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Debeli fásától—Debeljácsáig
Debeljácsa. Veliki Becskerek és a pancsevói vasút

vonal mellettit terül el, sík területen. Dúsan termő szán
tóföldjei okos és szorgalmas, hozzáértő gazdálkodásra 
vallanak. Lakosai túlnyomó részben magyarok, vallásuk 
református. Elenyésző része római katolikus vallásu. A 
község lakosságának főfoglalkozása a földművelés, de 
ipara és kereskedelme kisebb városokkal bátran felve- 
hetné a versenyt.

Debeljacsának nagy történeti múltja van, amelynek 
leírása köteteket! venne igénybe. Éppen ezért röviden 
akarom csak vázolni múltját, fejlődését és kultúráját. 
Debeljácsa község a magyar szabadságharc előtt tele
pült. Ebben az időben — az öregek elbeszélése szerint 
nagyon sokat szenvedett Debeljácsa lakosai az 1848 
előitti időkben Hódmezővásárhelyről és Debrecenből ván
doroltak ide, ahonnan vallásukat és az ő-betűs tájszólá
sukat hozták magukkal. Ezek mellett a tulajdonságuk 
mellett kiváló vendégszeretet, becsületes gondolkozás és 
munkaszeretet jellemzi a debeljácsaiakat.

Debeljácsa nevének megvan a maga legendás törté
nete. A legenda szerint a község a nevét onnan kapta, 
hogy volt egy Jása nevű korcsmáros a Debeljácsa és 
Crepaja közötti országúton, ahol központi fekvésénél 
fogva összejött a környékbeli községek lakossága, akik-



nek eladó vagy vevő szándékuk volt és ott bonyolítot
ták le üzleteiket. Jása, kövér ember lévén, mindenki De- 
beli Jásához igyekezett, venni vagy eladni. Az igénytelen 
kis telepnek más neve nem lévén, maga a nép Debelijá- 
sának keresztelte.

Torontálvásárhelynek a háború kitörése előtt csak 
néhány évtizeddel keresztelték el az illetékes hatósá
gok, ez azonban csak hivatalosan volt a neve, mert a 
nép közöitit örök időkre Debelács maradt. Debeljácsa hí
res nagy hetipiacairól, méginkább Európaszerte ismert 
országos vásárjairól, no meg kiváló szép lányairól. Bé
kés, csendes népe megértő, összetartó. Korcsmái vereke
dések szenzációszámba mennek a községben. A népneve
lés terén sokat köszönhetnek Gachal János esperesnek 
és nemJkevésbbé Tóth Ferenc községi bírónak.

A régi népszokások közül elmaradtak a lakodalmi 
alkalmakkor szokásos, szépen fölbokrétázotit, felszala
gozott hívogató vőfélyek, akik mint hadvezérek tánc
ugrásokkal vezették esküvőre a lakodalmas menetet. Ma. 
már szép sorrendben, csendesebben haladnak nem az út 
közepén össze-vissza, hanem a házak mellett a járdán. 
És már nem a vőfély hivogatt, hanem levél formájában 
meghívót küldenek szét, amelynek szövege leginkább így 
hangzik:

Tisztőt Cím.
Van szöröncsénk tisztőt cimöt N. nevű leányunk 

N. N. és böcsös N. N. helybéli tisztöséges pógár N. 
nevű fiával jövendő fiunkkal Isten röndölete szörin- 
ti egybekelésük ünnepélyére tisztöleit tel (dátum) a 
tisztölt cimöt és böcsös családját möghivni N. N. 
és böcsös felesége N.



A község közepén gyönyörű parkban van a refor
mátus templom. Más vallásuaknak egyelőre nincs tem
plomuk. Két szépen berendezett kávéháza és egy mozija 
elégíti ki a szórakozási vágyakat. Vendéglő sok van De- 
beljacsán. Olvasóköre, bibliaköre, ifjúsági egyesülete, 
két műkedvelő egyesülete, valósággal versenyez egymás
sal a kultúra terjesztésében. Elismert futballcsapatá
ban több földműves fiú is játszik.

Ha valaki vasárnap érkezik Debeljácsára, azt hi
heti, hogy a sok ünneplőbe öltözött szép leány és derék 
szál legény valamilyen magasrangu személyiség fogadá
sára vonult ki az állomásra. Nagy meglepetéssel tapasz
talja azután, hogy víg csevegéssel, szép sorrendben el
osztanak az állomás és a község között elterülő, szakértő 
kezekkel gondozott parkban. A község főuccája az ide
genre város benyomását teszi. Városiasán felépített há
zai és udvarai csak úgy ragyognak a rendtől és a higié
nikus tisztaságtól. Az uccán városiasán öltözött embe
rek sétálnak. Leányoknál a szalagos viseletet felváltotta 
a félvárosi viselet. A főuccát és több mellékuccát is éj
szaka villanyfény világítja meg és ha a gazdasági vál
ság útját nem állja, az alig százéves kis településből ha
marosan város lesz.

Fehér Mihály (Becskerek)



Bóka
Bóka község Becskerek és Vrsac között, a vasút 

mentén fekszik. Különböző verziók vannak forgalomban 
arra nézve, hogy neve honnan származik. Egyesek azt 
állítják, hogy a községnek neve régi római eredetű, 
minthogy a földmunkáláttiknál régebben gyakran ta
láltak tárgyakat a római időkből — és mert állítólag 
egykor a Berzava ott torkollott a Temes folyóba, amely
ből régi latin nyelven a »boca«, torkolat nevet kapta. 
A boca szót egyébként az olaszok is használják hasonló 
értelemben, de boccanak írják, ami annyit jelent mint 
száj, átvitt értelemben torkolat.

A magyar uralom idejében, az 1330-as években, Bó
ka Kevi-vármegye nagyobb helysége volt, katolikus tem
plommal és az akkori plébános, Simon, dézsmát is sze- 
dejtt. A XV. században Délszerbiából szerb lakosság te
lepedett le a vidéken, így Bókán is. Ezért nevezi még 
máig is a környék népe az egész vidéket »Miliciának« — 
mert a települők, mint határvédő — zsoldos katonáik sze
repeltek. 1716-ban, amikor a törökök a Bánátból kivo
nultak, az állami összeíráskor Bókán csak negyven há
zat találnak már, pedig 177 háza volt, de a lakossága 
már akkor kevert nemzetiségű volt, noha nagyobb rész
ben akkor is szerbek lakták.



Bóka, mint állami kincstári birtok, 1800-ban a za- 
grebi érseki káptalan tulajdonába ment át, mig 1801-ben 
a zagrebi káptalan, Horvátország katonai területéről a 
Bánátba elszórtan nemes horvát családokat telepitett le, 
amelyekből Bókára is jutott.

Mielőtt azonban Bóka községről tovább tárgyalnánk, 
vessünk egy kis visszapillantást, történelmi alapon, 
hogy milyen eredetűek tulajdonképen ezek a horvát ne
mesi családok. Ezeket az adatokat részben a z a g re b i ér
seki levéltárból tudtam meg, sok évvel ezelőtt, — részben 
a Lukinics családnak a birtokomban levő régi latinnyelvű 
okirataiból forditottam le. Azonkívül Zagrebben, a hor- 
vát állami levéltárban őrzötit jegyzőkönyvek V ili. kö
tetében található adatokból merítettem. A Lukinics-csa- 
lád sorsa közös volt a többi horvátok sorsával. Fenn
maradt írásaikat tehát kortörténeti okmányoknak te
kinthetjük. A törökök 1463-ban foglalták el Boszniát. 
Az ott lakó jobbmódu horvát nemes családok ekkor 
északnyugatra vonultak, mig a köznemesek és nem ne
mes horvát családok kisebb része ott maradt állandó 
háborúskodásban élve a török elnyomókkal. Később Má
tyás, magyar király, ezt a részt is felszabadította a tö
rök járom alól és az ott élő horvátok ismét keresztény 
uralom alá kerültek.

A mohácsi csatavesztés után, 1526-ban a Bosznia 
északnyugati részében lakó horvátokat isméit a törökök 
igázták le és akkor két alternatíva közé kerültek: áttér
ni a mohamedán hitre s megitár tani a vagyonukat, vagy 
mindenüket elveszítve, mint rabok tovább élni. Erre 
Keglevich Péter vezetésével a horvátok egy része neki
vágott az északnyugati iránynak, hogy elérjék a keresz-



tény seregeket. Ehhez hősi elhatározás és hősi bátorság 
kellett! Az eredmények kétesek voltak, sokáig várattak 
magukra és nagy veszteségekkel jártak. Végre 1593-ban 
Zagreb környékén letelepedtiek a hős, sokat küzködő 
horvájtok, megszabadulva a török veszedelemtől. A tö
rökök elleni harcokban tanúsított vitézségükért 1587-ben 
150 horvát családot nemességre terjesztettek fel a bécsi 
udvarhoz. A birtokomban levő okmányok szerint a Lu- 
kinics-család 1612-ben II. Rudolftól kapta meg a nemes
séget. A horvátoknak még sem volt kellemes a helyzetük* 
mert a zagrebi püspökség, rendbe szedvén dolgait, ismét 
visszavette a horvátok által élvezett földekeít és a már 
megnemesitett horvátokat hűbéreseknek tekintette.

Van a birtokomban egy kutyabőrön irt donációs ok
irat, óriási lógós pecséttel, 1726. október 10-iki dátum
mal. Aláírás: »Georgius Braningh Electus Eppus Zagra- 
biensis etc. Maria Virginia de Thopuska« — Ebben az ok
mányban olvasható, hogy »Nobilis Dominus Michael Lu- 
kanach« Zagreb környékén milyen földbirtokot kapott.

A legtöbb Bánátban letelepedett horvát család ne
mesi oklevele 1612-ben kelt és aláírása: »Rudolphus se- 
cundus, Imperátor Romanorum«. — Kiadója pedig: »Co- 
mes Carolus de Batthiján, Prepetuus Németh Újvár 
Regnorum Dalmatiae Croatiae et Slavoniae Banus«.

A törökökkel, később pedig a saját nemzetiségükkel 
folytatott harcok jellemzők a horvát nemesi családokra. 
Ezek a harcok mindaddig tartottak, amíg végre 1801. 
évben átköltöztek a Bánátba és a most is virágzó Bóka, 
Neuzina, Csenej, itécsa, Klaria községeket alapították. 
A XVm . század végéig, a püspököknek igen nagy, mond
hatni, fejedelmi hatalmuk volt. Horvátországban, To-



puska és Hrastovica valójában két kis országocska volit, 
amelyekhez igen sok község tartozott. A két nagy te
rületet ÜT. Ferdinánd 1638-ban véglegesen elismerte a 
zagrebi kápltalan tulajdonának, miután elődje, n. Ferdi
nánd azt már úgy határozta. A bécsi udvar, illetve a 
hadvezetőség 1750-ben úgy döntött, hogy bizonyos kato
nai kerületeket, mint határőrvidéket szervez Horvátor
szágban és pedig ugyanazon a területen, ahol a püspök
ség uralma alatt a horvát köznemesi családok szinte hű
béri sorban éltek. A hadvezetőség a püspökségnek cse
rébe a Bánátban levő kincstári birtokot, részben Temes
vár környékén, részben Módost és vidékét kínálta fel. 
A püspökség azzal érvelt, hogy a távolság igen nagy és 
közlekedés nincs. Nem ismerték, ugyanis, a Bánát búza
termő földjeit, hanem inkább ragaszkodtak a hegyes- 
völgyes, rossz talajú Topuska-vidékhez. Sok huza-vona 
után végre Vrhovas püspök megkötötte a kincstárral a 
cserét és igy jutott a zagrebi káptalan a bánáti nagy
birtokhoz.

Azonban a horvájt nemesek nem akarták hazájukat 
felcserélni a Bánáttal. 1800-ban egynéhányan mégis át
jöttek a Bánátba körülnézni. Amikor látták a jó búza
termő földeket, a jó legelőket marhájuk számára, vissza
térve, kedvet csináltak a többi családoknak is, amelyek 
aztán 1801-ben mint horvát nemesi telepitvényesek, le
költöztek a Bánátba és ott hagyták azt a vidéket, ame
lyet több mint 350 éve laktak. Nehezen váltak meg a 
régi hazájukitól, de jöttek, mert hittek egy jobb, szebb 
jövőben, gondtalanabb életben.

A horvát családok, amikor hosszú vándorlás után 
elérték a Bánántot, két csoportra oszlottak. Az egyik



csopoitt Becskerektől délkeletre költözött és Bókát, Ne- 
uzinát alapította. A másik csoport Kikindából keletre, 
Csenejt, Kécsát, Kláriját teremjtette meg.

Bennünket most Bóka község sorsa érdekel. Amint a 
szájhagyományokból és különösen egyházközségi iratok
ból megtudható, a horvát nemesi családokból há-an te
lepedtek le Bókán. 1801-ben, katolikus pünkösd vasár
napján érték el Szerb-Bóka községet a horvátok és ütöt
ték fel sátortáborukat a község előtt. Szorgalmasan fog
tak munkához és a szerb falu szomszédságában negyven 
uj ház épült. így keletkezett két külön-külön község: 
Horvát-Bóka és Szerb-Bóka, amelyeknek határa csak egy 
széles ucca volt. Mindegyik községnek megvolt a saját 
községháza és a saját elöljárósága. A horvát községben 
hat nagy család telepedett le, több kisebb családból ösz- 
szetéve. Ezek a Bancsak-, Lukinics-, Matanovics-, Fil- 
kovics-, Ilijevics- és Zsunac családok. A nőtlen férfiak 
iTOkhamar családot alapítottak és igy lett a Matanovi- 
osokból tíz, a ZJsunacokból hét, a Filkovicsokból öt, a 
Lukinicsokból hét, az Hievicsekből kilenc, a Bancsakokból 
hait, összesen 44 család.Ezeknek a nemes horvát csalá
doknak meg voltak az akkori idők törvényei szerint a hű
béreseik, akik a földjeiket, mint szolgák megművelték, 
marháikat vigyázták. Némely nemesi család tíz hűbéres 
családdal is rendelkezett. A hűbéres munkáról »Scheda« 
néven rendes naplót vezettek az akkori urak. Egy ilyen 
»Schedában« ma is olvashatók a most is Bókán lakók 
nevei: Mkjts, Bugarszki, Serbanov, Oberknezsev stb., 
akiknek minden napjuk valami munkára volt osztva és 
annak végeztével jelentkezniük kellett, hogy a »schédát« 
aláírják. Érdekes most a fennmaradt iratokon, a kezdet-



legesen, nehezen iró emberek ákombákomját szemügyre 
venni.

Az ilyen nemes horvát munkaadó büszke, gőgös is 
tudott lenni jobbágyával szemben. Megesett az, hogy 
ha egy nemes ur az uccai pádon ült, amikor a munkás 
történetesen arra taent, a jobbágy kikerült a kocsiutra 
tiz lépést előtte, tíz lépést utána, levett kalappal a ke
zében haladt el. A nemesi családok lélekszáma körülbelül 
250 tagból állott eleinte. Ezek a zagrebi püspöktől is kap
tak földeket, amelyekért be kellett fizetni a káptalan 
pénztárába az úgynevezett »Kanont«. Mielőtt a horvátok 
a Bánátba vándoroltak, otthon is sok földjük volt, de 
itt aránylag sokkal többet kaptak, mert jó termőföldhöz 
jutottak. Bókán mintegy 20.000 hold földhöz jutottak, 
azonkívül Kanak egész határában és ö-lécen is több ezer 
hold szánijóföld és legelő felett rendelkeztek. Kaptak 
azonkívül Temesvár közelében két nagy pusztát, Pará- 
cot és Sándorházát. A zagrebi püspökség azt az ajánlatot 
tette a bókaiaknak, hogy ha Parácot és Sándorházát 
neki átengedik, akkor Bókán templomot építtet és a püs
pökség, mint kegyur, fogja fizetni a papot, 1200 forint 
évi fizetéssel és tüzelőfával. Ez igy is történt. A horvá
tok, amikor már megvolt a szép nagy templomuk és eme
letes paplakjuk, maguk is hozzá akartak járulni a pap 
fizetéséhez és Lukinics Imre előterjesztésére, aki akkor 
a becskereki vármegyegyűlésen mint rendes nemesi tag 
szerepelt — úgy határoztak, hogy minden katolikus csa
lád köteles a papnak évente egy pozsonyi búzát, egy po
zsonyi árpát adni. (Mintegy 50 kilogramm.) Ez a meny- 
nyiség eleinte nem soknak látszott, de utóbb, amikor a 
családok alaposan megszaporodtak, a papnak évente több



vagon terménye volt eladni való, anélkül, hogy csak egy 
barázdát is saját igájával kellett volna felszántania. A 
bókái horvátok valami perbe keveredtek és elvesztették 
Kanakot, ahova előbb németek, később katolikus bolgá
rok telepedtek le. Erre a sorsra jutott később Baracs- 
háza is, a mai Sztari Léc, amely szintén idegen kézre 
kerüít.

A bókái horvátok igen könnyelműen éltek; nem tud
ták megbecsülni a sok szép földet és a sok mulatozás
nak az lett a vége, hogy lassan elszegényedtek, amellett 
a vagyon, a nagy szaporulat következtében amúgy is 
széjjelmorzsolódott.

Miután nemcsak egy község horvátjairól volt szó, 
hanem 4—5 község nagybirtokosairól, hangadó szerepük 
a választások idején is meg volt. Még a főispán is nekik 
udvarolt, ha valami célt akart elérni. Ez a nagy befolyás 
igen kellemettlen volt a torontáli magyar dzsentri urak
nak. Tekintve, hogy a hivatalos nyelv abban az időben a 
latin volt, azt a horvát urak folyékonyan beszélték. 
Amellett a horvát urak nemzeti díszruhájukat viselték 
minden ünnepélyesebb alkalommal. Nálam is van egy 
nagy olajfestmény Bedricsics, híres horvát festőművész 
eredeti vászna, amelynek egyik sarkán a következő fel
irat van: »Nobilis Dominus Emericus de Lukinich. — 
In actetac suae 61. — Anno 1818. Piuxit Milutinus Bed
ricsics«.

Ezen a képen élénk színekben látható az akkori hor
vát díszruha, — minden zsinórzatával és díszítésével 
egyetemben. A torontáli arisztokrácia, nem tudván ma
gát védeni a horvát urak nyakas politikája ellen, a za
grebi püspökséghez fordult protekcióért, de hiába. Ek



kor a megyegyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy csak 
azok a nemes urak lehetnek ezentúl a megyegyűlés tag
jai, akik iratokkal igazolni tudják nemesi származásukat. 
Hárt; bizony ilyen kevés volt, igy sokan kiszorultak a me
gyegyűlésekből. Van birtokomban egy eredeti okirat ab- 
Iból az időből, amely a következőket tartalmazza:

»Nemes Torontál Vármegyének 1820-dik Eszen- 
dőben augusztus 1-ső s a több következeit napjain 
Nagy-Becskerek mező városában tartatott Generá
lis Gyűléséből,

»Fel olvastatott nemes Zágráb Vármegyének 
következendő Bizonysági levele:

»Nos Universitas Praclatorum Baronum etc.« 
»Ezen Bizonyság Levél erejénél fogva benne ne

vesztetett Lukinich Imre, Imre, László, és Gábor 
fiaival együtt tekintetbe vétetvén az, nogy Ditső 
emlékezetű második Rudolf császárnak és Királynak 
1612 szt, a Sz. Kereszt fel találása Innepe után kö
vetkezett napon Költ Kegyelmes Armélisát, melly 
által Lukinich Mártony, Máté és Mihály meg ne- 
messittettek, hiteles párban elő mutatta, — a Me
gyebeli Nemesek Közzé bévétetett.

KI ada Feö Nótárius 
Bobdai Gyertyánffy Dávid.«

Az akkori korra jellemző, hogy mindenről latin nyel
vű s nagy lógós pecséttel ellátott okiratot adtak ki, 
agy most is a határozat mellett van egy könyvalakba 
költött, bőrön irott okirat is, amelyben mint aláírásokat, 
igen érdekes neveket olvashatni, az akkori torontáli 
•uraktól:



»Alekszander Kászonyi — Ignatius Hertelendy —■ 
Emericus Pálfy — Nicolaus Nagy — Georgius Deliima* 
nich — Georgius Paroaetich — Joanne Trifunac — Elias 
Kamensky — Carolus Oexel (később Rónai) — Stepha- 
nus Szalay — Georgius Dadányi — Ludovicus Szőllősy 
— Georgius Rácz — Alekszander Pálfy —«

Azok a horvát urak, akiknek nem voltak hiteles ok
irataik a család múltjáról, nem akartak abba a tény be 
beleegyezni, hogy ők nem jöhetnek fel többé a megye
gyűlésekre, rövid processzust határoztak el: fegyverrel 
veítni véget a vitának s erőszakkal elfoglalni székeiket a 
megyegyűlésben.

De ez a hevesség elmúlt. Hosszú évek múltával ők 
is bebizonyították a Zagrebből szerzett okirataik hiteles 
másolataival nemesi származásukat és ők is bekerültek 
a »mameluk« vármegye parlamentjébe, amely inkább 
csak diszt, mint jogot jelentett a számukra.

De a horvát urak nem sokáig élvezhették ezt a ki
váltságukat, mert 1848 eltörölte a nemesi kiváltságos 
jogokat, nekik is, másoknak is. Azután a bókái horvát 
uraknak sem volt többé hűbéres szolgahada, amely he
lyettük szántson, hanem nekik kellett a most már na
gyon is megcsappant földjeiket véres verejtékükkel és 
vasszorgalommal túrni, hogy a megmentétt vagyon 
együtt maradjon és ők is olyan szürke emberekké váltak, 
mint többi honfitársaik. Azóta sem állt meg a történelem 
kereke. A régi horvát és szerb Bóka már egy községgé 
egyesült és egyszerű Bóka lett belőle.

Népei pedig, a mindennapi egyformaságban, tovább



gazdálkodnak s békésen megférnek egymással. Nyelvük 
egy, csak a vallásuk különböző.

1848 után megszűnt a jobbágyság fogalma. A horvát 
nemesek is nehezen ltudtak beleszokni abba, hogy most 
már egyenlőek azokkal az emberekkel, akiknek jó né
hány év előtt még zsarnoki módon parancsolhattak. És 
jött egy kinós reakció. A rettenetes Bach-korszak min
den tyrannikus üldözéseivel együtt. Most már összeszo
kott a nép, igy a bókái lakosság is. összebékéltek, egy
más szokásait átvették s egymást buzdították a közös ér
dekű munkára. Az idő kereke pedig forgott, egyformán, 
feltartóztaithatlanul. Éppen olyan egyszerű munkás köz
ség lett Bóka, mint minden más.

1903-ban a veszedelmesen megáradt Temes folyó, 
husvét előtti nagyhéten áttörte a gátat és a szerb oldalt 
néhány óra leforgása alatt elöntötte az árvíz, maga alá 
temetve a házak egész csoportjait. Ekkor a horvátok, 
emberfeletti megfeszített munkával, a két község közt 
nyulgátat emeltek, megmentették saját falujukat és utá
na a szerb lakosság segítségére siettek. Azóta a Temes 
folyót is szabályozták. Most már a falu mellett húzódó 
holtág nem fenyeget többé kiöntéssel.

Erdeje is volt Bóikának és pedig nagy kiterjedésű 
tplgyfa-erdő, amely szerves kapcsolatban volt Surján, 
Sibove, Dolac, Detta, Denta nagy érdéin át a krassói he
gyekkel. Nyáron is megesett, hogy a pásztorok rémü
letére, farkasok kitéptek a nyájból egy-egy bárányt — 
vagy pedig vaddisznócsordák megkergették a földmun
kásokat. Azóta az erdőt is kiirtották, most már dúsan



termő szántóföld van a helyén. Bókának van sok lege
lője, de szántóföldje nem elsőosztályú, mert sok benne 
a szikes rész.

Ma pedig az együttes Bóka népe küzd a megélhetés
ért, mert ebben senki sem kivétel.

Lukinics Vince



Száján
Alföld. A messzi horizontba vesző rónaság. Itt-ott 

egy kis .tanya, akác, vagy eperfákkal szegélyezve, kö
zelükben gémeskut a vályúval. . .  A puszta oázisai. . .  
Ott, ahol az azúr égbolt a földdel találkozik, a délibáb 
varázsol mesebeli képeket a puszta, egyszerű lakói elé. 
A legelő egyhangúságát helyenként kis talajvizű tavacs
ka élénkíti, amely messziről, ha a napsugár megtörik 
felületén, alaktalan ezüst lemeznek, vagy pajkosan fény
lő tükörnek látszik, amelyben a messzi idegenből szálló 
fodros bárányfelhők, felette időzvén, kacérkodva meg
nézik magukat

Hajnalhasadáskor, ha a keleti láthatár bíborba öl
tözik és a síkság peremén megjelenik a vörös rézkorong, 
a tanya felől előtűnik a nyáj, mely mohó étvággyal lepi 
el az ezüstös harmatcseppektől csillogó legelőt. A nyáj 
mögött, az egykedvűen baktató szamár hátán ül kari
kás ostorával a juhász. . .  Valamivel később férfiak és 
asszonyok, ásókkal, kapákkal és talicskával menetelnek 
a feketerögű, bevetett termőföldek felé, igy kezd éle
dezni a puszta.

Ha az izzó nap, testéből termékeny meleget árasztva, 
félkörpályájának legmagasabb pontjára kúszik, ember és 
állat egyformán az árnyékot keresi. A földeken áithu-



zódó árokmenti fasor árnyékában fogyasztják el kenyér 
és paprikás szalonna ebédjüket az öreg legelők hűséges 
gyermekei.

. . .  És este, amikor az esthajnal aranyfényű csil
laga elsőnek megjelenik a csillagok milliárdjai közül, je
lezvén a nyugalom óráinak közeledtét, megelevenedik a 
tanya környéke. Fel-fellobbanó pásztortüzek köré kupo
rodnak fiatalok és öregek, férfiak és asszonyok, beszá
molnak egymásnak élményeikről és beszélgetnek a jövő
ről. Találgatják a termés kimenetelét, hahotázva emlé
keznek meg a hetipiackor a városban látottakról, az uj 
űri divat furcsaságairól. A tanya és a környék vénei né
ha hátborzongató mesékbe kezdenek: »Egyszer vót,
hun nem vót. . .« és megelevenítik a betyárvilág regé
nyes alakjait, a héitfejű sárkány és griffmadár borzal
mait. Ilyenkor összébbhuződnak a tátottszájú hallgatók 
és egy-egy kisebb poronty sirása juttatja eszükbe, hogy 
eljött a nyugalom ideje.

. . .  Mjajd teljes sötétség borul a tájra, néha kutya
ugatás töri meg az éji csendet. Fönt a csillagos égbolton 
az előredült Göncöl szekere az éjfél közeledtét jelzi. . .

Ilyen alföldi miliő közepett, Bánát északi részén, 
az Aranka folyócska közelében fekszik Száján.

Száján, egyes történelmi kutatók szerint ősmagyar 
személynév. Egy ismeretlen katolikus lelkész Száján ke
letkezésére vonatkozó néhány soros, de annál érdeke
sebb hagyatékában, amelyet Nagy Balog Antal föld- 
birtokosra hagyott, azt irja, hogy a község névéit azok 
a turáni népek adták, amelyek a római impérium bukása 
után, a népvándorlás korában erre a vidékre költöztek 
és amelyeknek őshazája Ázsiában, a Száján hegység tá-



ján volt. Ugyanezen történész szerint a mai Száján he
lyén a kőkorszakban telepek voltak, pontosabban meg
jelölve a Kriminyák szajáni határszélen. Innen szed
ték a későbbi lakósok a tűzgyújtáshoz való kovát, 
amelynek szláv elnevezése: Krémén. A római uralom 
alatt iitt kolonia volt. Ugyanis a szajáni major nyugati 
részén egy negyven láncnyi emelkedettebb földterüle
ten a XJX. század elejei telepités alkalmával számos, 
részint földből kiálló romokat és épületalapzatokat ta
láltak. Ugyancsak ezen a helyen bukkantak Domitian, 
Trajan, Hadrian és más római uralkodók elásott pénzeire. 
A leletek mintegy bizonyítékai annak a feltevésnek, hogy 
Száján helyén valamikor népes város állhatott

Okleveles adatok a XV. század közepétől kezdve ta
lálhatók róla. 1849-ben egynéhány nemesi család volt a 
birtokosa, úgymint Bocsári, Baan, Baranyai, Gerese, 
Szabó, Szajáni, Szeles, Thege és Török. A XVI. század 
elején Vingarti Geréb Mátyás is kapott egy jobbára mo
csaras és sziksós földterületet, amit horogszegi Feren- 
czi Györgynek adományozott. A mohácsi vész után úgy 
a nemesi birtokosok, mint a jobbágyok elmenekültek a 
vidékről. Teljesen elhanyagolt állapotban Gerepovicš 
Gáspár kérte el a falut a királytól, amit meg is ka
pott. A XVn. században puszta lett a faluból, noha a 
király, mint falura, állította ki az adománylevelet bes- 
senyei Nagy Ferenc és társai részére. A XIX. század 
elején tajnai Tajnay János tulajdonát képezte, aki 1806- 
ban Szeged környékéről dohánykertészeket telepített le 
ide. A helység 1848-ban teljesen leégeíit, majd 1849-ben 
németajkú lakossággal telepítették be és Vilmatér- nevet 
kapta Tajnayné, szül. Jeszenszky Vilmáról. A telepet



1883-ban a felépülő Szajánnal egyesítették. Az 1885. és 
1891-es években, mintegy ezerhétszáz lélek vándorolt ki 
a faluból, amelynek jelenlegi legnagyobb birtokosa 
Nagy Balogh Antal.

A római katolikus templom Bonnaz Sándor Csaná
di püspök költségén 1880—1881-ben épült és 1931 nya
rán Herresbacher Dénes pápai kamarás, a jelenlegi plé
bános restauráltatta. A tornyot uj harangokkal látta 
el, ünnepélyes felszentelés keretében, amelyen Rodics 
Rafael érseken kivül magasrangu papi méltóságok vet
tek részt.

Száján lakosainak társadalmi élete leginkább a 
gazdaságtan elméletének ismeretében, a gazdák tovább
képzésében, társas összejövetelekben, műkedvelői elő
adásokban jut kifejezésre és a gazdasági egyesületben 
zajlik le. Az augusztus 20-iki búcsút színes keretek kö
zött tartják meg évenként mulatságokkal és mókákkal. 
Ilyenkor már egy héttel előbb az egész faluban nagy a 
sürgés-forgás. Majdnem minden házban meszelnek, sú
rolnak, vasalnak, sütnek, főznek. A szomszéd községek
ből és Kikindáról érkező vendégeket a legnagyobb öröm
mel fogadják a vendégszerető szajániak és mindenféle 
jóvaj kedveskednek nekik.

A családias bensőség és szeretet ünnepe náluk a ka
rácsony. Ilyenkor betlehemesek járják keresztül-kasul a 
falut. A királynak korona van a fején, oldalán kard. A 
pásztorok és a gazda subában vannak és ismert pász- 
tordalokajt énekelnek. Ahol megfordulnak, ott diót éa 
karácsonyi mazsolás-kalácsot kapnak.

Vízkeresztkor a háromkirályok járnak, festettarcú



gyerekek, rikitószinű, magas süvegekkel. A húsvéti lo
csolás szokása kihalófélben van.

Hogyan él a nép Szajánban? A napszámosok, a mó
dosabbak búza, kukoricaföldjein, vagy dohányültetvé
nyein dolgoznak. Itt élnek a messze földön híres szajáni 
kubikusok, akiket az ármentesitő társulatok a Tisza töl
tésein és a csatornázási munkálatoknál, mint a legmeg
bízhatóbb és szakértelemmel rendelkező munkásokat al
kalmazzák. Ezeknek a kisigényű embereknek életmód
ja igen egyszerű. Főeledelük a jó bánáti búzából készült 
lágy kenyér, szalonna és kolbász. Csak vasárnaponként 
és ünnepnapokon kerül főtft étel az asztalra. A módosab
bak már kiadósabban, rendszerint főtt étellel táplálkoz
nak. Ünnepi és különleges eledelük a »rántott hús« pap
rikásán elkészítve, hozzá a leöntött saláita ecettel, vagy 
savanyitóval leöntve. Ünnepeken még fánkot sütnek és 
élesztőstésztát. A férfiak felöltőül ködmönt, subát, be
kecset s prémjnel bélelt sötétszinű kabátot hordanak, 
kisebb gazdák a szűrrel is beérik. A subák díszes zsinór
ral, a bekecsek, ködmönök többnyire színes bőrapliká- 
cióval és egyébb díszítésekkel vannak ellátva. A nők na
gyon szeretik a csipkés dolgokat, a sok bársony és se
lyem szallagot. A fodros csipkét a blúzon, annak külö
nösen a nyakán, mellén és ujján alkalmazzák. A fiata
labb lányok ruhájuk derekát is felcicomázzák. A színes 
selyemszallagot a hajukba fonják, nyakukat üveg
gyöngyfüzérrel, aranylánccal díszítik, amelyen vagy ke
reszt, vagy szív lóig, fülükbe pedig függőket tesznek.

