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Beszédes Valéria több mint egy évizede a 
vajdasági népi műemlékeket vizsgálja. Ta
nulmányai is a műemlékvédelem egy-egy as
pektusának alaposabb megvilágítását szol
gálják. Az e téren kifejtett tevékenysége ösz
tönözte arra, hogy a parasztház elméleti 
kérdéseivel, az alföldi lakóház délvidéki vo
natkozásaival behatóan foglalkozzon.

írásaiban a délszláv szakirodalom vonat
kozó eredményeit is számba veszi. Ismerete
it a terepi gyűjtései során szerzett tapaszta
lataival szembesíti. Vajdaságban a hagyomá
nyos lakóház egy nagy tájtípus peremén ala
kult ki az elmúlt három évszázad során és 
magán viseli a tájból adódó jellegzetessége
ket, azt, hogy a házakat földből és nádból 
építették. Nem hagyhatók figyelmen kívül 
azonban a társadalmi tényezők sem. Az E m 
berek és otthonok ugyan nem ad választ a 
vajdasági lakóház fejlődésével kapcsolatos 
kérdésekre, de rávilágít néhány részletprob
lémára.

A kutató feladatának tartotta, hogy fel
térképezze az észak-bácskai népi műemlé
keket, amelyekhez szorosan kapcsolódnak a 
napsugaras házak, a gabonatárolók sokféle 
típusai. Nem csupán ezeknek az épületek
nek kétségtelen szépsége ragadta meg, ha
nem az is érdekelte, hogyan kerültek erre a 
vidékre, milyen interetnikus kapcsolatok fe
dezhetők fel elterjedésükben, akárcsak a 
festett bútorok esetében, amelyek észak-dé
li irányú mozgás következtében ju to ttak  
Vajdaságba.
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A JUGOSZLÁVIAI NÉPI ÉPÍTÉSZET KUTATÁ
SÁNAK DÉL-ALFÖLDI VONATKOZÁSAI

A délszláv kutatók a múlt század utolsó évtizedében kezdenek 
folyamatosan foglalkozni a népi építészettel is, abban az időben, 
amikor megjelennek az első néprajzi folyóiratok Zágrábban, Belg- 
rádban, Szarajevóban.1 Ezeknek a korai ismertetéseknek doku
mentumértékük van: nyelvjárási adatokat, hagyományos építési 
módokat, eszközöket írnak le. Részletesen ismertetik az egyes épü
letek alaprajzát, a helyiségek funkcióját. A két világháború közötti 
időszakban folytatódik ez a kutatási tendencia, de már a húszas 
években elkészül Jovan Cvijić máig ható munkája, a Balkansko 
poluostrvo i južnoslovenske zemlje, melyben részletesen ismerteti a 
Balkán-félsziget település- és háztípusait. Cvijić szerint az épületek 
formáit a Balkánon bizánci, török, mediterrán, alpesi hatások ér
ték. Emellett hangsúlyozta: a ház fogalma, a kuća, délszláv népek
nél kiegyenlítődik a tűzhely helyével. Ebből az egysejtű középtűz- 
helyes házból alakult ki az összes típus. A Balkánon 13 háztípust 
különít el. Ezek meghatározásakor az épületek anyagával, részben 
pedig a különböző kultúrák hatásával számol.2

Cvijić szempontjait alkalmazva, 1932-ben a boszniai házak típu
sait az épületanyaguk alapján Sildo Špiro készítette el. Az általa 
meghatározott szempont napjainkig hat a jugoszláv szakirodalom
ban.3 1939-ben M. Bošnjak, a horvátországi háztípusokat veszi 
számba, s kifejti azt a nézetét, hogy a cölöpépítmények és a boro- 
naházak között valószínű a történelmi összefüggés. A Lonja völ
gyében még talált a cölöpépítményekhez hasonló épületeket.4 A 
horvát lakóház típusainak a meghatározására 1940-ben Milovan 
Gavazzi Pregled etnografije Hrvata c. monográfiájában a falfélesé
geket, a különböző konstrukciós elemeket, tetőformákat, valamint 
az épületek tömegét és alaprajzát, a tűzhelyet, a kályhát, illetve a 
kemencét vette figyelembe. Horvátországot három kulturális areal-
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Balkán-félsziget háztípusai Jovan Cvijié szerint: 1. dinari borona-  

ház, 2. adriai kőház, 3. újabb téglaház, 4. moravai ház, 5. vardári ház,
6. görög-égei ház, 7. modem moravai ház, 8. keleti török ház, 9. 
török-égei ház, 10. alpesi ház, 11. csitlukház, 13. lakótorony.

nak tekinti: adriai, dinari és pannon, s a házakat is eszerint csopor
tosítja. A adriai és dinari zónában egységes háztípusokkal számol; 
a pannon areal keleti vidékén elsősorban vert falú és vályogfalú 
házak építése volt a gyakorlat, a nyugati tájakon tölgyfa boronahá- 
zak vagy tapasztott sövényfalú épületekben éltek az emberek. Az 
épületek egyik oldala előtt pedig rendszerint tornác húzódott.

A továbbiakban feltárja a horvát népi kultúra történelmi rétege
it és azokban óbalkáni, ómediterráni és római kulturális elemeket 
mutat ki. Ezt követik a szláv vonások, amelyek különösen a faépít
kezésben, elsősorban a tetőszerkezetekben és egyéb konstrukciós
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elemekben mutathatók ki. A kultúra genetikus fejlődésében ter
mészetesen számol az olasz, az alpesi és a pannon hatásokkal is. Az 
utóbbiak a legjelentősebbek Északkelet-Horvátországban, de je
lentősebb hatást nem gyakoroltak az építkezésre és a lakásra. Meg
állapítja azonban, hogy a fűtött lakószoba, a szoba magyar erede- 
tű.5

Gavazzi kultúrtörténeti szempontjai napjainkig hatnak a horvát 
kutatásban, újabban azonban a funkcionalista iskola szempontjai 
érvényesülnek a népi építészet feltárásában.6

Szerbiában Kojić és Deroko -  mindketten építészek -  foglalkoz
tak ezzel a témával a negyvenes évektől kezdődően. 1940-ben je
lennek meg első munkáik.7 Mindkét szerző esetében Jovan Cvijić 
antropogeoráfiai és művelődéstörténeti szempontjai érvényesül
nek. Máig Branislav Kojić műveiből tájékozódhatunk leginkább a 
jugoszláviai népi építészetről, az egyes típusok területéről, e típu
sok kialakulásáról, fejlődéséről. Branislav Kojic monográfiája 
1958-ban jelent meg, 1973-ban változatlan formában ismét kiadták. 
A Seoska arhitektura i rurizam c. monográfiában együttesen vizsgál
ja a házat a településsel. Logikus összefüggést tételez fel a családi 
tűzhely, a ház, az udvar, a település és a település határa között. A 
lakóház és a település kialakulásában szerinte a következő ténye
zők hatnak: a növényzet, az éghajlat, a terepviszonyok, a termelési 
viszonyok, a család szervezete, a történelmi, a politikai tényező, a 
migráció. A különféle háztípusok meghatározásakor az építési 
alapanyagokat, valamint az alaprajzi különbségeket veszi számba. 
Eszerint a jugoszláviai házak lehetnek: kő-, fa-, favázas és földépü
letek. A Balkánon az alapháztípus egy helyiségből és nyitott tűz
helyből állt. Az egész ház füstös volt. Erre utalnak a különböző 
elnevezések: dimnica, ugljenica, ognjenica. A következő fejlődési 
szakaszban vagy az eredeti ház osztódik ketté, vagy hozzáépítenek 
egy újabb helyiséget. Ennek a szobának több funkciója is lehet: 
hálókamra, kamra, konyha. A tornác Branislav Kojić szerint már 
az egyhelyiséges lakásoknál is megjelenik, elsősorban Macedóniá
ban és Kosovóban a földszintes épületeknél. A tornácnak fontos 
szerepe volt a további helyiségek kialakulásában. Az alaprajz fejlő
dését a szerző egyszerű hozzáépítéssel magyarázza. Jugoszlávia 
nagy részét a horizontális házfejlődés jellemzi, az igazi vertikális
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fejlődés pedig csak a tengermelléken figyelhető meg, itt az egysejtű 
épület növekszik a magasba.8 Kojić a felhasznált épületanyagok és 
az alaprajz alapján a volt Jugoszlávia területén 14 háztípust különít 
el. Fontosnak tartja megjegyezni, hogy az általa számba vett vari
ánsok mellett számtalan lokális változat is elkülöníthető, mert a 19. 
századtól az ország egész területén rendkívül dinamikus fejlődés 
mutatható ki.9

Az alábbiakban nem foglalkozunk az általa meghatározott vala
mennyi háztípussal, de a dél-dunántúli vagy a drávai házterület 
meghatározásakor érdemes ismertem a szlavóniai és a vajdasági 
ház fejlődéséről vallott nézetét. A török korszakban egyhelyiséges 
boronaházakról tudósítanak a Szlavónia utazók.10 Csak nyitott tűz
hely volt az épületben. Az istállót közvetlenül a házhoz építették, a 
jószágok szabadon bejárhattak az épületbe is. A szlavóniai falvak 
akkor fejlődnek, amikor a törökök a Száván túlra szorulnak vissza 
és a Száva mente már kikerül a közvetlen határsávból. Ebben az 
időben új telepesek érkeznek, akik új falvakat létesítenek, esetleg 
az elűzött lakosság visszatér régebbi telephelyére, szállásokat épí
tenek, amelyek azután önálló falvakká fejlődnek. A határőrvidék
nek azonban lényegesen nagyobb szerepe volt a települések kiala
kulásában, de Szlavóniában nem tervezett falvak létesülnek, mint a 
Bácskában és a Bánságban, hanem megmarad a halmazos szerke
zetük. Kojić szerint a Dráva menti lakóház is az egyhelyiséges föld
szintes épület továbbfejlődéséből alakult ki, előbb a szobától, a 
hizátói elválik a konyha, majd a későbbiek során a konyha két 
oldalán lesz egy-egy szoba. A következő fejlődési szakaszban Szla
vóniában a házakhoz tört- vagy kiugrótomácot építenek. A kelet
szlavóniai házak, mivel hasonló természeti és társadalmi adottsá
gok hatására keletkeztek, sok hasonlóságot mutatnak a szerémségi 
faépületekkel.11

Kojić ezekkel az épületekkel kapcsolatban egyéb ismereteket 
nem közöl, nem tudni, hogy boronaházakról vagy éppen favázas 
épületekről van-e szó. Említést tesz arról, hogy Szlavónia dombos 
vidékein, a Papuk és Bilo Gore környékén a faépítkezés mellett 
gyakran követ is használnak. A Dráva menti vert falú és vályoghá
zakról nem tesz említést. A tűzhely változásával Szlavóniában nem 
foglalkozik.
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A vajdasági lakóház fejlődése Branislav Kojić nyomán

A vajdasági ház alakulásában meghatározó szerepe volt a politi
kai és társadalmi tényezőknek. Nemcsak a települések szerkezetét 
határozták meg, hanem az itt folyó építkezést is. A török hódoltság 
után részben szerb határőrök, részben pedig német telepesek ér
keznek erre a vidékre. Az itteni lakóház alakulását Kojić a két 
népcsoport házainak fejlődésével magyarázza. A határőröknek az 
épülete kéthelyiséges volt, előtte oldaltomáccal. Ilyen volt a német 
kolonista háza is, tornác nélkül. Később, a XIX. században a né
metek is átveszik a szerbek gyakorlatát. A tomácos kétosztatú la
kóház a szerző szerint a kosovói földszintes épület őse, amikor 
azonban ábrázolja is a lakóház alakulását, az őstípusnak az egyhe- 
lyiséges középtűzhelyes épületet tartja, ennek pedig nem volt tor
náca.12 A vajdasági lakóházak építéséhez a huszadik századig első
sorban vert falat és favázas falakat alkalmaztak. Nyeregtetejük 
volt, homlokzatuk szigorúan alkalmazkodott az utca regulációs vo
nalához. Az épületek nemcsak külső megjelenésükben voltak tipi
zálva, hanem belső beosztásukban is. A betelepülő német és szerb 
határőrök házaiban a 19. században kizárólag a konyha tüzelőjé
ben volt eltérés: az előbbieknek épített volt a tűzhelyük, az utóbbi
aknak pedig alacsony nyitott tűzhelyük volt, láncon vagy rúdon 
függő bográcsban főztek, sütőharangot, crepuját, pekv&t használtak 
a sütéshez. Kojić kizárólag a német telepesek és a szerb-kosovói 
földszintes házzal számol a vajdasági lakóház alakulásában, s nem 
veszi figyelembe a magyar alföldi lakóház elsődleges meghatározó 
szerepét.
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A füst elvezetése a Vajdaságban

Aleksandar Deroko, Kojićhoz hasonlóan, építészként foglakozik 
a népi építészettel. Egy-egy vidék építkezését szerinte elsősorban 
az életmód, a természeti környezet, az éghajlat befolyásolja. 
Ugyanis fontos szerepük volt a szubjektív tényezőknek: a hagyo
mánynak és az újításnak. A falusi, kisvárosi házakat elsősorban 
szerkezeti és esztétikai szempontok szerint értékeli. A lakóház fej
lődését az alaprajz változásával magyarázza. Elsősorban a szerbiai 
és a boszniai épületek változatait vizsgálja. Különösen fontosnak 
tartja a nyitott tűzhely különböző formáinak ismertetését. Részle
tesen kitér a tűzszerszámok összefüggésére az életmóddal. Az ál
lattenyésztőknél állítható a bogrács lánca, hogy szabályozhassák a 
tej hőmérsékletét. A kémény megjelenését Szerbiában mediterrán 
hatással magyarázza, hercegovinai közvetítéssel.13

Cvijić és Kojić nyomán elfogadja, hogy az egyhelyiséges ház ket
téválással fejlődött tovább. A ház mellé fűtetlen szoba került. A 
boronaház esetében a füstösházból egyszerűen elkerítették ezt az 
új részt. A favázas építkezésnél nem volt lehetséges ez a megoldás, 
itt melléje építették az újabb épületrészt. A tornác nem hozzáépí
tett része a háznak, hanem szerves tartozéka, párhuzamosan nö
vekszik a lakóházzal.
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Deroko az alapvető építőanyagok alapján négy építési zónát kü
lönít el: boronaház, favázas ház, kőház és földház. A boronaháznak 
két alapvető típusával számol: a szerbiaival és a boszniaival, vala
mint a horvát hegyvidékivel és a szlovéniaival. A favázas építkezés 
Közép-, Kelet- és Dél-Szerbia jellegzetes építkezési módja. Kőhá
zakat a tengermelléken, földépületeket pedig Horvátország sík te
rületén és a Vajdaságban építettek.

A Dráva menti, a szlavóniai, valamint a vajdasági lakóházakról, 
azok fejlődéséről semmilyen lényeges megjegyzése, megállapítása 
nincsen. Hasonlóan a többi jugoszláv szerzőhöz, az alföldi területe
ken az osztrák mérnököknek tulajdonít nagy szerepet: nemcsak a 
települések kialakításában, hanem a házak megtervezésében is.

Deroko a horvát házterület elemzésekor nem vette figyelembe 
azt a jelentős albumot, melyet a századfordulón készítettek a Hor
vát Mémökegyesület tagjai. Az egyes lapok mutatványai részben a 
budapesti millenniumi kiállításon, részben pedig 1911-ben a párizsi 
nemzetközi építészeti kongresszus bemutatóján voltak láthatók. Az 
ötven lapból álló albumot később publikálták is.14 Az album készí
tőinek elsődleges célja az volt, hogy a horvát falusi építkezés teljes 
képét adják, ez azonban csak némileg sikerült, mert a földrajzi 
megoszlás szerint nagyok az aránytalanságok. A legtöbb lap, 29 a 
szerémségi és szlavóniai épületet, 12 lap a Száva menti és Zágráb 
környéki körzetet vizsgálja, 4 lap készült Lika, Kordun falvaiban, 5 
pedig a tengermelléken. Hovátország jelentős területei kimarad
tak, sajnos a Dráva menti települések is. A szlavóniai és szerémségi 
lapok tanulmányozása azonban nem lenne érdektelen a magyar 
kutatók számára sem. Az egyes lapok az épületek homlokzatát, 
kereszt- és hosszmetszetét, néhány esetben a tetőszerkezetét ábrá
zolják. Sok részelemet megörökítettek: kerítéseket, kapukat, ké
ményfejeket, faragott tomácoszlopokat. A rajzok mellett több-ke- 
vesebb adatot is feljegyeztek: az építés idejét, az esetleges építő 
nevét, származási helyét. így Szerémségben likai és boszniai fafara
gók, ácsok is dolgoztak a 19. században. Téves tehát az az elképze
lés, hogy a falusi lakosság kizárólag maga építette fel otthonát. Az 
album ötven lapja egy évszázad építési gyakorlatát követi a 19. 
század első éveitől a 20. századig -  1904-ig.
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1936-ban Stjepan Planić a nemzeti építészet szempontjából 
elemzi a két évtizeddel korábbi vállalkozást, s különválasztja az 
eredeti és az idegen hatásokat: a szerémségi és szlavóniai fafaragá
sokat a tornácok oszlopán és az oromzaton idegen német elemnek 
tartja, melynek alkalmazását a helyi ácsok gyorsan megtanulták. 
Meggyőződése, hogy ezeknek semmilyen funkciójuk nem volt, ép
pen ezért nem képezik szerves részét a falusi építkezésnek. 5 
Ugyanebben a tanulmányában Stjepan Planić megfogalmazza azo
kat az alapelveket, melyeket napjaink kutatói is alkalmaznak: az 
egyén és a ház, a lakás és a gazdaság, a gazdaság és a település 
viszonyát.

A horvát népi építészet legjelentősebb kutatója, Aleksandar 
Freudenreich nem elsősorban a kultúrtörténeti iskola követője. 
Meggyőződése, hogy a természeti környezetnek döntő szerepe van 
a népi építkezésben, s csak másodlagosak a kultúrtörténeti hatá
sok. A természeti környezet alapján határozza meg az egyes házte
rületeket, e szerint a tengermellék, Isztria, a szigetek a kőházak 
területe; Gorski Kotar, Lika vidékén a puhafát használták kővel 
kombinálva; a harmadik zónában a keményfa volt az uralkodó; a 
szelídgesztenye és a moholyos tölgy Kordun vidékén és Danijában. 
Itt rövidebb talpfákat használtak. A következő házvidéken a vegyes 
fafajtákat alkalmazták, tehát kemény- és puhafát; ez Északnyugat- 
Horvátország, Szlavónia és Baranya területe. Prokuplje és a Száva 
mente a kocsányos tölgy vidéke. A szerző szerint ezen a tájon épül
tek a legértékesebb népi építészeti alkotások.16 A házterületek el
különítésekor az a nézete vezette, miszerint a népi építészet nem 
függ össze az általános kulturális fejlődéssel. Úgy véli, hogy a népi 
építészet alakulásában nemcsak egy fejlődési vonal van, hanem 
több is, s ezek egymástól függetlenül is hatnak egy-egy építési ten
dencia kialakulására.17 Ezt a nézetét érvényesíti akkor is, amikor 
baranyai és egyes szlavóniai épületeket elemez. Megállapítja, hogy 
az alaprajzuk koncepciója lényegesen eltér a többi vidék házaitól. 
A ház az utca frontjára épül, nyeregteteje van, és ehhez hozzáépí
tik a különféle gazdasági épületeket. Ezt az alaprajzi megoldást 
szokatlannak tartja a mi vidékünkön. Úgy véli, hogy nem népi épí
tészeti gyakorlat, hanem a városi építészet hatása, melyet a határ- 
őrvidék korszakában a katonai közigazgatás mérnökei honosítanak
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meg ezen a vidéken. Különösen nagy szerepük volt a cseh és oszt
rák építészeknek. A cseh hatást az utcai oromzatok barokkos meg
oldásaiban véli felfedezni. A deszkaoromzatokat igazi népi alkotá
soknak tekinti. Külön figyelmet szentel a nádas rézsútos tetőknek, 
s úgy véli, hogy a tetőfedő anyag, a nád alkalmazása eredményezte 
ezt. Hangsúlyozza azt is, hogy nem esztétikai megoldások vezérel
ték az egykori építőket, hanem a nád fizikai tulajdonságai hatottak 
ennek a szép tetőformának a kialakulására. Megállapítja azt is, 
hogy ilyen megoldást az indonéz népek alkalmaznak! Ezzel is iga
zolva látja a már korábban vázolt nézetét a népi építészet fejlődé
séről. 18

Hasonlóan Branislav Kojićhoz, Aleksandar Freudenreich sem 
számol a magyar népi építészet hatásával a baranyai, szlavóniai 
területeken, s úgy véli, hogy ezek a házak városi hatásra kerülnek a 
falusi környezetbe.

A legújabb kutatások eredményét összegezi annak a kiállításnak 
a katalógusa, mely az 1988-as néprajzi világtalálkozóra készült. 
Aleksandra Muraj a Jugoszláviában található kultúrareákat párhu
zamba állítja az alapvető építési anyagokkal, s ennek alapján hatá
rozza meg a különböző házterületeket. A pannon zónában három 
háztípust különít el. Az első kettőben a faépítés a domináns. Az 
elsőben vízszintes gerendákat csapoltak egymáshoz különböző 
módszerekkel. A sátortetőt szalmával fedték be. A háromosztatú 
házban a konyhában félig nyílt tűzhely, a szobában cserépkályha 
volt. A háznak nem volt kéménye. A folyók mentén kezdetben 
cölöpökön épültek a házak. Ezekből fejlődtek ki később az emele
tes tölgyfa objektumok. A háromhelyiséges földszint középső része 
szabad volt, gazdasági célokat szolgált, az emeleten laktak. A régió 
alföldi részén földházak a jellemzők. Részben vályogból vagy vert 
falból épültek, részben pedig talpas favázas házakat építettek. A 
falkitöltő anyag igen változatos volt: sövény, karó, esetleg vályog. A 
kizárólag földszintes épületek előtt tornác húzódott. A lakóházzal 
egy tető alatt volt az istálló, s egyéb gazdasági épületek, s ez külön
böző formájú alaprajzot eredményezett.19

Végezetül megállapíthatjuk, hogy Jovan Cvijić 1922-ben kialakí
tott nézetét a háztípusokról nemigen módosította a szaktudomány. 
A magyar lakóház fejlődéséről vallott nézeteket nem ismerik az
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itteni kutatók, mert minden bizonnyal Branislav Kojić is és Alek- 
sandar Freudenreich is másképpen ítélte volna meg a baranyai, 
szlavóniai és vajdasági lakóház alakulását. A dél-baranyai, a Dráva 
menti és a vajdasági ház fejlődésében kétségtelenül jelentősek vol
tak a balkáni kapcsolatok, s mindéképpen meggondolandók Bra
nislav Kojic nézetei.
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AZ ALFÖLDI LAKÓHÁZ VAJDASÁGBAN

1. A vajdasági népi építészet kutatása

Bácska, Bánság és Szerémség népi építészete korán felkeltette a 
kutatók érdeklődését, s a múlt század utolsó és századunk első 
évtizedében jó felméréseket végeztek ezen a vidéken. Szerémség- 
ben a horvát műegyetem munkatársai tették ezt meg.1 A millenni
umi falu megtervezésekor erről a tájról két portát is kiválasztottak: 
egy németet és egy szerbet. Ezek felmérési rajza is elkészült. A 
Borovszky-féle monográfiák: a Bács-Bodrog és a Torontál várme
gyével foglalkozó kötetek viszonylag pontos leírásokat tartalmaz
nak.2 A zombori múzeum igazgatója, Gubicza Kálmán monostor
szegi és béregi gyűjtőútjain a sokácok házait is lerajzolta, lefényké
pezte. Kéziratai a zombori múzeum gyűjteményében találhatók. 
1904-ben, amikor Foerk Ernő építészt megbízták a zentai központi 
templom építésével, ottlétekor több napsugaras házat is lerajzolt. 
Hagyatékát az Országos Műemléki Felügyelőség múzeumában őr
zik.

A kezdeti lendületes munkát nem követte kibontakozás. Az 
1918. évi politikai változások után ezen a területen leállt a néprajzi 
kutatás. Magyar szakember nem volt, az új ország etnográfusai, 
Jovan Cvijić és Tihomir Đorđević nem gyűjtöttek ezen a vidéken. 
Az utóbbi 1922-ban alkotta meg alapozó munkáját a Balkán-félszi
get néprajzáról. Megállapításai a kulturális arealokról, terminoló
giájával együtt, máig a szerb néprajz kiindulópontját jelentik. Bra- 
nislav Kojić a harmincas években fiatal mérnökként figyelt fel a 
falusi építkezésre, s élete végéig a téma elkötelezett kutatója volt. 
Nézeteit a lakóház fejlődéséről az egykori jugoszláv térségben má
ig nem haladták túl a kutatók. Vajdaság építészetével és telepü
lésszerkezetével az ötvenes években foglalkozott: az itteni lakóház 
fejlődésével kapcsolatos nézeteit elsősorban dél-bánsági és szerém-
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ségi terepi munkájára, valamint a bécsi hadilevéltár anyagára ala
pozta.3

A szervezett műemlékvédelem közvetlenül a háború után indult 
meg az egykori Jugoszláviában. A belgrádi központ decentralizálá
sának hatására 1951-ben jön létre a Tartományi Műemlékvédelmi 
Intézet. Ettől kezdve folyamatosan járják a terepet, s nyilvántartják 
a népi műemlékeket is. Különösen a hatvanas években végeznek 
sok terepi munkát: elsősorban Szerémségben, Újvidék környékén 
és Dél-Bácskában. A hetvenes években alakulnak meg a kisebb 
regionális műemlékvédelmi intézetek Mitrovicán, Pancsován és 
Szabadkán, ahol ugyancsak feladat az épületek regisztrálása és va
lorizációja. A Vajdasági Múzeum is őriz a hagyományos építkezé
sekről dokumentációt, elsősorban tárgyi emlékeket és fényképeket. 
A műszaki felmérések készítése a műemlékvédelmi intézetek fel
adata.

Az újvidéki Bölcsészettudományi Egyetemen nincs néprajz tan
szék, a kutatók Belgrádban, illetve Zágrábban végezték tanulmá
nyaikat. Az építészeti hagyatékkal a belgrádi tanszék a nyolcvanas 
évekig nem foglalkozott. Branko Ćupurdija kutatásai óta ezt a tár
gyat is oktatják. A műépítészeti szakon előbb Branislav Kojic, ké
sőbb Aleksandar Petrović vizsgálta e kérdéskört.

A vajdasági népi építészet kutatása intézményesen tehát a tarto
mányi és regionális műemlékvédelmi intézetekben folyik. Ezek az 
intézetek számon tartják, dokumentálják, restaurálják az épülete
ket. Az itt dolgozó etnográfusok, műépítészek feladatuknak a kul
turális hagyaték pontos leírását tartják, elméleti kérdésekkel nem 
foglalkoznak, a lakóház fejlődésében elfogadják Branislav Kojić 
nézetét.4 Terminológiájukban a vajdasági, illetve a pannon ház ki
fejezést alkalmazzák.

2. Kojić elmélete a vajdasági házról

Kojic 1958-ban publikálja nézetét a balkáni térség hagyományos 
házairól. A Seoska arhitektura i rurizam című kézikönyvében külön 
fejezetben foglalkozik a vajdasági lakóház fejlődésével. Meggyőző
dése, hogy az itt élő népek otthonának alakulására kétféle háztípus
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hatott. Az egyik a rigómezei földszintes tomácos ház (kosovska 
prizemljuša). A másik típus pedig a bécsi udvar mérnökei által 
tervezett tornác nélküli két-, illetve háromosztatú szabadkéményes 
ház, amelynek a tűzpadkája oldalt áll. E két épületből alakult ki a 
ma ismert vajdasági lakóház. A tudós 1966-ban részletesen kifejti 
e terület építészetének fejlődéstörténetét.5 Vajdaságban három jól 
elkülöníthető korszakkal számol. A török idők építészetét, a török 
korszakot az osztrák korszak követi a XIX. század közepéig, majd 
a modem korszak a II. világháború kezdetéig. A korszakok elhatá
rolódását gazdasági és politikai események függvényének tekinti. 
Az első és a második korszakot elválasztó döntő fontosságú ese
ménynek a XVIII. században végbement újratelepítést, a határőr
vidék megszervezését, valamint a szűz földek föltörését tartja. A 
második korszak legfontosabb eseményei a jobbágyfelszabadítás, a 
szántóföldek tagosítása, a vasúti forgalom és a pénzforgalom meg
indítása.

A török korszakból egyetlen épület sem maradt ránk. A régi 
útleírásokból, rajzokból következtet e korszak házaira.6 Ezek az 
épületek nyeregtetős putrik (zemunica) voltak. Az épület két-há- 
rom helyiségből állt, s egy angol utazó, Braun fölfigyel viszonylagos 
gazdag berendezésére. A veremházakat valószínűleg Golubinci 
környékén látta. Úgy véli, hogy a dombos vidéken barlanglakáso
kat, gádorokat (lagunica) is kialakítottak maguknak az emberek. 
Ilyenekben éltek még a titeli löszháton, a Karlóca környéki Duna 
menti szurdokban az ötvenes években.7 Ugyancsak föltételezi a 
szerző, hogy a kör alaprajzú, kúp alakú pásztorkunyhók is a török 
korszak lakóépületeinek emlékeit őrzik.

A második korszakban alakul ki Vajdaság ma is elfogadott, pre
cízen megtervezett településhálózata. Feltételezi, hogy a mérnökök 
tervezik a lakóházakat is, amelyeknek jellegzetességét az egysoros 
alaprajz, a nyitott tűzhely és a szabadkémény adja.8 A vajdasági 
ház fő vonását a nyeregtetőben, a háromszög alakú oromzatban és 
az oldaltomácban határozza meg. A tornác elválaszthatatlan e vi
dék lakóházának fejlődésétől. Kojić 1966-ban már úgy véli, hogy 
nem pontosan tisztázott kialakulása ezen a tájon: az egyik lehetsé
ges fejlődési vonala a városi építészetből való átvétel, a másik vi
szont a korábbi rigómezei tradíció felújítása. A dél-szerémségi pél
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dák alapján azt állítja, hogy ezek kezdetben, a XVIII. század végén 
homloktomácok voltak, később kerülnek át az épület udvari hosz- 
szabb oldalára.

Meggyőződése, hogy a szerbek házához tartozott először gang 
(ahogy ezen a vidéken nevezik), az itt élő többi nép pedig csak 
később kezdett ilyet építeni.9 A Seoska arhitektura i rurizamat 
1973-ban átdolgozatlan formában ismét kiadták. Ebben a szerző 
nem módosítja azt a korábbi nézetét, hogy a tornác a szerb népi 
építészet megőrzött régisége. E tézisének megalkotásakor nem vet
te figyelembe azokat a megfigyeléseit, melyeket a vajdasági lakó
ház fejlődésekor kifejtett.10 Nevezetesen azt, hogy a török korszak
ban az itt élő szerbség veremházakban, gádorokban, kezdetleges 
kunyhókban élt. Csaknem egy évszázaddal betelepülésük után ho
gyan emlékezhettek a határőrök dédszüleik építészeti gyakorlatá
ra, a rigómezei földszintes gangos házra? Ha a tornác szerb építé
szeti hagyomány, akkor miért nevezi ezen a tájon minden nép 
gangnak, kongnak német jövevényszóval? Azt maga Kojić is megál
lapítja, hogy a XIX. század közepétől válik népszerűvé. Egyebek 
között kifejti, hogy „a gang a vajdasági falusi építészet jellegzetes
sége, ez azonban nem jelenik meg a települések alapításakor (...), 
hanem későbbi fejlődés eredménye”.11 Ezt az ellentmondást sem 
ebben, sem későbbi munkáiban nem oldja fel.

E terület építészeti fejlődését a házak hozzáépítésével magya
rázza: az alapja a háromosztatú ház -  ehhez építenek hozzá előbb 
az utcafrontra, később pedig az udvari részen a kertig, így alakul ki 
a kerített, illetve a négyzetes udvarú ház. Kojić az előbbit L, az 
utóbbit viszont U alakú épületnek nevezi. Ez a fejlődési vonal a 
vajdasági népi építészet úgynevezett harmadik fázisában jelentke
zik.

3. Újabb nézetek a vajdasági ház fejlődéséről

A nyolcvanas években ismét felvetődik a vajdasági lakóház tör
téneti problémája. 1984-ben Užicćn tartották meg a Szerb Műem
lékvédők III. népi építészeti kongresszusát. Ezen az összejövetelen 
fejtette ki először Ante Rudinski és Brako Ćupurdija nézetét a
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vajdasági lakóházról. Mindketten viszonylag szűk földrajzi terület 
alapján végzik kutatásaikat: Ante Rudinski Vajdaság északi közsé
geiben, kizárólag Bácskában, Branko Ćupurdija pedig az egykori 
szabadkai pusztában található lakóházak alapján taglalja e terület 
építészeti gyakorlatát. Az užicei kongresszuson elmondottakat né
mileg kibővitett formában publikálta azután Ante Rudinski a Mű
emlékvédelemben,12 Branko Ćupurdija viszont monográfiát írt e 
kérdésről.

Mindkét szerző visszatér Cvijić 1922-ben megalkotott terminusá
hoz: a pannon házhoz (panonska kuća). Ante Rudinski a típusok 
meghatározásakor a következő szempontokat veszi figyelembe: az 
alaprajzot (ezen belül elkülönít tornácos és tornác nélküli épülete
ket), valamint a ház tájolását a parcellán, melyen horizontálisan, 
illetve vertikálisan épült fel. Másodlagos számára az épület anyaga, 
viszont típusmeghatározó a házak külső megjelenése. Szerinte a 
hagyományos pannon ház háromosztatú, mely merőleges az utca 
frontjára, s a telek mélységébe épül be. A mezsgyén minden eset
ben vakfal van, az utca irányában pedig a ház oromzata áll. A 
háromosztatú épületet tartja az alapformának, s ennek találja meg 
levéltári dokumentumát is 1800-ból. Kojićhoz hasonlóan a ház to
vábbfejlődését a hozzáépítésben látja. A legfejlettebb forma az 
úgynevezett könyökház, az L alakú épület, melyet švabska kućanak 
(sváb háznak) nevez el, mivel ezen a területen többnyire az egykori 
sváb falvakban volt kedvelt építkezési forma. Számol a fordított 
házakkal is, még ha az alaprajzuk meg is egyezik a véges házakéval, 
de ezeket más típusnak tartja: ezek az úgynevezett varoške kuće 
(mezővárosi házak), amelyek nem igazi népi építészeti alkotások. 
Emiatt az észak-bácskai háztípusok meghatározásakor nem veszi 
őket figyelembe. Észak-Bácskában három területet különít el a há
zak oromzata alapján: Duna menti, központi és Tisza menti típuso
kat. A díszítési módok alapján bunyevác, sokác, magyar, német és 
sváb házakat különböztet meg.

Branko Ćupurdija, mint ahogy korábban már utaltunk rá, az 
egykori szabadkai pusztákban található valamennyi épülettípust ta
nulmányozza, s ennek alapján határozza meg egy szűkebb környe
zet építészetét. A leszűkített környezet mellett pontosan körülha
tárolja a korszakokat is. Három terminussal számol: a szállással, a
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majorokban található kastéllyal, valamint a mezőgazdasági nagy
üzemek irodaházaival. A három fogalmi kör három társadalmi be
rendezésre is utal. A tanyákat egyértelműen a feudális gazdálkodás 
színterének tartja, a majorokat a kapitalizmusénak, a szocialista 
nagyüzemeket pedig a legújabb korszak eredményének tartja. Be
vezetőjében tíz feladatot határoz meg: a fizikai környezet hatását, 
az alaprajzi változatokat, az építők kilétét, a tornác problémáját, a 
külső megjelenési formát, a vakablakok funkciójának változását, a 
szociális rétegződést és a házak viszonyát, a lakáskultúra változá
sát, s végezetül a tanyák és majorok elhalásának problémáját. Ku
tatási módszerének a szemantikát és a funkcionalizmust tekinti, e 
két módszerét azonban átszövi valamilyen marxista dialektikus tár
sadalomszemlélet.

Célkitűzése miatt a szerző nem tesz különbséget a népi építésze
ti alkotások és a szakszerűen megtervezett épületek között, hiszen 
valamennyiben településen kívül laknak, a társadalmi rétegződést 
pedig a szemantikai jegyek tükrözik. A tanyákon, nagybirtokokon 
kizárólag a lakóépületeket vizsgálja, pedig funkcionalista és társa- 
domvizsgáló módszerénél nélkülözhetetlenek lennének a gazdasá
gi épületek. Ezeken a helyeken kisüzemi, illetve nagyüzemi terme
lés folyt, s elképzelhetetlen, hogy ezek ne befolyásolták volna a 
lakóházat. Végkövetkeztetései esetlegesek és formálisak. Szabadka 
fizikai földrajzi környezete jól szétválasztható homokos és humu
szos területekre. Ez természetesen meghatározta a termelést is, 
valamint az építkezési módra is kellett hatnia. Ez utóbbi azonban 
minimális, mert minél magasabban van valaki a társadalmi ranglét
rán, annál kevésbé használja a természet által felkínált építkezési 
anyagokat. A szabadkai homokvidéken a múlt század utolsó évtize
deiben indul meg a homoki bortermelés. Az itt élő gazdák házaik 
alatt nagyméretű borpincéket építtetnek. A szerző ezeket csak az 
úgynevezett kastélyok alatt találta meg, s ebből következtet arra, 
hogy csak gazdagabb szőlőtulajdonosok építettek ilyent. A humu
szos területek tanyáin és kastélyain ugyan van pince, de lényegesen 
kisebb, mint a homokvidék gazdáinál. Megállapításai csak részben 
igazolhatók. Éppen az idei terepmunkánk bizonyítja, hogy a györ- 
gyéni és verušići nagygazdák lakóépületei nem különböztek a kö
zépparasztok hajlékától. Egy-egy nagyméretű raktár, istálló, góré
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"  arra utal, hogy ott korábban 200-300 lánc földön gazdálkodtak. A 
ház alatti borpincék újabb építészeti hagyományt tükröznek. A sza
badkai homokvidék jelentős részét a századfordulón tagosították, 
addig az a város tulajdonában levő legelő volt. A homokvidék 
egyéb területén: a Gányó sorban, a Buckában, a Csávolyban, ahol 
ugyancsak szőlőműveléssel foglalkoztak már a XIX. században is, 
ilyen pincerendszerek nincsenek. Egyforma tehát a kelebiai és csá- 
volyi tanyaház.

Nem tartom szerencsésnek a hagyományos tanya és kastély 
alaprajzának az összehasonlítását sem, mert más-más fejlődési utat 
járt be mind két épülettípus. Az egyik egészen a hatvanas évekig 
tégla formájú, a másik viszont az építész leleményétől függött. Ke
vésbé lényeges, hogy a helyiségek milyen formát alkotnak. Ha kitű
nik, hogy a népi építészek házai szabályos négyszögek, többé-ke- 
vésbé három-, illetve négyosztatúak, a T, a kereszt és a szabályta
lan alaprajzú épületek mérnöki munkák. Csupán formalizmus a 
típusbeosztás, s tetszőlegesen tovább variálhatja mindenki fantázi
ája alapján. Nem világos számunkra, hogy a különböző formában 
fölépített helyiségeknek mi volt a funkciója, miért éppen így építet
ték fel őket.

Kojić fölvetése óta a vajdasági népi építészettel foglalkozók fon
tosnak tartják, hogy szóljanak a tornác kialakulásának kérdéséről. 
Ćupurdija már számol a magyar kutatók ereményeivel, elsősorban 
Balassa M. Iván kutatásait veszi figyelembe, s megállapítja, hogy a 
tornác kialakulása szorosan összefügg a mezőgazdaságban történt 
funkcióváltással: azzal, hogy a félrideg állattartás helyett a földmű
velés dominál a szabadkai, illetve a vajdasági gazdaságokban. Ez 
Szabadka esetében a XIX. század közepén következik be. Tehát 
Kojiétól eltérően a tornácot a vajdasági népi építészet autochton 
fejlődésének tartja.13

Módszerének buktatója, hogy párhuzamosan vizsgálja a népi és 
az egyéni műépítészeti alkotásokat. Ez az épületek külső megjele
nésének tárgyalásakor jut leginkább kifejezésre. Szabadkán a ta
nyák építésekor nemigen törődtek a különböző építési stílusokkal. 
Ezen a vidéken a sima felfelületek dominálnak, a házak oromzata 
is egyszerű, s ezek alapján nehezen korszakolhatjuk a tanyai épít
kezést; Zomborban, Zentán más a helyzet. Itt a városi építészet
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hatása jól kimutatható a hozzájuk kapcsolódó tanyákon. A kasté
lyokat Szabadka legjobb építészei tervezték, leginkább azok, akik a 
földbirtokos városi házát, ezért mutathatók ki az épületeken az 
eklektika és a szecesszió stílusjegyei. Hogy miért nem díszesek a 
szabadkai tanyák, arra a szerző nem keresi a feleletet.

Könyvének utolsó fejezetében számba veszi mindazokat a politi
kai és gazdasági életben történt változásokat, melyek a lakáskultú
ra, valamint az egyes épületek funkcióváltásához vezettek. A leglé
nyegesebb megállapításai közé tartozik, hogy a tanyák megszűné
sét az új szocialista gazdálkodás okozta: maximálták a föld nagysá
gát, megtiltották a tanyák építését, a vajdasági falvakban katasztro
fális demográfiai visszaesés jellemezte az elmúlt négy évtizedet.

Monográfiájának végén meghatározza, hogy a továbbiakban mi
lyen építészeti hagyatékot kell fednie a pannon ház fogalmának: a 
földszintes lakóépületét, amely többé-kevésbé földműves tulajdo
nában van. A ház nagysága tükrözi a gazdája gazdasági erejét. Sza
bályos négyszög az alaprajza, vagy tornáccal épül, vagy pedig anél
kül. A tornácot az idők folyamán be is építhetik. Az épület anyaga 
vagy vert fal, vagy vályog, vagy tégla. Nyeregteteje többnyire nádas, 
szalmás vagy cserepes. Hossztengelyében van a kiskonyha, emellett 
2-4 helyiségből áll. Egy tető alatt lehet egy-két gazdasági épülettel. 
Többnyire egysoros alaprajzú, de lehet párhuzamos is. Szabadké
ménye van. Ha ezeknek a kritériumoknak nem tesz eleget az épü
let, akkor nem tartozik ebbe a típusba, de nem zárja ki annak 
lehetőségét, hogy ebből fejlődött ki?4

4. Alföldi ház -  Pannon ház -  Vajdasági ház

Feltehetjük tehát a kérdést, hogy az Alföld déli részén épült 
házak külön típusba sorolhatók-e, vagy a terminológiai külöbségek 
ellenére ugyanarról a háztípusról van szó. A jugoszláv szerzők sze
retik kiszélesíteni a térséget, melyben e háztípusok megtalálhatók. 
Kojić szerint Bécstől a Vaskapuig, Maribortól Pozsonyig terjed az 
a térség, ahol a vajdaságihoz hasonló házak álltak.15 Valamennyi 
szerző tényként fogadja el a bécsi udvar szabályozó szerepét, s úgy 
véli, hogy a szabályzók, rendeletek függvényeként változnak ezek
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az épületek. A szerzők nem tulajdonítanak nagyobb jelentőséget a 
háztípuson belül a különbségeknek, pedig ezek az eltérések fontos 
építészeti szerkezetek, legalább olyan fontosak a ház fejlődésében, 
mint a tornác. A különféle konstrukciók, építészeti megoldások 
egy-egy korszak jellegzetes vonását is tükrözték.

