbe, mint a zarándok- 
helyre tízezrével jönnek az idegenek, akik mindenkor 
sok pénzt hagynak a községben.

Nagy hátrányára van a községnek, hogy a hozzáve
zet ő országutak egyike sincsen kövezve és esős időjá
rás esetén el van zárva a környező községektől, mert a
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feneketlen sáron ember fia nem tud keresztül vergődni. 
Esős időben Szetozár Miletics ma is csak vonaton és re
pülőgépen közelíthető meg. Utóbbi esetben is csak a le
szállás tekinthető lehetségesnek, a felszállás azonban 
már nem.

Biró Béla.
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Bezdán
Négy-ötszáz évvel ezelőtt —  amikor a község épült 

Bezdán környéke még a legvadabb állapotokat mutatta. 
Abban az időben a Duna kiöntései majdnem Szomborig,, 
azonkivül Szetozármileticsig és Sztanisicsig terjedtek, 
ősztől késő nyárig egy tenger volt errefelé a világ, ame
lyen egykori hagyomjányok szerint Vörös Márta, Batina. 
kiskirálynője egy aranyért szállitotta át az utasokat. —  
(Vörös Marta Mátyás király idejében élt és amikor túl
kapásai miatt a király felrendelte Budára, befogatott 
ugyan a hintójába, de a kocsist valamely ürüggyel visz- 
szaküldte, ő maga pedig belehajtott a Dunába. Holttes
tét a mai Zmajevac helyén fogták ki és állitólag ettől az. 
időtől fogva nevezték azt a régi néven Vörösmart-nak,,
—  Annak idején az egész batinai szőlőhegy Vörös Márta 
birtokában volt. Azoknak, akik nem tudták az átkelésért 
az egy aranyat megfizetni, három napig kellett a szőlőt 
kapálniok. A legenda szerint Mátyás király is kapálta 
egy napig és igy ismerkedett meg Vörös M&rta gazdálko
dásának leghathatósabb fegyverével, a botozással is. Er
ről a botozásról nevezték el azután a községet Batiná- 
nak, amennyiben a szláv-ajkú jobbágyok a robotbame- 
nést, amely mindenkor a veréssel volt egybekötve, egy
szerűen igy jellemezték: »idem u batinu« — »megyek a
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verésbe. . .«) Annakidején Bezdán helyén mindössze e g y  
sziget állott; egy derékszög alakú sáv, amely kiemelke
dett a környező mocsarakból. Ezen a két, egymással de
rékszöget képező földsávon, mint az egykori sziget leg
magasabb pontján épült fel a község két legelső uccája, 
a mai fő-ucca és a Kolut-ucca, amelyek kezdetben mind
össze néhány halászkunyhóból állottak. Ez a két ucca 
jelenti egyben nyugat és észak felé a község határát is, 
mert innét a talaj egyszerre öt-hat métert lejt, egyfe
lől a Kralja Petra csatorna, másfelől a koluti mocsarak 
felé. A terjeszkedés csak kelet és dél felé lehetséges és 
arra is csak a Duna szabályozása óta. Addig a közleke
dés ősztől nyárig leküzdhetetlen nehézségekbe ütközött,, 
de nem lehetett a legkellemesebb nyáron sem a vissza
maradt rengeteg mocsár és vadvíz miatt. Közvetlenül a 
község mellett, a szombor—batinai országuttól párhuza
mosan ma is láthatók egy törökkorabeli híd cölöpmarad- 
ványai az ott elterülő mocsárban, jeléül annak, hogy a 
közlekedés Szomborból Batina felé nyáron is csak úgy 
volt lehetséges, ha ezt a mocsarat, amely a legnagyobb' 
nyárban sem száradt ki, áthidalhatták. A Duna szabá
lyozása óta a helyzet lényegesen javult. Azóta ujabb gá
tak is épültek, valamint három szivattyútelep, a külön
böző mocsarak és vadvizek lecsapolása céljából: a ko- 
lut—bezdáni, a nagyszigeti és a kendjai. Ennek ellenére 
még mindig rengeteg víz veszi körül Bezdánt. Ilyenek: 
a koluti mocsarak, a Benga-fok, a Gál-fok, a Kopola- 
fok, a fekete-víz, a »vajas« és a különböző vénduna ma
radványok és a kiöntések, amelyeknek se szeri, se szá
ma. Víz ezenkívül még a Kígyós-patak, a Kralja Petra 
csatorna és a bajai tápcsatorna is és ennek a rengeteg.
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víznek a következménye azután a rengeteg sok szúnyog, 
amelyek miatt az élet nyáron egyszerűen elviselhetetlen 
Bezdánban. Apatin köztudomásulag a leghirhedtebb szú
nyogfészek, elbújhat mellettünk. Egy belső-bácskai la
kosnak elképzelése sem lehet a mi szúnyogviszonyaink
ról. De hát ez valóban meg is halad minden képzeletet. 
Ezt látni és érezni kell.

*

Bezdánnak mintegy 10—20.000 lakosa van, amely
nek háromnegyed része magyar, egynegyed része német, 
de az utóbbiak egytől-egyig jól bírják a magyar nyel
vet. A német lakosság később telepedett le, mint a ma
gyar. Ezt mutatja elhelyezkedésük is, amely az első te
lepülés helyétől (a dombokon épült két legrégibb uccá- 
tól) délkeletre esik, jóval lapályosabb területre. Ugyan
csak lapályosak már a község déli magyarlakta területei 
is, amint az elnevezésükből is kiderül, (Nagyvajna, Kis- 
vajna, Cigánygödör, Homokszentgyörgy) jeléül annak, 
hogy már ezek iis későbbi települések. Szláv őslakók — 
mint mondottam —  Bezdánban nincsenek, legfeljebb olya
nok, akiknek a neve szláv, de főként szlovák eredetűek. 
(Jankovics, Janovics, Bulyák, Mazák stb.) Úgy a ma
gyarok, mint a németek kivétel nélkül római katolikus 
vallásuak. Rajtuk kivül még néhány zsidó család él Be*- 
dánban.

*

Nevek. Legelterjedtebb családnév Bezdánban két
ségtelenül a Bosnyák. Ebből annyi van, mint a Matrasze- 
le. Az ember nehezen igazodik el köztük, bár a legtöbbje 
megkülönböztetésül valami előnevet is visel. (Zsidó-Bos- 
nyák, Biró-Bosnyák, Gatyaszár-Bosnyák, Mézes-Bos-
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nyák stb.) Gyakori nevek még: Szabó, Kovács, Kis,.
Nagy, Német, Magyar, Horváth, Pálinkás, Major, Ta
kács, Kedves, Lovas, Lovász, Varga, Vince, Pázmány, 
Görcsönyi, Krekó, Balla, Csapó, Fejes, Vasas, Buriánr 
Pőcz, Böröcz, Csitári, Becsvárdi, Kisbéri, Várongi stb* 
Végül hadd emlitem fel azt a magyar községben majd
nem példátlan kuriózumot, hogy Balog egyetlen egy 
sincs.

*

A bezdáni paraszt: nem a legideálisabb képviselője 
a magyar parasztnak. A legtöbbje kissé tulságba viszi az 
anyanyelvűséget. Mi tagadás, van benne valami skótsze
rűség. Ez nem szabály természetesen, de nem is kivétel. 
A dolog magyarázatát abban látom, hogy a legtöbbje 
jobbágy-ivadék és még nem sikerült kiheveraiök a sze
génység csökevény-ösztöneit, amely apáról fiúra öröklő
dik és a földi javak mindenekfölé helyezésében nyilvánul 
meg. Bezdánban hallottam azt az erősen skót-izű szójá
tékot, hogy »Ha a paraszt csirkét eszik, akkor vagy a 
paraszt beteg, vagy a csirke.. .« Igaz, hogy nincsenek is 
nábobjaik. Az átlag 5—15 hold földön gazdálkodik. A 
30—40 holdas gazda már a legmódosabbak közé tarto
zik, százholdas mindössze egy-kettő akad. Dolgosak, jó
zanok, a földhöz kimondhatatlanul ragaszkodnak.

*

Mint a magyar paraszt általában, a bezdáni is ko
moly és szófukar. Háromszor is meggondolja, amig egyet 
szól. A zárkózottsága mögött a büszkesége rejtőzik. Erő
sen megnézi, hogy kit méltasson szóra. Kissé lobbané
kony, de alapjábanvéve jóindulatú és barátkozó.

*
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Divat. A parasztlegények öltözködése ma már alig 
tér el az iparosokétól, illetőleg csak annyiban, hogy nem 
hordanak félcipőt, nyakkendőt és hosszú télikabátot. 
Azonkívül a kalapjukat, nem horpasztják be vagy ka- 
nyaritják le, hanem úgy hordják, ahogyan a kalapostól 
elhozták és a szine mindig fekete. A ruhájuk szine főkép 
sötétkék vagy barna. A  szabása annyiban tér el az ipa
rosokétól, hogy a zakó rendszerint négygombos (két sor) 
magasan fent csukódó fazonnal. A télikabát rövid, fék 
te posztó. A micisapkát nem kultiválják, sem a bricsesz- 
nadrágot. Nem divat a csizma sem.

A magyar leányok divatja az elmúlt nyolc-tíz év 
alatt mélyreható változásokon ment keresztül. Azelőtt 
jobban tetszettek. A  szoknya majdnem bokáig ért. Az 
anyaga világoskék, galambszürke, meggypiros, krém, 
vagy rózsaszín szövet volt. Öt-hat szoknyát öltöttek egy
más fölé, ennek ellenére nem voltak túlságosan terebé
lyesek. A blúz anyaga átlátszó fehér tüll vagy grenadin, 
esetleg szövet, ugyanabból az anyagból, mint a szoknya. 
A  télikabátjuk —  ezt ma is hordják még — majdnem 
térdigérő égetett-mintáju plüs anyagból készült. Haju
kat simán hátrafésülve, keskeny piros szalaggal leköt
ve és egyágban, lógva hordták, amelynek végére széles 
piros szalagot kötöttek. A mai divatjuk meglehetősen 
felemás és kifejezéstelen. Mar nem paraszti, de még 
nem is úri. Átmenet a kettő között. A szoknya alig ér 
térden alul és mindössze, ha egy alsószoknyát hordanak 
alatta. De lehet, hogy az is kombiné már. A ráncok elöl
ről és oldalt teljesen eltűntek, mindössze néhány maradt 
meg hátul, mintegy emlékeztetőül az egykori divatra. 
Ehhez úgynevezett »bögyös-bluz«-t hordanak szövetből.
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A  harisnyájuk flór vagy selyem, a cipőjük kivágott, ma- 
•gassarku, többnyire lakk. Szalagot nem igen kötnek már 
a  hajukba.

Mindezek alapján meg kell állapitani, hogy a bezdá- 
ni parasztlányok ősi viselete kiveszőben van. Miaga a pa
rasztság Ítélte halálra, amely restelkedni kezdett miatta 
és mindenáron szabadulni igyekezett tőle. Még néhány 
évtized és hírmondó sem marad belőlük. Egyszerűen nem 
lesznek már parasztlányok. A  divat fejlődése arra mu
tat, mert egyre jobban közeledik az úri viselethez. Mar 
sokan vannak ma is olyanok, akik kivonva magukat a 
természetes evolúció törvényei alól, máról-holnapra ki
ugrattak a parasztszoknyából és felöltötték a »bukjel«-t, 
»kivetkőztek«. A németek előbb kezdték, mint a magya
rok. Parasztosan öltözködő német leány ezidőszerint 
már csak mindössze kettő —  két darab van, akár elölről 
olvassuk, akár hátulról. (Ki is jelentette a trombitás- 
l>anda nemrégiben határozatilag, hogy ennek a kettőnek 
nem érdemes »fujni« és azóta nincs német táncmulat
ság). De a magyarok is derekasan nyomulnak utánuk. 
Elsősorban a nem kimondottan földműves-foglalkozá- 
suak, mint például a hajósok, de a földművesek közül is 
sokan, főként a tehetősebbje. A legújabb generációt 
már nem nevelik, ületve öltöztetik parasztnak. Átlagban 
tíz közül alig akad egy-kettő, akit még a régi viselet sze
rint öltöztetnek, a többi már »kisasszony«. Az a legérde
kesebb ebben, hogy főkép csak a leánygyermekükkel van
nak a szülőknek efféle ambícióik, a fiukat meghagyják 
parasztnak. És érdekes az is, hogy azok a paraszt
leányok, akik egyszer kivetkőztek, már nem is hajlan
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dók többé paraszthoz férjhezmenni, hanem iparosra 
várnak.

Ennek a magyarázata viszont abban keresendő, ami 
az egész kivetkőzési folyamatot alapjábanvéve megindí
totta: a sajátos bezdáni szociális viszonyokban, amelyek 
a nők és elsősorban a parasztleányok számára kivételes 
helyzetet teremtettek. Bezdánban ugyanis a háború 
után különös konjunktúrája támadt a női kézimunkának 
a műszövő-ipar fellendülésével. Nincs az egész ország
ban annyi műszövő, mint magában Bezdánban. Azelőtt a 
magyar parasztleányok is a földet dolgozták. Napszámba 
jártak. Ma már legfeljebb az aratásban vesznek részt. 
Egyébként kézimunkáznak. Ebből kifolyólag jövedelmük 
van és ennek viszont az lett a következménye, hogy ön
állósították magukat, »emancipálódtak«. Nem függnek 
többé a környezetüktől, amely eddig kenyeret adott ne
kik, tehát elszakadtak tőle. Testben-lélekben átalakultak* 
A mai ápolt-arcú és kezű, lakkozott-körmü, légiesen 
lenge parasztleányokban nem lehet többé ráismerni 
azokra a pirospozsgás, tenyeres-talpas nőkre, akik még 
egy évtizeddel ezelőtt voltak. Csupa mesebeli királykis
asszony lett belőlük. Más a modoruk, a viselkedésük is. 
Ma már be lehet nekik mutatkozni, nem jönnek zavarba 
és jelentik ki, hogy »jól van« vagy kérdik, hogy »he?«. 
A parasztszoknyákkal együtt igyekeztek a régi szoká
saikat is levetkőzni s ugyanakkor felvenni azokat, ame
lyekre a megváltozott körülmények kötelezték őket. Ki
művelődtek.

Tehát a sajátos bezdáni szociális viszonyok csak a 
leányok számára teremtettek kivételes helyzetet, ami 
egyúttal azt is megindokolja, hogy miért csak a leányok
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azok, akik karriért kívánnak csinálni. Ennek következ
tében azután a bezdáni parasztleányok és iparosleányok 
között meglehetősen nagy a rivalizálás és az antagoniz- 
mus. Az iparosleányok mindent elkövetnek, hogy meg
nehezítsék a gyűlölt és lenézett »kivetkőzöttek« érvé
nyesülését, akik érdekeiket a legnagyobb mértékben ve
szélyeztetik. Kinézik őket maguk közül, nem fogadják 
be őket a társaságukba, igyekeznek éi ezteitni velük a 
felsőbbségüket. A született arisztokrácia harca ez a be
tolakodókkal, a bezdáni viszonyokhoz leszállított mére
tek és körülmények között. De ez már aligha változtathat 
a tényeken. Mindgyakoribb eset, hogy iparosfiuk kivet
kőzött parasztleányokat vesznek feleségül, akik anyagi 
szempontból rendszerint ideálisabb partiek is, mint a 
szegényedő iparosság, viszont ugyanez megfordítva még 
nem fordul elő. így a parasztleányok vérmes reményei 
sem válnak mind valóra, viszont az iparosleányok is ala
posan megérzik az idegenből támadt konkurrenciát és 
ennek következtében egyre nehezebben tudnak férjhez- 
menni.

(Nóta bene: valamirevalóbb iparosleány viszont már 
nem is igen hajlandó iparoshoz férjhezmenni, hanem 
»urat« vár. Tisztviselőt, orvost, mérnököt. És az úri
leányok? Természetesen grófot, bárót. Mindenki felfelé 
törekszik és ennek a túlhajtott ambíciónak természet
szerűleg gyakran hajótörés az ára).

*

Az öregek. Ezek még természetesen a régi viselet 
hivei. A férfiak öltözete a ráncospantalló, más néven 
»plmdranadrág«. Az anyaga zeig, a szine sötétszürke.
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Az ünneplő: (csak téli ünneplőjük van) búza virágkék
posztóból ugyancsak plundra-szabású nadrág, fehér fla
nellel bélelt kabát, gallérja imitált perzsa. Lábbelijük 
fehér gyapjuharisnya és papucs, az asszonyok téli-»baj- 
kó«-ja valamivel sötétebbkék, ugyancsak posztó, ugyan
csak imitált perzsagallérral és alul ugyanilyen tenyérnyi 
széles szegéllyel. /! Nyáron úgynevezett »rétümög«-ben 
járnak a szentmisére, ennek ujját a váll alatt buggyosra 
húzzák. Az ing fölé fekete alapon piros, kék és sárga csi
kós vagy virágos mintájú, nagyrojtu selyemkendőt köt
nek keresztben. Lábbelijük vastag fekete gyapjuharis
nya, papucs és »botos«.

*

A hajósok. A bezdáni hajós, mint uszálykormányos 
és matróz közismert az egész Dunaháton, Passautól le a 
Fekete-tengerig. Életét az uszályon tölti el, ezen a foly
ton vándorló alkotmányon, amelyen a napvilágot is meg
látta. Rendszerint vele él a családja is. Itthon azonban 
háza van. Itt élnek a nagyszülők az unokákkal, amig 
ezek is fel nem cseperednek és ki nem kötnek valamelyik 
uszályon, mint matróz vagy annak a felesége. A leg
több hajóscsalád egy ősi hajósdinasztiát képvisel, amely
nek tagjai azóta hajóznak, amióta a Dunán hajók úsz~ 
nak. Ők ennek a pályának az arisztokratái. A történelmi 
osztály.

A bezdáni hajós az a species, amelynek férfitagjai 
is — a fiatalok —* ugyancsak kivetközőben vannak. A 
hajós-uniformist is csak a hajón viselik már. Amint a 
partra lép, leveti. Ha meglátod a bezdáni hajóst, ezt a 
világot látott embert, aki tudja, hogy mi a sikk, ünnep
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lobén, kravátliban, sárga cipővel a lábán, keztyűvel a 
kezében, lobogó bő nadrágjában, a tomporán szorosan 
megfeszülő s a vállain négysarkosra párnázott zakkójá- 
ban, vastag bambuszbottal a karján, hetykén a szemre- 
huzo!tt̂  Habig-kalapjában, holmi tönkrement grófnak 
néznéd. Az is, mert ahogyan erre mifelénk mondani szok
ták: mihely’st szabó, mingyárt báró s mihelyst matróz, 
mingyárt gróf«. Csak a monokli hiányzik a szeméről. Ön
érzetes emberfajta, de nagyon barátkozó és szeret kiten
ni magáért. Az átlagos hajóstipusnál sokkal józanabb és 
megfontoltabb. Nem afféle világcsavargója, kikötői cső
cselék, kétes lebujok és örömtanyák habitüéje. Megbe
csüli magát és számot tart arra, hogy itthon is jóvéle
ménnyel legyenek róla. Majdnem mindig hazulról házaso
dik. Az ismerős hajóscsaládok köréből. Attól fogva a csa
ládjának és a falujának él, amelyből az örökös vándorlás 
sem tudja elszakítani.

*

A szegények. Bezdán szociális viszonyainak alapvető 
jellegét végeredményben azonban mégis csak az általá
nos szegénység adja meg. A községnek majdnem a fele 
kétkézi szegény napszámos-ember, akik csak a legna
gyobb küzdelem és nélkülözés közepette tudják fenn
tartani magukat. A tavalyi rossz termés következtében 
ezen a télen igen sok olyan szegény család volt, ahol 
még nagyünnepen sem jutott kenyér az asztalra, hanem 
csak főttkukorica. Valamikor jobb sorsuk volt ezeknek 
is. Messze vidékre eljártak dolgozni, mint hónapos-ara
tók. Ami természetesen nemcsak a szorosravett aratásra 
vonatkozott, hanem 6—8 hónapi szerződéses alkalmazást
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jelentett a különböző uradalmakban, készpénzfizetéssel,, 
és természetbeni járandósággal egybekötve. A plundra- 
nadrágos bezdáni kubikosok is országszerte, sőt, a ha
tárokon túl is közismertek és keresettek voltak. Ma nem 
tudnak hova lenni az életükkel és a dolgos két karjukkal, 
amelyre nincs szükség sehol. Pusztulásra vannak ítélve.