Az alföldnek ebben a kis zugában egyszerű, becsüle
tes, nyíltszívű és vendégszerető magyarok élnek békes
ségben és felebaráti szeretetben. Ha az évek hosszú so



rán akad is egynéhány incidens, amelyek leginkább 
földosztási és örökségi perekben nyilvánulnak meg, azok 
a kivételek csak arra valók, hogy megerősítsék a szá
ján i népről általánosságban táplált jó vélemény szabá
lyát.

Tangl István.



Jása Tomics 
község múltja és jelene

Kevés község van, amelyet annyira ismernek a Bá
nátban, mint Jása Tomics, régi nevén Módos községet.

Három-négy nevezetessége van a községnek, amiért 
sokan ismerik és emlegetik. Az első és kissé szomorú 
nevezetessége az állami elmegyógyintézete, azután a 
szép gótstilű katolikus temploma, járási székhelye és a 
határátkelési vámhivatal, végül pedig az teszi esmertté 
a község nevét, hogy itt élt és dolgozott Alekszics Sate- 
ván, a hires szerb festőművész.

Ha a becskerek—vrsaci vasútvonal feleutján, Szé- 
csány állomásnál átszállunk a Jása Tomics—Nincsicsevo 
vicinális-vonatra, húsz percnyi utazással megérkezünk a 
román határ mellett fekvő Jása Tomics községbe, a régi 
Módosra. Utunk a megszokott bánáti tájon vezet: 
búza- és kukoricaföldek, itt-ott árpa, zab, cukorrépa, 
mohar-termő parcellákkal tarkítva és szikes kopár lege
lőktől megszakítva kisérnek bennünket. Csaknem egé
szen közel, a községhez van néhány szőlő, gyümölcsös 
és dinyeföld. A síkságból egynéhány magányos kunha
lom emelkedik ki és messze a láthatár szélén délfelé 
elmosódva puposodik ki a vrsaci hegy. Fasorok jelölik



az országutak irányát és facsoportok, füzesek jelzik a 
határban lappangva kanyargó Temes folyo útját.

Megérkezünk. Az állomásépületen feltűnik az egyik 
helyiség román címere és felirata. A Jásatomicson át 
Temesvárra utazók ott esnek át a vámvizsgálaton és on
nan szállhatnak fel a befutó román vonatra, amely az
tán átviszi őket Romániába. De, aki tovább utazik Nin- 
csicsevóra (azelö t Párdány), azt is román területen 
viszi egy darabig a jugoszláv vonat és csak aztán ka
nyarodik vissza a mi területünkre a vasútvonal. Az 
1924-iki határkiigazitásnál, amikor Zsombolyáért cseré
rébe kaptuk vissza a románoktól Módost és Párdányt, 
alakult ki igy a határ. Később azután a szerb radikális 
vezér, Jása Tomics tiszteletére, aki a régi, magyarorszá
gi szerb mozgalomban nagy szerepet játszott, nevezték el 
a községet Jása Tomicsnak.

A község nem uj telepítés. Meglátszik ez már az uc- 
cáin is, amelyek nem a megszokott széles, egyenes, bá
náti és bácskai községi uccákra emlékeztetnek, hanem 
kanyargós, sokszor szűk lefutásnak. Módos neve már 
1332-ben előfordul a pápai tized fizetéséről összeállított 
régi lajstromban. Zsigmond magyar király Brankovics 
Györgynek adta hűbérül, valószínűleg ekkor kezdtek a 
szerb lakosok is beköltözni. A határban régi, elpusztult 
községek maradványai is vannak, amelyek emlékét 
egyes tanyák elnevezései őrzik. így a régi Urhidát ma 
Oregypusztának hívják, egyes dűlőket pedig Ürmösnek 
és Csingrádnak hívnak. A község régi neve: Módos, való
színűleg a latiii modus szóból ered, amely a Temes fo
lyón való kedvező átkelés lehetőségét, mddját jelentette.

A Temes töltésének építésénél sokszor találtak régi



leleteket főleg a népvándorlás korából. Legszebb az a 
kéjt darab egymásba rakható ezüstcsészéből álló lelet, 
amelyben Pulszky Ferenc ó-szláv ötvösművészet munká
ját ismerte fel. Római pénzeket, kőkorszaki cserépedé
nyeket szintén nagy számban találtak, legtöbbet a vrsa
ci muaeumban őriznek belőlük.

A török időkből nem maradtak feljegyzések Módos
ról. A magyar lakosság ekkor valószínűleg kipusztult 
és elköltözködött. A jelnelegi szerb pravoszláv templom 
még 1746-ban épült, amint azt Alekszics Iván próta 
1900 óta köztiszteletben álló szerb plébános, a módosi 
szerb parochia történetében megírta. A török kiűzése 
utáni időben tehát már népes szerb községnek kellett 
itt lennie. A katolikus plébános feljegyzései szerint 1776- 
ban állították fel az első katolikus kápolnát a kincstári 
szám|tarLóság hivatalnokai részére. Ekkor már a ma
gyar lakosság is kezdett visszaköltözni ide a Tisza vi
dékéről, majd németek jöttek Bácskából és Torontál 
felső részéről.

1785-ben a kincstári földeket és a kegyuraságot a 
zagrebi káptalannak adományozták, amely azután a ti
zennégyezer katasztrális holdat kitevő határból a mint
egy négyezer holdnyi urasági földet 1910-ig birtokolta,, 
akkor azután az egészet parcelláztatta és a módosi, ist- 
vánföldi kisgazdáknak eladta. Schmidt József, a kedvelt 
és nagyműveltségű plébános adatai szerint 1796-ban: 
szentelték fel a régi katolikus templomot, amelynek he
lyébe 1912-ben épült a mai templom, a Bánát legszebb* 
gótstilusu temploma, a dettai hasonmása. A kegyur 
százötvenezer koronával járult a stílusos, szép templom 
építéséhez. 1923-ban Pomorisac festőművész, Alekszics-



nek, a híres, Módoson élő festőnek tanítványa, gyönyörű 
oltárképet festett a templom részére az akkor nagybeteg 
mestere helyett. Maga Alekszics, akinek munkáit csak 
most kezdik igazán értékelni és keresni, a szerb temp
lom boltozatának művészi freskóját készítette, tavaboá 
az ikonosztász képeit is ő festette. A művész legszebb 
festménye, a »Golgota«, amely két és fél méter magas, 
ma a kanaki kastélyban, Jagodics földbirtokos tulajdo
nában van. Alekszics legjobb tanítványa, Pomorisac Vá- 
sza, most Londonban él és tehetséges festő lett belőle. 
Másik tanítványa, a magyar Kapusi gyakran szerepel 
a dunabánsági képtárlatokon és jó nevet szerzett magá
nak a jugoszláv festők között.

A község történetében nevezetes dátumok: az 1824. 
év, amikor bolgárok telepedtek le a káptalan földjein 
Temes- és Torontálmegye különböző vidékeiről. Ezek a 
bolgárok nem pravoszláv hitűek, hanem katolikusok. Az
előtt sokkal többen voltak, egészségtelen életmódjuk és 
a nagy gyermekhalandóság miatt azonban ma már csak 
néhány százan vannak. 1836-ban keletkezett a községtől 
nem messze Kap,talanfalva (ma Vladicsino szelő), amely 
közigazgatásilag ma is Jása Tomicshoz tartozik. Gala- 
tyik Simon vezetése alatt negyven féltelkes és húsz 
zsellér-család telepedett le itt annakidején. Kezdetben 
csaknem mind bácskai magyarok voltak az uj települők, 
később azonban németek is jöttek ide K^la vidékéről.

1896-ig a község közigazgatásilag is két részből ál
talit: Szerb-Módos és Német-Módos. A két rész már akkor 
is teljesen össze volt épitve, csak a szép parkkal ellátott 
főtér választotta el őket, amelynek északi oldalán a rá* 
csos kerttel körülvett száznyolvanéves szerb templom



áll, a másik: déli oldalon szabadon áll a vasút felé ve
zető főucca tengelyében a katolikus templom magasba 
törő, csipkés tornyaival és gótives bejáratával. Itt, a 
templom előtt szokott a »kirváj« hagyományos: csokor
árverése végbe menni. A legszebb selyemruháikba öl
tözött lányok és ünneplőruhás legények járják a pár
táncot és a hatalmas rozmaringcsokor a legtöbbest kí
náló legénynek jut, aki a táncos párjának ajánlja föl, a 
pénzt pedig a templom javára fordítják. Utána zeneszó
val kisérik haza a csokor birtokába jutott leányt. A 
parkban Petár király mellszobra körül pedig vasárna
ponként a szerb fiatalság szokott tamburaszó mellett 
táncolni és szólrakozni.

1903-ban aszfaltozták a főbb uccákat, de azóta az 
aszfaltozás tönkrement, és ma sok ház előtt még a régi 
gödrös, hepe-hupás aszfalt éktelenkedik. De az uccák 
általában elég jó kövezettek — kár, hogy épen a vas
útról bevezető kocsiút van a legrosszabb és sáros idő
ben használhatatlan állapotban. Az uccák képe rendes 
házaikkal, gyalogjáróikkal, számos üzletükkel inkább kis * 
városra emlékeztet, mint egy aránylag csekély lakossá
gú községre. Mert Jása Tomics lakossága nem igen 
gyarapodott az utolsó évtizedekben. Az 1931. évi nép- 
számlálás szerint a község 4131 lelket as&mlftl 1026 ház
zal, a hozzátartozó Vladicsino szelő pedig 284 lakossal 
és 69 házzal bír.

A lakosok közül 1343 szerb és horvát nemzetiségű,. 
22 orosz, 16 román, 276 bolgár. A németek száma 1874, 
a magyaroké 413. Van még 32 zsidó. Feltűnő,, hogy a . 
cigányok is nagy számban vannak , képviselve a község
ben: 156-an vannak. Mindnyájan letelepedett, régi la-



kosai a községnek. A legöregebb sem emlékszik közü
lük, hogy mikor és honnan jöttek. Kevés a muzsikus 
köztük, főleg napszámos és alkalmi munkával, vályogve
téssel foglalkoznak. Az állomáson csapatosan lesik a le
szálló utasokat, akiknek kezéből szinte erőszakkal ve
szik ki a csomagjukat, hogy ezzel is pár dinárt keres
senek.

Vladicsino szelő 159 magyar és 88 német lakost 
számlál.

A lakosság kis számához képest Jása Tomicsnak 
elég nagy az iparos, kereskedő rétege és az intelligenciá
ja. Ez onnan van, hogy a község már nagyon régen köz- 
igazgatási székhely és a környéki földesurak találkozó 
helye volt. Ma is járási székhely, tizenhét község tartó
sak hozzá, de régen ötvenkét község tartozott a módosi 
járáshoz. Azelőtt tizenhét ügyvéd és három orvos élt itt, 
most öt ügyvéd és ugyanannyi orvos lakik a községben.

A közvetlen közelben lehuzódó román határ elvágta 
Jása Tomicsot járásának legnagyobb részétől. A meg
maradt rész pedig vasúton csak nagy kerülővel, Becske
reken át közelíthető m<eg. így aztán érthető, hogy a köz
ség élete inkább visszafejlődést, mint haladást mutat.

Az iparosok 1837-ben alakították meg itteni céhü
ket. Miost is őrzik Ferdinánd király aranyozott pecsétű, 
vörös bársonyköijesű kiváltságlevéléit az 1839-ben ké
szült céhládában. 1874-ben a céhrendszer megszűnt, 
1894-ig iparegyesület, majd ipartestület állott fönn, 
1932-ben pedig megalakult a kerületi udruzsenja.

Érdemes megemlíteni, hogy a legrégibb 1844-iki fel
jegyzések szerint 46 iparos tartozott a német-módosi 

-céhbe és pedig 19 német, 22 magyar, 3 szerb és szlovák



és 2 francia származású. A szűcsök között szerepel We- 
kerle György, Wekerle Sándornak, a háború utolsó ma
gyar miniszterelnöknek családjából. Ugyanakkor Szerb- 
(akkori kifejezéssel: illír) Módoson 21 iparos lakott, 
mindnyájan szerbek. Ma összesen 130 önálló iparos la
kik a községben, köztük 83 német, 33 szerb, 6 magyar és 
4 bolgár. A legtöbb iparos azonban nem kizárólag ipará
ból él, hanem még földet, kertet is művel, vagy más 
módon egészíti ki jövedelmét. Az iparosok igen gyakran 
terményekben kapják munkájuk diját készpénz helyett. 
A kisipar méreteit meghaladó üzem kevés van. Megem- 
litendők a jóhirű és nemrégen még virágzó »Keliko«- 
márkáju likőrgyár, amely azonban most válsággal küzd, 
Civaj és Bibéi motoros-malma, Proklé János és Társa 
gőztéglagyára és Jíelbach Testvérek villamossági telepe. 
Az utóbbi látja el háromszáz lóerős áramfejlesztőjével a 
községben a villanyvilágicást úgy az uccákon, mint a ma
gánosaknái. A körülbelül kilencszáz felépitett házból 
csak kétszázötvenbe van bevezetve a villanyvilágitás. 
Érdekes, hogy a kereskedők valamennyien villannyal vi
lágítanak, az iparosok közül ellenben csak igen kevesen. 
A földművesek még leginkább a gazdasági helyiségek
ben, istállókban használják az elektromos áramot.

A kereskedők kötelező egyesülete 47 tagot szám
lál. Legtöbb a vegyeskereskedés, de van néhány nagyobb 
és jónevű rőfösüzlet, vasüzleit, porcellán- és üvegkeres
kedés is. A Bata-cipőgyár újabban itt is elárusitó üzletet 
nyitott, amelynek konkurrenciáját a cipészek nagyon 
megérzik« A kereskedőkhöz van sorolva két autótaxis 
és egy révész is.

Jása Tomicson két bank és több hitelszövetkezet



működik. Nagyobb jelentősége csak a »Modoska Ste- 
dionica« és a »Trgovacska Banka« pénzintézetnek van* 
az utóbbi újabban áruosztállyal is bir, amely cukrot, 
petróleumot, gyarmatárakat nagyban beszerez és ellátja 
vele a viszontelárusitókat.

A közművelődést a szerb és német állami elemi is
kolákon kivül az állami vegyespolgári iskola szolgálja.

A Szokolegyesület één most Matejics Dejan ügyvéd 
és Mitics Koszta polgári iskolai tanár áll. Az egyesület
nek a régi káptalani tiszttartóság épületében — ahol 
a polgári iskola is elhelyezést nyer — rendes tornater
me, tennisz- beszball-pályája van. A Jadranszka Sztra- 
zsa helyicsoportja is megalakult dr. Bogics Grga, az el
mekórház igazgatójának tevékeny vezetése alatt.

Az elmekórház egyik nevezetessége Jása Tomicsnak, 
mert az egész Bánátban még csak Kovinon van elme
gyógyintézet.

önkéntes Tűzoltólegyesülete is van a községnek, 
szertárral és gyakorlótoronnyal rendelkeznek. Jelenleg dr. 
Vucskovics Száva községi orvos az elnökük. A Gradjan- 
szki Sport Klub igen jó futballcsapatot nevelt, amely 
a Bánát legjobb csapatai és a temesvári román csapa
tokat is gyakran látja vendégül a jasatomicsi pályán és 
a környékről is szép számú közönséget vonzanak ezek a 
mérkőzések.

A népszokások és a ruhaviselet nem mutatnak sem
mi helyi érdekességet, sőt mindinkább városias jelleget 
öltenek. A lakosság életmódja általában közepes szín
vonalon mozog. Nagybirtokok egy kézben nincsenek a 
községben. A legnagyobb birtok körülbelül 170 hold. 
Törpebirtok sem igen van, azonban aránylag sok a nap-



számos és zsellér. Ezek többnyire a környékről bevándo
rolt szegény emberek, akik az aránylag elég nagyszámú 
iparos, kereskedő és hivatalnok rétegnél igyekeznek 
munkához és keresethez jutni, azonkívül nyáron a köz
ségben dolgozó 11 cséplőgépnél is foglalkozást találnak.

A Temes nemcsak halbősége révén — különösen Íz
letes husu süllőket és harcsákat fognak itt a halászok — 
hanem a nyári meleg és por idején kellemes fürdője és 
homokstrandja miatt is áldásos a község népére.

Hosszú, akácfasoros sétány és kitűnő országút vezet a 
Temies töltéséig, ahol fahid kötötte össze a román parton 
fekvő Csávos községgel. Ezt a hidat a határkiigazitás 
titán lerombolták. A hid oszlopainak maradványai jel
zik a vízben a határvonalat, de szép nyári időben a fo
lyó sekély, langyos vizében mégis összetalálkozik a két 
község népe és elbeszélgetnek a világ sorjáról.

Wollák Gyula.



Szombor
A város legrégibb történetét sűrű homály borítja. 

Létezéséről csak a XTV. század közepén történik emlí
tés. Annyi bizonyos, hogy itt is különféle ősi, ma már ki-*
halt népfajok uralkodtak a vidéken. A történelem előtti 
időkből sok, igen érdekes maradvány került nap
fényre, amelyek beszédes tanúi annak, hogy a város te
rületén valamikor az ős kelták és szilaj szarmata-jazi- 
gok tanyáztak. Erről tanúskodnak a bukováci, sáponyai, 
a Thim- és Kudela-féle leletek, amelyek az egykori vár
megyei Történelmi társulat múzeumában vannak elhe
lyezve. A Kudela-lelet a város nyugati határán, a Mosz- 
tonga folyócska egyik nyúlványa mellett, a Kudeli An* 
tal-féle szőlőföldön levő domb sírjából került felszínre. 
A domb területén a nagyszámban előfordulói csontvázak 
mind kelet felé fordított arccal, azaz déli irányban fe- 
küsznek. Az egyik csontváz karján egy csonthuzalból 
készített karperec és egy bronz gyűrű volt. A csontváz 
körül még 35 gömbölyded, vörösre égetett agyag? 
gyöngyszem feküdt. Volt a leletben még egy durva ké- 
szitményű cserépedény is. Ásatások folytán még egy te
metőre is bukkantak, amely talán a késői jazig-korból 
származik. Itt bronztárgyakkal vegyesen vastárgyakat is 
találtak.



A mai Szombor ősi nevét a legrégibb adatok szerint 
1360-ban találjuk: egy Czobor-nevű családot Czobor Já
nost fiával, Mihállyal együtt »de Jánossy öt Czobor Sz. 
Mihály, nobilis de Bodrogh«-nak mondanak az oklevelek. 
Ettől kezdve négy évszázadon át virágzott ez a család 
és ők bírták, Czobor-Szent-Mihály helyiséget hosszabb- 
rövidebb megszakitással. 1469-ben Mátyás király az 
eléje terjesztett kérelemre megengedte, hogy Czobor Já
nos és testvérei Bodrog-megyében Czobor-Szent-Mihály 
(valószinűleg már akkor róluk elnevezett) birtokukon 
kő- vagy favárat építhessenek. Ekkor föl is épült a vár, 
földsánccal, palánkkal körülkerítve, amelyet még a bő
vizű Mosztonga is körülvett. A várról még a mohácsi 
vész előtt nyolc évvel is találunk emlitést. 1478-ban a 
várban plébánia templom volt. 1479-ben Sixtus pápa 
megengedte Czobor Jánosnak, hogy Czoborszentmihály- 
ba dominikánus szerzeteseket telepíthessen és számukra 
rendházat építhessen. Azóta a várról semjni följegyzé- 
«ek nincsenek és teljesen nyoma veszett, ősi nevére és 
keletkezésére vonatkozólag talán a legelfogadhatóbb a 
mai Szombor a Czobor- (Zubor, Zobor) Szent-Mihály 
névről ered. Zombor és végül Szombor tehát, a török 
uralom elején kezd divatba jönni. Minthogy pedig köztu
domású, hogy a török nálunk inkább rombolt, mint épí
tett: bizonyos, hogy Szombort nem a törökök alapitot- 
ták.Megvolt már a török uralom előtt is, sokkal régeb
ben, csakhogy más néven. Ez a másnevű helység pedig 
kétségtelenül Czobor-Szent-Mihály volt. Döntő bizonyí
ték erre gróf Illésházy István nádornak 1599. évi föl
jegyzése : »A tatár hóm. . .  itt telelt vala minden népé-



vei Czobor-Szent-Mihályon, kit most a törökök Zombort- 
hívnak« — irja.

A török-d/ulást, rombolást Szombor se kerülte el. A 
mohácsi ütközet után a győztes Szulejmán szultán. Bu
dáról jövet itt a Duna-Tisza közén vonult végig seregé
vel, leöldösve vagy rabszijra fűzve a lakosság legna
gyobb részét. Akik megmenekültek, távoli vármegyékbe 
szóródtak szét. A magyarság nagyrészben kipusztult a 
vidékről. Az előbb virágzó, népes, gazdag helységek ki
halt romokká váltak. Czoborszentmihály is igy vesztette 
el birtokosait és eredeti magyar lakóit. 1541-ben erős 
küzdelem után Czobor-Szent-Mihályt is elfoglalta a tö
rök és közel másfél századig fészkelt benne. A XVIL 
század első felében a törökök sikeres győzelmük után 
templomokat, imaházakat építettek. Az 1628—29. évi 
összeírás adatai szerint öt mecsetjük volt. Főmecsetjük 
Szomborban az úgynevezett barkizsimi, a mai Párisi- 
uccában volt. E főmecset körül volt a temető, benne a 
török sírok. Építkezéseknél sok csontvázra akadnak ezen 
a tájon. A török iga alóli felszabadulás bizony sok áldo
zatot követelt az állandó csatározásokban, mígnem gróf 
Brankovics János szerb kapitány 1710-ben felszabadí
totta Szombort a török iga alól. A kiváló szerb vezér 
nagy népszerűségre tett szert a városban, ahol véglege
sen le is telepedett és a mai városháza helyén kastélyt 
építtetett magának lakóhelyül.

Miikor a ma-i városházát építették, a ledöntöüt fa
lakban nagy köveket találtak, »Comes Joanes Branko- 
vich« felírással. A kastély az akkori időknek megfele
lően épült: északi és nyugati földszintes oldalán, keleti.



■stílusban fedett deszkafolyosó vonult végig. Ezen az 
oldalon folyt az akkor még bővizű Mosztonga, amelyen 
át hid vezetett a sáncig terjedő réitségre. Ott voltak kö
rülbelül a mai Szloboda szálló helyén a gróf istállói.

Szombort abban az időben két sánc vette körül. 
Egyik a belvárost védte palánkokkal és árkokkal, ama- 
lyen hidak vezettek át, a másik pedig a külső városrésze
ket kerítette be. Emlitésre méltó a ma is még fennálló 
és a város egyik legrégibb történelmi nevezetességű 
épülete, amelynek két emeletnyi magasságú és két mé
ter vastag falai néma tanúi az akkori idők történetének. 
Ez a nevezetes épület a város belterületén, közvetlen a 
főposta épülete mellett terül eL Az épület nemrégen 
egybeépült a postával és a mai időnek megfelelő mo
dem automata telefonközpont működik benne. A vár
szerű épületet még gróf Brankovics János építtette vé
dekezésül az esetleg még ott maradt itt-ott felbukkanó 
török hadak ellen. Nemsokára a város már jobb napokat 
is lát és 1747 március 21-én Mária Terézia a városi sza
badkirályi várossá emeli. Mozsarak dörgése, harangok 
zugása hirdeti az ünnepélyes pillanatot.

A város mentén elhúzódó Petár király csatornát 
1793-ban kezdték épiteni és nyolc esztenő múlva ké
szült eL 1802-ben ünnepélyesen adták át a forgalomnak. 
A csatorna tervezője és épitője Kiss József, szombori 
mérnök. Nagy küzdelmébe került a városnak, mig a vár
megye székhelye lett. A megyeházat 1802-ben kezdték 
épiteni és hét év ntyilva lett készen. A hatalmas palota 
mostani alakjában csak 1880—82-ben épült. Sajnos, a 
város sokat vesztett jelentőségéből, amióta megszűnt a



vármegyei közigazgatás és megszűnt a vármegye szék
helye lenni. A város öt kerületre oszlik. Ezek: a Belváros, 
Felsőváros, Cservenka, Bánát és Szelencse. Az uccák 
általában egyenesek, szélesek. Mintaszerű Szombor tisz
tasága és sűrű fásítása. Ebben nagy érdemeket szerzett 
néhai Csihás Benő polgármester. A város fásitott uccái 
és parkjai méltó büszkeségei a szombori benszülötteknek 
és az idegenekre is a legkellemesebb hatással van. A vá
rosnak egyébként ez az egyetlen említésre méltó neveze
tessége, no meg az országszerte közismert és kedvelt 
szombori túró.

Külön említést érdemel Szombor fejletét társadalmi 
élete. ^Kulturális egyesületei, olvasókörei hivatva vannak 
a kultura istápolására. Ezek közül kimagaslik és a leg
régibb múltra tekinthet vissza a Szerb Csitaonica és a 
Magyar Olvasókör. Az előbbi 1846-ban alakult, míg az 
utóbbi már 1844-ben a kultura szolgálatában állott. Eze
ken kivül számos humánus, sport, valamint gazdasági 
egyesületei egymással karöltve a legnagyobb egyetértés
ben működnek a társadalom érdekében.

Szombor város lakossága a legutóbbi tiz év alatt 
alig három százalékkal növekedett ugyanakkor, amikor 
egyes városokban és községekben 50—100 százalékkal is 
növekedett a létszám. Szombor lakosságának száma a 
legutóbbi statisztikai adatok szerint meghaladja a har
minckétezret. A lakosságban a nemzetiségek minden ré
tege képviselve van. Lakói túlnyomó részt szerbek és. 
bunyevácok, akiknek számba meghaladja a huszonkét- 
ezret. Szomborban haíezer magyar és 3500 német éL A 
többi megoszlik más nemzetiségek között. Vallásfeleke



zetek szerint a megoszlás a következő: római katolikus 
16.489, pravoszláv 14011, zsidó 1175, evangélikus 583, 
muzulmán 89, más felekezetű 32 lélek. A város gazda
sági helyzete sajnos, úgy mint sok más helyen, itt is a 
megdönthetetlen gazdasági válság hatása alatt áll.

Markovics István.



Mól
A Tisza jobbpartján, Szenta és Sztaribecsej városok 

között, mindkettőtől mintegy huszkilométemyire fek
szik Mól nagyközség.

*

A községnek nincs valami fényes múltja, sohasem 
játszott vezető szerepet a történelemben, nem indultak 
ki innen világot megváltó, elgondolások, sem szülőfalu
jukat világhíressé tevő lángelmék nem születtek benne. 
Csak egy tenyérnyi része ez az alföldi szürke ugarnak, 
amelyen egy nép éli az élet egyhangú, borús hétköznap
jait.

Lebbentsük fel egy pülanatra a múltak fátylát, te
kintsünk vissza az elmúlt időkre és lássuk csak, hogy fes
tett a község és környéke félezer évvel ezelőtt. — Tizki- 
lométemyire a mai községtől párhuzamosan a Tiszával 
egy domb emelkedik ki a síkságból — az Orom, a Telecs- 
kai-dombok egyik nyúlványa. A Tisza egészen eddig el
kalandozik és hullámaival gyakran mossa az Orompar
tot. Ha pedig visszahúzódik a medrébe, ameddig a szem 
ellát, mindenfelé nád és gyékény terem. Ez a lápos, ná
das, mocsaras vidék Mátyás király anyja, Szüágyi Er
zsébet tulajdona volt. Az Ormon virágzó község van: 
Moharéve. Moharéve fontos stratégiai pont, minthogy



rajta keresztül bonyolítják le a forgalmat Középbácska 
és középbánát között. Amikor a XVI. század elején a 
török seregek Középeurópát tűzik hóditási terveik cél
pontjául, átgázolják a sík Bácskát is, ahonnan a nép fej
vesztve menekül észak felé. Akinek nem sikerül elme
nekülni azt megöli a török, aki szerint Allahnak kedves, 
ha Mjohamed katonája minél több »nemigazhitű«-1 ment 
meg a földi élet kínjaitól. Pusztulás, rom és hamu mu
tatja az*t az utat, amerre a török sereg elhalad. Nem 
kerülheti ki a végzetét Moharéve sem, 1525 körül le
rombolják, felgyújtják a törökök. A lakosságnak csu
pán a kis templom egyetlen harangját sikerül megmen
teni, olymódon, hogy azt a templom udvarában lévő kút- 
t>a eresztik, tetejét deszkával befedik, majd pedig föld
del beszórják. Ezt valószínűleg azért tette a nép, hogy 
ha majd a török elhalad és ők ismét visszatérhetnek 
családi tűzhelyeikhez, legalább egy harangjuk legyen. 
A harangot három évszázaddal később egy ásatás alkal
mával meg is találták és most valamelyik múzeumiban 
őrzik ezt a kisfalu tragédiájáról tanúskodó egyetlen emp 
léket. A török másfél évszázadon keresetül tartó uralma 
alatt, alig van pár ember ezen a vidéken, csak rucák és 
vadkacsák ezrei tanyáznak a beláthatatlan nádtenger- 
l>en. Makor aztán 1697-ben Savoyai Jenő herceg — min
den időre eldöntve a kereszt és a félhold harcát a ke
reset javára — Szentánál szétverte a török sereget, is
mét megnyílott a normális fejlődés lehetősége a Tisza- 
mentén is. A már erejétvesztett, de még mindig próbál
kozó török visszaverésére az osztrák-magyar kormány 
a határok mentén mindenféle határőrségeket létesít. 
1701-ben Moholt is a Tiszavidéki határőrvidékhez csa



tolják és katonai sánc lesz. Még ebben az évben a kor* 
mány szerbeket telepit le, akik ezelőtt 230 évvel, köz
vetlen a Tisza mellett, a nádasból szigetként kiemelkedő- 
magaslaton, ahol akkor csak pár halászkunyhó állott, 
megépítették az első házakat és ezzel feltámasztották a 
itörökök által elpusztított községet és megvetették alap* 
ját a mai községnek. Ezek a házak ma is a község leg
keletibb port ja i. Elsc templomuk helyét, egy a Tiszához 
alig pár méterre levő üres portán még ma is őrzi egy 
korhadt fakereszt. 1800 körül magyarokat is telepítenek 
ide Kiskőrös, Csengőd és Kecel környékéről, akik 1804- 
ben már parochiát is kapnak, majd 1824-ben építik a 
templomot. Az idetelepedett lakósok pásztorkodással és. 
halászattal foglalkoztak. A Tisza rakoncátlan hullá
mait az 1863-ik évi szabályozással a töltések keretei 
közé kényszeritették, a vizeket lecsapolták, a nádat ki
irtották — a földet pedig a kultúrának meghódították. 
A Tisza szabályozása folytán Mólnál két átvágás is tör
tént. Az egyik a község felső végénél, ahol az átvágás
sal mintegy öitszáz holdnyi terület vált szigetté; ez az 
Erzsébet-sziget, amely most már nagy és szép erdővel 
van beültetve és a móliak kedvenc kiránduló(helye. A 
községtől délre, négy küométemyire van a másik át
vágás. Ennek következtében keletkezett az Osztrova-szi- 
get, amely most szőlővel van teleültetve és a jó — oszt- 
rovai levet termi.

A múlt században a nádasok kitűnő rejtekhelyek 
voltak és nagyon elszaporodtak a betyárok. A nép szá
ján ebből a legendás rablóvüágból nagyon sok mese éL 
Kiragadok egyet a sok közül.

Rózsa Sándor, akinek Mólon is voltak cinkosai, egy



szer levelet kapott Jónás Jóskától, az akkori községi 
pénztárostól, amelyben közli, hogy a községi pénztárban 
tízezer pengőfoiint van. Pár nappal később egy éjjelen- 
hatod magával meg is jött a betyár. A községházánál 
szolgálatot teljesítő rendőrt és kisbirót megkötözheti,, 
majd a kasszát kocsiratéve kiviszi a falunkivüli nádasba 
és itt feltöri. Azonban a bejelentett tízezer pengőforint 
helyett mindössze pár fillért talált a kasszában. Ilyen 
csúf félrevezetés miatt irtózatos haragra lobbant a hír
hedt betyár és bosszút esküdött a pénztáros ellen. Visz- 
sza is indult embereivel a faluba, hogy a pénztárossal 
leszámoljon, azonban egy ásókkal, kapákkal felfegyver
zett embersereggel találta magát szemben, akik időköz
ben felfedezték a betörést és a rablókat keresték. A be
tyár igy kénytelen volt elmenekülni, anélkül, hogy bosz- 
szuvágyát kielégítette volna. Később gróf Rádaynak, aki 
erős kézzel véget vetett a romantikus rablóvüágnak, si
került Rózsa Sándort is elfogni. A bűnlajstrom össze
állítása során Mohol község tízezer pengője is szóba- 
került. A betyárvezér megesküdött betyárbecsületére,, 
hogy a pénztárban hat fillérnél többet nem talált. Nyo
mozni kezdtek az ügyben és kiderült, hogy a betyárnak 
igaza van, mert a pénzt a leveletiró pénztáros lopta el,, 
aki megírta ugyan a betyárnak, hogy mennyi pénz van 
és hogy jöjjön érte, de minthogy szilárdan meg volt 
győződve, hogy a vezér azért el is jön, jobbnak látta a. 
pénzt idejekorán egyedül elemelni. így legalább nem kel
lett neki osztozkodnia rajta. A pénztárost is utolérte a 
végzete; őt is elvitték Ráday legényei és többé nem is* 
jött vissza.