A XVIII. században gyakoriak lehettek a félágas szelemenes 
tetőszerkezetek. A gabonát egy századdal később többnyire a pad
láson tárolták, s ennek hatására alakult ki a székes tető, valamint a 
majorpang, a megmagosított padlástér. A szelemenes, valamint a 
szarufás kakasülős tetőt párhuzamosan alkalmazták. A máig álló, 
XVIII. és XIX. század közepén épített épületeknél mind a két 
tetőformát megtaláltuk.16 A Tisza bácskai oldalán az ágasos gyako
ribb lehetett, mint az egyéb területeken, mert még a nyolcvanas-ki- 
lencvenes években is több ilyent találtunk ezen a tájon. A házak 
teteje kivétel nélkül nyeregtető, csak a Duna menti falvakban al
kalmaznak kontyos tetőket. A házak héjazata nád volt, csak a jó
módú gazdák fedték épületeiket hódfarkú mezei cseréppel. Cvijić 
a pannon ház lényeges elemének tartja, hogy vert falú volt. A föld
építkezés szinte kizárólagos volt Bácskában és a Bánságban. A há
zak fala vagy vert falú volt, vagy pedig vályogból készült. A fal 
milyenségét mindig az határozta meg, hogy volt-e a telken olyan 
föld, amelyből falat verhettek, ha nem volt, akkor válykot vertek. 
Téglát csak a szabadkémények építésére használtak. Építettek ka
róvázas földfalból is, elsősorban gazdasági épületeket. Csak a na
gyon szegények háza volt gömöfyéből vagy csömpölyegbőL A XVII. 
és XVIII. században gyakoriak voltak a talpas sövényfalú épüle
tek.17

A födém nádból vagy Vikiiből volt; így nevezik Vajdaságban a 
pólyás födémet.

Az egész területen a kívülfűtős kemencetüzelő volt a jellemző. 
A tűzpadka helye és a kemence formája volt a változó. A szerbek 
korai házaiban a középen volt, a többi nemzetnél pedig oldalt he
lyezkedett el. Az oldalpadkán a háromlábon, a középpadkán pedig 
a láncon lelógó bográcsban főztek. Ilyen megoldást még az ötvenes 
években is talált Kojić Dél-Bánátban a hera szerb néprajzi csoport
nál. Vajdaság északabbi részein, Sztapárban már csak az emléke él 
a középen elhelyezett üstnek. A sütőharangot a Duna mentén,
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Dél-Bánátban ismerték. Mi magunk is találkoztunk azonban 
olyan adatközlőkkel, akik megemlítették, hogy Nemesmiliticsen 
(Svetozar Miletić) a század elején a tanyákon használták a cserép
ből készült sütőharangot, a crepulját.

A szabadkémények két típusát készítették: a teljest és a felest. 
Területileg ez nem különül el, ugyanazon a tanyán Györgyénben 
az egyik épületben teljes, a másikban, a régebbiben, feles kéményt 
találtunk 1992 nyarán. A karóvázas kéményeknek már csak az em
léke él. Az idei nyáron Völgyesen (Dolina) a romos Beszédes-ta- 
nyán találtunk ilyent. A szabadkémények építését 1965-ben tiltják 
meg végérvényesen ezen a területen. Gyakorlatilag a negyvenes 
évektől nem alkalmazzák. A harmincas-negyvenes években szünte
tik meg falvainkban. Két megoldást alkalmaztak: vagy lebontották 
az egész építményt és új cilinderkéményt építettek, vagy pedig a 
kémény alját födémmel látták el, lepallatóták. Az új építmény neve: 
kamil, kamin, amelyben a padláson füstöltek. A cilinderkémények 
megjelenése igen változó. A györgyéni tanyákon a tízes években is 
szabadkéményeket használnak a füst elvezetésére. Völgyesen és 
Obzirban a múlt század nyolcvanas éveiben már a cilinderkémény
nek olyan változatát készítik el, mely emlékeztet még a szabadké
ményre. A padlástéren fölépítik a nagy testű füstölőt, a füst elveze
tése azonban már zárt úton történt.

A vajdasági ház alaprajza egysoros volt, kiindulópontja a három- 
sejtű épület volt; ez az alapja valamennyinek. A szoba, konyha, 
szoba vagy kamra beosztás még négyzetes udvarú épületeknél is 
megtalálható. Ilyen a beosztás a XIX. századi fordított házakban 
is. Elfogadhatjuk Kojicnak azt a nézetét, hogy a vajdasági ház fejlő
dését a hozzáépítés adja. A tornácok beépítésével alakul ki a pár
huzamos alaprajz. Ez falvainkban már e század első évtizedében 
megfigyelhető.

A vajdasági ház lényegében az alföldi ház legdélibb változata. A 
különböző megnevezés csupán terminológiai eltérés. Kialakulásá
ban a szerb kutatók nem számolnak a magyar alföldi lakóház meg
létével, ezért tulajdonítanak lényegesen fontosabb szerepet az oszt
rák udvar építészeti szabályzatainak, mint a magyar nyelvterületen. 
Az kétségkívül igaz, hogy az itteni németség építészeti gyakorlata 
hatott az itt élő népek házaira. Ők építik először vakolatdíszes
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barokk házaikat, a német házakban alkalmazzák először a pólyás- 
födémet, ezekben a falvakban szüntetik meg a szabadkéményeket 
leghamarabb, s az ő találmányuk a négyzetes udvar. Ezek az építési 
megoldások azonban nem módosítanak a ház lényegén.
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A GABONATÁROLÓK SAJÁTOSSÁGAI

Vajdaság néprajzának egyik szembeötlő jellegzetessége a gabo
natárolók sokfélesége. Ha figyelembe vesszük a tágabb földrajzi 
környezetet, akkor megállapíthajuk, hogy tőlünk sem északra, sem 
délre, sem keletre, sem nyugatra a magtárak ilyen sokfajta változa
tát nem használták. Ezt a jelenséget bonyolítja az a tény, hogy 
ugyanabban a közösségben több különböző típusba sorolható táro
ló is használatban volt.

A magtárak sokféleségét több tényezővel is magyarázhatjuk: a 
művelési móddal, a gazdasági tényezőkkel, a nemzetiségi viszo
nyokkal, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a természeti tényező
ket sem.

A felsorolt ismérvek közül kézenfekvő lenne a sokféle gabonatá
rolók meglétét gazdasági feltételekkel magyarázni, hiszen a XIX. 
század hetvenes-nyolcvanas éveiben a gabonatermelés uralta ezt a 
vidéket, s a statisztikai adatok szerint a századfordulón meghárom
szorozódott e tájon a termesztett gabona mennyisége. Bácskában 
hárommillió, Szerémségben pedig másfél millió métermázsa búzát 
termeltek.1

A jelenséget azonban nem magyarázhatjuk kizárólag gazdasági 
tényezőkkel, hiszen az itteni gabonások nem a múlt század hetve- 
nes-nyolcvanas éveiben keletkeztek a gabonakonjuktúra idején, 
hanem -  a levéltári adatok tanulsága szerint -  a még napjainkban 
is álló épületekhez hasonló változatok már a XVIII. században is 
ismertek voltak. Feltehetően a korábbi népi építészeti gyakorlatot 
mentették át; ezek az építmények még napjainkban, az ezredvégen 
is használatban vannak.

Már a bevezetőben megállapíthatjuk: meggyőződésünk, hogy a 
sokféle megtárak létrejöttében Vajdaságban a különböző kultúrák 
kölcsönhatása, az interetnikus kapcsolatok voltak a meghatározó
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ak, nem pedig a XIX. század utolsó harmadában felfokozott piaci 
igények.

I. Terminológiai kérdések

A gabonatárolók esetében foglakoznunk kell a terminológiai 
kérdésekkel is. A tartományunkban élő valamennyi nemzet és 
nemzetiség nyelvében a szemtárolásra szolgáló különálló gabonás 
raktárokat hambámak, illetve ambamak nevezik. Táji eltérés is van 
a szó jelentésváltozásában. Dél-Bánátban az ambar alapjelentése 
nem búzamagtár, hanem góré; Versecen, Fehértemplom, Kovily 
körzetében ez a jelentésváltozat él. A bácskai magyaroknál Marto- 
nosról van arra adatunk, hogy nem a búzás magtárat nevezték így, 
hanem a górét.2

A magtártak másik elnevezése a vajdasági szerbek nyelvében a 
kos. Ezzel a terminológiával elsősorban Dél-Bánátban élnek, a 
vesszőből font gabonást nevezik így. A magyar nyelvterületen is
mert a gabonás kas megjelölése, de nálunk nem használják ezt a 
kifejezést. Az al-dunai székelyek ugyan használják a kas szót, de 
ennek a jelentése nem gabonamagtár, hanem kosár.3

A nagyobb méretű gabonatárolókat, melyeket földből, illetve 
téglából építettek, a századfordulón magazinnak, magtárnak, zitni- 
cának nevezik.4 Ezeknek az újabb keletű építményeknek tehát nin
csen közös megnevezése az itt élő népek nyelvében. Meg kell azon
ban jegyeznünk, hogy Vajdaság egész területén minden gabonatá
rolót hambámak, illetve ambamak is neveznek. Rábén például a 
megmagasított padlásteret is így emlegetik: hambárzat, más telepü
lésen ennek a megnevezése magosítás vagy majorpang. Fontosnak 
tartom, hogy a salasnak tartományunkban nincs góré mellékjelen
tése, mint több helyütt Sumadijában.5 Bácskában és Bánátban 
nemcsak a településen kívül álló tanyákat nevezik így, hanem a 
juhászok pásztorépítményét is. A szállás jelentésváltozatainak ta
nulmányozása talán jobban megvilágítaná a bácskai tanyák kiala
kulásának kérdését.

A magtárakra vonatkozó kifejezések közül ezúttal kizárólag a 
hombár szó etimológiájához fűzünk néhány észrevételt. Kniezsa a 
magyar nyelv szláv jövevényszavainak számbavételekor megcáfolta
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azt a megállapítást, hogy nyelvünkbe még a honfoglalás előtt került 
át közvetlenül a perzsa nyelvből. Megállapíthatjuk, hogy a hombár 
szó -  a többi európai nyelvhez hasonlóan -  oszmán-török közvetí
téssel került szókincsünkbe. Esetünkben számolni kell azonban a 
szerb, illetve horvát közvetítéssel is. Füzes Endre megkérdőjelezi 
Kniezsának ezt a megállapítását, mert úgy véli: a török-magyar 
gazdasági kapcsolatok olyan magas szinten voltak, hogy közvetle
nül a török nyelvből került át ez a megjelölés nyelvünkbe, nem volt 
szükség egy másik népcsoport közvetítésére, és nem fogadja el 
Kniezsa művelődéstörténeti magyarázatait. Véleményem szerint 
ebben a kérdésben mindkét szerzőnek igaza van. A szerbhorvát 
nyelv etimológiai szótára szerint a szerb, illetve a horvát nyelvbe a 
XVI. században került át, tehát abban a korszakban, amikor a 
magyar nyelvbe is. Meggyőződésem, hogy párhuzamos átvételek is 
történhettek: a magyar nyelvbe átkerülhetett török közvetítéssel is, 
de szerbbel is, sőt az is lehetséges, hogy a magyarok kölcsönözték 
ezt a megjelölést a horvátoknak.6

II. A termelési rendszer és a gabonatárolás összefüggései

Ha történelmi szempontból vizsgáljuk e táj magtárait, akkor szá
molnunk kell a termelési rendszerrel is. Györffy István 1928-ban 
hívta fel a figyelmet erre a kérdéskörre, amikor megállapította, 
hogy a Kárpát-medencében kétféle termelési rendszert alkalmaz
tak. Az egyiknek az a lényege, hogy a gabonát sarlóval aratták le 
és nagyméretű épületekben, csűrökben kicsépelték. Ebben a rend
szerben a fő termény a rozs volt. A másik rendszerben a gabonát 
kaszával vágták le, és azt egy kijelölt szérűskertben lovakkal ki
nyomtatták, a termést pedig vermekben raktározták. Ezt a problé
makört 1963-ban Hoffmann Tamás pontosította, és arra a követ
keztetésre jutott, hogy a nomád mezőgazdasági rendszer elsősor
ban az Alföldön érvényesült, tehát a kaszás aratás és a nyomtatás, 
az európai sarlós pedig az európai Középhegyvidéken.8

A mi viszonyaink között a kétféle termelési rendszer összefüggé
seiben az a lényeges, hogy a nyomtatás és a vermelés szorosan 
kapcsolódik egymáshoz, valamint az, hogy a XVII. századi telepíté
sek idején erre a vidékre olyan területről is érkeztek telepesek,
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ahol az úgynevezett európai termelési rend volt gyakorlatban. Arra 
nincsenek adataink, hogy a telepítések idején volt-e átfedés a két
féle rendszer között, egyelőre nem tudjuk bizonyítani, hogy ezen a 
vidéken álltak-e nagyméretű csűrök. Néhány nyelvjárási adatunk 
ugyan van evvel kapcsolatban, de ezek jelentése sem a székelyek
nél, sem Bezdánban nem utal arra, hogy itt csűrök álltak.9

A vermelés és a csűrök meglétének árnyaltabb tanulmányozásá
ra hívja fel Füzes Endre a figyelmet. A vermek XVIII. és XIX. 
századi meglétét a termelési mód elmaradásával magyarázza, 
amely a XVI. és a XVII. századi történelmi események következ
ménye. Ugyanis a középkor végén ezen a tájon komplex termelési 
rendszer volt, és csak a XIX. századi gabonatermelési expanzió 
hatására szűnik meg a vermelés.10

A vajdasági adatok részben igazolják Füzes Endre megállapítá
sait. A XVIII. században a gabonát ezen a vidéken is vermekben 
tárolták. Ulmer Gáspár bajsai monográfiájában olvashatjuk, hogy 
az uradalomban nagyméretű vermek álltak.11 Vasa Stajić pedig 
levéltári adatok alapján közli, hogy a kikindai diskritben is verme
ket használtak.12 A sándori úriszék iratanyagában 1846-ban olvas
ható egy folyamodvány, amelyben arra kérik az úriszéket a helyi

ízzé az egykori gabonásvermek betömé-

A fenti adatokból megállapíthatjuk, hogy Vajdaságban a XVIII. 
században általános gyakorlat volt a vermelés. Az effajta tárolás 
alkalmazását nemcsak a levéltári adatok bizonyítják, hanem azok a 
visszaemlékezések is, amelyek az egykori vermekre utalnak. Ezek 
szerint még a századfordulón is sok helyen veremben tárolták a 
gabonát. Sőt még olyan adatunk is van, hogy Györgyénben, Marto- 
noson, Nemesmiliticsen még a húszas és harmincas években is ver
melték a gabonát a szállásokon. A századfordulón Moravicán, 
Csantavéren és Sándorban ezeket a tárolókat nem a telken ásták 
ki, hanem az utcán, a ház előtt.

A Jugoszláviai Néprajzi Atlasz anyagából kitűnik, hogy tartomá
nyunkban, ahol a földrajzi körülmények lehetővé tették, a század- 
fordulón gyakran készítettek vermeket.14

Adatközlőink visszaemlékezése szerint az első világháború alatt, 
illetve az ezt követő időszakban, a rekvirálások idején gyakran dug
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ták verembe a termést. A negyvenes évekből erről a jelenségről 
nincsenek adataink. Erről a korszakról még napjainkban is nehe
zen nyilatkozik az itteni parasztság.

III. Különálló gabonatárolók

Vajdaságban a szemtermést nemcsak különálló épületekben 
raktározták, hanem a ház egyes részeiben is: a padláson, a kamrá
ban álló gabonásládákban. Az utóbbi megoldást ritkán alkalmaz
ták, a padlástér raktárként való felhasználása akkor vált gyakorlat
tá, amikor ezen a tájon is biztonságosabb, erősebb tetőt készítet
tek. Ez a kérdéskör szorosan kapcsolódik a vajdasági lakóház fejlő
déséhez, ezért e témával itt részletesebben nem foglalkozunk.

1. Gabonásvermek

Gazdasági szempontból különbséget kell tennünk, ha a vermet 
azért készítik, hogy ott tárolják a gabonát, vagy azért ássák ki, hogy 
oda rejtsék el a termést. Technikai különbséget azonban a kettő 
között nem tehetünk. Napjainkban már nem gyűjthetünk adatokat 
az egykori vermek méretéről, de az adatközlők jól emlékeznek 
még az egykori vermek formájára, készítésének módjára. Formá
juk szerint szokták csoportosítani a vermeket. A besorolás szerint a 
bácskai és bánáti vermek körte alakúak voltak, az adatközlők sze
rint hordó formájúak: a vermek szája elkeskenyedett, belseje pedig 
kiöblösödött. Ismertek voltak a henger formájúak is; erre utal a 
gabonáskút megnevezés a martonosi határban. A vermek méreté
ről nincsen megbízható adatunk, de egykori használóik úgy nyilat
koztak, hogy nagyságuk attól függött, mekkora volt a gazda vagyo
na, mennyi búzát vagy másfajta gabonát termeltek. Az idős föld
művesek szerint Györgyénben és Nemesmiliticsen a tanyák szérű
jén két-három verem is állhatott.

A veremkészítés legfontosabb munkálata annak kiásása és fer
tőtlenítése volt. Arról nincsenek pontos adataink, hogy ezen a vi
déken külön veremkészítő specialisták lettek volna; mindenki ma
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ga készítette, legföljebb a rokonság vagy a szomszédok segítettek a 
föld kitermelésében, majd a tároló kitisztításában. A vermet há
rom-négy napig égették, ennek a hatására a fala téglaszerűen meg
keményedett. Égetés után hűlni hagyták, majd gondosan kitisztí
tották. A tiszta verembe cséplés után töltötték a búzát. Ez a műve
let néhány napig is eltarthatott, mert a terményt hagyták ülepedni, 
azután ismét hozzátöltöttek, hogy az építmény teljesen megteljen, s 
a termést ne érje levegő. Nálunk több helyen kocsikereket raktak a 
verem szájára. Egy-egy ilyen gabonást több alkalommal is felhasz
náltak, tehát ha a termés elfogyott, akkor a vermet nem temették 
be, hanem használat előtt kiégették.

Vajdaságban ismerték és még napjainkban is használják a sír
vermeket, ezekben azonban sohasem tárolták a szemtermést, ha
nem burgonyát vagy más konyhakerti veteményt tartottak benne. 
Nemcsak formájában különbözik a gabonásvermektől, hanem szer
kezetében is. A neve utal rá, sírformára ássák ki, és szalmával vagy 
kukoricaszárral kibélelik, hogy jó hőszigetelő legyen. Kisméretű 
nyeregtetejére leginkább nádat raknak. A kétféle verem különbsé
gét a szerbhorvát nyelv érzékelteti. A búzavermet zitnajamának, a 
sírvermet pedig trapnak jelöli.

A levéltári és szóbeli adatok alapján megállapíthatjuk, hogy 
ezen a tájon a XVIII. és XIX. században vermelték a termést. 
Föltehetjük a kérdést: mi tette szükségessé, hogy másfajta objektu
mokat is használjanak az ittlakók, hiszen a vermelés évezredes ha
gyomány, megbízhatónak bizonyult. E kérdésre két választ adha
tunk. A veremből nem lehet folyamatosan üríteni a termést, mert a 
kenyérnek való tönkremegy. Másrészt a földrajzi környezet sem 
kedvezett mindenhol ezek elkészítésére. Bácska és Bánát még nap
jainkban is eléggé vizenyős terület, korábban még nagyobb volt az 
árvíz- és belvízveszély. Erről levéltári feljegyzések is tanúskodnak. 
A Tisza és a Duna menti községek jegyzőkönyveiben pontosan 
feljegyezték, hogyan próbáltak védekezni az áradás ellen. Minden 
településnek volt külön árvízmentesítő társulata, amely a várme
gyének tartozott felelősséggel. Az árvizes területeken még a háza
kat is megpróbálták kibiztosítani. Az épületek sarkába cölöpöket 
helyeztek. Az így megerősített házakat Zentán tutajházaknak ne
vezték. Érthető, hogy vizes terepen nem lehet vermet ásni. Ezek a
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kedvezőtlen vízrajzi tényezők nagymértékben hozzájárultak ahhoz, 
hogy a lakosság másfajta gabonatárolási módok után kutasson.

2. A hombárok bácskai és bánáti változatai

Levéltári adataink vannak arról, hogy a XVII. század hetvenes 
éveiben is használtak hombárokat. A XVIII. század utolsó harma
dában készítették el Neščić és Malo Središte kolostorainak leltárát. 
Az 1771-es összeírás szövege magyar fordításban a következő: A 
kolostor telkén áll egy kőből épült pálinkafőző’ egy fából készült góré, 
egy istálló és egy kocsifészer egy tető alatt és két vesszőkas a búza 
számára}5 A két évvel későbbi neščici összeírás ugyancsak két ga
bonakasról tesz említést.

Hogy milyenek lehettek ezek a hombárok, arról nincsen pontos 
leírásunk, a napjainkban is álló hasonló típusokból azonban követ
keztethetünk alakjukra. Minden bizonnyal szántalpakra építették 
őket, két végüket karókkal erősítették meg.

Vajdaságban a hombárok különböző típusait találhatjuk meg. 
Az egyes típusok elkülönítésekor nem vehetjük figyelembe a népi 
megnevezést, mert azokat ezen a vidéken többé-kevésbé hambár- 
nak nevezik, mint már erre az előbbiekben is utaltunk.

Füzes Endre szerkezetük alapján három típusba sorolja a külön
álló gabonatárolókat: szántalpas hombárok, gerendavázas gaboná
sok, valamint több célú gabonatárolók.16 A nálunk előforduló ga
bonások alapján ezt a típusbeosztást némileg módosítottuk, né
hány alcsoporttal bővítettük az egyes típusokat.

A vajdasági különálló magtárok a következők:
A. Szántalpas hombárok

a. kosárformájú vesszőhombárok
b. karóvázas vesszőhombárok
c. deszkából készült hombárok

B. Gerendavázas gabonások
a. vesszőből készült gabonások
b. tomácos gabonások
c. tornác nélküli hosszú gabonások
d. keresztboronás gabonások

C. Téglából, illetve vert falból készült magtárak
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A. Szántalpas hombárok 

Eredetük
A magyar néprajzi irodalomban Jankó János a sokácok népraj

zával foglalkozó tanulmányában tesz említést először a szántalpas 
hombárokról.17 Később Belloscsics Bálint részletesen ismerteti 
ezeket az építményeket. Az ő megállapításai napjankig perdöntő
nek számítanak a magyar szakirodalomban. Tanulmányában utal 
arra is, hogy az egykori Bács-Bodrog vármegyében nemcsak a ga
bonatárolók voltak szántalpakon, hanem egyéb gazdasági épülete
ket is készítettek így; olyan adatokra is akadt, amelyek szerint Bo- 
gyánban még a házak is egykor szántalpakon álltak. Földrajzilag is 
körülhatárolta a szántalpas hombárok elterjedését, és megállapí
totta, hogy a sokácok jellegzetes gazdasági épületei, de a magya
roknál és a bunyevácoknál is megtalálhatók.1

Füzes Endre újabb tanulmányok alapján ismételten arra a kö
vetkeztetésre jutott, hogy a sokác népesség terjesztette el ezen a 
tájon. Barábás Jenő is ezt a megállapítást fogadja el a magyar népi 
építészettel foglalkozó monográfiájában.19

Gunda Béla 1941-ben írt tanulmányában a szántalpas építmé
nyek elterjedését nem köti egyetlen népcsoporthoz sem, ezek dél
alföldi meglétét balkáni kapcsolatokkal magyarázza.20

Meggyőződésem, hogy Vajdaságban nem kapcsolódik a szántal
pas építmények elterjedése a sokác lakossághoz. Ugyanis az itteni 
adatok azt bizonyítják, hogy tartományunk egész területén megta
lálhatók ezek a magtárak. Észak-Bácskában használták: Bezdán- 
bán, Kupuszinán, Sztapárban, Nemesmiliticsen, Szabadkán, Ta- 
vankúton, Györgyénben, Verusicson, Martonoson, Topolyán. A 
Duna menti sokác falvakban: Béregen, Monostorszegen, Bácsban, 
Bogyánban. Déli területekről is vannak adataink: Bácspetrőcből, 
Bácskeresztúrból, Begecsből, Kölpényből, Hertelendyfalváról, 
Versec környékéről, Fehértemplomból. Ez a nagy szóródás nem 
valószínűsíti, hogy a szigorúan zárt közösségben élő sokácok ter
jesztették ezeket az épületeket.21 A Balkánról jövő összes nép ma
gával hozhatta, hiszen szántalpas épületek voltak Bulgáriában, 
Szerbiában, Boszniában, Montenegróban. Nemcsak a pásztorkuny
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hók voltak szántalpakon, hanem a tejet tároló kamrák, a mlekarák 
is. A két világháború közötti időszakban elmaradhatatlanok voltak 
a mi hombárjainkra emlékeztető kis építmények a sumadijai falvak 
portáin.22

Füzes Endre azért tulajdonít minden bizonnyal nagy szerepet a 
sokácoknak a szántalpas épületek elterjesztésében, mert adataiból 
arra következtetett, hogy ezek az épületek német, illetve szerb fal
vakban nem voltak használatban. A vajdasági adatok éppen az el
lenkezőjét igazolják.

Az viszont kétségtelnül igaz, hogy a szántalpas épületek ezen a 
területen vették fel új funkciójukat. A Balkánon különálló magtá
rakat ugyan használtak, de azokat nem szántalpakra építették.

A dél-bánáti levéltári adatokból arra következtethetünk, hogy a
XVIII. században készült vesszőhombárok analógiájára készültek 
a deszkahombárok, de nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét sem, 
hogy a fában gazdag vidékeken párhuzamosan már deszkából ké
szült magtárakat készítettek, hiszen a balkáni kapcsolat nemcsak a 
szántalpas építmények esetében nyilvánvaló, hanem a keresztboro- 
na-vázas építkezésben is. A vajdasági deszkahombárok lényegesen 
korábbiak, mint a dél-magyarországiak, tehát ezek kialakulása nem 
hozható összefüggésbe a gabonakonjuktúrával, illetve a fűrészelt 
deszka megjelenésével: Szontán, Sztapárban olyan datált épülete
ket találtunk, melyeket 1838-ban, 1847-ben, 1858-ban készítet
tek23 A fában gazdag vidéken a múlt századi alkalmazásukat -  a 
korábbi hagyomány mellett -  praktikus okok is segítették: tartó- 
sabbak voltak, mint a vesszőből készült változatok, nem kellett 
őket tapasztani, meszelni, szebben ki lehetett díszíteni. Ezek a 
deszkából készült magtárak nagyobbak, mint a vesszőből font vál
tozatai, tehát nem a nagyobb tér terjesztette el őket.

A ma is álló építmények arra utalnak, hogy ilyen épületek már a 
múlt század első harmadában is álltak. Több fafaragóközpont is 
volt egykor tartományunk területén. Olyan feljegyzést is olvasha
tunk, hogy Versecen a piacon árultak magtárakat. A Duna köze
lében valamelyik községben a múlt század közepén állhatott egy 
vagy több műhely, ahol nagyobb mennyiségben készíthettek gabo
natárolókat, mert a ma is álló épületek díszítéséből, a faragások 
motívumaiból, azok helyeiből egy központ meglétére következtet

38



hetünk. Egyes visszaemlékezések szerint Szontán volt több bognár, 
aki ezzel foglalkozott, de Sztapárban is úgy tudják, hogy a faluban 
volt több fafaragó, aki nemcsak hombárokat, hanem tomácoszlo- 
pokat, faragott sírj eleket és út menti fakereszteket is készített dí
szes változatban.

Az kétségtelen, hogy a Duna közelében, mindkét oldalon fejlett 
fafaragás volt. Baranyában is hasonlóan faragták a gangok oszlopa
it, mint a Dunához közel eső bácskai településeken. A díszes hom
bárok Bácskában viszonylag szűk területre korlátozódnak, Nemes- 
militicstől keletre gyakoribbak a vesszőhombárok, a deszkaváltoza
tokat is egyszerűbb formában készítették el, ezek a századfordulón 
készültek.

A szántalpas hombárok formai változatai 

Vesszőhombárok

A vesszőhombároknak két jól elkülöníthető típusa van tartomá
nyunkban: a kosárszerű vesszőhombárok és a karóvázas változatok. 
E két típust területileg is elkülöníthetjük egymástól. A kosárszerű 
hombárok Észak-Bácskában és Közép-Bácskában használatosak. 
Különösen kedveltek voltak Szabadkán és a környékbeli tanyákon. 
Még napjainkban is a kelebiai porták jellegzetes építménye a kívül- 
belül tapasztott szántalpas hombár. Még a harmincas években is 
készítette egy helybéli kosárfonó mester. A karóvázas vesszőhom
bárokat Dél-Bánátban Versec környékén és Fehértemplom kör
nyékén használják.25 Az utóbbinak előbb elkészítik az akácfából a 
vázát. A talpfába, a szántalpakba és a folyógerendába a sarokoszlo
pokon kívül egy-két vízszintes karót is beépítenek, amelyet azután 
a fal közepén egy folyógerendával ismét megerősítenek, a közöket 
pedig azután fűzfavesszővel vízszintesen befonják. Amikor ezzel a 
művelettel elkészülnek, akkor az építményt kívül-belül betapaszt
ják. Egyik oldalát szabadon hagyják, hogy jobban érje a levegő. A 
karóvázas vesszőhombároknak nyeregtetejük van, Korábban zsin- 
delyesek voltak, ritkábban náddal vagy gyékénnyel is befedték 
őket.
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Kosárszerű vesszőhombár

A kosárszerű vesszőhombárok kisebb méretűek. Az alapjuk vas
tag tölgyfából vagy más keményfából kifaragott szántalp, amelybe 
elöl is, hátul is keményfából készült gerendákat csapoltak. A vázba 
azután lyukakat fúrnak, ezekbe vastag fűzfavesszőket erősítenek, 
és ezt a kosárszerű vázat vízszintesen befonják. A tetejére azután 
szélesebb felső keretet tesznek, amelyre ugyancsak nyeregtetőt 
raknak. Ezek az épületek korábban is leginkább nádasak voltak, de 
napjainkra a nádat lecserélték és cserép került a helyére. A kosár
szerű vesszőhombárok az általunk vizsgált területen leginkább ová
lis metszetűek, ritkán azonban négyszögletes formájúak is készül
tek. Ezeket a magtárakat is leginkább kívül-belül betapasztották, 
de gyakran hagyták az egyik külső oldalt tapasztatlanul, vagy olyan 
formában is használták, hogy az épület külső falát nem sározták 
be.

A kosárszerű és karóvázas vesszőhombárok kizárólag egyreke- 
szűek, a gabonát az oromzaton lévő kisméretű ajtón öntik be. A 
termést a Duna-vidéken az oldalán található kis rekeszeken enged
ték le; ezt Sztapárban lolának nevezik. Ez a leengedő készülhet
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fából vagy díszes kovácsoltvas változatban is. Szabadkán és környé
kén nem használtak ilyen szerkezetet. A helybéliek úgy vélekedtek, 
hogy veszélyes lehet, mert könnyen elfolyhat a kenyérnek való.

Deszkahombárok
Deszkahombárokat, mint már korábban is utaltunk rá, már a

XIX. század első harmadában gyártottak, habár feltételezhetjük, 
hogy esetleg már korábban is készítettek. Két változatuk van: tor
nác nélküliek és tornácosak. Alaprajzuk megegyezik a kosárszerű 
vesszőhombárokéval, a metszetük azonban négyszögletes. Ezeket a 
deszkahombárokat két csoportra oszthatjuk fel: építési megmun
kálásuk alapján zsilipéit deszkafalúak és csapolt falúak lehetnek. 
A zsilipéit változatokat a múlt században alkalmazták. Különösen 
sok áll belőlük még napjainkban is Zomborban és a környékbeli 
falvakban. 1983-ban például Sztapárban 83 ilyen technikával ké
szült gabonást vettünk számba. A sztapáriakhoz hasonlót találtunk

A tisztaudvarban több is állt
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Faragott hombár Sztapárban

a környékbeli tanyákon: Čičovacon, Žarkovacon. Korábban voltak 
ilyenek Doroszlón is, de Szontán is találtunk néhányat, melyeket a 
múlt század ötvenes éveiben készítettek. Ezeknek a magtáraknak a 
szántalpai és tartóoszlopai tölgyfából készültek, a vízszintes desz
kafalak azonban már fűrészelt fenyőfából vannak. A faragott válto
zatokat az első világháborúig készítették, de olyant is találtunk 
Sztapárban, melyen a készítés idejét 1916-ban jelölték meg. A 
helybéliektől tudjuk, hogy deszkahombárokat még a két világhábo
rú közötti időszakban is készítettek. Ezeket már nem faragták, és a 
falukat sem zsilipeléssel állították össze, hanem csapolással.

Csapolt boronafalú hombárokat Szabadkán és Topolya környé
kén találtunk, ezek azonban már újabb keletűek. Az utolsókat az 
ötvenes években készítették.

A faragott deszkahombárokon kétféle díszítményt alkalmaztak. 
A legegyszerűbb formáknál a tornácok oszlopait és a tartóoszlopo
kat párhuzamos bevágások, rovások tagolják. A díszesebb változa
toknál szabadrajzú sík díszítmények is találhatók. Több variánsban 
készítették a mintákat, melyek vagy indásnövényt, vagy szívből ki
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növő tulipánt ábrázoltak. Ritkán a szántalpakat is kifaragták, több
nyire indaszerű motívumokkal. Egy 1847-ben készült épületnek pe
dig a szántalpába domborműszerűen hattyút is faragtak. A díszítés
hez tartozik az évszám is, melyet leginkább a tornác oszlopaiba 
véstek be, esetleg a szemöldökgerendába az ajtó fölé vésték vagy 
festették. Ritkábban az építtető nevének kezdőbetűit is bevésték a 
gabonatárolóba.

Ezeket az épületeket nemcsak faragással díszíthették, hanem 
többféle élénk színnel is befestették. A festékmaradványokból arra 
következtethetünk, hogy az épület alapszíne téglavörös volt, a fara
gásokat pedig fehérrel, feketével, zölddel, kékkel hangsúlyozták ki. 
A színek kombinációját az egykori megrendelők határozhatták 
meg. Korábban olyan változatokat is készítettek, amelyeken sza- 
badrajzú sík faragások nem voltak, de a virágmintákat ráfestették, 
hasonló stílusban, mint az egykori menyasszonyi ládákat. Ilyen fes
tett változatú gabonást egyet találtunk Sztapárban, a Boris Kidrič 
utcában. Az épület alapszíne világoskék, erre van ráfestve élén- 
kebb piros színnel a szívből kinövő tulipán zöld levelekkel.

A szántalpas deszkahombárok előtt mindig van egy méternyi 
széles tornác. Ezeket az építményeket szélességüktől függően kettő 
vagy négy oszloppal támasztják meg. A szántalpas deszkahombá
rok minden esetben egyrekeszűek voltak. Befogadóképességük vál
tozó volt; a tulajdonosok szerint 60-100 métermázsa termést raktá
rozhattak bennük. Ha többfajta terménye volt a gazdának, akkor 
azt különálló magtárakban helyezte el. Nagyobb gazda udvarán 
kettő, sőt három szántalpas hombár is állhatott.

A díszes hombárokat is készíthették tornác nélkül. A csapolt 
szántalpas hombárokat azonban minden esetben enélkül készítet
ték el. Ezek befogadóképessége is akkora volt, mint a tomácos 
változatoké.

A díszes szántalpas hombárok az udvar ékességei voltak. Mindig 
a tisztaudvarban álltak, részint azért, mert tulajdonosa büszke volt 
szépen díszített teli hombárjára, részint pedig ezért, mert jobban 
szemmel tarthatták itt, mint a gazdasági udvarban. A Szontán álló 
szántalpas hombárok még napjainkban is a földön állnak, tehát jól 
látható, hogy ha szükség volt rájuk, akkor négy-öt lóval vagy egy
két ökörrel elvontathatták. A sztapári és a kelebiai gabonások
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többnyire négy-öt sor téglából kirakott talapzaton állnak, mert így 
a szántalpak nem rothadnak el, és a gabona alulról is több levegőt 
kap. Ha szállítani akaiják, akkor a deszkákat bejelölik, és az épít
ményt szétszerelik, majd a számozás alapján ismételten összerak
ják. A vesszőből font hombárokat pedig egyszerűen leemelik a tar
tóoszlopokról.

B. Gerendavázas gabonások

Bácskában és Bánátba a különálló gabonásoknak másik gyakori 
típusa a gerendavázas gabonás. Ennek a deszkából készült változa
tait lényegesen ritkábban alkalmazták Bácskában, mint a szántal
pas hombárokat. Szerémségben és Szlavóniában azonban elsősor- 
ben ezeket használták. A bácskai és bánáti variánsoknak három 
típusát különíthetjük el ezen a vidéken: a vesszőből font karóvázas 
gabonásokat, a tomácos gabonásokat és a tornác nélküli magtára
kat. A vesszőből font építmények kizárólag a Tisza menti közsé
gekben használatosak. A deszkából készülteket Nyugat-Bácská- 
ban: Sztapárban, Doroszlón, Gomboson alkalmazták. Valószínűleg 
több községben álltak ilyen épületek, de 1983-ban már csak ezeken 
a településeken találtunk napjainkban is funkcionáló magtárakat. 
A doroszlói és sztapári magtárakat a múlt század közepén építet
ték. Az utóbbiban található három hombár közül kettőben megta
láltuk készítésének az idejét is: az egyiket 1842-ben, a másikat pe
dig 1846-ban ácsolták. Doroszlón hasonló típusú magtár az Októ
beri forradalom utcában áll, de ezen nem jelölték meg az építés 
idejét. A sztapári változatok igazolják, hogy ezeket a nagyobb mé
retű gabonásokat egyidejűleg készítették, de később háttérbe szorí
tották a szántalpas építmények. A szántalpas hombárok készítésé
ről folyamatosan vannak adataink 1838-tól 1916-ig.

A bácskai tomácos gabonások abban különböznek a baranyai és 
szlavóniai variánsoktól, hogy a tornác az épület hosszanti oldala 
előtt van, ahol az épület bejárata is. A gabonást két vastag talpge
rendára állították fel, amelyet az épület nagyságától függően ke
resztgerendákkal fogtak össze. Ezekbe a keresztgerendákba csa
polták be a függőlegesen zsilipéit gerendákat, melyekbe a deszká-
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Gerendavázas gabonás

kát csúsztatták. A gerendákat faragott koszorúgerenda fogta közre. 
Ez tartotta a gabonás tetőszerkezetét is.

Az épület előtti tornác oszlopait a keresztgerendákba és koszo
rúgerendákba csapolták be, amelyhez faragott könyökfa is csatla
kozott. A tornác oszlopai között korábban lécmellvéd is volt, de 
erre már csak az oszlopokon található csapolások helyei utalnak. 
Az oszlopok megmunkálásában különböznek ezek a gabonások a 
szántalpas változatoktól. Az utóbbiaknak soha sincsen könyökfája, 
mellvédet is csak azoknál alkalmaztak, melyeknél a tornácot négy 
oszloppal támasztották meg.

A gabonás bejárata az épületnek az első harmadában van. Két- 
szárnyas borított ajtón van a bejárata. A belsejét zsilipéit fallal 
három rekeszre osztották fel. Középen van egy keskeny folyosó, 
kétoldalt pedig egy nagyobb és egy kisebb rekeszték. A két oldalsó 
rekeszt nem osztották fel újabb fiókokra. A termést létráról öntöt
ték be, de olyan változatokat is készítettek, hogy a válaszfalat a 
termés mennyisége alapján rakták be.
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Tisza menti magtár

A tornácos gabonásokat Doroszlón és Sztapárban hasonlóan fa
ragták ki és festették be, mint a szántalpas változatokat.

Bácskában napjainkban már nincs olyan tomácos hombár, mely
nél a homlokzati bejáratnál áll a tornác. Szerémségben ilyen gabo
natárolókat is készítettek. Ezeknél az épületeknél a homlokzat 
előtt álló tornácról van a bejárat. Itt is van egy keskeny folyosó, a 
rekeszeket azután kettő, három, négy, hat fiókra is beoszthatták. A 
tornácok oszlopait ezeknél is díszesen kifaragták. A tartóoszlopo
kat pedig szabadrajzú virágmotívumokkal faragták ki. A szerémsé- 
gi magtáraknak nemcsak a tornácait díszítik ki, hanem a deszkából 
készült oromzatokat is igényesen megmunkálják. Az oromzat felü
letét vízszintes és függőleges síkban több kazettára is beoszthatják, 
a kazettákba pedig különböző szögben fölszögezik a léceket. A 
hombárok oromzatai között napsugaras változatokat is készítettek.

A hombárok körüli tornácok elhelyezkedésében minden bi-- 
zonnyal szerepe van a lakóháznál alkalmazott tornácoknak is. A 
hagyományos szerémségi lakóháznál nem oldaltomácot használ-
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tak, hanem ezeket a ház oromzatán alakították ki. A két tomáctí- 
pus történelmileg más eredetű. Korai megléte gabonatárlóinkon 
arra utal, hogy területünkön már a XVIII. században is álltak tor
nácok, illetve ezeket ezen a vidéken gangnak, ambetusnák nevezik.

A gerendavázas gabonások másik típusa a tornác nélküli hosszú 
magtár. Ezeknek a régebbi díszes változatait -  a napjainkban is 
fellelhető adatok alapján -  kizárólag Szerémségben használták. A 
két világháború közötti időszakban Bácskában és Bánátban is ké
szítettek ilyeneket, ezek azonban -  véleményem szerint -  nincse
nek kapcsolatban a szerémségi változatokkal. Ezeket a nagyobb 
méretű magtárakat, akárcsak a górékat, a disznóól fölé építették, 
esetleg néhány sornyi magas téglafalra húzták fel, hogy jobban élje 
a levegő. Az épület hosszanti oldalán középen van a bejárat, egy 
keskenyebb folyosóról vannak a rekeszek, amelyekben a különféle 
szemtermést tárolták.

A XX. században készült csapolt hosszú magtárak alaprajza 
megegyezik a szerémségi hosszú gabonások alaprajzával. Ezek, a 
szántalpas csapolt hombárakhoz hasonlóan, díszítés nélkül készül
nek el. A díszes hosszúgabonásokat ugyanúgy díszítik ki, mint a 
tomácos változatokat. A tölgyfa tartóoszlopokon szabadrajzú sík
faragás található, ezek síkdíszítménye is virág, de nem tulipán. Fes
tettek voltak ezek a magtárak is. A deszkafalak ezeknél is téglavö
rösek voltak, a virágokat pedig a megrendelő ízlése szerint több 
színnel is kifesthették. A tornác nélküli hosszú hombárok oromza
ta is hasonlóan van elkészítve, mint a tornácos változatoké.

a) A vesszőből készült gerendavázas gabonások
Ezek az épületek három-három és fél méter hosszúak, egy-más- 

fél méter szélességűek. Az épület alapját a két vastagabb talpfa 
adja. Ezekbe csapolták be az egymástól egyméternyi távolságra le
vő függőleges tartóoszlopokat. Az így elkészített vázra tették rá 
azután a koszorúgerendát, amelyre kisméretű nyeregtető került. A 
gerendák közét középen vízszintes gerendával megerősíthették. Az 
így elkészült vázat fűzfavesszővel szövött fallal kitöltötték. A kész 
falat azután kívül-belül vastagon betapasztották. A magtár hosz- 
szanti oldalán középen van a bejárat. Olyan változatokat is készí
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tettek Zentán, ahol a bejárat nem a hosszanti oldalon van, hanem 
az épület homlokzati részén. E vesszőből készült gerendavázas 
magtárakat mindig több rekeszűre készítik. A válaszfalakat azon
ban nem vesszőből fonják, hanem deszkából alakítják ki. Többnyi
re három-négy rekeszt készítenek ezekben a kisméretű építmé
nyekben is. Tornáca ezeknek az épületeknek nincsen.

A vesszőből font gabonások szerkezetükben hasonlítanak a ge
rendavázas gabonásokra, de mégsem hisszük, hogy azok történel
mileg összefüggnek. A Tisza vidéki gabonások inkább a vesszőből 
font górék, katárkák változatai.26

b) Keresztboronás gabonások
A magtáraknak ezt a változatát Dél-Bánátban Versec és Fehér- 

templom környékén használják. A még napjainkban is álló épüle
teket a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben készítették, de 
ezek elkészítésében korábbi hagyományra támaszkodhattak az egy
kori mesterek. A ma is állókat legtöbbször disznóól vagy egyéb 
raktárszerű épület fölé építették. Ezek az épületek különböző 
nagyságban készülhettek. A durván megmunkált gerendákat egy
másba csapolják, de azok végei túlnyúlnak a sarkokon, ahol az 
egyes csapolásokat még hosszú faszögekkel megerősítik. Az utolsó 
sor gerendára kerül fel a koszorúgerenda, erre pedig az épület 
nyeregteteje, amelynek a héjazata korábban általában zsindelyes 
volt. A bejárat ezeken a magtárakon többnyire a keskenyebb olda
lon található. Napjainkban ezeket a magtárakat elsősorban góré- 
ként használják és csöves kukoricát tartanak bennük.

