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OKLEVELES SZŐLEINK

A Szabadka környéki szőlőhegyek dinamikus, szinte robba
násszerű területi növekedése a 18. és 19. század folyamán idővel 
még a szakmai köztudatban bennfentesebbeket is arra a téves 
meggyőződésre késztette, hogy városunk környékén azelőtt talán 
nem is léteztek szőlők. Az utóbbi évek alaposabb külhoni levéltári 
kutatásai, melyek során újabb középkori oklevelek láttak napvi
lágot, hitelt érdemlően bizonyítják, hogy szűkebb pátriánk szőlé
szeti gyökerei több, mint ötszáz éves múltra tekintenek vissza. E 
gyökerek mielőbbi feltárása többrétű fontosságú, hiszen túl azon, 
hogy helytörténeti ismereteinket és gazdaságtörténeti múltunkat 
újdonságokkal gyarapítja, egyben újabb, eddig ismeretlen lánc
szemmel gazdagítja az Alföld egyetemes szőlőkultúrájával kapcso
latos történeti kutatásokat. Immár több Árpád-kori oklevél is iga
zolja, hogy téves az a gyakran hangoztatott megállapítás, miszerint 
az Alföld a legfiatalabb borvidékünk. A Dél-Alföldre vonatkoztatva 
eddig két olyan írott forrás is ismeretes, mely bizonyítani hivatott, 
hogy a szőlészetet mint fontos kertészeti ágat már az Arpád-korban 
művelték itt. Az első szőlőhegyek létezéséről egy 12. század végi 
szávaszentdemeteri (Sremska Mitrovica) görög monostorbirtok 
összeírása tudósít. E monostornak öt különböző helyen voltak 
szőlőültetvényei és az egyik Boldogasszonyegyháza tartozékát ké
pezte. Boldogasszonyegyháza pedig a mai Szeged belterületén he
lyezkedett el. Bodrog vármegyében az Aranyán száraz végén (B. 
Monostor és Apáti között a Kígyós-ér torkolata közelében) 1211- 
ben Dávid herceg pincéjét említik.2 A szőlők bizonyára a herceg 
pincéjének közvetlen közelében lehettek. A továbbiakban már csak 
a 15. századból származó oklevelekben találhatunk újabb, vidékünk 
szőlészetére vonatkozó értékes adatokat. Egy 1474-es évi vatikáni
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oklevél (Dataria levéltár) tanúsága szerint Meo András szegedi 
polgár szőlőt adományozott a domokos rend szegedi Szent Miklós 
kolostorának. A szőlőt azonban Telegdi László és neje magáénak 
sajátította ki. A szőlő pontos hollétére nincs utalás az oklevélben, 
ám feltételezhető, hogy -  mivel a Telegdiek Oroszlános és Mokrin 
(Homokrév) földesurai voltak -  az említett szőlő is e falvak határá
ban lehetett.3

A közelmúltban 
megfejtett -  lefordí
tott, Szabadkára és 
környékére vonat
kozó középkori ok
levelekből értékes, 
eddig ism eretlen  
képet kapunk tele
pülésünk környéké
nek korabeli gazda
sági szerkezetéről. 
Egyebek között arra 
is fény derül, hogy a 
művelt, igen sokré
tű mezőgazdasági 
ágazatok  k özött  
már a szőlészet is 
szerepel. így szőlők
ről és szőlőhegyek 
létezéséről tudósít 
az a 15. századi ok
levél is (Dengelegi 
Pongrácz János er
délyi vajda jelenté
se), melyben Mátyás 
király 1462-ben

Szilágyi Erzsébet, Hunyadi János hitvese,
Mátyás király anyja 

(metszet, Szépművészeti Múzeum, Budapest)
Bács és Csongrád megyei birtokokat adományozott anyjának, Szilá
gyi Erzsébetnek „családjának tisztesebb és előkelőbb helyzete és 
fenntartása érdekében”. Az oklevél értelmében Csongrád megyé
ben Gywrge, Baymok, Napfen, Chontafeyer, Bwdakwtha, Pathyr 
falvak (birtokok) és Kewlestharlo, Paly, Kethfylew, Lykaseghaz és
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Thereth nevű puszták, valamint a Bács megyei Ókor, Kerekeghhaz, 
Naghbayth, Fybayth, Hymeseghhaz, Kewkewr es Wyzethwrol falvak 
(birtokok) és puszták képezik az adomány tárgyát. A felsorolt két 
megye falvai és pusztái „minden haszonvételükkel és összes tartozé
kukkal, tudniillik megművelt és műveletlenül hagyott szántókkal, 
termőföldekkel, rétekkel, mezőkkel, legelőkkel, kaszálókkal, bok
rosokkal, cserjésekkel, hegyekkel, völgyekkel, szőlőkkel, szőlőhe
gyekkel, vizekkel, folyókkal, halászóhelyekkel, halászati jogokkal és 
vízfolyásokkal, malmokkal és malomhelyekkel, vagyis általában va
lódi és régi határai között található valamennyi haszonvételükkel és 
összes, bármi néven nevezendő tartozékukkal egyetemben az emlí
tett Erzsébet úrnőnek, anyánknak adtuk, adományoztuk és juttat
tuk... stb.” (Magyar Országos Levéltár, DL. 15703. Trostovszky 
Gabriella fordítása).