*



A község 37 kilométer hosszú határában, amely mé
lyen benyulik Középbácskába is, 25.000 katasztrális 
hold termőföld van. A hatalmas kiterjedésű határban 
mindössze néhány százláncon felüli birtok van, mig a 
ha*ár többi része néhányláncos kisgazdák között oszlik 
ni£g. A -lépj *.iét főforrása a földművelés. A lakosság ki
lencven százaiéira ezzel foglalkozik. A földművelés ész
szerűen történik, a föld pedig jól terem. A nép hangya- 
szorgalma még dusabb termésre kényszeríti a földet és 
igy évenként mintegy ezer vagon búzát tudnak a móliak 
piacra dobni. A búzán kivül a kukorica és a cukorrépa 
játszik nagyobb szerepet a község gazdasági éleitében. A 
községtől délre elterülő árterület, az Alsórét, rendkívül 
alkalmas a bolgárkertészkedésre, miért is ez igen fej
lett. Évente többszáz vagon uborka, dinnye, paradicsom 
és hagyma hagyja el a móli hajóállomásit és vándorol 
délre, leginkább Beográdba, ahol a móli bosztányosok- 
nak már biztos piacuk van. Az ipar meglehetősen fejlet
len. Alig fedezi a belső szükségletet. Említésre méltó 
azonban a község két nagy modemül berendezett gőz- 
malmja, amelyek a környéket ellátják liszttel. Van egy 
téglagyára is. A kereskedelem kissé fejlettebb. Különö
sen a gabonakereskedelem élénk. A határban sok gabona 
terem, azonfelül többszáz vagon középbánáti búza is itt 
kerül eladásra. A Tisza elsőrendű közlekedési út, a sze
zonban állandólan több hajó rakódik és szálliltja a ga
bonát,

A nép anyagi helyzete kedvezőtlen; élete kemény 
küzdelem a létért. Bármennyire is jól terem a föld, az 
általános vüágpangás következtében beállított alacsony 
gabonaárak miatt — mint kimpndottan agrárközség —



súlyos gondokkal küzd, kemény és kilátástalan harcot 
v í v  a mindennapi kenyérért. (Talán a sors iróniája, 
hogy az a nép, amely szorgalmával sokban elősegiti, hogy 
ez a termékeny bácskai föld annyi búzát teremjen, té
len — kukoricakenyeret eszik.)

Ami Mólon tipikusan móli és ami idegennek mind
járt szembetűnik, azok a széles, nyílegyenes uccák. Ha 
kiáll az ember a két kilométer hosszú ucca egyik végére, 
tisztán láthatja a másikat. Sehol a környéken nincsenek 
ilyen mértani pontossággal lerakva és erre a móliak 
büszkék is egy kicsit. A széles uccákat mindkét oldal
ról dús lombozatu nagy fák szegélyezik és szabályos de
rékszögben szelik egymást. A község közepén, a főuc- 
cák kereszteződésénél terül el a több, mint százéves, 
hosszú, három-négyezer embert befogadóképességű kato
likus templom ötvenöt méter magas tornyával. Kár, hogy 
ennek a szép templomnak az udvara gondozatlan és el
hanyagolt. A pravoszláv templomot kellemes, hűs, hárs- 
fás park veszi körül padokkal és szép vaskerítéssel. — A 
kicsiny, fehérre meszelt házak nagy udvarokkal, egy
mástól1. távol, mint kis gyufaskatulyák, alig látszanak 
ki az elői-tük levő hatalmas eperfák dús, zöld lomb
jaiból.

A községben ma körülbelül tizennégyezer lélek él. 
A lakosság háromötöd részben katolikus vallásu magyar, 
kétötöd részben pedig görögkeleti szerb. Zsidó valamikor 
több élhetett a községben, ma azonban mindössze száz- 
százhuszan vannak. A magyarok részét foglalták el. A 
két részit elválasztó uccát még ma is Gránicának (határ
nak) hívja a nép. A szerb és magyar részen kívül a 
község még fölvégre és alvégre oszlik. A két rész közöt-



ti határ a »Nagyucca«. Valamikor a fölvég és alvég két 
külön világot képviselt* A fölvégiek mindig vagyonosabb 
'emberek voltak és bizonyos előjogokat jelentett a föl
végben lakni. Ezzel szemben az alvégieknek meg volt az 
az előnyük, hogy ők nehezebben mehettek tönkre. A 
Jfölvégiek bizonyos arisztokratikus gőggel lenézték az 
alvégieket.

A község társadalmi élete sok kivánni valót hagy 
hátra. Éhez talán a rossz anyagi viszonyok is hozzájá
rulnak, hiszen a jólét a nyugodt haladás fontos tényező
je, sőt talán előfeltétele is. Pár évvel ezelőtt a katolikus 
Legényegyletben, az Olvasókörben, a Jótékony Nőegylet
ben, a Műkedvelő Egyesületben élénk egyesületi éleit 
folyt és az agilis vezetőségek termékeny munkát fej
tettek ki, amivel nagy lendületet kapott a társadalmi 
élet vérkeringése. Azonban ma már ez mind csak emlék, 
mert ezek az egyesületek lassanként becsukták ka
puikat.

A község társadalmi életében jelenleg az immár öt
venéves Önkéntes Tűzoltótestületnek, amelynek agilis 
vezetősége dicséretre méltó eredményeket produkál, jut 
kiemelkedőbb szerep. A több mint harmincéves Polgári 
Daloskör a dalkultusz terjesztése körül szerzett érde
meket, mig a Vöröskereszt egyesület téli nyomorenyhi- 
tő akcióival tesz eleget magasabb, emberbaráti hivatá
sának.

A móli paraszt szorgalmas, békés, jóindulatú. Nyá
ron szorgalmasan dolgozik, télen azonban — a disznóto
rok és egyéb összejövetelek alkalmával kitör belőle az 
ősi természet. Az Osztrova sok bufelejtőt terem és a 
hosszú őszi és téli estéken, összejönnek a koma, a só



gór, a szomszéd és miközben határozott állást foglalnak 
a hetvenszázalékos községi pótadó ellen, — ez ilyen esős 
évszakban nem is csoda — szépen lassan »eláznak«. Hej! 
amikor még ötszáz dinárt ért a búza, de szépen húzta 
a cigány és folyt a bor, ma azonban legfeljebb ilyen csa
ládi alkalmakkor lehet kirúgni a hámból. A falu kaszi
nója a sarok. Minden saroknak meg vannak már a ma
ga törzsvendégei. Itt az uccák kereszteződésénél pipáz
nak vagy kártyáznak embereink, miközben meghányják- 
vetik afc aktuális kérdéseket és kifogyhatatlan erővel 
idézik azokat a szép időket, amikor még jobb ára volt a 
terménynek és kevesebb gondot okozott a megélhetés. 
Fehérre meszelt kis házaik leginkább csak szoba, kony
ha és istállóból állanak. De ha valaki rá is szánja ma
gát, hogy többszobás lakást épitsen magának, a télen- 
nyáron befüggönyözött ablaku szobák lakatlanul álla
nak, mig a gazda valami kis zugban, leginkább alsóla
kásban (kisházban) húzza meg magát. A »tisata szo
bák«-ba a világért se menne. Legfeljebb, ha meghal. Ak
kor itt ravatalozzák fel. Vagy ha esküvő van a házban, 
ide vezetik a lakodalmas vendégeket. Egyébkor nem 
használják.

Van a községnek három pénzintézete, két önsegély
ző egyesülete, gazdaköre, van Tiszája, nyáron népes 
stranddal, van népkerttje a Tiszákért, van egy gyógyfür
dője a Sasfürdő (Orlovacsa), amelynek gyógyereje kü
lönösen a rheumatikus betegeket gyógyítja eredménye
sen. Sajnos azonban, a fürdőt a szükséges tőke hiányá
ban nem lehetett kellőképen kiépíteni és berendezni, a 
propaganda is hiányzik és igy kevesen tudnak róla. A 
fürdő megérdemelné, hogy hozzáértő kezekben ismer



tebbé váljon. Van Mólnak polgári iskolája, sok szép 
leánya, sok-sok kocsmája, van fényes kávéháza, Bök ren
dezetlen ügye, megoldatlan problémája, sőt egy művésze 
is van: Szabady Pál, a szárnyát most próbálgató fiatal 
festő-tehetség, akinek — bár tehetsége még nyers és 
iskolázatlan — fesitményei bámulatbaejtően szépek. A 
beográdi »Vreme« és a Jugoszláviai Magyar Újság la 
nagy elismeréssel irt már róla és a hozzáértők fényes 
jövőt jósolnak neki.

Mohi János.



Kolut, Gakovo
I. Kolut

Vegytiszta sváb község, Bezdántól két kilométernyi
re észak felé. Kissé kivül esik a világból. Lakói ennek kö
vetkeztében nehézkések, naivak és valószinütlenül jóhi- 
szeműek. Falusiak. Az odavetődő idegent úgy megnézik, 
mintha sohasem láttak volna embert, sőt megállítják és 
megkérdezik, hogy mi járatban van, mit keres Koluton. 
Unatkoznak. Egy idegen megjelenése Koluton mAr ese
mény, amelyre kiesődül a falu apraja-nagyja. Ha olykor, 
elvétve, dolgom akadt Koluton, amerre elhaladtam, min
denfelé fejek bukkantak fel a hátam mögött, a kerítések 
fölött és hallanom kellett, amint átszóltak egymáshoz:

— Was is’ter far on? (Miféle ez?)
— Ich was net. (Nem tudom).
— Is’tes ka’ jut? (Nem zsidó ez?)
—  ’S kan a’ jut sei\ (Lehet, hogy zsidó.)
A kaputos ember átlalában ki van téve annak Kolu

ton, hogy zsidónak nézik. Az pedig már természe!tszerűleg 
együttjár a koluti kirándulással, hogy a gyerekek végig
kísérik a falun, élénken találgatva maguk közt, hogy mi 
legyen a véleményük a szokatlan jelenségről. E bámész
kodó tulajdonságuk miatt azután el is nevezték őket



Bezdánban — »Schamoli«-knak. (Scha* moli: annyi, mint 
»nézd csak«. — Ezt hallja az idegen lépten-nyomon a há
ta mögött).

Szóval, Schamoli-országban vagyunk. Koluton.
*

A koluti népviselet. Ma is meg lehet a kolutiakat is
merni száz lépésről, de a tiz év előtti viseletűk sokkal jel
legzetesebb volt. Kifejezőbb, kolutibb. Meg lehetett is
merni őket a fejkendőjük kötéséről, — hihetetlen, hogy 
ennek hányféle módja van, árnyalata van; minden falu
ban más; — a kötényük színéről, a nyakukban hordott 
aranykeresztről és főkép a bluzukról, amelynek szabása 
alighanem egyedülálló a maga nemében és nem található 
fel egyebütt, mint Koluton. Ez a blúz ugyanis elől-hátul 
V-alakban, úgynevezett »spitz«-ben végződött és úgy ló
gott rá a szoknyára, mint valami kisebb kötény. Az öl
tözetük szine, mint a németségé majdnem mindenütt, sö
tétszürke és fekete. A férfiakon a legkolutibb specialitás 
a sapkájuk volt. A koluti sapka szine sötétzöld volt, 
alakra nézve pedig némileg az erdőkerülők sapkájára 
emlékeztetett.

A régi divat melleitt évtizedeken keresztül konok 
következetességgel kitartottak, pár évvel ezelőtt azon
ban egyik napról a másikra az egész falu egyszerre kivet
kőzött, mintha csak összebeszélitek volna. De ez nem is 
volt elképzelhető máskép, mert Koluton minden köz
ügy, ahol az egyéni Ízlésnek nincs létjogosultsága. A ko
luti viselet mindenkire egyformán kötelező és ez alól nem 
vonhatja ki magáit az, aki közéjük kíván tartozni. Szám
talan esetben megtörtént, hogy egyes koluti családok 
sokévi amerikai tartózkodás után jöttek haza Kolutra,



& legújabb párisidivat szerint öltözöködve, de másnap 
»visszavetkőztek« a régi koluti viseletbe, mert Kolut 
csak úgy fogadta be őket. A mai koluti viselet főbb vo
násaiban a tiz év előtti apatini viseletre emlékeztet. 
Kevésbé parasztos. A ruha szine valamivel világosabb az 
eddiginél, leginkább galambszürke, drap és barna árnya
latokban. A szoknya hosszú, harangszabásu, hátul bő 
ráncokkal. A férfiakat ma a barna kalapjukról ismerni 
fel Szomborban is.

*
A gazdasági viszonyok. A lakosság aránylag jómódú. 

Vannak itt is szegények, de már például annyi nincs, hogy 
idegenbe is jutna belőlük. Még nem igen fordult elő, hogy 
egy bezdáni gazdának koluti szolgája lett volna. Meg
fordítva, gyakrabban. Szóval, Kolut nem exportál sze
gényeket. Ellenkezőleg, importra szorul. Boldog Kolut.

*
A koluti vendégszeretet. Ez külön fejezetet érdemel. 

Általában, nagy alapvető különbség van a magyar és a 
német községek közt már e tekintetben is, hogy a német 
községek rendszerint jobban bírják magukat, vagyono
sabbak és ennek megfelelően igényesebbek és áldozatké
szebbek is. Az oka ennek, mint már Bezdánról szóló ér
tekezésemben is szóvátettem, nyilván az, hogy a legtöbb 
magyar község, mint például Bezdán is, jobbágy-szárma
zású, míg a németség már letelepedése idején is szabad és 
vagyonos »Bürger« volt. A magyar paraszt főjellemvoná
sa a jómódban is a földhözragadtság maradt. Az egykori 
szegénység csökevény-ösztönei vezetik ma is. Egyelőre 
csak hivalkodik a jómódjával, anélkül, hogy élne vele. 
Büszke a lovaira, a nagy házára, olykor, vasárnap dél



előtt rágyújt egy-egy bőrszivarra is, egyebekben azonban 
óvakodik attól, hogy költségbe verje magát. Igénytelen, 
alig él jobban, mint a szolgája. Kávét talán még sohasem 
kóstolt. Tejet, vajat, tejfelt nem igen használ a sütéshez- 
főzéshez. A reggeli rendszerint szalonna, kukoricakása 
vagy krumplipaprikás. Napjában csak kétszer eszik. Dél
előtt tiz és délután három óra tájban. Az étlap általában 
szegényes és főként egyhangú. Mit tud a magyar gazd- 
asszony? Valljuk be, nem nagyon sokat. Két-három étel 
elkészítésével kimerül minden tudománya. Meg tudja 
főzni a paprikást, a babot, a húslevest, meg tudja sütni 
a »kőttkalácsot«, mákosán vagy diósán, a pogácsát, a 
»siská«-nak vagy »németlepény«-nek nevezett fánkot, a 
turóslepényt, a palacsintát, esetleg még a rétest is, de 
mit még ezenkívül? Többek között a fasirozott húst nem 
ismeri, a cukorborsóval sem tud mit kezdeni. A disznó- 
hust szalmán sózza be, a szalonnát nem süti ki, hanem úgy 
egészben akasztja a kéménybe és estéről-estére süt ki 
annyit, amennyire éppen szüksége van. S amennyire 
igénytelen a jómódban önmagával szemben, annyira nem 
ismeri el másoknak ahoz való jogát, hogy igényeket tá
masszanak jómódjával szemben. Kicsinyes. Lehet, hogy 
nem mindenütt ilyen, de a közmondásos magyar vendég- 
szeretet ügye erre mifelénk meglehetősen mostoha ke
zekben van. Fiatalabb koromban éveken keresztül csép
lőgépfűtő voltam és abban az időben nem egyszer történt 
meg, hogy az egyik gazda, akinél délelőtt tizenegy óra
kor végeztünk a csépléssel, nem adott ebédet, mert még. 
csak tizenegy óra, de nem adott a másik sem, akihez a 
következőkben beálltunk, mert addigra viszont már egy 
óra lett. Ha történetesen német gazdánál csépeltünk vol



na, mind a két esetben meg kellett volna ebédelnünk. A 
német gazda az, aki nem azért ad ebédet, mert ez köteles
sége, hanem azért, mert a maga gavallériájával össze
egyeztethetetlennek találja, hogy ne adjon.

Mas a koluti és általában véve a német gazda. Nem 
afféle »újgazdag«, akinek lelkiismeretiurdalásai vannak, 
ha kiad egy garast. Megszokta a vagyont és azt is, hogy 
abból költeni olyan természetes és magától értetődő do
log, mint lélegzetet venni. Ennél fogva az ő vendégszere
tete a tényekben nyüvánul meg. Nem éri be a látszattal. 
Nemcsak a kötelességnek, az »emberségnek« igyekszik 
megfelelni, hanem ki is akar tenni magáért, hogy megem
legessék. A magyar gazda csak nem akar alul maradni. 
A német mindenkit felül akar múlni Ez a különbség kö
zöttük. Gyermekkoromban végigettem néhány felejthe
tetlen búcsút, nem is rokonként, hanem mint azoknak a 
pajtásaimnak a csatlása, akiknek Koluton rokonaik vol
tak. De ezt senki sem éreztette velem. Ellenkezőleg, a 
vendéglátóimnak kétszeres gondjuk volt arra, hogy ne 
érezzem magam mellőzöttnek, megtűrt idegennek. Töm
ték belém a sok jót, állandóan azzal gyanúsítottak, hogy 
nem merek enni, egyszóval, jobban számontartottak, mint 
a saját rokonaikat. A vendéglátásnak ez a magátólértető- 
dőségét tapasztaltam még azután is számtalanszor. A 
magyar gazda invitálásából valahogy mindig kiérzett az 
önérzet, valósággal önmagát ünnepelte a vendéglátó sze
repében, mig a német az alázatosságig alárendelte magát 
a vendégének. Nem akkor kezdte kínálni a vendéget, ami
kor látta, hogy az már magától is mer, vagy éppen olyan
kor, amikor már fel is kelt az asztaltól, mint aki csak 
most kap észbe, hogy a vendéget talán kínálni is kellett



volna, hanem siet azt megelőzni. A német gazda aszta
lánál a jóérzéssel mer ki az ember újra a tálból, hogy 
eszel csak a gazdát tiszteli meg. fis ez igy is van.

*
Gyermekházasságok. Ha végignéz az ember egy ko- 

luti táncmulatságot, az első pillanatban meglepődik és 
azt gondolná, hogy gyermekbálon van. A leányok nem 
idősebbek tizenkát-tizennégy évesnél, fejletlen, gyermek
ded idomokkal és komikusán fest rajtuk a nagylányos 
ruha, a fiuk tizenhat-tizennyolc évesek, ugyancsak mu
latságosak a legénykedő tempóikkal. A tizennégy éves lá
nyok és a tizennyolc éves fiuk már az »öregeket« képvi
selik ezen a táncmulatságon, akik a következő farsangot 
ritkán táncolják végig. A szabály az, hogy a leány tizen
négy, de legfeljebb tizenhat éves koráig férjhezmegy, a 
legény pedig tizenhét, de legfeljebb húsz éves koráig 
megnősül. Ez a virtus. Szégyen sokáig nagylánykod ni 
vaj»y legénykedni. Azt tartják, hogy csak az »vénül* meg 
leány- vagy legénysorban, aki szegény — mert úgy hi
szik ez is szégyen, nemcsak Koluton, de az egész vüágon
— vagy csúnya, esetleg tigyefogyott. Ennélfogva a szü
lök rr. Jiden törekvése az, hogy gyermekeiket minél koráb
ban megházasitsák. Minél korábban sikerül, annál na
gyobb dicsőség. Büszkék arra, hogy a lányuk már tizen
négy éves korában férjhezment, a fiuk pedig már tizenhét 
é\et> korában asszonyt kapott. Ez bizonyítja, hogy nem. 
olyan utolsó valaki a faluban. A legtöbb házasság külön 
mkísz&eriuim engedély alapján köttetik. Ez már rend
szer Koluton. Egy tizenhatodik évét betöltő leány már ba- 
•jotan megy férjhez, amint hogy egy húsz évet meghaladt 
vagy éppen katonaviselt legény aligha kap leányt Kolu-



tón. Az ilyenek már kivénültek a sorból s ha történetesen 
akadnának is egymáshozvalók, restelnek összeházasodni, 
inkább idegenbe távoznak és házasodnak. Mire a koluti le
gén} bevonul katonának, már két-három apróság futkos
hatna körülötte, ha . . .

II. Gakovo

Miután számomra Bezdán a világ közepe, természe
tesen mindent ahoz viszonyitok. Ezek szerint Gakovo Bez- 
dántól tizennégy kilométerre fekszik, északkelet felé. La- 
kíi ugyancsak németek, de a kolutiaknál jóval gazdagab
bak. Gakovo a száz- és százholdon-felüli gazdák faluja. A 
szegényeket majdnem kizárólag úgy importálják, a töb
bek között Bezdánból is, amely e tekinteitben talán az 
egész világ szükségletét fedezni tudná. A falu nem nagy, 
alig néhány ucca, de ezt azután meg lehet nézni. A jobb- 
módu gazdák házai városi stílusban épültek, magasak, 
díszesek, márvánnyal-boritoittak. A főuccáját az ember 
hajlandó lenne összetéveszteni a szombori Alekszandrova 
uccával. Még az aszfalt sem hiányzik. Egyebekben Ga- 
kovón fellelhető minden, amit már Kolutról is elmondtam: 
a vendégszeretet, a gyermek házasság is — last bút nőt 
leasit — az antiszemitizmus is. Gakovón sem lakik egyet
len zsidó sem. Nincs, nem volt és nem is lesz, belátható 
időn belül. Hogy miért, arra talán csak ők maguk tud
nának megfelelni. Én most csak egy esetet kívánok el
mondani, amely talán némi világot vethet a gakovói an
tiszemitizmus karakterére.



E célból azonban el kell hagynunk Gakovót é? visz- 
szatérnünk Bezdánba,mert itt történt, idestova húsz esz
tendeje. Volt nekem abban az időben egy gakovói sváb 
fiú pajtásom, aki itt járta az iskoláit a magyar nyelv el
sajátítása céljából és talán meg is tanulta volna, ha — 
fel nem fedez engem és rá nem jön, hogy németül tudok. 
Attól fogva azonban úgy hozzámtapadt, mint a kullancs. 
Ugyanaz történt velem, mint ezt megelőzőleg a sváb Apa- 
tinban, ahol viszont egy adai magyar fiú, úgy van: egy 
Balog Sándor nevezetű (Halló, Balog Sándor, ott Adán! 
Élsz-e ? Emlékszel-e még rám husz-egynéhány év távlatá
ból? És megtanultál-e németül?) barátkozott össze velem 
életre-halálra és hányt fittyet az egész sváb közösségnek 
erre a szövetségre támaszkodva, amelyben a függetlensé
günket bírtuk s amelyben a magunk részéről az egész vi
lágot felleltük. így a gakovói sváb fiú is felfedezte Ga
kovót — bennem. Én kárpótoltam számára az elveszett 
Paradicsomot. Velem volt sülve-főlve.

Egy alkalommal, amikor az uccán játszadoztunk, 
egyszer csak előállt azzal a kívánságával, hogy szeretne 
egy zsidót látni. Még sohasem látott zsidót és halloftta, 
hogy Bezdánban vannak. Mutassak neki egyet.

A magam részéről nem értettem ugyan, hogy mit 
akar látni egy zsidón, amelyen én sohasem találtam 
semmi látnivalót, mindazonáltal készséggel mutattam ne
ki egyet, amikor éppen arra jött:

— Na schau, da kommt ein. . .  (Na, nézd, itt jön 
egy. . . )

— Wo? (Hol?) — tekingetett izgatottan.
A  legfurcsább az volt benne, hogy mindenfelé tekin

getett, holott az illetőn kívül teremtett lélek sem járt



az uccában. Oldalba kellett böknöm és figyelmeztetnem, 
hogy itt megy éppen az orra előtt.

Nagyot nézett. Meg volt ütközve. A következő pilla
natban azonban elkedvetlenedett és bosszúsan mért végig 
tetőtől-talpig.

— Geh’, halt’ te, Krosmod’r far a n a rr !... (Tedd 
bolonddá az öreganyádat!. . .  — jelentette ki olyan hang
súllyal, mint aki ezt nem várta volna tőlem. Meg volt 
sértve.

— Warum? (Miért?) — csodálkoztam értelmetlenül.
— Tes is’ a’ jut? (Ez egy zsidó?) — mért végig 

megvetőleg, felháborodva azon, hogy ilyesmit el akarok 
vele hitetni.

— Ja, ja! — bizonyítottam a legkomolyabban.
De hiába erősködtem, bizonykodtam, nem mentem 

vele semmire. Megkötötte magát. Meg volt győződve, 
hogy falhoz akarom állitanL Azt hiszem, a valóság nem 
fedte a várakozását. Másmilyennek képzelte a zsidót. 
Hogy milyennek, azt máig sem tudom, mert nem árulta 
el. Nincs kizárva azonban, hogy szarvval és farokkal, 
esetleg egy lólábbal. Mindenesetre valami ilyesmire szá
míthatott, mert amikor én tovább is makacsul kitartot
tam amellett, hogy ez egy zsidó1 volt, végül bosszúsan 
igy fakadt ki:

— Geh’ ! tes is’ toch a’n M ensch!... (Menj, hisz 
ez egy ember!. . . )

C’est Gakovó.
Kisbéri János.



Novakanizsa látképe
Novakanizsa, azelőtt Törökkanizsa a Felsőbánátban, 

közvetlen a Tisza partján fekszik a Tiszának egy kedves 
könyökhajlásában, mondhatni ölelésében.

A »száraz« községek irigyen gondolnak — különösen 
nyáron, a Tiszának erre az ölelésére, pedig Kanizsa sok 
kikeleten fulladozott már a Tisza heves szorítása miatt 
és keserves árakat fizetett a szőke hullámok csókjaiért. 
Ezeket a csókokat csak a bácskai Kanizsa értékelhette, 
mert a Tisza itt Bánátban lopja a csókot, Bácskában el
lenben adja. Ha a bánáti Kanizsa nem védekezett volna 
ezek ellen a tolvajcsókok ellen, azóta már bácskai Kani
zsának lenne a káposztás kertje. A Tisza egyszerűen át
csókolja Bánátot a Bácskába és ki tudja, hogy ezen a ter
mészetadta példán felbuzdulva hány csók csattant el a 
bácskai parton . . .

Például volt, hol nem volt ^Kanizsán egyszer egy tö
pörödött kis templom. Olyan öreg volt, hogy a közelében 
silbakoló sóiraktár is öreganyámnak szólította. (Ha nem 
tetszik elhinni, kérdezzék meg a sóhivatalt, amely szintén 
a közelében székel). A hivők szerették az időtöltött temp
lomkát, de senki sem úgy, mint a ravasz Tisza, amely alat
tomosan nyalta magát a templomig. Úgy tett, mintha 
imádkozni akarna. . .  aztán mikor a küszöbig ért — már



nem tudni mivel szédített, de a templom a Tisza karjába 
omlott. Ezóta ott alussza örök álmát a Tisza közepén és 
fundamentumában jelenleg apró pontyok vecsernyéznek 
csöndes vasárnap délutánokon . . .

Nem tudom örökkévalóság szempontjából szebb-e a 
templom sorsa a nála még öregebb Szerviczky-kuriánál, 
amely fölött ma bácskai menyecskék szedik a kukoricát 
a kis Tisza, meg a nagy Tisza között. Ez a kastély nem 
akart átalmenni a Tiszán, lévén bánáti földbirtok, hát a 
Tisza ment át őrajta. Ha nekem nem is, de Petőfi Sándor
nak mindenki elhiheti, hogy ebben az időben a Tisza 
»zúgva, bőgve törte át a gatot, el akarta nyelni a vilá
got . . .«

Hát ez a kis kastélynyelés elég jó étvágyra mutatott, 
de a Tisza kannibálhajlama csak akkor derült ki, ami
kor kikezdett a Szent Jánossal is.Szerencsére a jámbor hí
vők visszamentették ettől a veszedelmes megkivánástól 
és ennek köszönhetem ifjúságom egyik emlékét, egy tábla 
csokoládét, amit ezen a Szent Jánoson nyertem.

Holdvilágos promenádi sétákon abban az időben min
den kanizsai leány elmondta az idegen ifjúnak, »hogy 
a Szent János, ha meghallja, hogy éjfélt üt a toronyóra, 
keresztet vet magára«. Olyan édes volt aztán ezt az éj
félt kivárni, amikor a promenád előtti templom tornya, 
tényleg elütötte a tizenkettőt és a Szent János tényleg — 
nem vetett kereszted.

— Mert nem hallotta meg — volt a diadalmas ma
gyarázat és a póruljárt kétkedő fizetett. . .

A promenádból később népkert lett, azóta már újra 
promenád, az idő vasfoga és a vásott kedvtelés minden 
nyomát igazi alázattal viselte a Szent. Láttam csukott.



szeme alatt az esőkönnyek fehér csikját, amit belévésett 
az idők porába, aztán láttam fej nélkül, két kezét imára 
kulcsolva a mindent megértés nyugalmában, láttam csip
kés miseingén a kegyetlen megtöréseket, ah, egyre fo
gyott ez a Szept János, már csak lábujjait láttam, ame
lyeket az eső fehérre mosott, de leheletkönnyűen, mégis 
olyan szilárdan állottak a talapzaton. Láttam az eszten
dők örlőkövei között később ezt a talpazatot is elmor- 

: zsolódni__Pedig mennyi csillag világított rája.
Gyermekkorom csodaalakjának, ennek a szomorú kő

szentnek könyörtelen elmúlása sokáig kísértett, mint a 
hit végleges elkallódása a semmiben. . .  Pedig mennyi bá
nat esett térdre előtte . . .

A napokban a temetőben jártam. A széles temető-út 
két oldalán fehér márvány stációk. Szentek sorfalában 
sok-sok idő után újra találkoztam Szent Jánossal és most 
már tudom, hogy a hit nem morzsolódhatok szét egy szo
borral, mert a hit még a temetőben is é l . . .

*
Abban az időben, amikor még Szent István uralko

dott, Révkanizsa volt a felső Tisza egyetlen átkelő helye. 
Rév volt itt, folyami kikötő, hires kereskedelmi gócpont. 
Ahol rév van, ott bizonyosan vám is volt, de az való
színű, hogy a vámtiszt urak abban az időben még nem 
vámolhattak lakkcipőben, mint napjainkban, amikor a 
tiszaparti erdőn keresztül egy magas töltésre épített gyö
nyörű műut visz le lépcsőzetesen, egész a vízig. Nem hi
szem, hogy sok erdő akadjon, amelyen ilyen műut vezes
sen keresztül és ahogy erről az útról elnéztem az őszi 
pompájú erdőt, az előtérben egy hatalmas exportmalom- 
xnal, amely alatt közvetlen az erdőszélen egy nagy kice-



mentezett bazinba állandóan ömlik a meleg víz, ahol & 
partlakó asszonyok mossák és beszélik ki a szennyeseiket,. 
elképzelni próbáltam az egykori Révkanizsát vízimalom
mal, apró) viskóival és a községháza előtt pislogó egyetlen 
petróleum lámpással. Ámbár, ez az egyetlen petróleum- 
lámpás valószínűleg már Törökkanizsa hajnalára, 
esett, ami alig félszáz esztendeje, hogy virradozni kezdetit. 
Még sokan élnek itt tanuk az ötven esztendős egy lám
pás mellől, amikor a petróleum lámpa luxusát csak a köz
ségháza engedhette meg magának.

Azért mindazt, ami Kanizsát ebben az időben alkotta, 
ha összeadom, az akkori időkhöz viszonyítva jelentős kis 
helység lehetett ez a mi Kanizsánk. Talán mert kincstári 
birtok volt és így a lakói nem voltak jobbágyok. Ez a kel
lemes állapot azonban a petróleumlámpás korszakában 
már megváltozott. Mire a petróleumot Kanizsának felta
lálták, akkorra már ily módra az uraságnak tellett. No 
meg az elöljáróságnak.