Történelmileg a keresztborona falú magtárak szorosan kapcso
lódnak a szerbiai, šumadijai népi építkezéshez. Az épületek techni
kai kivitelezésében lényeges különbség nincsen, a dél-bánáti épüle
tek minden esetben nyeregtetősek, a šumadijai épületek pedig sá
tortetővel készültek.

A gerendavázas gabonások történelmileg valószínűleg összefüg
gésben állnak a különálló hálókamrákkal, a vajatokkal; ezeket 
azokban a családokban készítették, amelyek nagycsaládi szervezet
ben (porodična zadmga, zajednica) éltek. Vajdaság szerb és horvát 
lakóinak körében a XIX. század fordulójáig gyakori családforma
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volt ez. Századunk első évtizedében kezdenek ezek a családok föl- 
bomlani.

Szlavóniában, Közép-Bánságban, Dél-Bánátban és Szerémség- 
ben gyakran egybeépítették a különálló raktárakat, amelyekben a 
szemtermést tárolták. Ezek fejlettebb változata, amikor emeletesre 
építik fel őket. A földszinti részt téglából vagy vályogból készítették 
el. Itt volt a kocsiszín, a nyárikonyha, esetleg a disznóól, az emeleti 
részen pedig a góré és a hombár kapott helyet. A magtári rész 
lényegesen keskenyebb, mint a földszinti rész, ezért ezt kétsoros 
alaprajzúra készítik el. A magtárak előtt keskeny folyosó, gang hú
zódik. A tornácot faoszlopokkal támasztják alá, amelyeknek külö
nösen nagy gonddal készítik el a könyökfáját és mellvédjét. A díszí
tésnél fűrészelt deszkamintákat használnak, amelyeket elkészültük 
után legalább két színnel befestenek, sárgára és barnára, világo
sabb és sötétebb zöldre, esetleg a kék különböző árnyalataival.

Ezeket az épületeket közvetlenül az utca frontjára is építhetik, 
mégpedig a keskenyebb végükkel. Ha így épül fel, akkor az utcai 
oromzat többnyire téglából vagy vályogból készül, és tagolt neoba
rokk és eklektikus jellegű elemek díszítik. Az ilyen tájolású magtá
rakat (kotobanja) többnyire Szerémségben alkalmazták. Dél- és 
Közép-Bánátban a magtárakat az utcával párhuzamosan építik fel, 
hogy elválasszák az első udvart a szérűskerttől. Ezeknél az épüle
teknél középen nagyméretű kétszámyas kapu is volt.

C. Téglából készült magtárak
A századfordulón a középparaszti gazdaságokban korszerű 

magtárakat is kezdenek építeni. Ezek elődjei a nagyobb birtoko
kon, majorokban álltak. Kicsinyített másukat készítették el a na
gyobb tanyai gazdaságokban Minden esetben téglából építik és 
cseréptetővel fedik be. Sok esetben ez a magtár volt az egyetlen 
olyan épület a portán, amely szilárd anyagból épült. Egyik jellegze
tes típusát Ludason találtuk meg; ezt a épületet még napjainkban 
is használták. 1904-ben emelték, akkor, amikor a tanyaházon is 
jelentős változtatásokat eszközöltek. A téglát a helyszínen égették 
ki. Az objektum 7,5 m hosszú és 4,4 m széles. A sima falfelületek 
határozzák meg a homlokzatát. Az épület egyetlen dísze a téglából
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Téglából készült magtár

kialakított pilaszter és párkány. Nyeregtetejére hódfarkú cserepet 
raktak. A hosszanti oldalán van az egyszárnyú vasajtós bejárat. Kö
zépen vaskeretes, kibillenő ablakok vannak. Padlózatát minden bi
zonnyal az újabb időben betonozták ki. Az alaprajzát zsilipéit desz
kafallal hat rekesztékre osztották fel.

A ludasi magtár a majorokban található gabonások mintájára 
készült el. Nemcsak alaprajzában követi ezeket, hanem homlokzati 
kiképzésében is. Kevésbé díszes formában több tanyán is találtunk 
a ludasihoz hasonló változatokat. Felsőhegyen az egykori magtár 
alatt még borospince is volt.

Újabb keletű építmények a ludasi portákon a fonott gerendavá
zas gabonások mintájára készült téglamagtárak. Hat 30-40 cm ma
gas téglaoszlopra betonkoszorút helyeznek, erre építik fel egy sor 
téglából vagy vályogból a falat. Az épületek közepén van a bejárat, 
tetejükre pedig kisméretű nyeregtető kerül. Alaprajzukban meg
egyeznek a gerendavázas gabonások alaprajzával. Leginkább há- 
romrekeszű a belső beosztásuk.
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Ezeket a magtárakat is, akárcsak a szántalpas hombárokat, min
den esetben a lakóházzal sžemben állítják fel.

Összefoglaló

Vajdaságban tehát rendkívül változatos formában álltak egykor 
a magtárak. A különálló objektumok gyökerei legtöbb esetben a 
XVIII. századig vezethetők vissza. A XIX. században terjedtek el a 
zsilipéit falú deszkahombárok. Ezek az épületek funkcióváltás ha
tására jöttek létre. A szántalpas hombárok az állattartó építmé
nyekből, pásztorkunyhókból, a tejtárolókból alakultak át. A külön
álló gabonások szántalp nélküli változatai pedig a nagycsaládi szer
vezet hálókamráival hozhatók kapcsolatba. Ezek a hombárok bal
káni eredetűek. Nam valószínű, hogy egyetlen népcsoport honosí
totta volna meg őket Bácskában és Bánátban.

A XX. századi újabb keletű építmények belső keletkezésűek. 
Létrejöttükben a gabonatermelés megnövekedése játszott szere
pet. Ezek a korszerű építmények azonban sohasem szorítják ki a 
több évszázados tradícióval rendelkező épületeket, hanem párhu
zamosan alkalmazzák őket. Az utolsó évtizedben tűntek el a hom
bárok a vajdasági paraszti portákról. A búzát a termelők aratás 
után eladják, tehát nincs már szükség magtárra.

Lagújabb fejleménye falvaink népi építészetének a betonsilók 
építése. Ezeket is, mint a gabonás raktárakat, miniatűr formában 
építik fel, ritkán tárolnak bennük búzát, többnyire a szemestakar
mány raktározására, illetve szárítására használják őket. Egy-egy ta
nyai telken Szabadka határában korszerű siló mellett ott áll még 
mindig hasznosítva a fonott szántalpas hombár is.
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A NAPSUGARAS HÁZAK

Vajdaság népi építészetének jellegzetes dekorációja a napsuga
ras oromzat. A fűrfalakat nemcsak a véges házak oromzatának 
lezárására használták, hanem azoknál a fordított házaknál is, ahol 
a tűzvég az utcáról jól látható volt.

A szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet megalakulása 
óta -  1981-tól -  folyamatosan dokumentációt készített ezekről az 
oromzatokról, és ez alatt a rövid idő alatt azt tapasztaltuk, hogy 
évről évre bontják ezeket a régi díszes épületeket. Emiatt döntöt
tünk úgy, hogy 1986-ban elkészítjük a Bácskában még álló napsu
garas házak jegyzékét, és ez alkalommal valamennyit le is fényké
pezzük.

Ennek az anyagnak az alapján határoztuk meg azután a bácskai 
és bánsági napsugaras házak néhány vonását.

A napsugaras oromzatok kialakulása

A napsugaras oromzatok elterjedése szorosan kapcsolódik a fű
részelt deszka megjelenéséhez, a fűrésztelepek elterjedéséhez. Eu
rópában az első ilyen fűrésztelepek a XVIII. század és a XIX. 
század fordulóján, Vajdaságban hetven évvel később, a múlt század 
végén a nagyobb gőzmalmok kiegészítő tevékenységeként létesül
tek. Dudás Gyula vármegye-monográfiájának a tanulsága szerint 
1896-ban három nagyobb teljesítményű üzem működött az akkori 
vármegye területén. Kisebb üzemek már korábban is voltak a na
gyobb településeken, hiszen a Monarchia területén Bácskában je
lennek meg az első gőzgéppel működő cséplőgépek. A fűrésztele
pek a múlt század nyolcvanas éveiben szaporodnak el ezen a terü
leten; a századfordulón -  a statisztikai évkönyv szerint -  már 141
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kisebb-nagyobb fűrészmalom üzemelt itt. A legtöbb fűrésztelep a 
Tisza menti községekben: Becsén, Kanizsán, Zentán működött. 
Ebben az időszakban három-három nagyobb vállalatról is vannak 
adataink. Az említett Tisza menti községeken kívül a szabadkai, a 
cservenkai és az újvidéki fűrésztelep is nagyobb mennyiségű rönk
fát dolgozott fel.

A faanyag a Tiszán érkezett. Ezzel is magyarázhatjuk, hogy ép
pen a Tisza menti községekben, Kanizsán és Zentán voltak a leg
nagyobb fakereskedések. Az 1910-es években már kezd visszafej
lődni a faipar, és -  mint az Borovszky monográfiájában olvasható -  
a faüzemek jó része ebben az időben csődbe jutott. Ez a helyzet az 
első világháború után -  az ismert történelmi események miatt -  
még rosszabbodott, és az egykor virágzó fakereskedelem a vidék 
kereskedésében a perifériára szorult.

A deszkatűzfalak, mint már a bevezetőben kiemeltük, szorosan 
kapcsolódnak a fűrészelt deszka elterjedéséhez: nálunk akkor ké
szítettek ilyeneket, amikor viszonylag olcsón hozzájuthatott az 
építtető az olcsó és jó minőségű faanyaghoz. A napsugaras házak 
Bácskában és Bánátban tehát akkor készülnek, amikor itt is megin
dulnak a gáterek.

A deszkaoromzatokon -  ellentétben a vakolatdíszítésű oromfa
lakkal -  ritkán tüntetik fel az építés idejét. Keltezett oromzatot 
találtunk: Topolyán egyet, Horgoson kettőt, Törökkanizsán egyet, 
Zentán egyet, Kishegyesen egy befejezetlent. Ezeket az épületeket 
különböző időszakokban építették, ennek alapján tehát körülhatá
rolhatjuk azokat az évtizedeket, amikor e tájon a napsugaras 
oromzatok készítése szokás volt. A legkorábbi, ma is álló oromza
tot 1882-ben Topolyán készítették, de néhány évvel ezelőtt Harkai 
Imre topolyai építészmérnök elkészítette annak az oromzatnak a 
dokumentációját, amelyet tíz évvel korábban, 1872-ben állítottak 
fel. A másik múlt századi fűrfalat 1895-ben Törökkanizsán készí
tették, a harmadik XIX. századi oromzatot pedig Kishegyesen ta
láltuk, de készítésének ideje pontosan nem tudható, mert keltezé
sének csak az első két számát rakta rá a néhai ács, tehát a 18-at.

Nemcsak a néhány meglevő múlt századi napsugaras ház bizo
nyítja, hogy már a nyolcvans években ismertek voltak ezen a vidé
ken az ilyen dekorációjú épületek, hanem Telecska telepítésének
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körülményei is. A községet Száján lakóinak kérvényére létesítették 
1884-ben. A falu akkori lakói nemcsak a dohánytermesztési kultú
rájukat, ö-ző nyelvjárásukat vitték át magukkal az új településre, 
hanem a házaikat is hasonlóan díszítették ki, mint Szajánban. Még 
napjainkban is találunk olyan épületeket, amelyeket szajáni szokás 
szerint meszelnek be. A ház lábazata sötétkék, és az ablakok belső 
peremét is kékre festik, ahogy azt egykor Szajánban megtanulták. 
A múlt század végén épített házak egy része még napjainkban is 
áll. A Jovan Jovanović Zmaj utcát most is Szajáni utcának nevezik. 
A hagyomány szerint ez volt a falu legrégebbi utcája, s itt 1987-ben 
még húsz díszes oromdeszkát írtunk össze. Nem valószínű, hogy 
ezeket az épületeket a századfordulón építették fel újból csak 
azért, hogy új díszes deszkaoromzatot tegyenek a régi tűzfal helyé
re. Meggyőződésem, hogy ezeket az épületeket még a múlt század 
nyolcvanas-kilencvenes éveiben építették fel, tehát Szajánban már 
1884 előtt kedvelt lehetett a jobb módú gazdáknál a díszes oromza
tok készíttetése.

A fentiekből megállapíthatjuk, hogy a vajdasági napsugaras há
zakat a múlt század hetvenes éveiben kezdik építeni az itteni 
ácsok. Az alapmotívum a nap, az egyéb díszítőelemeket pedig az 
itteni mesterek variálták a maguk és megrendelőik ízlése szerint.

Nemcsak az oromzatok kialakulásáról nincsenek pontos adata
ink, de nehéz behatárolni azt az időszakot is, amíg ezeket készítet
ték. A zentai házakból és a horgosi keltezett épületekből arra kö
vetkeztethetünk, hogy legtöbbjüket századunk első évtizedében 
szerkesztették, az utolsókat pedig a harmincas években. Ezt a ma 
is élő nyugdíjas ácsok visszaemlékezéséből tudjuk. Az adai Dóczi 
István 1983-ban még rajzot is készített egy díszes oromzatról. A 
topolyai Barak István pedig 1989-ben nyilatkozott úgy, hogy a har
mincas évek végén még maga is készített egyszerűbb napsugaras 
tűzfalakat. A két idős mester nyilatkozatát támasztják alá a kis- 
belgrádi, rogaticai, duSanovói, višnjevaci napsugaras házak. Ezeket 
a településeket a húszas években létesítették a szaloniki önkénte
sek számára, és a helyi lakók visszaemlékezései szerint a helyi pa
rasztkőművesek és az ácsok építették fel az itteni szokások szerint, 
tehát ezért kerülhettek fel a húszas években a dobrovoljac falvak 
házaira is a napsugaras oromzatok egyszerűbb változatai.
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Vajdaság népi építészetének öt-hat évtizedig voltak jellegzetes 
dekorációi a díszes lécekből kirakott deszkaoromzatok. Ezeket 
mindig a helyi ácsok készítették, mert valamennyi közösségben va
riációkat találtunk. Néhány apróbb részlet kidolgozásában minden 
tűzfal egyedi megoldásokat is tartalmaz, de községenként megvan 
a helyi jellegzetesség, éppen ezért nem feltételezhetjük, hogy eze
ket nagyobb településen, fatelepen vásárolták meg az építtetők.

A napsugaras oromzatok vajdasági elterjedése

Néhány évtizeddel korábban falvainkban lényegesen több ilyen 
díszes deszkavég állt. A tűzfalakat nemcsak akkor bontják le, ha a 
házakat átépítik, hanem akkor is, amikor annak néhány eleme el
korhad. Ilyenkor sohasem javítják meg, hanem kidobják és a helyét 
kitéglázzák. Ennek hatására az egész épület megváltoztatja külle
mét, elveszíti korábbi szépségét. A napsugaras oromzatok meglété
re nemcsak a még álló tűzfalak utalnak, hanem a díszes kapuk, a 
rácsos kapuk, amelyek közvetlenül utalhatnak az egykori lécekből 
készített tűzvégekre is.

Bácskában Szabadka és Topolya vonaláig általános gyakorlat 
volt a napsugaras oromzatok alkalmazása. Szabadkán napjainkban 
már csak három ilyen épület áll, de a környező településeken: 
Bácsszőlősön, Csantavéren, Nagyfényen máig szép variánsok doku
mentációját készítettük el. Topolyán és Bajsán gyakoriak voltak az 
ilyen tűzvégek, de a két településtől nyugatra már nem találtunk 
egyetlen napsugaras fűrfalat sem. Kivételt Telecska képez, de en
nek okára már korábban kitértünk. Topolyától délre, Kishegyesen 
is gyakori lehetett régebben a díszes oromfal, de Lovćenacon, Fe- 
keticsen már csak a kiskapukon áll a típusmeghatározó napsugár. 
A Tisza mentén Bácsföldvárig található nagyobb számú díszes 
deszkatűzfal, az ettől délre eső községekben kutatásunk idején 
csak néhányat vettünk számba: Csurgón például csak egyet, Teme- 
rinben hármat, de az utóbbi nem tartozik a legelterjedtebb változa
tok közé.

Bánátban a Tisza mentén voltak nagyobb számban napsugaras 
oromfalak. Korábban Kikindán is kedveltek lehettek, de napjaink-
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1. 2.

A  napsugaras oromzatok elterjedtsége a Vajdaságban. 1.  más díszí
tőelemek mellett a napsugaras motívumot is alkalmazták; 2. a napsu
garas oromfal dominált a századfordulón

ra ezeket már mind lebontották. Bánátban Törökbecsén volt még 
gyakori a házak ormának napsugaras dekorálása. Korábban elszór
tan több helyen is alkalmazták ezt a díszítési módot, mert a dél-bá- 
náti Dolovón a kiskapukon ma is megfigyelhetők az oromzatok 
motívumai, a rekeszes beosztás.

Nemcsak Bánátban és Bácskában volt kedvelt az oromzatok 
ilyenfajta kiképzése, hanem Szerémségben is. Itt azonban nemcsak 
az utca frontját, hanem a nagyméretű górék végfalát is hasonlóan 
díszítették ki, mint a mi vidékünkön a házak tűzfalát. Régebben 
azonban a házakon is megvolt a napsugaras motívum. A szerémsé- 
gi variánsokon a felület kitöltésében találunk különbségeket, itt 
kisebbek a rekeszek, mint a Tisza vidéken, de a típysmeghatározó 
napsugár itt is megegyezik az észak- és közép-bácskai variánsokkal.
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Vajdaságban tehát a Tisza vonalától keletre és nyugatra terjed
tek el a napsugaras házak. Minden bizonnyal Szeged volt a köz
pont, ahonnan elterjedtek, de nem kizárólag a szegediség a megha
tározója az oromzatnak. A zentai, topolyai változatok minden bi
zonnyal hasonlóan fontos szerepet játszottak a közvetítésben, mint 
a szegedi változatok. Hogy ez belső fejlődés eredménye is lehetett 
ezen a vidéken, erre a szerémségi variánsok utalnak.

Gilyén Náncjor a népi építészet alkotóereje utolsó megnyilatko
zásának tekinti az oromzatok ilyenfajta megmunkálását, és széles 
körű elterjedését a magyar nyelvterületen belső fejlődés eredmé
nyének tartja.

A napsugaras házak alaptípusa
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Díszítőelemek

A legegyszerűbb napsugaras házon az egész oromzatot a napsu
garak töltik ki. Ilyen tűzfal nálunk csak kettő áll: az egyik Oroszlá- 
moson, a másik pedig Csantavéren. A többi oromzat vízszintes és 
függőleges irányban több részre tagolódik. Az egyes kazettákat 
még lécekkel is elkülönítették. A vízszintes léceket Zentán, Adán, 
Kanizsán több, aprólékosan megmunkált lécből alakították ki. Dó- 
czi István szerint ez volt a gyöngystáb. A több rétegből készült léce
ket fűrésszel vágták ki, és ezeken számtalan variánst találtunk meg: 
hullám, farkasfog, halcsont alakú, de virágmotívumokat is kivág
hattak. A gyöngystáb mintáit nemcsak fűrészelhették, hanem vés
ték is. Az utolsó lécen kocka, kúp, tégla alakú keskeny reliefforma 
volt. A gyöngystáb nemcsak szépítette az oromfalat, hanem a több
rétegű léc el is vezette a vizet az oromzatról.

Az oromzat felülete páros vagy páratlan számú kazettákra osz
lik. A háromszög csúcsait legyezőszerűen töltik ki; ezeket Dóczi 
saroknapnak, a topolyai Barak István pedig alsó sugárnak nevezte. 
A rekesztékekben a léceket különböző mértani alakzatban, rend
szerint függőlegesen vagy vízszintesen szögezik föl. Ha egyenesen 
állnak, akkor Dóczi szerint talpon plat, ha vízszintesen, akkor fekvő 
plat, ha ferdén, cikkor ferde plat a dekoráció megnevezése. A ferdén 
fölszögezett lécekkel kitöltött kazetták párhuzamosan vagy szim
metrikusan állhattak. Ha a rekeszek négyzet alakúak, akkor a léce
ket különböző alakban is fölszögezhetik.

Gyakran alkalmazzák a rombusz- vagy romboidformákat is. Bá
nátban központi díszítőelemként a hétágú csillag is előfordul.

Ha a rekeszek száma páros, akkor a kazetták mintái vagy párhu
zamosan, vagy szimmetrikusan ismétlődnek. Ha páratlan a kazet
ták száma, akkor a középső rekesz mintája mindig hangsúlyozott: 
vagy nap vagy rombusz vagy -  Bánátban -  hétágú csillag. A rom
busz és a kisebb napsugár más helyen is előfordulhat, nemcsak 
középen.

A rekeszeket rendszerint függőleges lécekkel választják külön, 
amelyek a klasszicista építészetben jelentkező pillérekre is emlé- 
keztenek. Ezt a megoldást Horgoson, Kanizsán, Martonoson és 
Zentán alkalmazták. A rekeszek fölé kis boltív vagy timpanon is
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kerülhet ritmikusan vál
takozva; ezt a megol
dást Horgoson, Gyálán, 
Oroszlámoson, Keresz
túron alkalmazták és 
minden bizonnyal a sze
gedi ácsoktól tanulták 
meg.

Csantavéren és Mar- 
tonoson az oromzat al
jára vízszintes síkban 
három -négy deszkát 
szögeztek föl, de ezeket 
a deszkákat téglaszerű- 
en kivésték. Az orom
zatnak az alsó szakaszát 
hangsúlyozták így ki, 
mintha téglázva lett vol
na a tűzvég.

A napsugaras orom
zatokon ritkán voltak 
padláslyukak. Ha ké
sőbb vágták ki őket, ak
kor nemigen illeszked
tek a tűzfal szerkezeté
hez. Gyakran a napsu
garak központjába ke
rült a padlás szellőző
nyílása. Ilyenkor kis zsa- 
lugáteres ablakot tettek 
a szellőzőre. Több orom
zaton a napsugár közép
pontjába faragást is vés
tek, amely lehetett csil
lag, virág, esetleg stili
zált galamb.

Klasszicista stílusú oromzat

Galamb az oromzaton
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A padlásszellőztető lyukak változatai

Azoknál az oromzatoknál, ahol állóhézagos tűzfal kombinálódik 
a napsugaras oromzattal, ott a padláslyukaknak is díszítő szerepe 
van. Ezek formája rendkívül változatos volt. Feltűnő azonban, 
hogy ahol napsugaras oromzat van, ott nem vágtak feszületet a 
deszkatűzfalra szellőzés céljából, holott Szabadkán ez a megoldás 
egykor igen népszerű volt. Mint a mellékelt rajzokból kitűnik, a 
padláslyukak sokféle formában készülhettek: kör, herelevél, szív, 
kehely, hold, nyolcas, pávaszem, emberfej, tulipán.

Ha a sugaras oromzatok keveredtek a napsugaras motívummal, 
akkor a padláslyuk mindig a félnapsugár közepén van, a nyílás kör 
vagy négyzet alakú, a szélét pedig vékony léccel kihangsúlyozzák.

A bácskai házakon a vízvetődeszka a párkányon áll. Bánátban a 
vízvető alá szépen megformált papucsokat is raktak, amelyeket 
ugyancsak fából készítettek. A vízvetők kicsipkézett része csak né
hány oromzaton maradt meg, így ezek formai változatáról csak 
feltételezéseink lehetnek. Nemcsak a vízvetők voltak szépen kifű
részelve, hanem a viharléceket is gondosan megmunkálták, de 
ezekből már csak néhány töredék maradt meg.

Cs. Sebestyén Károly a napsugaras oromzatok szegedi változata
inak ismertetésekor részletesen szól az alsóvárosi oromzatok min- 
tafaragványáról. Hogy korábban Bácskában is voltak ilyenek, azt a 
Magyar Néprajzi Lexikon III. kötetében a 718. oldalon található 
ábra bizonyítja. A fényképen egy zentai mintafaragványos oromzat
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A ház egyetlen dísze az oromzat

látható, de ez nem azonos a szegedi változatokkal. A fényképen 
látható ház már 1981-ben nem állt. Tehát nemcsak mintafarag- 
ványt tettek az oromzatra, hanem lombfűrésszel kivágott mintákat 
is. Ez a díszítmény nem illik a szögletes formákat őrző oromzatra.

A napsugaras oromzatok nem minden esetben a vakolatdíszíté
sű homlokzatok tartozékai, Martonoson, Moholon, Felsőhegyen 
gyakran az épület egyetlen díszei. A sima falfelületeken a háznak 
csak a lábazata áll elöl, erre kerül a cifra oromdeszka. A tagolt 
oromzatú házak leginkább neoklasszicista stílusjegyeket viselnek 
magukon. Némelyiket minden bizonnyal mérnöki rajz után készí
tették, de erre sajnos levéltári bizonyítékunk nincsen.

Az oromzatok tipológiája

Az egyes típusok kialakításakor a következő szempontokat vet
tük figyelembe: milyen formában és nagyságban található a tűzfa
lon a típusmeghatározó napsugár? Hogyan tagolódnak horizontáli
san a kazetták? Ha kétféle típusú oromzat keveredésekor is alkal
mazták a napsugaras motívumot, akkor az állóhézagos és a sugaras 
oromzatokat is napsugaras oromzatnak tekintjük.



A) Alaptípus

Azokat az oromzatokat soroltuk ebbe a típusba, amelyeknél az 
egész homlokzatot sugaras alakban deszkával kitöltik. Dóczi István 
szavaival élve gérbe vannak a deszkák. A tompaszög alakúra kivá
gott háromszögek nullából indulnak ki, és 360 fokban behálózzák 
az egész padlásteret. A sugárdeszkák egymásba vannak falcóva. A  
régi oromfalakon a deszkákat gömbölyű fejű szögekkel szögezték 
fel. A szögfejek a deszkafal felületén koncentrikus köröket alkot
nak, amelyek ugyancsak díszítik a tűzfalat.

Ebbe a csoportba soroljuk azokat az oromzatokat is, amelynél a 
padlásteret lezáró háromszögben domináns elem a napsugár. A 
tűzfal alsó csúcsát leválaszthatják, így a három rész egy rombuszra 
és két egyenlő szárú háromszögre tagolódik. A rombuszba kerül a 
napsugár, a két háromszöget pedig halcsont alakban töltik ki.

A háromszöget négyzetre is feloszthatják, így a három sarokban 
egyenlő szárú háromszögek keletkeznek. A nagyobb tűzfalak ese
tén ezeket a háromszögeket további rekeszekre bonthatják. Ilyen
kor van a nagyobb méretű típusmeghatározó napsugár.
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B) Vízszintes síkban két-, illetve 
három részre tagolódó oromzatok

B1a

B2a

Az oromzat e változatánál a napsugár a felső kétharmadnyi te
rületet tölti ki, az alsó harmad pedig páros vagy páratlan számú 
rekesztékre oszlik fel. Az oromzat nagysága, valamint a rekeszeken 
található motívumok alapján az alsó rész 3, 5, 7, illetve 4, 6, 8 
részre tagolódhat. A páratlan számú kazetták esetében a központi 
helyen rombusz vagy átlós részekre osztott négyzet, esetleg egy 
kisebb napsugár áll. A bánáti oromfalak közepén hétágú csillag is 
található.

Ha a kazetták száma páros, akkor a berakások szimmetrikusan 
ismétlődnek.

Ebbe a típusba soroltuk azokat az oromzatokat is, amelyeknél a 
napsugár csak a felső harmadban található, a két alsó harmadrész 
rekeszekre oszlik, de nincs még egy harmadik sor is.

Ezeknél az oromdeszkáknál az oromfal felülelét három részre 
osztják fel. A napsugár itt is teljes formában található, de központi 
helyzetben bárhol előfordulhat az oromfalon. Olyan oromzatot is 
találtunk, ahol központi helyzetben három nap is látható. A reke
szek száma ezek esetében is lehet páros vagy páratlan, a minták 
elhelyezkedésében pedig szimmetrikus és párhuzamos megoldáso
kat alkalmazhattak.
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A több síkban megjelenő nap

C) Félnapsugár az oromfalon

Külön csoportot alkotnak azok az oromfalak, ahol csak félig van 
kialakítva a nap. Ezeknél a típusmeghatározó motívum legyezőfor
mában jelentkezik. A barokk építészetre jellemző kagylóforma lé
cekből kialakított változata ez. Mivel az oromfalon további tagoló-
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Félnapsugár az oromzaton

dásban hasonló díszítőelemeket használtak, mint az igazi napsuga
ras oromzatokon, mi ezeket is napsugaras oromzatoknak tekintjük.

Ezeket is két nagyobb csoportba oszthatjuk fel aszerint, hogy 
vízszintes síkban hány részre tagolódnak. Lehetnek tehát két, illet
ve három részre tagolódó oromzatok, a rekeszek száma pedig lehet 
páros vagy páratlan. A minták elrendezése párhuzamos vagy szim
metrikus.

D) Napsugaras motívum az állóhézagos oromzaton

Két csoportba oszthatók ezek az oromzatok aszerint, hogy a 
típust meghatározó motívum teljes vagy fél formában jelenik-e 
meg a tűzfalon.

Külön csoportnak tartjuk azokat, ahol a tűzfal alsó harmada 
több kazettára is feloszlik. Ezeket a kazettákat is hasonlóan díszítik 
ki, mint azokat, amelyeknél az egész deszkafelület kazettákkal van 
kitöltve.

68



E) A napsugaras oromdísz a sugaras oromzaton

Ezeken az oromzatokon a típusmeghatározó motívum kizárólag 
félnap- és kagylóformában jelentkezik. Ezek az oromzatok szoros 
összefüggésben vannak az ágasfás tetőszerkezettel, így meglétük 
ázt bizonyítja, hogy Topolyán, Kishegyesen és Temerinben gyakori 
lehetett ez a fajta tetőszerkezet. Az egykori ágasokat korábban 
esetleg díszesen kifaragták. Erre utal a kishegyesi változat. Termé
szetesen a tetőszerkezet korábban nemcsak ezekben a közösségek
ben volt honos, mert elszórtan megtaláltuk a félágast Kanizsán, 
Martonoson és a Szabadka környéki tanyákon is, de az oromzat 
díszítése arra utal, hogy ezekben a közösségekben még a deszka
tűzfalak megjelenésekor is gyakran építették a házakat ágasfás sze
lemenes formájúakra.
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Az oromzatok kultikus jellege

Már a századfordulón felfigyeltek az oromzatok kultikus jellegé
re. 1901-ben Kovács János, Szeged néprajzával foglalkozva, úgy 
vélte, hogy ezeket a deszkadíszeket a napisten tiszteletére emelték. 
Tömörkény István 1904-ben a napsugaras házvégeket „istensze- 
mes” tűzvégeknek nevezi. Mindkét véleményt Cs. Sebestyén Ká
roly cáfolja. Tömörkény véleményével azért nem ért egyet, mert ő 
nem hallotta az istenszemes megnevezést. Kovács János vélemé
nyét pedig azért nem fogadja el, mert a napsugaras oromzatok 
kialakulását a fűrészelt deszka megjelenésével magyarázza.

Bálint Sándor 1936-ban foglalkozik a kérdés kultikus jellegével. 
Az 1936-ban kialakított álláspontján későbbi munkáiban sem mó
dosított. Véleménye szerint a napsugaras oromzatok a kultikus 
templomi művészetben gyökereznek, amely az archaikus napszim
bólumot emelte szakrális jelképrendszerébe, de a napsugaras 
oromzatok már nem vezethetők vissza a napisten emlékére. Az

Sugaras oromzat
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istenszem elterjedését a XVIII. századi pestisjárványok segítették. 
A járványt Isten büntetésének tekintették, és az Isten engesztelésé- 
re állítottak minden nagyobb községben Szentháromság-szobrot 
bajelhárítás céljából. Ezeken a barokk szobrokon található meg az 
istenszem, amely azután a deszkaoromzatokon is bajelhárító amu
letté vált.

Bosnyák Sándor 1977-ben visszatér Kovács János téziséhez, és 
úgy véli, hogy a múlt század hetvenes éveiben, amikor kialakultak 
ezek az oromzatok, még eleven lehetett a napisten emléke a szege
di nagytáj népéletében, tehát a napsugárdíszítésben is ezt a jelké
pet kell keresni.

Ezzel szemben Pócs Éva a Magyar Néprajzi Lexikon Nap címsza
vában azt írja, hogy az európai népszokásokban nem találhatunk 
megbízható nyomokat a napkultusz közelmúltbéli meglétére.

Mivel a Dél-Tisza-vidéken a XVI. századtól folyamatosan együtt 
éltek a magyarok a szerbekkel, megnéztük, hogy a délszláv mitoló
giában milyen szerepe van a Napnak. Esetleg ez hathatott arra, 
hogy Szeged vidéke népéletében erőteljesebb volt a napkultusz, 
mint a magyar nyelvterület más vidékein.

A szerb népköltészetben a Napot élőlényként ábrázolják, tehát 
olyan formában, ahogy azt az európai népköltészetben szokás. 
Ezek szerint ennek a rétegnek nem sok köze lehetett az oromzatok 
kialakulásához. A néphitben is van jelentősége a Napnak. Vük 
szótárában olvasható, hogy a falusi gazdák mosakodás közben a 
Nap felé fordultak, kelet irányába. Ugyancsak itt található az a 
hiedelem is, hogy ha valakit a Nap mosdatlanul lát meg, akkor nem 
kedvez neki a szerencse. Vük ismertet egy másik népszokást is, 
amely kapcsolatba hozható a napkultusszal. A húsvét utáni első 
pénteken a fiatal lányok kimennek az erdőbe, megfigyelik, melyik 
gallyra süt utoljára a Nap, és letörik. Koszorút készítenek belőle, és 
a következő szöveget mondják (szabad fordításban): „Lenyugvó 
napocska, mint amilyen világosan látom ezt a Napot, add, hogy én 
is ilyen világosan lássam, kit ítélt nekem az Isten” A Nap kultuszá
val van kapcsolatban a Szent Iván-i koszorúkötés és tűzugrás. A 
szerb néphitben is ismert az a hiedelem, hogy az Isten a Nap segít
ségével lát, az égitest ugyanis az Istennek a szeme. Ezt az elképze
lést még napjainkban is ismerik a Tiszavidéken.
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A z istenszem

Bosnyák Sándor példái és a délszláv néphitben található mon
dák megerősíthetik azt az elképzelést, hogy a napsugaras oromza
tok az élő néphit hatására jöttek létre. Meggyőződésünk azonban, 
hogy Bosnyák példái és az általunk felsorolt példák annyira áttéte
lesek, hogy csak nagyon közvetetten kötődhetnek a napsugaras 
oromzatokhoz, így ezek tömeges elterjedését a XIX. század végén 
nem a napkultusz okozta. Ha ezeknek volt kultikus jellegük, akkor 
Bálint Sándor elképzelését kell helyállónak tekinteni, mely szerint 
a barokk mintakép bajelhárítónak került a ház oromzatára. Bálint 
Sándor a fabetétes díszítmények közül kizárólag a napsugarat, az 
istenszemet értelmezi. Ezt az elképzelését minden bizonnyal meg
erősítették volna azok a bácskai oromzatok, ahol hangsúlyozott 
formában megjelenik az istenszem vagy az istenszemben a stilizált 
galamb. Más megoldást is alkalmazhattak, melyekről már koráb
ban is szóltunk. Ezek a díszítmények többnyire semleges jellegűek, 
csak egynek tulajdoníthatunk szimbolikus jelentést, a rombusznak. 
Erre a jelre hívta fel a figyelmet Jung Károly: szerinte a rombusz és 
a tűzfal háromszög alakja már eleve ősi bajelhárító volt, s így a két 
szimbólumnak komplex elhárító szerepet tulajdonít.
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Hogy az újabb idő
szakban a háromszögű 
oromzatnak a paraszt
ság valaha is baj elhárí
tó szerepet tulajdoní
tott, azt nem tartjuk 
valószínűnek, a vulva 
ábrázolása is esetleges 
a napsugaras oromza
tokon, még tájegység
ként sem különíthet
jük el általános meglé
tét. Ha az oromzatok
nak ilyen jellegű bajel
hárító szerepe lett vol
na, akkor a napsugár 
mellett a vulva ábrázo- 
lásának is m inden 
oromzaton meg kelle
ne lennie. A XIX. szá
zadi parasztság egyéb 
bajelhárítókat alkal

mazott az épületeken: általános szokás volt, hogy a padláslyukba 
kaszát, fekete rongyot, illetve söprűt dugtak. A kéményfejeken 
Szabadka környékén szokás a galamb vagy a kereszt használata. 
Ha a napsugaras oromzatoknak volt kultikus jellege, akkor azt ki
zárólag a keresztény értelmezés jegyében gondolhatjuk tovább. A 
vakolatdíszítésű oromzatokon ugyancsak gyakori a napábrázolás, 
amely visszavetíthető a barokk istenszem-ábrázolásra. A Mária- és 
a Szent Antal-szobrocskák, amelyek a ház tűzfalán állnak, ugyan
csak a keresztény mitológia szellemében védik az ott lakókat.

A múlt században tehát a napsugaras házaknak minden bizony
nyal volt védő funkciója a parasztság életében, de napjainkban ez a 
baj elhárító szerepe már az idősek emlékezetében is elmosódott. A 
napsugaras ház megjelölést kizárólag az ácsoktól hallottuk. A Tisza 
vidéki parasztság nem tud a napsugaras házakról, még akkor sem, 
ha ő maga is abban lakik.
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II.
A MIGRÁCIÓ





SZABADKA MAGYAR LAKOSSÁGA

1. Bevezető

Szabadka az egykori Magyarország legnépesebb települései kö
zé tartozott: 1787-ben a hatodik, 1830-ban az ötödik, 1857-től 
kezdve egészen a Monarchia felbomlásáig az ország harmadik leg
nagyobb városa volt.1 A XVIII. század végén még abszolút több
ségben voltak a bunyevácok, vagy ahogy ebben az időben nevezték 
őket, az illírek, dalmaták. Számuk 17 043, a magyaroké pedig 3024 
volt. A XIX. közepére megváltozott az arány: a 48 958 lakos közül 
29 858 tartotta magát magyarnak.2 A város lakosainak 60 százaléka 
magyar, 30 százaléka bunyevác, 5 százaléka szerb volt, a maradék 
öt százalékot viszont zsidók, németek, cigányok, csehek képezték. 
Ez az arány csupán annyiban módosult az elmúlt időszakban, hogy 
a magyarok száma csökkent, az ötvenes években már csak a város 
fele volt magyar. A legújabb népszámlálás adatai szerint az itt élők 
47 százaléka vallotta magát magyarnak.3

Dolgozatunkat azért kezdtük néhány statisztikai adattal, mert 
arra szeretnénk választ kapni, hogy az itt élő nem kevés magyar 
népesség kialakított-e a többi alföldi városhoz, például Szegedhez, 
Debrecenhez vagy Kecskeméthez hasonlóan sajátos népi kultúrát. 
Beszélhetünk-e szabadkai „nemzetről”, esetleg „cívisekről” vagy
-  legyünk szerényebbek -  néprajzi csoportról. Hogy eddig erről 
nem sokat tudtunk, az csupán annak a következménye, hogy nem 
volt a városban olyan néprajzos, aki e sajátosságokat számba vette 
volna. Vagy tényként kell elfogadnunk, hogy az itteni magyarság 
népi kultúrájának nincsenek olyan elemei, amelyek alapján megha
tározhatnánk a jellegzetes szabadkai vonásokat. Ha valóban így 
van, akkor ezzel kapcsolatos véleményünket is kifejtjük.
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2. Rövid történelmi áttekintés

A város lakosságának vizsgálatakor néhány történelmi adatot is 
figyelembe kell vennünk, mert ezek szoros összefüggésben vannak 
az újabb kori fejlődéssel. Először 1391-ben említik a települést egy 
úriszéki okiratban. Május 7-én Losonczi István nacsói bán, Bodrog 
vármegye főispánja ítélkezett a megye tolvajai, gonosztevői felett. 
Ilyen összefüggésben ítélkeznek Zabatkai Pataki László Ágoston 
nevű jobbágya felett. A XV. században egyre gyakrabban megem
lékeznek a településről. 1428-ban már királyi szabad helységként 
emlegetik. 1439-ben kerül a Hunyadi család birtokába. Mátyás ki
rály előbb édesanyjának, két évvel később, 1464-ben Pongrácz Já
nosnak adományozza, aki aztán -  feleségével együtt -  felépítteti a 
szabadkai várat. Pongrácz halála után a várnak változnak földes
urai. Előbb Corvin Jánosé volt, majd Therek Imréé, halála után 
pedig fiának, Török Bálintnak lesz a birtoka.

1526-ban, Szeged eleste után Szabadka sikeresen ellenáll a tö
rök ostromnak. Ebben az időben jelenik meg szerb, szlovák, bolgár 
és román paraszthadával Jovan Nenad, aki 10-12 000 fős szabad- 
csapatával rettegésben tartja a vidék nemességét. 1526-ban fejede
lemséget szervez, önmagát kikiáltja cárnak, székhelye pedig a sza
badkai vár volt. A fejedelemség csupán néhány hónapig létezett, 
mert Török Bálint 1527 elején beveszi a várat, a cár Szegeden 
rendezkedik be, de a nyár közepén vereséget szenved az Arad me
gyei sződi mezőn. A legenda szerint maga Török Bálint vette fejét 
Tornyoson.

Szabadka Buda elestével került török megszállás alá. A várban 
állandó katonai egység tartózkodott, melynek élén alkapitány állt. 
A török korszakból, 1578-ból származó defter igen értékes doku
mentum, mert név szerint felsorolja a helység lakóit. 52 katonaház 
volt és 48 polgári család élt itt. Közülük 46 fizetett harácsadót és 
földesúri járandóságot. A polgári lakosok szerbek voltak. Az álta
luk fizetett adóból kiderül, hogy a szabadkai a szegedi szandzsák 
legszegényebb náhijéje volt. A lakosság ebben az időben szerb volt, 
mert az itteni magyarok északra: Kecskemétre, Nagykőrösre és 
Ceglédre menekültek.4 A törökök az elnéptelenedett településekre 
balkáni népeket telepítettek. A XVII. századi panaszos levelek
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alapján megállapíthatjuk, hogy szerbek mellett bunyevácok is éltek 
itt, s nagyarányú volt a vidéken az állattartás. Ezeket a leveleket az 
itteni jobbágyok küldték Kohary István füleki várkapitánynak.5 
1662-ban a dalmata lakosság a törökök adóztatása elől a szegedi 
konventbe menekült, s ott fél évig a szegedi atyák oltalmában volt.

1668 októberében szabadul fel a város, s elkezdődik újkori törté
nelme. A felszabadulás után 1743-ig tart a harárőrvidék korszaka, 
ezután kerül a vármegye joghatósága alá kamarai mezővárosként. 
1760-tól folyamatosan kérik a városatyák a királynőtől, hogy Sza
badka is nyerje el a szabad királyi városi jogot, de ennek kieszköz
lése csaknem húsz év kemény munkájába került a városnak, mert 
sem ipara, sem kereskedelme nem volt. 1779-ben végre megkapta 
ezt a rangot, s ekkor indult el a gazdasági és a kulturális fejlődés 
útján. Az ezt követő két évszázadban a város történetét a nagy 
történelmi korszakok határozták meg: a napóleoni háborúk, a 48- 
as forradalom és szabadságharc, a szerb Vajdaság, a kiegyezés, az 
első és a második világháború. Rendszer- és határváltozások tör
téntek.