Kisbéry János.
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Crvenka 1785—1933
Crvenka, a kulai járásban a Kralja Petra csatorna 

oldalán és a telecskai dombok tövében fekszik. A köz
ség neve bolgár nyelven vörös épületet, átvitt értelemben 
várat is jelent, amit a régi vársáncok talált nyomai 
megerősítenek. A kalocsai érsekség 1543. évi összeírásá
ban már Crvenka is fel van sorolva, viszont a török hó
doltság korában a község nevét seholsem találjuk. Az 
1768. évi kamarai térképen Crvenka-puszta, Bajsa és 
Emusity alatt, a sziváci és veprováci határvonalok között 
fekszik és Crvenka a hozzá csatolt Szalosity-pusztával 
kamarai birtok volt. Ezt megelőzőleg 1655-ben Vesselé- 
nyi Ádámot iktatták Crvenka-puszta tulajdonjogába.

A  község ma körülbelül tizezer lakost számlál, 
amelynek ősei és alapitói 148 évvel ezelőtt vándoroltak 
ki ősi hazájukból Zwei-Brücken és Pfalz környékéről, 
hogy a II. József uralkodása alatt kiadott császári pá
tens segítségével új hazát alapítsanak. Az evangélikus 
németek telepítése 1783. évben olyan erős mértékben in
dult meg, különösen Lengyelország felé, hogy a később 
induló telepeseket a bécsi kancellári hivatal Bécsen át 
Magyarországba és onnét a mostani otthonuk felé irá
nyította. Ezek a telepesek, akik útleveleiket a bécsi te
lepítést irányitó kincstári hivatalban leadták, két forint
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útiköltséget kaptak fejenként és ujabb egy forintot a 
mostani Szomborig.

A mai virágzó Crvenka község alapjait ezek a tele
pesek fektették le 1785-ben, amikor azonnal egyházilag 
is szervezkedtek és még ugyanezen év május 29-ikén 
Hajnótzy Sámuel tartotta az első istentiszteletet, sza
bad ég alatt. A telepítéskor ötszáz nádfödeles házat épí
tettek, persze a kincstár magas anyagi hozzájárulásával. 
Az új község 3781 lelket számlált és pedig 88 katolikus, 
6 szerb, 2840 ágostai evangélikus és 835 református lé
lekre oszolva. A telepítést végrehajtó kincstári hivatal 
messzemenőleg gondoskodott a telepesek, ellátásáról. A 
földművesek 16— 23 hold szántóföldet kaptak, téli és 
nyári veteménnyel bevetve, továbbá 4 lovat, vagy 22 
forintot, ezenkívül a szükséges mezőgazdasági felszere
lést, kocsit, ásókat, ekét, hámot stb., amit a föld meg
műveléséhez használtak. Ezenkívül egy tehenet, vagy 18 
forintot, vajköpülőt és egyébb háztartási cikket, amire 
csak szükség volt. A lakóházak építését is a kincstári 
hivatal finanszírozta és egy lakóház felépítése körül
belül kétszáz forintra rúgott. Az iparosok a házon kivül 
ötven forintot készpénzben kaptak, hogy az iparukhoz 
szükséges szerszámokat beszerezzék és iparukat tovább 
folytathassák.

Érdekes a crvenkai első telepesházak építésének költ
ségvetése :

Vert fal felépítése 16 forint, vakolás 19 forint, ké
ményhuzat, csatornák építése 3 forint 12 krajcár, tűz
hely 30 krajcár, 2 darab kályha láb á 12 krajcár, 24 kraj
cár, 2 tűzfal építése á 1 forint, 2 forint, 4 darab ajtó
keret beépitése 2 forint 24 krajcár, 4 darab ablakkeret
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beépítése 1 forint 12 krajcár, mennyezet deszkázása 2 fo
rint 30 krajcár, ehhez szükséges ácsmunka 7 forint, a 
tetőzet ácsmunkája 14 forint 17 krajcár, tető gerendázat 
felállítása 2 forint, nádtető 6 forint, 4 ajtó anyaggal á 
56 krajcár, 3 forint 44 krajcár, 3 ablak á 1 forint, 3 
forint, 4 ajtó vasalása á 51 krajcár, 3 forint 24 krajcár, 
2 agyag kályha 3 forint, 6 forint, munkadij 93 forint 
42 krajcár, tégla, épületfa, deszka stb. 106 forint 18 kraj
cár, összesen 200 forint. A telepítési hivatal számadása 
szerint egy telepescsalád körülbelül 50 forintba került. 
A  mai németlakta bácskai községekben 1789. év végéig 
3500 családot telepítettek, úgyhogy a telepítés 1.750.000 
forintba került a kincstári hivatalnak, az egyéb kiadá
sokkal tehát mintegy kétmillió forintot emészthetett fel.
— 1795. évben a szabadévek leteltek, de a crvenkaiak 
nem akartak adót fizetni, ezért a vármegye kénytelen 
volt katonaságot küldeni rájuk és ebből véres összeüt
közés keletkezett.

Crvenkán az első iskolát 1803-ban adták át hivatá
sának. Az iskola építése 1013 forintba került és az első 
tanító Walter J. volt, aki már az iskola felállítása előtt 
is tanított.

A telepesek igen sokat szenvedtek a rossz, egész
ségtelen éghajlattól, amelyet ezen a mocsaras területen 
nem bírtak ki és nagyon sokan elhaltak a telepítés utáni 
hónapokban. Az elsárgult, poros feljegyzések szomorú 
statisztikát mutatnak. 1785. évben május 4-ikétől decem
ber 31-ikéig 253 személy halt meg és október havában 
volt a legerősebb a halálozás, ezekben a hónapokban 80 
személy hunyt el. A községben többször dühöngött a ko
lerajárvány, amely nagy áldozatokat szedett. A mostani
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köztemetőben, amely a Telecska dombján van, elkülöní
tett helyen nyugszanak a járvány áldozatai és ezt a te
metőrészt népiesen ma is kolera-temetőnek nevezik. A 
régi feljegyzések szerint 1863. évben 405, 1869. évben 
671 és 1873. évben 579 crvenkai halt el kolerajárványban.

A szorgalmas, munkaszerető, tisztaságot kedvelő né
metség nemcsak vagyonban, hanem népességben is sza
porodott, úgyhogy 1857-ben 6179 és 1890. évben 7469 
lelket számolt a község 1022 házzal és 11.398 katasztrá- 
lis holddal. Ma a lakosság száma Nova-Crvenka dobro- 
voljac telepet is hozzászámítva körülbelül 10.000 lélek* 
Az 1930. évi népszámlálás adatai a következők voltak: 
jugoszláv 1247, német 6969, magyar 540, cseh 135, szlo
vák 22„ orosz 33, kisorosz 8, román 57, zsidó 8 és 
olasz 4.

A község gyors fejlődését előmozdította a csatorna 
építése, amely a falut két részre osztja és az 1792-től 
1802-ig tartó csatornaépitkezéskor igen sok munkájuk 
révén vagyonhoz jutottak. A csatorna építésének költsé
gei 300.000 forintra tehetők.

1835. évben vezették be a céhrendszert és az Ipar
egyesület levéltárában eredeti példányban jó karban lát
ható a Miária Terézia által kiadott eredeti okmány hatal
mas pecsétjével. Ipara egyszerű volt, malmok, olajpré
sek voltak a mai ipar alapjai, később a mezőgazdasági 
gépek ipara is kialakult és igen szépen fejlődött, sőt 
Crvenkát híressé tette. Jóhirű gépgyárai a gazdasági vál
ság következtében sajnos, nincsenek kellően foglalkoz
tatva. Az ipartestület 1884—1886-ban alakult, a jelenle
gi elnöke Seibert Ferenc, titkára Knefély Adalbert. — 
Évekkel ezelőtt volt elnökét, Dohm Károlyt őfelsége ki
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tüntette. Az Iparegyesületnek 239 iparos tagja volt, de az 
utolsó két évben majdnem száz tag visszadata iparos
igazolványát és kilépett.

Jelenleg számottevő iparvállalatai: a Crvenkai Cu
koripar r. t., amelyet 1912-ben épitettek és az üzemét 
1913. évben kezdte meg. Alapitását dr. Lelbach László 
nagybirtokosnak köszönhette, aki birtokának egy részét 
répatermelésre kötötte le. A  cukorgyár ma Jugoszlávia 
egyik legmodernebb cukorgyára, teljesen villanyerőre be
rendezve, kristály-cukron kivül kockacukrot, valamint a 
répa utótermékéből, a melasszból elsőrendű spirituszt ál
lít elő. A gyár kapacitása 240 vágón répa 24 óra alatt, 
26— 30 vágón kész-cukrot és 150 hektoliter spirituszt 
állit elő naponként. Az üzemi idő évről-évre rövidebb 
lesz, mert a cukorfogyasztás csökken. Normális üzem
idény alatt belső és külső munkában kétezer munkást 
tudna foglalkoztatni, de kapacitását a mai viszonyok 
mellett nem tudja kihasználni. Jelenleg a Praska Kre- 
ditna Banka beográdi fiókjának égisze alá tartozik és 
igazgatója Dubszky Gusztáv mérnök, ki ezen a téren 
elsőrangú szakember. A cukorgyár az itteni munkásság
nak valamikor fontos kereseti forrása volt, több hóna
pos üzeme alatt a lakosság megkereste élelmezésen fe
lüli szükségét, amelyet a faluban elköltve a kézműipart 
és a kereskedők üzleteit fellendítette. A rövid é3 gyors 
üzem alatt és a redukált munkabérek mellett azonban az 
idénymunkások, akik többségben vannak, éppen csak a 
szűkös megélhetéshez valót tudják a hosszú téli hónapok 
idejére megkeresni. A falut a cukorgyár látja el árammal 
és a villanyproblémja itt éppen olyan súlyos, mint min
denütt, amit a fogyasztók úgy oldanak meg, hogy nem

89



világítanak, noha a villany mindenütt be van vezetve. 
Vannak házak, ahol a téli hónapok alatt is csak pár dinár 
a villanyszámla.

A falu két végén modern malmok dolgoznak. Geg- 
ner Károly és Társa a sziváci végen, Kula felé pedig 
Guttwein, Schmidt és Társa malmai. Valamikor a köz
ségnek hatalmas gabonapiaca volt, hol a szekerek ezrei 
álltak gabonával megrakva, melyet az itteni nagybirto
kosok vásároltak és a csatornán saját hajóikon tovább 
szállították, de a gabonakereskedelem ma visszahanyat- 
lott és a megcsappant forgalmat a malmok bonyolítják 
le. Crvenka-Téglagyár állomással szemben van a hatal
mas Glasser, Rauch és Welker-féle modern téglagyár, 
munkásteleppel, de a megváltozott viszonyok következ
tében nincsen építkezés, a téglagyár a nemrég szerelt 
modern gépek kapacitását nem tudja kihasználni. A falu 
közepén van Schwender Jakab konfekciós üzeme, amely 
körülbelül 25 éve áll fenn és az utolsó 8—10 évben ha
talmas fejlődést mutatott. Emeletes, modern gyárszerű 
épületében villanyerőre berendezett varrógépei mellett 
dolgoznak a munkásai. Áruit az egész országban jól isme
rik, különösen specialista a bőrkabátok készítésében és 
az újabban bevezetett divatos női kabátok is elismertek 
az egész országban. Nevezetes üzem Grieszfelder György 
szitakötő és rézháló üzeme, amelynek gyártmányai már a 
háború előtt arany dijakat és okleveleket nyertek. Kné- 
fely Ferenc olajgyára, amelyet 8— 10 év előtt uj modern 
berendezéssel értékes üzemmé alakítottak át. Jelentős 
iparvállalat még a Haip és Krumbach-féle mezőgazdasági 
gépek gyára, nagyobb iparosok Leopold Ferenc szücs- 
mester, Guttwein-féle mészégető, Welker Ádám nyomda
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stb. A Fő uccán nagy portálokkal rendelkező üzletek vár
ják a vevőket. Nagyobb kereskedők: Kuhn Ádám, Láhm 
Henrik, Albert Henrik, Geyer László, Müller Ádám, Wel- 
ker Fülöp és még számosán.

A lakosság főfoglalkozása a mezőgazdaság. A Lel
bach és Geyer családok kezében hatalmas birtok össz
pontosul és a mezőgazdaság volt a crvenkaiak jólétének 
alapja. A nagybirtokok megszüntetése után a hires csa
ládok elköltöztek a faluból, részben elhaltak és a szor
galmas crvenkai németek távoli városokban építkezések
nél, más ipari üzemeknél igyekeznek a megélhetést biz
tosítani és szívesen alkalmazzák is őket, mert a crvenkai 
jó, megbízható, ügyes munkás. A nagybirtokos családok
ból Crvenkán csak özvegy Geyer Henrichné, született 
Lelbach Krisztina és fia Geyer Henrich nagybirtokos él, 
míg a Lelbach-családból az ősi fészekben csak egy Lel
bach lakik Crvenkán, Lelbach Ádám nagybirtokos.

A nagy községben domináló vallás az ágostai evan
gélikus 5617 lélekkel. Crvenka Jugoszlávia legnagyobb 
evangélikus hitközsége, amelynek élén Stiegelmayer Já
nos lelkész áll. Stiegelmayer 1881— 1886-ig, mint admir 
nisztrátor vezette a hitközség ügyeit és 1886-ban válasz
tották meg lelkésznek. Az ősz pap 1930. évben ünnepelte 
ötvenéves papi jubileumát fényes ünnepségek keretében, 
amely alkalomból magas királyi kitüntetésben részesült. 
Világi gondnok dr. Göttche Frigyes. A református hit
község a második helyen áll 1483 lélekkel Keck Zsig- 
mond lelkész vezetésével. Keck Zsigmond már negyven 
éve áll a hitközség élén. Világi felügyelője dr. Krenrich 

János orvos. Érdekessége a református templomnak, 
amely a falu kellős közepén áll, hogy harminckétméteres
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tornyán gólyafészek van. A gólyák Schmidt Ádám gaz
dálkodó szállásán egy szalmakazalon évtizedeken át fész
keltek és Schmidt a szalmakazlat ezért nem is használta. 
Az 1924. évi szalmainség idején Schmidt a fészket átra
katta, mire a tavasszal érkező gólyák nem tértek vissza 
megbolygatott fészkükbe, hanem a református templom 
tornyán ütöttek szállást. A gólyák minden tavasszal pon
tosan visszatérnek lakóhelyükre és boldog családi életet 
élnek. Tavasszal néha véres gólya-harcok folynak a ma
gas templomtorony tetején, amikor idegen gólyapár akar
ja bitorolni a régiek szerzett jogait.

A góth-stilusu evangélikus templomot 1812-ben, a 
református templomot pedig egy évvel később szentelték 
fel. Évfordulókor hatalmas két napos búcsút tartanak 
ennek emlékére. Ezek a búcsúk valamikor hiresek voltak, 
de ma már érdekességükből és hírességükből sokat vesz
tettek.

A legkisebb crvenkai hitközség a római katolikus, 
amely 1869-ig a kulai hitközség fiókja volt. Lélekszáma 
1135, jelenleg 245 család. A templomot 1898. évben 
Császka György kalocsai érsek épittette és az első plé
bánosa Beringer András volt. A hitközséget a központi 
püspökalap és a hivek áldozatkészsége tartja fenn. Je
lenlegi plébánosa: Negele József, aki negyven éve vezeti 
a hitközség ügyeit hivei teljes megelégedésére, Világi el
nöke Leopold Ferenc.

A zsidóság teljesen eltűnt Crvenkárol, pedig vala
mikor vezető szerepet játszottak a faluban. Szép zsina
gógájuk ma üresen, elhagyottan áll és ez is igazolja, hogy 
valamikor sokan lehettek. Ma már alig van belőlük pár 
család és nemrégiben dr. Hollender kulai kerületi elnök
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kel a megmaradt családok tárgyalásokat folytattak a Ku- 
lához való csatlakozás lehetőségéről. Vannak még kisebb 
vallások imaházakkal, ezek szerepet még nem játszanak. 
A polgárság Crvenkán szép felekezeti békében él, ami a 
lelkészek harmonikus, megértő munkájának köszönhető.

Van azonban Crvenkának olyan speciálitása, amivel 
egyetlen hitközség sem dicsekedhet. A telecskai dombok
ban, amelyek a községgel az északi határon párhuzamo
san haladnak, pincék vannak. Nem közönséges pincék, 
hanem hosszú borospincék, amelyekben még ma is jó bo
rok vannak elraktározva. Valamikor ez mind saját ter
més volt, de ma már ebből kevesebb van. A pincék spe
cialitása, a crvenkai »Maschinenesz«, amit magyarra le
fordítani nem lehet. Jó, finom marhapaprikás. ^Készítési 
módját csak Crvenkán a — férfiak — ismerik. Apróra 
összevagdalt marhahús, erős piros paprika, paradicsom, 
amelyet egy légmentes pléh-üstbén főznek puhára, min
den rántás nélkül. Ezt főzik a pincében a jó crvenkai né
metek és a paprikás mellett, jó borocskát szopogatva ta
nakodnak a világ folyásáról, a gazdasági problémák meg
oldásáról, ami persze ilyen rózsás hangulatban sokkal 
enyhébbnek tűnik, mint valóságban. Körülbelül 260 pince 
sorakozik egymás melé, javarészéhez kis szőlő is tartozik. 
Vannak kisebb és nagyobb pincék, a leghosszabb 86 mé
ter. Ha ezek nincsenek is mind tele borral, de azért mind
egyikben van jó borocska és az idegenek, akik ilyen pin
cepartin résztvesznek, soha az életben nem tudják azt 
elfelejteni. Valamikor hárfások szolgáltattak a zenét, 
de ez ma már elmaradt és a hárfások, akik magukat nagy 
büszkén a Fáraók utódjának nevezték, eltűntek. Néha lát
ni még belőlük egyet-egyet, amint késtköszörülő taligát
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tolnak. A pincék érdekessége még az is, hogy vannak 
pincék, amelyek a temető kriptái alá nyúlnak. Fent a ha
lottak pihennek és lent az élők szórakoznak.

Három vasútállomása is van Crvenkának. Nova- 
Crvenka a szuboticai vonalon, ahol a dobrovoljacok az uj 
Crvenka alapját fektették le. Itt nemsokára uj és önálló 
község lesz. Aztán Crvenka-Téglagyár és a főállomás 
Crvenka, ahol a szombor—vrbászi és szubotica—bogoje- 
vói vonatok adnak egymásnak találkozót.

Crvenkának vannak azonban társadalmi intéz
ményei is. 1904-ben alakult az önkéntes tűzoltóegyleit, 
amelynek jelenlegi főparancsnoka dr. Fuchs Jenő orvos 
és igen agilis tagja Schmidt Ádám parancsnok. 1924. év
ben nagy parádé mellett a húszéves jubileumra uj zászlót 
kaptak, amely arról nevezetes, hogy csupa arany szög 
van beleverve. Érdekes Crvenka régi pecsétje, amely 
halmos vidéket ábrázol. Az egyik halmon buzakalászok és 
alatta szántóvas, a másik halmon szőlőtőke, alatita a ha
lom oldalán boltives nyilások. (A  telecskai dombokba 
vájt boltives pincék ajtói). Körirata: Sigillum posesionis 
Crwenka J785. (dupla v-vel). Ezt a pecsétet használták 
1867-ig.

1904-ben gyűrűzték a gólyákat és egy ilyen gyűrű
zött gólyát Pretoriában (Bur-föld) lelőttek, a kitömött 
gólyát pedig visszaküldték. Azóta szokás lett Crvenkán 
a gólyák gyűrűzése.

Crvenka virágzó, fejlődő község volt, nagy jövő elé 
tekintett, de a világot elárasztó gazdasági válság nem 
kimélte ezt a szorgalmas német községet sem és ma már 
éppen olyan szegény, adóssággal küzdő, mint akármelyik 
más község. Valamikor itt nem ismerték a munkanélküli

94



séget, ma pedig sajnos, a hosszú téli hónapokban karita
tív intézkedésekre van szükség. Crvenka iparát és keres
kedelmét nagyban előmozdítaná egy pénzintézet, de saj
nos jelenleg ilyen nincs. Több pénzintézet volt már Crven- 
kán, de mindezek tönkre mentek. A lakosság ennek so
rán sokat vesztett és igy érthetően bizalmatlan minden 
ilyen alakulattal szemben. Három évvel ezelőtt mozga
lom indult meg egy takarékpénztár alapítására, de ez 
nem sikerült. A mai viszonyok mellett szó sem lehet 
arról, hogy valamely nagybank Crvenkán fiókot, vagy 
kirendeltséget állítson fel, pedig a pénzintézet hiányát 
nagyon érzi a kereskedelem és az ipar. Az utolsó pénz
intézet 1927-ben szűnt meg és azóta városi bankokkal 
dolgoznak a crvenkai iparosok, gazdák, ami természe
tesen nagyon nehéz és körülményes is.