Az imént hosszan beszéltem arról, hogy milyen nya- 
lakodós nálunk a Tisza. Ennek komoly oka van. Ugyanis 
Kanizsán a Tiszapartján — mint említettem — egy ha
talmas sóraktár állott, akár hiszik, akár nem, egy igazi 
sóihivatallal egybekötve. A raktár ma is megvan, később 
urasági gabonamagtár lett belőle és a hivatali épület szin
tén urasági tulajdonban urikaszinó lett. Hogy a sóhiva
tal nem legenda, azt régi írások bizonyítják, amelyek 
szerint Szeri-Pósafi Péter állott a sóhivatal élén, Szeri- 
Pósafi! Milyen daliás név. Bizonyára szép szál ember 
volt attól a sok jó  sós levegőtől Vájjon kapott-e sok 
pánaszlevelet az a hivatal ? Mesélik, hogy itt a tavaly el
sodort hajóhidnál elsülyedt egy hatalmas sótakomány



ée, hogy ebben az időben a papszakácsné rákot meg egyéb 
tengeri halakat szervirozott a böjtölő papnak, amely ha
lakat a Tiszából fogták.

Ezt a sót igazán sajnálhatjuk. Hogy az idő úgy el tud 
mo6ni egy sóhivatalt, meg egy sórakományt. . .  Nyilván 
a Tisza, ez a vén kecske nyalta el ezt is tőlünk.

Nem tudom megállapítani, hogy a kanizsaiak boldo
gok voltak-e mint kincstári birtok szahad polgárai és saj- 
nálatjfcal kell-e közölnöm, hogy úgy a tizenhetedik szá
zad végén elvesztették függetlenségüket.

A király ebben az időben éppen pénzzavarban szen
vedett, ezért elárverezték a tízezer holdas kincstári bir
tokát. A végrehajtót Kamarának hívták, Temesváron szé
kelt és úgy adta el a földet, ahogy kérték. Ezzel szem
ben Szerviczky Márkó meg úgy vette, ahogy adták. Mond
ják potomért. Az ember — kivált a mai világban kissé 
sokall tízezer hold földet egy embernek, de Szerviczky 
nem sokallta. Lehet, hogy már akkor is az örökösökre 
gondolt, akik között a föld úgyis kérlelhetetlenül osztódni 
fog.

*

Kanizsa népe tehát jobbágyi sorba jutott. Egy régi 
peres ügy ak|táiból megállapítható^ hogy Kanizsa őslakói 
magyarok voltak. A szerbeket később telepítették Kani
zsára, részben Obilicsevóról, részben Jozafováról. Kani
zsának ugyanis van egy oldalbordája a Tisza alsó táján. 
Ez a házasság, ahhoz képest, hogy milyen öreg, roppant 
modern. Mindig is az volt. Teljes háztartásbeli független
ség, annak ellenére, hogy egymás mellett fekszenek és 
együtt élnek. Külön-külön közigazgatják magokat teljes



föggetlenségben és a továbbiakban példás egyetértésben 
élnek.

Mária Teréziának kellettek itt a délvidéken megbíz
ható eleinek a törökök elleni védelemben, ezért kiváltsá
gokban részesítette az ide telepitett szerbeket. A kivált- 
váltság, mint kötelesség katonai szervezettséget jelentetjt, 
mint jog — földet. Obilicsevó szerb polgárai független 
kisbirtokosok voltak, jórészt ma is azok és sohasem vol
tak jobbágyok.

Amikor az országot később megyékre osztották, Jó- 
zseffalva elvesztette ugyan a kiváltságát, de nem vesz
tette el a földjét. A két teljesen összeépült község tár
sadalmi élete közös volt úgy a múltban, mint a jelenben. 
Külön-külön jegyzővel és elöljárósággal rendelkeznek, de 
mind a kettő egyformán a Novakanizsán székelő járási 
szolgabirósághoz tartozik.

Novakanizsa-Obilicsevót Bácskával, illetve Sztaraka- 
nizsával egy pontonhíd kötötte össze. Egy jégzajlás meg
unva ezt a rozoga összeköttetést, elsodorta a novakanizsai 
hídfőt. A jégzajlás naiv elem, azt hitte, erre tüstént fel
épül az uj kanizsai híd. Állítólag a lakosság között is 
voltak ilyen naiv elemek, akik hitték az uj hid felépülé
sét. Két évig vártak az uj hidra, míg végre, mint kor
szakalkotó eseményt vettük tudomásul, hogy összekala
pálták a régit.

Ez a viharvert pontonhíd Sztarakanizsáé ugyan, de 
mivel Esztergomi Iván, Sztarakanizsa krónikása Nova- 
kanizsára jött egy kis romantikáért, én is átmehetek egy 
és másért ezen a hídon Sztarára.

A hidat Sztarakanizsa még ökanizsa korában Szeged
től vásárolta, mint a szegedi nagy árvíz muzeumi anyagát.



Ezzel a jeles emlékművel áthidalta a forgalmi nehézsé
geket a két Kanizsa között, de ehhez maga a hid nem volt 
elég. A hídhoz kellett a révjog, a vám okából, de ugy- 
látszik. Stárakanizsa sohasem jutott annyi vámhoz,ameny- 
nyi elment neki a réjven, mert ha jutott volna, azóta Mar- 
tonost boldogíthatná vizözönbeli bárkahidjával. A révjo
got a novakanizsai uraságtól vette meg Sztarakanizsa, ez 
a nemesi oklevél bizonyosan fellelhető az árkádos Város
háza valamelyik szuterénjében.

Egyébkénlt törekszem minél kevesebb történelmi do
kumentumra hivatkozni, amire kettős okom van. Egy az, 
hogy magam is kétségbe vonom azt, hogy tárgyilagos 
tudjak lenni Kanizsával szemben, ahol csecsmő koromtól 
élek és amelynek minden életmegmozdulása a magam 
életének szerves része volt, nemcsak lélektelen háttere. 
Szubjektivitásom az egyik mentségem, hogy úgy írok 
Kanizsáról, ahogy az bennem szavakon és történéseken át 
tudatosult.

Másik és döntő okom a dáltumok mellőzésére az, hogy 
Novakanizsa történetének adatai úgyszólván teljesen 
együtt vannak és csak feldolgozásra várnak főtisztelendő 
Watz Oszkár tanácsos ur buzgalmából és bizonyos, hogy 
Novakanizsa története a tanácsos ur pontos és lelkiisme
retes szerkesztésében elsőrendű hézagpótló kötet lesz 
azok számára, akiket behatóbban érdekel Novakanizsa 
monográfiája.

Nem is szabad dátummal dolgoznom, mert akkor ki
derülne, hogy milyen csuda öreg is már ez a Novakanizsa. 
Ha az ember igy végignézi, igazán nem látszik meg rajta. 
Kanizsa igaz, hogy évek folyamán sokat változott, de 
hogy megöregedett volna, arról szó sem lehet. A régi já-



világbeli smukjai úgyszólván mind megvannak. (Egy ék
követ kivéve). Sok nagyságos város megirigyelhetné Ka
nizsát a smukkjáért. íme a hiteles jegyzetek róla: Se
lyemgyár, Villany, Belvizcsapoló, Vizvezeték, Rak
part, pórház, Szegényház. De ezek csak a főbb ékszerei, 
olyanok, amilyennel még minden város sem dicsekedhetik. 
De van itt még nagymalom, járásbíróság, telekkönyv, adó
hivatal, sporttelep, iskolák, óvodák, járdák, szolgábiró- 
ság, uraság, van itt kérem minden.

És még hozzá remekül csoportosítva. Fent a Tisza 
mellett, a templomok árnyékában az élet, a munka ott
hona, az ipari üzemek és hivatalok. Lent pedig a vasút, a 
kórház, szegényház, mindezek a temető árnyékában. A 
vasút felé huzó gyönyörű hársfaallé, mintha szimbolizálná 
az elmenést, távolabbra, szegénységbe, rokkantságba, be
tegségbe — temetőbe__

Mjint látni méltóztatik, Kanizsa meglehetős szépen ki 
van ruházva és a patinás múltjáért meg lehet bocsájtani 
az időhozta szépséghibákat is. Ám ezek csak külsőségek, 
holott egy községnek mint közösségnek lelke is van, and 
kiüikrösödik a társadalmi életben, a kirakatokban, az esti 
korzón, a hetipiacokon, a vasárnapok ünnepi mozgásá
ban, a Kaszinóban és hát. . .  igen. Az esti Tiszaparton is...

n.
Kezdem belátni, hogy ha krónikámnak némi szava

hihetőséget akarok biztosítani, akkor mégis kell, hogy 
valamikép rendszerbe fogjam az elmondandókat. Habár 
a rendszer nem zsánerem. De ha meggondolom, hogy a 
vüág legcsodálatosabb zűrzavarát, az ég csillagait is 
rendszerbe foglalták, bele kell törődnöm valamely rend



szerbe. Talán jó is lesz holmi csillagrendszer, ahol remél
hetőleg nem tartják számon Jupiter születésnapját és 
Vénusz házassági évfordulóját.

Ilyenformán megállapíthatjuk, hogy Isten a társas
élet kezdetének a paplakot és a patikát teremtette. Azt 
hiszem, hogy a pap és a patikus a legtökéletesebben jel
képezik az eget és a földet.

Nem szívesen lépek bele a Bach-korszakba, nyilván 
Kanizsa se tetjte szívesen, anno dacumál, mégis benne volt. 
Mégpedig, mint Bezirksgericht. Ez jelentette akkor a szol- 
gabiróságot, egyben járásbíróságot, vagyis a teljes együtt
élést. Az alkotmányos éra összeállítása után vált el tör
vényesen a közigazgatás az igazságszolgáltatástól. Ez 
Kanizsán abban jutott kifejezésre, hogy Gyorgyevics 
Sándor bezirkisrichter úr ezután mint járásbiró tarokko
zott a kaszinóban Komlóisi bácsival, a postamesterrel.

Kanizsának minket közelebbről érdeklő korszakát ta
lán az elmúlt ötven esztendő jelenti, ötven év nagy idő, 
mégis kicsinek tűnik fel, hogy szemben ülök az öreg 
Tallián-kastély lovagjával, a nyolcvanéves vizeki Tallián 
Jenővel. Tallián Jenő tehát ötven évvel ezelőtt már férfi
korban volt. Lénye, létezése a legpatinásabb jelene Kani
zsának. Magas, szinte már hosszúnak mondható szikár 
alakja, jellegzetes pofaszakálla generációk megszokott 
színképe és ha egyszer letűnnék a csendes, napos tiszapar- 
ti sétányról, veszteség érné a keretet, amelybe olyan har
monikusan bele illett. Már gyengélkedő, naphosszat tá
gas, napos szobájában ül és éreznem kellett, mennyi em
léktörmelék csillog még benne, amikor a családi adatok
kal megajándékozott. Egy régi udvarház régi gazdája, a 
nagyon öreg tölgyfák ölében erősen fogja a költői képze



letet még akkor is, ha a költő a ma poétája és mint ilyen 
nem az udvarházak, hanem a kunyhók énekese. A mély 
és szomorkás élmény varázsa ott bujkál az öreg bútorok 
között, szerte illatozott valami fájdalmasan kedves teg
napszag és amikor a cipőm sarka végig kopogott a hosszú 
folyosó hűvös kőkockáin, annak a kopottsága és törött- 
sége öt pajkos fiút idéz elém, akik egyszer boldog-vidá- 
ma-n fujtkároztak naphosszat ezeken a türelmes kőkoc
kákon.

*

A családi adatokból egyébként megtudom, hogy a 
birtokszerző Szerviczky Márkó egyetlen fia, György épi- 
tette fel az ősi kastélyt, amelyik jelenleg Schulpe tulaj
dona. Az öreg kastély ott volt valamikor a Tisza túlsó 
partján lévő sziget helyén. Bácskai terület lett, habár ez 
telekkönyvileg állítólag vitatható. Szerviczky György nem 
házasodott meg, örökösei ezért unokaöccse! és húgai let
tek, vagyis Schulpe Katalin gyermekei. Névszerint: Schul
pe Emil, Talliánné Schulpe Vilma, Bauemé Schulpe Alber- 
tine, gróf Eichelburgné Schulpe Theodora, báró Feilitzsch- 
né Lukács Friderika. Ez utóbbi mostohagyermeke volt 
Schulpe Katalinnak. Ezek leszármazottai: Tallián Endre, 
akinek öt gyermeke Béla, Jenő, Vilmos, Emil, Andor, öt 
fiú, akik részben a katonaságnál, részben a közigazgatás
nál helyezkedtek el.

Schulpe Emilnek három fia, Vilmos, Alfonz és György 
közül a két előbbi élt Kanizsán, György ma is él Pozsony
ba^. Az Eichelburg és Feilitzsch-családok elszármaztak, a 
Bauer-család leszármazottja a jelenleg is Kanizsán élő 
gróf Maldeghem-család. A Maldeghem-kasíély jelenlegi 
Jakói özvegy gróf Maldeghemné és fia Károly, akinek két



nővére külföldön van férjnél, a legfiatalabb pedig báró 
Tallián Tibomé és itt él Novakanizsán.

A Schulpe-kastély jelenlegi lakói özvegy Schailpe Al- 
fonzné és fia, Vilmos.

Novakanizsán tehát négy úgynevezett kastély van. 
Az ősi Schulpe-kastély nagy emeletes épület egy termé
szetes magaslaton, szemben vele az öreg Tallián-ház,. 
amelyben jelenleg Jenő és Vilmos laknak. Vilmos nyugal
mazott huszárőrnagy, kedélyes és közkedvelt snájdig. 
öregur, a társaság mindig vidám Vili bácsija, Jenőről be
széltünk már. A másik Tallián-kuria, Béla egykori ottho
na, az öreg Tallián-kasitély, amelynek jelenlegi lakója La
la baronessz, Béla leánya. Ebben az épületcsoportban la
kik még Tibor báró Béla fia és felesége Maldeghem Berta 
komtesz. A Talián-kastélyok közvetlen a Tisza szélén 
állnak és egy, a községen áthúzó országút választja el 
a szemben levő Maldeghem- és Schulpe-kastélyoktól.

Háború utánig a Maldeghem-birtokoit Léderer Artúr 
csókái uraság bérelte, de az imperiumváltozás óta Károly 
gróf maga gazdálkodik az agrárreform által kiszabott 
maximális területen.

Zsentrikben, grófokban és bárókban nem volt hiány. 
Meg a háború alatt néha két sor padot is megtöltöttek 
nyaranta a szombatesti mozielőadáson a kastélyok lakói 
és azok vendégei.

A községbe került idegnek kételkedve kérdezték:
—  És ezek igazi grófok, meg bárók?
A kanizsaiak bizonygatták, hogy olyan valódiak,, 

mint Benickiné Bajza Lenke regényeiben, minél fogva a 
jó  vidékiek, akik még sohasem láttak igazi arisztokratá
kat, többet néztek hátra, mint előre.



Kanizsának az a része, ahol a kastélyok vannak, min
idig megkapja az idegent. Csend ül a parkok bokrai közölt 
úgy tűnik fel olyankor, mintha nem is lakna ezekben 
‘senki. A kanizsaiak mágnásnegyednek hivják a községnek 
ezt a részét egész találóan, mert az exkluzivitása már az 
uccun is megérzik Egy Bácskában élő úriember megálla
pította, hogy itt a társaság egészen más mentalitású, 
mint a bácskai kis városokban. Azt mondta, hogy ott 
olyan kalmánszagu minden, még az uriházak levegője is. 
Tréfából megjegyeztem, hogy mi, kanizsaiak udvarházak 
árnyékában nevelkedtünk. Az bizonyos, hogy a kereskedő 
szellem itit sohasem itatta át a lelkeket, jórészt ma sem. 
Ez hivatalnok község, embereinek jórésze fixfizetéses és 
mint ilyen inkább vevő, mint eladó. Ahol túlsúlyban él 
.a fogyasztó, ott nem burjánzik az adok-veszek szellem. 
A gazdasági válság hozott ugyan némi változást és ma 
már több érezhető ebből az ellenszenves, de hasznos lég
körből, ebben a tiszaparti úri községben is.

*
A.régi Kanizsa története olyan szorosan összefügg a 

Schulpe- és Tallián-házzal, hogyha egyikről írunk a má
sikról is beszélünk, hiszen az uradalmak jelentették a né
pek kenyerét.

Az örökösködés utján öt részre oszlott tízezer hold 
föld, .Kanizsa szegény földmunkásainak verítékét itta. 
Sovány, de biztos kenyeret jelentett ezreknek. Tallián 
Béla birtoka mintagazdasággá fejlődött és terményeit kis
vasút hozta be a kanizsai állomásra, amely úgyszólván 
egész éven át exportálta a különféle terményeket.

Az öreg Tallián-ház öt fia közül Béla vitte a legtöbb
re. Politikai pályafutása ma már benne van a lexikonok-



bán, felesleges beszámolnom róla. A Tisza-kormány alatt 
lett földművelésügyi miniszter, 1911-ben báróságot ka
pott és főrendiházi tag lett. Kanizsa csak hasznát látta 
hires szülötte pályafutátsának, mert Tallián Béla azontúl 
is, hogy birtokát mintagazdasággá fejlesztette, jelentősen 
elősegitette Kanizsa kulturális fejlődését.

Tallián Béla a forradalom kitörése idején Délbánát 
kormánybiztosa volt és ebben a hálátlan pozícióban az ak
kori politikai atmoszférában számos embert mentett meg 
a biztos haláltól. Mégis ez a hálátlan és nagy felelősséggel 
járó politikai szereplése kényszeritette menekülésre a for
radalom idején. Páréves emjgráció után családjától távol 
Kisszomborban halt meg.

Az öt Tallián-fiu közül Andor, a háború alatt aktív 
tábornok, hinterlandul Kanizsát választotta és ebben az 
időben a kanizsai hölgyek szeme szebben csillogott, ruhá
juk puhábban simult a testükhöz. A nagyon karakterisz
tikus stram tábornokról azt tartották, hogy »ennivalóan 
csúnya«.

Kanizsa történetében azonban komoly és örökidőkre 
szóló emléket Tallián Emil állított magának. Tallián Emil 
huszonöt évig volt Nova-, ületve Törökkanizsa főszolga- 
birája és az ő nevéhez fűződik itt úgyszólván minden je
lentős kulturintézmény létesülése. Amit Kanizsa érdeké
ben elgondolt, azt sorra megvalósította, kivéve utolsó 
tJervéti, a gyönyörű, emeletes városházát. A telek már meg 
is volt hozzá, már szép összeg együtt volt az építés cél
jaira, amikor hirtelen elragadta a halál. A telek ma is 
meg van, az idén gyönyörű krumpli termett rajta. . .  Tal
lián Emil hires utazó volt, afrikai variá«ggRá.lmnányni je
lenleg a velikibecskereki muzeum tulajdonában vannak.



Utazásai alatt élénk érdeklődéssel fordult az idegentáji 
vegetáció felé és olyan bokrokat, fákat, cserjéket plántált 
ide a Tiszapartra, amelynek ezen a tájon alig találhatók. 
Lehet, hogy lesznek, akik sokalják a Tisza tultengését 
írásomban, sőt Írásaimban, de kérem, olvastak-e már nor
vég Írótól könyveit f jordok nélkül ? Csak azok, akik folyó 
mentén élnek, különösen vidéken, azok érthetik meg, hogy 
mjlyen szerves része a községnek, amelyen vagy amely 
alatt elcsobog, öve, vagy fodra, de mindenképen dísze, 
kelléke, adottsága még pedig minden egyébnél jellegzete
sebb. Aki Párisról ír, az a Szajnát is kénytelen meglátni, 
sőt tudomásul venni.

A novakanizsai tiszaparü sétánynak nincs sehol má
sa. A hídfőtől az impozáns járásbirósági palotáig csoda
szép gömbakácok és akácsövények vezetnek végig felfelé 
a villanytelepig és a selyemgyárig. Innen a belvízlecsapo- 
lóig, egy érdekes kérdőjel a töltés, hajtásaiban szép fü
zesekkel. A hídtól lefelé a kompjáratig a rakpartot egy 
kilométer hosszúságban hársfa allé szegélyezi, amely 
hosszúságban ugyancsak községi park terül el végig a 
Tallián-kasitélyok mentén. Mindez Talüán Emil műve. 
Harminc esztendővel ezelőtt ez a terület egy hepehupás, 
sáros, gyepes, sivár, bogáncsos terület volt, oh — nekem 
akkor is szép volt, mert itt fogtuk a legtarkább pillangó
kat és a bógáncsból akkora gombolyagot szedhettünk, 
amelyből kitellett kosár, asztal, szék és ezer más, amit 
gyermeki fantáziánkkal összeállítottunk. Ha kihangsúlyo
zom, hogy sehol a Tiszamentén nem olyan szép, mint Ka
nizsánkon, ebben kivételesen nincs semmi költői túlzás. 
Miondják ezt épen eleget az errejáró idegenek és a roko
nok, akik idelátogatnak és mind itt maradnak vendég



nek. Mind a fáktól és bokroktól elragadottak, de erős a 
gyanúm, hogy a révi kiskocsma halpaprikása is marasz
taló illatú.

A »fásitást« valóságos szenvedéllyel gyakorolta Tal
lián Emil nemcsak a községben, de a járásban is.

Aki Kanizsára akár hajón, akár vasúton érkezik, fű, 
fa, bokor, lombok, allék köszöntik. A vasúton érkező be
lelép egy árnyas lombos hársfa alléba és ahogy jön-jö- 
dögél a fasor mentén egy kies völgyben, a kiszáradt ha
lastóban meglátja az Obilics Sporttelepet impozáns mére
teivel, aztán megpillantja a szegényházat, a gyönyörű 
parkban elhelyezett báni kórház épületcsoportjait. Ha jut 
még szeme a túlsó oldalra is, ott kriptákat lát, görögkeleti 
és római katolikus temetőkkel körözötten. Most különö
sen csodaszép látvány, hiszen ezekben a napokban vitték 
ki az élők kegyeletük rengeteg őszirózsáját a sírhalomra. 
Ezután valamivel derűsebb látvány tárulkozik, helyeseb
ben rejtőzködik: a csókliget. Ezt a csókligetet azonban 
jórészt kisajátította a báni tyuktelep, nagy tyúkokkal, 
nagy tojásokkal és nagy deficittel és miniatűr halastóval, 
amely télen korcsolyapálya is. Azt mondják, ezért télen 
sokkal kifizetőbb dolog itt a tyukászat és állítólag télen 
sokkal nagyobb és színesebb tynkállomány kotkodácsol a 
jégen, illetve a telepen.

De ha véletlenül hajón érkezik a vendég Kanizsára, 
akkor pláne kénytelen kifejezni elragadtatását. Itt a fent- 
emlitett kilométeres parkkal találkozik, meg folytatás- 
ként egy erdővel és a parton a legtarkább néznivalóval, 
a libastranddal. Aki egyszer ezen a libastrandon kóstolt 
bele a Tisza vizébe, az már nyakig került a »vágyik annak 
szíve visszá«-ba. Roppant erős sodrása van itt a Tiszának.



Egész a templomig sodorja a gyanútlan idegent, pedig a 
templomig ár ellen kell úszni. Itt a Tiszán gyakran látni, 
hogy úsznak meg eveznek ke,tten az ár ellen, hol a temp- 
lojnig, de néha túl a bácskai porondig.

Tallián Emil annyira benne él az alkotásaiban, hogy
ha Kanizsán valamit dicsérünk, neki mondunk köszöne
tét. Ezúttal a fáiban, bokraiban, parkjaiban köszöntjük 
egy szépért lelkesülő lélek mindenkire egyformán áldásos 
alkotásait

A Schulpe-kastély óriás parkjának hosszú kőfala ké
pezte sokáig Novakanizsa főuccájának egyik oldalát. így 
volt ez egész a forradalom utáni időkig. Olyan volt ez a 
nagy ucca, mint a félszemű ember, hiszen csak egy ablak
sora volt. A kastély jelenlegi lakója, a fiatal Schulpe Vü- 
mos felparcelláztatta a park nagyuccára hajló vonalát 
és ma már két ablaksoron keresztül nézik az esti kor
zót a fáradtlábu nénikék. Az uj soron két fatelep is he
lyet kapott és ezek érdekessége és hasznossága, hogy uc- 
caként kötik össze Obilicsevót Novakanizsával. Hetipiac
kor ezen a két fatelepen hullámzik át pár ezer ember az 
árujával és pénzével. Ha az ember nem lusta és nyári reg
gelen négy órakor kisétál a teljes készenlétben álló piacra, 
amikor az árusok már kirakodtak, ilyenkor valami fur
csa ünnepi hangulat érezhető. A tisztán felsepert kövezet
re helyezett tarka-barka »szemnek-szájnak ingere«, mö
göttük tiszta ruhákba öltözött asszonyok sorfala. Az áru 
és a/ árus friss csínnal kínálkozik, almák, paradicsomok 
és menyecskék mosolyognak, az uborkák zöld reménység
gel, katonás rendekben, néhol egy szakasz csupán egy 
kövér sárga káplárral az élen, de sehol egész divízió. A jó 
vásár hitének áhítata csillog a szemekben. Különös csend



ez, ilyen lehet a csend a nagy páncélszekrények árnyéká
ban, amikor a pénz zsilipjét ünnepélyesen megnyitják. . .  
ilyen lehet a szombatesti bányatelep irodája előtti tér és 
üyen lehet a csend mindenütt, ahol a pénz érkezésére vár
nak. Ma, amikor olyan ritka vendég, talán még fojtottabb 
ez a kívánó várás, szinte kisüt belőle az az ezerszínű 
vágy, fl-ini mind a pénztől várja a beteljesülést.

Azelőtt a kastély kőfalának tövében volt a szegény
ségnek ez a vásárja, ma már boltok ékelődtek a park és 
piac közé, de ettől nem lettek jobbak a piacok. A Schulpe- 
kastélyhoz tartozó kétezer hold felparcellázódott, törpe 
birtokok lettek és ma annyi »bolgár-kertészet« van Ka
nizsán, hogy elláthatnák zöldségfélével a fél bánságot. 
Olcsó a piac, ebben nincs hiba, hiba abban van, hogy drá
ga a pénz. Ki vigasztalódnék azon, hogy ez nem novaka- 
nizsai specialitás?

A kastély parkja a csonkítás ellenére még mindig ha
talmas terület és maga a kastély ma is értékes, műkin- 
C3tkber gardag látványosság. A Schulpe-kastély roman
tik; ia teljesen azonos a tizenkilencedik századbeli re
gényekből isme rt romantikával, amelyekben adva van egy 
kastély, benne egy jóságos úrnővel, aki jótékonyságot űz.

A Schulpe-kastély jótékony angyala Vilmosné Ka
rácsonyi Erzsébet volt, a szegények és a gyermekek me
sealakja. Ilyenkor karácsony közeledtével a kastély föld
szinti nagytermében húsz nő is dolgozott apró ruhákon 
és kis tülltarisznyákon, amelyekbe csemege került az. 
óvodások számára, akik alig várták a nagy napot.

Az első novakanizsai óvoda legelső óvóinője, ma is 
legjellegzetesebb kedvelt alakja a kanizsaiaknak, Major



Irén lázrózsás arccal vezette a kastélyba a »gyerekeit«. 
ő  volt ilyenkor a diadalnű zászlórúd és az apró hadsereg 
lengő, hullámzó lobogó. Major Irén negyven éves óvónői 
működésében annyi speciális szín van, hogy érdekes volna 
egy jelentősebb csokorba fűzni. Szuggesztiv hatását a 
gyermekekre csak egy megnyilvánulásban emlitem meg: 
Major Irén növendékei úgy elsajátították a »nénike« jel
legzetes szájmozdulatait, hogy a szájmozgásukról ponto
san ki lehetett válogatni ezer gyermek közül is, hogy kik 
a »nénike« növendékei. A nénike tizenhárom évig mint 
»tetica« működött és a csika Jóvó verseit a gyerekek épen 
olyan szépen megtanulták tőle, mint valamikor Pósa bá
csiét.

A Schulpe-kastély jelenleg mintha narkotíkus álmot 
aludna, olyan mozdulatlanul csendes. Ablakszemei csuk
va vannak s az élet olyan halkan piheg benne, hogy alig 
észrevehető. Letargikus álma fölött gyorsan peregnek 
az évszakok és mindig más színű ruhába öltöztetik a 
körülötte levő parkot. Tavaszonkint csodásán kivirul ez 
a park, mintha csak menyasszonyt várna és ha tudjuk, 
hogy a kastély lakója nőtlen, ez a várás jogosultnak 
tűnik.

*

A kaszinót Tallián Endre, az öit Tallián édesapja ala
pította és ő volt a legelső elnöke. A kaszinó a legöregebb 
kultúrintézménye NovakanizSának. Ezernyolcszázhatvan.- 
ötben alakult meg. Kezdettől fogva szerb és magyar tag
jai voltak és ezek a tagjai mind a mai napig is. Jelenlegi 
elnöke dr. Mátéin Szimó, a báni kórház igazgatót főorvosa, 
akinek kultúrtevékenysége a különböző egyesületi műkő'



désén túl, a tüdőbetegek számára épült gyönyörű épület 
életrehivásában csúcsosodott ki. Sajnos, a gazdasági vál
ság gátolja a berendezés beszerzését és igy a tüdőbete
gek egyelőre azzal vigasztalódnak, hogy ostor már van, 
csak kocsi meg ló kell és csodálatos, hogy épen ennek hí
ján galoppoznak át a másvilágra.

Kultúrintézményeink közül szociális szempontból, első 
helyen a selyemgyár áll, mert többszáz nőt foglalkoztat, 
amikor üzemben van. Sajnos, jelenleg nem működik, ami
nek sok hátránya mellett az egyetlen előnye, hogy a ház
tartások könnyebben és olcsóbban jutnak mindenhez.

Novakanizsa Mária Terézia és Leopold császár ideje 
óta vegyes lakosságú, helyesebben szerb-magyar község. 
A lakosság számaránya a két nemzetiség között csaknem 
egyforma. A társaséletben ez ilyenformán nyilvánul. Ha 
szerb műkedvelő előadás van szerb közönség tölti meg 
a termet kevés magyar intelligenciával, ha magyar 
műkedvelő előadás van, akkor a magyar publikum a 
tömeg és a szerb intelligenciából kevesen. Ez azonban 
tisztára nyelvkérdés, itt a két nyelvnek, a szerbnek és 
a magyarnak egyformán meg van a publikuma.

A műkedvelő előadások rendezése Kanizsán első
sorban a Szokol és a tanítói kar érdeme. Van számos 
ujabb kultúrintézménye, úgymint a Jugoszláv Matica, 
Vöröskereszt, poliklinika, inasiskola, Narodna Odbrana, 
Jadranszka Sztrázsa és a járási tanfelügyelőség, amely 
szintén Kanizsán székel, többször is elismeréssel adó
zott a kultúrtevékenységben fáradhatatlan tanítónők
nek, akiknek élén Mahulya Zvonimirné áll. Itt nincs ki
hangsúlyozott nacionalizmus, jelen voltam egy záró
vizsgán, ahol láttam, hogy a gyermekek tudják, hogy



nemcsak Zmaj Jován nagy költő, de nagy költő Goethe 
és Petőfi Sándor is.

A hitélet szépen kiépített front Kanizsa társadalmi 
életében. Két görögkeleti templom van, egy Novakani- 
zsán és egy Obilicsevón. Az obilicsevói kiváltságos szer- 
bek elég gazdagok voltak ahhoz, hogy külön templomot 
építsenek maguknak. Obilicsevón magyar kisgazda ma 
is kevés akad, tehát a magyarok mind a Szerviczky ál
tal épített katolikus templomba járnak. Érdekes, hogy 
Szerviczky György, aki szerb volt, a védőszentjét Szent 
Györgyöt festtette meg Székely Bertalan által a temp
lom oltárára és a búcsú Novakanizsán ma is Szent 
György napkor van. Szerviczky György volt a katoli
kus templom alapitója és kegyura.

Az obilicsevói templom gazdag patinás értékben és 
az a legenda járta róla, hogy el tudja harangozni a vi
harfelhőket, a jégesőt. Nem tudni újabban, hogy a ha
rang ártott-e meg a viharnak, vagy a viharfelhő a ha
rangnak, mert nemcsak a felhő, de a harang is meg
repedt. Azóta nem bántják egymást.

A novakanizsai templomnak nevezetes freskói van
nak. Müvei nemcsak becsesek, de nagyon hangulatosak 
és szépek is. Ennek a szép Istenházának kedves Isten- 
szolgája Dimitrijevics Milán, aki negyvenöt éve legked
vesebb papja nemcsak a híveinek, de nemzetiségi különb
ség nélkül mindenkinek. Mindig jókedvű, mindig mókás 
és egyszer láttam, hogy amikor prédikált, a templom 
összes angyalai mosolyogtak. Olyan ragyogó a derű a 
lelkében, mint oltárán az aranyozás . . .

A katolikus 'templom sokszor kicsinek bizonyul,



bogy mind a híveit befogadja. A kanizsai katolikus egy
háznak már a tizenharmadik században volt temploma 
-és régi írások mesélik, hogy amikor 1332-ben pápai ti- 
.zedszedő járt itt, Kanizsának már akkor volt egy Lász
ló nevű lelkésze. Az anyakönyvek 1773 ó*ta megvannak 
és az első lelkipásztorok a szegedi ferencrendiek voltak.