3. A város népessége
A középkori település fontos útvonal, a Káliz út mentén kelet

kezett, egynapi járásnyira a szegedi hajókikötőtől. A középkori la
kosokról keveset tudunk. A másfél évszázados török hódoltság 
alatt a lakosság kicserélődött, a magyarok helyébe előbb szerbek, 
később bunyevácok költöztek. Mint már említettük, az 1578-as def
ter szerint a város polgári lakosságát 48 család képezte. Ezek föld
műveléssel foglakoztak, s bizonyos fokú helyi önkormányzatuk is 
volt. A falu bírói teendőit Mata Radosav látta el. A település egy 
része nagycsaládi szervezetben élt. Az egyik családban 9 testvér 
gazdálkodott együtt a családfővel. Az említett okiratból kiderül, 
hogy egy apa 25 felnőtt fiúgyermekével lakott. Az összeírás kizáró
lag szláv neveket tartalmaz. Néhány család leszármazottja még 
napjainkban is itt él.6

A későbbi kimutatások a lakosság növekedéséről tanúskodnak. 
Két évvel később még egy család költözik a városba. 1590-ben 63 
családfőről név nélkül emlékeznek meg az okiratok.
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Tömegesen 1668-ban települnek le itt a szerbek, erről egy 1775- 
ben keletkezett kérvényükben tesznek említést, a bunyevácok pe
dig 1687-ben érkeznek nagyobb számban a városba. Már ebben az 
esztendőben elkezdik vezetni az anyakönyveket, amelyek alapján 
megállapíthatjuk, hogy a katolikus lakosság nagyobb része bunye- 
vác volt. Magyarok is éltek itt, mert magyar neveket is találunk a 
keresztszülők között az anyakönyvben. 1687-ben Horváth János és 
Kovács Lukács volt keresztapa. A következő esztendőkben is folya
matosan olvashatók magyar családnevek.7 Ezek származási helyé
ről keveset tudunk. Csupán annyit, hogy Szabó János és István 
Bihar vármegyéből, Szabó Pál pedig Gyöngyösről jött.

1746-ban 15 kecskeméti családot fogadott be a város a kiköltö
zött szerb katonák helyébe, akik a hátárőrvidék feloszlatása és az 
elvesztett privilégiumaik miatt hagyták el Szabadkát. A tizenöt 
kecskeméti gazda magával hozta jószágait is; erről pontos kimutást 
küldtek a városi tanácsnak. A letelepülni szándékozók között a 
szegényebbek voltak többen, két család azonban kifejezetten gaz
dag lehetett. Egy család kivételével mindegyiknek volt igavonó ök
re és hozzávaló felszerelése. A többi lábasjószág száma családon
ként változott. Balog Andrásnak 100 gulyája, 200 juha, 15 disznaja, 
Horváth Jánosnak 30 gulyája, 160 juha, 27 disznaja, Lukács 
Györgynek 70 gulyája, 155 juha, 27 disznaja, Újvári Mihálynak 73 
gulyája, 200 birkája, 50 disznaja, Lökös Ambrusnak 36 gulyája, 30 
juha, 7 disznaja, Hévizi Ambrusnak 130 gulyája és 150 juha, Tóth 
Istvánnak 1 tehene, Tóth Istvánnal 16 gulyája, 50 juha, Berta 
Györgynek 16 gulyája és 50 birkája, Tóth Györgynek 18 gulyája, 
Dózsái Mihálynak 21 gulyája, Vincze Mihálynak 18 gulyája, Tóth 
Mihálynak 18 gulyája, Tóth Jánosnak pedig 100 gulyája, 200 juha 
és 3 disznaja volt. A tizenöt család 552 gulyát, 1340 juhot és 154 
disznót hozott magával.8

Az 1748-as adóösszeírásban 38 újabb magyar család nevét olvas
hatjuk részletes kimutatással vagyoni helyzetükről. A 38 új jöve
vény közül csak egy volt iparos: Varga György cipész. A korábban 
idetelepülök között 60 magyar származású, öt közülük iparos.9 A 
származási helyet még az újonnan érkezők esetében sem tünteti fel 
a kimutatás. Az adóösszeírás alapján körülbelül százra tehető a 
XVIII. század közepén a magyar családok száma.
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1755-ben a helybéli magyarok beadvánnyal fordultak a városi 
tanácshoz. Panaszukban arra hivatkoztak, hogy csaknem 200 csa
lád lakik a városban, akik Kecskemétről, Szegedről, Csongrádból 
és más távolabbi vidékről költözködtek ide és nem érvényesíthetik 
jogaikat, nem adnak nekik jó minőségű földet, nincs elég képvise
lőjük a magisztrátusban és az esküdtek között, sokszor igazságtala
nul megbüntetik őket, nincs elég képviselőjük a város közigazgatá
sában, elvették földjeiket, több tizedet szednek be tőlük, mint a 
bunyevácoktól, Nagy Gáspárt igazságtalanul büntették meg a bor 
kiméréséért, és túl nagy terheket rónak rájuk a szállításokkor. A 
városi magisztrátus a panaszt elutasította és megtiltotta a magya
rok gyülekezését.10

A beadvány több szempontból is érdekes számunkra, hiszen már 
200 családról tesz említést, másrészt arra is utal, hogy honnan tele
pültek ide. Egy évtized alatt csaknem megduplázódott a családok 
száma, a panaszosok nem túloztak, hiszen az 1765-ös összeírás sze
rint már 210 magyar család élt a városban. Közülük 19-ben egy 
háztartásban maradt az apa felnőtt fiával, két család esetében 4 
felnőtt gyermek, egy család esetében pedig 5 gazda élt együtt. Ezek 
a nagycsaládi szervezetek tovább növelték a lakosság számát. A
XVIII. század végén ez a családforma az itteni magyarok körében 
nemigen volt elterjedt, ezzel szemben a bunyevác családok jelentős 
része így élt. A kiscsalád azonban az ő esetükben is gyakoribb volt. 
A háztartások számának folyamatos növekedése Szabadkán nem 
mindig járt a népesség gyarapodásával, mert a nagycsaládi szerve
zet felbomlása folyamatos jelenség volt a XX. század kezdetéig.

Az összeírásban külön vezették a 220 házatlan zsellért. Ezek fele 
magyar volt. Szabadkán ekkor 9556-an éltek.11 1765-ben házan
ként írták össze az adózókat. Ennek alapján azt is megállapíthat
juk, hogy a magyar családok többé-kevésbé egy tömbben éltek. 
Rendszerint 10-15 ház volt magyar gazda tulajdonában, majd 
ugyanígy következtek, természetesen lényegesen nagyobb szám
ban, a bunyevácok.

Az évenként készített adókimutatásokból tudjuk, hogy a lakos
ság száma ingadozott. 1778-ban 21 000-nél többen éltek itt. Öt esz
tendővel később csaknem két és fél ezerrel csökkent a lakosok 
száma. Hogy mi lehet a nagyarányú csökkenés oka, azt csak talál
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gathatjuk. Valószínűleg a város által létesített falvakban, Bajmo- 
kon és Csantavéren telepedtek le.

A XIX. század első felében folymatosan gyarapodik a város, a 
népesség száma azonban ingadozó. Csak 1805-ben éri el ismét a 21 
ezres lélekszámot. Átlagban 280 személlyel szaporodik a város, de 
vannak esztendők, amikor 1000-nél is több az új lakos. Ezzel szem
ben néhány esztendő alatt négyezerrel is csökkent az itt lakók szá
ma. A legnépesebb 1828-ban volt: 34 538, egy évvel később már 
ezerrel kevesebb személyt írtak össze, 1832-ben pedig már 3000-rel 
kevesebben éltek a városban és a környező tanyákon. Valószínűleg 
a járványos betegségek is tizedelték a lakosságot, de feltételezhet
jük, hogy a folyamatos betelepedés mellett állandó volt a kiköltö
zés is a XIX. első felében.

A század közepétől folyamatos növekedést figyelhetünk meg: 
1850-ben 48 958, 1869-ben 56 323, 1880-ban 61 367, 1890-ben 
73526, 1900-ban 82 122 ember élt Szabadkán. Ötven esztendő alatt 
csaknem 60 százalékkal növekedett a lakosság száma. A tanyák 
lakói szaporodtak, mert 1862 és 1880 között a városban ötezer 
fővel csökkent a lélekszám és csak 1890-ben érte el ismét az 1862- 
es szintet. Jelentős a csökkenés a kifejezetten magyarok lakta kerü
letekben, az V., a VI., a VII. és a VIII. körben, viszont növekszik 
azokon a pusztákon, ahol többnyire magyarok éltek: Kelebián, Lu
dason, a Bajai szőlőkben és Radanovácon.12

A XIX. század második felében kerülnek többségbe a magya
rok. A közigazgatásban a negyvenes években kezdenek megfelelő 
létszámban részt venni. Több kérvényt, panaszlevelet fogalmaznak 
meg, mire végre a városi tanács eleget tesz kérésüknek. 1813-ban 
25 személyt javasoltak a tanácsba. Közöttük több iparos és keres
kedő, valamint a tanító volt.13 Javaslatukat nem fogadták el, ami
kor 1834-ben arra panaszkodtak, hogy a tanácsban csak hatan van
nak, holott a lakosság egyharmada magyar.14 A város közigazgatá
sában számarányuknak megfelelően 1849-től vettek részt. A 
Bach-korszakban a polgári jogaikért folytatott csaknem egy évszá
zados harcuk semmibe vész. Néhány évi kényszerszünet után az 
ügyintézésben egyenrangúan vesznek részt.

A szabadkai magyarok elsősorban a város szegényei közül kerül
tek ki. A jobbágyfelszabadításig nagyobb részük zsellér volt. A bu-
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nyevác földbirtokosok és Redel báró földjeit bérelték. 1845-ben 
összeírták a szabadkai puszták kertészeit, haszonbérlőit; a legtöbb 
közülük magyar volt. Sajnos nem tudjuk, hogy valamennyien itt 
laktak-e, vagy esetleg a környező településekről is érkeztek. Ko
rábban a ludasi dohánykertészek a szegedi földekről jöttek, s itt 
árendáltak szántókat. A 45-ös jegyzékben több olyan család nevét 
is megtaláltuk, akik már a XVIII. század utolsó harmadában itt 
béreltek földeket. Hogy a többi pusztán is ők lettek volna-e az 
árendások, arról sajnos nincsenek adataink.16

A város magyar lakosságának másik rétegét az iparosok képez
ték. 1828-ban az iparosok 45 százaléka volt magyar.17 Számuk az 
évek folyamán csak gyarapodott. A harmadik réteg az értelmiség: a 
tanárok, orvosok, gyógyszerészek, tisztviselők, építészek, zenészek 
köréből került ki. Ezek az emberek nem születtek Szabadkán, min
den esetben a város pályázatára jelentkeztek, s a tanács választotta 
meg őket. Az ország különböző településeiről érkeztek. Néhány év 
alatt a város tekintélyes polgárai lettek, akikre még napjainkban is 
megbecsüléssel emlékezünk.

A századfordulóra Szabadka lakóinak száma olyannyira növeke
dett, hogy az ország harmadik legjelentősebb településévé vált. A 
nyolcvanas évek gazdasági felemelkedése a város küllemén is meg
mutatkozott. Ekkor alakult ki a város parasztpolgári rétege, amely 
egészen az ötvenes évekig meghatározta a helység népi műveltsé
gét.

A világháború után Szabadka tetszhalott állapotba kerül. A ma
gyarok teljesen kiszorulnak a közigazgatásból, de a gazdasági élet
ből nem. Elmagyarosodott zsidó és sváb vállalkozók több ipari üze
met létesítettek, és magyar munkásokat alkalmaztak, a harmincas 
években a környező falvakból is verbuválódik a magyar ipari mun
kásság, ennek ellenére a második világháborúig a földműves né
pesség volt a meghatározó.

Az újabb rendszerváltás után az ötvenes években indul meg a 
város iparosodása. Ez a lakosság gyarapodását is magával hozta. 
Harmic év alatt a lakosság megkétszereződött. 1948-ban a város
ban 63 079-en, 1981-ben pedig 100 516-an éltek. Egy-egy népszám
lálás után kezdetben 3000-rel nőtt a lakosság száma, később ez a 
10 000-ret is meghaladja. A természetes szaporulat rendkívül ala
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csony. A városban például 1965 és 1974 között mindössze 1301, 
ezzel szemben a lakosság száma 13 777 fővel növekedett. Hasonló
ak az adatok a későbbi időszakban is. A magyarok száma is folya
matosan növekszik 1971-ig; ezután, ha nem is jelentős mértékben, 
csökken a magyar népesség. Nézzük meg ezt a statisztikai adatok 
tükrében: 1961-ben 68 524,1971-ben 72 525,1981-ben pedig 71061 
vallotta magát magyarnak. 1948-tól kezdve sajnos nincsenek meg a 
nemzetiség szerinti kimutatások, de a korábbi arányok alapján fel
tételezhetjük, hogy közvetlenül a háború után 30-35 000 lehetett a 
magyarok száma. A természetes szaporulat a negyvenes és az ötve
nes években lényegesen nagyobb volt, mint később: 1945 és 1950 
között 7043,1955 és 1964 között 6024.18

Természetes úton tehát nem növekedhetett ilyen nagy arányban 
a népesség; a migráció következtében lett egyre több lakója Sza
badkának. Más-más vidékről költözködnek ide: szerbek, monte- 
negróiak, albánok, macedónok és természetesen magyarok. Hon
nan jöttek a magyar családok? Ha hivatalos adatok után nyomoz
nánk, nehezen boldogulnánk, hiszen kizárólag a rendőrségi beje
lentők és a népszámlálási biztosok adatlapjai igazíthatnak el ben
nünket. Az előbbiek titkosak, az utóbbiakat pedig kiselejtezték. így 
kizárólag a terepen folytatott beszélgetésekből következtethetünk. 
Szabadkán közismert tény, hogy az ötvenes évektől folyamatosan 
jöttek ide a bánsági magyarok, a „bánátiak”, a „tutajosok”. Észak- 
Bánság szegedi kirajzású falvainak lakosai kerestek itt jobb megél
hetést. Kistóba, Kistorda két külvárosi utca valahol a Napnyugati 
szőlőkben. Mindkettőnek a neve azt jelzi, hogy azon a területen 
több bánáti család él. A kisszajáni autóbuszállomás pedig arra utal, 
hogy a közelében a szajániak vettek telkeket. Egy csoportban élnek 
a verbicaiak a Libalegelőn. A Bomyú közben vannak a csemyeiek.

A város peremén álló szőlőket, az egykori legelőt parcellázták 
fel a hatvanas években, s itt vettek viszonylag olcsón telkeket, mert 
ahogy Barna Jánosné Verbicáról (Egyházaskér) elszármazott adat
közlőnk mesélte, minden bánáti arra törekedett, hogy legalább egy 
házacskája legyen, állami lakásba nem akartak menni. A házat az
után részben móvában építették fel, részben pedig otthonról hívtak 
mestereket, mert azokban sokkal jobban megbíztak, s tudták, mi
lyen házra vágyik az új tulajdonos. Szabadkának az otthoniak sze
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mében kultusza alakult ki. Ha már valaki elköltözködött, akkor 
legalább „Szabadkára mönnyön.” Itt könnyebben kaptak munkát, 
meg nem nézték le őket annyira, mint Zentán vagy Kaniszán, itt 
nem nevezték őket csángóknak. A szabadkai magyarok is jó né
hány tréfát költöttek már a számlájukra. Még két évtized elteltével 
is megkapják a tutajos jelzőt, de hogy szorgalmasak és összetartó
ak, azt elismerik. Mert a bánátiak összetartanak, nemcsak az egy 
faluból valók, hanem a többiek is. A tanult ember kötelességének 
érezte, hogy segítsen a földijén. Ha valaki állást keresett, számítha
tott ismerőseire, akik mindent megmozgattak, hogy megfelelő 
munkát találjanak neki.

Csak a rokonok járnak össze év közben. Évente egyszer a tóbai- 
ak, a tordaiak és a csemyeiek külön-külön bálát is rendeznek, erre 
illik elmenni mindenkinek. A halottakat most már nem viszik haza, 
hanem itt, a Bajai úti új temetőben temetik el, mert úgy érzik, hogy 
az egyházi részben a régi szabadkaiaknak van a helyük. A temetés
re minden falubéli elmegy. Utolsó útjára az egyszerű munkást is 
illik kikísémi, de azt is, aki tanult.

Az első nemzedék, ha szakmunkás volt, szakmáját folytatta a 
városban. A földművesek betanított munkások lettek. Földet rit
kán vásároltak, nem úgy, mint a törzsökös szabadkaiak, akik úgy 
vélekedtek, hogy nem árt, ha a munkásembemek is van egy-két 
lánc földje. Gyerekeik többnyire szakmunkások lettek, de a jó ta
nulók közül sokan egyetemet is végeztek, akiknek kötelessége 
nemcsak a család, hanem a többi földi ügyes-bajos dolgainak az 
elintézése.

Mindenki egy évben egyszer a búcsúra hazalátogat. Ilyenkor vé
gigjárják a rokonságot, ajándékot visznek, de kapnak is. A városból 
ruhaneműt vagy más apróságot visznek, a városba pedig élelmi
szert. Az asszonyok mindenszentek hetében hazamennek, rendbe 
hozzák az otthoniak sírját, virágot visznek. Az év többi napján leve
leznek, telefonálnak, tartják az otthoniakkal a kapcsolatot. A fon
tos eseményekről mindig értesülnek. Az idősebbek, jóllehet már 
évtizedek ezelőtt eljöttek, még mindig régi otthonukkal álmodnak.
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Összegezés

A város első magyar lakói már itt voltak a törökök kivonulása
kor. Ettől az időtől kezdve folyamatosan nő számuk. A város de
mográfiai képe a századfordulótól lényegesen nem változott. Csak 
az utóbbi két évtizedben kezd el csökkeni a magyarok száma. A 
növekedés egy korszakban sem a természetes szaporulat következ
ménye, hanem a migrációé. Szabadkára csoportosan csak a kecske
métiek jöttek, a többiek pedig egyénileg. Kevés adatunk van a
XIX. századi népmozgások irányáról. A XX. századi bánsági kolo- 
nizáció is egyéni volt, ezért ennek sincs írásos dokumentuma. Ezért 
nagyon értékesek a telepesek visszaemlékezései, vallomásai.

Szabadka magyar lakóinak -  ellentétben a bunyevácokkal -  nin
csen markáns népművészete. Nincsenek olyan jegyek, amelyek 
alapján elkülöníthetnénk egy néprajzi csoportot. Ez minden bi
zonnyal annak a következménye, hogy az itteni magyarok minden 
korszakban telepesek voltak, a bunyevácok viszont a XVII. század
tól kezdve folyamatosan itt éltek, újabb bunyevác telepesek a ké
sőbbi korszakokban nem érkeztek erre a vidékre.
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sos Ferencz, Baráth Antal, Baka György, Berényi Mihály, Baló István, Berényi 
Antal, Balog József, Baló Mihály, Borsos Antal, Baló József, Baló Ferencz, Baka 
János, Bitté György, Bitté Ferencz, Bitté György, Boka István, Balogh Ferencz, 
Balogh Mihály, Baráth József, Balogh János, Berényi József, Bakó Nyers András, 
Baráth Imre, Bakó Nyers Imre, Bakó Nyers Pál, Barna István, Balogh Mátyás, 
Balog Pál, Bazsó Döme, Barta Ferencz, Bamáth Antal, Barta Pál, Barta István, 
Bartus Mihály, Bugyi András, Csusza István, Csisza István, Csákány György, Cselé
des István, Csákány Pál, Dékány Márton, Domokos Pál, Dékány Pál, Engi József, 
Engi Ferencz, Engi István, Engi József, Engi Károly, Engi András, Elek Antal, Futó 
Lukács, Fazekas Mátyás, Fekete György, Fazekas András, Födi József, Farkas Imre, 
Farkas András, Farkas András, Farkas János, Földesi Mátyás, Garay Pál, Gulyás 
István, Gajdács István, György József, Garay Mátyás, Hunyady János, Horváth Já
nos, Hegyi György, Huszka János, Homyák Albert, Harang György, Jenei István, 
Jenei János, Juhász György, Jeges János, Kápiszta György, Kiss Ferencz, Kárász 
István, Kápiszta Antal, Kápiszta János, Kápiszta Antal, Kocsis József, Kocsis János, 
Kormányos Mihály, Kovács János, Kovács Pál, Kuty János, Kovács Ferencz, Kovács 
Mihály, Kalló Mihály, Kiss István, Kiss Imre, Lörincz Imre, Lörincz Ferencz, Lö- 
rincz István, Lajkó János, Lovas András, Lovas Albert, Massa János, Mészáros 
István, Márton József, Nyers Antal, Nyers Bakó Antal, Nagy Ádám, Nagy Mátyás, 
Oravecz Pál, Ötvös Pál, Pipicz Pál, Pintér József, Pintér József, Papp András, Papp 
Pál, Papp József, Papp György, Pölhe Antal, Pozsár György, Rúzsa János, Roda 
János, Rab Antal, Rozgonyi István, Rutai Mihály, Szél Pál, Szabó András, Szabó 
Antal, Szabó József, Szabó Ülés, Szabó Mihály, Szabó Ferencz, Szabó Mátyás, Sza
bó Mátyás, Szabó Pál, Szabó Hangya Sándor, Szarapka Antal, Szarapka Imre, Sze- 
rezlay Mihály, Szekeres János, Szalma György, Szél István, Szél Jóska, Szél György, 
Szél János, Szél Antal, Sánta János, Sebők Ferencz, Sebők Pál, Szegi Mátyás, Sze
gedi János, Szöregi János, Szöregi János, Takács György, Takács Mihály, Takács 
Mihály, Takács István, Tóth Mihály, Tury István, Tury János, Török András, Török 
János, Török Mihály, Temessváiy Ferencz, Torma János, Tóth Pál, Ujváry József, 
Urbán József, Varga András, Varga Antal, Varga Ferencz, Varga István, Varga 
János, Varga János, Varga János, Varga Pál, Varga Ferencz, Varga János, Varga 
Ferencz, Varjas Jakab, Vecsernyés Mihály, Vásárhelyi Mátyás, Vadkerti Mihály, 
Vonyó András, Vörös Mihály.

A haszonbérlők közül csak a magyarok nevét írtuk ki. A nevek sorrendjén nem 
változtattunk. SzTL. E 272. aec. 19.B.8/1846.

17. MAČKOVIĆ1993.15.
18. Statistički godišnjak 1976.51.
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A SZABADKAI TANYÁK ÉS LAKÓI 
A XVIII. SZÁZADBAN

Bevezető

A tanyák történelmi gyökerei a XV. századig nyúlnak vissza. 
Kezdetben a jószágterelő téli szállásokon gyűjtötték össze azt a 
takarmánymennyiséget, amely az állatok részére a téli hónapokban 
elegendőnek látszott. Itt télen csak a férfiak tartózkodtak. A tanyát 
a gazdasági szükségszerűség hozta létre és fejlesztette tovább. Az 
idők folyamán a legelők fokozatos feltörésével, az egyéni földtulaj
don kialakulásával a tanya általános mezőgazdasági központtá vált. 
Kora tavasztól késő őszig kint tartózkodott az egész család, hogy az 
éppen esedékes munkát közvetlen közelből tudja végezni, és a sok 
közlekedés ne rabolja el az idejét. Később már a fiatalok egész 
évben kint laktak, az öregek viszont a városi vagy a falusi otthonuk
ban éltek. Egyes esetekben már olyan családok is akadtak, ame
lyeknek a tanya nyújtott állandó lakást, és összeköttetése az anya
településsel csökkent.1

A tanyás település mindig valamilyen zárt település tartozéka, 
így van ez a szabadkai tanyákkal is. Az alábbiakban kialakulásuk 
néhány vonását próbáljuk számba venni a XIX. század első évtize
déig.

A szabadkai tanyák XVII. századi nyomai

Erdei Ferenc a szabadkai tanyákat különleges tanyáknak tartot
ta, soros falvaknak, melyeknek kevés kapcsolata van a várossal, 
mert megtelepültek a lakói.2 A szabadkai tanyák kialakulásukkor
-  véleményünk szerint -  állandóan lakottak voltak, tehát a várost 
övező tizenkét pusztának nemcsak ideiglenes lakói voltak, hanem 
olyanok is, akik egész életüket a pusztákon töltötték. Nézetünket
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azokkal az adatokkal szándékozzuk alátámasztani, melyeket Iványi 
István városmonográfiájában feldolgozott, valamint a szabadkai 
Történelmi Levéltár (SzTL) térképgyűjteményében találtunk.

A várost körülvevő puszták állapotáról a XVI. századtól -  igaz, 
nem folyamatosan -  vannak adataink. Ezekből kitűnik, hogy a 
puszták lakottak voltak:3 1580-ban és 1590-ben Novi Bajmokon 21, 
Nagyfényen 15, illetve 25, Györgyénben 17, illetve 26, Kelebián 18, 
illetve 57, Ludason 29, Sebesicsen 13, illetve 26, Tavankúton 16, 
illetve 23, Verusicson 25, illetve 39 ház volt.

A fenti összeírás szerint egyes helységek lakóinak száma tíz év 
alatt még gyarapodott is. Bajmok és Ludas hiányzik az 1590. évi 
összeírásból. Ez a lakatlanság rövid ideig tartott, mert az 1687-ből 
származó adókivetésben Ludason 200, Bajmokon 200 ház volt. Az 
összeírásban felsorolják a pusztákat; Györgyént kivéve minden te
rületen voltak adózók.4 Arról is vannak adataink, hogy a hidasiak a 
hódoltság végén Ismail Aggia bégtől Csórva, Ötömös, Kisülés, Be- 
losivac pusztát vették bérbe,5 tehát ebből is következtethetünk, 
hogy a ludasiak állandóan itt tartózkodtak. Más adatok szerint, 
ugyancsak a török időben, Bajmoknak és Tavankútnak is volt ál
landó népessége. 1660-ban Kopunovics Miklós juhász Bajmokon, 
1693-ban Gugánovics Jeromos pedig Ludason született.6

1776-os tanúvallomások szerint már a török időben itt laktak a
7 ybunyevácok elszórtan a pusztákon. Életmódjukról Marsigli tudó

sít bennünet. Kizárólag baromtenyésztéssel foglalkoztak, verem
házakban, zemunicákban laktak. Ezekben éltek még a XVIII. szá
zadban is, de elszórtan megtaláljuk ezeket az épületeket még szá
zadunk első évtizedében is. A pusztai telephelyeken nemcsak a 
katonák éltek, hanem azok rokonai is, közösen művelték azt a 
földmennyiséget, mely a határőrt a rangja szerint megillette. Már 
ebben az időszakban is nagycsaládi szervezetben éltek.

A fentiek alapján feltételezzük, hogy a város és a körülötte elte
rülő puszták a török időben nem néptelenedtek el, mert szinte 
folyamatos adataink vannak arról, hogy nemcsak a városban, ha
nem a pusztákon is laktak. Arról van szó, hogy az itteni magyar 
őslakosság kicserélődött szerb, illetve bunyevác pásztorokra.10 
Hogy a hódoltság idején nem létesítettek falvakat, azt azzal magya
rázhatjuk, hogy a török feudális úr számára kifizetődőbb volt a
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puszták bérbe adása, mint a falvak létesítése. Igaz, kevesebb bért 
kapott a puszták bérletéért, de ez biztos összeg volt.

A XVIII. századi állattartó szállások

A karlócai béke után, mivel a város és környéke fegyverrel visz- 
szaszerzett tartomány volt, egykori földesurának leszármazottjai ki
haltak, az egész terület a királyi kincstár tulajdonát képezte. A 
kincstár az itt szolgálatot teljesítő katonáknak, határőröknek adó
mentes földeket adott rangjuknak megfelelően.11 A határőrvidék 
felszámolásával Szabadka mezőváros lett, s a város körül elterülő 
puszták is a tulajdonába kerültek, cserébe földesúri adót fizettek. 
Ekkor se került sor a falvak telepítésére, mert az új jogi helyzetben 
a városi magisztrátus akadályozta, hogy a puszták kikerüljenek tu
lajdonából. Jó példa erre a Bajmok és Csantavér telepítése körüli 
huzavona. Csaknem húsz év kellett ahhoz, hogy Mária Terézia ki
rálynő parancsát teljesítsék: Bajmokon, illetve Csantavéren a ta
nyákat összevonják és tisztázzák jogi viszonyaikat.12

Hogy állandóan lakottak lehettek a szállások, azt Cothmann je
lentése is bizonyítja:13 csak azokat a tanyákat lehet összevonni, egy 
helyre telepíteni, amelyeknek a lakói állandóan kint tartózkodnak. 
A város elöljárósága a falvak telepítése ellen azzal is érvelt, hogy a 
„már künn lakókat sem lehet jogosan kényszeríteni, hogy az eddig 
szorgalmasan művelt és termékennyé tett földeket elhagyván, más
felé menjenek és újra kezdjék a terhes fáradságot”.14 A szabadkai 
tanyák kétlakivá válása a XVIII. század második felében jöhetett 
létre. Ebben az időben a város polgárai annyira megerősödtek 
anyagilag, hogy a városban is építhettek maguknak házakat. 1780- 
ban, amikor a pusztákon kiosztották a földeket, a polgári jog elnye
réséhez -  a privilégium 15. szakasza értelmében -  arra is szükség 
volt, hogy a városban tisztességes házat építsenek maguknak, és 
abban vagy ők, vagy pedig a megbízottjaik lakjanak.15 Ugyanebben 
az évben szabályozták azt is, milyen körülmények között építhet
nek szállásokat a pusztákon. Legalább harminc lánc földre volt 
szükség, hogy tanyát verhessenek. 6
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Hogy milyen nagy jelentőségük volt a pusztai földeknek, az ab
ból is látható, hogy a város körül elterülő ugar felosztásában is az 
volt a mérvadó, ki mekkora földdel rendelkezett. Ennek alapján a 
kérelmezőket négy csoportba osztották. Az összeírás alapján meg
állapíthatjuk, hogy 352 tulajdonosnak biztosan volt tanyája. A 
fennmaradt 320-ról nem tudni, hogy volt-e, mert ebbe a csoportba 
azok a szabadkaiak kerültek, akiknek 0-50 lánc földjük volt.17 A 
tanyák szám szerinti felsorolását öt pusztán találtuk meg. 1789-ben 
Guldovac kamarai tanácsos összeírásokat végeztetett Györgyén- 
ben, Sebesicsen, Kelebián, Vámteleken és Tavankúton.18 Ludas is 
a népesebb puszták közé tartozott, mert 1832-ben 262 nős, illetve 
36 nőtlen gazdát írtak össze.19

A szabadkai szállások is kezdetben állattartó szállások voltak. A
XVII. századi térképen20 a város neve mellé a rajzoló marhát is 
rajzolt; ezzel is utalt a kiterjedt állattenyésztésre. A fennmaradt 
első állatösszeírások is ezt igazolják. 1702-ben a 1902 lakosnak 607 
ökre, 498 lova, 93 csikója, 511 tehene, 746 tinója, 2593 juha, 541 
sertése volt21 A következő összeírásban, 1748-ban a 759 családnak 
1249 igás ökre, 1213 lova, 615 fejőstehene volt, ezenkívül a közle
gelőn 476 ökröt, 498 tehenet és 254 tinót legeltettek.22 Ha összeha
sonlítjuk az 1702-es adatokat az 1870. évi összeírással, akkor azt 
tapasztaljuk, hogy míg a XVIII. század második évében csaknem 
minden lakosra jutott egy marha, addig a múlt század második 
felében már csak minden ötödikre. 1748-ban Szabadkán 13 marha- 
kereskedő élt, a múlt század végén már egy ilyen kalmár sem volt a 
városban. A marhatenyésztés is számottevő volt: 1702-ben, mint 
már korábban utaltunk rá, 2592 állatot számláltak meg, 1748-ban 
8620-at. 1780-ban 50-60 000 juh legelt a város környéki legelőkön. 
1770-ben jelenik meg ezen a területen a birka. Ekkor még csak 
6915 darab volt, de tíz év múlva már 77 799-et tartottak nyilván.

A földművestanyák

A város gazdasági felemelkedését a földművelés hozta meg. 
1748-ban négyszázan foglakoztak az adózó polgárok közül földmű
veléssel. Ezek 18 875 pozsonyi mérő búzát, 4250 pozsonyi mérő
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árpát, 4372 pozsonyi mérő zabot, egy századdal később 16 255 
pozsonyi mérő kétszerest, 179 883 árpát, 236 174 pozsonyi mérő 
zabot arattak le a várost körülvevő ugarokon, illetve szállásfölde
ken.23 A földművelés a múlt század második felében vált intenzí
vebbé, mert egy 1838-ban készült rajzon még igen szegényes volt a 
gabonapiac. Az első gabonaárus a városban egy Sudarevič nevű 
gazda volt, aki a múlt század első évtizedében a piacon akarta 
eladni terményfeleslegét a városiak legnagyobb megdöbbenésére, 
hiszen a krónikások is feljegyezték.24 Az ugarokon kívül már a
XVIII. században -  az állatok legeltetése mellett -  földműveléssel 
is foglakoztak, mert 1747-ben a pusztai kaszálókat, legelőket elkü
lönítik a szántóktól, és pontos kimutatást készítenek róluk.25

A kerteknek ebben a korai időszakban jelentéktelen volt a sze
repük. A tizenkét puszta közül csak kettőben foglalkoztak kerté
szettel: Ludason és Kelebián, e két pusztán termesztették a város 
számára szükséges konyhakerti veteményeket. Ekkor jelennek meg 
az első dohányosok a szegedi tanyákról, akik elsősorban Ludason 
béreltek földeket.26 A városi magisztrátusnak minden lánc után fél 
mázsa dohányt kellett beszolgáltatniuk. Ludas mellett Kelebián 83 
hold szántón foglakoztak ezzel a növényi kultúrával. A XIX. szá
zad második feléig a dohánytermesztés a ludasiak legfontosabb 
tevékenysége volt, de 1868-ban a kertészek különböző visszaélése
ket követtek el, emiatt megtiltották számukra a dohány további 
termesztését.

A kertészkedésnek ez az ága napjainkban már csak a nép emlé
kezetében maradt meg. A ludasi tanyákon már megszüntették a 
dohánypajtákat, Kelebián 1981-ben bontották le az utolsó dohány
szárítót. A kertészkedés fontosságát Kelebián azok a dűlőnevek is 
bizonyítják, melyek napjainkban is közhasználatban vannak: a Kis 
és a Nagy kertészsor. A kertművelés megköveteli, hogy a gazdák 
állandóan kint lakjanak. A dohány egész évben munkát adott a 
kint lakóknak, de a ludasi és a kelebiai gányók is kezdetben első
sorban haszonbérlők, zsellérek voltak.
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A kéziratos térképek üzenete

A szabadkai Történelmi Levéltár térképgyűjteményében -  a vá
ros belterületén kívül -  a külterületekről, a pusztákról is őriz kéz
iratos térképeket. Az országos, illetve vármegyei térképek a XVI. 
századtól kezdve Szabadka (Zabatka) mellett a környező települé
sek közül Ludast, Madarast, Tavankutat is feltüntették.27 A város
ról és az azt körülvevő pusztákról a XVIII. századtól vannak térké
peink. Az első ismert térkép 1747-ben készült. Vázlatosan látszik 
rajta a város utcahálózata, valamint a tizenkét puszta és az azokon 
található templomromok. A későbbi térképeken, az 1782-ben és 
az 1783-ban rajzoltakon már a tanyák sorát is láthatjuk.29 1776-tól 
kezdve, attól függően, hogy mi célból készültek a rajzok, vagy egy 
kisebb területet mértek fel, vagy pedig az egész pusztáról készítet
tek részletes térképet. 1776-ban Kovács mérnök még elszórtan tün
tette fel a tanyákat a kelebiai pusztákon,30 a tizenkét évvel később, 
1787-ben rajzolt térképen a tó partján tanyasorok láthatók. Több 
tanya állt már a Mélykúti úton, és körvonalazódott már a Szerb sor 
is. Az első részletes térkép Ludasról 1817-ben készült32 A tó 
nyugati és keleti partján is már ott állnak sorba építve a tanyák. A 
csurgói sor is kezd kialakulni. A lakosság nagy számára utal az is, 
hogy a tó partján már négy szárazmalom is állt. Napjainkban a tó 
nyugati partján vannak a szállások, a tó keleti partjára építettek 
lassan eltűnnek.

A sebesicsi, tavankúti pusztákat a lakosság összeírásával párhu
zamosan mérték fel.33 Ugyanekkor vették számba Vámtelek, 
Györgyén, Kelebia gazdáit is. Minden bizonnyal ezekről a puszták
ról is készült térkép, de ezek elvesztek. A sebesicsi és tavankúti 
szelvényeken pontosan bejelölték a szállásokat, az utóbbiban pedig 
a dohánykerteket is. A tanyák ebben az időben még valóságos 
szórványok, de a későbbi sorok sejtjei már ezeken a térképeken is 
megfigyelhetők.
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Összefoglaló

Szabadka tanyavilága a XVI. századtól folyamatosan együtt fej
lődött a várossal. Az első tanyák a pusztáknak azon a részén épül
tek fel, amelyek helyén legéletképesebbek voltak a korábbi falvak. 
A szállásiak kezdetben is állandóan kint lakhattak, de a XVIII. 
századtól kezdve a város gazdasági felemelkedésével párhuzamo
san a szállásiak egy része kétlakivá vált. A XVIII. század második 
felében földműveléssel is kezdenek foglakozni a pusztákon, hogy 
azután a XIX. században a mezőgazdaságnak ez az ága kapja a 
vezető szerepet.
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A SZEGEDI KIRAJZÁSÚ 
BÁCSKAI MAGYAROK

Bálint Sándor harmincnál több vajdasági település esetében fe
dezte fel a szegedi kapcsolatot.1 Ez a jegyzék tovább bővíthető, 
mert 1914-ig, az első világháború kezdetéig, igencsak kedvelt volt 
Bácska azoknak a szegedi, röszkei kisparasztoknak a körében, akik 
biztosabb egzisztenciát ezen a vidéken kerestek. A századfordulón 
és e század első évtizedében a kanizsai, martonosi és a szabadkai 
tanyákra érkeznek új telepesek, s e tanyák lakói kisebb telepeket 
létesítettek, melyek napjainkra 2-3000 lelket is kitevő falvakká fej
lődtek: Bácszőlős, Hajdújárás, Kelebia, Kispiac; vagy pedig a ked
vezőtlen körülmények miatt az egykori virágzó tanyaközpontok 
visszafejlődnek: Kishomok, Nosza, Ludas.

Szabadka és Kanizsa körzete a XVIII. század derekától vonzó 
volt a szegedi magyarság számára, hiszen Ludasra már az 1740-es 
években dohánykertészek érkeztek, Szabadkán pedig -  Iványi Ist
ván szerint2 -  számos szegedi telepedett le. Az újabb kutatások azt 
igazolják, hogy már a török időkben is érkeztek ide szegedi magyar 
telepesek.3 Nemcsak a szegedi családnevekből következtethetünk 
szabadkai jelenlétükre, hanem egyes földrajzi nevek is, mint példá
ul a Gányó sor, a szegediségre utalnak.

A Bácskában élő szegedi kirajzású magyarok népi kultúrájáról 
lényegesen kevesebbet tudunk, mint a temesközi, bánsági magya
rokéról. Ezek népéletét a múlt század nyolcvanas éveitől csaknem 
haláláig kutatta Kálmány Lajos. A hetvenes években Tóth Ferenc 
ismét kutatni kezdte a temesközi magyarság szokásait, balladáit, 
Burány Béla, Tripolsky Géza pedig a népdalaikat gyűjtötte össze a 
Tisza menti településeken.4 Észak-Bácskában Matijevics Lajos Lu
dason gyűjtött, Papp György a kanizsai község falvaiban és tanyáin 
végzett kutatásokat, de anyagát csak részben publikálta. E sorok
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írója folyamatosan gyűjtött Észak-Bácskának ebben a körzetében. 
A gyűjtött anyag részben feldolgozott, részben pedig feldolgozásra 
vár.

A következőkben két település szegedi vonatkozásait vesszük 
számba: Ludasét és Kishomokét. Az előbbi az első kirajzáskor ke
letkezett, az utóbbi pedig azok közé a települések közé tartozik, 
ahova Bácskába legkésőbb érkeztek a telepesek: a századfordulón 
és a tízes években. Több szempontból is tanulságos ez a két hely
ség: Ludas történetét a levéltári iratokból is követhetjük, Kisho
mok esetében pedig csak a helybéliek vissszaemlékezéseire támasz
kodhatunk, mert a martonosi község jegyzőkönyvei igen ritkán fog
lalkoznak a homokiak ügyes-bajos dolgaival. Az anyakönyvek, me
lyek részben Martonoson, részben pedig Kispiacon találhatók, nem 
sok ismeretet nyújtanak erről a pár száz lelket számláló település
ről. A két kirajzás között több mint másfél évszázad múlt el, s 
emiatt lényeges különbség van az itt élők anyagi kultúrájában, de 
eltérés van szellemi műveltségükben is. A két település 0:ért is 
alkalmas az összehasonlításra, mert hasonló társadalmi és gazdasá
gi viszonyok között fejlődtek az utóbbi évtizedekben. Mindkettőről 
megállapíthatjuk, hogy visszafejlődtek, fokozatosan elöregednek.

A ludasi telepesek

Ludasról úgy tudjuk, hogy már az 1740-es években voltak itt 
dohánykertészek.6 Iványinak ezt az állítását levéltári forrásból nem 
tudjuk igazolni, de azt igen, hogy 1789-ben éltek itt kertészek. Hat
vankét családfőt írtak össze; kivetették adójukat is. Az összeíró két 
településrésszel számol: Kis-Ludassal (Klein Ludos), valamint 
Nagy-Ludassal (Gross Ludos), a tulajdonképpeni alsó- és felső- 
ludasi tanyákkal. Az előbbiben 15-en, az utóbbiban pedig 47-en 
foglalkoztak dohánytermesztéssel.7 A következő összeírás 1832- 
ben készült. A jegyzék készítője ezúttal nemcsak az adó összegét 
vetette ki az itt gazdálkodókra, hanem az is megtudható, hogy az 
itt élők kinek a földjét bérelték vagy árendálták -  ahogy ezen a 
vidéken mondják házas-e az illető vagy özvegy, hány éves. Ekkor 
282 személyt írtak össze, elsősorban férfiakat; az asszonyok csak
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akkor kerültek a jegyzékbe, ha özvegy bérlők voltak. Számunkra a 
három évtizeddel későbbi adókivetés ugyancsak érdekes. Ugyanis 
ebben kizárólag azt a 112 családot jegyezték fel, akik dohányt ter
mesztettek.9 A három összeírást mi hasonlítottuk össze, s ennek 
alapján megállapíthatjuk, hogy 1789-től folyamatosan itt éltek és 
földet béreltek a következő családok, illetve azok leszármazottjai: 
Barát, Dóró, Fazekas, Kis, Kovács, Lörincz, Szabó, Takács, Temes
vári, Urbán, Vásárhelyi, Vörös. 1789-ben és 1832-ben is itt élt bér
lőként a Baló, a Barna, a Berta, a Dékány, a Horvát, a Nyers, a 
Pap, a Pálinkás és a Réty család. 1863-ban azonban már nincsenek 
a dohánytermelők között. 1832-től napjainkig itt vagy Szabadkán 
élnek a következő családok leszármazottjai: Balog, Berényi, Bité, 
Csákány, Engi, Gajdács, Gulyás, Gulyás Oldal, Hegyi, Jaksa, Jenei, 
Kádár, Kápiszta, Márki, Pintér, Sebők, Szabó, Szabó Hangya, Szal
ma, Szarapka, Szél, Szögi (Szegi), Tóth, Török, Varga.