Rihmer Oszkár.
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Becskerek 
társadalmi és kulturális élete

Az est ereszkedik a Bégára és a kanyarulatban fekvő* 
városra. Az alkony szürkére keveri a folyó almazöld szí
nét. Itt-ott már kigyulladnak a villanylámpák, a kiraka
tok fényreklámjai az Alekszandrova uccán, a város fő- 
uccáján dolgozni kezdenek, a távolabb fekvő mellékuc- 
cákban azonban most térnek haza a legelőről a tehenek, 
a cukorgyár hatalmas, kivilágított épülettömbjének ka
puján most áramlik befelé az esti váltásra a munkások 
második »siht«-je.

Becskerek elvégezte napi munkáját, az emberek a 
nappal munkája és gondjai után pihenésre és szórakozás
ra gondolnak, össze akarnak jönni barátaikkal, ismerő
seikkel beszélgetésre, eszmecserére; sporttal, szórakoztató 
játékokkal, tánccal akarják felüditeni magukat; szinház, 
mozi, közhasznú előadások, egyesülefti tevékenység, új
ságolvasás után vágyakoznak azok, akiknek szellemi fel
frissülésre és továbbképzésre van szükségük.

Szóval: kezdődik a város társadalmi élete. Müyen ez 
a társadalmi és kulturális élet Becskereken, mi áll ren
delkezésükre a becskerekieknek, hogy a városi életre ta
lán legjellemzőbb, ilyenfajta igényeiket kielégíthessék?
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A legegyszerűbb és legkönnyebben hozzáférhető al
kalom a társadalmi életben való részvételre természete
sen Becskereken is a korzózás, az esti tömegséta. A fő- 
uccai korzó a Felszabadító Péter király hatalmas lovas
szobrától kezdődik, amely a katolikus templom előtt áll 
kedves, virágágyás térség keretében, aztán az Alekszan- 
drova ucca baloldali széles, aszfaltozott gyalogjáróján 
hömpölyög tovább a fényesen világított kirakatok előtt 
és a »Korzó« cukrászda uccai asztalkái mellett egészen 
a Vági gyógyszertárig hullámzik a sétálók serege.

A korzó népe között erősen képviselve van a mind
két nembeli fiatalság, sőt a diákság is, annak ellenére, 
hogy a helybeli főgimnázium és a többi középiskola igaz
gatósága nem jó szemmel nézi a diákok esti korzózását 
és néhányszor már be is titották azt. De akkor a diákok 
inkább az áruló diáksapka nélkül és a korzó jobboldali, 
néptelenebb oldalán kísérelték meg a tilalom ellenére 
élvezni a korzó örömeit, mig végre győzött a belátás, 
hogy ha illendően és a felnőttek zavarása nélkül, nem. 
csoportosan sétálnak, akkor a tanuló ifjúságnak is részt 
lehet venni a korzó társadalmi életében.

A becskereki korzó igen demokratikus. A város elő
kelő és tekintélyes emberei csakúgy megjelennek ott, 
mint az egyszerűbb emberek, de általában vigyáznak, 
hogy a korzón lehetőleg az izlés és divat követelményei 
szerint öltözködjenek és viselkedjenek. Ha a korzó gond
talanul sétálgató, jólöltözött publikumát, a szépen el
rendezett, fényes üzleti kirakatokat nézzük, bizony nem 
is hinnők, hogy Becskereken is a gazdasági válság ár
nyékában élnek az emberek.

A korzó örömeit hát élvezheti a becskereki ember.
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J>e már nem olyan könnyű megoldani Becskereken a hét
végi üdülés, a vikend kérdését. A város közvetlen kör
nyéke igazi fátlan, egyhangú, poros bánáti alföld. A be- 
gaparti Plank-kert és az úgynevezett »Csókliget« parti 
sétánya újabban jól van karban tartva, este elég jól vi
lágított, de sokkal kisebb méretű és nagyon is közel van 
a város belsejéhez, semhogy igazi üdülésit nyújthatna. 
Olyan nagy a hiány a város körül erdőségben, hogy ha a 
háború után a várostól nem messze ültetett begamenti 
»sumica« fiatal tölgyerdőcske nem volna, akkor még a 
szerb polgártársainknak májusi györgynapi »uranak«- 
ját is alig lehetne megrendezni, mert nem volna hely a 
katonaság és a polgárság számára, hogy kiránduljanak a 
»zöldbe« és ott töltsék a napot. Onnan hozzák be a »bad- 
nyakot« is, a szerb karácsony estén nyilvánosan elége
tett fatörzset.

A becskerekiek kénytelenek a természet mostohasá- 
gát más módon pótolni. Tavasztól őszig a begaparti »Ab
bázia« strandfürdő és a sok évtizedes fennállás után 
most megszűnt Fischer-uszoda nyújtanak, illetve nyúj
tottak kárpótlást. A Brankován György vezetése alatt 
álló »Abbazia« strandfürdő ép az idén bővült jelentéke
nyen. Mesterséges homokstrandja, nyitott és fedett ter- 
rasza, tánchelye, kitűnő büfféje, kilátótornya, tiszta, ál
landóan kotrott fürdőmedre és mindenekfölött a Bega 
hűs habjai feledtetik nyáron át a becskerekiekkel a ter
mészeti szépségek hiányát. Bsténkint meg a »Vojvodina« 
(Rózsa) szálloda és kávéház nagy nyári kerthelyisége 
jó dzsesz zenéjével, gyakori varieté műsorával, választé
kos ételeivel és italaival lop egy darab nagyvárosi szín
foltot a kisváros életébe.
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De nemcsak a nyári, hanem a téli helyiségek is lát
ványosságszámba mennek a »szórakozásban«, mert agi
lis tulajdonosa, Kohn Dávid szinte évről-évre nagy ál
dozatokkal fejlesztette és bővitette ezt a nagy szálloda 
és kávéház üzemét. Legutóbb hatalmas koncert- és tánc
teremmel bővitette helyiségeit úgy, hogy ma Becskerek 
legnagyobb és legmodernebb koncert-terme az övé. Pe
dig ma már a régi, kissé szűk (300 embert befogadó) 
»Kaszinó« termén és a Szrpszka Kruna szálló termén ki- 
vül még a Dungyerszki sörgyár vendéglőjének szintén 
nagy és modern koncert-terme és a Szokol egyesület tá
gas, színpaddal ellátott tornaterme állnak a szórakozni 
vágyó közönség és a műkedvelő társulatok rendelkezé
sére. De számításba lehet venni még a Messinger leány- 
nevelő intézet és a zárda leányinternátusának, valamint 
a kereskedelmi akadémia dísztermének helyiségeit is. 
Előadó teremmel rendelkezik a Magyar Közművelődési 
Egyesület is dr. Rajs uccai székházában. Azonkívül a volt 
vármegyeház közgyűlési termét is használni szokták a 
tisztibálak és a »Narodni Univerzitét« előadásainak ré
szére; ebben a helyiségben még képkiállitásókat, kézi
munka és dísznövény, bélyeg- és éremkiállitásokat is 
tartanak.

Míár ez a sok terem és helyiség mutatja, hogy Becs
kereken a társadalmi és kulturális élet a város harminc- 
háromezer lakosához és a viszonyokhoz képest igen fej
lett. Pedig a termeken kivül még állandó színházépülete 
van a Városi Színháznak és a két mozinak, a »Balkán Bi- 
oskop« és az »Orient« mozgóképszínházak.

Ezt a fejlett kulturális életet talán az magyarázza, 
hogy Becskerek fekvésénél fogva is a Bánát természetes
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centruma, de még inkább az, hogy a város mindegyik 
nemzetisége amellett, hogy vetélkedve igyekszik fejlesz
teni a saját kultúráját, megbecsüli és támogatja a más
nyelvű vagy mások által rendezett kulturális eseménye
ket is. Az olyan sajnálatos eset, mint a szuboticai mű
kedvelőkkel történt, akiknek becskereki, színházi vendég
előadását bűzbombákkal zavarták meg, szinte egyedül
álló kivétel a becskereki kulturkrónikában.

Ebben a Becskerekre jellemző nemzetiségi toleran
ciában nagy érdemük van a társadalmi életben vezető 
férfiaknak: dr. Matics Misa közkórházi igazgatónak, dr. 
Iszákovics Vojiszláv tiszti főorvosnak, a nemrégen el
hunyt dr. Sztájios Jován főorvos és volt polgármesternek, 
Jankóvics Koszta volt alispán és kereskedelmi kamarai 
elnöknek, dr. Gavrila Emil a most elhunyt szenátornak, 
valamint dr. Várady Imrének, a Magyar Közművelődési 
Egyesület közbecsülésben álló elnökének, dr. Ellmer 
Gyulának, Besics Nikola mérnöknek: a Szokol zsupa el
nökének és másoknak.

A becskereki kissé kopott Városi Színházban az 
utóbbi években állandó szinielőadások vannak, ősszel és 
tavasszal hat-nyolc hétig játszik itt nagy sikerrel a no- 
viszád-oiszijeki szerb színtársulat. Érdekes, hogy a drá
mai előadásoknak nagyobb közönsége van, mint az ope
retteknek, valószínűleg azért, mert operetteket és köny- 
nyebb fajsúlyú vígjátékokat már a gyakori és többnyire 
nivós műkedvelő előadásokból van alkalma élvezni a kö
zönségnek. A műkedvelő társulatok közül megemliten- 
dők: a Szokol-egyesület műkedvelő csoportja, amely a 
Szokolánum stílusos, szép épületének tornatermében szo
kott vasárnap délután rendezni szerb szinelőadásokat, fő
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lég a régibb szerb irók műveiből. De ez a rutinos, jól ösz- 
szetanult együttes adta elő dr. Hesslein József becskereki 
ujságiró első színpadi művét, a »Szónya« cimű 3 felvo- 
násos drámát is szerb nyelven.

A magyar műkedvelőtársulatok közül a tűzoltó egye
sület kebelében működik egy kedvelt együttes, azután a 
Magyar Közművelődési Egyesület égisze alatt rendeznek 
még műkedvelő előadásokat. A német Kulturbund is ki
veszi a részét a műkedvelő szinészet versenyében, sőt a 
Zsidó Cionista egyesület ifjúsági csoportja is szerepelt 
már kisebb, egyfelvonásos darabok rendezésével. A ma
gyar előadások mindig jól látogatottak, mert a tehetsé
ges, gyakorlott műkedvelők játéka és a szakszerű rende
zés igazi színházi esték illúzióját nyújtja a közönségnek. 
Nagy erőssége a magyar műkedvelésnek, hogy két volt 
hivatásos színész: Nyárai Rezső és Kain Lajos vették 
kezükbe a műkedvelő együttesek betanítását és a dara
bok rendezésének munkáját. így az utóbbi időben már 
nemcsak könnyű operetteket és vígjátékokat, hanem faj
súlyos, komoly színműveket, mint például Zilahy Lajos 
»Tűzmadár« cimű darabját és jelentékeny sikerrel mu
tatták be.

Ez a fejlett műkedvelőkultura lehet a magyarázata 
annak a rendkívüli jelenségnek, hogy tavaly egyetlen 
szezon folyamán négy magyar és egy német becskereki 
darab eredeti premierjét mutatták be a műkedvelők, ame
lyeket kizárólag becskereki irók és zeneszerzők kompo
náltak. Borsodi Lajos és Fischer Ferenc »Szerelmi R. T.« 
címen irtak operettet, Hesslein József és Ripka Imre »An
nié« operettjét is bemutatták, Láng Imre zneszerző és 
Lángné Heinrich Hilda »Sárit elrabolják« cimű operettje
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nagy sikert aratott. Szántó András »Aranyhalacska« 
cim alatt kabaré-vígjátékkal próbálkozott, amelyhez dr. 
Köncöl József irt zeneszámokat, JKaufmann István pedig 
sváb népszínművet nyújtott a becskereki közönségnek.

A zenekultúrát Becskereken elsősorban a Filharmo
nikusok társasága ápolja; karnagyának, Ripka Imrének 
köszönhető a klasszikus zene bemutatása és terjesztése 
Becskereken. Ripka zeneiskolájából már sok zenész és 
énekes került ki, akik hirnévre tettek szert. Sztájics Na- 
dezsda a beográdi opera tagja lett, a fiatal Deutsch 
László már többször szerepelt hegedűszámaival a beo- 
gradi rádió műsorán. Becskerekről kerültek ki még: 
Sztefánovics Milos, a prágai opera volt énekese, Tosov 
Pera, a nagy reményekre jogositó, most startoló gyer
mekhegedűművész. Fúvós zenekar több is van a város
ban, nem számitva a 27-ik gyalogezred zenekarát, amely 
vasárnaponkint gyakran rendez hangversenyt a város 
főterén. A tűzoltó egyesület, a vasutasok zene-egylete, 
a Szokol-zenekar, a cukorgyári zenekar szolgáltatják a 
rézfuvós zenét felvonulások, ünnepélyek alkalmával.

Természetes, hogy ezek után az ének kultusza sem 
maradhatott el. A Szokol-dalárda és a szerb Egyházi ze
neegyesület kiváló teljesitménye elsősorban Sipos Mihály 
pópának, erélyes és művészi érzékű karnagyuknak kö
szönhető. Énekkaruk van még az iparosoknak, a föld
műves ifjúságnak és több más egyesületnek is.

A festőművészet sincs egészen parlagon hagyva. 
Várkonyi József, Schneider István festményei megérde
melt sikert aratnak Becskereken kivül is, Lozsecsnikov 
rajztanár, orosz festőművész, szintén gyakran szerepel 
országos tárlatokon is. A Várkonyi villában egy időben
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egész kis festőkolonia működött és sikerült kiállításon 
mutatták be az itt készült munkákat.

Becskereken élénk egyesületi élet van. A régi Pol
gári Kaszinó és a Lloyd egyesület fuzionált és közös he
lyiséget tartanak fenn a Rózsa-szálló épületében. A Ka
szinó régi, Plank-kerti helyiségeiben,, amelyekhez a becs- 
kerekiek annyi kedves báli emléke fűződik, most a Tiszti 
Otthon van. Radoszávljevics ezredes az Otthon vezetője, 
gondoskodik róla, hogy a katonaság és polgárság jóvi
szonya ebben a helyiségben továbbra is megmaradjon és 
a patinás emlékű termekben gyakran rendeznek a polgár
ság bevonásával baráti estéket. A németeknek újabban 
külön kaszinójuk is van.

A hazafias egyesületek közül élénk tevékenységet 
fejt ki a Jadranszka Sztrazsa, amelynek élén dr. Mátics 
Misa és Nikovicis Milos államügyész állnak. Az Aero- 
klub munkáját Petrovics Vaszilije tanfelügyelő irányítja. 
A klub többször rendezett repülőnapot és annyira meg
erősödött, hogy repülőteret és hangárt építtet.

Számos jótékony egyesület működik Becskereken. 
A szerb jótékony nőegylet élén dr. Zsupánszki Szlávkóné 
áll, aki közbecsülésre vezeti egyletét nemes céljai eléré
sében. A »Kolo szrpszkih szesztara« egyesület versenyez 
az előbbivel a nyomor enyhítése és a társasélet fejlesz
tése terén dr. Petrovics Dragutinné vezetése alatt. A 
régi magyar Jótékony Nőegylet ma is szép működést fejt 
ki, élén dr. Várady Imrénével. A reformátusoknak külön 
nőegyletük van. A zsidó nőknek két jótékony egyesülete 
is működik. Az egyik a régi nőegylet, amely mostanában 
ünnepelte ötvenéves fenállásának és sikeres működésé
nek évfordulóját. Jelenleg Temmer Sándorné és Büchler
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Hugóné irányítják az egyletet nagy agilitással és a 
régi tradíciókhoz méltóan. A másik egyesület, a Huma
nitás csak néhány éve áll fenn, de máris értékes műkö
dést fejtett ki.

Alig volna itt terünk mind felsorolni az összes más- 
irányu egyesületeket is. Osak megemlítjük, hogy a bé
lyeg- és éremgyűjtők egyesülete Rájics Tima városa fő
jegyző, dr. Beck Miór és dr. Neumann Gyula érdemeiből 
sikeresen működik és több értékes kiállítást rendezett. 
A  fajbaromfi- és galambtenyésztők egyesülete szintén 
több sikeres kiállítással szerepelt már. Becskereki spe
cialitásnak lehet tekinteni a billiárd-klubot, amely saját 
helyiségében hódol a guruló golyók művészetének és 
Sztefánovios Milos polgármester buzgalmának köszöni 
létrejöttét. A sakkjáték hivei is egyesületbe tömörültek 
dr. Alekszics Ivó elnöklete alatt és sikerült versenyen 
mutatták be a sakk becskereki haladását.

A  népegészség terén a tuberkulózis elleni liga dr. 
Iszákovics Vojiszláv fáradozásából alakult meg és sze
rény keretek között ugyan, de tevékeny működésit fejt 
ki. Az antialkoholista szövetség becskereki fiókja, va
lamint a Vörös Kereszt helyi csoportja ugyancsak tevé
kenyek, dr. Brátics Dusán, illetőleg dr. Krisztics veze
tése alatt.

A sportélet is igen élénk Becskereken. Legtöbb hive 
és egyesülete természetesen a futballnak van, de a sport 
többi ága sincs elhanyagolva. A torna és a tömegsport 
ápolása a Szokolegyeisület és vezetője Sztanojevics Mi
los kezében van. A sport fejlesztése terén különösen nagy 
érdemei vannak a Mojics testvéreknek, dr. Bráticsnak és
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Chrisztián Jenő tornatanárnak. A sport barátja és tá
mogatója Elek Viktor, a cukorgyár vezérigazgatója is.

A futballsportot az Obilics, Atlétikai JKlub, a Vas
utasok sportklubja, a Borac sportklub, melyben főleg a 
földműves ifjak tömörültek, a Radnicski munkás sport
klub, a Vojvodina klub, amelynek Elek cukorgyári igaz
gató a védnöke és a Schwábische sportegylet csapatai 
képviselik. A bánáti futball alszövetség Becskereken szé
kel és idei bajnoka a Zseljeznicsár, a vasutasklub csapata 
lett. A sport egyéb ágait művelik: a Napred tenniszklub, 
a Vívó és Tenniszklub, amelynek trénere Chrisztián ta
nár sok jeles vivót nevelt már. így országos viszonylat
ban is kitűnik Freund György a tőrvívásban, Nikolics 
Báta két gimnazista fia pedig a budapesti nemzetközi 
versenyen képviselte sikerrel a jugoszláv vivósportot. 
Van még lövé'szegyesület is, régi hirű evezős- és regatta
klub, amelynek szép csónakháza van a Bega parton, ke
rékpáros egyesület és ping-pong klub.

A Szokol egyesület impozáns tornatermén kivül a 
gimnázium tonaterme és két nagy fedett tribünökkel el
látott sportpálya áll a sportot űzők és a sportkedvelő 
nézőközönség rendelkezésére.

Nem volna teljes a város társadalmi és kulturális 
képe, ha nem tartanánk szemlét a Becskereken megje
lenő sajtótermékeken. A legrégibb napilap, a Hiradó, 
amely azelőtt »Torontál« néven jelent meg és 62 eszten
dős múltra tekint vissza, most Kelemen János szerkeszté
sében jelenik meg napi 4 oldal terjedelemben. A tragikus 
végű dr. Mara Jenő, a finom lelkű, klasszikus arcélű 
férfiú, régi becskereki patrícius család sarja jegyezte 
hosszú éveken át a lapot, Juhász Ferenc segédszerkesz
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tése mellett. Ugyancsak Kelemen János szerkeszti a Friss 
Újság cimű képes heti néplapot. A magyar nyelvű sajtó 
még a Tükör heti riportlappal van képviselve. A szerb 
lapok közül a Bánátszki Glásznik kétszer hetenkint jele
nik meg és már egy évtizede áll fenn. Szerkesztője, kiadó
ja, szedője és gépmestere egy személyben Jeftics Milán, 
az Amerikából hazatért nyomdász. Sokan azt állítják,, 
hogy ő ir a legzamatosabb szerb nyelven Becskereken.

A M^áda Jugoszlávija hetilap és a legújabban meg
jelenő Podne cimű napilap Mátics Miroszláv szerkesztésé
ben szolgálja a szerb sajtó ügyét, de nehezen birkózik 
meg a beogradi lapok konkurenciájával.