Watz Oszkár pápai tanácsos csak kilenc éve lelké
sze a kanizsai egyháznak, de ez idő alatt nemcsak a hit
életet tette erősebbé, a hiveket templomjáróvá, hanem 
egész sor értékes alkotást vitt keresztül. Hívei áldozat- 
készségét is bizonyítja a lankadó hitélet felvirágozása, 
mert a következők létesültek adakozásból: A temetőben 
egy márványkereszt és stációk, a templom renoválása, 
kibővítése és kifestése, a villany bevezetése. Az esti és 
éjféli ünnepi ájtatosságok nagyon látogatottak, négy
száz égő pazar fényében csillog a templom ilyenkor, ö t  
harang hívja a hívőket az ájtatosságra. Most épült fel 
a plébánia kibővítésére szánt épületszárny, amelyben 
most már méltó helyet kaphat a tanácsos úr hatalmas 
könyvtára, értékes régiségei, ásatási anyagai, az urna
sírokból származó őskori agyagedények, filateliai gyűj
teménye és az a sok minden, amit egy esztéita hosszú 
éveken át gyűjtögetett.

A reformátusoknak, akik körülbelül negyvenen van
nak, frnflházi egyesületük van.

A  zsidók is legrégibb lakosai közé tartoznak Nova- 
kanizsának. Még a negyvenes idők előtt itt éltek a 
Wolf és Pollák családok, szép békességben a Pálfjakkal, 
Farkasokkal, Popovicsokkal. A novakanizsaí zsidóknak, 
jelenleg 25 család, szép modern templomuk van.

Mindezek együtt harmonikus egységet alkotnak



ma, épúgy, mint a múltban, a szegény itt is a szegényhez 
húz, vallás és nemzetiségi különbség nélkül és a gazdag 
a gazdaghoz. Hogy a gazdasági eltolódások némely sze
gényből gazdagot csináltak, némely gazdagból szegényt, 
ez az általános látképen jelentéktelenné válik.

Gergely Boriska.



Sztárakanizsa fényképe
Van egy éve, nem, már kettő, három is lehet. Bevá

gódik hozzám egy zágrebi utazó ügynök. Népiesen vi- 
géc. Szemrebbenés nélkül kijelentem neki, hogy sem
mit se veszek. Van mindenem. A végén, miután mégis 
csak beugrottam és meggyőző rábeszélésére valamit vá
sároltam tőle vagy rendeltem nála, búcsúzéban még 
megkérdi: — Hol van itt a csokoládégyár? — A szemébe 
nevettem. Majd megkérdeztem, hogy tán a szuboticai 
csokoládégyárat keresi — Kanizsán? — Nem. Határo
zottan erősítette, hogy Kanizsán van csokoládégyár. 
Csak elfelejtette a tulajdonos nevét. — Nézze kérem, — 
mondom neki oktató hangon, szelidebben, — én idevaló 
vagyok, itt lakom már vagy féltucat hadifogságos esz
tendőit kivéve, majd kéttucat esztendeje, tudom, hogy 
itt van téglagyár kettő is, gőzmalom négy is (azóta egy 
átalakult villanyteleppé), fűrészgyár is akad, a tükör
gyár pláne a szomszédomban van, — de csokoládégyár, 
engedjen meg, én csak jobban tudom, még fia sincs!

Ezt ellentmondást nem tűrő hangon, folyton emel
kedő tónusban muzsikáltam a fülébe. — Ennélfogva per
sze ellentmondott. Mi több, kikotorászott a 26-ik zsebé
ből valami cifra papírszalagot és diadalmasan az orrom 
alá bökte:



— Itt van tessék: Longa i sin Confiserie — St. Ka
nizsa . . . ? ! ?

M&jd hanyattestem bámulatomban. Zágrebben tud
ják, hogy Kanizsán csokoládégyár is van, én a benszü- 
lött, meg mertem volna rá esküdni mindenre, hogy nincs.
— No, mert a mi régi maradi felfogásunk szerint a gyár 
a nagykéménynél kezdődik. Pedig dehogy, ott végződik.

Azt ugyan tudtam, hogy a fenti cégnek van egy 
jófeirű cukrászdája a főuccán, de hogy fiatal tulajdono
sa olyan naggyá fejlesztette azt időközben, szinte titok
ban és észrevétlenül, hogy már nem csak Zágrebban, de 
még Ráb szigetén is keresettek gyártmányai — azt biz* 
Isten nem tudtam. Ez a zágrebi ügynök tanított meg rá.

«
A£ni Sztárakanizaa város fotográfiáját ületi, van 

vagy 32.000 holdas határunk, amely Martonos és Szenta 
között ayulik be egész Csantavir alá, úgyhogy a tanya
világ fele Csantavir re, a másik fele meg Szentára gra- 
vitál. Itthon a városban bizony csak a nyugalomba vo
nult öreg gazdák laknak, meg az iskolás gyerekek, ákik 
nem igen tudják eltartani azt a 380 iparost és vagy 130 
kereskedőt, akik pedig mind szeretnének megélni.

Az iparosok jó része csak el-elvándorolgat nyaranta 
munkát keresni Horgostól Pirótig, — Negotintól Ul- 
cingig, — Vrsactól Ljubljanáig széles e hazában vala
hová, leginkább Beográdba, de bizony a szegény keres
kedőnek itthon kell megélhetést kiverekednie, ha csak 
nem akar — Tönk-re, az utóbbi időben nagy népszerű
ségre szert tett faluba — menni Az utolsó 6—8 év alatt 
mégis vagy tíz kereskedőnk kényszerült oda ellátogatni. 
Köztük két virágzó iparvállalat is.



Ezért hát nagy a harc Kanizsán, hogy a város vagy 
járásbíróságot vagy főbir^ságot kapjon, hogy így az 
amúgy is tulnagy szentai járást kettéosztva, Martonos 
és Horgos népe városunkat látogassa, ennek idegen for
galmát lendítse fel. Ma már megelégednénk a szentai 
főbírói székhelynek Kanizsára való áthelyezésével is.

Az idegenforgalom emelését szolgálja a tiszai vas- 
híd már megszerzett koncessziója. A vashíd felépítése a 
most ronccsá tört, valamikor Szeged város tulajdonát 
képező, elavult hajóhidat lenne hivatva pótolni és a 
bánságiaknak az innenső oldalra való közlekedését meg
könnyíteni.

Ánx könnyű egy koncessziót megszerezni, hej, de 
nehéz egy vashidat felépíteni. Hol lehet ma 15—20 mil
liót erre a célra felhajtani? Már pedig, ha három év 
alatt nem lesz meg a híd, elvész a koncesszió1 is. S a há
romból két év már eltelt. így tehát kénytelenek vagyunk 
egyelőre az oly gyatra konccal is megelégedni, hogy pél
dául pár év óta pénzügyileg Novakanizsához tartozunk 
és Martonossal, Horgossal együtt odavihetjük szerző
déseinket százalék fizetésre bemfditatni.

Nyaratszaka nem is kellemetlen ez a kötelesség. 
Gyönyörű fasor, jól ápolt makadám út vezet le a három 
kilométerre fekvő Tiszahídhoz. Azaz most komphoz. A 
nagy melegben még kellemes is a komp vagy csónakke
lés a Tisza hűs habjai fölött. Még ha fél órákat kell is 
várni, várogatni a középkori forgalmi eszközre. De bez
zeg télen! Farkasorditó hidegben vagy zajló jégtáblák 
között az átkelés túlságosan romantikus...

Közterheink nagyok, ami nem is csoda. A városnak 
csak ármentetlen területek, utak, legelők, erdőfoltok



maradtak. A föld elment, de a nagy tisztviselői appa
rátus megmaradt. Belekerül vagy két millió dinárba 
évente, ha meg is van a mostani vezetőségben a jóaka
rat: a létszámot apasztani, — a fizetéseket a lehetősé
gekhez képest leszállítani.

Sztáribecsej nagyobb, intelligensebb, mint Kanizsa, 
mégse lett város, örülhet is neki.

Mivel dicsekedjünk hát?
V)an azért, amire büszkék lehetünk. S ez a mi gyö

nyörű népkertünk, amely vagy 90 holdat foglal el és né
hai való) derék Bednárz Károly bátyánk harmincéves 
szorgalmas munkájának és szakértelmének gyümölcse. 
S benne ugyancsak néhaivá vált jó Grünfeld Hermán 
alkotása, a nagyvárosba is beillő Csodakút ártézi für
dőnk.

Népkertünk arról is nevezetes, hogy abban 20—30 
holdon talajra talált minden Európában élő fa-fajta. A 
földön csuszó-mászó boróka-fenyőtől a szomorúfüzig és 
a platánig minden tagja a kiterjedt fa-családnak.

Az utóbbi évek alkotása postapalotánk, 35 hold 
árából épitették fel. Villanyvilági tásunk is csak 8—10 
éve van. Uccáinkat 5—6 éve újra fásitottuk, részben új
ra tégláztuk,

A Tiszaparton strandfürdő épült, amelyet a hétvé
gi vonatok igénybevételével a szuboticaiak is szivesen 
látogatják.

Hiszen ha a régi öregek is ilyen tempóban haladtak 
volna előre a kultúra rögös országútján, akkor a szu- 
boüca—becskereki vonat ma itt nálunk szelné át a Ti- 
cszát, nem Szentán. De bizony a 80-as években leszavaz
ták drága őseink ezt a tervet, mert biztosan egy kis



pénzmagot kellett volna adniok rá. S pénzt áldozni va
lamire, másra, mint földvételre, nem szeret a kanizsai 
nép. Csúfolnak is bennünket, meg magunk is magunkat, 
hogy »láncszámra mérjük az embereket«. (Itt a lánc 
alatt persze nem óraláncot kell érteni).

Azért gazdáink mégis csak kitettek magukért, mert 
már csaknem félszázad előtt szép otthont épitettek ma
guknak. Iparosaink ugyanezt csak az elmúlt évben ér
ték el. De most már van nemcsak Gazdakör, hanem 
Iparosotthon is.

A város 19.500 lelket számláló lakosságának 95 
százaléka földműves, illetve földmunkás és napszámos 
s csak a fenmaradt 5 százalék iparos, kereskedő s ke
vés intelligencia, tisztviselő. t

Érdekes megfigyelni, hogy a kanizsai fiuk nagyré
sze, sőt a lányok is az orvosi pályát választják élethiva
tásokul. Az eddigi átlagosan négy orvosi létszám tíz év 
óta fokozatosan kilencre emelkedett. S újból 2—3 kani
zsai orvosnövendék áll az utolsó vizsgák és ezzel a Ka
nizsán való letelepedés előtt. Mint kuriózumot kell meg
említeni, hogy közülök egy, mint aktiv szabósegéd ta
nult és tette le egymásután összes vizsgáit. Ami csak 
dicséretére válik és szívósságát, lelkes kitartását, tu
dásvágyát jellemzi.

*

Nem volna teljes Sztárakanizsa képe, ha röviden 
meg nem emlékeznénk a város határában fekvő három 
illetve négy kisközségről. Ezek Nadrlján, Uzunovicsevd, 
Velebit. Azután a most rohamosan épülő Tothfalva.

Adorján közvetlen a Tisza partján, dombon épült-



“Ez a szerencsétlensége. Mert a Tisza a magas part al
ját sebes folyásával állandóan mossa, marja, rágja, úgy
hogy közel egy kilométer hosszúságban évente átlag egy 
méter földszalag omlik a Tiszába.

Gyászos látványt nyújt a hajón utazónak vagy a 
túlsó parton bandukolónak az a 3—4 adorjáni ház, ame
lyek felében már a folyó fenekén mállanak, a tetőt már 
rég leszedte róluk gazdájuk, az ajtót, ablakot elvitték 
és igy csak a csupasz falak meredeznek az ég felé, sza
badon mutatva a valamikor kipingált, kettészelt szoba 
belsejét. Pedig csak vagy 10—20 hajórakomány termés
követ kellene kissé fönnebb a Tisza medrébe sülyeszte- 
ni, hogy a folyót sodrát eltérítse. De nincs senki, aki a 
követ helybe szállítsa, mert — nincs rá pénz, nincs rá 
fedezet.

Adorján alatt álltak a környéken a legtovább a 
Tiszán úszó vízimalmok, de már eltűnt a legutolsó is. 
A szélmalmak bírják még valahogy az iramot, de a gőz, 
a benzin ezek napjait is megszámolva tartja. Az egyik 
szélmalom már függetlenítette magát a csélcsap szél
től, vitorláit leszerelte s benzinmotort épített be a két* 
pár kő alá.

Uzunovicsevó is hegyen épült, az úgynevezett Or
mon, innen a magyar neve: Oromhegyes. Kis bádogte- 
tejü tornya messzelátszik. Arról nevezetes, hogy a leg
szegényebb, de a legszorgalmasabb földmunkások, ku
bikosok lakják. Pár éve külön hitközséggé alakult, pa
pot kapott kis templomába. Sőt egy orvos is letelepe
dett falai között.

Velebit Oromhegyestől körülbelül 3 kilométerre 
szintén az Ormon, a volt városi földeken alakult 7—8 év



előtt. Csupa dobrovoljác lakosa van, akik szépen megél- 
nek 8 és háromnegyed holdas parcelláikon. De valameny- 
nyi tanyacsoport között a legtanulságosabb Tóth-falva 
keletkezése. Ezelőtt mintegy húsz évvel halt el Kanizsa 
leggazdagabb földesura, volt országgyűlési képviselő, — 
bankigazgató, a városnak hajdan mindenható ura, tő- 
tumfaktora: Tóth Jćfesef. Amire ő azt mondotta a köz
gyűlésen, hogy: nem, azt ugyan nem változtatta igen-né. 
még a Herkópáter sem. És hej, de hányszor mondotta, 
hogy nem, akkor is, amikor igent kellett volna mon
dania.

Azért végrendelete mégis nagy feltűnést keltett.
Még életében megépíttette saját tanyáján a mostani  ̂

messzire ellátszó, tűvékony tomyu templomát, amely
nek alapjában előre elkészíttette jövendő sírhelyét.

A népszáj azt regéli róla, hogy végső nyugvóhelyé
re a villanyt is bevezettette és egy olyan akkumulátort 
szereltetett fel a templom egy rejtett zugában, amely 
félszáz évig fogja táplálni a neki és csakis egyedül neki: 
világító villanykörtét koporsójában. Tehát valamelyes 
ideiglenes világosság már is fényeskedik neki.

A való igazság azonban az, hogy birtoka legna
gyobb részét felosztotta volt évtizedes cselédjei, botos
ispánjai, béresei között. S kihasittatta előre a hajdani, 
pap, kántor, sekrestyés, harangozó, sírásói stb. javadal
mait. Úgyhogy mikor pár év előtt a hitközség tényleg 
megalakult, csak bele kellett mindenkit ültetni a neki. 
kidukáló javadalom jövedelmébe. Régimódi tanyaépüle
te lett a papiak, öreg cselédjei áldják is emlékét. Mint 
minden jótét lélek, az ő személye körül is legendák ala
kulnak ki és szállnak szájról-szájra.



Vagy hetven kis bogárhátu parasztház sorakozik 
ma már Tóth József temploma és sírhelye környékén. 
Mindegyikük egy-két láncos kisgazda is természetesen 
az örökhagyói jóvoltából. Már hetipiacot is kapott az 
uj telepitvény. A legjobb utón van tehát, hogy hamaro
san faluvá emelkedjék.

Batta Péter.



Az Alduna vidéke
Vissza kell mennünk ötven esztendővel. 1883-at ír

tak. Enyhe tavaszi délután volt, Szeged minden uccájá- 
ból tódult a nép, a rakparton annyi volt az ember, hogy 
rendőrkordont kellett vonni, s félre szorítani a kiván
csi tömeget, amely mind elsőnek akarta látni a hajóból 
kiszálló csángókat.

Az ünnepélyes fogadtatás után négyes-ötös sorok
ban vonultak be a városba az érdekes vendégek, hogy a 
megvendégelés után folytassák útjukat kijelölt ottho
nukba az aldunai lapályra. Érdekes volt elrománosodott 
viseletűk, a szűk darócnadrág, amit ők harisnyának ne
meznek, a bőráncu ing (férfiakon, asszonyokon egy
formán), kucsma, kopogós csizma, szürformáju, egyfor
ma fekete zeke, érdekes volt szelid, szüntelenül hálál* 
kodó, alázatos viselkedésük, érdekes székelyzamatu be
szédük, amelyet ma ötven esztendő után is javarészt 
megőriztek.

Miég ma is mondják: »Hová ménsz?« »Menek fel 
ide nénémnél«. Gyere nálunk«. »Ahol azok a fehémépek 
ménnek, csak közik tartson«. »Hóozá lehet nyúlni, de 
enyimnek bántja, ha hozzányúlnak«. Szivesen használ
ják a val-vel eszközhatározót. »Gyermek-vei, kés-vei, 
kanál-val«. Azonkivül a régmúlt és a félmult időt. »Jöt
tem volt«. »Mentem vala . . .«



Az erdélyi hétfalusiakon kivül, a Bukovinában, Mol- 
dovában letelepedett magyarokat nevezik csángóknak. 
Letelepedésük igen régi korra nyúlik vissza. Az első ma
gyar bibliát, a müncheni kódexet is Moldovában írták 
1466-ban. 1762-ben indult meg ujabb nagyobbmérvü kiván
dorlás Erdélyből Bukovinába. Az erdélyi kormány akkor 
tervezte a székely határőrezredek felállítását. Báró Bu- 
kov Adolf, Erdély akkori kormányzója, mint nyers ka
tona, erősen üldözte az örökös katonáskodástól irtózó 
székelyeket, kegyetlenkedései elől többezer család el
hagyta a székelyszékeket és Moldovába menekült. Innen 
sok viszontagság után 1764 körül telepedtek le Bukovi
nában. Számuk folyton ujabb szökevényekkel szaporo
dott és idővel hét népes magyar községet alapítottak: 
Andrásfalvát, Boldogfalvát, Hadikfalvát, Isterasegitset, 
Istenfogadjot, Józseffalvát és Magyarfalvát. Ezek közül 
Boldogfalva és Magyarfalva elpusztult, a többi öt azon
ban máig fennáll és igen népes. Túlnépességük nagymér
vű elszegényedést okozott. Földjük kezdettől fogva ke
vés volt, az is lassankint megoszlott gyermekeik között, 
hogy megélhessenek, kénytelenek voltak messze vidék
re aratóknak, napszámosoknak beállni vagy más szolgá
latot vállalni. Elszakadva az otthontól., iskolák hiánya 
vagy elégtelen volta, szegénységük és az idegen népek
kel való sűrű közlekedés, érintkezés folytán fölveszik 
azok öltözetét, szokását részben nyelvét is és lassan 
elrománosodnak.

A bajok ellen 1874-ben küldöttséget menesztettek a 
magyar kormányhoz és segítséget kértek. Az elszegé- 
íiyedett csángók segélykiáltása nagy visszhangot kel
tett, megindultak a gyűjtések, mintegy százezer forint



gyűlt össze. Ezekből az adományokból épültek iskoláik, 
templomaik, másrészről mozgalom indult meg visszate
lepülésük érdekében. Éppen folyamatban volt az aldunaf 
rétiföldek kiszárítása és a terület alkalmas telephelynek 
kínálkozott. A kormány megbízásából Odeschalchi Ar
túr herceg Klop mérnökkel kiutazott Bukovinába és a 
csángóknak az Alduna lapályán, a védtöltések mellett 
állandó munkát és lakhelyet igért. A meghívásnak szá
mos család engedett és 1883-ban megkezdődött vissza
telepítésük. Március 30-ikán elindult az első csapat 709 
andrásfalvi csángóval, április 2-ikán a második 800 is- 
tensegitsi és istenfogadjival, végül május 1-én József- 
falváról 500 lélek indult el, úgyhogy az első kivándorlók 
száma kitett kétezret.

Letelepedésük ügyét Grómon Dezső vezette, aki Pan- 
csevó vidékére irányította őket. A kivándorlók legna
gyobb részét Gyurgyevóra telepítették, kisebb részét 
Ivanovóra. Hogy megérthessük az idekerült csángók 
ujabb nyomorúságát, ismernünk kell a vidéket és helyet. 
Ismernünk kell Gyurgyevó történetét, amelynek megma
radt lakosaiból és az idetelepitett csángókból létesült 
később Székely-Keve, 1922 óta Skorenovác.

Bresztovác községtől délre négy kilométernyire, a 
Duna mellett épült Gyurgyevá. Régebbi időben egy ha
sonnevű vár állott itt, amely a szemközti parton álló. 
Szemendria várával hivatva volt a török betöréseket 
megakadályozni. A vár, vagy inkább katonai őrhely he
lyén a határőrvidéki kormányok alatt Gyorgyevics ezre
des alapította 1869-ben Gyurgyevó községet, akik Új
faluról, Ürményházáról és Sándorfalváról származtak,, 
kisebb részük bolgárok, akik őbessenyőről és Barátházá



ról jöttek. Gyurgyevó a Duna árterületén, a legjobban 
veszélyeztetett helyen feküdt. Az Alduna vidéke ebben 
az időben állandóan árvízveszedelemben forgott, évekig 
rengeteg mmnka pazarolódott el ezért a nagy területért. 
Sokáig hiábavalóinak bizonyult a később idetelepedett 
telepesek küzdelme. A hatalmas áradások újból és újból 
elsöpörték a gyengének bizonyult dunai töltéseket és 
megsemmisítették az uj telepeket, sőt távolabbi régi 
faluk is sűrűn víz alá kerültek. (Dubovác, Gáj, Vojlo- 
vica).

Gyurgyevó közvetlenül a Duna védtöltése mellett, 
mélyfekvésű helyen épült és az akkori kormány minden 
támogatása és a lakosság megfeszített erőlködése elle
nére sem lehetett életképes. Mingyárt az első évben, 
1870-ben Újév napján elöntötte a víz. Több család ott
hagyta mindenét és visszatért származási helyére, a la
kosság túlnyomó része azonban nem adta fel a küzdel
met, hanem a víz elhúzódása után újból hozzáfogott a 
kunyhók építéséhez és földjeik műveléséhez. A kormány 
ebben az évben még nyolcvan német családot telepített 
a községbe, akik főként Györgyházáról, Zichifalváról és 
Szécsényfalvárál jöttek. Sorsuk továbbra Is mostoha 
volt, földjeiket évről-évre elöntötte a Duna, a legerősebb 
áradás 1876-ban érte őket, amikor a község teljesen víz 
alá került és elpusztult, úgyhogy csak az üres helyek 
maradtak meg. Nem lehet eléggé csodálni a lakosság 
szívósságát és kitartását, amellyel annyi csapás és meg
próbáltatás után minduntalan elölről kezdték munkáju
kat, újra felépítették nyomorult viskóikat azon a hálát
lan talajon, amely annyiszor elnyelte fáradságos mun
kájuk gyümölcsét. Volt a lakosok között olyan, aki 4—5*



hajlékot épített egymásután és mindannyit elvitte a víz, 
sőt volt, aki 18 évi gyurgyevói tartózkodása alatt kilenc
szer épített és mindannyiszor árvíz áldozata lett. Igaz, 
házaik nem nagy értéket képviseltek. Néhány négyzetöí 
területen két lábnyi mélységben kiemelték a földöt, a 
föld felett 2—3 láb magasságú falat vertek, erre rárak
ták a tetőt és készen állt a lakás. A községben 2—3 fa
barakk képezte a legszebb épületeket, úgymint község
háza, kormánybiztosi épület, raktár és iskola.

Ide kerültek az újonnan telepitett csángók a Duna 
védtöltésének munkálataihoz és Gyurgyevón házhelyet, 
a sokáig használhatatlan árterületen pedig tíz hold föl
det kaptak családonként. Az uj telepesek a bukovinai 
magyarság legszegényebbjeiből kerültek ki, akik köny- 
nyen hagyták el otthonukat abban a reményben, hogy 
itt a dunai lapályon Eldorádóra találnak. Minthogy az 
eredeti tervtől eltérően többen jelentkeztek, ellátásuk
ról nem tudtak kellően gondoskodni, sem a belvizek ellen 
nem voltak kellően megvédve, csak természetes, hogy 
ezek az emberek, amikor kis udvamyi, kunyhófiyi hely
hez jutottak s kenyerüket folytatott elcsüggesztő küz
delemmel kellett megszerezniük, csalódva érezték magu
kat és nyugtalanságot, bajt okoztak a kormánybiztos
ságnak, községi elöljáróságnak, valamint a helyható
ságnak, amely főszolgabírói hatáskörrel intézte a tele
pesközségek ügyét. Ivánovics Sándor későbbi temesme- 
gyei főispán volt a főbíró.

Idősebb Szabadka László skorenováci nyugalmazott 
igazgató-tanító úr jóvoltából érdekes fény derült az ak
kori gyurgyevói közoktatásügyi viszonyokra. A gyúr- 
jjyevói iskola nem lehetett palota, az világos. Egy desz



kabódé (barakk) szolgált hajlékul, amely egy nagyobb 
és egy kisebb helyiségből állott. A nagyobb volt a tan
terem, ahol a tudojnányszomjas nebulók lármája bizony  
összevegyült a Dunamentén majdnem állandó Kősava- 
szél fütyülésével, amely kénye-kedve szerint átjárhatott 
a deszkafal hasadékain, a kisebb helyiség a két tanító 
magánlakását képezte. Elfért benne két rövid tábori
ágy, közte kis asztalka és egy bádogkályha, más semmi, 
legfeljebb a ezél meg a hó{, mert ha a repedezett falakat 
nem bélelték ki jól papirossal, a tanítók takarója télen 
behavazódott.

A helyi viszonyok tekintetbe vételével a tanítói la
kás elég fényes lehetett, mig a falu jövendő oszlopainak 
iskoláztatása mindenféle kétes egisztenciák, vagy egysze
rű emberek kezében nyugodott, akik nagyszerű peda
gógusoknak érezhették magukat, legalább mig az eke
szarvát pihentették vagy kapájuk nyugodott, de kevésb- 
bé felelhetett meg a lakás, amikor végre hivatottabbak 
kerültek a helyükre. 1885 október 9-ikén foglalta el ál
lását Gyurgyevón az első okleveles tanító, Mischel Já
nos és 1885 december 15-én Steiner János. Testvériesen 
megosztozkodtak a sanyarú helyen. Állásuk egyébként 
is különös volt, a helybeli helyhatőlsági biztos jogható
sága alatt állottak és fizetésüket a többi telepítési költ
séggel a földművelésügyi minisztérium számolta el.

A kormány 1887-ben végre belátta, hogy az állan
dó vízveszély miatt Gyurgyevó gyarapodásra képtelen. 
A kovini és plosici határ szögében, magasfekvésű helyen 
nagyobb földterületet vásárolt össze és itt jelölt ki uj 
helyet a lakosságnak. Minhogy a kincstár az összes épü
letanyagot előlegezte, azonnal hozzáfogtak az építéshez és



aránylag rövid idő alatt készen állt egy uj, csupa cse- 
répfödeles, többnyire egyforma székelyes házakkal és 
szép egyenes uccákkal a község, Székely-^eve, a mai 
Skorenovác. Meg kell emliteni, hogy Székely-Ke ve köze
lében régebben már létezett egy Skorenovác nevű szlo
vén község, amelynek lakói a homokosi, homokbálványo- 
si (Bavaniste) lakosokkal együtt a törökök betörése 
elől a Csepel-szigeti Ráckevére menekültek és ott teleped
lek meg. Ráckevén állítólag most is létezik a skoreno- 
váci és bálványosi düllők elnevezése.

A község fennmaradása most már biztosítva volt, 
csak uj lakhelyüktől nagy távolságra fekvő földjeikért 
kellett továbbra is küzdelmet folytatniok. Ezeket a kö
vetkező évben, 1888-ban újra elöntötte a Duna, a kö
vetkező év tavaszán pedig a mélyebb fekvésű helyek ke
rültek víz alá.

1889-ben ujabb kivándorlócsapat érkezett Bukovi
nából legnagyobbrészt Hadikfalváról, ezek közül azonban 
kevesen telepedtek le Székely-Kevén, minthogy kevés 
volt köztük a katolikus. Az evangélikus csángók Vojlo- 
vicán (Hertelendy-falva) települtek le.

Az uj községben, a falu szélén az elsőszámú házhe
lyet kijelölték iskolának, amelyet hamarosan felépítet
tek és átadtak rendeltetésének. Itt jobb napok virradtak 
fel, szép tantermük volt és a tanítók részére is jutott la
kás. Egyetlen hibája, hogy a szegény iskolásgyerekek
nek a hosszanhuzödó falu egyik végétől a másikig kel
lett iskolába menniök. Később a kincstár modern iskola- 
épületet építtetett és óvodát, amelyeket államosítottak. 
A székelyeknek sem régi elhagyott, sem uj falujukban 
lelkészük nem volt. Lelki dolgokban sokáig a bresztovácl



plébániához tartoztak. Szép, nagy templomukat, vala
mint a plébánialakot 1889-ben a bőkezű Bonnász Sándor 
Csanádi püspök építtette huszonkétezer forint költség
gel. Az első lelkészt 1892-ben nevezték ki Székely-Ke- 
vére Dettele Ferenc személyében. Ugyancsak ebben az 
évben Urbán Miklós lett a falu első önálló jegyzője.

Székely-Keve megmaradt és megélt. Bizakodón 
szunnyadnak a Duna mellett a kis, fehér székelyházak, a 
falu jókedélyű csángóészjárásra-valló elnevezésű fer
tályai a »Lükityes« a »Pacsirta-telep«, »Gyufagyár«. 
Mindig szegények voltak, most is szegénységgel küzde
nek. A falu azért növekszik, gyarapszik, népesek a csán
gók. Az ármentesitett területen ötvenévi törlesztésre ka
pott 10—10 hold föld ugyan szétforgácsolódott, fel- 
osztótíott a gyermekek közt. A község azért gyarapodott, 
a szomszéd községek lakóitól is több mint ezer hold föl
det megvettek már örökáron. A munkakeresés még igy 
is elűzi őket hazulról, a lakosság egy része Beográdban, 
Szmederevón, Tomasevácon keresi meg kenyerét, a lá
nyok ugyanott szolgálnak.

Van a községben Földművelők Hitelszövetkezete, 
Fogyasztási és Értékesitő Szövetkezet, Olvasó és Gazda
kör, szép könyvtára, önkéntes Tüzoltótestülete, Iparos
klubja, orvosa, gyógyszertára, iskolája, óvodája és egy 
tejgyár.

A falu jelenlegi lelkipásztora Schelling József es
peresplébános.

Börcsök Erzsébet.



Chontafeyer—Csantavir
Csantavir csendes bácskai nagyközség, amely soha

sem volt semmiféle fontosabb történelmi esemény szín
helye. Múltjában mégis három fő és egymástól határo
zottan elkülönülő korszakot lehet megkülönböztetni. Az 
első korszak a legrégibb időktől 1526-ig, a mohácsi vészig 
tart, amikor a törökök a községet a többi bácskai hely
ségekkel együtt feldúlták. A második korszakban Csan
tavir félig puszta, elhagyatott község. Ez a korszak 
tart 1779-ig, amikor a községet betelepítik. A harmadik 
korszakot a betelepítéstől máig számíthatjuk.

I.

Csantavir már az ókorban is lakott hely lehetett. 
Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy a községben egy 
ásatás alkalmával bronzkori bronztűt találtak, később 
pedig La Téne-korabeli agyagedényekre és urnákra buk
kantak. Létezéséről a legkorábban 1462-ben tesz egy 
irat említést. Mátyás király az említett évben az akkori 
Chontafeyer (Csőntafejér) községet több környező köz
séggel együtt anyjának, Szilágyi Erzsébetnek ajándékoz
ta. Csantavir akkor már község volt, templommal és 
katolikus plébániával. Azonban 1520 körül, amikor a tö
rökök betörései a sik bácskai területre mind gyakoriab-



bakká váltak, már csökkent a lakosság, mert aki csak te
hette, biztonságosabb vidékre költözött. 1526 augusztlís 
29-én a törökök a mohácsi mezőn megsemmisitették a 
magyar sereget és a vereség hirére Bács és Bodrog vár
megyék lakosságának nagy része elmenekült az északi 
vidékekre, nem vive magával mást, csak egy kevés élel
met és néhány lábasjószágot. Csantavir lakosságának' 
egy része akkor hihetőleg szintén elmenekült, úgyhogy, 
amikor a törökök néhány nap múlva végigsöpörték a 
Duna—Tisza közét, a falu házait már üresen találták. 
Nem tehettek semmi mást, mint a még visszamaradt 
kevés marhát is elhajtották, a házakat kirabolták és 
azután az egész községet felgyújtották. Éppen úgy, mint 
a többieket is.

n.
A törökök elvonulásával a régi lakosság egy része 

visszatért. (A törökök még nem fészkelték be magukat 
a meghóditott vidékbe, csak kirabolták.) Néhány béké
sebb esztendő után a község ismét épülni kezdett és ké
sőbb, a törökök alatt egyike lett a környék legnagyobb 
helységeinek, mert a szegedi nahije 1590. évi adóikönyve 
szerint »Csantavér« (ekkor már nem Osontafejérnek ír-* 
ták) községben több, mint negyven ház fizetett adót. 
Az akkori viszonyok között ez nagy szám volt, mert a 
legtöbb bácskai községben, sőt városban sem volt több 
az adózó házak száma husz-haiszonötnél.