Az  összeírásból kitűnik, hogy a XVIII. század végén az embe
reknek nem volt állandó lakhelyük: ha jobb bérleti feltételeket ta
láltak, elköltöztek. Hogy mennyire szabadon költözködtek ebben a 
korszakban az itt élők, azt az 1817-ben készült térkép is bizonyítja. 
Egymás mellé építették fel ideiglenes lakhelyeiket, s azoktól köny- 
nyen meg is váltak; erre lehet következtetni a sok elhagyott telek
ből. A lakatlan épületek arra is utalhatnak, hogy két nyomásban 
művelték földjeiket, amelyek egy-egy nagyobb területen álltak egy
más szomszédságában. A térképen jelölt hajlékok ideiglenesek vol
tak; ezt az 1845-ben készült kataszteri térkép is igazolja. Sajnos a 
ludasi határt felmérő szelvények csak részben maradtak meg, de 
ezek alapján is feltételezhetjük, hogy az állandó szállások száma 
lényegesen kevesebb volt, mint azt az 1817-es térkép alapján felté
teleznénk. A ludasi határ 1845-ben 16 946 lánc volt. Legnagyobb 
birtokosának, Vojnits Jakabnak 422 lánc föld volt a tulajdonában. 
Meglepően sok viszont a kisbirtokosok száma: 58 olyan személyt 
találtunk a kataszteri könyvekben, akiknek csak egy holdjuk volt, 
esetleg még ennél is kevesebb szántóföldjük. Ezeken a kis parcellá
kon ritkán álltak épületek, tehát nem volt rajtuk tanya. A szabad
kai pusztákon, a többi határrészben 6 holdnál kisebb birtokos nem 
volt ebben az időben. Az 1845-ös kataszteri könyvek három család 
esetében jelzik, hogy kertészkedéssel is foglakoznak: ezek a Lő-
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rincz, a Szél és a Szabó család.10 A korábban idézett levéltári ira
tok lényegesen több kertészt tartanak számon, mint az említett 
kataszteri könyvek. Az 1862-es jegyzékben feltüntetett személyek 
mindegyikének volt már kisebb-nagyobb birtoka a ludasi határban. 
Megállapítható, hogy ez idő tájt már nem mindenki kertészkedett.

1818-ban már 2000-nél többen éltek itt, 1821-ben iskolát építet
tek, 1832-ben felszentelték a templomot is Szent Katalin tiszteleté
re, s temetőt is létesítettek az egyetlen tanyás településen a szabad
kai határban. A múlt század nyolcvanas éveiben már négyezernél is 
többen éltek itt, részben a templom környékén, részben pedig a 
határ egyéb részein. Ennek ellenére a település sohasem fejlődött 
annyira, hogy falunak tekinthetnénk. Az első világháború után 
nem fejlődött tovább, de az iskola mellett orvosi rendelő is műkö
dött. A szárazmalom helyett a Soron szélmalom őröl. Ebben az 
időben még jelentős volt a dohánytermesztés, pedig az idős adat
közlők még napjainkban is igencsak panaszkodnak az egykori fi
náncokra. A vándorfényképészekkel még 1926-ban is megörökítet
ték a dohánycsomózást. Manapság már csak ezek a sárga képek 
emlékeztetnek az egykori gányókra. Az ötvenes években az adópo
litika miatt már más megélhetést kerestek a kertészek, s azóta is 
dohány helyett zölséget, sárgarépát termesztenek, hasonlóan, mint 
a másik nagy gányótelep lakói, a Kelebiai pusztán élő, ugyancsak 
szegedi kirajzású kertészek. A'dohánypajtákat, mivel már évtize
dek óta nem voltak használatban, lebontották. Romjaik még a het
venes évek végén is láthatók voltak. Nemcsak a pajták tűntek el 
Ludasról, hanem a lakosok is. Az iskolákat a Bíbicháton és a Soron 
megszüntették, a település lassan elöregszik.

A kishomoki tanyasor

A ludasiak ma már nem tudják, hogy őseik Szegedről települtek 
erre a vidékre. Nyelvjárásukat napjainkig megőrizték, nem úgy, 
mint azok a szabadkai telepesek, akik a bácskaiak é-ző nyelvjárását 
vették át. Hiedelmeik, balladáik, népmeséik is egykori szegedi kap
csolatokra utalnak. A hagyomány napjainkban itt is csak töredéké
ben van már meg, mégis megállapíthatjuk, hogy lényegesen gazda

106



gabb, mint Szabadka más területén, de szegényesebb, mint a te
mesközi magyarság folklórkincse.

A fentiekben már utaltam rá, hogy a ludasiaknak nincsen már 
meg a szegediség-tudatuk. Ezzel szemben Kishomokon még napja
inkban is pontosan tudják az ott élők, melyik família érkezett Sze
gedről századunk első évtizedében. A homokiak történetéről na
gyon kevés levéltári ismeretünk van. Martonos község jegyzőköny
vében mindössze két utalást találunk. Az egyik arra vonatkozott, 
hogy el kell halasztani a homoki iskola építését, míg meg nem 
szűnnek a nagyobb népmozgások, a másik pedig az az 1900-ban 
hozott rendelkezés, mellyel szabályozni kívánják a külső területe
ken a közlegelő mentén az építkezést. S a következő határozatot 
olvashatjuk: „A külső területen az építkezést a közlegelő mentén 
csak öt hold felüli területen engedélyezzék meg, mert beigazoló
dott, hogy a külsőségeken a közlegelő mentén egyesek, s többnyire 
vidékiek, számba nem vehető csekély területet azon célzattal sze
reznek, hogy az előttük elterülő közlegelőt mások, de leginkább a 
község hátrányára meg nem engedhető módon kihasználják.”11 Az 
idegenek a martonosi határban ebben az időben a szegediek vol
tak. Kishomok a nagy kiterjedésű martonosi határ része volt, s a 
közlegelő peremén kezdtek itt tanyát verni előbb a kanizsai, ké
sőbb pedig a szegedi szegény parasztok. Az adatközlők ma is úgy 
vélekednek, hogy nagyszüleiket a legelők vonzották, a kanizsaiak 
kezdetben kizárólag állattartással foglakoztak. Megpróbálták a 
szőlészetet is, de nem sok sikerrel, mert nagyon kevés bort présel
tek, ezért is nevezték a tanyasort tréfásan: Neszűrjnók.

A kanizsaiak őslakosoknak hitték magukat, hiszen még a temp
lomtorony is odalátszott, ezért igencsak gyanakodva fogadták a 
szegedi idegeneket; ahogy az egyik adatközlőnk mondta: lenézték 
őket. Bugrisoknak tartották az újonnan érkezőket. Gyanakodva 
lesték, hogy nem elégszenek meg a jól bevált állattartással, hanem 
földecskéikbe számukra addig ismeretlen növényt ültettek. A sze
gedi telepesek Kishomokra a paprikát hozták magukkal. S bizony 
az új lakosok nem mentek tönkre, ahogy a korábban érkezők vár
ták, hanem lassan gyarapodni kezdtek: újabb földeket vásároltak.

A homokiak kisparasztok voltak, a 15-20 holdas gazda itt már 
nagy gazdának számított. Az állattartásból, a kertészkedésből sze
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rényen megéltek. A szegediek tanították meg az ittenieket a papri
katermesztés fortélyaira, de ezek a családok honosították meg a 
dinnyét is. Kezdetben a fehér héjú szegedi dinnyét, napjainkban 
azonban már új fajtákat ültetnek. Nemcsak a saját részükre, hanem 
eladásra is. Portékájukat a kanizsai piacon árulják.

Az első években nem házasodtak egymás között, később ez az 
idegenkedés feloldódott. 1934-ben, amikor a szegedi származású- 
akat a királygyilkosság miatt kiutasították Jugoszláviából, már 
együtt sírtak. A kitelepítés gondja szerencsésen megoldódott: a 
szegedi születésűek maradhattak Homokon. Ez az esemény is hoz
zájárult ahhoz, hogy kilenc évtized múltán is tudják az itt élők, 
kinek az őse szegedi. Valamennyi adatközlőnk úgy tudta, hogy a 
Bagi, a Berényi, a Bús, a Császár, a Koncz, a Németh, a Nógrádi, a 
Pap, a Somogyi család szegedi ivadék. A Némethék hozták maguk
kal a paprikát, s Németh Károly volt a paprikakirály.

A kishomokiak nyelvjárása nem egységes. A szegedi származá
súak többé-kevésbé megőrizték a dialektusukat. Folklrókincsük lé
nyegesen szegényesebb, mint a ludasiaké. A hetvenes években még 
gyakorolták a közösségi szokásokat, de ahogy öregszik a település, 
ezek is elveszítik jelentőségüket. Nem tartanak már disznótorokat, 
a soron már két éve nem volt lakodalom. Az iskolát bezárták, majd 
le is bontották, mert a tíz diáknak egyszerűbb utaznia. A század 
elején, amikor fénykorát élte a település, egy-egy esztendőben szá
zan is jártak iskolába. Összedőlt a kocsma, pedig a Csavarta kocs
ma már akkor is állt, amikor még csak születőben volt a település. 
Kishomoknak hasonló lesz a sorsa, mint a bánsági Sasüllésnek: az 
idősek emlékezetében él, s csak egy-egy néprajzi értekezésben em
lékeznek meg róla.

A ludasi és kishomoki telepesek jól példázzák azokat a változá
sokat, melyek az anyaközösségben történtek. Amikor a ludasiak 
Szegedről kiköltöztek, az anyatelepülésen a dohánytermesztés 
nyújtott biztos megélhetést. Ezt a kultúrát honosították meg a tele
pesek új otthonukban: nemcsak Ludason, hanem valamennyi 18. és 
19. század eleji településükön. A temesközi magyarság még napja
inkban is dohánytermesztő, a makói kirajzásúak hagymával foglal
koznak. Ha továbbköltözködtek a 19. század utolsó harmadában a 
Bácskában és a Bánságban, akkor a dohánykultúrát vitték maguk-
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kai, mint ahogy ezt tették a telecskaiak és a muzslyaiak. A múlt 
század végi, illetve a századelő bácskai telepesei már nem dohá
nyosok, újabb kultúrákat honosítanak meg: a paprikát, a dinnyét, a 
homoki borászatot. A temesközi és a ludasi példákból arra követ
keztethetünk, hogy a kirajzott lakosság hagyományőrző, azok pe
dig, akik otthon maradtak a szegedi földeken, újítók, ha elköltöz
ködnek, akkor az éppen aktuális termelési rendszerüket viszik ma
gukkal, és a továbbiakban azt fejlesztik. Új növényi kultúrák beve
zetésére már nem vállalkoznak.
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III.
NÉPI MŰEMLÉKEK





NÉHÁNY KÉRDÉS AZ ÉSZAK-BÁCSKAI 
TANYÁK KIALAKULÁSÁRÓL

1. Bevezető

A művészek szívesen ábrázolják az egykori tanyák szépségét. 
Nosztalgiával szólnak a házról, a tanyaudvarról, az eperfákról, az 
akácosról. Művészeinket leginkább egy-egy tanya hangulata ihleti 
meg. A korszerű életforma hatására az egykori szállások részben 
megszűnnek, részben pedig átalakulnak. A szállási életforma létjo
gosultságát napjainkban sem kérdőjelezhetjük meg. A fontos útvo
nalak mentén nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy új szállások 
épülnek, amelyek jó néhány korábbi hagyományt is megőriznek.

2. A tanyák keletkezése

A tanyásodás napjaink élő je
lensége: a Bajmok-Szabadka, 
Szabadka-Horgos, Szabadka- 
Kelebia útvonal mentén évről 
évre gyarapodik a tanyák száma. 
Hasonló jelenséget figyelhetünk 
meg, mint amilyennek őseink 
voltak szemtanúi a múlt század 
nyolcvanas éveiben, amikor az 
épülő vasút közelében szaporod
tak el a szállások. A Pacsér-Sza- 
badka, Csantavér-Szabadka vo
nalon a megállók mentén egész 
tanyasorok keletkeztek. Ebben 
az időben jöttek létre a kanizsai Tanyasor
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határ túlfejlett tanyái: Orom, Völgyes, Bogaras. A vasútvonal *egy 
része az ötvenes-hatvanas években megszűnt, még a síneket is fel
szedték. Ezzel párhuzamosan azt tapasztaltuk, hogy az egykori so
rok egy-két évtized alatt szinte teljesen elnéptelenedtek. Csak egy
két lakott tanya és a romok, az akácosok maradtak meg hírmondó
nak. Ahol viszont megmaradt a vasút, ott a tanyasorok kisebb falu
vá fejlődtek. Orom és Völgyes az itt élők tudatában sem tanya. 
Házaik udvara már soros, a jellegzetes falusi porták elrendezését 
követik. Hogy az egykori tanyák besűrűsödésből keletkeztek, azt a 
néhány máig álló porta jelzi, ahol még megmaradt a hagyományos, 
félig zárt udvar.

A bácskai falvak és városok fejlődése elképzelhetetlen a tanyák 
vizsgálata nélkül. A néprajzi szakirodalom ezeket tartozék telepü
lésnek tekinti. A legújabb kutatások pedig azt bizonyították, hogy a 
szállások lényegesen előbb jöttek létre, mint azt korábban gondol
ták.1 Szabadkán már a török korszakban voltak szállások. Ezt iga
zolja az az 1575-ben készült török összeírás, amelyben nemcsak a 
szabadkai körzethez tartozó falvak lakóit írták össze név szerint, 
hanem a a szabadkai, a kelebiai és a tompái szállásiakat is. Ebben 
az időben a falvakban és a városban csak szerbek éltek, viszont a 
tanyákon csak magyarok.2 Muhi János, Zombor történetírója, 
könyvében megállapította, hogy a XVI. században a törökök a vá
rosban, a keresztények pedig a szállásokon éltek.3

A mai kutatók már sokkal árnyaltabban kezelik ezt a kérdést. 
Szerintük a tanyákat a túlnépesedett városok lakói építették a nagy 
kiterjedésű határban. A levéltári adatok arról tanúskodnak, hogy a 
XVIII. században nem minden tanyasinak volt városi háza, s ebben 
az időben a gazdagabb családoknak, például a szabadkai Vojni- 
tsoknak és Rudicsoknak a birtokain már árendások éltek.4

Az észak-bácskai tanyák többnyire a középkori falvak helyén 
létesültek, ezek nevét őrizték meg némi módosítással, mivel kicse
rélődött a lakosság.

Mint már említettem, 1686-ban összeírták a Szabadkát körülve
vő lakott helyeket, felsorolták az ott élők számát, valamint azt is, 
mennyi adót kötelesek fizetni. A listán megtalálható az a tizenkét 
puszta is, mely később a város határát képezte. Ez az összeírás is 
alátámasztja Iványi Istvánnak, Szabadka monográfusának azt az
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állítását, miszerint a város lakói a kunbajai, a bajmoki, a tavankúti 
és a ludasi pusztákról származnak.5 Tehát nem a város lakói men
tek ki a tanyákra, hanem éppen fordított volt ez a folyamat. A 
pusztákról részben spontánul, részben pedig adminisztratív úton 
költözött be a lakosság, s magával hozta a környező puszták tulaj
donjogát is. Szabadka esetében napjainkig megmaradtak a régi, 
középkori elnevezések, Zombor esetében viszont csak néhány ma
radt meg: Gradina, Šaponja, Rančevo. A település további részé
ben a szállásokat az ott élő nagycsaládokról nevezték el: Žarkovač- 
ki, Matarić, Krpen, Radonjić, Lugomerski, Strilić stb. A zombori 
határban a középkori elnevezések teljesen eltűnnek. Ennek okát 
abban látjuk, hogy a szabadkai puszta sohasem néptelenedett el; a 
12 pusztának több-kevesebb lakója mindig volt, míg a l l  zombori 
puszta közül csupán négy, a már említett középkori gyökerű volt 
állandóan lakott. A Zombor környéki tanyák tanulmányozása 
szempontjából rendkívül fontos az a számítás, melyet 1746-ban ké
szítettek. Ebben összeírták a középkori templomromokat és azt is, 
melyik pusztán vannak már tanyák. Eszerint a XVII. század köze
pén tanyák voltak már a bukováci, nenadići, gradinai, čičovai, biliéi 
pusztán. A többin nem találtak az összeírok, vagy pedig nem jelez
ték azokat.6

Egy évvel később, valószínűleg felsőbb utasításra, név szerint 
összeírták a város lakóit s azok vagyonát. Ebben az évben Zombor- 
ban 723 család élt. 797 ökrük, 862 lovuk, 821 fejőstehenük, 35 
csikójuk, 192 üszőjük, 161 hizlalásra fogott ökrük, 252 borjújuk, 
209 ménjük, 1180 disznajuk, 3447 juhuk, 872 méhkasuk volt. 
Ugyanebben az évben Szabadkán 759 háztartást írtak össze. Va
gyonuk 1293 ökör, 1213 ló, 615 fejőstehén, 86 csikó, 987 hizlalt 
ökör, 2462 tehén, 904 borjú, 537 mén, 1100 disznó, 8620 juh és 
2280 méhkas.8

Zombor még abban az esztendőben szabad királyi városi státust 
vásárolt magának. A lényegesen gazdagabb Szabadkának ez csak 
fél évszázaddal később sikerült.

A XVIII. században tehát egyre szaporodnak a szállások, jólle
het egymás után érkeznek a bécsi udvar leiratai, hogy le kell rom
bolni őket, mert menedéket nyújtanak a szökött jobbágyoknak, be
tyároknak és más gyanús elemeknek. Ebben az időben már nem
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csak a nagy határú településeken épülnek tanyák, hanem az újon
nan létesített falvak határában is. A csantavériek 1785-ben érkez
tek mai lakhelyükre, de már 1791-ben azzal a kéréssel fordultak a 
városi tanácshoz, hogy engedélyezze számukra szállások építését az 
ugarföldeken kívül. Kérésük létjogosultságát három pontban fog
lalták össze: több búzát megőrizhetnek, mert a kalászokból nem 
hullik el a termés, nem kell fél napot gyalogolniuk a földjükre, 
emellett könnyebben trágyázhatják a szántót.9 A kérvénybe foglal
takból megállapíthatjuk, hogy a XVIII. század utolsó évtizedében 
már földművestanyák is voltak. A XVIII. század a tanyásodás 
szempontjából nemcsak azért volt jelentős, mert ekkor alakult ki a 
tanyahálózat, hanem azért is, mert ebben az időben tértek át az 
állattartásról a földművelésre. Azok a szerződések, melyeket a 
múlt század első évtizedében kötöttek, kizárólag földművestanyák
ra utalnak. A negyvenes években a tanyákon már két nyomásban 
művelték a földet. 0

A tanyák tehát a szabadkai és zombori határban állandóan la
kottak voltak. 1767-ben, amikor a szabadkai bunyevácok egymással 
pörbe keveredtek, az egyik idős szerb tanú, Stevan Kmjajski kije
lentette: hallotta elődjeitől, hogy amikor a bunyevácok leteleped
tek a környéken a török időkben, nem a városban, hanem a kör
nyező szállásokon éltek.11 A pozsonyi levéltárban több olyan pa
naszlevél is található a XVII. század végéről, melyben a kelebiai és 
a tavankúti jobbágyok arra panaszkodtak, hogy elhajtották barmai
kat. Bennünket ebben az esetben nem a szokvány történet érdekel, 
hanem az, hogy a károsultak magukat tavankúti, illetve kelebiai 
jobbágyoknak nevezik.12 Hogy a XVIII. század végén a pusztákban 
éltek emberek, azt az is bizonyítja, hogy Szabadkának, amikor 
megszerezte a szabad királyi rangot, a nagy váltságdíj mellett két 
települést is kellett létesítenie: Bajmokot és Ludast. A városi ta
nács sokáig halogatta a rendelet érvényesítését. A számonkéréskor 
minden alkalommal arra hivatkozott, hogy nem tud mit kezdeni a 
tanyákkal és azok lakóival.

Hogy ekkoriban hány tanya volt Észak-Bácskában, azt csak rész
ben tudjuk meghatározni. Amikor ugyanis Szabadkán megszüntet
ték a katonai közigazgatást, az itteni szerb határőrök elköltözköd
tek, mert nem akartak belenyugodni, hogy megszűnnek addigi elő
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jogaik, ezért 1743-ban összeírták vagyonukat és annak értékét. Eb
ben az időben 105 tanya volt a tulajdonukban, egy-egy birtok érté
két 10 és 60 forint közötti értékben állapították meg.13 E becslés 
alapján feltételezzük, hogy a pusztákban 300-400 tanya állt.

3. A tanyás településfejlődése

Ahogyan azt már említettük, a XVIII. században alakulnak át az 
állattartó szállások földművestanyákká. Az új termelési viszonyok 
alakítják azután a tanyás településeket. A nagycsaládi szervezet 
felbomlásával jönnek létre a soros tanyák, a sorok pedig az egyes 
nagycsaládokról kapják helyneveiket. Ez utóbbiak azonban nem
csak így formálódnak, hiszen több kertésztelepülés is van a határ
ban: Kelebián és Ludason. Ezek a szegény kertészcsaládok soha
sem éltek nagycsaládi szervezetben. Soros tanyákat Zombor hatá
rában is megfigyelhetünk, de emellett tanyabokrokat is találunk 
(Žarkovac, Rančevo). A XIX. században vidékünkön a tanyáknak 
három típusa jött létre: a magányos farmtanya, a soros szállás és a 
bokortanya.

4. Az otthon és a haza

A fenti ismertető után feltehetjük a kérdést: mit tekintünk mi 
tanyáknak? A tanyák tartozék települések, hiszen ha megkérdez
zük az idős tanyasiakat, hova járnak haza, minden esetben az anya
település nevét említik (Szabadka, Zombor, Kanizsa, Zenta). Há
zuk, otthonuk mindig a tanyán volt, de haza a városba jártak. Nem 
véletlen, hogy ennyire kettéválasztódik az otthon és a haza fogalma 
a szállásiak tudatában. A vagyonosabbak arra törekedtek, hogy 
időskorukra házat vásároljanak maguknak a városban, hiszen ide 
költözködtek, innen jártak az unokák iskolába, itt tanultak mester
séget. Vasárnap a fiatalok is bementek a városba, a templomba, a 
piacra. Akinek nem tellett házra, az a rokonokhoz járt haza. Min
denkinek volt valamilyen retyerutyája a nagyobb központokban.
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A tanyás településeknek sohasem volt temploma, temetője. A 
szállásiak keresztelni, házasodni, temetkezni az anyatelepülésre 
jártak. Csak a század elején épült fel a tavankúti, a húszas években 
pedig a györgyéni, a kisboszniai és a kelebiai templom. A zombori 
tanyák esetében egy-egy szentkút, harangláb, esetleg kápolna elé
gíti ki a lelkieket. Papjaik évente egyszer mennek el híveikhez, az 
ortodoxoknál a szlavára, a katolikusoknál a búcsúra. Az emberélet 
fordulóinak legfontosabb eseményei a szállásiak esetében mindig a 
városban zajlottak.

A tanyaház fejlődése

A tanyák tehát szórványok. Még a sor- és bokortanyákat sem 
építik közvetlenül egymás mellé. A dűlőutak a birtokviszonyokat 
tükrözik. Ezek közelében építették fel a lakóépületeket, de nem 
közvetlenül az utca frontjára, hanem a birtok közepére. Minden 
tanyának külön bejárati útja van. A telkek nagysága a birtokos 
gazdagságát is tükrözte. Némelyeknek negyed, másoknak két-há- 
rom holdnyi placcuk volt. A kelebiai, ludasi, nenadići szállások 
udvara kicsi; itt kertészek éltek. Nincsen a tanya mellett legelő. A 
földművesszállások tanyáik mellett minden esetben nagy legelő is 
van, ahol a jószág a gyümölcsfák alá húzódik a hűvösbe.

A telek elrendezése a XVIII. századtól nemigen változott. A 
budapesti Országos Levéltárban őriznek egy 1800-ban készült tér
képszelvényt Todor Vasié suplyáki tanyájáról.14 A vázlaton két ta
nya is látható, és már a félig zárt udvar is jól kivehető. A lakóházzal 
szemben épült a veremistálló. A hátérben még egy lakóépület állt, 
ez lényegesen nagyobb volt, mint a többi.

A hagyományosnak mondható tanyák telekelrendezése napja
inkban is megegyezik az akkori állapotokkal. Zombor határában 
más a helyzet: a félig zárt udvar mellett itt már a tanyákon is 
alkalmazták a soros elrendezést, sőt még a négyzetes udvart is már 
a XVIII. század legvégén.

A falusi és a tanyasi porta különbsége tehát az udvarban figyel
hető meg leginkább. A mai modem tanyákon is így építik be az
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Todor Vasić suplyáki tanyája

udvart. (Több évszázados gyakorlat ez, több funkciója is van.) Jól 
megvéd a szelektől, másrészt a tulajdonos ebben az elrendezésben 
pontosan látja birtokának minden zegét-zugát. A fényképek kisebb 
erődítményként mutatják a tanyákat.

A mi szakirodalmunkban néhány általánosítást is olvashatunk. 
Elsősorban azt, hogy a tanyákat minden esetben a dombra építet
ték, valamilyen víz közelében. Ezek az elképzelések nagyon tetsze- 
tősek, csak épp a gyakorlat nem ezt bizonyítja. A tanyáját minden 
gazda oda építette, ahol a földje volt. Ha egy kicsit dombos volt a 
terület, akkor arra a hegyre, mert minálunk a legkisebb domb is 
hegynek számított. Ha ilyen nem volt, akkor 40-50 méterre építet
te fel az úttól. Az igazsághoz tartozik az is, hogy az erek, tavak 
partját kedvelték a szállásiak, hiszen számtalan házat építettek a 
Csík, a Krivaja, a Kőrös, a Mosztonga mentén, de a Palicsi-, a 
Ludasi- és a Kelebiai-tó partján is. Nem volt tehát külön szabály, 
hova építik a tanyákat. Kezdetben a vízjárásoknak nagy szerepe 
volt, hiszen a már említett 1743-as összeírásban a kutakat is össze
írták. 57 kutat találtak a becsüsök, az értékük pedig majdnem any- 
nyi volt, mint a 105 tanyáé.
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Szabadka környéki putri a század elején

. A lakóépületek kezdetben veremházak voltak. Egysejtűek vol
tak ezek az épületek, egymétemyire ásták le őket a földbe. Nye
regtetejük vesszőből volt, amelyre földet is raktak. Kemencében 
fűtöttek, kéményük még nem volt, hanem szabadon áramlott a 
füst. Hasonlóak voltak a városban is a lakhatási viszonyok. A kirá
lyi kamara a XVIII. század legvégén és a XIX. század első évtize
dében több rendeletet hozott, amelyben előírta, hogy a tető nélküli 
házakat zsindellyel, náddal, illetve cseréppel kell befedni. A rende
letekből kiderül az is, hogy ebben az időben a házaknak még vagy 
nem volt kéményük, vagy pedig nádból, vesszőből készültek. Ha 
ilyen körülmények között éltek a városban, sejthetjük, milyenek 
lehettek a tanyaházak.15

A veremházak és a putrik a századelőig megmaradtak. A Todor 
Vasié tanyájáról készített vázlatrajz arról is tanúskodik, hogy a ta
nyákon már volt háromosztatú lakóépület. Az alaprajz egysoros 
elrendezésű volt. Az épületbe a konyhából mentek be, az első szo
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ba volt a lakótér, a hátsó pe
dig az istálló. Ennek ugyanis 
külön bejárata volt. A múlt 
század negyvenes éveiben ké
szült kataszteri térképek azt 
bizonyítják, hogy ebben az 
időben a tanyákon leginkább 
egy épület állt. Valószínű, 
hogy a lakóépület és az istálló 
egy tető alatt volt. A többi Tanyaudvar a századfordulón 
gazdasági épület ideiglenes
volt. A helyszínen található épületanyagot használták fel: a nádat, 
a szalmát, a szárat. Ebben a korai korszakban nemcsak a lakóhá
zat, hanem a gazdasági épületeket is a földbe süllyesztették: a sok
féle veremben voltak a tyúkok, a disznók. Az idős tanyasiak még 
emlékeznek ezekre a vermekre. A nyolcvanas években a györgyéni 
tanyákon még magunk is láttunk ilyen veremistállót. A mai tanyá
kon is sok fészerszerűség áll, melyek a kezdetleges építészeti gya
korlatot követik. A bogárhátú fészerekre, „supákra” csak felrakják 
a szalmát vagy a szárízéket.

A búzásvermek egészen a második világháborúig használatban 
voltak, ha nem volt az udvarban szántalpas hombár vagy egyéb 
típusú magtár. A XIX. században a tanyák nem voltak elkerítve, 
hanem csak körülárkolták az udvart. Az árok szerepét később a 
gyümölcsfák, akácok, ecetfák, bodzafák vették át, majd lassan be is 
kerítették a tanyákat a szerbek és a bunyevácok. A legtöbb magyar 
tanyának még napjainkban sincs kerítése.

Összefoglaló

Vidékünk tanyáinak története a török korig vezethető vissza. A 
felszabadulás után nagymértékben elszaporodtak a nagy kiterjedé
sű határokban. A XVIII. század végén történt meg a tanyákon is a 
gazdasági átalakulás: az állattartás mellett a földművelés is jelen
tőssé vált. Ebben a korszakban létesültek az első tanyás települé
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sek: a sor- és a bokortanyák. A tanyás települések fejlődéséhez 
hozzájárult a vasút.

A szállások tartozék települések, mert a pusztai tulajdon mellett 
a gazdának városi háza is van. A legfontosabb események az ember 
életében minden esetben a városban történnek.

A tanyák kezdetben nem voltak elkerítve, hanem körül voltak 
árkolva. A lakóházak veremházak, illetve putrik voltak, s nem volt 
még kéményük. A korai időszakban az istálló és a lakóház egy tető 
alatt volt. A félig zárt udvart már a XVIII. században is alkalmaz
ták. Ebben a korszakban a gazdagabbak már háromosztatú szabad- 
kéményes házakat is építettek. A gazdasági épületek primitív szer
kezetűek. Építésükhöz kizárólag természetes anyagokat használ
tak. A XVIII. századi építészeti gyakorlatból napjainkban is jó né
hány funkcionál.
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A NÉPI MŰEMLÉKVÉDELEM LEHETŐSÉGEI 
MARTONOSON

I. A népi műemlékvédelem helye 
a vajdasági műemlékvédelemben

A műemlékvédelem az utóbbi időben mindjobban az érdeklődés 
középpontjába került. Egy-egy város rekonstrukciója nagy vitákat 
kavar. Sikeres és kevésbé sikeres megoldásokat láthatunk. Mind
ezek a munkálatok jó néhány módszertani problémát is felvetnek. 
Egyebek között azt, hogyan kell helyreállítani egy-egy múlt századi, 
esetleg korábbi épületet, lakóházat. Szemmel látható eredménye
ket érnek el egy-egy ilyen rekonstrukció alkalmával, de tévedés 
lenne a műemlékvédelmet kizárólag ezekre a munkálatokra korlá
tozni, mert középkori vármaradványokat, kolostorokat, templomo
kat is helyreállítottak 1951-től, ugyanis ekkor alakult meg a Tarto
mányi Műemlékvédelmi Intézet.

Sajnos a fentieket nem mondhatjuk el a népi műemlékvédelem
ről. Hogy kulturális örökségünknek ezeket az értékeit is meg kell 
őrizni, hogy ez a felismerés mindinkább központi témája lesz a 
hazai műemlékvédőknek, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a 
szakemberek 1983. évi, Titovo Užice-i tanácskozásának könyv 
alakban is megjelent összegezése. Ebben a következőket olvashat
juk: „Jóllehet a műemlékvédelmi szakszolgálat egyre inkább ráirá
nyítja a figyelmet a népi műemlékvédelemre, az e kulturális hagya
ték iránti viszony lassan változik. Ha a veszélyeztetettséget vesszük 
figyelembe, akkor szem előtt kell tartanunk, hogy éppen ezért sok
kal nagyobb figyelmet kell ráfordítani, mint eddig tettük. Tapaszta
lataink azt bizonyítják, hogy azok az eszközök, melyeket egy-egy 
népi műemlék helyreállítására kiválasztottak, minimálisak, tehát 
lényegesen nagyobb anyagi áldozatokat kellene hozni, hogy a fő 
feladatoknak eleget tehessünk.”1 A továbbiakban a tanácskozás 
résztvevői megállapították, hogy kedvezőbb feltételekkel, jobb 
adópolitikával sokkal jobb eredményeket érhettek volna el a falusi
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házak, illetve gazdasági épületek megóvásában. Ugyanis a népi 
műemlékek legtöbbje magántulajdonban van, s a tulajdonosokat 
semmi sem ösztönzi arra, hogy megőrizzék hagyományos otthonai
kat, mert a régi lakóház valamennyiük számára a szegénységet, a 
nehéz életet jelképezi.

E megállapítások fokozottan érvényesek Vajdaságra, mert az 
utóbbi 34 évben tartományunkban alig néhány népi műemléket 
állítottak helyre, de ezeknek sem készült el a revitalizációs prog
ramja, így a restaurálás után tovább rongálódnak. Tartományunk 
eddigi legnagyobb vállalkozása a kupinovói etnopark, ahol a falu 
történelmi magvában restaurálják a még meglévő házakat, s bemu
tatják Szerémség néprajzi örökségét.

A másik hasonló vállalkozás a palicsi tanyamúzeum, amely re
mélhetőleg túlnövi ezeket a kereteket, és sikerül a tanya mellé 
felépíteni mindazokat az épületeket, melyeket egykor Észak-Bács- 
kában, illetve Észak-Bánátban emeltek. Jó lenne, ha idővel itt mu
tatnák be Vajdaság jellegzetes településformáit, az itt élő, különfé
le mezőgazdasági munkálatokat végző parasztok portáit.

E két példa kapcsán a népi műemlékvédelem módszertani prob
lémájához érkeztünk. Igazat adhatunk-e Béla Duráncinak, amikor 
azt állítja: „A legjobb megoldások keresése közben a falusi, a ta
nyai, a paraszti, egyszóval a rurális örökséget úgymond rezervá
tumba kényszerítettük, akárcsak az amerikaiak az indiánokat. A 
megoldás nem lehet az, hogy a skanzenek bejáratánál belépőjegy- 
gyei koldulunk, hanem hogy önigazgatású szocialista társadalmunk 
összes tényezőinek összefogásával valóra váltsuk a kulturális érté
keink megmentésével, megóvásával és megőrzésével kapcsolatos 
elveket. Ha a kulturális örökséget nem kapcsoljuk össze a minden
napi életvitellel, illetve a mindennapi emberi szükségletekkel, ak
kor nehezen képzelhető el tartós megőrzése is. De hogyan érhetjük 
el mindezt?”2 Duránci szemmel láthatólag nem helyesli a szabad
téri néprajzi múzeumok, skanzenek létesítését, a népi műemlékek 
helyszíni helyreállítását tartja a legjobb megoldásnak.

Véleményünk szerint nem szükséges rosszak az etnoparkok, 
nem vethetjük el eleve a népi műemlékvédelemnek ezt a lehetősé
gét. A külföldi példák azt bizonyítják, hogy éppen a parasztházak 
áttelepítésekor a kutatók sok olyan tudományos megfigyelést vé
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gezhettek, amely lényegesen megváltoztatta a lakóház fejlődéséről 
eddig kialakított tudományos nézeteket. A helyszíni konzerválás
kor ezek a rejtett igazságok nem kerültek volna felszínre, tehát a 
skanzenek létesítésével nyert a néprajz- és az építészettudomány is. 
Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a skanzeneknek kedvező 
visszahatása is van. Ugyancsak külföldi példákból tudjuk, hogy a 
városi értelmiség megvásárolja, magáneszközökből restaur ál tatja a 
régi falusi házakat, nyaralókká alakítja át. A falusi környezet befo
gadja ezeket a vállalkozókat, s a hatásukra a bennszülöttek is nehe
zebben szánják el magukat, hogy régi házaikat lebontsák, inkább 
ők is a régit megőrizve modernizálják otthonaikat.

Szeretnénk, ha a szabadtéri palicsi tanyamúzeumnak is lenne 
ilyen visszahatása. Ha már társadalmi eszközökből nem sikerült az 
eredeti helyszínen helyreállítani egy tanyát, talán akad Bácskában 
olyan vállalkozó kedvű egyén, aki a maga örömére helyreállít és 
korszerűsít egy hagyományos tanyaépületet.

Tévedés ne essék: nem a műemlékvédelemben dolgozó népraj
zosok vágyálmáról van szó, amikor falvaink, külvárosaink ingatlan
jainak a megvédését sürgetjük. Komolyan kell vennünk ezt a kez
deményezést, mert a műemlékvédelem a kiemelt társadalmi tevé
kenységek közé tartozik, több törvényes előírás is szabályozza. Mi 
ezúttal csak a legutolsóra hivatkozunk. A terület tervezéséről és 
rendezéséről szóló törvény 20. szakasza elrendeli a „természet kü
lönösen értékes részeinek, valamint kulturális értékeinek, a város- 
részeknek védelem alá helyezését”. Tehát több törvényes előírás 
is van, csakhogy azzal is tisztában vagyunk, hogy egy-egy végzés 
meghozatalával az épület sorsát, fennmaradását még nem oldottuk 
meg. A védetté nyilvánítással párhuzamosan el kell készíteni az 
épületek revitalizációs programját is, mert a védett népi műemlé
kek tönkremennek. Jól példázza ezt az oromi szélmalom és a gom
bosi vízimalom sorsa.

Sajnos, a vajdasági népi műemlékvédelemnek nemcsak mód
szertani problémákat kell megoldania, hanem a kutatás terén is 
sok a tennivalója. Falvainkról, városainkról még mindig nem ké
szült el az alapvető dokumentáció (fotók, felmérési rajzok, néprajzi 
és műszaki leírások), amely nélkül természetesen komoly műem
lékvédelemről nem beszélhetünk, mert ha esetlegesen védünk egy-
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egy házat, akkor csak parciális megoldásokat kapunk: miért pont 
erről az épületről hoztuk meg a végzést, mikor húsz kilométerrel 
távolabb értékesebb, szebb épület áll, csak éppen a szakemberek 
még nem fedezték fel?

Hogy miért ilyen kedvezőtlen a helyzet, azt magyarázhatjuk a 
szakemberek hiányával. A nyolcvanas évekig -  néhány külmunka- 
társ segítségével -  mindössze egy ember végezte ezt a munkát. Egy 
ember pedig, még ha viszonylag kis területről van is szó, nem tehet 
csodákat, ha figyelembe vesszük, milyen összetett Vajdaság népraj
zi képe. Ráadásul ennek a munkának hiányzik a kellő társadalmi 
megbecsülése is.

A soron következő feladat az, hogy a kilencvenes évekig elké
szüljön falvainkról az egységes dokumentáció. A horvátországi do
kumentációs módszer követendő lehet. Jó lenne, ha ezzel párhuza
mosan az itt dolgozók egyeztetnék nézeteiket a népi műemlékvé
delem prezentációjáról és revitalizációjáról. Rendkívül összetett az 
utóbbi feladat, mert nem célunk a faluromantika hirdetése. A falu
si lakosságot nem kényszeríthetjük arra, hogy XIX. századi körül
mények között éljen, de abba sem nyugodhatunk bele, hogy -  a 
korszerű életmódot hirdetve -  falvainkat uniformizáljuk, s így azok 
elveszítsék jellegüket. Téves az a nézet, hogy a hagyományos pa
raszti lakóházat nem lehet úgy korszerűsíteni, hogy a modern élet
vitelnek is eleget tegyen, s abban is biztosak vagyunk, hogy mérnö
keinknek sikerül olyan falusi lakóházat tervezniük, amely eleget 
tenne a falusi életmód alapvető funkciójának, a mezőgazdasági ter
melés követelményeinek, s korszerűsített formában megőrizné fal- 
vaink hagyományos arculatát.

II. A műemlékvédelem lehetősége Martonoson

L A  falu történelme és a műemlékvédelem viszonya

Amikor a palicsi szabadtéri néprajzi múzeum bővítéséhez gyűj
töttük az anyagot, az észak-bácskai kertészporta bemutatására a 
martonosi házat választottuk. Választásunk azért esett erre a falu
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ra, mert a szakirodalomból tudjuk, hogy a legrégebbi települések 
közé tartozik Bácskában, viszonylag elszigetelten fekszik a Tisza 
mentén, ezért biztosak voltunk abban, hogy akad olyan ház, ame
lyik a népi műemlékvédelem szempontjából alkalmas lesz arra, 
hogy helyet kapjon a leendő skanzenben.

Kiindulópontunk az volt, hogy a tatárjárás előtt, 1287-ben isme
retlen eredetű monostor állt a falu mai helyén. A későbbiek folya
mán is megemlékeznek róla az oklevelek. így a mohácsi vészig, de 
az azt követő évszázadokban is -  1367-ben, 1424-ben, 1497-ben, 
1513-ban, 1530-ban4 -  említik. A község a török hódoltság alatt 
többször is megsemmisült, de lakói mindig visszatértek. Ibrasimo- 
vić belgrádi püspök 1649-ben 243 lelket bérmált meg a 730 lakos
ból a helybeli templomban.5

Bálint Sándor nagyszabású monográfiájában, a Szögedi nemzet
ben a következőket írja a helységről: „Martonos magyar népe a 
hódoltság alatt nemcsak a töröktől, hanem a végvárak hajdúitól is 
sokat szenvedett. Több panaszuk fennmaradt. 1660-ban ezeket ír
ják nyilván szegedi deák vagy barát kezével a kamarának, hogy 
megmaradásuk semmiképpen nem lehet a gyarmati, szécsényi és 
füleki katonák miatt, kik tolvaj módon három esztendő alatt 620 
marhájukat hajtották el: „mint kódolatlanul pogányságot pusztíta
nak, rontanak, pedig miközöttünk még eretnek sincsen, hanem mind 
pápisták vagyunk és a római anyaszentegyháztól függünk. Eddig is 
elpusztultunk volna, ha nem néztük volna, hogy eretnekség között 
lészen lakásunk és fiaink és leányainkat nem féltenénk. ” Kérik a ka
marát, hogy a sok nyúzó, fosztogató tolvajt térítse el róluk.

A martonosiak szokásos évi hal-ajándékukat nem küldték el a 
kamarának. Ezért 1668 márciusában így mentegetőznek: „a szegedi 
és tápai uramiéknak jobb módjuk vagyon ez dologban, mert őket nem 
ostromolja annyi tolvaj miképpen minket. Más az hogy Porganons 
mind egyéb fokon az ö török uruk jobban megszerezhetik a halat”. 6

Amikor 1687-ben megalakul a tiszai határőrvidék, Martonost 
valószínűleg kitelepítik, vagy lakói elmenekülnek, s a megüresedett 
faluban a szerb milicisták találnak otthonra, akik már 1688-ban 
azzal fenyegetőznek, hogy elhagyják a helységet, ha nem kapják 
meg a számukra kiutalt élelmet. 1690-ben, a Csemovics-féle ván
dorlás idején Martonos lakóinak száma megszaporodik. A marto-
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nosi szerbek ma is úgy tartják, hogy Csernovics Arzén vezetésével 
jöttek a faluba. Božidar Jegdié, adatközlőimnek egyike szerint őse
ik ekkor költöztek a községbe, s katonai szolgálatot vállaltak a 
császárnőnél, Mária Teréziánál, s ezért a faluban és a határban 
szabadon foglalhattak a földekből, az állattartás mellett apró hajó
ikkal a törökökkel csatároztak. Jegdié jól ismeri a falu történetét, 
ismeri a szerb családfőket is. Szerinte a Grubanov, a Remic, a 
Bakaiin, a Terzin, a Dobričkin, a Jegdié, a Bandin, a Pakašin, a 
Tátié, a Rákié, a Vasijev, a Lišić nemzetség a legrégebbi lakója a 
falunak.

Felsorolását hitelesnek kell tartanunk, mert a falu legrégebbi 
anyakönyvei, melyeket a helyi közösség anyakönyvi hivatalában 
őriznek, hasonló neveket tartalmaznak. A legkorábbi dokumentum 
az 1843-1846 között vezetett halotti anyakönyv. Ennek alapján 
megállapíthatjuk, hogy a XIX. század közepén a községben a kö
vetkező szerb famíliák éltek: Adamov, Bakalić, Blašin, Bežić, 
Beličkov, Boškov, Baéan, Bandin, Bakalin, Bođan, Isakov, Dobrič- 
kin, Darakov, Cvijanov, Čongradac, Eremié, Grubanov, Gruin, 
Krekašić, Klajié, Kojié, Lakaški, Leskov, Lisié, Matié, Markov, 
Marčetić, Miklošev, Miletin, Marié, Mirkov, Milinov, Malešin, Ni- 
kolié, Perič, Pakaškin, Petrov, Perun, Petrovié, Paun, Rákié, Rakin, 
Raič, Sremin, Sadid, Tátié, Terzin, Todorov, Teodorovié, Uvalon, 
Vesié, Vasiljev, Živanov.