A német napilap, a Neue Zeit már megszűnt, úgy
szintén a Volksbote cimű hetilap is. Helyettük nemrégen 
a Deutsche Volkszeitung indult meg dr. Haszlinger 
Miklós szerkesztésében.

A sportsajtot Mbjity Milorád által szerkesztett 
Drustvo i Sport cimű hetilap képviseli.

Még sokat lehetne irni Becskerek szellemi életéről, 
iskoláiról, az itt élő írókról, érdekes emberekről, külön
cökről, akik mind együtt adják ennek az élénk kis város
nak a jellegzetes és teljes társadalmi képét. De ez már 
túlhaladná ennek a cikknek a kereteit.

Az eddigiekből is kitűnik, hogy Becskerek a szellemi 
téren szintén megérdemli a »begaparti metropolisz« hu
morosan jellemző melléknevét, mert a Jugoszláv Bánát
nak társadalmi és kulturális érverése legerősebben lük* 
tét falai között.

Wollák Gyula.
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Drázs
A környéki lakósok méltán nevezik »Kis-Velencének« 

ezt a baranyai hegy jobb oldala, a Karasica folyócska és 
az Ö-Duna közé szorult csendes kis-községet. Még pedig 
azért, mert ha a Duna vízállása csak kicsit is emelke
dik és a Karasica is megdagad, teljesen körül van zárva 
vízzel úgy, hogy csakis egyfelől, egy kőhídon át lehet a 
faluba jutni. Nagyobb viz esetén egyik uccáját a másik
kal szintén szintén csak egy kisebb kőhid köti össze, ami
kor közvetlen a házak előtt és kertjeik végében nyaldos
sa a viz a partot, óriási békahadak zenéje közepette.

Az asszonyok is örülnek az ilyen tavaszi vízállásnak, 
legalább nem kell messzire vinniök az egész télen át ösz- 
szeszőtt nehéz kendervásznat mosni és fehéríteni. A fe
hérítés úgy történik, hogy a beáztatott vásznat 25—30 
méter hosszúságban vizesen (nem kicsavarva) végig te
rítik a gyöpön és igy a nap szívja fehérre. Ezt többször 
megismétlik és azután viszik a szomszéd községekbe vala
mi gyári ruhadarabért vagy pedig sóért, petróleumért 
becserélni.

Lakosai sokácok és magyarok. Előbbiek vannak 
többségben és lent a faluban laknak, utóbbiak pedig a 
hegyoldalban szétszórva, szőlőikben kisebb házakban és 
pinceszcrű sátorokban élnek. A sokácok ruháza4i tárgyai
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török neveket, mint: »Pundzsin«, »Dzsida« és ehhez ha- 
hasonlót viselnek. A magyarok nemrégen vándoroltak át 
Bezdánból. Viseletűk szintén bezdánias.

A mohácsi vész után, amikor a törökök meghódí
tották Magyarországot, telepedett ide néhány török csa
lád, akik a környéki sokácokkal összevegyülve elsajátí
tották azok nyelvét, de szokásaikról nem mondtak le és 
viseletűket is, némi változással, még a mai napig is meg
tartották.

A XIX. században a nők még csaknem egészen elta
karták arcukat, majd mindinkább felfedték, úgy, hogy 
ma már teljesen szabadon látható az arcuk. Az asszonyok 
fejükön félhold alakú diszt (kapica) viselnek, mig a ha- 
jadonok 10 centiméter széles, 5—6 részben összefont 
hajviseletet, amely fejük közepén, homloktól a nyakig 
húzódik, amit összefonás előtt valami zsiros, fekete haj
festékkel bekennek, hogy fényes legyen és a fejhez si
muljon. A »kapica« drótra erősített kartónlapból áll, fe
kete, aprórózsás bársonnyal átvonva és fehér flitterekkel 
^(sljoka) diszitvel. Ez a legdrágább ruhadarabjuk és 
csakis vasár- és ünnepnapokon viselik, ha templomba és 
táncra mennek.

Hagyományos szokásuk, hogy a férfiak 17—18 éves 
korukban nősülnek és a nők rendszerint 14— 15 évig 
férjhez mennek. Lakodalmat ritkán tartanak, még a 
jobbmóduak sem. Ennek elkerülése végett megszöktetik 
a lányt (otisla na viru — hitelbe ment el) és csak 2—3 
hónapon, esetleg egy éven belül esküdnek meg. Ez termé
szetesen mindkét fél szüleinek tudta és beleegyezésével 
szokott történni. A leány összeszedi néhány ruhadarab
ját és este, ha senki sem látja, elmegy a fiúval annak la-
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kására. Másnap a leány szülei elmennek keresni lányu
kat (persze egyenesen a legény lakására) és miután meg
találják, vissza akarják vinni. A legény természetesen 
nem adja (ez mind csak forma) igy ott maradnak a szü
lők is ebédre és másnap reggelig tartó mulatság fejezi 
be a látogatást.

Amint a leány férjhezmegy, haját a mostani »eton« 
divat szerint levágják, fejére kapja a »kapicát«, amely 
nélkül sohasem látni többet és csak ha lefekszik, veszi 
le a fejéről. Többi ruhaneműjük is nagyon különbözik a 
többi baranyai népekétől, ezért bárhova mennek, megle
het ismerni a drázsiakat.

Az asszonyok ruházata:
Fejükön a már emlitett »kapica«, amely vasár- és 

ünnepnapokon piros »törökcic« kendővel van csak bevon
va, amelyeket üzletekben cserélnek vásznakért. Halál
esetkor pedig saját szövésű sima fehér kendervászonnal 
vonják be a »kapicát«, ami egyedüli ismertető jele gyá
szuknak. Elől-hátul kötényük, mint rendesen: piros és
cifra. Felsőtestükön férfiinghez hasonlóan megvarrva, fe
hér vászon blúzt hordanak, mig szoknya helyett, szintén 
saját készítésű, kék kötényt viselnek. Az egyiket elölről, 
a másikat pedig hátulról kötik csípőjükre. Ha lépkednek, 
a kötények kétoldalt szétválnak és meztelen lábuk kilát
szik még a térden felül is. A kötényt gyapjúból készítik. 
A lenyirt gyapjút rokkán fonalakká sodorják, megfestik,. 
leginkább piros, kék, zöld és sárga színre, miután szövő
széken ízléses mintákban megszövik. Ugyanebből készí
tik asztal- és ágyteritőjüket, lópokrócot stb. Zsákokat, 
spárgát, ponyvát, ágyneműt, mindent maguk fonnak és
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szőnek maguknak. Érdekes, hogy télen-nyáron csaknem 
egyformán vannak felöltözve.

A férfiak szintén az asszonyok által készített, durva 
kendervászon bő-gatyában járnak, amelyet a bocskoru- 
kon levő hosszú szíjjal csaknem térdig körültekernek és 
így nagyon hasonlít a török bugyogóhoz. Ingük szintén 
fehér vászonból, rengeteg gyári hímzéssel van díszítve. 
Kalapjuk félgömbalaku, keskenykarimáju, csak fekete* 
színben viselik és nagy művirágcsokrokat és mindenféle 
brossokat tesznek rá díszítésül. Mig a fiatalok haja ren
desen frizurára van levágva, addig az öregemberek nya- 
kigérő hosszú hajat viselnek, amit különös módon vág
nak le feleségeik. Fejükre tesznek egy csádéból készült 
kenyérkosarat és aszerint vágják kerekre férjeik nyakán 
a hajat. Kabátjuk barna flanellfélébol készül, darázsfé
szekhez hasonló mintákkal és valószínű a nevét is innen 
kapta a község.

Fő foglalkozásuk a sertés- és juhtenyésztés, mint
hogy csaknem az egész ha/táruk csupa legelőből áll. Szán
tóföldjük kevés, mind egy-két holdas gazdák, leginkább 
kendert, kukoricát és kevés búzát vetnek. Szőlőik legin
kább batinaiak birtokában vannak. Az asszonyok nem 
igen mennek ki a földekre dolgozni. A férfiak kapálnak, 
sőt a házmeszelést is ők végzik. (Ez utóbbi szokásuk va
lószínű onnan ered, amikor az asszonyoknak még nem 
igen volt szabad az uccán mutatkozni). Kenyeret is a 
férfiak sütnek. Az asszonyok csak a rokkánál és a szövő
széknél ülnek és ellátják a családot ruhaneművel. Egye
dül szüretkor mennek még az ötödik faluba is szüretelni 
ingyen, mert ez kedves mulatságuk, ahol munka közben 
egésznap mesélnek és dalolnak.
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Kultúra az ő részükre nem létezik. Újságot sem ol
vasnak, igy nem is tudnak semmit a világ folyásáról. A 
»krízis« szót nem is ismerik, csak azt tudják, hogy a 
jég elverte tavaly is, az idén is a szőlőt, búza nem sok 
termett, ára kicsi. A tavalyi gazdasági évben búzájuk 
alig termett és ezért három ház sem volt a községben, 
ahol búzalisztből ettek kenyeret. A patakmalom is csak 
kukoricát őrölt, így valamennyien kukoricakenyeret et
tek. Őket azonban ez nem nagyon keserítette el. Kevés 
igényűek.

Vallásuk római katolikus. Nagyon jámbor és vallá
sos népek, amellett babonásak. Ujhold pénteken nem dol
goznak, hanem akkor csapatosan viszik vásznaikat más 
községekbe becserélni. Orvosra nincs szükségük, van 
egy-két öregasszony, akik jobban értik a betegek gyógyí
tását, mert az anyjuktól, az öreganyjuktól, amaz pedig 
egyenesen az arkangyaltól tanulta az orvosságfőzést és a 
velejáró imádságolt.

Fel kell jegyeznem egy-két esetet, ami velem is tör
tént. Gyermekkoromban, mint sovány fiúra rám fogták, 
hogy sárgaságban szenvedek. Egyesek tanácsára engem is 
elvezetett anyám Drázsra, az egyik »javasasszonyhoz«, 
aki, mint mondották, biztosan fog segíteni rajtam. Az 
egész műveletből csak annyira emlékszem, hogy első al
kalommal hüvelykujjára köpködött az asszony és úgy 
masszírozta nyakamat, homlokomat és szememet, miután 
sárga pamutot kötött a nyakamra. Másnap újból el kel
lett mennem, ekkor levette a sárga fonalat és helyébe 
piros pamutot kötött, mielőtt szintén masszírozott és so
kat imádkozott. Végül, amikor elbocsájtott, meghagyta, 
hogy ezt a piros pamutot nem szabad levenni, míg csak
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magától el nem tűnik. Az egészet összevonva, annyit 
mondhatok, hogy az imádság semmiiesetre sem árthatott, 
de annak már vagy húsz éve és én még mindig olyan so
vány és sárga vagyok, mint voltam. A piros pamut mi
kor és hol tűnt el, — nem tudom.

A másik eset valamivel később történt. Nagy dög
vész pusztította az állatokat a falunkban és anyám most 
már egyedül küldött engem Drázsra a »javasasszonyhoz« 
hogy kérjek valami orvosságot tőle, mert a két kis ma
lackánk, amelyeket télre1 hizlalni és levágni akartunk, 
szintén lógatta már nagyon a farkát. Vittem magammal 
zsirt és néhány darab háziszappant honorárium fejében, 
mert efélével fizettette akkorában a tudósnő az orvos
ságot. Mikor belépek hozzá és elmondom jövetelem cél
ját, gyanakvóan végigmér tekintetével, látja, hogy a kö
zéposztályhoz tartózhatom, akik már nem igen hisznek 
az ő hókuszpókuszának és valószínű, úgy gondolta, hogy 
nagyon addig lehetnek már a mi malacaink, ha ilyesmire 
vetemedünk, azért, nehogy blamálva legyen a hatóereje 
miatt, következőképpen szólt hozzám:

— Nem adok fiam neked semmit, mert te úgy sem 
hiszel nekem, hisz mikor a keresztfánál jobbra befor
dultál, ép arra gondoltál, hogy milyen kár zsirt és a 
szappant nekem adni, mert én úgy sem tudok a malaco
kon segíteni. Aki pedig nem hisz a tudományomban, an
nak hiába is csinálom, mert nem használ. Ezért csak vidd 
vissza, amit hoztál és meglátod, egy-két napon belül meg 
fognak dögleni a malacaitok, ha nem, nagy isteni csoda 
lesz.

Hiába volt minden könyörgésem, a vén asszony hajt
hatatlan maradt. Mit volt mást tennem, mint lesújtva a 
kudarctól haza kullogni és elmondani a valót.
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A szomszédasszony is épp ott volt, amikor hazaér
tem, szintén még azok közül való, akiknek szellemvilága 
derűben is borult és akinek rábeszélésére vitt édesanyám 
először is és küldött most is Drázsra. Kezeit összecsapva, 
kereszteket hányva magára, méltatta a javasasszony is
teni tudományát, mert bizony ő is úgylátja, hogy a ma
lacoknak hamar végük lesz, annál is inkább, mert az 
asszony az én hitetlenségem miatt lemondott róluk és 
hogy micsoda istenküldötte lehet az az asszony, ha meg
tudta mondani, hogy én mit gondoltam a keresztfánál. 
Persze én nem mertem megcáfolni, mjert tényleg arra gon
doltam egész utón gyaloglás közben. Másnap vesztemre 
megdöglött mind a két malac és akkor elővett az anyám 
is, hogy ő milyen szerencsétlen, miért ilyen fajankó fia 
van, mit is fogunk a télen enni, bár ő ment volna inkább 
el a reumás lábaival, mint igy hagyni a szegény jószágo
kat elpusztulni sltb. stb.

Most itt jegyzem fel, amit még a közbeszurt törté
netek előtt kelletft volna elmondanom, hogy a javasasszo
nyon kivül működik még egy kovám is orvosi prakszis- 
ban, aki eret vág az élni akarókon és a kificamodott lá
bakat és karokat teszi némi hozzáértéssel vissza a he
lyükre, valaminit egy borbély, aki foghúzással foglal
kozik.

Két templomuk van. Egyik bent a faluban, a soká- 
coké, a másik a hegyalján, amelyet néhány évvel ezelőtt 
építettek a Bezdánból átszármazott magyarok részére. 
Egy plébánosuk van, igy a magyar templomban csak 
vasár- és ünnepnapokon szokttak istentiszteletet tartani.

Van egy patakmalma néhány molnárlegénnyel, egy 
nagy szivattyú, amelynek hivatása a vizet lecsapolni, de
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nem győzi, egy kocsmája, három kereskedő birkózik az 
é le t  viszontságaival és egy mészáros/. A  jegyző, al
jegyző, irnok, néhány tanitó, a három kereskedő és az 
itt működő ármenítesitőtársulat igazgatója és gépésze a 
község intelligens lakosai, akik azonban mind idegenek. 
A tanítóknak bizony elég sok dolguk akadt, míg meg
birkóztak a szülőkkel, hogy a sertés- és juhpásztor fiu
kat iskolába szoktassák.

A magyarok, minit már említettem, szétszórva a 
hegyen laknak és kizárólag szőlészettel foglalkoznak. A 
falubeliekkel egyáltalán nem is érintkeznek. Hétköznap 
dolgozgatnak a szőlőben, ahol mindig akad valami mun
ka, mig vasárnap a sógor, koma és a szomszéd összeül
nek egyik-másik pincéjében és kártyáznak, miközben in
ni sem felejtenek el. A fiatalok: legények és lányok va
sárnapokon Batinára, vagy Podoljéra mennek táncolni, 
mig a hosszú ítéli hétköznapokat és estéket »Fonyóház«- 
ban töltik, kézimunkázva, miközben mesélnek, nagyokat 
nevetnek és énekelnek. Este megjelennek a legények is, 
ekkor a kézimunkák a kosárba kerülnek és megkezdődik 
harmonikára a nóta, tánc és a csókolódzás (már akinek 
van kivel) és ez rendszerint minden nap éjfélig szokott 
tartani.

A sokác-lányok és legények a kőhídon tartják estén
ként összejöveteleiket (ajdemo na tyupriju pevat), ahol 
jó  sokáig elnótázgatnak külön a lányok és legények, így 
nótában egymásnak szerelmet vallanak és válaszolnak.

A világ folyásával egyikük sem törődik. Igényeik ki
csinyek, igy nem is érzik annyira a gazdasági válságot, 
mint az ország többi lakói.

Baranyay Lajos.
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Bácspetrovoszeló
A Tisza bácskai partján Sztáribecsej város és Mól 

nagyközség között, mindkettőtől mintegy tíz kilométer
nyire fekszik Bácspetrovoszeló nagyközség.

*

Petrovoszeló egyike a legrégibb tiszamenti közsé
geknek. Ezeréves, fordulatokban gazdag történetének 
minden nagyobb állomásához hiteles okmányok mutatják 
az utat. Elsárgult, porlepte írások sok szenvedésről, vér
ről, förgetegről mesélhetnek. Ezek az Írások azonban 
csak a második évezred kezdetéig vezetnek vissza ben
nünket, pedig itt már azelőtt is volt élet és kultúra, mert 
Bácska enyhénhullámos aranykalásáttermő rónaságának 
buja termékenységét már a legrégibb idők mélyén, mind
járt az alluviális korszak elején, felismerte az ősember 
és fel is ütötte itt tanyáját. A Tisza — a jó öreg Tisza —■ 
egészen az Oromig elkalandozott, elárasztva vizével a 
környéket. Sekély, de széles medréből — amelyben egy 
monda szerint több volt a hal, mint a viz - szigetként ma- 
gaslott ki a mai község helye. Az áradás nyomán elterü
lő nádtenger pedig valóságos eldorádója volt a vízi szár
nyasoknak. Ilyen környezetben az életfenntartáshoz min
den szükséges eszköze megvolt az ősembernek, aki ha
lász, pákász és vadász életeit élt. Az itt végzett ásatások
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alkalmával életének és kultúrájának számos bizonyítéka 
került elő a föld gyomrából.

Az évezredek folyamán nemzetek születtek és éltek 
itt virágzó életet, de mielőtt még fejlődésüknek maga
sabb fokát elérhették volna, jött egy ujabb, egy erősebb 
nemzet, amely elűzte, vagy lekaszabolta a régi lakossá
got és letelepedett annak helyére. Ez sokszor megismét
lődött évszázadokon keresztül és Bácska buja földjét 
mindig vér áztatta. —  Jöttek a rómaiak és fenekestül 
felforgatták az egész vidéket, hogy a régi településeknek 
még nyoma sem maradjon. Májd a népvándorlás tornádó
ja tarolja le a vidéket, megsemmisítve a virágba szök
kent római kultúrát. Attila harcos hunjaival szintén itt 
ütötte fel táborát és innen indította irtóhadjáratait a 
környék ellen. —  Az első évezred végefelé jönnek a hon
foglaló magyarok. Az itt lakó népek elmenekülnek elő
lük, ők pedig itt fektetik le uj hazájuk alapjait. Ekkor 
történik Petrovoszelóról először említés. — 1093-ban 
Szenti László király a tihanyi apátság birtokait felso
rolva, azok között a tiszamenti Péterrévét is említi.

Nemsokáig tart azonban a nyugodt haladás. Bácska 
tragikus sorsa folytatódik. 1241-ben a virágzásnak indult 
Alföldet átgázolja a -tatár. Az emberi hajlékokat elsöpri 
erejének förgetege, a lakosságot megöli kíméletlen 
lándzsája. Úgy megritkul a nép, hírmondónak is alig 
marad belőlük. — Elvonul a tatár is és uj élet fakad a 
régi helyén. A fellendülésnek uj korszaka kezdődik. Eb
ben az időben Péterré ve Bránkovics György tulajdona, 
aki azt 1422-ben rokonának, Birinyi Pálnak ajándékozza. 
Száz évvel később, 1522-ben Csongrádvármegye dézsma- 
jegyzékében találkozunk ismét Péterréve nevével. A jegy
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zek  szerint a dézsmabuza Kustár Tamás péterrévei lakos 
szérűjében rakandó össze. — Alig heverte ki a nép a ta
tárjárás okozta veszteségeket, máris egy, a keleten fel
tűnő vészfelhőnek előszele kergeti szét a zavartalan fej
lődés és béke délibábját. A XVI. század elején a diadal
mas török félhold veszélyesen közeledik és világot fel
forgató viharának vészes villámai cikáznak végig a tá
jon. A nép — hogy megmentse puszta életét — északra 
menekül, a török pedig rabol, rombol és gyújtogat. 
Amerre elhalad, élő ember nem marad, csak ijedt varju- 
seregek rémiült károngása zajong a füstölgő romok kö
rül, mint megannyi gyászharang.