Később a török hódoltság korában a község a tö
rökök kíméletlen bánásmódja miatt lassan elnéptelene
dett, úgyhogy amikor a törökök 1680 táján kiszorultak 
erről a vidékről, Csantavir már csak puszta volt, a régi



falu helyén néhány házzal. A törökök kivonulása után 
Csantavir mint puszta, az egyetlen megmaradt legköze
lebbi helységnek, Szuboticának birtokába került. A tö
rökök kivonulása után ugyanis a Felsőbácska középső 
részének gyér lakossága mind Szuboticára húzódott, 
mert ott volt a legközelebbi vár, ahol a törökök újbóli 
becsapása esetén sikerrel megvédelmezhetik magukat 
így került Szubotica birtokába — Iványi szerint — Csan
tavir, Bajmok, Györgyén, Tavankut, Dudás és a többi 
puszta, amelyek a mohácsi vész előtt mind önálló köz
ségek voltak.

A törököktől felszabadult Szubotica 1743-ban ka
marai mezőváros lett és mint ilyen megtarthatta tizen
két nagy pusztáját is, ami hatalmas földterületet jelen
tett. A város abban az időben sokat viszálykodott a ka
marával, amely földesura volt és igyekezett minél na
gyobb terheket a városra rakni. Ezért Szubotica város
nak az volt minden vágya, hogy szabad királyi város le
gyen, amivel különböző szabadalmakhoz jutna és kide
rülne úgy a királyi kamara, mint a vármegye hatásköre 
alól. Ezért többször kérvényezték, hogy adják meg nekik 
a szabad királyi városi cimet és jogot. Ezt több évtizedes 
utánjárás után 1779-ben Mária Terézia meg is adta, de 
azzal a föltétellel, hogy Szubotica köteles betelepíteni 
Bajmok és Csantavir pusztáit. Ezeknek a pusztáknak a 
betelepítésére a városnak is szüksége volt, mert mint 
szabadalmazott város nem akart az esetleg átvonuló ka
tonaságnak és a vármegyei és kamarai hatóságoknak 
előfogatokat adni, ami földesúri terhet jelentett. Viszont 
Szubotica legközelebbi szomszédjai akkor Csonoplja, 
Szeged, Halas és — Noviszád voltak. így a közelben kel



lett községeket telepíteni, amelyek az előfogatok adásá
ra kötelezték magukat. Noha Mária Terézia szabadalom
levele világosan elrendelte Csantavir- és Bajmokpuszták 
minél előbbeni betelepítését, ez csak nagyon lassan ha
ladt előre. Csantavir lakosságát főleg az alföldi helysé
gekből (Félegyháza, Cegléd, Kecskemét és Csongrád 
vármegye) telepitették. Több bunyevác család is telepe
dett le akkor a községben. Azonkívül néhány szlovák 
család is jött a felső Kárpátok vidékéről. 1786 március 
29-én elkészült a község telekkönyve, amely szerint Csan- 
tavirre szabad költözködésü jobbágyok telepedtek és 
pedig 141 telkes gazda, 19 házas zsellér és 39 lakó, akik
nek semmi ingatlanuk nem volt. A község még előbb, 
1783-ban kapott pecsétet, amelynek körirata: Sig- Pass. 
Csantavir 1783. A község telepítése — mint már említet
tük — sokáig elhúzódott és csak 1786-ban fejeződött 
be. Csantavir lakossága tehát 1936. év táján ünnepelheti 
meg a község telepítésének és alapításának százötven
éves jubileumát.

m.
A község katolikus települői számára már 1782-ben 

egy kis földszintes imaházat építettek vertfalból. A hí
vek lelki gondozására eleinte Szuboticáról járt ki egy- 
egy lelkész, n. József 1787-ben elrendelte, hogy Csanta- 
viren és még több bácskai helységben helyi káplánságot 
kell létesíteni. Csantavir első káplánja Steyer János volt 
1789-től 1803-ig. Utána Szebedits Simon lett az admi
nisztrátor, majd 1827-ben Czorda Béla lett a község első 
plébánosa.

Az ideiglenes imaház helyébe Szubotica városa, mint



kegyur, 1815-ben kis templomot építtetett, amely .kévése 
kibővítéssel és javítással egészen 1928-ig volt használat
ban. A templom mellett a piactér felé ereszkedő domboldal** 
bán egy hatalmas pince volt épitve, amelynek eredetéi
ről és céljáról a lakosság között többféle monda került 
forgalomba. A nép azt is beszélte, hogy a hatalmas pin
ce egykor a község lakosainak menedékül szolgált a tö
rök támadások idején. Ez nem is látszik nagyon valószí
nűtlennek, tekintve, hogy Szubotica lakossága 1690 kö
rül, — amikor már a törökök elvonultak erről a vidéki
ről, de még többször háborgatták ezt az országrészt,
— több ízben a ludasi tó mocsaraiba menekült a várat
lan török támadások elől és sokan egész nap a vízben 
álltak és csak éjszaka mertek a szárazra menni élelmet 
keresni. Annyi bizonyos, hogy a templom melletti nagy 
pincében még a múlt évtizedben is emberi csontvázakat 
találtak.

*

Csantavir község kivül esik a Szubotica—Novjszád 
fő közlekedési vonalon és ezért soha jelentősebb törté
nelmi esemény középpontjába nem került. Az 1848/49-es 
harcok idején is, talán az egész Bácskában egyedül Csan
tavir község maradt teljesen ment a harcoktól és házai, 
valamint lakossága nem esett áldozatul sem az egyik, 
sem a másik fél hadmozdulatainak. A múlt század első 
felében a legnevezetesebb esemény a község életében az 
1838. évi árvíz volt. Február utolsó napjaiban a hatal
mas hó olyan rohamosan olvadt, hogy még az egyébként 
nagyon jámbor Csikér patak is megáradt és elöntötte 
néhány uccáját.

Csantavir körül jelenleg sem erdő, sem, liget, sem



szőlő, vagy gyümölcsös nincs, a községet mindenfelől 
termékeny szántóföldek veszik körül. A község települé
se idején még az akkori Mariotherezionopolis (Szubotica) 
tilalma folytán nem lehetett szőlőt vagy gyümölcsöt ül
tetni a község közelébe, később azonban a község déli 
részén mégis beültettek egy darab földet szőlővel, de a 
fekete földből a szőlő kipusztult s ma már csak a köz
ségnek a Szőlősor nevű része emlékeztet az egykori sző
lőkre.

Csantavir uccái — mint a síksági községek uccái ál
tálában rendezettek. A község két kilóméter hosszúságú 
főuccáját a múlt évtizedben fásitották és most nagyon 
kellemes látványt nyújt. Csak az a baja, hogy nyáron — 
hiába van kikövezve — minden kocsi hatalmas porfelhőt 
ver fel. Estefelé, amikor a por már le sem száll a földre, 
hanem valósággal megáll a levegőben, porsátor borul a 
községre.

Csantavir község határa ma a községhez 
mérten kicsiny, úgyhogy a község déli házsorai 
már a szentai határig nyúlnak és Tornyossal jut
nak közvetlen kapcsolatba. Emiatt a község ter
mészetes központja, bevásárlóhelye nemcsak Tornyos
nak, hanem a többi közeli pusztáknak, mint Gunarasnak, 
az oromi szállásoknak, Zsednik egy részének stb. Tor
nyos közelsége miatt az ottani lakosok, főleg telepesek 
évekkel ezelőtt akciót is indítottak Tornyos és környé
kének Csantavirhez való csatolására, mert ezek a he
lyek Szentához, ahova jelenleg tartóznak, mintegy har
minc kilóméterre esnek. Ha ezeket a pusztákat Csanta
virhez csatolnák, akkor a község határa majdnem meg
háromszorozódna.



Csantavir régi, százéves templomát 1928-ban bontot
ták le, mert már régóta szűknek bizonyult a hivek befo
gadására. Annyira szűk volt, hogy vasárnap délelőttön
ként a nagymise alkalmával a templom főajtaja és sek
restyeajtaja körül is majdnem annyi ember csoportosult 
és figyelte a kis templom belsejében folyó misét, mint a 
templomban. Az uj templomra már égetően szükség volt 
és ezt korán belátta Takács Gáspár, Csantavir jelenlegi 
plébánosa is, aki renkivül népszerű a községben és aki 
kiváló hitszónok. Kevés ember tud úgy a nép nyelvén 
beszélni, mint ő. Takács Gáspár nagy agilitással és 
eréllyel látott hozzá, hogy a tervezett uj templom építé
sét keresztülvigye. Ez nagyon nehéz volt, elsősorban 
azért, mert nem állt rendelkezésére elegendő pénz és 
emiatt az uj templom építése sokáig elhúzódott. De Ta
kács Gáspár nem nyugodott, lankadatlan eréllyel küz
dött a templom felépítéséért, minden lehetőséget megra
gadott, amellyel elősegíthette terve megvalósítását és 
végül is sikerült legyőzni minden akadályt. Kölcsönpén
zen, amelyet a hivek együttesen vettek fel, megindultam 
az építkezések. A régi kis templomot lebontották, hogy 
helyére felépítsék az uj hatalmas, bizánci stilusu temp
lomot, amely szép kupoláival imponálóan emelkedik a 
magasba és messze vidékre ellátszik. A templomot 1929 
novemberében nagy ünnepségek között Budánovics La
jos szuboticai püspök szentelte fel hatalmas néptöm̂ eg 
jelenlétében. Azóta már nagyharangot is kapott a temp
lom, amely most a csantaviriek büszkesége.

A templom mellett áll a szintén régi községháza, 
amely ma már ugyancsak szűknek bizonyul a megna
gyobbodott község részére. Ezért Csantavir többmillió



dinár költséggel uj községházát akar építtetni, amely 
méltó szomszédja lenne a szép templomnak.

Érdekes megemlíteni, hogy Csantaviren az igen kiter
jedt Balassa-család él, amely rokonságban áll Balassa 
Bálintnak, a tizenhatodik században élt nagy magyar 
költő és hires végvári vitéz családjával. Ennek a rokon
ságnak az emléke a múlt század utolsó évtizedében me
rült fel, amikor Balassa Bálint családja egyik ágának 
fiú ivadékai kihaltak. Ez az ág még a török harcok ide
jén megkapta a grófi rangot és ezzel együtt Balassa
gyarmat és Kékkő vára körül hatalmas birtokokat ka
pott. Amikor a múlt század végén a grófi család utolsó 
sarja, gróf Balassa Sándor meghalt és hire járt, hogy ha
talmas birtoka örökös nélkül maradt, megmozdultak a 
csantaviri Balassák is és szervezkedtek, hogy a vagyont, 
mint a grófi család rokonai — megkaphassák. Iratokat 
szereztek be, amelyekkel igazolták, hogy valóban roko
naik a grófi családnak. Egymás között nagyobb pénz
összegeket szedtek össze, amelyen egy három, vagy négy
tagú Balassa-küldöttség felutazott Balassagyarmatra, 
hogy ott érdeklődjék az örökség iránt. Be is mentek az 
egyik Balassa-féle kastélyba, ahol gróf Balassa Sándor
nak egy katonatiszt-sógora lakott, azonban minthogy a 
katonatiszt, aki maga is igényt tartott az örökségre na
gyon hirtelen haragú ember hirében állott, nem merték 
neki elmondani jövetelük célját. Később megtudták, hogy 
a grófi családnak csak a férfi tagjai haltak ki, míg a 
nőtagjai még éltek, tehát azok öröklik a nagy vagyont, 
így a küldöttség dolgavégezetlenül tért haza Csantavir- 
re. A csantaviri Balassáknak azóta is többször eszükbe 
jut a negyvenezer hold földre rugó örökség, amelyről



azonban most már nem tudják, hogy kinek a tulajdona 
és lehet-e még reményük, hogy valaha is örökölhetnek 
belőle. Balassa Bálint csantaviri rokonai egyébként föld
műves- és iparosemberek, egyik részük szegény, a másik 
részének van földbirtoka. Csantavirre való származásu
kat azzal a mondával magyarázzák, hogy még több száz 
évvel ezelőtt egyik nemes Balassa beleszeretett egy 
jobbágy leányába és mivel a családja nem akart bele
egyezni ebbe a házasságba, hát felcsapott juhásznak és 
levándorolt a Bácskába.

Csantavir lakosságának nincsenek olyan tulajdon
ságai és szokásai, amelyek néprajzilag érdekesek. A köz
ség közel fekszik Szuboticához, amellyel aránylag jó 
vasúti és országúti összeköttetése is van és igy a városi 
szokások és a város által továbbadott kultúra hamar ki
ölte a faluból a régi népviseletet és szokásokat. Csanta
vir földműves lakossága az egyszerű magyar paraszti vi
selet szerint öltözködik. Elütő a viseletűkben például a 
szuboticai bunyevácok viseletétől az, hogy a nők nem öl
tenek fel magukra kilenc szoknyát. A tehetősebbek jnár 
modern, úrias viseletben járnak, csak még a kalapot nem 
teszik fel. A nép nyelvén különöskép nem vehető észre 
egy nyelvjárás hatása sem. Aránylag közel áll az irodal
mi nyelvhez. A szegedi ő-ző nyelvjárás nem divik, a nép 
inkább a debreceni i-ző tájszólással beszéL

A községnek jelenleg tízezernél több lakosa van. 
Ipara a malomiparon kivül nincs jelentékenyebb. A 
község dolgos lakosai szintén erősen megérzik a gazda
sági válságot. A falu kulturális tekintetben is szépen 
fejlődik. Az újság- és könyvolvasás aránylag elterjedt 
és a községbeli lelkes műkedvelők gyakori előadásai



rendszerint telt ház mellett folynak le. A lakosságnak 
különösen a fiatalabb része — mint a bácskai községek
ben — szereti a vidám mulatozást, amely sokszor le- 
gényháboruvá is fajul és ilyenkor igen gyakran műkö
dik a híres »csantaviri kisbicska«.

Nagyon érezhető a községben egy árnyas liget hi
ánya, ahol nyáron a lakosság a nagy meleg és por ellen 
védelmet találna. Eddig még fürdő sem volt a faluban, 
de 1933 tavaszán már épült és ez nyáron elviselhetőbbé 
teszi a lakosság számára a meleget és a port.

Tóth Bagi István.



Települések
Szvilojevó

Mindig hitetlenkedés fog el, ha gondolatban megál
lók az Apatinból Szvilojevó felé ágazó utón és megpró
bálom elképzelni, hogy Apatin, Prigrevica Szveti Iván és 
Szonta között, ott, ahol az egykori római sáncok húzód
tak, negyven évvel ezelőtt még pusztaság volt: legelő. 
Ezen a helyen ugyanis ma a világ leggyönyörűbb kis 
községe áll: Szvilojevó. Nem mondhatok rá mást. Lehet, 
hogy az emlékezés is befolyásol. Én magam is telepes 
szülők gyermeke volnék és Szvilojevón születtem. De 
szép is, akárki megnézheti. A legszebb az egész világon.

Velem egyidős. Akkor született, amikor én. A kilenc
százas években. Ekkor még neve sem volt és közigazga
tásilag Apatinhoz tartozott. Ha anyakönyvi kivonatra 
van szükségem, ma is Apatinba kell mennem érte és az 
anyakönyvi kivonaton a születésem helye úgy szerepel, 
mint »Apatin melletti telep«.

*

Szvilojevó nem exotikum, nem néprajzi különleges
ség. A modem falu. Minden uj. A templom, a házak, a 
fák és talán az emberek is. Az uccái tágasak, nyílegyene
sek. Mérnöki tervszerűség alapján épült. A falu egyik vé-



géről ellátni a másikig és még azon túl is, ki a földekre.. 
Milyen más, mint például a többszázéves Bezdán, mely
nek egyetlen egyenes uccája sincs és nem is lesz soha, 
hiába próbálják újabban helyre-egyengetni. Egy harminc
éves község, amelynek lakói közt képviselve van majd
nem az egész Bácska. A különböző szokások, divatok és 
néprajzi sajátosságok itt összetalálkoztak, kiegyenlitőd- 
tek és egy uj arccá forrtak össze, amelyen — mint a gyer
mek arcvonásaiban az ősei képe — a tulajdonképeni Bács
ka tükröződik. Szvilojevó: Bácska gyermeke. Szülői: Szu- 
botica, Csantavir, Mali-Idjos, Topola, Obrovác, Ada, Mól 
Apatin, Bezdán, Prigrevica Szveti Iván, Szonta, Veprovác  ̂
Doroszlovó, Kupuszina, Temerin, Bajmok, Szvetozár Mir 
letics stb. stb. Egész Bácskával atyafiságban van. A kö
zös gyermek mindnyájunk szemefénye. Kedves és szeret
nivaló.

*

Szvilojevónak körülbelül háromezer lakosa van. Ma
gyarok. Főleg földműveléssel foglalkoznak. Annakidején, 
amikor a település történt, egy család húsz hold földet ka
pott a házhellyel együtt. Előnyben részesültek a soktagu 
családok, amelyek azonban két-három telepet (husz-husz  ̂
hold) is kaptak. Ebből azonban — telepenkint — 4 hold 
legelő és 1—2 hold gyengébb minőségű — szike© — szán
tóföld volt. Minden telepes család ezer koronát fizetett 
le készpénzben. Ennek ellenében készen, felépitve kaptak 
egy házat, amely két szobából és egy konyhából állott, a 
hozzávaló melléképületeket már ők épitették fel. A föl
det ötvenévi törlesztésre kapták, évi 320 koronás 
részletre.

*



Még nem voltam öt éves, amikor elszakadtam Szvilo- 
jevóról, de még ma is visszaemlékezem néhány névre, 
amelyek talán jellemzik Szvilojevót. Természetesen csak 
azokra emlékszem, amelyeket akkoriban a magam szem
pontjából a megjegyzésre érdemesnek méltattam, igy 
például, azét a három szomszédét, akiknek a nevei olyan 
jólesően mulatságos alliterációval csengtek össze. Ezek: 
a Cseh, a Csévári és a Csábrádi. Ugyancsak mulatságosan 
rímelnek egymással a Futó, Sétáló és a Szalados, valamint 
a Széna, a Szalma és a Pelyva is. (Hiába, költőnek készül
tem én már akkor is.) A különböző nemzetiségű nevek is 
szép számmal vannak képviselve. Ezek közül a követke- 
zőkre emlékezem: Magyar, Német, Töt, Cseh, Orosz, 
Francia, Rác, Horvát, Lengyel és Török. Fél Európa.

*

Szvilojevó szociális viszonyait a kiegyensúlyozottság 
és a harmónia jellemzi. Nincsenek dús nábobjai, de telje
sen földhözragadt szegényei sem. A kisgazdák faluja. A 
telepítés történetéből tudjuk, hogy minden család, amely 
Szvilojevón letelepedett és ezer koronát készpénzben lefi
zetett, egy felépített kétszoba-konyhás lakást kapott és 
huszhold földet, amelynek vételárát viszont már a föld 
hozadékából törlesztette , ötven évig. A törlesztés termé- 
szetszerűlge megterhelést jelentett, egyben azonban előnyt 
is, mert földhözjuttatott olyanokat, akik erre a nyújtott 
kedvezmények nélkül nem is gondolhattak volna. De nem 
fejlődhettek és gyarapodhattak úgy, mintha a saját teher
mentes földjükön gazdálkodtak volna s igy ma sem igen 
van egyebük, mint, amit a telepítéssel kaptak, ez a kevés 
azonban az övék. Dolgosak, igyekvők, megbecsülik a kis



szegénységüket. Később ugyan telepedtek le a községben 
olyanok is, akiknek föld nem jutott már, — fuvarosok, 
zsellérek — ezek azonban kisebbségben vannak.

Növi Bezdán

A bácskai, úgynevezett »öreg« Bezdán szülőfalum, a 
a szülőfalum helyett. Amikor az igazitól, Szvilojevótól 
meg kellett válnom, Bezdán fogadott örökbe. Nem egé
szen mostohámként, hanem vérségi alapon, mert az édes
apám itt született. így Bezdánban félig-meddig a nagy
anyámat tisztelem, aki egyben nevelőanyám. Ez alapon 
fűznek rokonsági kapcsolatok Növi Bezdánhoz is. Ezt a 
körülményt sohasem éreztem közömbösnek, ahogyan a tá
vol északon élő szomszéd, cseremisz, osztják, vogul stb. 
nyelvrokonainkra is úgy gondolok, mint közvetlen atyám- 
fiára, akiket illenék egyszer meglátogatni. Topolára, Ve- 
provácra vagy például Szentára mindig úgy gondoltam, 
mint amelyekhez semmi közöm. De Növi Bezdán ?

Az idegenbeszakadt gyermek. így érez ő maga is: 
múlhatatlan nosztalgiával szülője, az öreg Bezdán iránt, 
amelyben az óhazát tiszteli. Lélekben sohasem tudok el
szakadni tőle. Nem is egyéb az, mint egy darab messze- 
földre vetődött Bezdán. Fiókképviselet. Ha egy bezdánit 
bekötött szemmel odavezetnénk és ott levennénk róla a kö
tést, nyomban ráismerne. A vér nem válik vizzé.

Akkor tapasztaltam ezt, amikor közvetlenül a há
ború után először látogattam el Növi Bezdánra. Rokon
ként, édes testvérükként fogadtak, pedig senkit sem is
mertem ott. Elég volt az, hogy bezdáni vagyok. Úgy tör



tént, hogy az akkori uralkodó közlekedési viszonyok miatt 
kénytelen voltam az utat, — ami jó hatvan kilométer 
Bezdántól — gyalog megtenni. Pénteken estefelé indultam 
útnak és amikor Batinán megtudtam, hogy nincs vonat, 
könnyelműen nekivágtam az apostolok lován. Másnap dél
előtt érkeztem oda, elcsigázva, holdfáradtan és a község 
egyetlen vendéglőjébe tértem be, ahol jobb alkalmatos
ság hijján végigfeküdtem az egyik pádon és azonmód 
el is aludtam. Estefelé ébredtem fel. A vendéglő akkor 
már tele volt vendégekkel. Az én asztalom körül is ültek 
öten-hatan. Nyomban érdeklődni kezdtek a kilétem és 
az utazásom célja iránt. Megmondtam, hogy Bezdánból 
jöttem ide.

— Hogy-hogy: öreg Bezdánból? — hitetlenkedtek, 
szempnelláthatólag felélénkülve.

Ekkor hallottam először Bezdánt »öreg« Bezdánnak 
nevezni.

— Onnét, — feleltem.
—Hát maga bezdáni?
— Az vagyok.
— Hogy hivják?
Megmondtam. Nem ismertek. Kissé mintha gyana

kodni is kezdtek volna.
— Hát ismeri-e öcsémuram Bezdánban Erdélyi Jós

kát? — fordult ekkor hozzám a kérdéssel egy cingár, 
hajlotthátu, kubikolásban elnyűt nyolcvanesztendős öreg 
bácsi.

— A purdics-Erdélyit ? — kérdeztem vissza.
— Hű! . . .  csapott erre nagyot az asztalra és úgy 

látszott, hogy kiugrik a bőréből lelkesedésében. — Hát 
ismeri?



Legitimálva voltam. Aki az Erdélyiekről azt is tudja, 
hogy mellesleg Kurdicsok-nak hivják őket, az csak bezdáni 
lehet. Nosza végehossza nem volt attól fogva a kérdezős- 
ködéseknek. Mindent el kellett mondnom, mindenkiről be 
kellett számolnom. Ki hogyan van, mi van vele, él-e 
vagy meghalt? Nem tudtak hova lenni velem, ölelgettek, 
borral itattak.

— Azután hol szál meg, öcsémuram, ha szabad kér
deznem? — fordult hozzám az előbbi öreg bácsi, akit 
természetesen szintén Erdélyinek hívtak. Kurdics-Erdé - 
lyinek.

A padra mutattam, amelyről nem rég felkeltem. Erre 
nyomban ketten is Vetélkedni kezdtek értem: az öreg 
és egy másik, véletlenül ugyancsak Erdélyi nevezetű. Ez 
utóbb odafajult, hogy birkózás döntsön, aki a másikat 
földhözvágja, azé a vendég. Az öreg ajánlotta fel, aki 
módfelett fel volt háborodva azon, hogy el akarták tőle 
»szipkáznk. Már a markukat is köpdösták, amikor közbe
léptem. Úgy döntöttem, hogy az öregé leszek, aki elsőnek 
jelentette be vendéglátói igényét. Milyen hálás volt, is
tenem! Hanem vitt is magával nyomban, mint valami 
zsákmányt, amelyet legjobb biztonságba helyezni. Otthon 
úgy mutatott be az anyjukomnak, egy csupa mosolygás 
és szívélyesség öreg asszonynak, valamint vejének és a 
leányának:

• — Vendég, öreg Bezdánból.
A tornyoságyat vetették meg számomra, a tiszta szo

bában. Soha olyan magasan nem aludtam még. fis mégis 
milyen mélyen, az igazak álmával. Mint otthon.

*



Arra számtalan példa van, hogy egyes községek uj 
községeket fiadzanak; ezek azonban egyben rendszérint 
ikerközségek is és közvetlenül egymás mellett fekszenek. 
Ilyenek például: Sztara- és Novakanizsa, Sztari- és Novi- 
szivac, Sztari- és Novivrbász stb. Novibezdán azonban 
messze esett a szülőjétől. Kivándorolt, idegenbe költözött. 
Egy vármegye választja el: Baranya.

Ennek az idegenbeköltözésnek a története egyben a 
bezdáni kubikolás története is. A kubikossors. Azelőtt, 
amikor még nem volt gazdasági válság, a bezdáni kubi
kosok a félvilágot bejárták talicskájukkal. Hónapokig, 
évekig el voltak hazulról, mialatt a subájuk volt a házuk 
és a talicskájuk a feleségük. Körülbelül hatvan évvel ez
előtt történetesen éppen Baranyában, a mai Növi Bezdán 
helyén dolgoztak hosszú ideig. Életmódjuk feltűnt a m]un- 
kát vezető mérnöknek, aki szóvá is tette azt.

— Mit csináljon a szegény ember? — vonogatták a 
vállukat a mi kubikosaink.

Arra gondoltak, hogy szegény ember vizzel főz és ad
dig nyújtózkodik, ameddig a subájából futja. De a mérnök 
nem volt egyvéleményen velük. Még évekig kell itt dólgoz- 
niok, miért ne telepedhetnének itt le ? Már csak erre a pár 
évre is érdemes volna. Elhozhatnák családjaikát és 
akár végleges otthont teremthetnének maguknak. Vállal
kozott, hogy eljár az illetékes helyen az ügyben, ha meg
bízzák vele. Összenéztek és nem volt kifogásuk a dolog el
len. Ha már Bezdánt, az igazit, nélkülözniök kell is, miért 
ne teremthetnének egyet maguknak ott, ahol éppen van
nak ? Megteremtették. így került oda Ujbezdán, ahol van. 
Messzire a régitől, de érzésben, gondolkodásban, sohasem 
szakadt el tőle és nem is fog.



A község nem nagy; mindössze 120—150 házból álL 
Temploma ma sincs. A falu közepén harangláb áll, ame
lyen a delet és az Urangyalát elhúzzák, misét és litániát 
pedig minden második vasárnap a szomszédos Baranjszki- 
Petrovoszelói plébános szolgáltat nekik az iskolateremben. 
Sokáig iskolájuk sem volt. Amikor szükségét érezték a 
betűknek és hiába instánciáztak iskoláért Ponciustól Pi
látusig, egy félszemű, munkából kiöregedett kubikos vál
lalta a tanítóságot. Az ő udvarán, a nagy eperfa alatt volt 
az iskola. Volt egy ábécéskönyvük, abból tanultak. Elő
fordult, hogy egyik-másik betűnél a tanító maga is meg
akadt. Ismeretlen figuráju volt, sehogyan sem tudott rá 
vélekedni. Ilyenkor aznap felfüggesztette a tanítást, ő  
maga pedig átgyalogolt Bács-Petrovoszelóira és az ottani 
tanítót kérdezte meg, hogy az illető betű miféle fán ter
mett légyen. így tanult a tanító maga is a tanulókkal. 
Ma természetesen van már iskolájuk is.

*
Az életük mindig küzdelmes volt és ma különöseit 

az. Földjük kevés van, munkájuk pedig nincs. Az ásót, 
lapátot a rozsda eszi, a talicskába pedig a kotlós rakott 
fészket magának. Az idők jele. Fészek — nem az ágyu- 
csőben, hanem — a talicskában. Ezerkilencszázharminc- 
három •. *

Kisbéry János..



Ada
Ada nagyközség a Tisza jobbpartján fekszik Szenta 

város és Mól nagyközség között. Az előbbitől tizenhét ki
lométernyire, mig az utóbbitól mindössze négy kilomé
ternyi távolságban.

*

Ada község története hiteltérdemlő okmányok nyo
mán a török hódoltságig vezethető vissza. Ami azelőtt 
volt, elvész a múltak ködében. Erről megbízható forrás
ból nem tudunk semmit, azonban azok a leletek, kő-, cse
rép-, bronz- és vastárgyak, amelyek a föld gyomrából elő
kerültek, arról tanúskodnak, hogy ez a dúsan termő te- 
levény, amint a tenger eltűnt róla és alkalmassá vált a le
településre, lakhelyévé lett az ősembernek. Ada és határa 
áz őskori leleteknek gazdag tárháza. Az egykori Bács- 
Bodrogmegyei és a szegedi muzeum innen sok érdekes és 
értékes leletet őriz. A leletek alapján feltételezhető, hogy 
az őskori telepek a községtől nyugatra eső, a Tisza régi 
medrét határoló partokon és azokon a szigetként kiemel
kedő magaslatokon terültek el, amelyeken a mai község 
is épült. Ugyanis a Tisza, a szabályozás előtt egészen a 
mai Oromig is elkalandozott és olyankor, amikor vissza
húzódott medrébe, ókiási nádrengeteg mutatta árterületét. 
Ez az állapot a múlt század közepéig tartott, amikor a



Tiszát szabályozták és rakoncátlan hullámaira a töltések 
béklyóit rakták. A község nyugati oldalán levő tégla
gödrökből sok olyan tárgy került elő, amelyek a neolith 
kor bélyegét viselik magukon. Az adai ősember kőeszközei 
primitívek és szegényesek. Edénycserepet bőven találtak. 
A kompjáráshoz vezető műut készítése alkalmával és a 
Komlós-féle téglagyár közelében két-három egymáshoz 
közelálló sírra bukkantak. Az egyikben a csontvázon kívül 
egy bögrét, egy kőbaltát és egy földpátból csiszolt alma- 
alaku buzogányt találtak. Ezeket a vármegyei muzeum 
őrzi. A csontváz fekvéséről a zsugorított helyzetben való 
teimetkezési módra lehet következtetni, ami a kőkor egyik 
fő jellemvonása. Később ezeken a neolithkorbeli telepeken 
ütötte fel tanyáját a bronzkori ember is. A téglagödrök
ből előkerült leletek között akadnak úgy a bronzkor kez
detéről, mint a végéről származó edény cserepek. Az edé
nyek között már a keramika termékei is helyet foglalnak. 
A bronzkor előrehaladottabb korszakában fellépő urna- 
temetkezéssel és halottégetéssel szintén találkozunk. A 
La-Téne Ízlésű edényekből szintén több jellegzetes példány 
került napvilágra. La-Téne-kor a vaskor egyik ujabb 
korszaka, amely időből visszamaradt leletek a kelta ízlést 
és kulturát hirdetik.) Ezek közül egy talpas csésze, egy 
szürke urna és egy talpas bögre kerültek a vármegyei 
muzeum birtokába. — A történelmi időkből is került elő 
Adán egynéhány lelet; igy a negyedik század végéről, a 
népvándorlás korából is, amikor a hunok elfoglalták töb
bek között Bácskát is és Atilla uralkodása alatt a Duna- 
Tisza közé helyezte hatalmának súlypontját. Egy sírban 
egy hun harcos és egy lói csontvázait találták meg. A 
harcos koponyája két hatalmas vágás helyét viselte. A



csontok mellett egy kettőbetört kard, egy vértezet és egy 
nyil maradványai feküdtek. A felsoroltakon kivül az ítt 
élt ősember kultúrájának és életmódjának mennyi titkát 
rejtegeti még a föld!