A régi anyakönyveket azért vizsgáltuk megkülönböztetett figye
lemmel, mert néhány évvel ezelőtt, amikor Sztapárban gyűjtöttünk, 
az ottani egyik adatközlőnk úgy mesélte, hogy a falu neve a száz 
párból (sto pari) származik; ugyanis száz házaspár telepedett le a 
községben, akik Martonosról menekültek el Rákóczi kurucai elől. 
A falu nevének etimológiája természetesen nem helytálló, de való
ban igaz, hogy néhány martonosi család a XVIII. század folyamán 
átköltözött Sztapárba. Az 1722-ben készült sztapári urbáriumban 
felsorolják azokat a családokat, amelyek földet kaptak; a nevek 
mellett feltüntetik a föld és a legelő nagyságát is. Ebben a jegyzék
ben olvashatjuk, hogy Subota Martonoški 47 hold földet és 9 hold 
legelőt kapott, de a névsorban megtaláljuk a Popov, Katié, Grujié, 
Petkov, Paunov, Matié családokat is.8 Véletlen egyezés is lehet, de 
a Martonoški családnév egyértelműen arra utal, hogy ez a család
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Martonosról származik. A két község anyagi kultúrájában is talá
lunk hasonlóságot. A martonosi családok a gabonát szántalpas 
hombárban tartották (néhány még ma is áll a faluban), Sztapár 
pedig az effajta gabonatárolók különböző típusairól ismert. A töb
bi Tisza menti községben, sem Horgoson, sem Kanizsán, a gabona- 
tárolóknak ezt a típusát nem ismerték, tehát az anyagi kultúrában 
jelentkező e hasonlóság is bizonyítja, hogy a két helység között 
fennállt valamilyen kapcsolat. Állításunk alátámasztásához további 
kutatásokra lenne szükség: a népi táplálkozást, a díszítőművésze
tet, a népmondákat, a legény- és leánycsúfolókat kellene összevet
ni.

A falu magyar lakói a XVIII. század közepén települtek le, és 
1774-től Mária Terézia rendeletére ugyanolyan jogokat élveztek, 
mint a korábban idetelepülő szerbek.

A sztapáriak névetimológiáját a tudományos kutatás már meg
cáfolta. Martonoson is ismerik az itt lakók a falu nevének eredetét. 
Véleményük szerint a Márton személynévből alakult ki a Martonos 
vagy -  ahogy az itteni magyarok mondják -  Martonyos. Ezt a felté
telezést tudományos szempontok alapján is elfogadhatjuk, mert a 
község minden bizonnyal a Mártonnak ajánlott egyházról kapta a 
nevét. A község lakói szerint a faluban egy Márton nevű halász 
telepedett le. A 86 éves Gruik Péter így mesélte el a falu történe
tét. „Márton nevű lakott itt, arról nevezték el. Halászok gyüttek. Itt 
állapodtak még. Régen vót. Arra bent a szerb templom felé. Arra 
kezdődött a falu. Sok csontot talátak ott, ahol ma az önkiszolgáló 
van. Láttam a csontokat, amikor ott a fudaméntumot ásták.” Apró 
Vince már pontosítja az adatokat, de inkább idézzük őt magát, 
amikor a háza udvarában álló egyik melléképület történetét mond
ta el: „Az idős Vuéiéné 1951-ben eljött hozzánk, s elmeséte a ház 
történetét, akkor a ház már az enyém volt. Akkor meséte, hogy a 
nagyapja hagyta őrá a ház történetét. Az öreg szerint az épület 
halászház volt, az 1400-as években építették fel házaikat. Többsé
gükben szerbek laktak, de vótak tótok és szlovákok is.” Apró Vin
ce, Gruik Péter, Božidar Jegdić is úgy tartja, hogy a mai szerb 
templom körül alakult ki a falu.
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2. A település alaprajza és a műemlékvédelem viszonya

A falu történelmi magva valóban a szerb templom körül volt. 
Jegdić szerint a községnek ezt a részét Đevđirnek nevezték. Sajnos 
ezt az elnevezést a többi adatközlő nem ismerte, így más források
ból kellene megtudnunk, hogy ismert volt-e ez a törökös hangzású 
földrajzi név. Az adatközlők azon állítását, hogy a falu a templom 
körül alakult ki, a község alaprajza is alátámasztja, amelyet a hal- 
mazos típusba sorolhatunk. Az utcatömbök szabálytalanok, zsákut
cák, apró telkek tarkítják a helységnek ezt a részét. A házak napja
inkban már természetesen az utcai frontra épülnek. Ez a XVIII. 
század végén végzett rendezéskor alakult ki, de az akkori faluterve
zők nem alakították ki a kor divatja szerint a szabályos alaprajzú 
községet. Feltevésünket egy 1739-ben készült térkép is bizonyítja, 
melyen a falu látképe látható. A rajzolaton feltüntették a templo
mot s körülötte szabálytalan rendben a 12 lakóházat.9 A falu mai 
alaprajza nem középkori eredetű, mert a korai Martonos valószí
nűleg úti falu volt. 0 A mai formáció a XVII., illetve a XVIII. 
század folyamán alakult ki. Az idetelepülő granicsárok szabadon 
foglalták el telkeiket, szabálytalan rendben építették fel házaikat.

Hogy a szabadfoglalásnak milyen mélyek voltak a gyökerei, azt 
még a XIX. század végén is tapasztaljuk. Ekkor a falu belterületén 
már szó sem lehetett a telkek szabad elfoglalásáról, de annál több 
gondot okozott a határbéli szabálytalan építkezés. Bizonyítékul 
szolgáljanak az 1879. augusztus 25-i ülés megállapításai. Ezen a 
napon a falu által megválasztott szépítészeti bizottság javaslatát és 
Nagy Lajos ellenvéleményét vitatták meg. Érdemes a jegyzőköny
vet részletesen idézni:

„ Csakis azoknak a rendetlenségeknek kívánja elejét venni, még 
egyes birtokosoknak, kik sem rossz szándékból sem valami önérdek
ből -  alkalmat nyújtottak hogy belső, illetve első v. második vetésbéli 
szántóföldjeiken könnyebb mívelésre tanyákat építenek, ha az a sza
bályrendeletbe nem ütközik, de külön vélemény fejezetben ugyan ren
detlenségről s a közlegelők megnyirbálásáról szól, mégis az úgynevezett 
Nagy Járásnak, illetve Nagy Legelőnek megóvására sem gondol, s 
korlátlan szabad építkezést enged meg az első s második vetésben, a 
búza földeken senkinek sem enged építkezni, ezen vélemény elesik
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már magától azért is, mert ha a járási felszántott földek tulajdonjogát 
elismeri, úgy az első és második vetésbeli szántóföldekre nézve az 
egyesek tulajdonjogát el kell ismernie, s kiki magántulajdon joggal úgy 
rendelkezik, amint a tulajdonos azt jónak és magára nézve azt észerű
nek tartja, következőképp maga magára az építkezésre vonatkozó sza
bályrendelet pontos betartásával ellentétben áll, mert ha úgynevezett 
nagy járáson szabad építkezést enged, úgy az építkezők nagyjárásból 
többet, s jobb legelő földet foglalhatnak el, mint a búza közötti székes 
talajú legelőből, mivel kisebb mennyiségű földön épített tanyák tulaj
donosai a járás birtokaiból több hasznot nyernek, mint saját földjük
ből (...) minthogy sok élő példa van rá azon önérdekből nyerészkedés
ből minden rend nélkül mások kárára építeni továbbiakban is szándé
koznak ennek nyomán a szabályrendeletet elfogadni javasolja. ”n

Hogy milyenek voltak Nagy Lajos ellenvetései, azt sajnos nem 
tudtuk meg a jegyzőkönyvből. Viszont a jegyzőkönyvből jól láthat
juk, hogy a határnak egyes részein még élő gyakorlat volt a szabad
foglalás, nem tisztázódott még a magán- és közbirtok viszonya. 
Minden bizonnyal az építkezési bizottságot is azért létesítették fel
ső utasításra, hogy végre rendet teremtsenek. A falu tanácsa azon
ban nem fogadta el a bizottság javaslatát. Nagy Lajos ellenvélemé
nyét tartották helyesnek.

Ugyancsak a jegyzőkönyvből tudjuk: képviselőket küldtek ki, 
hogy nézzék meg Marko Matić tanyájának az épületét, nem építet
te-e a község földjére. A küldöttséget egyúttal azzal is njegbízták, 
vizsgálja ki, hogy a szikes területen felépített tanyák nem károsít- 
ják-e a község tulajdonát.12

A község XVII. századi honfoglalása is hasonló lehetett, mint a 
tanyásodás a múlt század végén, azzal a különbséggel, hogy akkor 
az építkezési bizottság mindenféle javaslatokkal nem akadékosko
dott. A falunak 1777-ben már három utcája is volt,13 s ezek mentén 
alakultak ki a rövidebb-hosszabb szabálytalan utcák, a háztömbök 
és a zsákutcák. Az utóbbiak még a századfordulón is sok bosszúsá
got okoztak a falu tanácsának. 1902-ben külön akciót indítottak, 
hogy visszaszerezzék a község tulajdonát képező úgynevezett zug
utcákat.14

Természetes, hogy a falu a XIX. század folyamán nem halmazo- 
san fejlődött tovább. A telkeket ekkor már részben tervszerűen,
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részben pedig spontánul osztották fel a legfontosabb utak, a Sza
badkára, a Röszkére és a vasútállomáshoz vezető utcák mentén.

A falu, mivel halmazos volt az alaprajza, esetleg két beltelkes is 
lehetett, de erre semmilyen bizonyítékunk nincsen. Nem valószínű, 
hogy Martonos esetében szükség volt második beltelekre, mert a 
helység határában már a XVIII. században álltak a tanyák. A mar- 
tonosiak máig nosztalgiával emlékeznek arra az időre, amikor a 
falu határa 20 kilométer hosszú volt. Ostorkánál (Ustorka) volt a 
hármas határ: Kanizsa, Martonos és Szabadka között. A község 
lakóinak nagy része a tanyákon élt. Ezt tanúsítja az 1884. évi jegy
zőkönyvi bejegyzés is: >yA község lakói nagyobb részt a tanyákon 2-3 
órai távolságra eső földbirtokán lakik. (...) A legújabb statisztikai ki
mutatások szerint 5086 lélekszámot képvisel mefynek egy harmad 
része csak temetkezés végett keresi fel a községet. ” 1

Tehát Martonos esetében nem volt szükség a második beltelek
re. Az alapvető gazdasági tevékenységet a tanyákon folytatták, 
amelyek -  a jegyzőkönyv tanulsága szerint -  állandóan lakottak 
voltak. A jegyzőkönyv ugyan nem tesz róla említést, de a martono- 
siak máig ismerik a tanyai gazdáknak azt a szokását, hogy idősko
rukra beköltöznek a faluba. Minden valamirevaló gazdának a Nagy 
utcában volt háza, ahova 65-70 éves korában beköltözött, s gyer
mekeitől a földek után kommenciót kapott. Azok a martonosiak 
pedig, akiknek nem volt tanyája, olyan kis földbirtokon gazdálkod
tak, hogy nem volt szükségük még egy beltelekre.

Martonos településképe, alaprajza megérdemelne egy alapo
sabb történelmi, régészeti és néprajzi vizsgálatot. Kevés bácskai 
község van, amelyről a középkortól kezdve kimutathatjuk a konti
nuitást. Az nem vitás, hogy az általunk elemzett történelmi mag a 
XVIII. században vette fel mai alakját, tehát abban az időben, 
amikor ezen a vidéken újjáalakultak a települések a törökök kivo
nulása után. A XVIII. század a nagy telepítések időszaka, így kevés 
falu fejlődött spontánul. Észak-Bácskában a Duna mentén Béreg- 
nek és a Tisza menti Martonosnak az alaprajza halmazos.

A vajdasági műemlékvédelemben még nem honosodott meg az 
a gyakorlat, hogy egy-egy városrészt, falut az alaprajza miatt nyilvá
nítanak műemlékké. Nem ártana, ha ezen a lehetőségen is elgon
dolkodnánk. Martonoson a szerb templom közelében egyetlen
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épület sincs, amelyet esztétikai vagy építészettörténeti szempont
ból kellene védetté nyilvánítani, de a templom körüli utcák, terecs- 
kék sajátos hangulatot adnak a falunak, s hangulatosságukon kívül 
természetesen tudománytörténeti értékük is van. Meggyőződé
sünk, hogy a településnek az alaprajza egy községnek a fejlődését 
sokkal inkább tükrözi, mint az ott felépített házak sora.

Martonosnak a fentebb elemzett utcahálózata minden bizonnyal 
konzerválódik. A falu visszafejlődik, tehát az utcák átformálódásá
tól nem kell tartanunk. Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy a 
helységnek ebben a részében milyen házakat fognak építeni, a 
meglevőket hogyan alakítják majd át. Tehát amikor elkészítik a 
falu rendezési tervét, az építkezőknek olyan feltételt kell szabni, 
hogy az új házak megőrizzék a régi Martonos arculatát. Ne építse
nek itt emeletes házakat, az épületek nyeregtetősek legyenek. 
Azon se ártana elgondolkodni, hogy egy-egy védett falukép megőr
zése során a hagyományos építőanyagokat használják-e fel, tehát 
Martonosnak ebben a részében nádtetős házakat kellene tervezni. 
S joggal teszik fel a kérdést a tervezők: milyen legyen a falu hagyo
mányát tükröző korszerű martonosi lakóház?

3. A lakóház és a porta

Erre a kérdésre a még meglevő házakból és az 1739-es térkép
ből kapunk választ. Az természetes, hogy a faluban a házak állan
dóan változnak, újabb és újabb épületeket építettek az egyes kor
szakokban. A helységben a gyakori változást meggyorsította az ál
landó árvízveszély. A Tisza szabályozásáig a községet szinte két
évenként árvíz fenyegette, ezért a házak a nedvesség hatására gyor
san összedőltek. Mégis megállapíthatjuk, hogy a lakóházak alapraj
za a XVIII. századtól a legújabb időkig lényegesen nem változott. 
Az 1739-es térkép lakóházai egysoros alaprajzúak, nyeregtetősek, 
valószínűleg egy, kettő, illetve három helyiségből álltak. Ezen a 
térképen már egy fordított ház is látható. A korábban már említett 
Apró Vince úgy tartja, hogy telkén az egyik melléképület az 1400- 
as években épült. Feltevését azzal támasztja alá, hogy a ház alap
rajza 90 centiméter széles, nagyméretű téglák is vannak benne.
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Melléképület Apró Vince telkén, a hagyomány szerint egykor lakóház volt

Úgy gondolja, hogy a házat a falu alapítói építették. Az épület 
feltehetően nem középkori maradvány, de kétségtelenül a legré
gebbi épületek közé tartozik. Az utca frontjától 20 méterre emel
ték, ma kamrának használják, de régebben lakóház lehetett, mert 
ereszete is van. Vert falú nyeregtetős épületről van szó, ma cserép
pel van befedve, de korábbi héjazata zsindely volt. Az épületnek a 
Tisza oldalára néző végét lebontották, mert a falból kilóg a mester
gerenda. Ez arra utal, hogy a ház homlokzata egykor a Tisza irá
nyában volt. Apró Vince melléképületét minden bizonnyal nem a 
XV. században építették, korát a régészet módszerével kellene 
meghatározni.

A másik lakóház, amelyről bizonyosan megállapíthatjuk, hogy 
régi, Komjáthy András háza a Tank utca 81. szám alatt. Mesterge
rendájába bevésték az építés idejét: 1844. Vizsgálódásunk további 
alapja ez az épület, mert nem sokat változtattak rajta, s belőle 
rekonstruálhatjuk, milyen lakóházakat építettek a múlt század kö
zepén.

Az épület ma is a falu szélén áll. Tulajdonosa szerint valamikor 
csárda volt: „Egy zsidó emberé vót az egész stréck. Ha jó emlék-
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A Tank u. 81. lakóház mestergerendája az építés évszámával: 1844

szem, egész a temetőig. Nem vót itt semmi, csak szembe vele égy 
birkafészér. Itt erdő vót még rét vót. Az előtte lévő házban égy 
öregembér lakott, Máté bácsinak hítták. Az meséte, hogy kocsma 
vót itt. Ide jártak mulatni 70-80 esztendeje. Rúzsa Sándor szokott 
mulatni, még valamilyen Pestát mondott még Bogár Imrét.”

Az épület csárda lehetett. Első helyisége a szokásos falusi házak 
méreteinél hosszabb. Az épületnek egy ablaka volt. Komjáthy sze
rint, amikor tapasztotta a házat, megtalálta a bejárati ajtó nyomát 
is. A ház alaprajza egysoros: szoba, szabadkéményes konyha, szoba 
elrendezésű. A hátsó kis szoba korábban kamra volt, mert az itte
niek úgy emlékeznek, hogy csak a gazdagabbaknak volt két szobá
juk. A Tank utca 81. számú háznak nem volt tornáca; utólag hosz- 
szabbították meg a horogfákat s alakították ki a tornácot, vagy 
ahogy az itteniek nevezik: a gangot. A legtöbb martonosi ház alap
rajza megegyezik Komjáthy házának alaprajzával. Ilyen a József 
Attila 43. számú háznak az alaprajza is. Itt is a kiskapu szélességé
ben meghosszabbították a szarufákat, karókkal támasztották alá a 
gangot.

A múlt század közepe táján Martonoson is a gazdagabb csalá
dok már tomácos házakat építettek. Ezt példázza a Tank utca 14.
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ATank u. 14. sz. ház felmérési rajza -1 . pitar; 2. első szoba; 3. hátsó 
szoba; 4. istálló; 5. komra; 6. gang; 7. supa

számú ház. Az építő már eleve megtervezte a tornácot is, mert a 
tetőszerkezet kiterjedt az egész épület szélességére, tehát nem hoz- 
zátoldásról van szó. Köztudott, hogy a tornác beépítésével alakult 
ki a kétsoros alaprajzú ház. Martonoson az utcai részt ritkán re
kesztik el, a kiskapuk mindig megmaradnak. Ha az épületet széle
sítik, akkor rendszerint a tornác hátsó részét választják le. Ezt a 
gyakorlatot alkalmazták a József Attila utca 43. és a Tank utca 14. 
számú épület esetében is.

A házak alapanyaga sövényfal is lehetett a XVIII. században; a 
gabonatárolók esetében a szántalpas hombárokat így készítették. 
Ennél azonban bizonyosabb, hogy elsősorban a vert falat használ
ták. Érdekes, hogy a faluban a falba merevítés céljából nem tettek 
gerendákat, tehát nem ismerik a karós földfalat, pedig az árvíz 
járta területeken ez általános gyakorlat volt, mert ha a víz ki is 
mosta a földet, a tetőt legalább a karók megtartották. A vályogot 
és a téglát a múlt század hetvenes éveiben kezdték alkalmazni. 
1878-ban a falu tanácsa sürgette, hogy jelöljék ki a vályogvető he
lyeket.16 Ettől az évtől kezdve megszaporodtak a kérelmek, a ta
nács évenként több tucat személynek adta ki az engedélyt vályog
vetésre és téglaégetésre. Az viszont feltűnő, hogy kis mennyiségű 
építőanyagról van szó, nem ebből építették fel az egész házat. Va
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lószínű, hogy a kéményt, az oromzatot készítették vályogból, a tég
lával pedig a házak lábazatát rakták ki. Nem esztétikai szempont 
vezérelte az itt lakókat, hanem az ésszerűség: az aláfalazott lába
zattal védték otthonukat az áradástól.

A házak tetőszerkezete a fordított házaknál és a végeseknél is 
nyeregtető. A tető szerkezeti megoldásában már több változatot 
ismerünk. Apró Vince melléképülete szarufás kakasülős, a Tank 
utca 81. és a 14. számú ház pedig félágas szelemenes. Gruik Péter 
szerint a nádas házak egykor mind szelemenesek voltak. A Tank 
utca 14. számú ház szelemenét félágas tartja, a szelemenhez kap
csolódnak a szarufák, vagy ahogy itt nevezik: a horogfák. A ház 
oromzatánál és a tűzfalnál az ágast még két gerenda is megtá
masztja. Ezeknek a gerendáknak statikai szerepük is van, de erre 
szegezték fel a tűzfalat is, a ház utcai homlokzatán pedig a napsu
garas oromzatot. A József Attila utcai ház a múlt században épült, 
ennek tetőszerkezete szarufás kakasülős. Feltételezzük, hogy pár
huzamosan alkalmazták a kakasüléses és szelemenes tetőszerkeze
teket a XIX. században. Századunkban pedig a szarufás kakasülős 
szerkezet vált uralkodóvá.

A martonosi lakóház az úgynevezett alföldi lakóház, Branislav 
Kojić besorolása szerint a pannon háztípusba tartozik. A szobák
ban kívül fűtött kemencék vannak, a füstöt szabadkéménnyel ve
zették el. A szabadkéményeket a múlt század hetvenes éveiben 
még nádból, illetve deszkából készítették, mert 1879-ben elrendel
ték, hogy a falu számára szeptemberig 40 000 téglát égessenek ki, 
részben azért, hogy a nád- és deszkakéményeket átépítsék, részben 
pedi^ azért, hogy a falu főhelyeit és az utcai átjárókat kitégláz- 
zák. ,

A kémény alját a két világháború közötti időszakban a legtöbb 
házban befalazták, a szabadkémény eredeti formában csak a József 
Attila 43. számú házban áll. A Tank utca 14. számú háznál a tulaj
donos a kémény alját lezonitlemezzel fedette be. A szabadkémé
nyek többnyire csak a konyhákban szűntek meg; ahol megmaradt a 
házak gerendázata, ott a padláson még mindig megtaláljuk a sza
badkémények bolthajtását. A kémények átakításával a tüzelőbe
rendezések nem alakultak át. Martonoson még napjainkban is vi
szonylag sok a kemence. A régebbi csonkakúp alakú, sárból épített
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Paprikaszárító pajta

padkás kemence, az újabb a sifonkemence. Az előbbit földből ké
szítették, de sok helyütt padka helyett a kemence formáját követő 
pad áll. A sifonkemence néhány változatánál pedig nincs padka.

Martonoson a telkeken a soros udvar volt általános. A lakóház 
mindig az utcai frontra épült. Ezzel egy tető alatt volt az istálló és a 
kocsiszín. A martonosi és horgosi porták jellegzetessége a paprika
szín. Az utca frontjára építik. Rendszerint magas, esetleg maga
sabb is, mint a lakóház. A padlásteret használják ki a paprikafüzé
rek szárítására. Ezek oldala -  a górékhoz hasonlóan -  be van lécez
ve. A padlás alatti részben van a nyári konyha és a paprikaszárító. 
Ezek az épületek új keletűek a falu népi építészetében. Martono
son, akárcsak Horgoson, századunk tízes éveiben honosodott meg 
a paprikatermesztés. A martonosiak úgy tartják, hogy a röszkei 
kertészektől tanulták el ennek a kultúrnövénynek a termesztési 
fogásait. A mezőgazdaságnak ez az ága azután teljesen megváltoz
tatta az itteniek életvitelét. A két világháború között Horgos mel
lett Martonos volt a legnagyobb paprikatermelő központ. Napja
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inkban is ez a fő termelési ága a falu mezőgazdaságának. Az elmúlt 
években 250-300 hektárt ültettek be ezzel az ipari növénnyel, 
ugyanakkora területet, mint búzával. Hogy ezt a két kultúrát álta
lában egyforma nagyságú területen termesztik már évtizedek óta, 
az azzal is magyarázható, hogy az itteni gazdák tapasztalata szerint 
a paprika a búza után mindig jól terem.

Századunk tízes éveitől a faluban mindent a paprikatermesztés
nek rendeltek alá. Amikor elérkezett a palántálás ideje, a falu ap- 
raja-nagyja a földeken volt. A felnőttek voltak a fúrósok, a gyere
kek pedig a palántahányók. A munka arányában kapták bérüket is. 
A fúrósoknak egész napszám járt, a palántahányóknak pedig fél.

Napjainkban megváltozott a paprikatermesztés technológiája. A 
paprikát már nem fűzik, nem is hasítják, ezért az egykori paprika
színek átalakulnak kukoricagórékká, vagy lebontják őket. Kár len
ne értük, jó lenne, ha megmaradnának, nem tűnnének el, mint a 
paprikakülük, amelyben a fűszernövényt a termesztés kezdetén 
törték.

4. A falu népi műemlékei

A népi műemlék esztétikai értékét elsősorban nem a történeti 
stílusok határozzák meg. A tér kitöltése, a felhasznált anyagok, a 
színek és az egyszerű formák harmóniája adja egy-egy parasztház 
szépségét.

Martonos népi építészetének homlokzati megoldásaiban három 
változatot különböztethetünk meg. A legrégebbi házak tűzfalát 
náddal szőtték be, s azt kívül-belül betapasztották. A tiszai faúszta- 
tás hatására a faluban viszonylag korán megjelent a deszkaorom
zat. Az egyszerűbb tűzfalaknál állóhézagos az oromzat. Ilyen ese
tekben a ház homlokzatát csak betapasztják, s rendszerint fehérre 
meszelik, a lábazatot pedig, a már korábban említett okokból, ki- 
téglázták. A téglát nem tapasztották be, hanem kifugázták, hogy 
díszes legyen az utcai homlokzat. Az oromzat szebb változatát is 
ismerik a faluban. Akárcsak a többi Tisza menti községben, itt is 
állnak napsugaras házak. 1984-ben 15 ilyen épületet vettünk szám
ba. Korábban lényegesen több volt, de amikor elkorhadtak, gazdá-
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Napsugaras oromzatú ház

ik nem a deszka tűzfalat állították helyre, hanem téglából építették 
fel az oromzatot.

Az itteni napsugaras házakat a helyi ácsok készítették. Nem ha
sonlítanak sem a horgosi, sem a kanizsai, sem pedig a zentai hason
ló típusú tűzfalakhoz. Martonoson a homlokzaton központi helyet 
kap a napszimbólum. A vízszintes két, illetve három részre osztott 
egyenlő szárú háromszög elkészítésekor a mesterek a túldíszítésre 
törekedtek. A horgosiak tagolása a klasszicizmus nyugodt vonalve
zetését követi, a zentaiaknak pedig szigorúan logikus rendjük van, 
s külön hangsúlyt kapnak a sugarakat elválasztó vésett vízvetőlé
cek. Az itteni oromzatok jellegzetessége a nyugtalan tér kihaszná
lása. A mesterek a háromszögletű deszkákkal a minták fölszögezé- 
sének összes lehetséges módját megpróbálták.

Az egyszerűbb napsugaras oromzatokon, melyeken csak a felső 
harmadban látható a napsugár, az alsó kétharmad pedig állóhéza
gos módon van kitöltve, itt a sugarak kiindulópontjánál ott találjuk 
az istenszemet. Ilyen a Petar Drapšin utca 4. számú ház oromzata, 
de hasonló típusokat Adán és Csantavéren is találtunk.
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Téglával borított utcai homlokzatú ház, 
az oromcsúcsban lombfűrészelt deszkadíszítés

A napsugaras oromzatú házak Martonoson egyszerűek, a háza
kat csak bemeszelik fehérre, Horgoson, Kanizsán, Zentán viszont 
az utcai fronton klasszicista és eklektikus elemeket találunk.

Terepjárásunk során azt tapasztaltuk, hogy a falu népi építésze
tére századunkig nem hatottak különösen a különböző történelmi 
stílusok, nem is hathattak, mert a környező nagyobb településeken: 
Kanizsán, Zentán is csak a századfordulón kezdődtek el a nagyobb 
arányú építkezések, amelyek az akkor divatos építészeti stílusokat, 
az eklektikát és a szecessziót követték, tehát az itteniekniek nem 
volt honnan lemásolniuk a városi építkezés stíluselemeit.

A tízes években azonban e téren is fordulat állt be. 1907-ben 
Ujváry Ferenc alapítványából fölépült a Miasszonyunkról elneve
zett zárda és iskola. A tervezőt nem ismerjük, de valószínű, hogy 
Csuka János kanizsai főmérnök volt, akinek az elgondolásai alap
ján épült a kanizsai vigadó és néhány más középület. Az építész 
terveinek elképzelésekor még az eklektika szellemében tevékeny
kedett. Az iskola épületének és a plébániahivatalnak a dekoratív 
elemeit fúgázott téglákból alakította ki. A homlokzat effajta kikép
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zése egyrészt megtetszett a martonosiaknak, másrészt célszerűnek 
találták, mert egy életre megszabadultak a tapasztás és a meszelés 
gondjától. A tízes évektől kezdve a homlokzatot a lábazattól az 
oromzat csúcsáig sárga, illetve vörös téglával kitéglázták. A XIX. 
században épült házak verébdeszkájának a végén alakították ki a 
különböző alakú és formájú csúcsdíszeket. Ezeknek kultikus szere
pük volt olyankor, amikor lófej alakúra vágták ki. Martonoson a 
verébdeszkáknak effajta dekorációja nem volt ismeretes, vagy nap
jainkra letöredezett. Századunk elején -  a kamarási villákon és a 
kanizsai vigadón látott lombfűrészes deszkaminták hatására -  le
csüngő növénymintákkal díszíttették a házakat, hogy a téglafal egy
hangúságát ellensúlyozzák. Ezekről is, akárcsak a napsugaras 
oromzatokról, megállapíthatjuk, hogy a helyi ácsok jó szakemberek 
lehettek. A tűzfalak, noha túldíszítettek voltak, a mesterek művé
szetek iránti fogékonyságát bizonyítják.

A napsugaras házak a fűrészelt növényomamentikával érdekes 
színfoltjai a falunak, tehát az új házak tervezésekor a mérnökök -  
az alaprajz mellett -  ezeket a díszítőelemeket is alkalmazhatják.

Külön figyelmet érdemelnek a házak kiskapui. Az itteni asztalo
sok a vésett kapuszámyak sokféle változatát készítették el. Ezeken 
is sok esetben megtaláljuk a napszimbólumot.

5. Mit és hogyan védjünk a faluban?

Martonoson a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet 
munkatársai négy olyan épületet vettek jegyzékbe, mely a rurális 
örökség kiemelkedő értéke, ezért védetté szeretnék nyílvánítani.

Ha Apró Vince házáról a régészeti vizsgálatok bebizonyítják, 
hogy valóban a XVII., illetve a XVIII. században épült, a védett 
műemlékek közé soroljuk. Összeomlásától nem kell tartanunk, 
mert tulajdonosa nagy becsben tartja, rendszeresen tatarozza.

A másik épület Komjáthy András háza. Észak-Bácska területén 
ez a legrégebbi datált épület. Sajnos állaga annyira megromlott, 
hogy helyszíni helyreállításra nem alkalmas. Fala nedves, a falu 
szélén áll, és semmilyen olyan új tartalmat nem adhatnánk neki, 
amely lehetővé tenné, hogy a védetté nyilvánítás után is megma
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radjon. Ezért az a szándékunk, ha sikerül tulajdonosával meg
egyeznünk, hogy áttelepítjük a palicsi szabadtéri néprajzi múzeum
ba. A mestergerendának az évszámát mindenképpen láthatóvá 
tesszük. A szobában egy XIX. századi csárdát rekonstruálnánk. 
Természetesen a csárda nem múzeumi célokat szolgálna, hanem 
vendéglátóipari létesítmény lenne, ahol a vendégeket a vajdasági 
népi ételekkel és italokkal várnák.

A harmadik épület a József Attila 43. számú ház. Az épületen 
semmit sem változtattak. Két idős asszony él itt, akik eltartási szer
ződést kötöttek rokonaikkal. Ha a házat egykor lebontják, akkor 
gerendáit, ajtóit, ablakait felhasználhatjuk a martonosi kertészpor
tát bemutató múzeumi egységnél. A ház portáján felállítanánk 
mindazokat a létesítményeket, amelyek a kertészkedéshez szüksé
gesek voltak: a paprikaszínt, a szárítót, az istállót és a többi gazda
sági épületet. A porta kialakításakor természetesen a jelenlegi ház 
alapját és elrendezését vennénk figyelembe.

A Tank utca 14. számú házat a helyszínen szeretnénk megvéde
ni. A napsugaras oromzat, a két kis ablak, a rendkívül műves aszta
losmunkával készített kiskapu a népi építészet egyszerűségének a 
harmóniáját adja. A ház külön szépsége a tornáca. A gangot erede
tileg négy dór jellegű oszlop támasztja alá, az oszlopok közét mell
véddel töltötték ki.

Baba Brena háza nemcsak esztétikai értékei miatt műemlék, 
hanem a népi építészettudomány történeti szempontjából is. Tető- 
szerkezete az archaikusabb megoldásokat példázza, a ház felépíté
sében pedig a falusi építkezési hagyomány technológiáját alkal
mazták. A szabadkéményes konyhát a restaurálás alkalmával 
könnyen visszaállíthatjuk. A ház, habár a múlt század közepén 
épült, viszonylag jó állapotban van. Csak a héjazatot kell megjaví
tani, és a kémény fejét kell eredeti állapotába visszaállítani.

A fentiek alapján joggal feltehetjük a kérdést: miért nem védett 
műemlék a ház? Tulajdonosa, Obrenija Supić, baba Brena 85 éves 
és egyedül él. A húszas években jött Martonosra Hercegovinából. 
Rokonai nincsenek a faluban, de az otthon maradottakról sem 
sokat tud. Idős, beteg asszony, nincs, aki gondját viselje. Földmű
vesnyugdíjból él. Egyetlen vagyona a háza és a ház körüli kert, 
amelyet idős kora miatt már nem művelhet. Abban reménykedik,
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hogy a házáért és kertjéért eltartási szerződést kötnek vele. Eddig 
még nem akadt ilyen a faluban, s ha védetté nyilvánítják a házát, 
valószínűleg senki sem vállalkozik arra, hogy a védett népi műem
lékért kiápolja. Társadalmi összefogásra lenne szükség, hogy ennek 
az idős asszonynak utolsó éveit megkönnyítsük, aki még mindig a 
hercegovinál hegyek után vágyódik, pedig azóta, amióta eljött szü
lőfalujából, már hatvan év elmúlt, nem járt otthon. Egyetlen emlé
ke szülőföldjéről a guzsalya, amelyet édesapja faragott.

Brena néni ragaszkodik a házhoz, vagyonát senki sem tulajdo
níthatja el. Abban az akaratában sem akadályozhatjuk meg, hogy 
utolsó óráit ebben a házban élje le. Olyan megoldást kell keres
nünk, amely lehetővé teszi, hogy az idős asszony érdekeit ne sért
sük meg, de a házat is megőrizzük a további pusztulástól. Jogi és 
humánus problémákat kell tehát tisztáznunk, s míg ezeket nem 
rendezzük megbízhatóan, addig nincs erkölcsi jogunk arra, hogy 
ezt a házat védetté nyilvánítsuk.

Remélhetőleg felülkerekedik bennünk az emberiesség és meg- 
védjük ezt a valóban értékes épületet. S míg a jogi problémákat 
elintézik, gondolkodnunk kell az épület új funkciójáról is. Mivel 
nagy telken áll, gazdasági és kulturális célokra is felhasználható. A 
restaurált ház mellé felépíthető egy olyan épület, ahol elhelyezhető 
lenne a martonosi, illetve a kanizsai irattár. A legértékesebb irato
kat a szobákban ki lehetne állítani. A falu további fejlődése szem
pontjából a kanizsai Majolika gyár kihelyezett gyáregységet létesít
hetne. Itt készítenék a gölöncsérmunkákat, a kiégett nyers cserepe
ket pedig Kanizsára szállítanák. Hisszük, hogy a szállítási költségek 
nem lennének nagyobbak, mint az összeg, melyet az ingázó dolgo
zóknak útiköltség címén kifizetnek. A restaurált házban a legszebb 
termékeit kiállíthatnák, s a meghívott művészeknek az épület szál
lást adhatna. A jugoszláv paprikakultúra központja Horgoson van, 
de Martonos is jelentős paprikatermelő központ. Össze kellene itt 
gyűjteni a kultúrnövény termesztéséhez szükséges tárgyi emlékeket 
is. Lehetne a ház műterem, írói alkotóház is.

Csak néhány lehetőséget soroltunk itt fel. Kérdés, megvalósul-e 
bármi is belőle, vagy Obrenija néni halála után a ház lassan össze
dől, s vele eltemetjük a Tisza-vidék legszebb népi műemlékét is. Mi

145



pedig tovább tanácskozunk a népi műemlékek megvédésének lehe
tőségéről, hiszen kiemelt társadalmi tevékenység.
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A TISZTASZOBA VÁLTOZÁSA

Vajdaság északi térségeiben a XVIII. századtól öt nemzet élt 
egymás mellett, s jelentősen befolyásolták egymás kultúráját. Az 
interetnikus vonatkozások erőteljesek az anyagi műveltségben, a 
gazdálkodás egyes ágaiban: a földművelésben, állattartásban, a né
pi építkezésben. Ezekben alig van eltérés az itt elő népességnél, 
így volt ez a szobabelsők esetében is. Az ötvenes évekig kizárólag 
kisipari munkákat és háziipari termékeket találunk az itt élő falusi 
lakosság házaiban. Ettől az időtől kezdve a falusi, vásári iparosok 
termékeit fokozatosan kiszorítják a nagyüzemekben készített, a kü
lönböző divatirányzatok hatását magukon viselő bútorok. Az egy
kori Bács-Bodrog vármegyének fejlett volt az asztalosipara, jólle
het e vidékre mindig szállították a deszkát, korábban Erdélyből 
tutajokon a Tiszán, a trianoni döntés után pedig Boszniából és 
áumadijából már vasúton. Éppen a XIX. századi hagyománynak a 
hatására ezen a vidéken több jól működő asztalos nagyüzem volt és 
van még napjainkban is.

A bútor és a lakástextil határozza meg egy-egy falusi, tanyasi 
szoba jellegét. Az alábbiakban Észak-Bácskában tekintjük át a szo
babelső alakulását a múlt század közepétől századunk első harma
dáig. A korábbi korszakra is utalunk a levéltári adatok alapján.

A sarkos elrendezés nyomára bukkantunk 1992 nyarán a völgye- 
si Sarnyai-tanyán. Feltételezhetjük, hogy az egykori munka- és 
szentsarok ezen a tájon is kedvelt forma volt, de nagyon gyorsan 
kiszorította a párhuzamos szobaberendezés. A múlt század hatva
nas éveiben készült kéziratos néprajzi leírások már a párhuzamos 
elrendezésről számolnak be.1 Az adatközlők is, a vonatkozó iroda
lomban is ez utóbbi beosztást emlegetik. A festett színes ágyvége
ket, ládákat elsőként a svábok és a bunyevácok cserélték ki barna 
flóderozott bútorokkal. A világoskék virágmintás asztalosmunká-
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Párhuzamos szobabelső

kát legtovább a sokácok használták a Duna menti településeken. 
Az itt elő magyarság tisztaszobája is területenként változott. Kupu- 
szinán még a tízes években is a világoskék alapszínű szabadrajzú 
virágmintás bútorokat kedvelték. Doroszlón ebben az időben a lá
nyok már sötétbarna ágyakat, sifonérokat kapnak kelengyébe. Sza
badkán és a környező tanyákon, valamint Csantavéren már nem 
emlékeznek sötétkék, illetve világoskék bútorokra. A menyasszo
nyi, vagy ahogy itt nevezik: a tulipános ládák is barnák voltak, s a 
még fellelhető tárgyak alapján megállapíthatjuk, hogy az úgyneve
zett komáromi ládák típusába sorolhatók.2 Szabadka környékén e 
szempontból Ludas kivételnek számít, mert a szegedi kirajzású te
lepülésen kedvelték a világoskék alapszínű festett bútorokat.

A szobák legfontosabb bútorai a ládák, az ágyak, a padok, az 
asztalok, a szekrények és a kemencék voltak. A legjelentősebb vál
tozás a hagyományos lakószobában a ládák, szekrények megjelené
sében történt. Az egyes nemzetek közötti különbségek pedig a ve
tett ággyal kapcsolatban voltak megfigyelhetők; ezért tanulmá
nyunkban ezek alakulását ismertetjük. Az asztalokkal, padokkal,
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székekkel, melyek fontos kellékei az itteni szobáknak, nem foglal
kozunk.

A menyasszonyi ládák 

Az ácsolt láda

Észak-Bácskában is a ládáknak két típusát különböztethetjük 
meg: az ácsolt keményfa és a csapolt festett puhafa ládákat. Az 
ácsolt változatokat kizárólag a sokác falvak hagyatékában találták 
meg a kutatók. Ezeket őrzik a zombori Városi, ületve az újvidéki 
Vajdasági Múzeumban. A sokác szarkofág formájú ládákat bükk- 
és tölgyfából ácsolták. Díszítésük rendkívül egyszerű. A monostor- 
szeginek csak a tetejébe véstek párhuzamos ferde vonalakat, a 
vajszkainak minden oldala díszített, de ennek is a vésett ornamen
tikája kizárólag rombuszokból, háromszögekből áll. A sokácok 
mellett a szlovákok is szökrönyben őrizték ruháikat. Bácspetrőcről 
került egy gazdagon vésett és festett szarkofág alakú láda a Vajda
sági Múzeum gyűjteményébe.3

Szarkofág alakú láda Bácspetrőcről
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Nemcsak sokác és szlovák anyag bizonyítja, hogy Bácska északi 
részein voltak ácsolt ládák, hanem levéltári adatok is ezt igazolják. 
Egy csantavéri árverési lajstromban már a múlt század elején felje
gyeztek egy szuszékot is, ez azonban minden bizonnyal gabonatar
tó láda volt. Csantavér lakói 1785-ben költöztek Szabadka környé
kére a történelmi Magyarország északi vármegyéiből: palócok és 
szlovákok telepedtek itt le. A XIX. század elején készült jegyző
könyvben még olyan ládát is emlegetnek, amelyet korábbi ottho
nukból hoztak magukkal.4

A közgyűjteményekben található ácsolt ládák alapján megálla
píthatjuk, hogy Bácskában viszonylag kis területen voltak ezek 
használatban: a Duna menti sokác településeken, valamint azok
ban a falvakban, ahol szlovákok éltek. Hozhattak magukkal ilyen 
típusú bútorokat a XVIII. században a palóc telepesek: Topolyára, 
Zentára, Csantavérre, Horgosra, hogy csak a legfontosabbakat 
emeljük ki. Más úton is kerülhettek hozzánk ilyen bútorok. Bácska 
nyugati területén a gabonát zsilipéit deszkafalú magtárakban tárol
ták. E díszes, faragott épületekből még napjainkban is sok áll a 
nyugat-bácskai falvakban. Ezeknek az épületeknek a meglétéből, 
valamint a sokác ládákból feltételezhető, hogy korábban, a XVIII. 
században ezek a ládák is közkedveltek lehettek valamennyi itt élő 
nép lakásában.