A török hódoltság első évtizedeiben lakatlan a vi
dék, mint egy sivatag. jKésőbb azonban szerb pásztorok, 
otthagyva kies hazájukat, útnak indulnak a török sereg 
után, jobb legelőt keresni nyájuknak. Egynéhányan kö
zülük Péterrévén teszik le a vándorbotot. A szabadkai 
náhije 1590. évi adódefterében Pé&erréve már az ideván
dorolt szerbek elnevezése szerint »Petrovoszeló« néven 
van feltüntetve kilenc adózó házzal. Később Petrovce-nak 
nevezik, majd egy, az 1690. évben készült török mappán 
már két községnek van feltüntetve: Sztáró- és Novópetro- 
voszeló, egy templommal.

A törökökre sorsdöntő 1697-ik évi szentai csata után 
az egész alföld felszabadul, új élet fakad az üszkös ro
mokon és egy nyugodtabb korszak eljövetelének biztos 
jelei mutatkoznak. A földben rejlő őserő csodákat művel. 
Pár évtized alatt ismét pótol minden veszteséget, a szor
galmas parasztkezek feltörik az ugart és a zöldelő nád
tenger helyére aranykalászos búzatáblákat varázsolnak.

1701-ben a határok megvédésére tömegesen telepi-
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tenek ide szerbeket és a határőrvidék szervezetébe be
kapcsolódva, Petrovoszeló is katonai sánc lesz. A határ- 
őrvidék megszűnésével 1751-ben a szabadalmazott ko
ronakerületbe kerül, 1848-ban bekebelezik Bácsvárme- 
gyébe, 1870-ben pedig megváltja magát a földesúri ver- 
hek alól.

Az eddig szerb lakosságú Péterrévére a kormány 
1767-ben, majd 1772-ben is nagyobb számban telepit ma
gyarokat a Felvidékről, Bars, Jászkim és Jászberény 
környékéről. Uj élet kezdődik a kis faluban és uj lendü
letet kap a fejlődés. A  magyarok 1773-ban vertfalból 
nádtetővel egy ideiglenes templomot épitenek. 1774-ben 
pedig megszervezik parochiájukat, amely bizonyos ideig 
a becsei parochia fiókja volt. Mai templomuk 1805-ben 
épült Mindszentek tiszteletére. Hitközségük 1874 óta bir 
autonómiával. Első lelkészük Kondrai Ferenc volt.

Petrovoszeló községet 1854-ben nagy szerencsétlen
ség érte. Egy háznál tűz ütött ki, ami a zsupfödeles há
zikók között gyorsan terjedt és a község épületeinek fele 
a tűzvész martaléka lett. A templom is erősen megron
gálódott, később azonban renoválták.

Petrovoszelón és környékén a múltak ködében elve
szett koroknak életét és kultúráját igazoló számos leletre 
bukkantak. Többek között két kőből csiszolt hálónehezé
ket, valamint egyéb kőtárgyakat és bronzkorbeli sírokat 
találtak, amelyekben a csontvázakon kivül edénycsere
pek is voltak. A történelemelőtti időkből is jutott egy
néhány értékes lelet Petrovoszelóról az egykori bács- 
bodrogvármegyei muzeum birtokába, igy több gyöngyfű- 
zér, bronzfülbevaló, kagyló, bronzkarperec, fej- és ruha
díszek (ezek a petrovoszelói Ősasszony hiúságának kéz
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zelfogható bizonyítékai), bögrék, lándzsák, karditöredé
kek és egy csatabárd, amelyeket Cziráky Gyula gombosi 
plébános gyűjtött össze. —  Petrovoszeló határában több 
őshalom is van, igy a Tisza melleitt hat kisebb, a község
től nyugatra pedig három nagyobb. Bozsóki Sándor gaz
dálkodó, egy a birtokán lévő őshalmot épitési célokra 
széthordatott és abban egy csontvázas sírkamrát talált. 
A  sírokban érmek is voltak, amelyek a Krisztus utáni 
IV. századból valók.

Ezeket a régészeti szempontból értékes és érdekes 
ősemberkéz alkotta halmokat azonban a szántó-vető 
ekéje és a természet elemeinek nivelláló ereje lassan- 
lassan széthordták, eltüntették a földszinéről és az ős
halmokat is elnyelte a mindent átölelő délibábos rónaság.

*

A község kiterjedt határában elterülő húszezer ka- 
tasatrális hold termőföld műveléséből eredő anyagi ja
vak a nép jólét főforrásai. Igen fejlett állatenyésztésének 
szintén fontos szerep jut a gazdasági helyzet kialakulá
sában. Különösen juhot tenyésztenek sokat. Ilyen esős 
őszi estéken kinn a határban pásztortüzek égnek, körü
löttük melegszenek az anyatermészet mostoha gyerme
kei: a pásztorok, akik leginkább ki vannak téve az ele
mek szeszélyes játékának, talán azért is szól a furulyájuk 
olyan mélabusan. Pásztortüzek. . .  az Alföld csak ritkán 
megelevenedő, már mindinkább tűnő képe, amely lassan 
emlékké vedlik.

Az ipar és kereskedelem csupán a helyi szükséglet 
kielégítésére van berendezkedve. Említésre méltó azon
ban a községben lévő papíráru feldolgozó-, gyertya- és 
téglagyár, amelyek egyúttal a legnagyobb üzemek is. A
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kosárfonás és gyékénymunka mint háziipar szintén mél
tó az emlitésre. A halászat is igen fejlett és több ember
nek jelenti a megélhetés forrását.

A nép anyagi helyzete itt sem valami rózsás. Az ál
talános világpangás erősen érezteti hatását és sok ember 
hátát görbiti meg idő előtt az élet ólomsulya. Perovosze- 
lón nagyon sokan élnek — illetve élnének —  kétkézi 
munkájukból, akik most a munkaalkalmak és munkabé
rek csökkenése folytán nagyon súlyos helyzetbe jutot- 
itak és szinte emberfeletti harcot vivnak a kenyérért. — 
Petrovoszelón már a konjunkturális időkben is voltak 
munkanélküliek, akik nem találván meg idehaza a lét- 
fentartáshoz szükséges anyagi eszközöket, kivándoroltak 
tsngerenitulra, uj kereseti lehetőségek után. Nagy ré
szük azonban már visszatért. Az uj hazában is megrom
lottak a munkaviszonyok, a munkanélküliség ott is sö
tétre festi a jövő szineit és elviselhetetlenné teszi a je
lent és ha nélkülözni kell —■ inkább itthon nélkülöznek. 
Lemondón, reménytelen megbékéléssel mondja az egyik: 
A szegény ember mehet akár hova, mindig csak sze
gény marad.

Petrovoszeló tipikus alföldi község. Szép, széles fák
kal szegélyezett uccái vannak, amelyekben örökké a 
csend honol. Különösen szép több mint két kilométer 
hosszú főuccája, a Nagyucca, amelyet mindkéit oldalról 
fák szegélyeznek. Akácvirágzáskor az egész ucca ünnepi 
fehérbe öltözködik és illatától terhes a levegő. Ez az a 
nótabeli akácosut. . .  ízlésesen körülkerített katolikus 
temploma a község közepén, a főuccák kereszteződésénél 
terül el, mig a pravoszláv templom a község déli végén 
húzódott meg. Nagy épületek nincsenek, de a kis, fehérre
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meszelt házak apró zsalugáteres ablakaikkal hű kifejezői 
az itt lakó népek mesterkéletlen természetességének.

A községben ma tizenötezer lélek él. Ennek a szám
nak a kétharmadát a katolikus vallásu magyarok teszik 
ki, míg a fennmaradt egyharmadrészt a görögkeleti szer- 
bek és az elég tekintélyes számban itt élő zsidók. A  ma
gyarok a község északi, a szerbek pedig a déli részeket 
lakják.

A petrovoszelói paraszt szorgalmas, nyilt, természe
tes és nagy fokban konzervatív is. Talán ennek tulajdo
nítható, hogy a régi népszokásokból annyit megőrzött. 
Az öregek nyáron lenge viseletben járnak, a gatyakorc- 
hoz erősitett színes, rojtos dohányzacskóval és a szájuk
ból kimaradhatatlan tajtékpipával. Ünnepi öltözékükből 
az ezüstgombos, egész a nyaknál gombolódó »kislajbi« 
és a ráncos csizma ki sem maradhat. Némelyikük fejéhez 
úgy hozzá van nőve az asztrahánsapka, mint épülethez a 
te)tő. A régi szép szokások közül még a »móva«, a fonó 
és a szüreti bálák vannak meg eredeti formájukban. — 
A  szegényebb sorsuak serdülő gyermekei télen — a tánc
tudományok elsajátítása céljából — a »durindó«-ba jár
nak. Ez aféle tánciskola, parkettes terem helyett földes 
szobával, ahol a zenét a jazz-zenekar helyett a »fekvő- 
citera« szolgálja. Tánctanitó nem kell. Megtanulják a 
táncolt a fiatalok egymástól is.

A községet a nép több részre osztotta fel. Minde
nek előtt természetesen az Alvéget és Felvéget kell fel
említeni. A Mól felé eső rész »Kismoholy« nevet viseli, 
míg egy ujabb település pár uccából »Királyváros«-nak 
van elkeresztelve. Azt a negyedet, amelyben a cigányok 
laknak, »Cigánysornak« hívják. Jellemző a néplélekre,
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hogy a községnek az a része, amelyet a juhászok laknak, 
»Savóhegy« néven ismeretes. Különben a nép fittyet 
hány a hivatalos elnevezésekre és magát a községet is a 
legrégebbi idők óta »Pecelló«-nak hivják.

A társadalmi élet lanyha. Magán viseli a közöny 
bélyegét. Régebben több egyesület működött, ezek azon
ban nagyrészt már mind megszűntek. Jelenleg a Kato
likus Legényegylet, az Iparos Olvasókör és az Önkéntes 
Tüzoltóte<stület fejt ki sikeres kullturtevékenységet és 
igyekszik a társadalmi életet csipkerózsaálmából feléb
reszteni.

Van Petrovoszelónak gazdaköre, három pénzintézete, 
népkertje, ártézi fürdője, van »korzója«, amelyen ünnep
délutánokon felvonulnak a falu szépei, csodálatos szőke 
ségükkel. Sőt a sok reménytelen ügyebaján kivül egy 
művészreménysége is van. Itt szüleitett és él a fiatal Ivicz 
Gyula akiből —  ha a festményeiben impozánsan kidom
borodó tehetségének csiszolását célzó törekvése meg nem 
törik az anyagi eszközök hiányán — még neves művész 
is válhat.

Muhi János*.
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Rew-Kenesátó!—Sztárakanizsáig
Fel kellene ülni Wells időgépére, bekapcsolni és visz- 

szaszállni vele ezer évvel, megállni itt a Tisza mentén.. 
Sárga búzatáblák lágy ringását felváltaná a nád suso- 
gása. A most mederbe szorított Tisza tengernyi széles
ségben terülne el, közepén hosszú, bozontos erdővel a 
hátán. A part szélén nagy földhányás, tetején vályog
fallal, mögöllte itt-ott lándzsa hegye csillog meg. Időnként 
hosszú, elnyújtott hang húzódik át a Tiszán. Hivják a 
révet. Odaát a magas parton a Csanádi oldalról megerő
södik a mozgás. Bőrruhás, napégette barnaarcu fegyveres 
emberek gyülekeznek, nógatják a révészeket. Mielőtt a 
nap delelőre hág, odaát akar lenni Csanád püspöke, Gel- 
lért, aki most erre Rew-Kenesán át megy a budai ud
varba.

Gyerünk még egy-két évszázaddal vissza. Egészen 
vörös az ég alja, a fény nehezen szűrődik át a láthatár 
porfelhőjén, hosszú fekete esik látszik a halmok között. 
Ijjászok jelennek meg a parton, majd hosszú láncrafű- 
zött foglyok, diszes fegyveresek, gyönyörű fehér lovon 
Atilla, a hunok királya. Itt Kenéznél keltek át a Ti
szán, viszik a zsákmányt a Maros—Tisza—Harangod há
romszögébe, a hun birodalom központjába.

Ott, ahol Atilla székelt, sok száz évvel később ural
kodott a gőgös Ajtony, aki ellen Szent István serege
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1028-ban Csanád vezérrel az élén Rew-Kenesánál kelt át 
a Tiszán és vetett véget uralmának. A  vezér jutalmul 
megkapta a Maros—Tisza—Aranka közét és igy lett az 
Csanád földje.

Emberkéz alkotta őshalmok, ősemberek erőditmé- 
nyei feküdtek csak a mai Sztarakanizsa—Martonos—Na- 
drljan helyén és ezek uralkodtak ezen a vidéken az ókor
tól a honfoglalásig. Ezek a halmok kétségtelenül harci 
célt szogáltak, amit bizonyit, hogy egymástól követke
zetes irányban és távolságban feküsznek. Ilyen őshal
mok, erődítmények maradványai a martonosi Nagy-, Kiis- 
és Paphalom, Kanizsánál a telecskai magaslatokon a 
Zákó-, Fehér- és Körmöczy-halmok, az oromparti halmok, 
a vasúttal szemben a Paphalom. Ott, ahol most fekete 
vaságyak sorakoznak egymás mellett fehérre meszelt te
remben és a fej felett táblák jelzik a nevet, messze a ho
mályos múltban az éjszakai (tűz vörös fényénél sebében 
hosszú nyillal fetrengett az állati bőrön, hosszú körmeit 
a földbe vájva a Pannon-sikság harcosa, vagy a bőrökből 
összetákolt sátorban látott életet egy kis ősporonty.

A Tisza még akkor széles mederben lustálkodott er
re, a mai Kőrös, a Népkert árnyas, kacskaringós útjai, 
sok forró perc néma tanúja: a Csóksziget, a rétek, a 
Gyógyfürdő mind a Tisza medre volt és a Sziget, amely 
most félszigetet alkot a város alatt, a Tisza közepén fe
küdt. Odaát a túlsó oldal magasTata, a bácskaiak kedvenc 
szedrező helye, a Bánát már látta akkor is a Tiszavirá
gok egynapos szerelmét, látta a Tiszát úgy szőkén, lá
gyan, mint egy szerelmes bakfis tovisaklani és látta 
bősz haraggal tombolni, pusztítani és zajongani, mint egy
—  anyós.
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Kanizsa mai neve valószinűleg a szláv eredetű »ke- 
néz-knéz« szóból ered, amely a szlávok első átvonulása 
óta maradhatott meg. Ebből lett Keneza, Kenesa, mint a 
Tiszának erre egyetlen és fontos átkelőhelye Rew-kenesa, 
Révkanizsa, Őkanizsa, Magyarkanizsa, végül Sztaraka- 
nizsa. Turkálták erre a földet sokszor, találtak is sok ősi 
tárgyat. Erre kelt át a magyar honfoglalás három ve
zére is, akik a temesvidéken uralkodó Glád ellen vonul
tak. Ebben az időben keletkezett Martonos is. Neve a 
régi okmányokban, mint férfinév szerepelt. 1063-ban Sa
lamon király ezt a bőventermő földelt a pannonhalmi 
apátságnak adományozta és ezt megerősítette Szent 
László is. Az adomány szerint a szerzetesrend bizonyos 
praediumot kapott, amely a Tisza mentén feküdt a Ke- 
nesa-patak torkolatánál és tartozott hozzá egy Miruhcz 
nevű halastó is. Ez a patak a mai Kőrös, a halastó pedig 
a ludasi tó, amelyen áthúzódik a Kőrö'sér. A birtok körül 
vita kerekedett, amely a pápáig is eljutott, mert egy egy
korú pápai okmány JKenesáról is megemlékszik.

Kanizsa azonban már akkor is igen gyengén fejlő
dött, de tőle délre a Tisza mentén a telecskai halmokon 
egyre jobban a két Adorján. Az Alsó- és Felsőadorján, 
a mai Kanizsa őse. Fenn a dombtetőn monostor állot|t. 
Egy ideig a Haraszty-családé ez a vidék, de Miartonossal, 
Puszta és Ludas-Egyházzal együtt 1344 november 25- 
ikén eladja Magyar Pál gyimesi várparancsnoknak fenn 
Visegrádon Pál országbiró magas személye előtt 60 ke
mény márkáért minden jobbágyával és kegyúri jogával 
együtt. Ezektől örökségképpen a budai Clarissa-apácákra 
száll az uraság joga. Le is jött a budai káptalan 1855-ben 
határjárásra. Leirja a határt, amely Kanizsa alatt a
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Tisza közepén fekvő Szigettől indul ki (infra villám Ka- 
nysa) elhúzódik a martonosi nemesek birtoka felé, ettől 
nyugatra Felsőadoryan, keletre Kanysa falu. A felső- 
adorjáni monostor nyoma most is meg van. Velebit— 
Hegyes között az uradalmi javadalom földjein állanak a 
romok. Alsó-Adorjánnak is vannak rombadőlt emlékei, 
arra a mai Nadrljan temetője körül. 1416-ban a bécsi 
egyetemen találjuk a kanizsai és adorjáni, a krakkói kol
légiumon pedig a martonosi nemes ifjakat. így Nicolaus 
Clericujs de Adoryan, Joanes de Rew-Kanisa, Gasparus de 
Rew-Kanisa, Demetrius de Rew-Kanisa, Ladislaus de 
Rew-Kanisa, Etephanus Pestyeny de Martonos, /tagjai a 
magyar bursáknak (egylet).

De nyomult előre a török félhold, feltűntek a ka
nyargó Tisza mellett a lófarkas zászlók, görbekardu bu- 
gyogós janicsárok, elsodorva mindent, felgyújtva Isten
házát, otthont, ami utjukba került. A múlt hallgat ezekről 
az időkről. A martonosi Pestyeny György, Szapolyai Já
nos bizalmasa 1505-ben Csongrád követeként jelenik meg 
az országgyűlésen. Kanizsa, Martonos, Adorján ebben az 
időben Csongrádmegye dézsmajegyzékén szerepel. János 
király alatt országbírót adott Martonos a Pestyeny- 
családból. Ennek apja Gergely, Bodrog várának volt ka
pitánya. Emlékéit még most is őrzi egy vörös kopott már
ványtábla, amelynek felírása igy kezdődik: »Comes Gre- 
gorius Pestyeny de Mari honos. . .« A szegénység kezdi 
ellepni Kanizsát és környékét. Ibrahim nagyvezér 1526- 
ban, hogy csatlakozzon Szülejmán seregéhez. Szegedről 
a Tisza jobbpartján délre vonult és útközben feldúlta 
Révkanizsát és Sinlta-Révet (Szentát). 1552-ben februá- 
rius 19-én Tóth Mihály hajduvezér egy időre felszabadítja
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Kanizsát a török uralom alól azzal, hogy visszafoglalja 
Szeged várát. A hajdúság Martonoson és Kanizsa között 
találkozott Kászon basa lófarkas csapatával, amelyet vé
res harc után szétvert. Két kocsi török fejet vittek el 
Kanizsa alól.

A tatárok is ellátogattak Kanizsára úgy 1686 körül 
Galga khán vezetésével. Közben egy kicsit kirabolták a 
vidékeit és eltűntek örökre. Egy évre rá szerb őrséget 
kapott Martonos. Ugyanekkor táborozott Kanizsánál 
Miksa Emánuel bajor választófejedelem, aki innen in
dult a törökök ellen. Martonos alatt egy kis soványvizű 
patak folydogál a Tisza felé, amikor nagyon tűz a nap, 
el is tűnik. Úgy hivja a nép, Rózsa-patak, a térképen 
nem jelzik, de a nagyapák mesélnek az unokáknak róla. 
Ott a Budzsák-szőlő alatt 1695 augusztus 10-ikén egy tö
rök csapat indult Martonos felé Kanizsáról. Az egyik 
halom mögül, ahol a sekély kis patak folydogált, egy haj- 
ducsapat rontott ki, Rózsa kapitánnyal az élén, neki a 
töröknek. Vörös lett a kis patak vize, sok vért vitt le 
akkor a Tiszába, azóta hivják úgy, hogy Rózsa-patak. 
Szeptember 14-ének éjszakáján magasan lobogó tábor
tüzek pirossága terült el Kanizsa alatt, füsitjük szállt
szállt a magara, talán az égig is, de sok szomorú özvegyi 
könnyet is fakasztottak. Savoyai Eugen herceg táboro
zott Kanizsán, mig a hősi halottakat temették.