A mohácsi vész előtt a mai Ada helyén Asszonyfalva, 
és Peszért nevű községek feküdtek. A török áradat Asz- 
szonyfalvát még a mohácsi vész évében elsodorta a föld 
színéről, mig Peszért, amely Brankovics szerb deszpota 
tulajdonához tartozott, 1527-ben rabolta ki, dúlta, majd 
gyújtotta fel Ibrahim nagyvezér .Az itt élő lakosság elme
nekült, a virágzó helységek helyett füstülgő romokat 
látni csak. Embermilliók halálát, kulturák pusztulását je
lentette a minden európai értéket megsemmisítő török 
győzelem.

A török hódoltság első éveiben nem találni egy lel
ket sem ezen a vidéken. Később azonban, a hóditó török 
sereg után, a már évszázadok óta török uralom alatt lévő- 
szerbek közül számos pásztor terelte errefelé nyáját, 
amelynek dusabb legelőt kerestek. Egynéhány ezek közül 
a msLi Ada helyén telepedett le. — A Tiszából szigetként 
kiemelkedett a mai község helye. Ezt Ada-nak hívta a tö
rök, ami az ő nyelvén szigetet jelent. Az ideköltözött 
szerb parasztok Adát a saját nyelvük szerint Osztrová- 
nak keresztelték el, ami ugyancsak szigetet jelent. Tehát 
Ada neve török eredetű és szigetet jelent. A török időben 
a község mindössze csak néhány lelket számlált. Amikor 
azonban. 1690-ben Csamojevics Arzén ipeki pátriárka 
szerbjeit Bácskába vezette, ezekből Adán is telepedtek lé; 
A  szerbek nagyobbarányu bevándorlása csak a török ere«* 
jét teljesen megtörő és az alföldet felszabadító 1697. évL 
zemtai ütközet után következett be, amikor is Ada a ti-



azai határőrvidékbe bekapcsolódva, katonai sánc lett. A 
határőrvidék feloszlatása után 1791>ben kiváltságos ko
ronaterületté lesz, 1863-ban mezővárossá léptetik elő, 
1870-ben megváltja magát a földesúri terhek alól, 1848- 
ban Bácsvármegyéhez csatolják.

Az addig igen csekély lakosságú Adára 1750-ben 
nagyszámban telepednek le magyarok, a Jászságból, He
ves-, Nógrád- és Hont vármegyékből. Ugyanakkor egyné
hány szlovák család is telepedett le. Innen kezdődik a köz
ség felvirágzása. A magyarok az 1760-ik évben megszer
vezik parochiájukat, amely addig a szentai parochia fiókja 
volt. Még ugyanabban az évben egy vertfalból készült 
ideiglenes templomot építenek. Jelenlegi templomukat 
1795-ben emelték a Szentháromság tiszteletére. A plébá
nia kegyura 1873-ig a kincstár volt, azóta autonóm hitköz
ség. Első lelkészük Pericht Flórián volt. A szerbek első 
temploma 1757-ben épült.

Ada község kisvárosi csendjében látta meg először 
a napvüágot Szarvas Gábor kiváló nyelvtudós. Elismerése 
jeléül szülőfaluja szobrot állított Szarvas Gábornak. — 
Balog János honvédszázados, aki nevét irodalmi tevékeny
sége révén tette híressé, szintén Ada szülötte.

A nép az idők folyamán súlyos csapásokat élt át. Ár
víz, kolera, pestis, majd a negyvennyolcas háború meg
tizedelte a lakosságot. A múlt század második felében be
állott nyugodt idők szélcsendjében azonban ismét meg
nyílt a normális fejlődés lehetősége. Ada község szépen 
felvirágzott és minden tekintetben elismerésre méltó ha
ladást mutat.



Ada határában huszonhatezer katasztrális hold ter
mőföld terül el. A népjólét főforrása itt is — mint az al
földi községekben általában — a földművelés és az állat- 
tenyésztés. Azonban fejlett ipara szintén nagy szerepet 
játszik a község gazdasági életében és szép múltra tekint
het vissza. A takácsok, csizmadiák s szabók még 1815-ben 
kapták céhszabadalmukat. Négy évvel később már a kővár 
csők, kerékgyártók, lakatosok, asztalosok is megalakítot
ták céheiket. Érdekes, hogy Adán vannak iparos csalá
dok, amelyeknek férfitagjai öt-hat nemzedékig visszamenő
leg ugyanazt az iparágat űzték. Adán az ipar minden ága 
gazdagon képviselve van és az ipartermékek a községen 
kivül kénytelenek piacot keresni. Gyáripara szintén na
gyon fejlett. Esernyő- kötöttáru-, fémáru-, gummiáru-, 
bőráru stb gyárak működnek a községben és ezeknek 
gyártmányai az egész országban keresettek. Van három 
téglagyára, két vám-, és egy exportmalma. Kereskedelme 
szintén élénk. Vezető helyen természetesen a gabonake
reskedelem áll. Van több nagykereskedése is.

A nép anyagi helyzete itt is kedvezőtlen. A termények 
alacsony ára miatt a gazdatársadalom igényeit a minimá
lisra redukálta, vásárlóképessége megcsappant, ami az 
az iparostársadalom gazdasági helyzetén is élénken érez
teti hatását. Lecsökkentett igényekkel, a javulás bekövet
kezésében vetett hittel éldegélnek. A község iparvállalatai
ban mintegy ezer munkást faglalkoztatnak, ami szociális 
szempontból is számottevő tényezőként könyvelhető el. A 
községben a közelmúltban három pénzintézet is fizetéskép
telenné vált, aminek utóhatása széles rétegekben érezhető.

A község uccái fásak. Girbe-görbe uccák ide-oda kí
gyóznak és rendetlenül lerakva azt a benyomást keltik,.



mintha a község kiépítése alkalmával nélkülöztek volna 
minden tervszerűséget. Egyes uccák egészen keskenyek, 
ezeket a nép »kutyaszoritó«-nak hívja. Ada a sikátorok 
diszgyűjteménye. Ezeket róva, az az érzésem, hogy egy 
világvárosban járok-kelek. Különbség csak az, hogy az 
égfelé dacosan meredő felhőkarcolók helyett, az alföldi 
falvakat jellemző kis fehér házacskák apró ablakai moso
lyognak rám. A legutóbbi árviz alkalmával az uccákat 
mindkét oldalról felárkolták. Ezeken az árkokon keresz
tül keskeny deszkahidalásokkal van összekötve a járda. 
A deszkahidalás egyes helyeken olyan keskeny, hogyha az 
ember nem kvalifikált kötéltáncos, könnyen megeshetik 
vele, hogy keresnie kell az — egyensúlyát. A község köz
pontjában van a katolikus templom szépen körülkerítve, 
mellette pedig a népkert. Egész nagyvárosias. Kacskarin- 
gós kiismerhetetlen uccáinak labirintusában éppen úgy 
eltévedhet az idegen, mint Párisban, vagy Londonban.

A bizánci stilusban épült uj szerb templom hatalmas 
méreteivel, fényesen berendezve, egyedülálló az egész 
Bácskában. Abban a jó, konjunkturás időkben épült még 
1925-ben, több mint ötmillió dinár költséggel. Akkor még 
lehetett! A zsidóknak szintén nagyon szép imaházuk van 
Adán, ezzel sem vetélkedhetik egy sem a környéken.

A községet a nép több részre osztotta. Adánál »öm
lik« a Tiszába a Budzsák nevezetű folyóleska, amely a régi 
térképeken »Moholka folyó« néven található. Évszázadok
kal ezelőtt, amig a Tisza nem volt szabályozva, nagyobb 
folyó lehetett. Ezt az is bizonyítja, hogy partja egyes he
lyeken négy-öt méter magas.Egy ilyen kis folyó nem 
tudta volna magát olyan mélyen bevájni. Most azonban 
naponta csak egyszer lehet belőle inni, anélkül, hogy ki



ne száradna. A városnak azt a részét, amely a Budzsák 
partján terül el, Tabánnak hívják. Ez a rész valóban ro+ 
mantikus és talán a legöregebb része a községnek. A vas- 
titon kívüli részt Gunaras-nak hívják. Ez ujabb település. 
Pár évtizeddel ezelőtt itt még legelő volt; beláthatatlan 
libacsapatok fehérlettek rajta és gunár-gágogástól volt 
hangos a környék. Innen a neve is. Nem is volna Ada al
földi község, ha az »Alvég« hiányozna egyes részeinek 
elnevezéséből. Ezeken kivül még szerb és magyar részre 
osztják. Ada déli irányban állandóan terjed, Mól pedig 
északi irányban. Már is annyira közel vannak egymáshoz, 
hogy Ada legdélibb, és Mól legészakbb házának kapuiban 
kiállnak az háziasszonyok és vigan perlekednek egymás
sal. Nem kell csak pár évtized és — ha a normális fejlő
dést felsőbb erő meg nem gátolja — Mól és Ada egyetlen 
községgé nőnek össze. A rajtuk keresztülhaladó ucca, a 
a>Nagyucca« kilenckilométeres hosszaságával még nagy
városi viszonylatban is ritkaságszámban fog menni.

Adán, beszámítva az igen kiterjedt tanyavilágát is, 
tizenhatezer lélek él. A lakosság kétharmadrésze katolikus 
vallásu, egy harmada pedig görögkeleti szerb. A zsidók 
szintén jelentékeny számban vannak képviselve a köz
ségben.

Ada község élénk társadalmi életet él. A Jótékony 
Keresztény Nőegylet agilis vezetősége áldásos munkát fejt 
ki és maradék nélkül eleget tesz magasabb hivatásának. 
A Zsidó Nőegylet szintén dicséretreméltó tevékenységet 
fejt ki. Az Iparos Olvasókör másfélezer kötetével egyike a 
környék leggazdagabb könyvtárainak. A több mint ötven- 
évés önkéntes Tűzoltóegyesületen kívül még a »Plava 
Zvezda« sportegyesületnek jut emlitésreméltó szerep. A*



-e mii tetteken kívül még számos önképző- és társadalmi 
■egyesület fejt ki eredményes működést.

Van Adának gazdasági iskolája, amely már évtizedek 
óta kifejtett munkájának eredményeképpen sok racionáli
san dolgozó, korszerű gondolkodású gazdával gazdagította 
nemcsak Adát, hanem a távolabbi környéket is. Van sok 
szép lánya, sok-sok adólssága, soha ki nem fogyó apró 
ügye-baja, ezer lokális problémája és van reménye, hogy 
ha az általános világpangás, amely ma a haladás kerék
kötője, megszűnik, ismét elindulhat azon az utón, amely 
<qgy kevesebb goddal járó nyűgöd tabb élet révébe vezet.

Mohi János.



Szenta
Mint sápadt őszi réten valami nagy vakondtúrás, 

amit az eső elmosott és sárrá gyúrt, úgy fekszik a szőke 
Tisza partján Szenta város. Ennek a városnak a világ te
remtése óta egyetlen nevezetessége, hogy Savoyai Jenő 
herceg 1697 szeptember 17-ikén közvetlen Szenta alatt, a 
Tisza partján aratta döntő győzelmét a török felett, ami
vel először törte meg a félhold magyarországi uralmát 
A város minden egyes lakója, kicsiny és nagy, szegény és 
gazdag ismeri az ütközet történetét, sőt mi több: tuda
tában van a kivívott diadal jelentőségének Is.

Még tavaly nyáron történt, hogy véletlenül és legelő
ször Szentán jártam, rászántam magam arra, hogy meg* 
tekintem a csatateret. A Tisza-parton haladva, kopott bár
kában öreg halászt találtam, amint hálóját kötözgette. 
Illedelmes köszöntésemet barátságosan fogadta.

— Merre volt itt az a nagy verekedés, bátyó? — 
kérdeztem tőle.

— Már mint a törökökkel ? — kérdezi vissza az öreg; 
félszemmel reám pislantva.

— Az az. A törökkel meg a Jenő herceggel.
— Amott la, a török szigetben, ahol a nagy fák 

Tannak.
— Hát kelmed még emlékszik rá?



— Mér hogy ne emlékezném? A nagyapám, aki 
negyvennyolcas honvéd volt, sokat mesélt róla.

— Beszéljen el kend nekem is egyetmást abból, amit 
a nagyapjától hallott.

— Hát úgy volt az, teccik tudni, hogy a Jenő herceg 
csalafintasággal verte meg a törököt. Teszem fel például, 
minthogy én megfogom a halat. Hálóval, ő  is hálót vetett 
a töröknek s ez a háló a Tisza volt. Mert a török odaát 
▼olt a túlsó parton, Csóka meg Szentmiklós határában. 
Jenő herceg pedig amott fent, a felső hegyen, ami ide 
hat kilométer, nagy tüzet rakatott, holott a katonái itt 
bujkáltak a falu alatti füzesekben. A török csakugyan 
beugrott a kelepcébe; elhitte, hogy a magyarok még fenn 
vannak a hegyen, ezért nagy bátran az éj leple alatt bőr- 
hidat veretett a Tiszán s azon megindította seregét az in
nenső oldalra.

— Mondja csak öreg, hát aztán hogy csinálta a tö
rök azt a bőrhidat ? Csak úgy egyszerűen ráfektette a bőrt 
a Tiszára?

— Valahogy úgy kellett neki lenni, hogy valami erős 
bőrt kifeszitett a két part között. Biztosan tudománya volt 
hozzá. Elég az, hogy mikor a sereg fele átjött, a Jenő her
ceg ágyúi belelőttek a bőrhidba s az a közepén kettésza
kadt, a rengeteg ember meg belepottyant a Tiszába. 
Ugyanakkor a Jenő herceg csapatai megtámadták azokat 
a törököket, akik már átjöttek és ezek megijedve kezd
tek visszafelé futni a hidon, de persze mind a vizbe hull
tak. Odaát meg a török még mindig nem tudta, hogy be
szakadt a hid, ezért tovább kergette át rajta az embereit, 
akik természetesen szintén a Tiszába fultak. Annyi volt 
a hulla a Tiszában, hogy egy teljes óráig felfogta a vizet..



A magyarok holttesteken mentek át a túlsó partra és még 
ott is messze földön kergették a törököt. Ahol most az 
az erdő áll, ott volt akkor a Tisza közepe, de a hullákból 
egy nagy sziget képződött s mindenik holttestből egy-egy 
fa nőtt ki.

— De akkor több fának kellene lenni; hiszen úgy tu
dom, ebben az ütközetben harmincezer török pusztult éL

Az öreg gyanakvó csodálkozással vetette rám a sze- 
.mit; nem tudta megérteni hamarjában, hogy honnan vet
tem ezt a nagy számot. Majd felelt:

—i Persze, hogy régente több fa volt, de hát azóta 
már sokat kivágtak.

— No, köszönöm bátyó az elbeszélést, most már azt 
hiszem egyedül is megtalálom a csatateret.

A körülbelül tiz holdnyi vízmosásos erdő közepén két 
méter magas, hatalmas gránit-oszlop áll. Amint az oszlo
pot és a rajta levő kopott írást vizsgálgattam, kapás ma
gyar állt meg mellettem s szerencsés jónap-köszönés után 
igy szólt:

— Talán idegen az ur itt minálunk, hogy úgy nézde- 
géli ezt a követ?

— Ezt elég jól eltalálta kelmed, — válaszoltam. ■— 
Most először járok Szenta városában, hát úgy gondoltam, 
nem megyek el anélkül, hogy annak egyetlen nevezetes- 
•ségét meg ne tekintsem.

— Megérdemli. Bizony nagy dolog volt az. Itt tört 
meg a török hatalma. Ha mi akkor a törököt innen ki nem 
'szorítjuk, talán még ma is törökül beszélnénk mostan egy- 
jnássaL

— No, a Jenő herceg is segített maguknak egy ke
veset.



— Úgy van. ő itt volt. ő  volt a fővezér, hát persze,, 
hogy segitett. Azért is állítottuk neki ezt a szobrot. Mert 
hát szobor is volt ezen az oszlopon, a Jenő herceg mell
szobra.

Közben, beszélgetve megindultunk a város felé. El
mondotta az utitársam, hogy most a szőlőből jön, ahol 
volt még egy kis kapálnivalója. Mivelhogy az idén a 
Tisza megint rakoncátlankodott, elöntötte még a dombon 
levő szőlőket is s ezért aztán a munka egy kicsit megké
sett. Ezalatt az én emberem haza is ért. Az alacsony,. 
fehérre meszelt ház kapujában elváltunk egymástól. Nem
sokára azután befordultam a hatalmas piactérre, amely
hez hasonló az alföldi városok közt is kevésnek, talán 
csak Szatmámak van. A szabályos négyszögalaku piac 
nyugati oldalát teljesen betölti a szinte túlságosan is nagy 
városháza. A városház-építésnél úgy jártak el a jó szén- 
taiak, mint a falusi ember szokott, ha a gyerekének ruhát 
vagy csizmát vásárol, amikor is két-három számmal ren
desen nagyobbat vesz. Majd belenő. A szentaiak is ellát
ták magukat városházával legalább száz esztendőre.

A városházával szemben, a piactér keleti oldalán, meg 
1914 tavaszán egy hozzá hasonló méretű katolikus temp
lomot kezdtek építeni. Épen hogy felrakták a falakat, 
mikor kitört a világháború« A vállalkozó is, a kőművesek 
is bevonultak katonának, az építkezés abbanmaradt s az
óta is ott állnak fedél nélkül a kopár falak. Jó erős téglá
nak kell lenni, hogy az eső tizennyolc év alatt el nem 
mosta.

Utam a piactéren vitt keresztül, az idő úgy délután 
négy óra tájt lehetett. A piactérnek a városháza előtti 
részén hatalmas betóntalpazaton husz-huszonöt egyszerű



kinézésű ember beszélget. Feléjök megyek s illő kösxönés 
után megkérdezem:

— Hát maguk mivégre ülnek itt a napon ?
— Munkát keresnénk, de nem találunk, — mondja 

az egyik.
— Kaszinózunk, — feleli a másik.
— Talán itt van a városi kaszinó?
— Dehogy is, kérem. Ez csak a szegények kaszinója, 

az úgynevezett nap-kaszinó. A városi kaszinó az amodább 
van a Jenő herceg szállodájában.

— Arról a Jenő hercegről nevezték el ezt a szállodát, 
aki a törököt megverte?

— Úgy van; ezt el tetszett találni, — feleli az 
emberem,

— Nem is arról, aki nekem hadseregparancsnokom 
volt Tirolban a háború alatt, — mondja a másik.

— Talán ebben a hotelben pihente ki Jenő herceg 
az ütközet fáradalmat, minek utána a törököt a Tiszába 
fojtotta?

— Az meglehet, — feleli az első ember kissé bátor
talanul.

Erre megszólalt egy sötét hang a háttérből:
— Ne beszéljen az, aki semmit sem tud! Még félre 

vezetik ezt az urat, aki — amint látom, — idegen, itt a 
mi városunkban. Nem hallották a régiektől, hogy itt, ahol 
most a városháza, meg a Jenő-hotel van, a török világ 
idejében még csak füzes meg nádas volt? A falu amott 
kezdődött a Kígyó-pataknál, ahol most a szénapiac van. 
De meg akkor nem is voltak még Szentán ilyen emele
tes házak, mint a Jenő herceg szállodája! Még a község
háza is csak amolyan nádfedeles viskó volt.



— Akárhogy is volt a dolog, — veszi fel újból a be
széd fonalát az első szószóló, — annyi bizonyos, iiogy 
ügyes ember volt az a Jenő herceg. Pedig félszemű volt. 
De avval a félszemivel is úgy becélozta az ágyút, hogy 
az első lövésre ketté szakította a bőrhidat.

— Ezt már megint nem jól mondod sófeor, — szólt 
közbe egy nagybajuszu, tömzsi kis ember. — Jenő herceg 
nem volt félszemű és nem is ő lőtte el a bőrhidat. Hanem 
volt neki egy félszemű tűzmestere, aki azelőtt kovács 
volt s akit csakugyan Kovácsnak is hittak, hát ez lőtte 
el a hidat. Kapott is aztán azért hat falut, ahonnan a ne
vét is átváltoztatta Hatfaludira. Az utódai maiglan is él
nek valahol Debrecen tájékán. A háború alatt én is ösmer- 
tem közülük egyet, Hatfaludi Gábornak hivták és főhad
nagy volt a huszároknál.

— Hát azt nem hallották kendtek, hogy miért hív
ták azt a hidat bőrhidnak ? — kérdeztem tovább a kaszinó
beli tagoktól.

— Bizonyéira azért, mert bőrből volt, — feleli az 
egyik.

— No és ha bőrből volt, hát mire volt felkötve?
— Nem volt az felkötve semmire, — feleli egy ősz- 

bajuszu, öreg bácsi. — Hanem csak a két parton egy-egy 
dervispap fogta a végit és úgy jártak-keltek át rajta a 
seregek.

— Kelmed se jó tudja, Mihály bácsi, — szólalt meg 
újból az a szurós szemű, fekete bajuszu ember, aki a nap- 
kaszinóban — ugylátszik, a kritikus szerepét játszotta.
— Ne úgy gondolják azt kendetek, hogy a török egy nagy 
darab bőrt a Tiszára terített és annak a két végét két tö
rök pap tartotta. Dehogy is. Hanem úgy volt az, hogy a



nagy bivalybőröket összevarrták és felfújták. Ez olyan volt 
aztán, mint egy-egy hordó, úgy hitták, hogy tömlő. Ere
ket rakta a vízre a török, ennek a tetejibe meg deszkát 
és úgy jöttek át rajta a népek.

— Hát akkor mégse bőrhid volt az, hanem deszkar 
hid, — mondja a háttérből egy fiatalember.

—' Bőrhid volt, — erősiti a kritikus, — mert bőrből 
volt a fundamentuma.

— Elég az hozzá, — veszi át a szót a szószóló mes
ter, — hogy akkor jó napunk volt. Amit Mohácsnál nyert 
a török, azt mi visszavettük tőle.

— No, Isten áldja meg kendteket. Jó beszélgetést kí
vánok továbbra is.

— ők továbbra is ott maradtak és sütkéreztek a nyá
ri napnak és Jenő herceg dicsőségének verőfényében.

Nagy Lajos.-



Itebej, 
az őskorszaktól — napjainkig

A Bánát északi része már a történelem előtti korban 
is nagy szerepet játszott az akkor elő vad néptörzsek 
vándorlása idején, amikor is a rendes utjuk — amennyi
ben az ásatásokkal bebizonyítható — a Földközi tenger 
tájáról északnyugati irányban, a mostani Svájc felé vitt. 
Vándorlásaik útvonalán mindenütt hagytak hátra nyomo
kat maguk után és ezekből még ma is sok feltalálható ott, 
ahol elvonultak.

Határozott adatok nyomán állítható, hogy a leg
régibb kulturáju helyek egyik fő gócpontja, a történelem 
előtti korszaktól végig az ókoron és középkoron át, Itebej 
környéke volt. Egy-egy kiásott és féltve megőrzött tárgy 
ma mi mindent elmondhatna, ha volna hatalom a meg
szólaltatására. De azért igy is élnek és beszélnek az 
ősök hagyatékai. Az ősember, nemcsak a bronzkorszak- 
beli, de a kőkorszakbeli is szerette a barlanglakást, amely 
úgy az idők viszontagságai, mint az állati, sőt emberi el
lenségek ellen legjobb védelmet biztosított. Ilyen magas
latok, hátak a Bánátban is vannak s ezeken a földhátakon 
találták meg az ősemberek nyomait. Egy-egy őskorbeli 
ember porszerű maradványairól azonban meg lehetett ál
lapítani, hogy az a sókban gazdag, jó fekete termőföld, 
még a csontokat is széjjelmálasztotta. A bronzkorszak fa



zekas művészetéről fennmaradt tárgyak, amilyeneket Ite- 
bejen, mélyen a föld alatt találtak, csalhatatlan bizonyi- 
tékai az őskornak.

A valamikor étellel telt és a halott mellé lerakott 
agyagedények, amelyek két-három darabra törtek szét 
úgy, hogy az egyes darabok egymástól jókora távolság
ban fekszenek bizonyitják, hogy milyen nagyarányú föld
rengések lehettek ezen a vidéken a régi időkben. A kő- 
agyagedényék biztos jelei az ősember primitiv művészeté
nek. Ilyeneket Itebejen sokat találtak és ezek történelmi
leg igen nagy becsüek. Olyan agyagedények ezek a bronz
korszakból, amilyeneket a svájci kutatók is találtak.

A történelem előtti korszakból olyan tárgyak is visz- 
iszamaradtak, amilyeneket a bronzkorbeli ötvösmunkások 
készítettek és amelyeket szintén Itebejen találtak, mint 
például a bronzból készült kis fejsze, elefántcsontból fa
ragott és csiszolt csontkanál, sőt bölény csontok is. A 
bronzkorszakot követő vaskorból alig találni nyomot Ite
bejen, de ez nem is különös, mert hiszen ritka helyen ta
lálni abból az időből valami érdemlegeset.

Az ókor népe már Itebejen szerepelt. A rófcnaiak ide
jében, úgylátszik Itebej Daciától nyugatra feküdt, a ró
mai sáncoktól délkeletre. Pastorius, akkori történetíró 
szerint ezen a vidéken szlávok laktak, fejedelmük Decabel 
volt. Az ókor történelmét véve alapul, ezen a vidéken, te
hát Itebejen is megfordultak rómaiak, góthok(268), hu
nok (376), gepidák, avarok (565), szlávok, magyarok 
és törökök. Az adatok hitelességét legjobban bizonyít
ják a temesvári múzeumban őrzött arany pénzek és tár
gyak, amelyek mind az ókori művészetet hirdetik, ame
lyeket részben Itebejen találtak. Árpád idején Boyta,



Jouard, Kadusa vezérek Bánát urai lettek és később a 
»Kapitenatus Kundi« elnevezést kapta.

István, első magyar király birodalmát »Komita- 
tus«-okra, magyarul megyékre osztotta. Clükre »Ispá
nokat« nevezett ki. Ilyen egyik Komitatus volt Kesime- 
gye is (a mostani Délbánát), amelynek utolsó állomása 
»Vida« földvár volt, amely most egyszerű tanya az ite- 
beji határban. István király, mint hittérítő, Itebejen 
egy akkor nagyon hires katolikus monostort épittetett, 
amely uralta az egész környéket. A középkori itebeji 
kolostor, praepositurával, a pápai tizedjegyzék szerint 
a legmagasabb földháton állott. »Itebej«, a legrégibb 
török nyelven »hét hát«, hét földbordát jelent. Követ
kezésképen egyikén ezeknek a »hátaknak«, ott, ahol a 
legrégibb Bega-folyó most már kiszáradt medre kacska- 
ringós vonalban húzódott, kellett, hogy fennálljon. A 
római pápai irattári feljegyzések szerint az itebeji mo
nostor templomának kriptájában van eltemetve egy Ár
pádházi hercegnő összes ékszereivel, arany koporsóban, 
amelyet egy ezüst és egy vaskoporsó rejt magában. A 
vatikáni archívumnak ezek a feljegyzései: »Praepositu- 
ra de Vitulini Vituba« néven szerepelnek. Az itebeji mo
nostor szerzetesei Benedekrendiek és olyan lazaerkül- 
csüek voltak, hogy a környék asszonyait is veszélyeztet
ték. Ellenük vizsgálatot küldtek ki, de a szerzetesek a 
vizsgálat elől megszöktek és nagy anyagi károkat okoz
tak a kolostornak. Helyükbe azután Dezső csanádi 
püspök az itebeji kolostorba ,Kanonok-rendet alapított 
és az eltékozolt vagyon helyett 1222-ben Jankahidát 
adományozta nekik. Ennek a rendnek prépostja 138. Mi
hály volt. Rómában, a pápai tizedjegyzékben Itebejről a



következő adatokat olvashatjuk: »De Archi Diaconatu. 
lébe — Itebes, — Inisteben. — Johanes de Itebes solvit 
banales 18. — Cum — dimidio 134. — «

Az itebeji monostor a tatárjárás után teljesen el
tűnt, úgyhogy még nyoma sem maradt. Itebejről azután 
jó ideig semmi nyomot nem találnak a történelemben. 
Csak Zsigmond király idejéből, a XTV. századból bukkan
tak ismét pozitív adatokra, amelyek létezését bizonyít
ják. Róbert Károly idejében a római pápai tizedszedők 
jártak ezen a vidéken és a pápai archívumban levő fel
jegyzések mutatják, hogy Itebej 1332—37-ben már nem 
volt monostor, hanem mint plébánia szerepel.

A mai Itebej melletti Vida-pusztát 1319-ben Róbert 
Károly Karthali Tamás ilyédi várnagynak adta. 1367- 
ben Nagy Lajos, Macedóniai Dancs Péter mesternek ado
mányozta, ami ellen az Itebeji család tiltakozott, mire 
1412-ben Garai Miklós nádor Itebejt és környékét az Ite
beji családnak Ítélte. Ezt a vidéket az egész XV. száza
don keresztül az Itebeji család birta, mint magántulaj
dont. Innét van, hogy 1499-ben Itebeji Ethele György 
valami főbenjáró pörben mint biztos szerepel. Ettől kezd
ve az Itebeji családról semmi hírt nem adnak az akkori 
krónikások, valószínű, hogy a család végleg kihalt, mert 
még később sincs semmi nyom róluk.

A következő évtizedeken át Itebej csak részben la
kott, mocsaras hely volt. A török világban inkább buj
dosott a sokat sanyargott lakosság. Ebben az időben 
igen elszaporodtak az ingoványos, mocsaras vidéken és 
a földhátakon levő erdőkben a farkasok, amelyek még 
jobban veszélyeztették a népet. De hogy ezen a vidéken 
töröl: csaták dúltak, mi sem bizonyítja jobban, mint az



itt talált hadianyagok. A későbbi építkezések során szá
mos török időből származó lándzsavég, ágyúgolyó, tö
rök sarki ntyu, kard és egyéb hadieszköz került elő, 
amelynek egy részét ma is Itebejen őrzik. 1690-ben, ami
kor Csarnojevics Arsen ipeki patriarka a törökök elől 
menekülve, a Bánátban telepedett le harminchétezernyi 
hívével, első állomása az Itebej melletti község, most 
már a román határon fekvő Puszti-Nis volt, amely ne
vét onnét kapta, hogy az uj települők Nis városából 
emigráltak.

A XVIÜ. század elején Itebej és környéke teljesen 
elhagyatott, részben lakott mocsaras vidék volt telve 
náddal és sással. Báró Mercy Klandius Horimund Te
mesvár helytartója 1716-ban kezdte az egész Bánátot 
rendezni. Katonai kerületekre osztotta és az ő parancs
noksága alatt építették a Temesvár—Veliki Becskerek 
közti hajózható Bega-csatornát, igy terhát Itebej t is 
érintették ezek a munkálatok.

A XVIÜ. században Itebejt sziget módjára nagy vi
zek zárták körül. A mocsaras víznek határai voltak: 
Csenej, Zsombolya, Csuja, Udvamok, Szent György, 
Párdány, Ivanda, Dinnyés, amelyek összesen 200.000 
hold vizet határoltak. Ezt az állapotot legjobban mu
tatja a Mercy-féle akkori időben készült katonai tér
kép, amelyen Itebej igen kis lakosú helységnek van 
feltüntetve, de a szerb lakosságnak már 1723-ban kis 
pravoszláv temploma volt. Ebből az időből származik 
egy érdekes történet is, amely máig is él a nép száján. 
A Csuja-felé vezető, részben víz alatt levő ut egy ka
nyarulata igen mély volt. Egy vidéki kereskedő nem is
merte az utat és áthajtott egy kocsirakomány füstölt



szalonnával, s mindenestől beleveszett a mocsárba. A 
nap forró heve megolvasztotta azután a zsiradékot és a 
víz felszínén úszott. Ezért ezt a helyet Itebejen még 
most is »Maszna Bara«-nak (zsíros mocsárnak) nevezi 
a nép.

1769-bén épült Szrpszki Itebejen a monumentális 
pravoszláv templom, amely még mai napig is fennáll, 
sok történelmileg nagybecsű régiségével együtt. Egy 
tárgya különösen nagyon értékes és ennek a templom
nak valóságos kincse. Egy kis arany kereszt a középkor
ból, velencei láncötvözet, alapja cedrusfába faragott mi
niatűr reliefek. Valóságos antik ritkaság, — miután 
még drágakövek is díszítik. Az itebeji birtokot 1781. 
augusztus 1-én, amikor a kincstári birtokokat elárverez
ték, 472.000 forintért megvette itebei Kiss Izsák, a bé- 
lyei uradalom bérlője, ennek felesége Issekutz Mária 
volt, ki később, özvegy korában, az eleméri kastélyt épít
tette. füss Izsák alatt az itebeji szerb lakosság a határ- 
őrvidékre költözött. Ekkor Kiss Izsák az államtól kért 
segítséget és kapott is a temesvári telepbizottságtól 
negyven német családot. Kiss Izsák a Szrpszki Itebej 
melletti mocsaras helyet csatomáztatta, feltörtette és 
itt alapította a tulajdonképeni Növi Itebejt, ahová 1786- 
ban Békésvármjegyéből magyarokat telepitett. Ezért ne
vezi még most is a szerb lakosság Növi Itebejt »Bikis«- 
nek. Növi Itebej református község, közvetlen tőszom
szédságban Szrpszki Itebejjel. Nagyszerű református 
templomukat 1861—66-ban építették. A templom igen 
szép és az országutra messze kimagaslik. 1869 és 1872 
között igen erős vízáradások voltak Itebejen, úgyhogy 
újból nádas, mocsaras lett az egész vidék, mint amilyen



a XV1LL században volt. A község ezáltal teljesen el volt 
zárva a környéktől, úgyhogy a szomszéd falvakkal a 
nádba vágott utakon csónakokkal közlekedtek. A lako
dalmas menet például 6—8 csónakból állott, akárcsak 
ma is Velencében. Érdekes, hogy Liptay, az akkori föl
des úr, egy évben 70.000 forintért adott el nádat. Az 
időben veszedelmesen elszaporodtak errefelé nemcsak a 
farkasok, de a futóbetyárok is, akik itt jó menekvő- 
helyre találtak. 1880 óta ez a vidék is elvesztette ve
szedelmes jellegét és helyt adott a kultúrának. A réte
ket lecsapolták. A jó fekete termőföldet felszántották 
és tanyákat emeltek rájuk.