A szakembereknek megoszlik a véleménye abban a kérdésben, 
hogy Vajdaságba milyen úton kerültek az ácsolt ládák. Egyesek 
elfogadják Bátky Zsigmondnak azt a nézetét, hogy a palóc betele
pülők hozták magukkal a gömöri ácsok munkáit, de nem vetik el 
Ottó Bram nézetét sem, aki szerint ezek a ládák Észak-Európából 
az Alpokon át jutottak a Balkánra, Görögországba.5 A csantavéri 
levéltári adat és a petrőci láda díszítése a gömöri ládákkal mutat 
rokonságot. A Duna menti sokác ácsolt ládák a baranyaiakkal és a 
szlavóniaiakkal rokoníthatók. Ezek a bútorok nem Észak-Magyar- 
országról kerültek Bácskába; a délszlávok: a szerbek és a sokácok 
hozták őket magukkal a Balkánról. Az ácsolt ládák elterjedésében 
észak és déli mozgást feltételezhetünk. A gömöri típusú ládákat 
„importálták”, az egyszerűbb díszítésű, kisebb méretűeket pedig 
helyben is ácsolhatták.
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A festett ládák

Az ácsolt láda szobai elhelyezéséről napjainkban már a sokácok 
körében sem gyűjthetünk adatokat. E településeken párhuzamo
san használhatták a festett ládákkal. A közgyűjteményekben talál
ható legrégebbi ilyen típusú tárgy ugyanis sokác településről való. 
Az 1796-ban készült menyasszonyi ládát Béregen találták. A többi 
datált festett láda a XIX. század különböző korszakaiban készült 
1840 és 1889 között. A béregi ládával mutat rokonságot az 1817- 
ben készült kupuszinai láda. Mindkettő homloklapjának a közép
pontjába a virágfüzéreket fülke alakú mezőben helyezték el. A 
fülke közepében minden esetben egy kisebb deszkából faragott 
négyzet vagy rombusz áll. A virágfüzér kontúrjait fehér színnel 
emelték ki. Nem volt lényeges különbség az itt élő nemzetek 
menyasszonyi ládái között. A szerbek a sötétkék és fekete alapszí
nű ládákat kedvelték, a szlovákok és a magyarok pedig a világo
sabb kéket és zöldet. Ez azonban nem volt szigorú szabály. A szí
nek világosodása inkább a különböző korszakokra utal. A múlt 
század utolsó évtizedeiben, amikor a békési bútorok erre a vidékre 
is eljutottak, a világoskék alapszínű menyasszonyi ládák voltak di
vatosak. Korábban a komáromi ládáknak volt meghatározó szere
pük. Ezek nemcsak Bácskában voltak népszerűek, hanem a Szerb 
Királyságban is. A Dunán szállították le, s a vásárokban árulták 
őket. Még Kragujevacra is eljutott belőlük egy. Erről tudósít Sre- 
ten Popovié 1834-ben: „Amíg a ruháinkat és hálóholminkat pakol
tuk a nagy pesti, vagyis a komáromi ládánkba, amelyre rá volt írva 
fehér színnel: ANNO 1829, ennek jelentését nem értettük.”7 

Bácskába és Bánságba három központból jöttek a festett búto
rok: Komáromból, Békésből és Csongrádból, de nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül az erdélyi központokat sem. A nagyobb városok
ban: Apatinban, Szabadkán, Zomborban, Kikindán, Becskereken 
fontos asztalosüzemek voltak, de egyikben sem alakult ki olyan 
műhely, melynek termékeit jellegzetes stílusuk miatt elkülöníthet
nénk. A ládáknak rendszerint a homloklapját cifrázták ki. A mintá
kat többnyire tükörképszerűen ábrázolták. Lehettek ezek szobaraj- 
zúak, de használtak előre készített sablonokat is. Az asztaloscéhek
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ezen a tájon viszonylag későn szerveződtek, a legkorábban 1700- 
ban Apatinban, a többi településen a XIX. század második évtize
dében: Adán 1819-ben, Zomborban 1820-ban, Szabadkán 1827-

A Q

ben, Újvidéken pedig 1829-ben. Jellemző adat, hogy az 1744-ben 
készített kéziratos magyar nyelvű árjegyzék még nem határozza 
meg az asztalosok munkabérét, a fél évszázaddal később, 1796-ban 
hitelesített árjegyzék ugyan említés tesz festett ládákról, de nem 
tudni, hogy az ára menyasszonyi, gabonás- vagy lisztesládára vonat- 
kozik-e. Német nemzetiségűek voltak ekkor Bácska iparosai. Ezzel 
magyarázhatjuk, hogy viszonylag korán megjelennek a festett bar
na bútorok.9

A XIX. században tehát helyi stílust nem különíthetünk el. Ez
zel ellentétben a XX. század első évtizedében néhány településün
kön konzervativizmust figyelhetünk meg: Monostorszegen a soká- 
cok még a tízes években is sötétkék menyasszonyi ládákat készítet
tek, Gomboson, Kupuszinán a világoskék virágmintás festett búto
rokat kedvelték. Monostoron a világoskék alapszín a húszas-har- 
mincas évek divatja volt. Ezeket a bútorokat már nem a vásárokon 
szerezték be, hanem a helyi asztalosok csinálták.10

Sokác festett láda
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A festett láda, amikor használták, mindig a tisztaszobában állt, 
ha volt ilyen helyisége a családnak. A mai adatközlők kizárólag a 
párhuzamos szoba berendezésére emlékeznek, ezért csak az ilyen 
szobabelsőknél határozzuk meg a helyét. Minden esetben a két 
ablak között állt, a mestergerenda alatt. A láda fölött a katolikus és 
a református családoknál a nagytükör, a pravoszlávoknál a tükör 
helyén a család védőszentjét ábrázoló ikon volt. Rendszerint ezen 
tartották a dísztörülközőt is. Ide tűzték fel a virágvasárnapi szentelt 
barkát, ha nem élt az a hiedelem, hogy a barkától elszaporodnak a 
legyek a lakásban. A szerbek szent virágjukat, a bazsalikomot tet
ték az ikon mellé.

A festett ládák Észak-Bácskában a tízes évekig voltak a tiszta
szobában. A nyolcvanéves adaközlők úgy emlékeztek, hogy nagy
anyjuknak, a szálének láda volt a stafírja. A következő nemzedék 
erre a bútordarabra még emlékezik, de az ő gyermekkorában már 
a kamrában állt, s lisztet vagy kukoricadarát tartottak benne. Nap
jainkban is ez a funkciója, ha esetleg megvan.

A sublót

A menyasszonyi ládák és a szekrények között képez átmenetet a 
parasztbútorok között. Kétféle elnevezését ismerik ezen a vidéken: 
a sublót, suglót mellett az almárium, ómárium kifejezés is ismert. 
Az itt élő valamennyi nép az első megnevezését ismeri, az almári
um helyett viszont a szerb, illetve horvát nyelvben a dolaf szót 
használják. A XIX. század utolsó évtizedében került a parasztszo
bákba, s a negyvenes évekig volt divatban. így emlékeznek az adat
közlők, viszont a levéltárban lényegesen korábbi adatokat is talál
tunk. A már említett 1796-os árjegyzékben háromfiókos almárium 
is szerepel, a múlt század közepén készült szabadkai végrendele
tekben pedig sublótot, s nem menyasszonyi ládát említenek a vég- 
rendelkezők. Ma már csak az idősebb háztartásokban használják. 
Ha megvan, akkor a kamrában tartják.

Három típusát készítették ezen a vidéken. A legrégebbi subló
tok három-, illetve négyfiókosak voltak, sötétbarnára festették 
őket, porcelán volt a fogantyújuk. A másik típus fekete volt,
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A sublót

rézfogantyúval, a harmadikon, a flóderozotton csipkés peremlécek 
álltak. A különböző formájú ládákat területileg nem különíthetjük 
el, mert valamenyi típust még napjainkban is megtalálhatjuk az 
idősebbek otthonában. A porcelánfogantyús a szegényebbek laká
sában állt, mert a tehetősebbek a két utóbbi egyikét adták a lá
nyoknak kelengyébe, vagy ahogy ezen a vidéken mondják: stafírba.

Az almáriumot vagy a festett láda helyére, a két ablak közé, 
vagy pedig az oldalablak mellé, az ágy végéhez tették. Ha nem a 
két ablak közé került, akkor a helyére a karospadot, a kanapét 
helyezték. Pravoszláv helyeken mindig a két ablak között állt, fö
lötte volt a család ikonja, a bazsalikom és a szentelt barka. Ezt a 
bútordarabot, a festett ládáktól eltérően, minden esetben letakar
ták, leginkább fehér slingelt terítővei, a két világháború közötti
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időszakban már csipkét is tettek rá. A sublót tetejére rakta a házi
asszony csecsebecséit, a búcsúról hozott kegytárgyakat. Ha az ágy 
végében állt, akkor a falra akasztották a nagytükröt, amennyiben 
volt a családnak. Ha ilyenre nem jutott, akkor a kis talpas tükör is 
itt állt a többi apróság között. A tükör köré akasztották a családi 
fényképeket szigorú rendben.

A szabadkai tanyákon: Kelebián, Ludason még a negyvenes 
években sem használtak szekrényeket. A család ruháját az almári
umban őrizték, a kabátokat rúdra aggatták fel egymás mellé a tisz
taszobában. A falvakban az első szekrények, a sifonérok, sifonyérok 
a múlt század utolsó évtizedében jöttek divatba.

A szekrények

Megnevezése változó volt településeinken. Leginkább a sifonér 
kifejezést használják. A bunyevácok, sokácok, szerbek is így jelölik 
a kétajtós szobai bútordarabot. Moravicán és Doroszlón jegyeztük 
fel a magos ómárium, illetve almárium kifejezést. Legkorábban a 
németek tisztaszobájában állt. A múlt század végén sötétbarna 
szekrényeket gyártottak. Egyetlen díszük a tetejükre helyezett, fű
részelt deszkából készített monogram és az esküvő idejét jelző kel
tezés volt. Ilyen díszes bútorokat csak a gazdagabbak csináltattak a 
lányuknak. A húszas évektől a világosbarna festett bútorokat ked
velték. Doroszlón ezekre gyárilag készített virágmintás levonókat 
ragasztottak. Martonoson az ajtólapokra szabadrajzú virágmintá
kat véstek, többnyire rózsákat. A vésett bútorokat helyi asztalos 
készítette, de a központ valószínűleg Kanizsán volt, mert hasonló 
sifonérokat találtunk a kanizsai tanyákon: Ormon és Völgyesen. A 
helyi vásárokon, hetipiacokon árulták őket.

A szekrények kétajtósak voltak. Az egyik felükben volt az akasz
tós rész, a másik felüket pedig polcokkal négy-öt részre osztották. 
A polcok összerakására is nagy gondot fordítottak, gazdagon slin- 
gelt szalagokat, stráfokaX tettek a szélükre. Az ajtók belső oldalára 
szentképeket ragasztgattak, s a háziasszony idejegyezte fel életé
nek legfontosabb eseményeit: mikor ment férjhez, mikor szült, szü
leinek és a családtagoknak a halálát, végül gyerekeinek házasság
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kötését. Ha egyéb fontos esemény is történt a család életében, 
akkor azt is ide írta fel.

A kétajtós szekrények a hatvanas évekig elmaradhatatlan részei 
voltak a tisztaszobáknak. A modem gyári bútorok hatására a kam
rákba kerültek.

Az ágy

A vajdasági szobabelsők leglátványosabb része a tisztaágy. A 
magasra vetett ágy valamennyi itt élő nép szobáját díszítette. A 
nyoszolyáról és az abba való ágyruháról a korabeli végrendeletek is 
megemlékeznek. Ezt édesanyjuk után mindig a lányok örökölték.11 
A csantavéri jobbágylevelekből tudjuk, hogy már a XIX. század 
első harmadában fontos szerepe volt ennek a bútornak az itteni 
magyaroknál. A szerbek az ágyat csak a XIX. század utolsó évtize
deiben kezdték használni. Addig priccsen aludtak, erre sorakoztat
ták a párnákat, vastag, durva gyapjútakaróval takaróztak. Kétféle 
ágyat ismertek ezen a vidéken. Az ágyvégek a múlt század nyolcva
nas éveiben alacsonyak voltak. A századfordulón jöttek divatba a 
magas cifra ágyvégek, a tornyos ágyak

Az ágyakat minden esetben párhuzamosan helyezték el a mes
tergerendával, a bejárati ajtóval szemben. A gerenda alá sohasem 
tették az ágyakat, mert ott a koporsónak volt a helye. A gerenda 
alá nem feküdtek, mert az itt élő népek úgy tudják, hogy aki ezt 
megteszi, azt nagy baj éri, gyógyíthatatlan betegséget kap. Ez a 
hiedelem indokolja, hogy a húszas években vásárolt hálószobabú
torok ágyait sem rakják egymás mellé, mint a városi lakásokban, 
hanem a hagyományos elhelyezéshez ragaszkodnak.

A vetett ágy szépségét a benne elhelyezett ágynemű adta. Az 
ágy bevetése településenként változott. A szerb és bunyevác tiszta
szobában a szalmazsákot gyapjúszőttessel, ponjavicával takarták 
le.12 A magyar falvakban erre fehér lepedő került. Vajdaság északi 
településein minden nemztiség ismerte azt a megoldást, hogy az 
ágyneműt nem közvetlenül a lepedőre rakták, hanem a két ágy 
végét deszkával kötötték össze. Erre a deszkára került azután a 
díszesen kivarrott lepedő, majd erre sorakoztatták fel a nagypámá-
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kát, leginkább hármat, a nagyméretű dunyhát, s végezetül a kispár
nákat. Az ágynemű összerakása is településenként változott. A 
szalmazsák és az ágynemű közötti részt többféleképpen hívták: 
bódénak, bújónak, supelátnak, suttynak13 A supelát utalhat a 
mennyezetes dunántúli szuperlátos ágyra is. A bezdániak erről a 
vidékről települtek mai lakhelyükre. A korábbi nyoszolyaformát is 
megőrizhette ez az elnevezés.

A díszes vetett ágynak fontos szerepe volt az itteni népesség 
szobájában. Tisztaszobája ugyan nem volt a szegény embernek, de 
egy tiszta vetett ágya minden asszonynak volt. Ezt az ágyat soha
sem használták, esetleg a bújóba mehettek be a gyerekek. Ha tolira 
nem tellett a családnak, akkor a párna és dunyhatokot szénával 
vagy szalmával tömték ki, s erre húzták rá a gazdagon hímzett 
ágyhuzatot.

A magyarok díszes ágya Doroszlón
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Összegezés

Észak-Bácskában nem alakult ki tehát olyan asztalosközpont a 
XIX. század közepén, ahol önállóan kialakított stílusú festett búto
rokat készítettek volna. Az itt élő különböző nemzetiségű lakosság 
befogadókészsége nagy volt, az apatini, zombori, szabadkai, újvidé
ki, zentai vásárokra különböző tájegységekről hozták ide az aszta
losportékát is. A komáromi ládákat egész Vajdaság területén ked
velték, a gömöri ácsolt ládákat minden bizonnyal a XVIII. század 
végi telepítéskor hozták magukkal. A békési, hódmezővásárhelyi 
festett ládák legnyugatibb pontja Szabadka, déli pontja pedig Be
cse és Kishegyes. A szegedi kirajzású magyar falvak kedvelt bútora 
volt. A századvég hagyományos szobabelsője rendkívül változatos 
volt. A sváb, a magyar, a szerb, a bunyevác gazdák a polgári lakos
ságra jellemző bútorokat vásároltak. A szoba berendezésekor to
vábbra is ragaszkodtak a hagyományos párhuzamos berendezés
hez.

Ebben az időben, a századfordulón a hagyományőrző sokác fal
vak már helyben készítik bútoraikat, kialakítják helyi stílusukat, 
amelynek jellegzetességeit máig nem gyűjtöttük össze. Szeren
csénkre Monostorban és Béregen még sok festett bútor fellelhető. 
Élnek az egykori asztalosok leszármazottjai, egy asztalosdinasztiá
ról is tudunk. Hasznos lenne, ha a meglévő tárgyak és a mesterek 
visszaemlékezéséből meghatároznánk a Duna menti sokác festett 
bútorok jellegzetességét.

Kupuszinán, a másik hagyományőrző településen, a századfor
dulón, a korábbi sötétkék szín helyett, a világoskék jön divatba. A 
szabadrajzú minták elrendezései is a helyi mesterek leleményét 
tükrözik. A kupuszinai bútorok feldolgozása is adóssága a vajdasá
gi néprajztudománynak.
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A LAKÓHÁZ ÉS ESZKÖZTÁR ALAKULÁSA 
CSANTAVÉREN

Bevezető

A múlt század nyolcvanas-kilencvenes éveiben, a gabonakonjuk- 
túra idején fellendült Csantavér általános gazdasági helyzete. Meg
ítélésünk szerint ebben az időben sok új ház épülhetett. A kicsit 
jobb módúak házaikra napsugaras oromzatot vagy -  ahogy a hely
béliek mondják -rúzsásat tettek. A héjazat zsindelyes volt, fasindél. 
A századforduló tájékán a gazdasági élet ismét alábbhagy, ez meg
látszik a falu építészetében is. A tízes években nem sok új ház 
épült. Az Új (ma Május 1.) utcában 1983-ban mindössze öt-hat, 
akkor divatos, vakolatdíszítésű házat találtunk, ezzel szemben 
ugyanebben az időszakban 54 napsugaras ház állt a faluban. Ez a 
két adat is azt bizonyítja, hogy nem volt jelentős építkezés a köz
ségben. Csantavéren nyomát sem találjuk a népi barokknak, amely 
meghatározta Temerin, Ada, Mohol, Kerény, Doroszló, Topolya, 
Sztapár és más helységek népi építészetét. A községben a vakolat
díszítésű házak kiblis elnevezését nem ismerték. Tehát a ma is álló, 
hagyományosnak mondható házakat a múlt század utolsó évtizedé
ben építették, ezeket javították, tatarozták az elmúlt időszakban, 
lecserélték a zsindelyt, nagyobb ablakot tettek a ház végére, a tor
nácot, a gangot befalazták.

Nagyobb arányú változásokat az utóbbi tizenöt évben tapaszta
lunk a falu népi építészetében. Az utóbbi három évben az 54 nap
sugaras házból már négyet lebontottak.

A hagyományos szerkezetű lakóház még megfigyelhető a tele
pülésen, a falusi háztartások eszköztára azonban jelentősen átala
kult.
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A lakóház a XIX. században

A csantavéri házról viszonylag kevés adatunk van a XIX. szá
zadból. Némi eligazítást ad a szabadkai Történelmi Levéltárban 
őrzött iratanyag erre vonatkozólag is. A végrendeletek, hagyatéki 
leltárak adatai jól hasznosíthatók. A házak természetesen vert falú
ak voltak, a héjazatuk nád és zsindely volt, a szabadkéményt fából, 
illetve nádból készítették, mert például Kovács Pál helybéli mol
nár arra kéri az úriszéket: engedélyezze, hogy a malomházba kőké
ményeket építsen, mert a malomban lévő, „fából épült kéménye 
m eggyulladtGalatz Katalin végrendelete pedig azért tanulságos, 
mert az asszony ingó vagyona igen szegényes. Említést tesz egye
bek között egy lábon álló hidasról,  ládáról, ágyi mháró\ nyoszolyá- 
val, egy fa asztalról lágyfából. Az árverési jegyzőkönyvek is arról 
tanúskodnak, hogy ebben az időben igen szegényes lehetett egy- 
egy család eszköztára. A jobbágyfelszabadítás után megszűnt az 
úriszék tevékenysége.

Csantavér múlt szá
zadi állapotáról az Or
mos-gyűjtemény Csan
tavér etnográfiai és to
pográfiai leírása 1860- 
ban című összefoglaló
ja tudósít. Az ismertető 
néprajzi része rendkí
vül vázlatos, csupa álta- 
lásságokat közöl: a há
zak vert falból készül
tek, a tetőzet kivétel 
nélkül nádból van. A 
házak a jegyző szerint 
túlságosan nagyok a 
telkekhez viszonyítva, 
mégis kényelmetlenek, 
mert csak a zsidó és a 
hivatali lakások tekint
hetők kényelmesnek. A legrégebbi ház
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Az eszköztárról csupán a következőket olvashatjuk: „Háztartási 
eszközök tekintetében megelégszenek a legszükségesebbekkel. Va
lamennyi néprétegnél nem észlelhető a fényűzés.”

A kevés levéltári adatból nem körvonalazhatnánk fel a csantavé
ri házat a múlt század közepéről, viszont a faluban áll még két 
olyan épület, mely a helybéliek szerint legalább kétszáz éves. Ha 
eltekintünk a némi túlzástól, a Sár (ma Kis Ferenc) és az Ifjúság 
utcai ház kétségkívül a legrégebbi épületek közé tartozik. Az előb
bi felépítésénél a falak az alapnál 80 centiméter szélesek, a tető 
alatt elkeskenyednek 40 centiméterre.

A lakóház és eszköztár a századfordulón

A múlt századból ránk maradt épületek a Sár utcából és a Fő 
utcából arról tanúskodnak, hogy az XXIX. századnak és a XX. 
század első felének népi építészete között nincsen lényeges elté
rés. A helybéliek háromféle háztípust ismernek: fordított házai vagy

Kevés volt a keresztház
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A kiskapu és a nagykapu

körösztülfordított házat (ebből nagyon kevés volt Csantavéren), vé
ges házat (ebből van a legtöbb) és a legkisebb házat, a putrit: vótak 
olyan kisebb házak, putrinak mondták, az még le vót tapaszttá, sár vót 
a teteje, úgy le vót tapaszttá, annak pallata nem vót. Minden háznak 
két bejárata volt: a kétfelé nyíló nagykapu és a kiskapu. Kivételt 
képeztek a fordított házak, melyeknek egy nagykapujuk volt. A 
kapualjat Csantavéren szárazkapu-bejáratnak nevezik. Adaközlőim 
emlékeznek még azokra a kiskapukra, amelyekre fakilincset tettek: 
závár helétt madzagon húzták kivűrü, akkó belement. A kapu kü
szöbje alá ásták el a rontást. Összekötözték, megcsomózták a gatya
madzagot, és a küszöb alá elásták. Aki átlépett rajta, megbetege
dett. Amikor az állatokat a legelőre hajtották, vagy ha piacra vitték 
eladni, egy bizonyos Mári néni mindig leterített egy abroszt a kapu 
elé, és azon hajtatta ki a jószágot. Tette ezt azért, hogy ne vigyék ki 
a házból a szerencsét. A ház utcai frontján a véges házaknak rend
szerint két dupla fenekű ablaka volt, az ablakszárnyak pedig há- 
rom- vagy négyfiókosak voltak: mennél kisebb vót a züveg, annál 
olcsóbb vót annak a parasztnak.

A házat régebben kizárólag fehírre meszelték, a lábazatát, az 
alját kékkel, kikkel húzták el. Később a lábazat egyes házaknál 
díszítésként négy-öt centiméterre elöl állt, ezt a csantavériek prém
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nek nevezték. Ezt is valamilyen sötétebb színnel húzták meg. A ház 
utcai frontját évente kétszer bemeszelték: tavasszal Szent György- 
nap után, ősszel pedig Szent Mihály előtt. Azért ebben az időszak
ban, mert télen és kora tavasszal nyirkos az idő.

A csantavéri házak díszesebb változata a deszkaoromzat, ezt fur- 
falnak nevezik. A díszesebb napsugaras oromzatot az adaközlő nők 
egyszerűen észre sem vették. Földi Ferenc rúzsásnak mondta, Ve
réb Gyula, akinek napsugaras háza van, sugárfűrfalnak nevezte. 
Földi szerint korábban ezeket több színűre kicifrázták. Mi több 
színt már nem találtunk, többnyire csak egy színt fedeztünk fel a 
deszka házvégeken: barnát vagy kéket. A falazott oromzatnak a 
faluban tűzfal a neve.

A ház udvari része az eleje. A múlt század közepe táján még 
nem volt előtte tornác, a nádtetőnek egymétemyi csorgást hagytak. 
A század nyolcvanas éveiben egyre gyakrabban építettek a házak 
elé tornácot, gangot, melyet faoszlopokkal támasztottak alá. Desz
kából készítik a mellvédet, a hűvösséget pedig a felfuttatott vad
szőlő, a hajnalicska adta. A nádas, a zsindelyes házaknak nem volt 
csatornája, az esővíz a csurgásba hullott. Bajelhárítónak a csorgás- 
ba dobták a baltát és a szénvonyót, ha jégeső esett, az ereszet ge
rendáiba pedig felfűzték a virágvasárnapi szentelt barkát.

Az épület egyetlen bejárata a ház elején volt: a konyhaajtó, 
amely mindig teliajtó volt, nem volt benne üveg; laciajtónak is ne
vezték. A laciajtó az dészkábú vót, nem vót benne üveg. Hogy ne 
járjon be a baromfi, a laciajtó előtt sarampó állt, egymétemyi ma
gas lécajtó. Ide állították a menyasszonynak a söprűt, a lapátot, a 
szénvonót, és a násznép figyelte, hogy az új asszony felkapja-e vagy 
se, mert ettől függött, lusta lesz-e vagy fürge. Adatközlőink gyer
mekkorában a konyhaajtók még fakilinccsel működtek. A fakilin
cset madzaggal nyitották, húzogatták; leginkább gatyamadzagot al
kalmaztak, mert az erős volt. A kilincsek később vasból készültek. 
Ezeknek már zárja, závárja is volt, és ezt kúccsa be is zárhatták. Az 
ilyen vaskilincsű ajtóra akasztották fel azt a tyúkot, amelyik nem 
bírt megtojni, és azután háromszor kicsapták az ajtót.

Az ajtó szárnyát a sarokvas segítségével az ajtóféfára akasztot
ták. A sarokvasat szalonnával kenegették, hogy ne csikorogjon. A 
sarokvasra öntötték azt a mosdatóvizet is, mellyel a szemmel vert
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gyermeket mosdatták meg: Mérték kanállá a vizet, akkó megmos
datták benne, akkó mérték vissza, /ta még vóí vérré szemmé, akkó 
több vót a víz. Ha nem vót mégverré, akkó annyi vót, mini elősző. A 
vizet a sarokvasra öntöttük. A következő szöveget mondták:

Atya, mullasztod!
Fiú, oszlassad!
A Szentháromság úristen 
Semmivé tegye!

Az ajtót nem csapkodták. Ha véletlenül kinyílt valaki után, ak
kor úgy tartották, hogy az illető hamarosan meg fog halni. A gű- 
gyű, hogy sikerrel járjon a közvetítése, a farával vagy a hátával 
csukta be az ajtót. Az ajtónak minden esetben volt küszöbje. Ha 
aláásott a kutya, akkor az halottat jelentett. A szemetet sohasem 
söpörték át az asszonyok a küszöbön, mert kisöpörték volna a sze
rencsét is. A faluban ismerik a tejvarázslásnak azt a módját is, 
amikor mosdóvízzel megmossák a küszöböket.

A házba a konyhán át jutottak. A konyha pitar elnevezését nem 
ismerik. Hogy valaha így is nevezték a konyhát, arra csak Veréb 
Gyula adatközlőnk emlékezett, de ő magát nem tartja igazi csanta- 
vérinek, mert a zentai fődbű gyütt. Pálics Rozália úgy vélte, hogy a 
komrát hítták régen pitamak.

A  hagyományosnak mondható lakóház konyhája két részből állt: 
a hátsó részben álló szabadkéményből, szabadkímínybű, és a kony
hából. A kémény a mestergerendáig le volt falazva, ezt nevezték 
ellenzőnek. A  szabadkémény alatt volt a kemince szája, előtte a 
padka, a padka végében a katlan, ebbe tették a bográcsot Adatköz
lőink gyermekkorában jelent meg a takaréktűzhely, a sporhet, 
amely kezdetben a szabadkémény alatt volt, másoknál pedig a szo
bában. A mai idősek már elsősorban a tűzhelyen készítették az 
ebédet, de emlékeztek még nagyszüleikre, akik a kemence előtt a 
vaslábon főztek: Vót vasláb, arra tették föl a lábost, három lába vót 
neki. Főtétték a lábost, azt mondták, hogy az a kasztró, az ódalán vót 
a fazék. A  szabadkéménynél tartották azokat az eszközöket, ame
lyeket a főzésnél használtak, a szénvonyót, a piszkafát. A  kemence 
száját tévővel zárták e. A  tévőnek két változatát ismerték: a pléhből 
készültet a helyi kovácsok készítették, a sártévőt pedig az asszo
nyok.
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A szabadkémény

A kemencét fűtik, nem tüzelnek benne. A fűtésre szalmát, szá
rat használtak, a legszegényebbek pedig ballangót (ördögszekeret). 
Szárrá, szalmává,  még olyan szégínyek vótak a népek, akkó mentek a 
fődre, szedték össze a ballangót, akkó a ballangóva fűtöttek, még csu- 
mává. Ha morgott a tűz, a helybéliek úgy tartották, hogy pöröl. Ez 
veszedelmet jelentett, ezért beköpködtek rá, hogy ne pörőjőn. A  
váltott gyereken úgy próbáltak segíteni, hogy ráültették a sütőla
pátra, és a kemence szájához rakták. A torzszülött gyereket tartot
ták váltott gyereknek. A vátott gyeréket, mikó főtétték a kemince 
szájáná, ráűtétték a lapátra, odaűtették, bent a kemincébe égétt a 
csuma. A  kisgyerekét még rátétték a sütőlapátra, oszt az ördög vissza- 
vátotta. A  tátosok kicseríték. Azt mondták: a tátosok évitték

A  tulajdonképpeni konyha az ellenző előtti része a konyhának. 
A szegényebbeknél kevés eszköz volt itt. Az ajtó fölött leginkább 
polc volt. A pócon tartották azokat a kenyereket, melyeket még 
nem szegtek meg. Az edényeket a konyha falába vájt vakablakban 
tartották: a vaklukba, falkaszniba. A  konyhaajtó mögött kalászává 
fölfelé állt a cirokseprű. Minden esetben a szoba, illetve a konyha
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közepére söpörték a szemetet. A szemetet az asszonyok régen nem 
lapátra szedték föl, hanem apöndölük aljába.

A halottas házban a szemetet a halott után öntik, hogy ne le
gyen több halál a családban. A két karácsony között nem söpröget- 
tek, mert karácsony böjtjén bevitték a szalmát, s újévig a szobában 
volt. Az ünnep után, amikor kivitték, valamennyi jószág alá tettek 
belőle, még félre is tettek a kotlósok fészke számára, mert ezen 
nyugodtabban ültek. A szalma maradékát nem dobták a szemétre, 
hanem eltüzelték.

A gazdagabbak konyhájában már szekrény is volt, ezt kredenc- 
nek nevezték. A tízes évek végén, a húszas évek elején a lányok 
stafírba kredencet és szekrényt kaptak. Tehát ebben az időben je
lenik meg a konyhaszekrény. A tányérokat már nem rakják az el
lenzőre, hanem beteszik a konyhaszekrénybe.

A húszas években -  hatósági rendelet hatására -  fokozatosan 
megszüntetik a szabadkéményeket. A kémény teste azonban to
vábbra is megmarad a padláson, csak födémet tesznek alá. Amikor 
megszűnik a szabadkémény, a konyha is fűthető lesz. Asztalt, szé
ket is találunk benne, s lassan átveszi a lakószoba funkcióját.

A szegény parasztok házában a padlásfeljárat a konyhában volt. 
Itt állt a létra. Más esetben a padlásra a kamrából, komrábú jártak 
fel, de olyan házak is vannak Csantavéren, amelyeken a padlásföl- 
járat a ház végében, végibe volt. A paliás létrafogain dugdosták kö- 
rösztú a tyúkot, ha nem bírt megtojni. Háromszó átvette a létrán, 
akkó visszatétte az ülőre, akkó mégtojt. Ha a konyhában volt a pad
lásfeljárat, akkor a létra alatt volt a szennyesláda is. Másutt a 
szennyes ruhát a kamrában tartották, amíg nem mosták ki.

A konyhából mentek a szobába, az első házba, mert a szobát 
leginkább így nevezték. A szoba ajtaja legtöbb helyen már üveges 
volt, erre tették azután afirhangot. A szobaajtó sarokvasára akasz
tották a törülközőt, vagy egy szögön lógott az ajtó közepén. Az 
ajtóval szemben volt a két utcai ablak, ez rendszerint dupla ablak 
volt, a ház elején volt az ódalablak, ez többnyire szimpla, cimpla 
volt. Ősszel, ha a szobában fűtöttek, az ablak megpárásodik, megiz
zad, télen, ha hideg van és befagy, akkor mégrúzsásodik. Amikor 
hideg van, a két ablak közé szalmával kirakott párnákat raktak, 
hogy ne jöjjön be $ hideg levegő. Nyáron az ablakba cserepes virá
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got tettek. A helybéliek kedvenc virágja a muskátli és a rozmaring 
volt.

A váltott gyerekre ráverték az ablakot, meg a lopott ablakpár
kány is segített a vízfejű angolkóros kisbabán. A vátott gyerekre 
ráverték a ablakot. Levették az ablak szárnyát, a gyerek fölé tették, úgy 
kopogtatták még még letörték az ablakpárkányt, éviitek belűle. A 
csantavériek úgy tartják, hogy illetlenség másnak az ablakán beles- 
kelődni. Különösen nagyot vétenek az illem ellen, ha a beteghez, 
illetve a halotthoz lesnek be. Elfeledik az álmukat, ha reggel felke
léskor az ablakra néznek.

A házak földesek voltak, csak nagyobb gazdák szobája volt pal
lós. Hogy milyen ritka volt a padló, azt Veréb Gyula adatközlőnk 
visszaemlékezése is igazolja. Édesapja egy zentai mérnöktől vette 
meg a tanyájukat. A tanya egyik szobája már ki volt padlózva, a 
tisztaszobát nem nagyháznak nevezték ezután, hanem pallós ház- 
nak. A szobát és a konyhát hetente egyszer felmázolták. Általában 
fekete földdel mázoltak, hogy ne töredezzen fel, marhatrágyát is 
tettek bele. Azoknál a házaknál, ahol csak egy szoba volt, az ágy 
alját felmeszélték fehérre. A híresebb gazdák a lakószobát sárga
földdel mázolták föl, a nagyházat, a tisztaszobát pedig fölmeszelték.

Arról, hogy Csantavéren korábban sarkos volt a szobában az 
elrendezés, nincsen adatunk. Adatközlőink minden esetben a pár
huzamos szobabelsőt ismertették. A tisztaszobában tehát nincsen 
szentsarok és munkasarok, mint ahogyan a szegedi, illetve a hód
mezővásárhelyi tanyákon volt. A fal mellett a szoba hosszanti olda
lán két ágy állt, a két ablak között volt a sarokpad, előtte állt az 
asztal, az ágyak elé leginkább padot, később már székeket tettek. 
Az ajtótól jobbra volt a nagyméretű kemence. A kemence és az ágy 
között volt egy másik fekvőhely, a priccs. A másik oldalon az ágy 
folytatásában állt az almárium. Az adatközlők még arra is emlékez
nek, hogy a kabátokat nem a szekrényben, hanem rudakon tartot
ták, de a mai nyolcvanévesek szüleinek már volt sifonyérjuk.

Ez az elrendezés még napjainkban is megmaradt azokban az 
idős háztartásokban, amelyeknek tulajdonosai magányosan élnek. 
A szobabelsőben csak annyi változás történt, hogy az almárium és 
a kemence kiszorult a szobából. Adatközlőim közül már egy sem 
kapott almáriumot kelengyébe, mindegyikük szekrényt vitt új ott-
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hónába. A sublót, melyet édesanyjuktól jussótak, a szobában volt, 
de végül kikerült a kontrába. Édesanyjuktól nagyanyjuk tulipános 
ládáját is örökölték, de ezt sohasem tették a szobába, a kamrában 
állt, korpát, kukoricadarát tartottak benne. Földi Ferenc adatköz
lőnk még őrzi felesége nagyanyjának a ládáját, de nem becses ér
tékként, hanem korpát és darát tart benne.

A visszaemlékezések szerint legtöbb csantavérinek csak egy szo
bája volt. A család azonban ragaszkodott a tisztaágyhoz, mert a 
tisztaszoba lényege éppen a feltomyozott díszes nyoszolyában van. 
Ez a szoba dísze. Akinek nem jutott külön tisztaszobára, az lega
lább egy tisztaágyat bevetett az első házba. Még akkor is megtette 
ezt, ha a párnátokban, a pámacihában toll helyett szalma, illetve 
széna volt. A tisztaágyat nem használták. A nyoszoja két végére 
rámát tettek, erre rakták fel élével a párnákat, a vánkusokat. Az 
ágy aljába szalmazsákot, lepedőt, apacájt tettek, amely nem fehér 
vászonból volt, hanem rongypokrócból. A ráma és a szalmazsák 
közötti részt suttynak nevezték. Ez az üres tér nem volt látható, 
mert ágyterítővei letakarták. A suttyban aludtak éjszaka a gyere
kek, hárman-négyen is elfértek egymás mellett. A tisztaágy párna- 
haja fehér volt, az oldala gazdagon hímzett, slingütt. Hogy jól látha
tó legyen, a fehér hímzés alá különböző színű klottot dugtak, így a 
hímzés alatt a párna vége rózsaszín, kék, illetve sárga volt. Az ágy
nak fölső és alsó vége van. Az alsó végében tartották a mángolót és 
a nyútófát. A  szalmazsákba a bolhák ellen mirhát vagy diófalevelet 
tettek. A szülő asszonyt elfüggönyözték, hogy ne rontsák meg a 
gyereket, ne verjék meg szemmel. Az újszülöttet mindaddig nem 
hagyták egyedül, míg nem keresztelték meg, az édesanyja pedig 
nem volt túl az avatón. Ugyanis csak a kereszteletlen gyereket cse
rélhetik ki a rosszak, és lesz belőle vátott gyermek.

A másik ágyat sohasem tornyozták fel. Naponta bevetették, 
mert itt tartották azokat a párnákat és dunyhákat, melyeket a csa
lád is használt. Ezek huzata nem volt fehér; gyárilag készített min
tás vásznat használtak. Ennek az ágynak a végében volt a priccs, 
ahol a nagyobb gyermekek aludtak. A bölcső, bőcső nappal a priccs 
mellett állt, éjszaka pedig az ágy mellett, hogy síró gyermekét az 
édesanyja ringathassa.
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A két ablak között, mint már említettük, a karospad, a kanapé 
állt. Ennek a sarkában volt a kinyérkosár a kenyérrel. Előtte állt a 
fiókos asztal. Itt tartották az evőeszközöket, a kiseket, vellákat, ka
nalakat Az asztal lábait lécekkel is megerősítették; néhány helyen 
ezen az alsó részen állt a kenyereskosár. Fésűt, sipkát, kalapot nem 
tettek az asztalra. A gyerekekre, ha kalimpáltak a lábukkal, rászól
tak: Ne kalimpájj a zördögnek! A  serdülő lányok nem ültek az asztal 
sarkára, mert attól féltek, hogy nem mennek férhő. Az asztalt csak 
vasárnap és jeles ünnepen terítették le. Az anyámnak vót olyan fehír 
abrosza, ki vót varrá, ki vót slinguve körű. Azt mindig ünnepén, kará- 
csonykó, húsvét/có, pünkösdkó, akkó tette fő, nagyon vigyázott rája.

Karácsonykor, amikor vacsorához készültek, a terítő alá.néhány 
szál szalmát is dugtak, és így terítették rá az asztalra az abroszt. Az 
asztal alá szakajtót tettek, abba pedig a balta mellé sót, kukoricát, 
búzát és árpát. Karácsony után ezekkel megetették a jószágokat. 
Különösen vigyáztak a karácsonyi morzsára, mert ha valamelyik 
állat megbetegedett, akkor a morzsával füstölték meg.

Karácsonykó is, mikó ettek, mit ettek? ami vót: gubát, tésztát, ba
bot. Ezt mind összeszedték, beletették külön valami acskóba. Ha vala
melyik tehén vagy ló betegedett, akkó azt évvé mégfüstőték. Arra na
gyon vigyázott a szüle, a karácsonyi morzsára.

Az oldalablak alatt állt a három- vagy négyfiókos almárium; fö
léje akasztották a tükröt. Az almárium tetejére csészéket, findzsá- 
kat, a búcsúból hazahozott gipsz- vagy porcelánszenteket raktak. 
Úgy tudták, éjszaka nem ajánlatos a tükörbe nézni, mert baj éri az 
illetőt. A kisbabát addig nem tették a tükör elé, míg nem nőtt ki a 
foga. Ha halott volt a házban, akkor a tükröt fekete kendővel beta
karták, megállították a ház egyetlen óráját, amely az almárium fe
lett lógott.

Az ajtó melletti sarokban állt a kemence. Két típusa volt ismert: 
a kúp alakú banyakemence, amelyet zabszalmából és sárból készí
tettek, és a hasáb alakú sváb kemence, amelyet téglából és cserép
ből raktak össze. A banyakemencének vályogból építettek padkát. 
A gazdáknál már sarokpad volt padka helyett. A sváb kemencének 
nincsen padkája. A banyakemencének van ódala, télen itt szárítot
ták a ruhát, nyaka vagy válla és kalapja, ha szépen meg van formál
va. A kemence nyakán tartották mindig az ivópoharat, hogy ne
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legyen túlságosan hideg az ivóvíz. A gyerekek a verés elől a kuckó
ba bújtak, de ide dobták a tejfogukat is, ha kiesett, a következő 
szöveg kíséretében:

Egér, egér, adok neked égy csontfogat,
Te még aggyál nekem vasfogat!

Világításra viharlámpát is használtak, ezt a helybeliek ördöglám
pának nevezték, ha azonban nem volt petróleum, vagy nem volt rá 
pénzük, hogy megvegyék, akkor piláccsá világítottak. A lámpát, a 
tüzet masináva gyújtották meg, amelyet a falon, a masinatartóban 
tartottak, olyan helyen, hogy a gyerek ne érje el. A masinatartó -  a 
szentéltvíztartóval együtt -  a kemence melletti falon az ajtó mégétt 
volt.

A hagyományos házak gerendásak voltak. A szobán keresztül
húzódó főgerendát mestérgéréndának nevezték. Ezen a gerendán 
feküdtek a kisgerendák. A mestergerenda és a mennyezet között 
mindig volt hely. Ide tették csaknem minden házban az imakönyvet 
a kalendáriummal együtt és a pízüket. A pénzt minden alkalommal 
becsomagolták, s olyan ügyesen eldugták a gerendán, hogy csak a 
gazda tudta a helyét.

A szobát mindig fehérre meszelték, a konyhát is, csak az utóbbi 
időben szokás sötétkék festékkel becsapkodni a falakat kissöprű- 
vel, hogy ne piszkolódjanak be olyan gyorsan. A meszelés és a 
pingálás között különbséget tesznek a faluban. Ha csak mésszel 
festik a falakat, akkor meszelnek, ha erre minta is kerül, akkor 
pingálnak. A pingálás a harmincas évek végén és a negyvenes évek 
elején kezdett meghonosodni Csantavéren. Minden fehír vót. Kint 
vótam 44-ig, minálunk csak égy szoba lett bepingáva. Haraguttam 
érte, büdös vót, mindénféle áptojást belekeverték abba festékbe, és 
büdös vót utána.

A  konyhából, ha volt még egy szoba, akkor a hátsó házba men
tek, ha nem volt, akkor a kamrába. A  hátsó ház volt a lakószoba. 
Ebben a helyiségben lényegében ugyanazokat a bútorokat találjuk 
meg, mint az első szobában. A kamrában a polcokon, télázsin tar
tották a köcsögöket és azt a kenyeret, amelyet nem fogyasztottak. 
Itt volt a szalonna, a kolbász is, a lisztesládában pedig a liszt.

Olyan épületek is voltak, amelyek csak egy szobából és konyhá
ból álltak; ilyen a Kis Ferenc utca 12. számú ház. Az ilyenekben a 
padlás egy részét elkerítették; ez volt a komra.
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Kakasülő, horogfa és macskamászó

Kamra a padláson



Pincelejárat

A ma álló hagyományos lakóházak tetőszerkezete szarufás ka- 
kasülős vagy székes. A tetőszéket a kakasülő tartja. A szarufákat 
Csantavéren is, mint Bácska többi településén, horogfáknak neve
zik. Hogy szilárdabban álljon a tető, a szarufákat négy oldalról 
alátámasztják macskamászóval. Ha a padlástérben félméternyi ma
gas fal is marad, akkor az ilyen tetőteret majorpangos padlásnak 
nevezik.

A héjazat változatos volt a településen. A századfordulón első
sorban nádasak és zsindelyesek voltak a házak. Amikor lecserélték 
a zsindelyt, akkor helyébe hódfarkú cserepet raktak. Ezt a helybéli
ek apatini, illetve levélcserépként ismerik. A gabonát minden eset
ben a pallóson tartották, korábban pedig vermölték. A vermek az 
utcán a házak előtt álltak. A padlást aratás előtt kitakarították, és 
marhatrágyás sárral fölmázolták.

Pincét ritkán építettek a házak alá, de a nagygazdák portáján az 
udvaron külön állt a pince.
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AZ OROMI SZÉLMALOM ÉS SZÓKINCSE

Észak-Bácska területén mindössze öt szélmalom áll. A topolyai 
múzeumként fogadja a látogatókat, az oromi revitalizációja a befe
jezés fázisában van. A völgyparti sorsa bizonytalan, jóllehet a vaj
dasági szélmalmok közül a legértékesebb, mivel csak egyköves volt, 
a tetőszerkezete is egyedi, nem papucsokon fordították meg a tete
jét, hanem sínszerű gerendákon. A szabadkai nem műemlék, bár
mennyire szerették volna a Községközi Műemlékvédelmi Intézet 
szakemberei védetté nyilvánítani. Kisebb jogi tévedések miatt, no 
meg azért, mert mechanizmusát kiszerelték, a Tartományi Műem
lékvédelmi Intézet helyt adott a tulajdonos panaszának és a vég
zést semmisnek tekintette. A gunarasi malomban egy időben kocs
ma működött. Félő tehát, hogy csak a topolyai marad meg eredeti 
formájában, a gunarasi és a revitalizált oromi szélmalom vendéglő
ként fog a továbbiakban működni. A völgyparti sürgős felújításra 
szorul; ha nem végzik el rajta a legfontosabb javításokat, összedől. 
Kár lenne érte, mert az öt bácskai szélmalom az utolsó hírnöke egy 
letűnt fáradsáságos mesterségnek. Pedig -  alig fél évszázaddal ko
rábban -  csak az oromi határban tizenegy malom működött. Eze
ket egyelőre még a földrajzi nevek és az idősek emlékezete őrzi, 
meg azok a fényképek, melyeket az egykori tulajdonosok, illetve 
azok leszármazottjai készítettek róluk.