A szerb lakosság egy része ebben az időben húzódott 
át a bánáti magasabb oldalon fekvő Kis-Kanizsára, a 
későbbi Török-, ma Novakanizsára. Ezen a vidéken ak
koriban 1554 háztartás közül 1381 szerb és 98 magyar 
volt. Nemsokára átcsatolták Kanizsát és Nyártonost, 
minit akkor irták Bácsvármegyéhez. Martonos ebben az
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időben Chaaky —  Csáky — erdélyi vajdáé volt. Tinódi 
Sebestyén is megénekelte. 1700-ban báró Gracich tulaj
dona és ekkor szerepel először Horgos, mint puszta, 
amely Miartonoshoz tartozott. 1771-ben a község Horgos
pusztát eladta Káráisz Miklósnak. Mária Terézia több 
martonosi és kanizsai családnak nemességet adottt, igy a 
martonosi Eremicsek, a kanizsai Gyurisics-, Karapan- 
csics-, Megyanszky-, Mjucsics-, Zákó-családoknak. Ebben 
az időben lett Kanizsa mezőváros és a tiszai koronaterü
let tulajdona.

Katolikusok Martonoson már 1650 körül voltak. 
1649-ben Ibrassimovics Marin beogradi katolikus püspök 
245 embert bérmált meg a Szent Márton-templomban. 
Kanizsára a katolikusok újabban 1750 körül települtek, 
eleinte szórványosan, a felvidékről és Jászkun kerületből. 
Előttük 1694-ben az itt tanyázó Miksa bajor választó- 
fejedelem előtt megjelentek a szerbek kiküldöttei Marko- 
vics és Vidákovics György, valamint Petrovics Novák 
szerb kapitány és bejelentették, hogy hajlandók a török 
iga alatt nyögő Szerbiából tizezer fegyverest kivezetni 
a császári hadsereg támogatására, ha a népnek a török
től visszafoglalt területien alkalmas települési helyet biz
tosítanak. A kiküldöttek Miksa ajánlólevelével Becsbe 
mentek, ahol a főtanács részéről kedvező fogadtatásra 
találtak és 1687 őszétől kezdve Kanizsa Martonossal 
együtt szerb település lett. Később egy nagyobb csoport 
zaporog kozák is letelepedett ezen a területen.

A katolikus lelkipásztorkodást 1732-től kezdve a 
szuboticai ferencrendi szerzetesek végezték és a halálozá
sokat, (születéseket, esketéseket a szuboticai anyaköny
vekbe vezették. Az istentiszteleteket a kincstári tized*
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szedő házában tarolták, ott fohászkodtak Istenhez, hogy 
ne legyen nagy a dézsma, ahol azt fizették. Azonban 
vertfalból nemsokára imaház épült és 1750-ben plébánia 
létesült. 1768-ban felépült a nagytemplom. 1786-ban ki
rályi vendége volt Kanizsának, II. József császár szemé
lyesen járt itt ellenőrizni, hogyan hajtják végre rende- 
leteit. Kanizsa mindjobban előtérbe kerül, Martonos le
maradt. Felsőadorján teljesen elpusztult, Alsóadorján pe
dig megmaradt a mai kis Hadrjánnak. Évtizedekig csönd 
van a város történetében, de jön az 1848-as esztendő, fel
lobban a magyar szabadságharc, amely Kanizsa felett 
sem miult el nyomtalanul. 1313 háza közül 1171 ház a vá
rosházával a nagytemplommal együtt leégett, de hamaro
san újra felépültek, megtartva zeg-zugos görbe uccáinak 
irányát. A katolikusok terjeszkedése egyre tart, a szubo- 
ticai ferencrendi szerzetesek után a szegedi lelkipásztorok 
látogatták a hivőket. Az első templomi felszereléseket is 
a szegedi hivők adományozták. Kanizsa 1753-ban kivált
ságolt mezőváros lett (opidium) és Mária Terézia korona
uradalma épitette kegyúri temjplomát, a mai belvárosi 
templomot, amelyet a szabadságharc után újraépítettek 
és 1911-ben bővítettek. Mia Bácska egyik legnagyobb 
temploma. Ötezer hivőt fogad be. A katolikus települők 
különféle helyekről származnak, igy Soltról a mai nagy 
Sóti-család, Felsőmagyarországból a Körmöczyek, Szi
lágyból a Szilágyiak, a Tóth-család Bicskéről, ahonnan a 
Bicskeiek is jöttek, a Mélykútiak, a Harmath-család Vi- 
sontáról ered, Tótországból a széles Bata-család. Az első- 
plébánost a kincstár nevezte ki Fehér János személyében, 
akinek rokonai alapították meg az elterjedt Fehér-csalá
dot. Első választott plébánosa a kanizsai születésű Mén
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száros Ignác prépost volt. A nemrég elhunyt Márton Má
tyás pápai prelátusról, Kanizsa kilencedik plébánosáról, 
a »méltóségos urról« még ma is sokat beszél a nép, emlé
kezetes nyers és kerestelen szavajárása még élénken él 
köztük. Sok adoma jár róla. Egyszer egy püspök járt 
Kanizsán és a templom körül rengeteg nép gyűlt össze. 
Hegyin-hátán tolongtak. Észrevette a méltóságos ur, hogy 
egy bamba fehémép nagyon ágaskodik, majd leesik a 
feje, de látni akarja a püspököt. Odamegy, kihúzza a tö
meg közül, megfogja a karját és rámutat a püspökre: 
»Látod, igy néz ki a püspök, annak is a közepén van az 
orra«. Uítóda, Horváth János, a tizedik plébános. A  kato
likus hitközség világi elnöke dr. BaJtita Péter.Sztarakani- 
asán öt plébánia templom van.

A szerb település 1687-ben indult meg intenziven. A 
szerb templom 1775-ben épült fel a mai kórházzal szem
ben, a város legmagasabb pontján, egy őshalmon. Ebben 
a templomban helyeztek el két 1791-ből származó ikont 
Teodor Ilics Cseslyartól, amely nagy értéket képvisel. 
A  régi szerb templom 1848-ban leégett, harangjai is tönk
rementek. Az uj szerb templomot a város főterén 1851- 
ben építették fel. A régi templomból sikerült megmenteni 
a két értékes ikont, amelyek a mai templom legnagyobb 
értékeit képviselik. A templom körül eltemettettek sír
köveiről látható, hogy az itteni szerbség mindig nagy sze
repet játszott Kanizsa közéletében. A török hódoltság 
után letelepedett szerbség a későbbi években vagy átte
lepedett a Tisza balpartján felépült Török, azaz Nova- 
kanizsára, vagy házasságok utján kerültek el a községből. 
A  szerbség száma 1917-ben 300 lelket tett ki. Ez a szám 
a telepesekkel együtt ma 2500ra emelkedett, amely szám
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ból a város belső lakosságára 1100 esik. A pravoszláv 
hitközség mjai lelkipásztora Petrovics Jefta esperes
plébános.

*

Ezek mind történelmi adatok, amelyeket okmányok 
őriznek az utódok számára, de vannak események, ame
lyeket nem örökitenek meg fóliánsokban, amelyek nem 
kerülnek megsárgult papírlapokon a későbbi élők kezeibe, 
pedig ezeket nagy betűkkel kellene kőtáblákba vésni és a 
piactéren örök mementónak felállitani. Vannak esemé
nyek, amelyek pár év alatt, egy emberöltő alatt elvesznek 
a köztudatból, pedig megtörténtük pótolhatatlan károkat 
okozott és felelőségre vonni azokért senkit sem lehet. Egy
két ilyen eset előfordult Sztarakanizsa életében is, humo
rosnak látszanak, pedig sok tragikum van bennük.

Az ötvenes években épitették a Budapest—Szeged— 
Temesvár vonalat. Akkoriban Kanizsa fejlettebb volt a 
mai Szentánál, sőt kereskedelme, különösen gabonafor
galmat magas nivón állott. Az épitőtársaság tervei szerint 
a fővonal Szegedről Kanizsán át a két Kanizsa közötti 
vasúti hidon haladt volna át Bánátba, ott, ahol most az 
elsodort fahid van. A várostól ellenszolgálatképpen csak 
azt kérték, hogy hagyja jóvá az ingyen kisajátitást. .Ami
kor a képviselőtestület ezt tárgyalta, feállt egy tekinté
lyes gazda és szólott: »Én csak amondó vagyok, hogy ezt 
nem lőhet meganni, mer ha a jószágot kiterelik a járásra, 
az mögijed a masináiul, oszt nem lehet máj vele birni, no 
meg a dübörgése behallik máj a városba, oszt máj ott 
se lőhet a jószágot féken tartani«. Ezt az alapos indokolást 
azután a gazdaképviselők magukévá tették és miután 
többségben voltak, Sztarakanizsa kiesett a fővonalból,
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vicinális került a határába. Igaz, viszont, hogy ez olyan 
lassan megy, hogy nincsen az a jószág, amely megijedne 
tőle.

Amikor meg egy alkalommal a villanykérdés került 
a képviselőtestület napirendjére, felállt egyik ismert kis
gazda emigyen: »Én ellene vagyok, mert hát este hat
óráig úgy sincsen szükség vülanyra, aki pedig este hat 
után gyüszméköl, annak nem baj, ha kitörik a nyaka. 
Ha pedig bábára, papra, vagy patikára van szükség, ott 
a »széllámpa« és leszavazták a villanykérdést.

1872-ben Sztarakanizsa járási székhely lett. Meg is 
érkezett ide a kinevezett főszolgabiró Vojnich Livius. K̂e
resett lakást, de csak úgy, hol itt, hol ott lakott, mert a 
város nem adott. Két hónap múlva megunta a vándorlást, 
átment Szektára. Ott persze örömmel fogadták, a város 
felajánlott úgy a főszolgabiró, mint a járásbiróság részére 
hivatalokat és lakást. Átirat ment a .tekintetes vármegyéd 
néz, hogy Kanizsa nem ad lakást és a járásbiróság azóta 
is Szentán van. Mostanában megindultak az agitációk, 
hogy újra visszakerüljön, most adna Kanizsa lakást is, 
mindent is, de Szenta nem adja.

A mostani nagy vendéglő városi bérházat annak ide
jén ki akarta venni ötven esztendőre koncesszionális ala
pon néhai Grünfeld Hermann, aki már akkor teljesen mo
dem mozit, tánchelyiséget, kávéházat, szállodát akart 
épiteni. A városi képviselőtestület azonban úgy határo
zott, hogy 35 évre odaadja az épületet, de ötvenre nem. 
És ez az épület ma is olyan állapotban van, mint akkor 
volt nemsokára csákány alá kerülhet. Kanizsának pedig 
ma sincs egy kávéháza, téli szállodája, higiénikus és kel
lemes terme. Pedig gazdag város volt Kanizsa. Tizenhét-
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ezerötszáz városi föld jövedelme folyt be a várospénztár- 
ba. A háború előtt voltak olyan városi eladások, árveré
sek, hogy utána a kocsiderékba helyezett láda szinültig 
megtelt pézzel.

Esztergomi Iván.
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Bánát az őskorban
Ellentétben a mai Bánát stagnáló életével, az őskor

ban itt mozgalmas élet zajlott le. Egyik lüktető korszakot 
a másik lüktetőbb korszak váltotta fel, fejlődést egy 
nagyobb fejlődés követett. Népek, nemzetek küzdöttek az 
akkori primitiv harci eszközökkel az életért és az elemek
kel a bánáti rónaságokon. Súlyos harcok dúltak az itt 
élt népek, törzsek között a birtoklásért. Nemzetek vérez- 
tek el és fajok semmisültek meg, tűntek el a föld szülé
ről a területért vívott évszázados, helyesebben évezredes 
viaskodásokban. De úgy látszik, hogy már a történelmi 
idők előtt élt népeknek is megérte a küzdelmet a terület 
haldus vizeinek, folyóinak már rövid időn át való birása 
is és a vidék lapályos, fekete rögein való rövid megtele
pülésért az emberi vér olcsó valuta volt. Mert medreiben 
tej és méz, maga az Élet csörgedezett.

A napfényre került őskori leletek igazolják, hogy 
ezen a vidéken az emberiség mindazon képviselői, akiket 
évezredek előtt a körülmények erre, a »tejjel mézzel fo
lyó« vidékre hoztak, ezekre a tájakra vezettek vagy ve
tettek, ületőleg űztek, itt megfelelő talajt és menedéket 
találtak. Az őskori bánáti területek éghajlata és vizrajzi 
berendezése nemcsak lehetővé, hanem egyenesen kívá
natossá tette az itteni megtelepülést az őskori népván
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dorló csoportoknak és fajoknak. Buja, fekete földjének 
dús termése, az ájtgázolhatatlan bozótokban, erdőségekben 
rejtőzködő állatok biztos megélhetést nyújtott. Igen sok 
telep, amelyeket véletlen, vagy ásatások, kutatások által 
tártak fel, azt igazolja, hogy már a neolith-kőkorszakban 
tanyáztak népek a Bánátban. Szőregtől kezdve a Tisza, 
illetőleg az Aranka, Bega ás a Temes partjain számtalan 
ilyen, a kőkorszakból visszamaradt emlékre, nyomra buk
kantak. Mindezek a kőkorszakban élt népek kultúráját 
illusztrálják. Több helyen, igy Csókán, Kumánon és má
sutt, a neolith-kőkorszakból származó temetkezési helye
ket tártak fel. A bronzkorból származó, igen sok értékes 
leletre is találtak véletlen ásatások révén. így Mokrinban 
1894-ben egy csontvázas sir bronzemlékei közt páncélul 
szolgáló bronz pikkelyek is voltak. A mai Elemiren talál
tak egy, még a vaskorszak első időszakából származó 
leletet. Azonban a bronzkort követő vaskorban, —  erre 
a leletek gyér volta utal — az itt élt népek tovább hú
zódhattak más területekre. Krisztus előtt a VII., illetőleg 
VI. században, a szkitha, majd ,a kelta hódítások után a 
lakosság általában igen megritkult. A meggyérült vagy 
elköltözött őslakóka& uj népelemek cserélik fel, amely 
megállapítást az a körülmény is megerősíti, hogy ebből 
az időből származó sír-leletek és temetkezési módok kü
lönböznek az előbbi kor, illetőleg népfaj temetkezési mód
jától. A kő, illetőleg a bronzkorszakból származó sírokra, 
edényekre, harci és más eszközökre nagy számmal Jasa 
Tomioson, Csókán, Mokrinban, Kumánon, Elemiren és 
Pancsevón bukkantak.

Cikkem keretében kitérek röviden mindazokra a mai 
Bánátban lévő községekre és helyekre, ahol ilyen, az ős
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korra vonatkozó emlékek kerültek felszínre speciális ku- 
tajtás vagy a véletlen révén. ^Különösen arra fektettem fő- 
sulyt, hogy nagy vonalakban bár, de az összes helysége
ket felemlítsem, ahol ilyen őskori telepeket tártak fel 
az elmúlt ötven év alatt.

A  jugoszláviai Bánát legészakibb részén, a jugoszláv- 
magyar határ végállomásán, Banatszki Arangyelovón, a 
vasútállomástól nem messze levő téglaégetőn őskori, a 
törjténelem előtti időkből származó telepekre bukkantak, 
azonkívül a magyar honfoglalás idejéből maradt Bírókat 
is fedeztek fel.

A Crna-Bara és Valkány közötti ut kiépítésénél több 
edénytöredékre és egy kőbaltára akadtak, amelyek szin
tén a történelem előtti időből származnak. Ugyancsak 
több romai korabeli cserepet is találtak.

Mokrinban, a község homokbányájában véletlenül 
csontváz-sírra akadtak a munkások. A csatorna medré
nek mélyitési munkája közben egy teljesen ép, csiszolt 
kőből való, átfúrt kőbaltára akadtak a munkások. Szá- 
sžer Johann, mokrini tanító, akinek jugoszláviai régészeti 
körökben igen előnyös neve van, 1931-ben ásatásokat 
folytatott és több, igen értékes őskori leletre, sírokra, 
fegyverekre és edényekre bukkant. Szászer Johann ré
gészeti kutatásait Mokrinban tudtommal még ma is 
folytatja.

A Velikakikinda központjában lévő »Bara«-tóban 
1893-ban egy csónakos őskori bronzlándzsát találtak, 
amelyet a magyar nemzeti muzeum vásárolt meg. Törté
nelem előtti időkből származó dolgokat nem igen találtak 
Kikindán. Minden valószínűség szerint Kikinda az őskor
ban ingoványos, mocsaras terület volt és igy a megtele
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pülésre teljesen alkalmatlan lévén, csak átvonultak a 
vándorló őskori népcsoportok Kikinda mai területén.

Novibecsejen több, igen értékes, történelem előtti 
időkből származó leletre bukkantak. A Novibecsejnél fel- 
szinre hozott régiségek már annál az oknál fogva is, kü
lönösen történészeti szempontból rendkivül fontossággal 
és értékkel bírnak, mert itt találtak (a Bánátban elő
ször) más őskori bronz eszközökkel együtt keskeny, igen 
szabályosan kidolgozott lapos vésőt és gömbölyű, hegyes 
vésőt. (Ami már nagy ipari kulturát jelent.) A borjasi 
Tisza-ág átvágásánál, az úgynevezett »Beregben« foly
tatott csatornázási munkálatok folytatása közben mint
egy tizenhét darab római korból visszamaradt éremlelet 
került felszínre. Az érmek Krisztus után a IV. századból, 
Constans és Cons/tantinus római császárok uralkodásának 
idejéből valók. 1875-ben dr. Szentkláray Jenő, az Európa- 
szerte ismert magyar történész és történelmi kutató a 
»Borjas«-pusztán egy nagy földvárat ásott ki. Ezeknél 
az ásatásoknál a kőkorszakból származó edénycserepek, 
egy kőbalta és más, igen érdekes tárgyak kerültek fel
színre. 1879-ben közel nyolcvan darabból álló bronzlelqtet 
ástak ki. A Borjas pusztán, amely egyébként Dungyerszki 
Lázár birtoka volt, több neolithkorbeli telepet tártak fel. 
Közvetlen Novibecsej mellett, a mai Tiszapart kiépítésé
nél több temetőmaradványt és őstelepet találtak. A  fel
tárt telepek nagyrészéit a szegedi muzeumnak ajándékoz
ták annakidején a kutatók. Az eddig feltárt őskori tele
pek és történelmi leletek azt igazolják, hogy Novibecsej 
és környéke úgy az őskorban, mint a rómaiak idején 
lakott terület volt. Tüzetesebb kutatások mos,t is valószí
nűleg értékes leleteket eredményeznének.
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Klímán község mosit is egyike a legjelentéktelenebb 
bánáti községeknek, azonban a történelem előtti időkben 
élő népek egyik fontos gócpontja lehetett az itjt feltárt 
leletekből következtetve. 1883-ban, a Kikinda-Becskerek 
vasútvonal megépitésekpr ősi, praehistorikus temetke
zési helyre bukkantak. A lelet annak idején szakkörökben 
nagy feltűnést keltett. Az alsó sirokban guggoló helyzete 
ben, a feledte levőkben pedig arccal a földnek fordítva, 
kinyujtotlt helyzetben fekvő csontvázakra találtak. A  
történészek feltevése szerint a VI. században ezen a te
rületen élt szláv és avar törzsek temekezési helye volt a 
Kumánnál feltárt őskori temető.

Bocsáron 1897-ben, a község belterületén, közvetlen 
a felső földrétegből csiszol/t kőszerszámok kerültek a 
felszinre. Valószinűleg itt is nagyobb őskori telep lehetett.

Padejnál dr. Szentkláray Jenő ásatások révén na
gyobb temetkező helyre akadt. Az itt feltárt sirokban. 
talált sirmellékletek azt igazolják, hogy a régebbi kö
zépkorban ez a hely is lakott terület volt.

A Csóka határában felszinre hozott leletek szintén 
azt bizonyítják, hogy már a legrégibb korban tanyáztak 
itt emberek, akik figyelembe véve az akkori kort, nagy 
kultúrával rendelkeztek. A  Léderer-birtokhoz tartozó 
»Kremenyákon« több neolithkori tárgyat ástak ki. A 
»Kremenyákot« Branovacski Tódor pravoszláv lelkész fe
dezte fel és dr. Szentkláray Jenő vizsgálta át. A »Velika 
Bara« nevű réten Gubitza Kálmán 1904-ben ásatásokat 
folytatott és több úgynevezett »putri lakásra« talált* 
ahol sok, e korból származó cserép feküdt és ezeket ő 
hozta felszinre. A »putri lakások« feltárásánál egy em
beri csontvázra is bukkantak, amely mellett egy csont
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ból kidolgozott szigony feküdt. A »Kremenyácson« több 
kőkést és számos csiszolt kővésőt, nyéllyukas baltatöre
déket és diszes cserepeket találtak. Ásatások révén eze
ken a helyeken még sok értékes leletre lehetne találni.