Az itebeji Begarakparton álló sok teherszállító hajó 
csak úgy szívja magába a környék búzatermését, száz 
és száz kocsi várja a pillanatot, hogy terhétől szabadul
va, elárassza az éhes Európa gyomrát kenyérrel. De 
Itebejnek vasútja ma sincs, csak hajója, amely Becske
rekkel összeköti. Ha pedig télen befagy a Bega, — a meg
fagyott sár a kocsiközlekedést szinte lehetetlenné teszi 
a legközelebbi vasútállomásig. Ilyenkor a rádió hullá
main keresztül kapcsolódik Itebej népe a világ nagy kul
túrájába, amelynek ez az őskorszakokat is átélt község 
ma már elszakíthatatlan részének vallja magát.

Lukinics Vince.



Batina
Nemcsak gyönyörű fekvéséért, hanem különböző 

történelmi nevezetességéért is emlitésreméltó élénk hit
község i»aranyában Batina. Egyik oldalát a Duna szür
készöld hullámai csapdossák, balfelől a Karasica hordja 
a Mec^ek-hegység vizeit a Dunába, mig hátulról a ba
ranyai hegy öleli keblére. Három uccája a Duna és a 
hegy közé szorult, mig a többi uccája a hegyre kígyózik, 
ahova bizony esőzés vagy fagyás esetén nehezen, cipők
re erősített jégpatkókkal lehet csak minden baj nélkül 
feljutni.

Eredete a XV. század elejéig vezethető vissza. Hu- 
nyady Mátyás uralkodása alatt már volt néhány halász
kunyhó, zsupfedeles ház a Duna partján, a lakosság so- 
kác volt és halászattal foglalkozott. Nem igen népesedett 
a falu, mert mindenki rettegett Vörös Márta zsarnokos
kodó hatalmától.

Vörös Márta az egész hegyhátat és a dunai átke
lést birta. A hegy szélén, közel a Dunához, a mostani 
téglagyár fölött, emelkedett égfelé a büszke »Leányvár«, 
amelyet a nép nevezett igy el és pedig leány lakóiról, 
akiket Vörös Márta tartott és pénzelt, hogy annál több 
férfi jelenjen meg a csaknem mindennapos mulatságain 
és ezek a mulatságok minél sikerültebbek legyenek.



Romjai m£g az elmúlt évtizedben is láthatók voltak, ma 
már csak a helye van meg.

A hegyen a hírhedt vár úrnője szőlőt tenyésztett, 
annak megmunkálásra pedig a szegény átkelőket kény- 
szeritette. Aki tudott egy aranytallért fizetni, azt rögtön 
átvitték, aki nem, annak három napig kellett fakapával 
Vörös Márta szőlőjében kapálni és csak úgy vitték át a 
Dunán. Azt szokta volt mondani:

— Ha találtok előbb egy aranyat, mindjárt átme
hettek, ezért csak jó mélyen kapáljatok, mert ott van
nak az aranyak. A szegény pór nép kapált is mélyen, 
amennyire csak tudott a fakapával, de aranyat, természe
tesen egy sem talált, igy valamennyien kénytelenek 
voltak egyszeri átkelésért három napig kapálni.

Mint minden bűncselekmény, Vörös Mártáé is, noha 
jósokára, de napfényre került. A híre véletlenül felju
tott Budáig. Mátyás király mindenről előbb személyesen 
akart meggyőződni, parasztruhát öltött hát magáira és 
minthogy vasút még nem járt, egyszerű szekéren indult 
útnak. Harmadik napon fáradtan elérte a hegyet. Kocsi
sát leküldte a bakról és egyedül hajtott föl, hogy átvi
tesse magát a Dunán. Amikor felért, látott ugyan né
hány embert kapálni de nem beszélhetett velük, 
nem kérdezhette meg: mi fizetésért kapáinak, mert
néhány szolga fogta körül és kérdezték jövetele célját, 
majd a terméskilátás iránt érdeklődtek nála, mert gaz
dának nézték a királyt. Közben Vörös Márta is meglátta 
és már messziről rákiáltott:

— Mi kell, te vad paraszt?. . .  ne ólálkodj ott, ha át 
szeretnél menni, hanem fogj egy kapát és állj a többi 
közé a munkába. Vagy talán azt hiszed, mert olyan az



orrod, mint. Mátyás királyé, nem kell kapálnod? Ha 
sietős a dolgod, hagyd itt az egyik lovadat, a másikkal 
mehetsz dolgodra, Isten hírével.

Mátyás most már látta, hogy Vörös Márta valóban 
kiskirályként uralkodik, de meg akart győződni arról, 
hogy hova fejlődnek a dolgok, átvette tehát a feléje 
nyújtott kapát és nyájasan igy szólt:

— Asszonyom! Lovaim kedvesebbek nekem mind
ennél, nem szeretnék egyiktől sem megválni, inkább le
dolgozom az átkelés diját, de aranyat, amennyit csak 
találok, mind kegyednek adom.

Mártát feldühösítette az uras kifejezéseket haszná
ló »paraszt« és mérgesen rárivalt:

— Hát akkor csak túrd a földet, te földi kukac t 
Kocsival vagy itt, öt napjg kapálsz hát és aztán majd 
meglátom.

Ezzel büszkén égnek emelte pulykafejét, megfor
dult és bement a várba, ahonnan részeg férfiak és nők 
duhajkodása hallatszott. Egyik szolga megmutatta hol 
kell dolgoznia és Mátyás király elkezdett a többivel 
együtt kapálni, mindig elől haladva, úgyhogy a szolgák 
néha rá is szóltak: — ne siessen, mert igy is sokat ki
hagy. ő  azonban továbbra is előmunkásként dolgozott 
és ha senkisem nézett oda, egy-egy aranyat leejtett a  
földre. Volt öröm a pór népek között, amikor egymás
után találtak aranyakat. Némelyik sajnálkozón jegyez
te meg neki: minek siet, kikapálja az aranyakat és az. 
utána haladók szedik fel. Mire mindnyájan megváltot
ták munkájukat egy arannyal és átvitték őket a komp 
pon, beesteledett. Mátyás király pedig egy óvatlan pil
lanatban elvágtatott a szekérrel.



Budára érve, rögtön levelet írt Mártának, hogy jöj
jön föl hozzá, egy kis beszélni valója volna vele. Töb
bek közt azt írta neki, hogy bort akar vásárolni a had
sereg részére, csakhogy ne gondolja, hogy valamit meg
tudott a tetteiről. Amikor a futár a levéllel odaért, Márta 
már értesült arról, hogy a múltkori paraszt maga a ki
rály volt, nagyon megijedt és ágyban fekvő beteg lett. 
A királynak azt üzente vissza, hogy most nem mehet, 
mert beteg, de mihelyt felépül, azonnal siet őfelsége kí
vánságának eleget tenni.

Múltak a hetek, hónapok, de Márta még mindig nem 
jelent meg Budán. A »leányvár«-bán egyik mulatság a 
másikat érte, egyik nemes ifjú mulatótársaság a másik
nak adta át a kilincset, legtöbbször a reggeli pirkadó' 
nap is mulatozás közben érte még őket. Márta már 
nem is gondolt a király üzenetére, azt hitte, a politika 
gondjai közben már meg is feledkezett róla. Nem igy 
azonban a király, aki megsokalva, hogy egy asszony 
ennyire próbára teszi türelmét, haragjában három lovas- 
pandurt küldött érte a paranccsal: — élve vagy halva
hozzátok elémbe!

A pandúrok éppen egy reggelig tartó mulatságra ér
tek a leányvárhoz, amikor az egész mulató társaság a 
hegyoldalon a reggeli napsugarakban fürdött, mámoros 
fejüket a pázsitos fűre hajtva hevertek és visszaidézték 
az éjszakai mulatozás kellemesebb jeleneteit. Amikor 
Mártával közölték a király parancsát, egyszerre kijóf- 
zanodott, arca fehér lett, mint a fal és maga elé kép
zelte a királyt, amint börtönbe vetteti, ahonnét talán, 
sosem szabadul ki, birtokát pedig a népek közt szét
osztja. Fellángolt benne büszke női önérzete: ő, Vörös



Márta, mint, rabnő fejezze be királynői életét — nem! . . .
soha!__— tört ki remegve indulatában és egy őrizetlen
pillanatban fényes ezüstvégii botjával kezében a Dunába 
vetette magát. Mire a pandúrok és a jelenlevők csó
nakért szaladtak, a hatalmas Duna már elnyelte Vörcs 
Mártát. így, egyedül ítélkezett és hajtotta végre ítéle
tét önmagán a kőszívű, erkölcstelenségéről híres asszony.

Másnap sokác halászok fogták ki a botját, nagyot 
kiáltva örömükben: »gle! gle! gle! batina!« és innen 
kapta a falu a Batina nevet. Jósokára holttestét is fel
vetette a víz, 4—5 kilométerrel lejjeb magyar reformá
tusok húzták ki és a falut róla nevezték el »Vörösmart«- 
nak (most Zmajevác).

A  török hódításkor és a mohácsi vész idején nagy 
szerepet játszott Batina. Alkalmas táborozó hely volt. 
A hegyről messze láthattak a síkságon, csaknem Mo
hácsig. Véres ütközetek, mészárlások folytak ott, ahol 
ma a legjobb rizling és kádár terem. A törökök, hogy 
észrevétlenül vonulhassanak át a hegyen csapataikkal 
és ágyúikkal, két méter széles és három-négy méter 
mély utat vágtak keresztül a hegyen Batinától Drázsig. 
Ez az út még ma is megvan és »török út«-nak nevezik. 
Azonban a magyar csapatok rájöttek erre és a törökök
re törtek. A keskeny útba szorult törökök egymás há
tán ugrálva kimásztak szorongatott helyzetükből és fej 
nélkül rohantak vissza, de legtöbbjük rossz utat válasz
tott, egy szakadékhoz értek, ahol már nem volt más vá
lasztásuk, mint az ellenség golyóitól meghalni, vagy pe
dig a mélységbe zuhanni. A szájhagyomány szerint egé
szen megtelt a szakadék a törökök holttestével és test
véreik holttestén keresztül szerencsésen elmenekülhet



tek a később jövők. A szakadék környékét még ma is 
grobljiste-nek (temetőnek; hívják.

A mohácsi vész után Batinára is törökök teleped
tek, amit később pinceásatásokkor állapítottak meg, 
mert gyakran akadtak ülve eltemetett csontvázakra és 
ezt a környéket török temetőnek vélik. Úgyszintén ér
tékes aranydolgok: gyűrűk, láncok és régi cserépbögrék 
kerültek felszínre. Római pénzeket is találtak ezen a 
környéken.

Később német halászokat telepítettek ide és erről a  
településről egy képet még ma is őriznek a község pénz
tárában ezzel a felírással: »Bathina«. Később mindjob
ban népesedett a falu. Bezdánból magyarok vándoroltak 
át, akik szerették a jó bort és újból kezdték a szőlőt 
tenyészteni.

1848-ban is voltak Batinán ütközetek. 1849 május 
10-ikén kétezer népfölkelő ráütött egy 1500 főnyi oszt
rák őrségre, levervén őket, elfoglalták a hegyet, az el
lenség ágyúit és nagyobb mennyiségű lőszert. Három 
nap múlva azonban, május 13-án az osztrák őrség szá
mát megkétszerezve a népfölkelőkre támadt és lever
te őket. A lakosság nem futott szét és nem volt bán- 
tódása. Még ma is élnek olyanok, akik erre az ütközetre 
emlékeznek, vagy arról szüleiktől hallottak. A rend hely
reálltával hirtelen fejlődött a község. Élénk halászata 
és kereskedelme, számos vízimalma volt. A halat hajó
val szállították Bécsbe és Pestre.

A megáradt Duna 1876-ban a község alatt átszaki- 
totta a gátat, elöntötte két uccáját és a nagyucca egyik, 
felét. Azon a helyen még most is mély víz van, noha a 
Duna szabályozásakor másfelé vezették a vizet. 1897-



ben ujabb gátszakadás történt, ezt azonban úgy mesé
lik, hogy a bácsmartonosiak vágták át a gátat, ami ál
tal azt akarták elérni, hogy a Duna Baranyát öntse el és 
igy saját községüket megmentsék.

Batinán 1908-ban egyemeletes, gyönyörű elemi nép
iskolát építettek, amit bármelyik nagy bácskai község is 
megirigyelhetne tőle. Nemsokára vasútat is vezettek 
Batinára. .Közvetlen a világháború kitörése előtt. 1914- 
ben az évszázados öregtemplomot kezdték lebontani, 
hogy helyébe egy nagyobb, ujabb stilusut épitsenek. A 
munkásoknak be kellett vonulniok, igy félig romokban, 
gólyák, vércsék és baglyoknak szolgált menedékhelyül. 
A harangok (később, egy kivételével, ezeket is elvitték 
a háborúba) egy faépitményű haranglábra kerültek, az 
istentiszteletet az iskola egyik termében tartották, az 
építésre szánt pénzt pedig hadikölcsönbe adták. Később 
a kápolnába belecsapott a villám és leégett. így jő  ideig 
csonka templom és kápolnával állott a község. A kápol
nát előbb sikerült fölépittetni, de a templom felépítésére 
csak a lakosság nagy áldozatkészségével és az állam 
hozzájárulásával 1926-ban került sor.

1921-ben járási székhely lett Batina. 1925-ben épí
tették fel a főbírói hivatalt és az emeletes hivatalnok
lakást, amely két kis tornyával a Dunára néz. Ugyan
csak 1921-ben állították fel a bezdáni oldalon a vámhi
vatalt, öt hajó is ott ütötte fel a tanyáját, ami azután 
nagyon felvirágoztatta Batina kereskedelmét és idegen- 
forgalmát. A vámtiszteken kivül 70—80 pénzügyőr la
kott Batinán. Minden felülről és alulról jövő hajónak 
egy-két percig itt kellett állnia, amíg a vámvizsgálaton 
átesett, igy a hajósoknak alkalmuk volt: fűszert, húst,



kenyeret, baromfit és bort bevásárolni. Ma azonban 
már csak egy-két órát vesztegelnek a hajók Batinán, 
mert gyorsan átvizsgálják őket, amit nagyon megérez a 
község.

A néhányszor tervbevett híd a Dunán át még min
dig csak terv maradt, pedig fontos volna nemcsak a 
község lakosságának, amelynek földjei a bácskai olda
lon »Kengyá«-ban terülnek el és búza- vagy kukorica- 
liordáskor félnapokat kénytelenek az átkelésnél elvesz
tegetni, hanem az utazóknak is, mert Felsőbácskát Ba
ranya köti össze Oszijekkel, Szlavóniával. Jelenleg a 
Güttmann és Frank hajóvállalkozó cég »Fruskogora« 
nevű gőzkompja bonyolitja le az átkelést, ez a komp 
azonban öreg kei át és régi stüusát tekintve inkább mú
zeumba valói.

A lakosság nemzetiségére nézve: sokác, magyar és 
német. Vallásuk római katolikus. Békés megértő, vendég
látó nép a batinai. Vendégeiket szivesen vezetik a hegy
re, pincéjükbe. Kultúrában a többi baranyai nép színvo
nalán állnak. Van olvasóköre, nőegylete, Vöröskereszt- 
és Szokolegyesülete, valamint önkéntes tűzoltótestülete. 
Ezek fölváltva és gyakran rendeznek mulatságokat, ame
lyeket a környék ifjúsága is szépszámban, szivesen lá
togat és nem ritkán fordul elő, hogy szép, dolgos, min
den munkához értő leányaikat vidékre viszik feleségül.

A krízis Batinát is nagyon meglátogatta. A lakos
ság hetven százaléka szőlészetből él, de az utóbbi évek
1.50—2 dináros borárai és a két utolsó évi jégverés na
gyon súlyosan érintette őket. Sokan eladósodtak és egy
másután adogatják el szőlőiket. A hatinai hegy eleje



lassanként szomboriak birtokába kerül, akik olcsó pénz
ért jutnak hozzá és gyönyörű nyaralókat építenek rajta.

Nyáron kedves kiránduló hely Batina. Gyakran lá
togatják őszijeid és szombori kiránduló csapatok, ame
lyek a gyönyörű fekvésű és a Dunára néző terraszu 
»Pandula«-féle vendéglőben szokták a híres »batinai ha
lászlét« fogyasztani, amelyre jó »hegyit« isznak. Sok 
szombori család megy nyáron át Batinára nyaralni, ahol 
csónakázásban, fürdőzésben és hegymászásban talál szó
rakozást. Az élelmezés nagyon olcsó, az üde levegő pe
dig kiváló, különösen az állandóan szobában foglalatos
kodó városiaknak. Kár, hogy még nem akadt egy élel
mes vállalkozót, aki a festői szépségű, természetadta ho
mokzátonyra egy modern fürdőházat építtetne, amely 
nagyobb vízállás esetén is használható volna és bizo
nyára meghozná a gyümölcsét.

Baranyay Lajos.



Bánát néprajzi története
A mai Bánát már évezredekkel ezelőtt lakott terület' 

volt. Röviden vázolom Bánát néprajzi történetét, felem
lítve mindazokat a népfajokat, népcsoportokat, illető
leg néptörzseket, amelyek már nem léteznek, de valami
kor ezen a területen éltek és küzdöttek. Egyben beszámo
lok azokról a telepítésekről is, amelyek a mai Bánát te
rületén történtek. Az első hiteles feljegyzés az itt élő 
népfajokra vonatkozólag Krisztus előtt 484-ről datáló
dik, amikor is Herodotos a Duna kanyar la tai mellett ha
ladva eljutott a mai Bánát délibb területéig. Az ő leírás 
sából pontos képet alkothatunk az akkor itt élt népcso
portokról. Herodotos leírása szerint a terület őslakói az 
agatirszek voltak. A szkíthákat, akik ebbe az irányba 
vándoroltak Ázsia felől, az agatirszek feltartóztatták & 
továbbnyomulásban, de egy részük mégis megtelepedett 
a mostani romániai Bánát egyes részein. Nagy Sándor 
hadakozási idejében a Dunának szorította az agatirsze- 
ket, akiket a Duna mellett tanyázó g é t á k fogadtak 
be és lassanként beolvadtak ebbe a népfajba, úgyhogy 
később, amikor a d á k o k  a Bega és a Temes felé hú
zódtak, már nyomuk veszett. Krisztus után 23-ból már 
csak az itt élt gétákról és dákokról vannak adataink, 
Strabo ókori földrajzi író pedig már arról számol be,



hogy ez a két népfaj is egymásba olvadt Azonban a 
két nép közötti határt — a géták és a dákok között — 
élénken jelzik azok a sáncok, amelyek Alibunár, Kovin 
és Csernya körül még ma is láthatók a »Római sáncok« 
elnevezése alatt ismertek. Az eggyéolvadt két népcsoport 
sokáig szembe tudott nézni a r ó m a i  hódításoknak, 
de Hadrianus császár, Trajánus utóda, halálos csapást 
mért 101-ben a gétákra, illetőleg a dákokra. Ekkor 
egész Bánát területén a római légiók uralkodtak és Had
rianus császár ebben az időben építtette Veliki Becske
reken és Pancsevón azokat a katonai erődítményeket, 
amelyek maradványai még ma is fellelhetők. Ebből a 
korból származnak a római pénz- és éremleletek.

A rómaiak csak rövid ideig voltak urai az ősi Bá
nátnak, mert a g ó t o k elől menekülő j a z y g o k  és 
g e r m á n o k  nyomultak feltartóztathatatlanul a Bá
nát felé, kiszorítva a rómaiakat. Ez alkalommal a jazy
gok a rómaiak hatalmát a Torontálban lefolyt véres csa
tában teljesen megsemmisítették. A jazygoknak azon
ban nem volt nyugalmas életük, mert a Bánát külső ha
tárain élő s z a r m a t á k ,  gótok és a l á n o k  állan
dóan veszélyeztették uralmukat. Végül is a gőtok let
tek a Tisza, Duna és a Maros mellékén az urak. A gót 
uralom alatt ezeken a területeken már gyökeret vert a 
k e r e s z t é n y s é g .  A gótok uralkodása alatt jelent
keztek elsőizben a s z l á v o k ,  a Tisza és a Maros mel
lékén. önálló szerepet ekkor még mint népelem nem 
töltöttek be és a szarmaták szolgálatában állottak. Mo
csarak, nádasok és ingoványok között éltek, elrejtett 
földvárakban. Az ókori szláv népelem zöme a mostani 
Novibecsej körül, de a legtöbbje az úgynevezett »Bor-



jas-pusztán« telepedett meg és itt emelt magának föld
várat, amely harminc holdat kitevő terület volt. Ezt a 
területet egyik oldalról a Tisza, másikon pedig a Tisza 
mocsaras lápjai védelmezték. Ebben az időben létesült 
több, ma is létező helység a Bánátban, amelyeknek ne
vei szláv eredetűek. így Padej a »podvej« szóból, amely 
partalatti helyet jelent. Szőreg az ószláv »szírek« kö
les szóiból ered. Kanizsa az ószláv »Knezaha« szónak fe
lel meg, amely bírói székhelyet jelent. Az ószláv hely
ségek neveit az ott élt népek meghódítása után a hon
foglaló m a g y a r o k  átvették.

A szlávokon kivül d u k r i n g ,  v a n d a  1, vik-  
tok,  a s t i n g  és l i m i g a n t - s z á r m a t a  nép
csoportok is éltek a Tisza átgázolhatatlan mocsarai kö
zött. Ezekről a megközelíthetetlen helyekről a Duna mel
lett levő, római birodalomhoz tartozó belterületekre 
többször betörtek, n. Constantinus római császár irtó 
hadjáratot indított ellenük. A kegyetlen római légiók 
öldöklései elől a limigant népcsoportból sokan a Tiszát 
átúszva Novibecsej, Kuman és Melenci körül lévő mo
csarak közé húzódtak, azonban a rómaiak szolgálatában 
lévő szarmaták és a római légionárok felkoncolták őket 
és az egész népfajtát kiirtották, úgyhogy a limigantok 
eltűntek erről a területről. A IV. század vége felé je
lentek meg ezen a vidéken a hu no k .  A mindent el
pusztító, felperzselő vad hun hordák elől az összes nép
icsoportok elmenekültek egyes ószláv törzsek kivételé
vel, Attila uralkodása idejében azonban ők is behódol
tak a hunoknak. Attila halála után a g e p i d á k  ha
talmas fejedelme Ardarich (460) szövetkezett a g ó t, 
s z úr d ,  a l á n  és h e r u l o k  népcsoportokkal és



egyesült erővel, a mai Belacrkva közelében megtörte a 
hunok hatalmát. Ebben a harcban esett el Ellák, Attila 
legidősebb fia is és az V. században a hunok a délorosz
országi síkságokra húzódtak vissza. A hunok kivándor
lása után a germán népfajhoz tartozó gepidák lettek 
ismét az urak ezen a területen. A gepidák terjeszkedése 
veszedelmessé vált a balkáni tartományokra, amelyek a 
római igát nyögték. Justiniánus császár a l o n g o b a r d  
népfajt uszította a hóditó gepidák ellen és azok a Visz
tula mellett tanyázó a v a r o k k a l  szövetkeztek, akik 
a mai Noviszád környékén tönkreverték a gepidák se
regeit. Az avarok később a meghódított gepidák hazá
ján kivül — miután a longobárdok a mai Olaszországba 
vándoroltak — Pannónia és a Tisza—Maros között lévő 
területek urai lettek. Nagy Károly császár fia, Pipin ve
tett véget az avarok uralmának. Az avar nép szétszó
ródott és lassan elveszett a beözönlő szláv népáradat
ban. A germán eredetű gepidáktól származik a Bega 
folyó neve, amely az ó-német »pach« (patak) szóval 
egyező angolszász »bece«, a németalföldi »beck« vagy az 
alsórajnai »becke« szóból ered. 897-ben foglalták el a 
magyarok a szlávoktól a Temes, Bega és a Tisza vidé
keit és az avarok által lakott területeken települtek meg. 
Az akkori Délbánátban élt b o l g á r o k a t  a hon
foglaló magyarok a mostani Kovin helységnél, ahol 
bolgár erődítmény volt, megsemmisítették. A megtele
pedett magyarok messze országokba kalandoztak el út
jukon, megsarcolva a lakosságot és csak Géza fejede
lem uralkodása alatt hagyták fel a kalandozó élettel. 
A hódítók földműveléssel kezdtek foglalkozni és idővel 
felvették a kereszténységet. Szent István királynak azon-



bán súlyos harcokat kellett előbb megvívnia azokkal a 
pogány magyar vezérekkel, akik ellenszegültek az új 
vallásnak. A legharciasabb magyar vezérek egyike A j
tony volt- Szent István Csanád vezért küldte ellene, aki 
seregével Szőreg és Kanizsa között foglalt állást. Azt a 
helyet, ahol a fősereg ütött tábort, Oroszlámosnak ne
vezték el, innét származik a helység neve, amelyet most 
Banatszko Arangyelovónak hívnak. A k u n o k ,  miután 
az orosz síkságon nyugat felé húzódó t a t á r o k  elől, 
IV. Béla királytól bebocsátást nyertek Magyarországba, 
1239-ben Kótöny kun vezér alatt a Tisza mindkét part
ján, a Temes és a Maros mellett telepedtek le. A tatá
rok Agatáj tatár khán uralkodása alatt, a kunok Ma
gyarországon való megtelepülése után két évvel, 1241 
áprilisában törtek be Magyarországba, illetőleg a Bá
nátba. Ugyanez év nyarán a Bánátban megtelepült kun 
lakosságot kiirtották és csak kevesen tudtak közülük az 
erdélyi őserdőkben elrejtőzni.

A kunok egy része a tatárok kivonulása után Orosz
országba, a mai Ukrajnába vonult vissza. A kim tele
pülések úgynevezett kapitányságokra voltak a Bánát
ban felosztva. Ilyen kun kapitányságok voltak: Val-
kány, Hollós, a mai Ollus és a délbánáti Parabuty. A 
kunok akkor még sátor alatt éltek, állattenyésztéssel 
foglalkoztak, a mezőgazdasági és a házi munkát pedig 
rabszolgáikkal végeztették.

A tatárok kivonulása után százötven év múlva a 
t ö r ö k  invázió indult meg. A délszlávok beszivárgása 
nagyobb arányban 1366-ban kezdődött meg a mai Vaj
daságba. A török uralom elől menekülő délszlávok, ke
vés kivétellel, a görögkeleti (pravoszláv) egyház hívei



voltak. A törökök 1390-től rövid megszakítással százöt
ven éven keresztül voltak a mai Bánát teljhatalmú urai. 
Szerbiában, illetőleg a Balkánon a törökök uralma any- 
nyira megerősödött, hogy semmi reményük nem volt a 
balkáni népeknek, hogy a török rabigát lerázhatják. A  
mai Vojvodinába 1690-ben költöztek be nagy számmal a 
s z e r b e k  Csamojevics Arzén ippeki pátriárka vezér
lete alatt. A bécsi haditanács a török elől menekülőket 
a Szerémségben, Szlavóniában, Bácskában, Bánátban és 
Buda körül telepit ette le. Becskerek, Növi- és Sztári- 
becsej, valamint Kanizisa ekkor állandó szerb települé
sek lettek. Ezek a letelepülők, illetőleg azok leszárma
zottjai élnek most ezen a vidéken. Bánát bennszülött és 
beköltözött lakossága azonban a szüntelen hadakozások
ban megritkult. Járások, falvak elpusztulva, üresen, élő 
lélek nélkül álltak. Mercy Claudius Florimund, akit a tö
rök uralmat végleg megbontó Savoyai Eugen herceg a 
délvidéki területek kormányzójává nevezett ki, 1722-ben 
új népeket telepitett a parlagon álló földek megdolgozá
sára Velikibecskerekre biscayai s p a n y o l o k a t ,  akik 
később visszavándoroltak, vagy kipusztultak, mert nem 
tudtak akklimatizálódni, majd a Rajna és Mosel vidéké
ről n é m e t e k e t .  A bolgárok tömeges letelepedése 
a mai Bánát területein a török háborúk és a pestis által 
kipusztult lakosság helyébe, 1737-ben történt. Mária Te
rézia 1754-ben Württemberg, Hessen, Vassau és a raj
nai Pfalz tartományokból toborzott települőket, akik a 
Pancsevótól északra fekvő, akkor még lakatlan terüle
ten telepedtek meg. Ezek a bevándorlók új helységeket, 
falvakat létesítettek. A Mainzből, Trierből és Lotharin- 
giából jött bevándorló német, illetőleg f r a n c i a  tele-



pesek létesítették a mai Hajfeld, Mastori, Szvetihubert, 
Sarlevil (Charleville) és Soltur falukat. Az utóbbi há
rom helységbe l o t h a r i n g i a i ,  l u x e m b u r g i  és 
p á r i s i  franciák telepedtek meg. Nákófalván szintén 
több, ekkor bevándorolt francia család talált új hazát.

II. Lipót császár 1789-ben ismét új német telepíté
seket eszközölt Elszázból, Schwabenból, Baselból s 
Württenbergbó'l. 1800-ban n. Lipólt utóda, I. Ferenc 
szintén nagyobbszámu telepest hozott erre a területre, 
Uzdinba r o m á n o k a t ,  Kovacsicára augsburgi tó- 
t o k a t  (szlovákokat). Petrovoszeló alapját is akkor 
vetették meg ezek a telepesek.

Lászlóffy Imre.
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A „Jugoszláviai Magyar UjságM Városok és községek cikk* 
pályázatán resztvett, a két kötetből terület hiánya miatt kimaradt, 
tanulmányok és vázlatok jegyzéke. (A cim és szerző neve alatt 
feltüntetett keltezések a cikkek megjelenésének napját jelzik. 
Könyveink megjelenésének határideje miatt csak az 1933. dec. 
16.-ig megjelent cikkeket soroltuk fel.)

A csöndváros Esztergomi Iván
(19^3. szept. 12.)

Debeljacsa Vidács István
(1933. dec. 8.)

Bácskai bucsu Nagy Lajos
(19 <3. okt. 7.)

Bácskai tallózás Illés Sándor
(* 933. nov. 3.)

Bácska-Topola Tóth Jakab
(1933. okt. 18.)

Bánát fővárosának, Veliki Becskerek«
nek emberföldrajzi leírása Dániel Gy. László
(1933. szept. 2ü)

Kikinda monográfiája dióhéjban Tangl István
(1933. szept. 28)

Bánáti népszokások Lászlóffy Imre
(1933. okt. 25.)

Bezdan Biró Béla
(1933. okt. 11.)

Egy nap Szomborban Biró Béla
(1933. nov. 7.)

Egy vándor feljegyzései Kikindáról Lászlóffy Imre
(1933. dec. 14.)

Elije Bassz utódai, A  martonosi zsi
dóság története Tóth Jakab
(1933. nov. 25.)



Emlékezés Veliki Becskerekre 
(1933. nov. 9.)

Tóth Jakab

Kanizsáról-Kanizsára
(1933. szept. 6.)

Esztergomi Iván

Képek Palics fürdő történetéből 
(1933. nov. 15.)

N. V. István

Kikindai színfoltok
(1933. szept. 10.)

Tangl István

Mól völgy és Mól gunaras 
(1933. nov. 1)

Muhi János

Temerin: anno 1933.
(1933. okt. 17.)

Típusok a régi Kikinda társadalmi

Illés Sándor

életéből
(1933. nov. 23.)

Deák Kornél

Palics
(1933. nov. 4.)

Leona

Pancsevo
[1933. szept. 16.)

Felsenstein Jenő

Szenta
(1933. dec. 12.)

Dr. Tolmácsy István

Szivac
(1933. okt. 3.)

Skorutyák Károly

Vojlovica
(1933. dec. 16.)

Domka Károly

Vrsac a borváros
(19ö3. nov. 30.)

Kelemen Antal