Az oromi szélmalmok hőskora a múlt század kilencvenes évei
ben volt, a századforduló tájékán még újakat is építettek, pusztulá
suk a két világháború közötti időszakban kezdődött, de többségü
ket az ötvenes évek végén bontották le. 1950-ig még működtek, de 
a nagy adók miatt a szélmolnárok sorban beadták az ipart, és a 
malmok elveszítették gazdasági jelentőségüket, nem javították 
őket, s a legcélszerűbb megoldásnak lebontásuk látszott. A téglát
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felhasználták az építkezéseknél, a faszerkezetet eltüzelték, csak 
néhány vasrúd, egy-két malomkő és az elsárgult fényképek marad
tak meg az egykori tulajdonosoknál.

Nagy megrázkódtatás lehetett a malmok lebontása a molnárok 
számára, mert Vajda Ferenc adaközlőnk még fényképeket is ké
szíttetett a bontás egyes fázisairól. Az ő visszaemlékezéseiből állí
tottuk össze az oromi határban álló egykori szélmalmok jegyzékét, 
valamint azokat a szakkifejezéseket, melyeket a kanizsai határban 
a tanyákon a molnárok használtak.

Vajda Ferenc 1910-ben Ormon született, abban az időben, ami
kor a helység még nem volt önálló község, hanem a kanizsai határ
hoz tartozott. Ő már nem, de szülei Kanizsára jártak haza, a szüleit 
Kanizsán, őt pedig már Ormon temették el 1990-ben. Főfoglakozá
sát tekintve már nem volt molnár, de mivel bátyjával közösen örö
költék a malmot, ha szükség volt rá, ő is őrölt, tehát a malom 
működését, az itt használatos szakkifejezéseket jól ismerte.

Az oromi határ legtávolabbi pontja Ostorkán (Ustorka) volt; itt 
húzódott a hármas határ Kanizsa, Martonos és Szabadka között. 
Ezen a területen is ta
nyák voltak. Az itteni 
szállásiak három szél
malmot is igénybe vet
tek. A Mélkúti család
nak két kisebb malma 
volt, két-két pár kővel 
m űködött, ezeket -  
akárcsak a háromköves 
Cvianov-féle malmot -  
már a harmincas évek
ben lebontották. Ezt 
követte a Sajátás szél
malom. Tulajdonosa 
Nagy Péter volt. A ma
lom érdekessége, hogy 
csak külső falai voltak 
téglából, belülről vály- 
kot használtak építő- A Bajusz szélmalom
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anyagnak. Az oromi Nagy úton két szélmalom is állt: a Vajda-féle 
malom és a Bajusz szélmalom. Az utóbbi Kovács Lukács tulajdona 
volt. A múlt század utolsó évtizedében vásárolta meg, de hogy 
miért építette át a saját földjére, azt nem tudta adatközlőnk. Való
színűleg csak a malmot vásárolta meg, a földet nem, így magától 
értetődő volt, hogy a téglát és a belső szerkezetet átvigye a birtoká
ra. A népi műemlékvédelem napjainkban is alkalmazza ezt a mód
szert a falumúzeumok létesítésekor. A múlt századi átvitel nem 
ilyen szempontok miatt történt.

A Bajusz szélmalom az egyetlen, amely még áll. A hetvenes 
években még élt a gazdája, amikor műemlékké nyilvánították. A 
védetté nyilvánítás után a szabadkai Fidelinka vállalat megvásárol
ta, s úgy látszott, hogy a szélmalmot száz év után ismét elszállítják, 
s a városban építik fel. Ekkor szerkezetének minden része még 
megvolt. Anyagiak hiánya miatt az áttelepítés elmaradt, és a ma
lom a helyi közösség tulajdonába került, de húsz év alatt csaknem 
teljesen tönkrement. 1989-ben kezdték meg a helyreállítását.

A Kis úton állt a 
Kisszövetkezeti malom; 
valahol az oromi vas
útállomás közelében le
hetett. A Fehér úton 
volt a Bagi malom, Do- 
lenán (Völgyes) két ma
lom is állt: a Nagyszö- , 
vetkezeti malom és a 
Vajda rokoságához tar
tozó Madár szélmalom. 
Tóthfalu közelében, a 
Tóthfalui úton volt a 
Bicskei-, a zentai határ
hoz közel, Bogarasnál 
pedig a Borsos szélma
lom.

A malmokat tehát 
úgy építették fel, hogy 
kielégítsék a helyi laA Nagy szövetkezeti szélmalom
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kosság szükségleteit, hogy egy-egy tanyacsoportnak legyen hova 
vinnie őrölni a gabonát. Ezeket az ipari létesítményeket nem köz
vetlenül a dűlő mellé építették. A malmoknak is, akárcsak a ta
nyáknak, külön útjuk volt. A következő utak közelében álltak: 
Csücsök út, Nagy út, Kis út, Fehér út, Bicskei út, Molnár út, Bugyi út, 
Tótfalusi út, Bogarasi út.

A szélmolnárság nem volt könnyű mesterség. Amikor fújt a szél, 
dolgozni kellett a malomban. Ilyenkor éjjel-nappal működött, nem 
számított, hogy vasárnap vagy más ünnep van. Az egyházi ünnepek 
közül csak a karácsonyt és a húsvétot tartották meg. Valószínűleg 
a bizonytalan munkarend is hozzájárult ahhoz, hogy sok szélmol
nár maradt nőtlen. Vajda szerint nem volt idejük udvarolni, az 
asszonnyal foglalkozni. Tehát ezért sem volt különösebb tekinté
lyük a szélmolnároknak, pedig egy-egy malomnak nagy volt az ér
téke: a hagyatéki tárgyaláson öt lánc föld értékével ért fel.

A molnároknak jól kellett ismerniük munkájukat. Ismerniük 
kellett a szelek irányát, fel kellett mérniük azok erősségét, hány 
pár kővel őrölhetnek, le kell-e szerelni a vitorlavásznat és a csikó- 
deszkákat vagy se. Ha hurkafelhők közeledtek, akkor leállították a 
vitorlákat, mert vihar készült. Legjobban a tavaszi déli szelet ked
velték, mert az alszél jó, arányos szél volt. Kora tavasszal az északi 
szél fújt ezen a tájon, mivel felűrű jön, felszélnék nevezik. Ilyenkor 
jár az a mondás: fölőrű gyün a szél, gyerünk őrőni. A szélmalom 
akkor használta ki a teljesítőképességét legjobban, amikor meg
emelte a férfiak kalapját. Mikó mán kezdi emegétni a kalapot az 
ember fejirű, akkor mán szoktuk mondani: hej, jó három pár küves 
szél fuj mán.

A kövek meghatározott termény őrlésére szolgáltak. A kukori
cát rendszerint két párral darálták, a harmadik párat a búza őrlésé
re tartalékolták. Búzából egy pár kővel egy nap alatt 150 kilogram
mot dolgoztak fel, mert a búzát kétszer-háromszor is át kellett 
engedni a köveken, a kukoricából viszont óránként két-három mé
termázsa is lefolyt. A századforduló tájékán, amikor még nem vol
tak eltelj edve a gőzmalmok, elsősorban búzát őröltek, vagy ahogy 
a helybéliek mondták: búzára mentek. Ekkor a vám tizenöt száza
lék volt, tehát ha két pár kő működött, akkor a napi kereset 40 
kilogramm gabona volt. A két világháború közötti időszakban már
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elsősorban kukoricát daráltal; ekkor már a vám is tíz százalékra 
csökkent. A kukoricát a tulajdonosok nem adták el, hanem a vám
ból évente hatvan-hetven hízót is meghizlaltak, ezzel is növelték a 
jövedelmüket.

Az alföldi tanyákon az egyetlen emeletes épület a szélmalom 
volt. Mindig téglából, illetve vályogból építették fel, tehát nem vert 
fala volt, mint a lakóházaknak. A téglát a helyszínen verték és 
égették ki. Az egykori szélmolnárok, akikkel még a nyolcvanas 
években beszélgettünk, nem emlékeztek az egykori malomépítők
re, de a gunarasi Buzogány József és Vajda Ferenc is úgy vélte, 
hogy egy-egy épület felépítése, belső szerkezetének beszerelése 
nagy szakértelmet igényelt.

Amikor őröltek, a szélmalom tetejét a tolókocsi segítségével a 
szél irányába fordították. A csúszó tetőszerkezetet a malom felső 
peremén fekvő keményfa korong biztosította. Vajda ennek az elne
vezését nem ismerte. A század első évtizedében ezt a tetőtípust 
majorpangnak hívták. Kanizsán nem ismerik ezt a kifejezést, de egy 
Csantavér környéki tanya magtárának tetőszerkezetét így nevezte a

gazda. A sárkeréken 
papucsok álltak, ame
lyek a sátorszerű tetőt 
tartották. A padlástér
ben áll ferdén, srégesen 
a szelestengely; ezt Or
mon fő  tengőnek  neve
zik. Az épületen kívüli 
részre van szerelve a 
négyágú vitorla, ame
lyet a szél erejétől füg
gően vászonnal, csikó- 
deszkával is felszereltek. 
A padlástérben áll füg
gőlegesen a szeleskerék 
(Ormon fo rgókerék ) ,  

amely mindig a szél irá
nyában forog. A szeles- 

A  főtengely tengelyhez a második
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emeleti födémrésznél kapcsolódik a bálvány, esetünkban a tengő, a 
felső végén a nagydobbal, a tengely alsó végén a sebeskerékkel, 
futókerékkel és annyi kisdobbal, ahány kővel a malom működött. A 
kisdobokat attól főggően, hogy mekkora ereje volt a szélnek, hoz
zákapcsolták, illetve lekapcsolták a sebeskerékről. A kisdobból az 
első emeleti padlásra vellás vasak vezettek, szélvasak, amelyekre a 
malomkövek voltak kapcsolva. Az alsó malomkő mindig szilárdan 
állt, hogy ne mozduljon el a helyéről (még gipsszel is betömték), a 
felső kő pedig leemelhető volt. A kövek leemelésére külön szerke
zet szolgált, az úgynevezett kűfőszédő szerkezet. Erre azért volt 
szükség, mert a köveket, ha jó időjárás volt, legalább havonta egy
szer meg kellett vágni. A köveket fenyőfából készült kéreg vette 
körül. Ebben a faabroncsban forogtak a kövek és őrölték a gabo
nát. A kérgen csavar volt, amellyel a malomköveken levő lyukakat 
szabályozták. A malomkövön volt egy parasztlyuk és egy másik, 
amelyen kiplilisztet engedtek le. Parasztra akkor őröltek, ha a kor
pát nem választották el a liszttől, ha pedig megszitálták és nullás 
lisztet is őröltek, akkor kiplilisztet kaptak.

A kövek megvágását mindig a molnár végezte. Mert ettől füg
gött, milyen finomra őrlik meg a szemet. A kőfölszedő szerkezet 
csigaszerűség volt, a kőpadlás közepén helyezkedett el, hogy mind
egyik malomkőhöz odaférjen. Emberkarnyi vastagságú volt a ten
gelye. Minden kő végében volt egy lyuk, amelyikbe bekapcsolták a 
csiga markolóját, kampóját, és egy másik kerékkel a molnár fel
emelte. Amikor annyira felemelte a követ, hogy az élére állt, két 
fával alátámasztották, durcungóták, Ekkor már veszélytelenül vág
hatták a követ. A terméskövet csákánnyal és buzogánnyal vágták. 
A csákány kétujjnyi széles, hegyes, baltaszerű szerszám, a buzo
gány pedig négyszögletes tömör vas volt; az oldalai szögesen voltak 
kiképezve. A malomkő közepén mélyebb vájatokat vágtak, viszont 
a kör kerületén alig voltak bevágások, itt az alsó és felső kő egy
másba ért. A buzogánnyal mélyítették a malomkőbe a vájatokat, 
ewe csinátuk a kunek a mélyit. Az alsó kő 15-20, a felső pedig 
20-40 centiméter vastag volt. A kövek súrlódását nemcsak vájatok- 
kal szabályozták, hanem a kéregbe erősített szíjakkal is; elsősorban 
a kukorica darálásakor engedték lejjebb, illetve feljebb a köveket. 
A malomkövek kérgébe illeszkedett a garat. Ebbe zsákonként en
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gedték a gabonát. Ezt is vellás vas tartotta, amelynek felső vége 
fával volt befonva. A vasnak csak egy kis része látszott ki, amely 
billegette a garatot, hogy a szem egyenletesen folyjon a kövek alá.

A kőpadláson tartották azt a ládát is, amelyben őrlés előtt a 
búzát leáztatták, mert a gabonára egy-két vödör vizet is öntöttek, 
egy napig ázni hagyták, és csak akkor fogtak hozzá a munkához. 
Az áztatásra azért volt szükség, hogy a búza héja, a bodorkorpa 
leváljon a szemről. Az első emeletnél a kövekből lyukak, illetve 
csövek vezettek a ládákba, amelyekben a megőrölt szemeket fel
fogták. A lisztesláda felett hatszög alakú selyemszita állt, ez válasz
totta el a lisztet a dercétől. Ha parasztra őröltek, akkor erre nem 
volt szükség. A földszinti rész raktár is volt, de itt helyezkedett el a 
köpülő is, amely őrlés előtt megtisztította a szemeket. Erre különö
sen abban az időben volt szükség, amikor még lovakkal nyomtatták 
a gabonát.

A szélmalom legfontosabb szerkezete fából van, a tengelye 
akácfából, a fogaskerekek fogai somfából, a vitorla rácsozatát is 
ebből készítették, a kérget, a csikódeszkát pedig fenyőfából. Az 
apróbb javításokat maguk a molnárok is elvégezhették, de ha ko
molyabb meghibásodás történt, akkor az oromi malom^ulajdono- 
sok Csuvár János ácsmestert hívták segítségül. Az akácfát és a 
fenyőfát a kanizsai fakereskedőktől szerezték be, de a somfáért, 
vitorlavászonért és selyemért Kulára (Kulla) jártak. A további ku
tatásoknak kell kideríteniük, milyen kereskedő élt a községben, 
hogy a molnárok viszonylag nagy távolságra elmentek a nyersanya
gért, hiszen kocsival az út két napig tartott oda-vissza.

A nyolcvanas években Vajda Ferencen kívül még egy szélmol
nár élt vidékünkön. Sajnos azóta már mind a ketten elhunytak, így 
az egykori molnárság emlékeit napjainkban már nehezen gyűjthet- 
jük össze. Lambrecht Károly az Ethográfia 1911-es évfolymában 
közzétette a szélmolnárság szakszókincsét; ő maga a becsei molná
roktól gyűjtött adatokat. Lambrecht abban az időben gyűjtötte 
össze a nyelvi jelenségeket, amikor még működtek a szélmalmok. 
Érthető, hogy ő sokkal gazdagabb szójegyzéket állíthatott össze, 
mint mi. A szegényesebb szókincs is azt bizonyítja, hogy eljárt az 
idő a szélmalmok felett.
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NYUGAT-BÁCSKAI FARAGOTT SÍRJELEK

Az emberélet fordulóihoz kapcsolódó hiedelmek, szokások a 
modem társadalmi körülmények között is fönnmaradnak, termé
szetesen nem az általunk ismert tradicionális formákban, hanem a 
mai követelményekhez igazodnak. Napjainkban jól nyomon követ
hetjük a születéshez, lakodalomhoz, halálhoz kapcsolódó hagyo
mányos rítusok keveredését a modem társadalom által kitermelt új 
szokásokkal. A társadalmi élet e részét állandó dinamikus mozgás
ban kell elképzelnünk, amely mindig új elemekkel gazdagodik, il
letve szegényedik. Minden közösség hozzáteszi a közösség által 
elfogadott új elemeket. Hogy melyek azok a szabályzók, amelyek 
egyes szokáselemeket elavulttá tesznek, az sohasem a városi értel
miség értékrendjétől függ, hanem ezt is a társadalmi és gazdasági 
mozgások alakítják.

Az élethez kapcsolódó szokások közül a legtöbb hagyományos 
elemet mindmáig a halálhoz, illetve a temetéshez kapcsolódó rítu
sok tartalmazzák. Ehhez valószínűleg az is hozzájárult, hogy a XX. 
századi ember számára a halál, a nemlét problémája még megfog- 
hatatlanabbá vált, mint a hagyományos közösségekben élők számá
ra. A modem kor bölcselete az átlagember számára a halál filozó
fiai problémájára nem ad, nem is adhat megnyugtató választ.

A hagyományos közösség a halált az élet folytatásaként fogta 
fel, s ennek szellemében az idős emberek megbékélve néztek 
szembe a halállal. A mikroközösség a végtisztességet mindig emel
kedetten, ünnepélyesen módon adta meg, s adja meg még napja
inkban is.

A tartós emlék, amely hosszabb ideig is megmarad a temetés 
után, a sírjel, a síremlék. Ez az átlagember életének egyetlen szim
bóluma, amely egykori földi létére utal. A sírjeleknek a jugoszláv
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és a magyar szakirodalomban is jelentős helye van, de az előbbi 
elsősorban a kőből készült síremlékekkel foglalkozik, viszont a ma
gyar szakemberek figyelme elsősorban a fejfák kutatására irányult.

Az észak-bácskai temetők rendjével, népművészetével máig 
adós a vajdasági néprajz- és folklórtudomány. Hogy azok figyelem
re méltóak, azt a sztapári pravoszláv, illetve a monostori katolikus 
temető faragott síremlékei bizonyítják. A falusi síremlékeket több
nyire fából készítették, de a gazdagabb parasztok és a falusi értel
miségiek tartósabb anyagból, elsősorban márványból készíttették el 
síijeleiket. Észak-Bácska területén viszonylag ritkábban találunk 
kovácsoltvas keresztet. Mivel ezen a tájon kő nem volt, a márvány
ból vagy gránitból készült síijelet mindig egy nagyobb, többnyire 
ugyanabban a központban vásárolták meg. A XVIII. és XIX. szá
zadi síremlékek formája, anyaga, stílusa egységesnek mondható 
Észak-Bácska és Bánát egész területén.

A temetők rendjét a közösség vallása, nemzetiségi összetétele és 
gazdasági állapota határozta meg. A különböző vallásúak mindig 
külön temetőkbe temetkeztek. Ha egymás mellett voltak a teme
tők, rendszerint kerítéssel szétválasztották őket. A legtöbb helyen 
a falu más-más határrészén volt a pravoszláv és a katolikus temető. 
Ha több nemzetiség él együtt, de azonos vallásúak, akkor nincs 
külön temetőjük a magyaroknak, bunyevácoknak, de a temető 
meghatározott részébe temetkeznek. A falusi szokásrend azt is 
meghatározta, hogy a kápolna, illetve a kálvária köré a község 
érdemes lakóit: a jegyzőt, a tanítót, a papot temessék. Ha ilyen 
nincs, akkor a jelentősebb személyiségek és családok az első sor
ban kaptak helyet. Napjainkban ez a szokás már státusszimbólum
má vált. Ha nincsenek a temetőben szabályos parcellák, szorosan 
egymás mellé ássák a sírokat.

A legrégebbi sírkövek a XVIII. század végéről maradtak meg, 
azok sem a temetőkben, hanem a templomok kertjében, inkább a 
templomok falába falazva. Vidékünkön Sztapárban áll a legrégeb
bi temetői síremlék. 1789-ben állította bizonyos Cvianov úr Ruža 
nevű felesége emlékére, aki 55 esztendős korában Sztapárban 
hunyt el. A barokk stílusú, szív alakú sírkövet, melyen jól olvasható 
még a felirat, valószínűleg kegyeletből, a múlt iránti tiszteletből 
újították fel a helybéliek az évszázadok folyamán. Ez a síremlék is
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azt bizonyítja, hogy Bácskában a legrégebbi temetők egyike a szta
pári. Már Cothmann telepítési biztos ittjártakor is ezen a helyen 
lehetett, mert Mária Teréziának írt jelentésében azt állította, hogy 
Sztapár a legrendezettebb szerb falvak közé tartozik ezen a tájon. 
Széles, szabályos utcái voltak, ami nem jellemző a temetőjére.

Még napjainkban sincsenek szabályos sorok, parcellák. Halma- 
zosan állnak egymás mellett a sírok. A fő szabály az volt, hogy az 
egy családba tartozók egy helyre kerüljenek. Ezekbe a halmazok
ba temették a csecsemőket is. Sztapárban nincs külön rész a cse
csemőkorban elhunytak számára; a kereszteletlen gyermekeket 
sem temették külön sorba. A nagycsaládi szervezet emléke él még 
ma is ebben a temetőfelosztásban.

Korábban a szomszédoknak, jó ismerősöknek jelentős feladatuk 
volt a temetési szertatásban: ők ásták ki a sírt. A temetés alkalmá
val vitt egyszerű keresztet a helyi bognárral készíttették el. Napja
inkban a sírt a temetőcsősz ássa ki, a keresztet pedig -  a temetés
hez szükséges többi kellékkel együtt -  Zomborban szerzik be, mi
vel Sztapárban nincsen temetkezési vállalkozó.

A végleges síremléket egy év elteltével állítják, mert addigra 
már leülepszik a sír. A tehetősebbeknek kőből állíthattak síremlé
ket, a szegényebbek pedig gazdagon faragott és festett akácfa ke
reszttel jelölték meg hozzátartozójuk nyughelyét. A jó gazdának 
vastagabb és magasabb akácból készíttettek keresztet. Az akácfát 
mindig a hozzátartozók adták. Az elhunyt rendszerint még életé
ben meghagyta, melyik fát vágják ki keresztje számára. Élő szokás 
volt ez még a harmincas években is. Az egyik kereszten elmosódva 
még látható volt az 1932. évszám, tehát 1933-ban állíthatták. 
Adatközlőnk, Sofija Mrđanov apósának keresztjét 1936-ban farag
ták. Az ő visszaemlékezéséből tudjuk, hogy azt is és a többit is a 
helybéli bognár, Pajo Mataruga véste. A mester sírját is megtalál
tuk a temetőben. Sírjáról olvastuk le születésének és a halálának 
adatait: 1868-ban született és 1950-ben halt meg. Életének jelentős 
részét a múlt században élte le, abban az időben, amikor a faluban 
nagy keletje volt a díszes szántalpas hombároknak, a lakóházak 
tornácát is faragott faoszlopokkal támasztották alá. A múlt század 
második felében virágzott ezen a vidéken a fafaragás, több ács és 
bognár is foglakozott vele. Századunkban a húszas-harmincas
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Később csak 
a függőleges szárát vésték ki

években Pajo Mataruga már 
csak kereszteket és guzsa- 
lyokat faragott és díszített, 
mert a közösség nem igé
nyelt új gabonatárolókat, a 
házak oszlopait pedig téglá
ból, vályogból építették. Az 
ő halálával megszakadt ez a 
hagyomány. Hiába jelölte ki 
a fát, az ő sírját már műkő
ből csináltatták meg a hoz
zátartozók.

Nem feltételezzük, hogy 
Pajo Mataruga nég^ évtize
des tevékenysége hozta di
vatba a keresztek e típusát. 
Valószínűleg korábbi ha
gyományt folytatott, valaki
től ő is eltanulta a mestersé
get, mert néhány elégett és 
korhadt keresztmaradvány 
más ács keze nyomára utal. 
A ma is álló keresztek nagy 
részét kétségkívül ő készí
tette.

A sztapári keresztek a te- 
tejes fakeresztek típusába 
tartoznak. Díszítési módjuk 
alapján három altípusba so
rolhatók.

1. A keresztek függőleges 
szárát gazdagon kifaragták: 
cikcakk, halcsont formában, 
esetleg más mértani alakzat
ban. Ezeken a kereszteken 
nincs virágornamentika. A 
kereszt horizontális része is

A legrégebbi faragott kereszt
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hasonló díszítésű lehetett, de ez a legtöbbről sajnos leesett, s ilyen 
díszítésű síremléket nem találtunk a temetőben.

2. A kereszt alsó harmadát, valamint a vízszintes szár csapolás 
alatti részét faragták ki. Két oldalán és az elején vésett díszítés van: 
stilizált girlandok, stilizált levelekből kinövő tulipán, illetve szívből 
kiinduló tulipán, esetleg más virág. A magyar temetők fejfáin is 
hasonló sík díszítmény található.

3. Ezeknél a kereszteknél csak a függőleges szár alsó harmadán 
van néhány sor faragás.

A keresztek tetejét mindig fenyőfából készítik, s erre a kereszt 
elején és hátulján hullámvonalakkal kivágott lécet szögeznek. A 
keresztek szárait lapolással illesztették egybe, nagy fejű kovácsolt
vas szöggel erősítették meg. Később erre a célra közönséges szö
get használtak.

A keresztet mindig befestették. Hogy milyen színűre, az attól 
függött, hogy az fiatal vagy öreg, férfi vagy nő számára készült. Az 
idős sztapáriak keresztjét barnára festették, a fiatal és középkorú 
férfiakét sötétkékre, a faragás 
mintáját pedig világoskékkel 
emelték ki. A keresztek tetején 
található hullámos lécet a férfi
ak esetében sötétkék, világos
kék és fehér színnel pöttyözték.
A nők sírján a világoskék he
lyett élénkpiros színt használ
tak. A keresztnek az alapszíne 
itt is sötétkék volt. A gyerekek 
sírját zöldre festették, a mintát 
sárgával hangsúlyozták ki.

A sztapári fafaragók legked
vesebb motívuma a szív és a tu
lipán volt. Ezek nemcsak a sír
emlékeken láthatók, hanem a 
tornácok oszlopán, az út menti 
fakereszteken, hombárokon, 
sőt még az egykori disznóóla
kon is. A díszítés keletkezésé- Jellegzetes faragás
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A monostori temető

nek idejét a datált szántalpas hombárok alapján tudjuk megállapí
tani. A legrégebbi ilyen gabonás 1838-ban készült, de a negyvenes 
években már tömegesen gyártották a gabonatárolók ilyen díszes 
változatát. A szív és a tulipán a magyar népművészet közkedvelt 
motívuma, de ezeket csak a XVIII. századi kisipari termékeken 
találjuk meg. Milovan Gavazzi szerint a délszláv népművészetben a 
tulipán többnyire a bőrruhákon jelenik meg, s feltételezi, hogy ez 
magyar átvétel. R. Bednarik viszont úgy véli, hogy a reneszánsz 
mintaképből került a népművészetbe. A magyar szerzők tévesnek 
tartják azt a nézetet, hogy a tulipán a magyar nép identitásának a 
jelképe. A virágminta a Duna mentén a XVIII. században közked
velt volt. Feltételezhetjük, hogy Sztapárba a német mesterek köz
vetítésével került. Tehát olyan motívumról van szó, amely ebben a 
korszakban közkedvelt volt tájainkon; ezzel díszítették a ruhákat, a 
háztartási eszközöket, valamint a népi építészet farészeit is. A sír
emlékeken azonban kizárólag Sztapárban alkalmazták.

A nyugat-bácskai falusi temetőkre az egyszerű síremlékek a jel
lemzőek. A monostori temető -  a sztapárival együtt -  külön egysé
get képez. A monostori keresztek is korábban festettek és faragot-
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A keresztek különböző korszakban készültek

tak voltak, faragásuk azonban sokkal archaikusabb. Az itteni sír
emlékek alacsonyak, mindössze 80-100 cm magasak. A latin ke
resztek típusába tartoznak. A férfiaknak magasabb keresztet állí
tottak. Faragásuk kizárólag mértani formákból állt.

A településen csak a sokácok számára készíttettek ilyen síremlé
ket. A falu magyar és sváb lakóinak egyszerű keresztje volt. A 
vegyes házasságban élő házaspároknak nem egyforma síremléket 
állítottak. A magyar, illetve sváb házastársnak -  a helyi tradíció 
szerint -  sváb kereszt járt. A hatvanas évekig készítették Monostor
ban a faragott és festett síremlékeket, ettől kezdve a sokácok is 
sváb keresztet tesznek hozzátartozóik sírjára.

A keresztet a temetés napján faragták ki abból a fából, melyet a 
megboldogult még életében kiválasztott. A rokonság a fát átadta a 
szomszédoknak, akik elvitték a temetkezési vállalkozónak. Az ács 
vagy az asztalos a temetésig kifaragta a keresztet. Marjanušić mes
ter szerint, aki korábban készítette ezeket a síremlékeket, egy-egy 
kereszt elkészítéséhez négy óra kellett. A gazdagabb falusiak több
nyire tölgyfát adtak, a szegényebbek akácot, illetve epret. Körülbe
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lül kétmétemyi fatörzsre volt szükség a kereszt elkészítéshez. Kizá
rólag kézzel faragták ki a rönköt, majd különböző színekkel ki is 
festették. A második világháború után a keresztbe bevésték az el
hunyt nevét is. Korábban szigorú rendje volt a keresztek befestésé- 
nek, újabban erre nem fektettek különösebb hangsúlyt. A lényeg 
az volt, hogy egy-egy kereszt három színnel legyen befestve: feketé
vel, sárgával és barnával, vagy fehérrel, világoskékkel és pirossal. 
Arra mindig gondot fordítottak, hogy az idősebbeknek sötétebb, a 
fiatalabbaknak pedig világosabb színt válasszanak. Az egymás mel
lett álló háromszögeket, rombuszokat, négyzeteket festették be el
lenkező színekkel. A férfiak és a nők keresztjének a festésében 
nem tettek különbséget az újabb időkben.

Gubicza Kálmán a századelőn tanulmányt készített a monostori 
temetőről. Az ő idejében még pontosan elkülönítették a férfiak és 
a nők síijelét, s a megboldogult korát is színezéssel jelölték. Ebben 
az időben a sírokra nem vésték fel az elhunyt nevét és korát. Az 
írásbeliség elterjedésével a korábbi színszimbolika elveszítette je
lentőségét.

1990-ben Marjanušić mester felújított három síremléket, de te
metésre már két évtizede nem készített díszes sokác keresztet. A 
sokácok is átvették az úgynevezett sváb keresztet, emiatt megválto
zott a faluban a temetési menet is. A sokác keresztet mindig a 
gyászolók után vitte az, aki a fát elvitte a mesterhez. Az új típusú 
keresztet a menet élén viszi az elhunyt egyik közeli rokona.

A sztapári temető síremlékei védett műemlékek. A monostoriak 
védetté nyilvánítása folymatban van. Reméljük, hogy konzerválni is 
fogják egyszer ezeket, mert attól nem kell tartanunk, hogy a hely
béliek kiszedik őket. Ha elkorhad egy részük, akkor a keresztet 
lejjebb ássák, de nem szedik ki a halottak iránti kegyeletből. Újabb 
ilyen síremlékeket már nem fognak faragtatni, mert Sztapárban 
nincs, aki megcsinálja. A régebbi sírokat ugyan nem dobják ki, de 
Sztapárban nem is újítják meg, nehogy -  amint a néphit tartja -  
meghaljon valaki a családból. A ma élő középkorú sztapáriak nem 
is tudják, milyen színszimbolikát illik alkalmazni a keresztek befes- 
tésekor. Ezért nem is írhatjuk elő, hogy a védett temetőbe csakis 
díszes és faragott síremlékeket tegyenek, hiszen régebben is emel
tettek kőkereszteket.
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Sírjeleket ma is állítanak és állítani is fognak. Ma már műkőből 
készítik őket. Egy másfajta mérce szerint ezek is szépek; a helybeli
eknek mindenesetre tetszenek. így megelégedhetünk azzal, ha 
ezek a védett síremlékek megmaradnak. Az élet egy lezárt korsza
kának a jelképei. Hasonló a sorsa a többi restaurált és védett népi 
műemléknek is. Azt, hogy védeni kell őket, nem vonjuk kétségbe, 
de tudjuk, hogy a falu életében ma már nem az a funkciójuk, mint 
ami egykor volt. Az etnográfia és a folklór jelenségei ugyanis min
dig egyediek, de közösségiek is, és elválaszthatatlanul egybeforrnak 
a hagyományos falusi életmóddal. A folklorizmus mindig egyedi 
kezdeményezésre jön létre. A rítust, még ha ugyanabban a közös
ségben akarják is felújítani, ahol korábban megszokott jelenség 
volt, ritkán fogadja el a közösség, s ezáltal elveszíti eredeti rendel
tetését.
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UTÓSZÓ

A könyvünkben olvasható írások az elmúlt tizenöt esztendőben 
születtek. A témák kiválasztásában meghatározó szerepe volt an
nak, hogy a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet mun
katársaként elsősorban a népi építészet emlékeinek számbavétele 
miatt jártam a terepet. Elsődleges feladatom a szép falusi házak 
védetté nyilvánítása lett volna, de az elmúlt másfél évtizedben saj
nos azt tapasztaltam, hogy ez a jogi aktus még nem védi meg a népi 
örökséget a pusztulástól. Az épületek egy részét, melyekről e kö
tetben is szó van, időközben már lerombolták, esetleg átalakítot
ták, úgyhogy csak a helyszínrajzok és a fényképek őrizték meg őket 
az utókornak.

Kutatásaim viszonylag kis területre, Észak- és Nyugat-Bácskára 
korlátozódtak, de egy-egy téma pontosabb megvilágításakor figye
lembe vettem mindazokat az adatokat, melyek Vajdaságra vonat
koznak. E könyv szerzőjét elsősorban a vajdasági népélet érdekli, 
az összetett interetnikus kapcsolatok. Ezek az élet minden terüle
tén megnyilvánulnak, így természetesen a lakóházban, az itteni né
pek eszköztárában is.

A kutató számára izgalmas feladat, ha szembesítheti a szakem
berek nézetét egy-egy téma kapcsán. A hagyományos lakóház ta
nulmányozása nagy múltra tekint vissza a magyar, de a délszláv 
szakirodalomban is. A lakóház fejlődését, alakulását másképp ítéli 
meg Viski Károly és Jovan Cvijić, más az elképzelése Gunda Bélá
nak, Balassa M. Ivánnak és Barabás Jenőnek, mint Branislav 
Kojićnak és Branko éupurdijának. Szemléleti és módszerbeli kü
lönbségek vannak közöttük.

Vajdaságban a hagyományos lakóház egy nagy tájtípus peremén 
alakult ki az elmúlt három évszázadban, magán viseli a tájból adó
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dó jellegzetességeket, azt, hogy a házakat földből és nádból építet
ték fel, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a társadalmi tényezőket 
sem: az etnikai tarkaságot, azt, hogy a településeket többnyire mér
nöki tervek alapján létesítették, s a házak felépítését a mezőváro
sokban és a telepes falvakban már a XVIII. század közepén rende
letekkel szabályozták.

Könyvünknek nem feladata, hogy megrajzolja a bácskai és báná
ti lakóház általunk elképzelt fejlődési vonalát, néhány részkérdésre 
azonban választ kaphat az olvasó. A martonosi példák révén arra 
is, hogy a szerző hogyan gondolkodik a népi műemlékvédelemről. 
Az írás megszületése óta csaknem egy évtized múlt el, de nem 
rajtunk múlott, hogy a szép elképzelésekből nem valósult meg sem
mi. Az ismertetett házak egy része igen rossz állapotban még áll, a 
legrégebbi épületet, Rózsa Sándor csárdáját azonban 1989-ben le
bontották.

A vajdasági magyarság XVII. és XVIII. századi településtörté
nete összetett kérdés. Hogy honnan jöttek a bácskai, bánáti magya
rok, a szaktudomány számára többé-kevésbé ismert volt. A kérdés 
összetett voltára Gyetvai Péter nagyszabású monográfiája figyel
meztet bennünket, mert az egykori Tiszai Koronakerületben élő 
martonosiak, kanizsaiak, zentaiak, adaiak, moholiak, becseiek, pé- 
terréveiek származáshelyének pontos kimutatása módosítja azt az 
elképzelést, hogy Zenta, Ada magyar lakói kizárólag jász és palóc 
kirajzásúak lettek volna.

Bácska és Bánság újratelepítésében a szegedi nagytáj népessé
gének meghatározó szerepe volt. Bálint Sándor monográfiájában, 
a Szögedi nemzetben felsorolja azokat a településeket, ahol a szege
diek otthonra leltek. Elsősorban a XIX. század volt az az időszak, 
amikor új telephelyeket létesítettek, századunkban már csak kisebb 
csoportokban érkeztek vidékünkre, de ekkor is meghatározó szere
pet játszottak egy-egy település anyagi és szellemi műveltségében.

Vegyes etnikai közegben a sokfelől jött bácskai magyarok nem 
alakítottak ki sajátos néprajzi csoportot. A szabadkai magyaroknak 
nincsen olyan jellegzetes vonása, mellyel meghatározhatjuk sza- 
badkaiságukat, hacsak nem az, hogy viszonylag gyorsan polgárosul- 
nak. Az elkövetkezendő néprajzi kutatásoknak kellene meghatá
rozniuk, mely települések vizsgálhatók szűkebb néprajzi csoport
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ként, ahol a nyelvjárás, az anyagi és szellemi kultúra kisebb egysé
get alkot. Doroszló és Gombos minden bizonnyal ilyennek tekint
hető. Külön csoportot alkotnak a kupuszinaiak. A Tisza menti ma
gyarok a szegedi nagytáj területéről jöttek ide, s itteni életük to
vábbi alakulásában meghatározó volt származásuk helye. A Tisza 
bácskai oldalán már nem ilyen egységes a kép: a nyelvjárási tarka
ság mellett, a népélet mikroelemeiben igen sok eltérés kimutatha
tó, így ezen a területen esetleg Zenta esetében beszélhetünk olyan 
sajátosságokról, melyek külön néprajzi csoportot feltételeznek.

Külön adósságunk a szórványokban élő magyarság népéletének 
a kutatása. Nemcsak a szerémségi és a bánáti, hanem a bácskai 
szórvány magyarok is sok tekintetben értékes tapasztalatokkal gaz
dagítanák ismereteinket. Penavin Olga és Diószegi Vilmos a nyelv
járási, illetve a néphit elemei alapján kimutatta jász és palóc tele
püléseinket a Tiszavidéken, Közép-Bácskában és a Bánságban. 
Nyugat-Bácskába minden bizonnyal nemcsak Kupuszinára jöttek 
szlovákok és felvidéki magyarok, hanem Nemesmiliticsre, Csonop- 
lyára, Szivácra is. Nyelvjárásuk még napjainkban is őriz palócos 
elemeket.

Könyvünkben nem csupán a szegedi kirajzású bácskai magya
rokra vonatkozó adatokat találhat az olvasó, hanem olyanokat is, 
amelyek azt érzékeltetik, hogyan alakult Szabadka magyar lakossá
gának összetétele az utóbbi háromszáz esztendőben. Mivel ez 
utóbbi kérdés vizsgálata lényegesen összetettebb kérdés, mint az 
előbbi, írásunkat csak a probléma felvetésének, további kutatások 
elindítójának szánjuk. Ugyanígy gondolkodunk a többi témával 
kapcsolatban is. Részünkről azonban lezártnak tekintjük a napsu
garas házak és a gabonatárolók vajdasági kérdéskörét.

Végezetül köszönettel tartozom a szabadkai Községközi Műem
lékvédelmi Intézet egykori igazgatóinak, Sonja Medanskinak és 
Ante Rudinskinak, akik kutatásaimat támogatták; továbbá Augus- 
tin Jurigának és Jelisaveta Rudić Vranićnak, akikkel az elmúlt 
másfél évtizedben együtt dolgoztunk egy-egy témán. Könyvünket is 
az ő fotóikkal és rajzaikkal tettük szemléletessé.
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JEGYZETEK

1. A jugoszláviai népi építészet kutatásának dél-alföldi vonatkozá
sai. Megjelent a Dél-Dunántúl népi építészete című kiadványban
1991-ben.

2. Az alföldi lakóház Vajdaságban. Elhangzott a békési Népi mű
emlékvédelem elnevezésű vándorgyűlésen 1992 szeptemberében.

3. A gabonatárolók sajátosságai. Megjelent az Üzenet 1990. júli
us-szeptemberi számában, valamint A Vajdaság népi építészete cí
mű válogatásban 1991-ben A vajdasági gabonatárolók sajátosságai 
címen.

4. A napsugaras házak. Megjelent a Létünk 1989/5-6. számában, 
valamint^ Vajdaság népi építészete című válogatásban 1991-ben A  
napsugárdíszes oromzatú házak címen. Rövidített változata elhang
zott 1988-ban az etnográfusok zágrábi világtalálkozóján.

5. Szabadka magyar lakossága. Megjelent az Üzenet 1994. októ
beri és novemberi számában.

6. A szabadkai tanyák és lakói a XVIII. században. Megjelent a 
Létünk 1982/2. számában és A Vajdaság népi építészete című válo
gatásban 1991-ben Adatok a szabadkai tanyák kialakulásához cí
men.

7. Szegedi kirajzású bácskai magyarok. Elhangzott a Régi és új 
peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon cím
mel 1991-ben Szegeden megtartott III. Nemzetközi Hungarológiai 
Konferencián.

8. Néhány kérdés az észak-bácskai tanyák kialakulásáról. Elhang
zott a Kiss Lajos Néprajzi Szakosztály IV. néprajzi tanácskozásán 
Zentán 1994-ben. Módosított változata megjelent szerb nyelven az 
Ej, salaši című kiadványban 1994-ben.
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9. A népi műemlékvédelem lehetőségei Martonoson. Megjelent a 
Létünk 1985/3-4. számában, valamint A Vajdaság népi építészete 
című válogatásban 1991-ben.

10. A tisztaszoba változása. Elhangzott az I. bajai nemzetiségi 
néprajzi konferencián 1993-ban.

11. A lakóház és eszköztár alakulása Csantavéren. Megjelent a 
Pro Memória 1987/5. számában.

12. Az oromi szélmalom és szókincse. Megjelent az Üzenet 1986. 
július-augusztusi számában, valamint A Vajdaság népi építészete cí
mű válogatásban 1991-ben Az oromi szélmalom és a hozzákapcsoló
dó szakkifejezések címen.

13. Nyugat-bácskai faragott sírjelek Megjelent szerb nyelven a 
Rád vojvodanskih muzeja 33. számában 1991-ben.
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Tizenhárom értekezést tartalmazó köte
tének középpontjában az emberi hajlék áll, 
akárcsak előző könyvében, az 1991-ben 
megjelent A házban. Ugyanakkor kutatási 
területének településtörténetét is vizsgálja, 
mivel szorosan összefügg az itt élő népek 
egymásra kölcsönösen ható kultúrájával.

A szerző a Szabadka központú régiónál, 
melynek pereme a vajdasági Észak-Bánátig 
ér el, elengedhetetlennek tartotta a bácskai 
és a temesközi magyarok szegedi kirajzásá
nak elemzését. Gyűjteményében azonban 
nemcsak erre vonatkozó adatokat találhat 
az érdeklődő, hanem olyanokat is, amelyek 
azt bizonyítják, hogyan alakult Szabadka 
magyar lakosságának összetétele a török hó
doltság után.

A szabadkai néprajzkutató figyelmét nem 
kerülhették el a Bácskára olyannyira jellem
ző tanyák sem, hiszen a szabadkai szállások 
kialakulásának, azok korai népességének le
véltári kutatása kiegészíti az itteni magyar
sággal kapcsolatos ismereteinket. Ugyanak
kor nem feledkezett meg a nyelvjárási jelen
ségekről sem, mert meggyőződése, hogy a 
néprajzkutatás elválaszthatatlan a dialekto
lógiától.

Beszédes Valéria írásainak hitelességét az 
is szavatolja, hogy jól ismeri a szakirodai
mat, s azt, mint bizonyító apparátust kellő
képpen fel is használja. Ily módon egyaránt 
meggyőzően szólnak a szakmabeliekhez és a 
laikusokhoz, s erősítik bennük a kulturális 
és nemzeti tudatot.