Sztara Kanizsán szintén igen érdekes és értékes lelete 
re jöttek rá. A »Halászka sziget« nevű domborulat átásá- 
sánál 1890-ben felszinre került agyagtálban ülő csontvá
zak azt bizonyítják,hogy itt is nagyobb csoport tanyá
zott. Találtak még kőből és kagylóból faragott őskori 
láb-karperecet is. 1893-ban Tallián Béla földbirtokán 
ásás közben több, e korból származó sirt romboltak szét 
a munkások és csak néhány avar sirleletet lehetett meg* 
menteni.

Szrpszki Krszturon Wágner Károly 1888-ban a Tisza 
mellett őskori, történészeti szempontból igen értékes ős
telepet tárt fel. A lelőhely a községtől nyugatra, a ma
gas, lejtősödő Tiszaparton volt. Ezen a lejtős oldalon egy 
agyaggödör ásásánál a munkások három egymásalatt le
vő, különböző anyagú földrétegre akadtak: fekete hu- 
m[usz, sárga tiszta agyag és kavicsos sárga agyag ré
tegre. Ez az utóbbi réteg, a kavicsos sárga agyag rejtette 
magában négy-öt méter mélységben az őskori régisége
ket. Ásatások révén feltárt, egymás mellett lévő tűzpa- 
dok, kő- és számos más eszközök, kovaszilánkok azt bi
zonyítják, hogy itt is nagyobb őskori telep lehetett. A 
sárga agyagrétegből cserép, de ép agyagedények is kerül
tek a felszinre, mig csont és kő tárgy igen kevés. A 
sárga agyag legalsóbb rétegéből rendkívül érdekes ki
dolgozású hálósulyokat, gyöngyöket és edényeket hoztak 
fe az ásatást végző kutatók. Az itt feltárt őstelep leletei 
között: volt egy 24 centiméter magas umaalaku edény,,
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amely formájánál fogva nagy feltűnést keltett a történé
szek körében. A szrpszkikrszturi lelet igen gazdag. Ta
láltak egy agyagkanalat és más háztartási eszközöket 
is. A népvándorlási időből szintén vannak történelmi em
lékek. Több, a népvándorlási korból származó sirt is tár
tak fel Srpszkikrsztur határában, ahol tizennégy, az ős
korból származó sirhalmot nyitottak fel. Az úgynevezett 
»Vrbovita humka« dombaljban igen sok emberi csontot 
találtak és az ottaniak még ma is sok emberi csontot ta
lálnak. Bizonyosnak tartom, hogy ha a jelzett helyeken 
valaki nagyobb ásatásokat folytatna, még sok más tör
ténelmi emlék kerülne felszínre.

Veliki Becskerek uj vármegyeházának építésekor 
1880-ban praehistorikus időkből való agancs és bronz
eszközökre akadtak. A város haltárában nagyobb számban 
találtak antik érmeket a római korból. Az ekkor feltárt 
tárgyakat most a temesvári muzeumban őrzik.

Az Alibunar habárában levő »Velika Doliná«-ban, 
szántás közben a parasztok több agyagedényt találtak. 
Zsujovics Iván, ismert szerb történész »Kameno dóba« 
cimű művében szintén említést tesz arról, hogy ezen a vi
déken a neolithkorban sűrűn lakott telepek voltak. Az 
itt talált tárgyak közül több a zágrebi Nemzeti Múzeum
ba került.

Pancsevó az őskorban szintén lakott terület volt. 
A mai Weiffert-féle sörgyár a volt Balgacs téglagyár, a 
»Zeleni Rit« és a »JKarula« környékén tömeges, a római 
időkből származó leletre bukkantak. E helyek részleges 
felásatásakor igen értékes emlékek kerültek felszínre.

Nákófalva, Nova Csernya, Tóba, Itebej, Csösztereg 
és a többi kisebb bánáti községekben úgy az őskorra,

140



mirvt a későbbi történelmi korokra vonatkozó adatok, 
vagy történelmi értékekkel biró tárgyak, eszközök, fegy
verek és ékszerek kerültek napvilágra.

Szándékosan nem tértem ki az egyes helyeken fel
tárt régiségek részletes leirására és azok méltatására, 
mert nem volt szándékomban történeti művet adni, csak 
a lelőhelyeket megjelölni hiteles adatok alapján. Nem 
szorítkoztam kizárólag a bánáti helységekben feltárt ré
gészeti leletekre, hanem több bácskai községet is nxeg- 
emlitesttem, ámelyek szoros kapcsolatban állnak a bánáti 
helységekben fleltárt régészeti leletek fajtáival.

Részben az a cél vezérelt, hogy áttekinthető beszá
molót adjak arról a korról, amelyben az ezen a vidéken, 
élt ősök kezdetleges csont, kő és bronzeszközökkel dol
gozták meg azt a rögöt, amelyet most modern traktorok 
szélesttalpu vaskerekei gázolnak és amerikai gőzekék 
acélkései puhítanak meg és készitenek elő a magvetésre. 
A másik cél, amit elérni szeretnék, az, hogy egyesek, aki
ket érdekelnek a történelmi kutatások, megkezdjék vagy 
folytassák azokat ezeken a leletekben dús vidékeken.

Bánát őstörténetére vonatkozó adatokat a következő 
művekből merítettem: Milleker: Délmagyarország régi
ségei, Kisléghi Nagy Gyula archeológus: Toron tál vár
megye őstörténete, Zsujovics Iván: Kameno dóba.

Lászlóffy Imre.
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Pancsevó város történeti múltjából
Az egész régi Vajdaságban talán egyetlen város, 

vagy község sincs, amely olyan régi és olyan viharos tör
ténelmi múltra tekinthet vissza, minit éppen Pancsevó.

Az utóbbi évtizedekben a városban és környékén ta
lált különféle évszázados, sőt több évezredes leletek két
ségtelenül igazolják, hogy e helyen már a bronzkorban, 
sőt még régebben is voltak emberi települések. Olyan ős
kori leleteket is találtak már Pancsevón és környékén, 
amelyek nemcsak az ősi emberi telepeknek kétségtelen bi
zonyítékai, hanem ezek alapján arra is határozottan lehet 
következtetni, hogy Pancsevónál leginkább kereskedelem
mel foglalkozó emberek laktak.

A történelemben határozott említés Pancsevóról az 
avar uralom idejéből, 567-ből történik »Panuka« néven. 
Erről az évről feljegyezték, hogy Panukát romjaiból újra 
építették, de a régi, igen szilárd erődítményeket csak 
ideiglenesekkel pótolták. Gejza magyar fejedelem idejé
ből Pancsevót a dunamenti délvidéki erődítmények so
rában említik »Panucea« néven.

1153-ik esztendőben Idrisz arab földrajztudós, aki 
egész Európát beutazta és útleírásában leginkább a keres
kedelmi jelentőségű helyeket említi fel, művében írja, 
hogy a Temes—Duna torkolatánál fekszik »Banzif« vá-
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t o s , a h o l  é r te lm e s  g ö r ö g  k e r e s k e d ő k  la k n a k , a k ik  ig e n  

é lé n k  k e r e s k e d e lm e t  f o ly t a t n a k .

A tatárjárás után ismét említés történik Pancsevó- 
ról újból »Panucea« néven. Nevezetesen szó van az egy
korú feljegyzésekben arról, hogy a Temes torkolatánál 
levő Panucea várost, amely a tatárdulás után csupán 
rom és hamu volit, IV. Béla király 1243-ban újra felépí
tette és ide szerbeket, magyarokat, görög kereskedőket 
telepitett, akikhez néhány némiet iparos is osajtlakozotlt.

1390-től kezdve Pancsevó a török háborúk, csatáro
zások állandó átmenő helye volt, melyet csaknem négy 
évszázadon keresetül állandóan dúltak és pusztítottak, 
egészen 1788-ig, amikor a város lakóinak véglegesen si
került megszabadulni az addig állandóan fenyegető tö
rök veszedelemtől.

Az állandó török uralom alól 1716-ban szabadult fel 
Pancsevó, ahonnan Mercy Claudius Florimund lovassági 
tábornok november 4-ikén kergette ki a pogány ellen
séget. 164 évi állandó török uralom alól szabadult fel a 
város, ahonnan ekkor a török lakosság eltávozott csalá
dostól. Miercy tábornok ekkor egész télen át a városban 
maradit és itt meglátogatta őt 1717 május végén Savoyai 
Eugen herceg főhadparancsnok is.

Mercy tábornok nagy buzgalommal fogott a város 
újraépítéséhez. Pancsevó a törököktől való visszahóditá- 
sa után igen szomorú képet mutatott. Ez a város, amely 
már a rómaiak idejében és később az Árpádok idejében 
is fényes napokait látott, jelentékeny és kiváló kereske
delmi hely volt, a félhold uralma alatt minden fényét el
vesztette és egy török kis vidéki városka alacsony szín
vonalára sülyedt. Az egész város hetvenkilenc nyomoru-
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ságos fakunyhóból állott, girbe-görbe, zeg-zugos uccák- 
kal, tele piszokkal, szeméttel, feneketlen sárral. A régi. 
monumentális templom helyén egy roskadozó, szegény 
minaret és még a pasa székháza, az úgynevezett felleg
vár sem volt kivétel.

Hát még a város környéke! Mocsár, posvány, amed
dig csak a szem ellátott, álló vizekkel, pocsolyákkal, ame
lyekben mindenféle kártékony rovar és veszedelmes le
gyek, szúnyogok megteremtek és minden emberre és ál
latra veszedelmes, dögletes levegőt terjesztettek. Ezt a 
szomorú vidéket és nyomorúságos várost vette át 1716- 
bán Mercy tábornok.

A török elűzése után sem a városban, sem a kör
nyékén nem volt lakosság, mert a régi részben elmene
kült a török uralom alatt, részben pedig rabszolgaságba 
hurcolták őket. Ezért a tartományi elnökség 1717 augusz
tus 24-én kiadott egy rendeletet, amelyben utasitotta a 
pancsevói járás (Distrikt) alispánját Slusky Tito Vespa- 
sianot, hogy minden igyekezetével és munkálkodásával 
arra törekedjék, hogy az elmenekült lakosság és azok 
Uftódai vissza/térjenek elhagyott helységeikbe, mert az 
ellenséget véglegesen elűzték. Újból foglalják el gazda
ságaikat és kezdjenek hozzá a békés munkához. Minden 
fáradozás ellenére igen nehezen ment azonban a benépe
sítés és annak előmozdítása érdekében a kormányzó a 
pancsevói erődítményben talált török »rajah« házakaJt ki- 
tataroztatta és a visszatérő régi lakosoknak ingyen át
adta.

így aztán lassanként mégis csak kezdett gyülekezni 
az uj lakosság. Először csak munkások, azután hajóvon
tatók, fuvarosok, pékek, kovácsok, szűcsök, köpönyeg
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szabók (érdekes, hogy ezt németül Kepemekschneidernek 
nevezi ék), szappanfőzők, papucsosok, famunkások, ker
tészek és hasonlók. Ezek mind a vártól északra telepedtek 
le és ezzel megvetették alapját a későbbi Félső- vagy 
Szerb városnak. 1720 után Mercy tábornok hivaitalos 
ujton német telepeseket hivatott a délvidékre. Ezek Pan- 
csevón a vártól délre telepedtek le és megvetették alap
ját a mai alsó városnak, amelyet a régi okiratok mint 
»Német Pancsevó«-it emlegetnek. Ezeket a német tele
peseket leginkább a mainzi, trieri és kölni őrgrófságokból 
azután Hessen-Darmsfcadt, Frank, Schwáb és Pfalz her
cegségekből a kormány által megbízott ügynökök tobo
rozták és államkölitségen szállitották hajókkal a Bánát
ba. A települők legnagyobbrészt iparosok voltak.

A telepesek házaikat mind maguk épitették és ezért 
az első ipar, ami Pancsevón kifejlődőit, a téglaverés volt, 
amihez elegendő és igen megfelelő földet találtak. A ha
tóságok is gőzerővel láttak hozzá a hivatalos épületek 
építéséhez, miután a város közigazgatási megszervezése 
már előbb megtörtént. Ennek élén állt a kerületi prefek
tus, a szerb város ügyeit egy »knez«, a német városét 
pedig egy »Schultheisz« vezette és ezek alá voltak ren
delve a többi hivatalnokok és alkalmazottak. Az intéz
kedések alapján Pancsevó város rohamos fejlődésnek in
dult és csakhamar megkapta a vásár tartási jogot is.

A város igazán derék és szorgalmas lakosságának 
azonban még mindig nem adatott meg a nyugodt fejlődés 
biztonsága. Ugyanis 1739-ben ujabb török betörést és 
pusztítást kell elszenvednie és ez többször megismétlő
dött, mig végre 1788 október 24-ikén a felső várost ismét 
felgyújtva, az utolsó török katonaság is elhagyta Pan-
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^sevót és ekkor a sokat szenvedett város végleg és örökre 
megszabadult az évszázados, pusztító ellenségtől.

Ettől fogva Pancsevó városa minden tekintetben 
rohamos fejlődésnek indult. Még csak az okozott nehéz
séget és akadályt, hogy teljesen katonai közigazgatás 
alatt állott. A polgárság buzgalmával, fáradozásával és 
'utánjárásával sikerült elérni, hogy X. Ferenc császár 
1794 januárban kelt rendeletével Pancsevót szabad kato
nai várossá nyilvánította, önálló polgári közigazga
tással.

Első polgármesterré Bongard Ferenc bécsi száza
dost nevezték ki, aki mellé a következő vezetőséget vá
lasztották. Első syndikus dr. Lahner, tanácsnokok Ur- 
bán József és Ruszovics Miklós, hivatalnok Spiess Her- 
mann. Az alárendelt tisztviselők és alkalmazottak fele 
szerb, fele német volt. A tisztviselők és a polgárság ju- 
nius 11-én tették le az esküt.

Az összes tisztviselői és városi alkalmazotti fizeté
sek évi összege ekkor 8947 forint volt. A polgármester 
fizetése évi 500 forintra rúgott és ugyanannyit kapott a 
várotsi irnok is, a városi orvosnak pedig évi 400 forintja 
volc. A városi rendőrök, —  összesen heten —  fejenként 
évi 65 forintot, a tanitók egyenként 180 forintot kaptak.

Ebben az időben a városnak összesen 7178 lakosa 
volt. Ebből görögkeleti 4190, katolikus 2988.

A városi hivatalokat egyelőre bérelt házban helyez
ték el, de a városháza építésének céljára egy alapot szer
veztek, amely 1832-ben végre annyira növekedett, hogy 
kiírhatták az építkezési munkákra az árlejtést. A vá
rosház terveit Heymann őrnagy, építkezési igazgató ké
szítette. Az építkezési munkákat 73.280 forint 33 krajcár
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ért a következőkre bízták: Anerfeld Ferenc és Doby Fe
renc építőmesterek, Vomberger Vencel és Stock Mihály 
ácsmesterek, Auerfeld Henrik és Vencel Krisztián asz
talosok, Gramberg Antal műlakatos és Vacsan György 
anyagszállitó. A városháza ünnepélyes alapkőletétele ép
pen most száz éve 1833 szeptember hó 15-én volt és a kö
vetkező évben már át is adták rendeltetésének.

Ebben az időben a városnak már számos emeletes 
köz- és magánépülete volt és minden tekintetben roha
mosan fejlődött. Rendezték az uccákat, kövez :ek, fákat 
ültettek és gondoskodtak az ipar és kereskedelem fej
lődéséről is.

Nevezetesebb eseménye volfc Pancsevó város törté
netének, amikor 1872-ben önálló törvényhatósági város
sá nyilvánították. Az év júliuis elsején választották meg 
az első alkotmányos vezetőséget, amelyben első alkotmá
nyos polgármester Pavlovics Nikola lett, főjegyző Be- 
kies Tódor, rendőrfőkapitány Putnik Pavel. Ebben az 
időben a városnak 16.885 lakosa volt. A város első or
szággyűlési képviselője dr. Polit Desancsics Mihály volt, 
a szerb ellenzék jelöltje.

Ezzel Pancsevó városa elérkezett ahhoz az állomás
hoz, ahol a kedélyek megpihenhettek és a nyugalmas élet 
és fejlődés korszaka következett. A város békéjét töb
bé nem zavarta semmi és annak ellenére, hogy a lakos
ság négyféle nemzetiségből áll, amelyben mindig több- 
*ségben volt a szerbség, mindenkor zavartalan megér
téssel és békességben éltek egymással és igy élnek ma is.

Gonda László.
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Telecska 1863—1933
— Az ezernyocszázhetvenes évek igen gyönge ter

mést hoztak a Bánátrész lakoisságának —  kezdte elbe- 
szését Döme bátyám, pontosabban Lábadi Dömötör 
urambátyám, miközben ősi házának tornácán üldögélve, 
néhányadmagammal, a régi jó  szomszédok szokásaihoz 
hiven, —  eperpálinkázgattunk. — Mer bizony, —  foly
tatta — ölég öreg hiba vót mán ahogy egy évbe két ma
got is töttünk a fődbe, de termés csak nem vót. A Tisza 
vize öntötte el a búzatáblákat, oszt se eccör — se kéc- 
cör sarlóval köllöitt aratni, féllábszárig érő vizben a le- 
dült búzát. Mög a dohánt na' teknőbe szőttük, oszt úgy 
ladikáztunk ki. Hát bizon illen termés mellett nehéz 
vót az áréndát fizetni, mög a kinyér is ikább fekeite vót 
az árpátul, mint fehér. Apadáskó hal vót büven, de 
másbul nagy vót a heányosság.

—* Nehéz üdők vótak azok — ’ sóhajtott bele Báló 
János bácsi is, aki az egyenesszárú pipa, szüzdohány- 
nyal való akkurátus megtöltése után, éppen az acél kova 
és taplóból előállítandó tüzet csiholta. — Sokan vótunk 
e’ lakáson, termés mög semmi.

— A szajáni kis fehérházakba is a nyomorúság 
fészkelt. A vasárnapi nagymise utáni beszélgetésbe sok
sok panaszos szó esötjt. Éccör is, ahogy igy panaszkodunk
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egymásnak, aszongya Sípos Gyura: — aki községi péz- 
táros, oszt újságolvasó embör vót. —  Embörök! Hajják 
kentök, segiteni köll a bajon. —  De hát hogyan? — ve- 
töttük közbe. — Aszongya erre ü: majd én mögmondom 
kentöknek; a lapba óvastam, hogy a kincsitár telepiteni 
akar. Mán három hely is van jelbe. Az egyik a Kendö- 
rösi puszta Aradmögyébe, a másik mög Csanádmögyébe, 
a harmadik mög Pusztakulán Bácskába. Mögkérvényez- 
zük, oszt ha sikerül, új falut alapítunk, —  talán jobb 
lössz a zsöllérségnek. Nagy lőtt oszt erre az öröm, öreg- 
je-fiatajja errül beszélt, —  mer hát nagypolitikáju em
bör vót Sipos Gyura —  mög ügön mulatós. Hamarosan 
hozzá is fogtak a munkáhon, elighanem tán hatan szö- 
delőcköttek össze: Sipos Gyura, Hajnal Pali, Égető Ist
ván, Martonosi Gergő, Palatínus István, mög Baranyi 
Jóska, ez vót 1880-ba. Először is egy kikindai üdvégy- 
hön möntek, — valami doktor Naszádihon, ez oszt írást 
csinált, evvel főmentek Pestre gróf Szapári Gyula főd- 
mivelésügyi minisztör elé, aki biztatta ükét, hogy majd 
Pusztakulán települhetnek, csakhát igy mög úgy, még 
ilyen írás köll, mög hát lösznek-é elegen, de azé annyit 
kilincsöltek, amég csak mögindutt valahogy a kerék. 
De hát persze kincsitári fődek vótak ezök, oszt az akkori 
bérlő ügön kevés áréndát fizetőit érte, oszt nem esött 
inyire e’válni tülle. Lassan haladt az ügy, mög hát mit 
tagadjuk, — péz is ügön gyöngén vót hozzá. Dehát a sok 
utánjárásnak azé mög lőtt az eredménye. Egész paksa- 
méta irás vót mán a sublótba, oszt ehun-é beállit a 
Gyuráhon két zsandár, oszt elkiséntik Kikindára, de oszt 
uccu utánna a társak, egész Kikindáig elmöntek, oszt 
ofct a garics rácsos ablakábul intött a Sipos, hogy hun
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van a paksaméta, gyugják el. Úgy is löitt, ezök oszt ha
zasiettek, szögény mögboldogult Sipos szüle azt se tud
ta, huvá lögyön ijedtibe, hogy tán fc ’akasztik az em- 
bőrt; dehogy akasztik, — vigasztal táT“Paska; Eccöribe 
oszt előszőtték az Írásokat, elrejtötték, de éppeg idejibe 
vót, mer mán gyüttek is a zsandárok, oszt keresték az 
irást, mer aszongyák: hiba van benne. No oszt nem ta- 
nálták, igy oszt kiengedték Sípost, mer ü mög letagadta, 
hogy van írás, mög rágyüttek, hogy hamisan lőtt fel
jelentve. Ahogy oszt möggyütt Kikindárul, — mán ott 
vártuk a faluháza előtt Szajánba — aszongya: Embö- 
rök, Pestre mönyünk a király elejbe, nem is is sokat 
dangubáztak, hanem főpakoltak, oszt el, —  Ferenc Jó
zsef elé. ötöd- vagy hatodnapra gyün a deputáció: hogy 
mög van Pusztakula; az iratási kötségöt, 10 krajcárt 
összeadtuk, de mán ekkó a Naszádi üdvéggyel összekü
lönböztünk, oszt faképnél hagyoitt. De oszt még köllött 
valami írás, így hát Sipos mög a társai maguk csinálták 
tovább. De hogy a péz fogytán vót, elmönt Sipos Bun- 
ford Jánoshoz, oszt aszongya: János! Még eccör Pestre 
köll mönni, adjál izibe tiz forintot kőccsönbe, mer az ár- 
gyélusát nem lössz telep. János bácsi erre előszödte a lá- 
dafiábul a tíz forintot, amivel oszt a pesti út is, mög az 
eredmény is mög lőtt. Pusz>takula a mienk! Települhe
tünk.

— Nagy vót az öröm a bánáti Száján, Tóba, mög 
még 10— 12 község szögénysége közt, hogy sikerült a 
dolog. Lőtt nagy pakolás; bucsuzkodás, mög a fehércse- 
lédök sirása-rivása, mög az öregök tanácsadásával tel
tek a napok, amig aztán fölviiradt a nagy nap, az indulás 
napja.
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— 1883 október elejin, egyik ősziesen hűvös nap 
hajnalán, kétszáz kocsi sorakozott a Száján körüli or
szágutakon, hogy a szomszédos községük, szögény né- 
pibül összeverődött karaván elinduljon, uj reménységgel, 
az uj hazába. Élin Sipos Gyurával, a sok ügyön-bajon 
körösztülmönt vezérrel.

Itt egy kis szünetet tart Döme bátyám, —  s amint 
újra tölteget a poharakba, látom homlokán, az ötven év 
előtt még barna fürtök —  már-már ezüstösödő szálai 
alatt, a barázdákat, ötvenévi nehéz munka és küzdelem 
el nem simítható nyomait. S a régi idők visszaidézése, 
egy könnycseppe/t gördit le, a bácskai rögök, eme acé
lossá edzett munkásának arcára. A meghatottság lágy 
rezgésével hangjában, folytatja:

—  Három napig tartó fáradságos kocsizás, mög a 
Tisza kompon való átkelésért járó tiz krajcáros fuvar- 
kőccség ügön nehéz lefizetése után, — mögérkeztünk az 
Ígéret fődjire. S már 1883 október 29-én fölül kétszáz 
kunyhó? épült a topola—kernyai országút két ódalán. 
Kit szárbul, kityiádbul, olyan sátorformájuk vót. Mikor 
oszt ez mögvót, hozzáfogtunk az őszi szántáshon- ve- 
téshön.

— Mán a ránkgyüvő tavasszal hozzáláttunk a rön- 
dös házhelyekön a putrik épitésihön, velünk települt egy 
Nagy József nevű tanító is, aki Szajánba a Vilmatéri 
tanító vót, oszt leírta kalamussal a házhelyek numeráit 
kis cédulákra, oszt beletötte egy nagy fazékba, erre oszt 
mindnyájan kihuztunk egyet, oszt ahuvá szólt a nume
rus, oda keztünk építeni. Négy kataszteri hold vót egy 
telep, most mán nyócra emelték, mer a kalocsai érsök 
a második négy holdat kijárta, észt negyvenévi lefize

151



tésre. A belső telköt négy évre adták, száz forintér. No 
oszt ahogy a putrikat épitattük, —  akkó mán vót a fa
luba egy pallér, —  ez oszt odagyün eccör oszt aszon
gya: Emberek, éppen jön a sánta Vice a butykossal, egy 
liter pálinkát fizetek, ha elmesélik hogy, hogy épitik ezt 
a pultrit, meg hogy, hogyan teszik fel azt a furcsa ké
ményt? Erre oszt megmagyaráztuk neki, hogy főver
jük a négy falat, a két végit olyan högyösre, a tetejire 
három fenyősumyót töszünk, az alsóra mög a girincre 
két-két lécöt szögezünk, beszüjjük náddal, oszt kész a 
tető is, mög a kémény is. A pallér még lé is rajzolta. 
Mög is fizette böcsülettel a pálinkát. Igaz, görbe lőtt a 
kémény, de azér jó lőtt!

— Nyárára mán mindönkinek mög vót a maga put
rija, igaz legtöbbjinél az ajtó csak rongypokróc vót, az 
ablaka mög olyan két arasznyi, belül mög asztalnak, 
széknek hire sé vót. Kenem a kinyérsütés is kacifánto
sán mönt, abba a gödörbe, ahunnen a falat vertük, egy 
olyan mély kerek lukat vágtunk, oszt oda fütöttek a 
fehércselédök, nagyon laposra sült a kinyérke, de még 
sorba is álltak kinyérsütéskor a fehércselédök, nehogy 
kihűljön a kemince, oszt pocsikolni kölljön a fűteni 
valót.

— Aratásüdőbe, mer hogy a mi fődjeink gyöngén 
f ;7ettek, — akkó még nagyon sovány fődek vótak, — 
h&t elmöntünk a szomszéd községökbe is részbe aratni, 
ügön sokszor kinyérön, miög vöréshajmán, mer hogy 
nagy vót a szögénység.

— Éccör is — majd elfelejtöm mondani — a moro- 
vici fődön arattunk, eppeg kászolódunk a hajmás ebéd- 
hön, mikó gyün a gazdasszony, akiné arattunk, oszt
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aszongya: Jao napot kiteknek, hoztam egy kis levest, 
egissiggel fogyasszák, majd jobban megyen a munka. 
Hát jobban is mönt, mer hogy ügön jól esött a kis le
ves — vót vagy nyóc liter. Aratás végivel oszt hogy ha- 
zamöntünk, mer hogy nagyon gyönge vót a termés, hát 
a fiatalok nótát faragtak, aszongya:

Pusztakulán arattam,
Kinyér nélkül maradtam.
Gyüvőre is aratok, sej de aratok. . .
De mán akkó rámás csizmát varatok.

De a rámás csizma nem lőtt mögvarrva, mer még a 
ránkgyüvő évek is gyöngén termöttek, mög hát susztér 
sé vót.

—  Vasárnaponként, összegyűltünk egy házhon, 
oszt mer még nem vót papunk, hát Lábadi András, mög 
Bálint Antal bácsi előre mondták az imádságot, mög 
kántorkodtak, oszt úgy imádkozgattunk, de még az 
uccán is állt a nép. Elejibe a körösztölést is, mög a te
metést is Kernyán tartoltuk, de aztán gyütt a Veisz 
Mihál plébános, erre oszt otthun löhetött, mer hogy a 
temetőkertöt is kijelöltük.

— Most, hogy a temetésrül beszélők, elmesélem, 
hogy jártam éccör. Kint vagyok a fődön, aratok, hát 
szalad egy fehércseléd, oszt kajabál, hogy aszongya: 
Döme bácsi gyé’kend haza, mer möghalt apám. Erre 
oszto hazamék, mondom az asszonynak, eriggy hamar 
hé Lábadi Andráshoz, elighanem van neki dészkája, hoz
zatok, ha mán ez a hallomás történt, máj csinálok ko
porsót. Mjög is csináltam, mésszel töttem rá körösztöt,
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plajbásszal még a nevit is ráírtam, azután — még nem 
gyüot 1 isler a faluba, mindég én csináltam a koporsó
kat. De csak a deszkaárát köllött nekik mögfizetni —  
80—90 krajcárt, mer a munkát jóbarátságbul attam.

—i 1885-be épült az első oskola, a’elott a templom 
is, Hajnald Lajos kalocsai érsök építtette. A falu népe 
mög, akármiké illen nagyobb építés vót, munkával mög 
ingyen fuvarozással segitött a közterhön.

— 1886-ban épitöttük a faluházát, ekkor mán Gyu- 
lafalvának hitták a falut, gróf Szapári Gyuláról, aki a 
telepítési ügyet röndözte. A faluháza akkor még kicsi 
vót, egy tanácsteröm, egy konyha, ott főzött a jegyző, 
mög a kisbíró, mög egy jegyzőszoba, ekkor gyütt oda 
Székely Sándor, ü vót az első nótárius. Eccör mög is 
haragudtunk rá, mer ahogy a tanácsterömbe möghány- 
tuk-vetöttük a falu ügyeit, begyün oszt aszongya: Ku
paktanács !

— De oszt hogy a dohányengedélyt kijárta, mög- 
bocsájtottunk neki.

— No ahogy mán a dohányengedély mög vót, nem
sokat dángubáztunk, henem hozzáfogtunk a dohányter- 
mesztéshön. Abba az üdőbe Palánkára vittük a dohányt. 
Sose felejtöm el, egy izbe ahogy beváltották a füstölni 
valót — akkó jó termés vót rá — nagy mulatozást csap
tunk Palánkán, oszt hogy-hogynern, egyik társunk va- 
lahuvá eltévedt. Keressük, —  nincs! Hazagyüttünk. 
Tizenegyed napra rá gyütt haza gyalog — klumpába. 
Nevettük is!

—  Később Szögedre vittük a dohánt, hej de nagy 
vót az öröm a gyerökökné úgy szállítás idején, hoztuk 
nekik a sok uj krajcárt, sok aranykrajcár lőtt akkó be
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cserélve krumplicukorra. De a jó dohánytermésök, a 
falu fejlődésin is möglátszottak.

—  Lassan-lassan épült Gyulafalva, a Lábadi, Bez- 
dán, Hajnal, Varga, Bálint, Pesti, Kovács, Farkas és sok 
más család szorgalmatos munkája, töreködése fejlesz- 
tötte: Gyulafalvát, majd Bácsgyulafalvát, a mostani 
Telecskáig.

*

Eddig tartott Döme bátyám, valamint Bunford Já
nos bátyám (aki a húsvéti Passzióban a Jézus szerepét 
énekli) elbeszélése Telecska alapitásáról.

S most végigvezetem az olvasót a putrik és sátrak 
helyén épült, gyönyörű házakból álló, nyílegyenes, ren
dezett uccájú Telecskán.

Ahol valamikor egy kis kétaraszosablakú, rongy- 
pokróc-ajtajú, bútornélküli kis putri állott; ahol télen a 
gyerekek a banyakemence tetején melegedtek s ahol 
anyáink a nyitott tűzhelyen háromlábú vaslábasban fő i
tek, —■ ott ma már 3— 4 szobás téglaépületek emelked
nek s a régi agyagos mázlós szoba földje helyett, — 
festettpadlós, tágas szobák állanak, — cserépkályhák
kal és sokhelyütt —  rádióval.

A községnek ö(t párhuzamos, szépen fásitott nagy 
uccája van, de a keresztuccákban is szép, tágas lakóhá
zak sorakoznak már. Említésre méltó a négyoszlopos 
»kiugróval« ellátott községháza, valamint a kastélysze- 
rűen épitett jegyzőlak. A római kaitolikus templom a 
község közepén, az uccák kereszteződésén. 1898-ben épít
tette Császka György kalocsai érsek, a község lakossá
gának áldozatkész hozzájárulásával. A templomtéren 
van a kántoriak, az első középülete Telecskának; évekig;
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ez volt az iskola is — templom is. Majd az öreg parochia 
csendes szép épülete. Szomszédságban az iskolaigazgatói 
épület, két tágas iskolateremmel, ezzel szemben az óvo
da uj épülete. A központhoz közel az emeletes villaszerű 
portaépület kedves képét látjuk. A községháza tőszom
szédságában az újonnan épült önkéntes tűzoltólaktanya, 
a tűzoltószerek szertárával. Említésre méltó a motorma
lom, modem felszerelésével és még számos szép épület.

Kulturális szempontból is szép eredményekkel di
csekedhet a község. A Népkör, Gazdakör tanulságos 
könyvtárával, a Katolikus Legényegylet vallásos műkö
désével, a Műkedvelők gárdája népies színművek elő
adásával eredményesen működnek a kultúra szolgálatá
ban. Az önkéntes tűzoltótestület — Beleszlin Boskó és 
Pszotka Heinrich parancsnokok vezetésével —  szépen 
fejlődik. Rill András agilis igazgatóval az élén, a Te- 
leeskai Takarék és Hitelszövetkezet eredményes munkát 
végez. Az egyházi dalárda, az ünnepi miséken — Fehér 
Fülöp Sándor vezényletével — szebbnél-szebb énekeket 
ad elő. Pece Sándor adminisztrátor — Pósch Lajos es- 
peres-plébános betegsége miatt —  egyedül látja el ér
demdús munkáját a katolikus hívők lelki irányításának 
missziójában. Ember György iskolaigazgató értékes és ‘ta
nulságos előadásokkal fejleszti a község kultúráját.

Az egyesületek és ezek lelkes vezetői áldásos mun
kájának eredménye észlelhető a község szellemi életében 
s a Rózsa Sándorok és Angyalbandik ponyvairodalma 
helyett ma már modem lapokkal, jó könyvekkel és gaz
dasági szakmunkákkal találkozunk mindenütt a köz
ségben.

*
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írdekes ősjii népszokásai vannak Telecskának. A 
szentivánnapi tűzugrálás — gyerekek nagy örömére — 
még divik. A karácsonyelőtti »kántálás« pedig elmarad
hatatlan kelléke a nagy ünnep előtti hangulatnak. Ez 
abból áll, hogy 5— 6 gyerek, kisebbek-nagyóbbak, felöl
töznek pásztor-gúnyába, egy pár cigányos jelmez, meg 
a napkeleti bölcsek és régi királyokra emlékeztető érde
kes köntösök és a kis betlehemi jászol, gyertyával meg
világított képével felszerelve, nagy csengetéssel és »Csor
dapásztorok« éneklésével járják körül az uccákat s min
den ablak alatt: »Möghallgatik-e kentök az angyali vi
gasságot?« kiáltással egy pár egyházi énekkel megnyit
ják a benn csendesen kártyázó gazduram erszényét és 
gazdaasszonyom diószsákját.

A karácsonyutáni aprószentek napján a suprikálás 
sem maradt el, a falu legényei kis pálcákkal járják kö
rül az ismerősök házait és »hányán vannak az apró
szentek«? kérdéssel párosult pálcázással, (néha jókorá
kat suhintanak a jányokra) ijeszgetik a ház női tagjait.

A disznótorok hajnalig tartó nóltázással, érdekes 
tréfákkal, zenével még ma sem ritkák.

Hanem aztán a lakodalom. A tarkavirággal diszi- 
tett kalappal meg virágos-szalagos bottal, a vőfélyek egy 
héttel a menyegző előtt hívogatnak. Hosszú verses be
köszöntő után a ház urát és az egész családját tréfás 
versekben meghívják. Tavasszal például dohányt ültetni, 
vagy kapálni, nyáron: aratni és egyéb mezőgazdasági 
munkára. No meg aztán a magukkal hozott kulacsból, 
borral kínálják a gazd’uramat. A lakzi napján a lakodal
mas háznál nagy nótázás és vig zeneszó jelzi, hogy az 
egybegyűltek jól mulatnak. A násznagy a főhelyen
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méltóságteljsen fogadja az újonnan érkezőket, akiket 
a vőfélyek vezetnek eléje. Nagy dikciót mond és átveszi 
a hozott ajándékot. Azután a férfiakat a háziorvoshoz 
utalja, — megvizsgálás végett, aki bizonyos injekciót ir 
elő, jókora pohár bor alakjában, mert szerinte a beteg 
szomjúságban, vagy víziszonyban szenved — s ezt borral 
lehet gyógyítani. Az esketésre menet a kocsiuton egyen- 
kint és csapatostól körbe forgó menyecskék sikongatnak 
s a fiatalság (néha az öregje is) táncolva halad előre. 
A fúvós zenekar pedig szakadatlanul muzsikál. Minden 
járókelőre, vagy a kiskapukból nézőkre akad tréfás mon
dás; például: »három tepsi turóslepény — tátotft szájú 
botos legény« ijjjujuu!!! erre aztán az illető »botos le
gény« hirtelen beugrik a kapun, ha nem — akkor a fo
nottkaláccsal koszoruzott borosüvegből nagyokat kell 
huznia — mert különben a kinálgató megsértődik — ez 
pedig ne forduljon elő. Meg aztán »Ez az ucca de szé
les- —menyasszonyunk de kényes« meg aztán: »Ne néz- 
zön ki az ablakon — gyüjjön ki oszt itt mulasson« 
ijjujuuü! stb. . . .

Esketés után a menyasszonyos háznál a menyasz- 
szony kikérése következik. Ez a következőképpen megy: 
A vőlegény násznagya és a vőfélyek nagy verseléssel 
kérik a menyasszonyt a násznagyától, aki erre három fo
gas kérdést ad fel, amelyre a vőlegény násznagyának 
meg kell felelni. Jaj, ha nem tud megfelelni, nagy szé
gyen az! De ha aztán talpraesetten megfelel, akkor a 
menyasszonyt —  a hozzátartozók női tagjainak nagy 
sirása-rivása közepette kiadják. Az ebédet vagy a va
csorát a vőfélyek szolgálják fel tréfás versekkel és be
köszöntőkkel.
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Másnap, vagy nem ritkán harmadnap, — a még ki
tartó férfivendégek fölkerekednek és borbéllyal, orvos
sal és megfelelő faberetvával és injekciós szerszámokkal, 
mjeg foghuzó eszközökkel, maskarás kártyaveitő cigány
asszonnyal felszerelve, elindulnak »kállátóba« a korán 
hazatért vendégekkel s többé-kevésbé injekciózva, be- 
retválva, foghuzva és összekinozva visszik vissza a la
kodalmas házba, — hogy a még megmaradt ételt és itó- 
kát jó hangulatban elfogyasszák. A betegvizsgálati di
jat, meg beretválási dijat egy biró, vagy orvost helyet
tesitő személy itéli meg és juttatja a fúvósoknak, akik a 
meneitet kisérik.

Az október második vasárnapján megtartott bú
csúk is hiresek Telecskán, — ilyenkor aztán van hét
országra szóló dinom-dánom. Mindenki kitesz magáért* 
a vendéglátás terén. Az idei bucsu még a község ötven
éves jubileumával is bővül és ez az ünnepély emeli a 
fényét az amúgy is kedves és kellemes búcsúi mulat
ságoknak.

*

Telecskán 1883 október 29-én ütötték le az első sá
torkarót és ezt a napost (karóünnep) minden évben meg- 
ünnepli a község lakossága.

A község a szombori járásban, Krnjaja, Sztaramora- 
vica és Szivác szomszédságában fekszik. Lakossága túl
nyomó részben magyar, azonkivül németek. Vallásukra 
nézve kivétel nélkül római katolikusok. Foglalkozásuk: 
földművelés és dohánytermesztés. Telecska egyike Ju
goszlávia legnagyobb dohányftermő vidékeinek.

A község a telecskai dombokon fekszik, 355 lelket
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számlál, 850 ház, öt nyílegyenes uccában és a 8— 10 ke- 
resztucca is szépen kiépítve. Az egész községben ural
kodó rend és tisztaság kellemes benyomást kelt.

*

Mjég egy jubileumot megemlítek Telecskán, nem or
szágra szóló, nem bandériummal és ökörsütéssel egybe
kötött jubileum ez, csak nagyon szerény kis jubileum s 
talán csak én tudok róla, hogy: —  éppen ma húsz éve, 
hogy a hajnali munkára hívó harangszóra s vész idején 
a riasztó harangkongatásra s a szomorú temetésre bú
gó öreg harang búcsúztató szavára vagy az ájitatos hí
vek vasárnapi misére hívogató, meleghangú nagyharang 
édes-bus zenéjére s a fáradt nép lepihenését jelző »Ur- 
angyalát« hirdető altató dalára: —  egy hiven őrködő 
ember lépett szolgálatba. S a téli zord hajnalok, a szép 
virágos májusi litániák s az őszi sötét esték — e kitárta 
munkása, az öreg harangozó — a tatám!. . .

Ifjabb Lakatos István.
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