Hasonló tartalmú az az 1502-es évi oklevél is, melyben Corvin 
János liptói herceg, Dalmát, Horvát és Szlavón országok bánja 
elzálogosítja Csongrád megyei szabadkai birtokait Enyinghi The- 
rek (Török) Imre bánnak és rokonainak. Az oklevél tanúsága sze
rint „Zabathka nevű várat a mezővárossal együtt, valamint Mada
ras, Thowankwth, Wereseghyhaz és Sebesthyenhaza nevű mezővá
rosokat -  valamennyi Csongrád megyében fekszik -  azoknak vala
mennyi haszonvételével és bármely tartozékával, vagyis megművelt 
és műveletlenül hagyott szántókkal, termőföldekkel, rétekkel, le
gelőkkel, kaszálókkal, erdőkkel, cserjésekkel, ligetekkel, szőlőkkel 
és szőlőhegyekkel, vizekkel, folyókkaL.stb., általában tehát vala
mennyi haszonvételükkel és összes tartozékukkal egyetemben, me
lyek jog szerint és régóta azokhoz tartoznak és számítanak, bármi 
néven nevezendőek legyenek is, a nagyságos Enyng-i Therek Imré
nek és feleségének, Krisztina asszonynak, valamint fiuknak Miklós
nak és az ő örököseiknek ...stb. köti le zálogul... stb.” (MÓL; DL. 
88874. Trostovszky Gabriella fordítása).

Az oklevelek mindkét esetben szőlőket és szőlőhegyeket (vineis, 
vinearmque promontoriis) említenek. A szőlők fogalma alatt való
színű a beltelkekbe telepített ún. kertszőlők (vinea hortensis) ér
tendők melyek után szintén adót fizettek, a szőlőhegyek mint 
gyűjtőfogalom pedig a tömbökben csoportosuló szőlőbirtokokat 
jelzi. Az említett oklevelek sajnos nem tartalmaznak közelebbi le
írást e szőlők pontos fekvéséről, művelésük módjáról és egyéb mi
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Szüret -  préselés a középkorban

lyenségükről. E kérdésekre megközelítőleg pontos választ csak ak
kor kaphatunk, ha ismerjük városunk környékének korabeli földrajzi, 
vízrajzi, geológiai, gazdasági stb. arculatát, valamint e kor alföldi 
szőlőháztartására vonatkozó alapvető ismérveket. Annyi azonban 
bizonyos, hogy az oklevelekben említett szőlők esetében nem a 
középkorban oly elterjedt ún. extraneus szőlőbirtoklásról (helybeli
ek szőlőbirtoklása más távolabbi dombvidékeken, pl. Szerém me
gyében stb.) van szó, hiszen az írásokban szabályosan körülhatárolt 
birtokterületet említenek és az e határokon belüli haszonvételeket.



A középkorban már kialakulóban lévő határhasználati rend ismere
tében valószínűnek látszik hogy e vitatott szőlők az ún. belső övezet
ben a feudális birtokközpont, majd a későbbi mezőváros közvetlen 
közelében lehettek. A középkori alföldi mezővárosok (Szeged, 
Kecskemét, Halas, Baja, Zombor, Szabadka stb.) gazdálkodásuk 
azonos szerkezetéből kifolyólag hasonló határhasználati renddel 
rendelkeztek. E szerint a településhez legközelebb a kertek helyez
kedtek el, majd a kenderföldek és szőlők, ezt követték a belső 
legelők, majd az ugarföldek, a szállásföldek vagy mezei kertek, majd 
a kaszálók és végül a puszták, azaz a külső legelők következtek. E 
határhasználati rend még a 18-19. században is a bejáródott módon 
funkcionált, amikor is nagyméretű területi eltolódás következett be 
a kenderföldek és a belső legelők kárára, illetve a szőlőterületek 
javára. Az alföldi középkori szőlők telepítésénél igen fontos szere
pet játszott a talajkiválasztás és minőségének milyensége. E kerté
szeti kultúrát ekkor ugyanis humuszban gazdag, kövér, minőségi 
földbe ültették, és e célra leginkább a völgypartok mezőségi talaja 
felelt meg. A korabeli oklevelek általában „szőlőnek való jó földi
ről írnak. A mezővárosok állattartó (marhatartó) jellegéből kifo
lyólag és a viszonylag gyér lakosság következtében tájunkon 
termőföldbőség volt, és a szegényes-sovány homoktalaj a rajta való 
legeltetésen kívül nem képezte érdeklődés tárgyát. A szőlők csak a 
17. század folyamán szorultak ki fokozatosan a homokra (akkor is a 
televényesebb jobb minőségűre), amikor is a török kiűzését követő 
lakosságbetelepítések következtében számottevően megnőtt az 
igény a gabonafogyasztás iránt, egyszersmind nagy lett a szántóföl
dek iránti kereslet. Az immunitás fogalma ekkor még ismeretlen, és 
ez a véletlenszerű, kényszerű homokra telepítés mentette meg 
idővel alföldi szőleinket a filoxéra pusztításától. A mai városterü
letet akkor átszelő ősi völgyek (Nagy-rét, Mlaka, Gáti-lapos, 
Fűzfás-ér) már eleve meghatározták a város környéki szőlők föld
rajzi helyzetét is, és ebből kifolyólag valószínű, hogy a szőlőket e 
folyóvölgyek által szétválasztott dombhátságok partosabb-emelke- 
dettebb részeire telepítették.

Az Alföld középkori szőlőképéről érdekes leírást adott Patay 
Árpád, e téma kiváló ismerője. Szerinte ekkor a szőlők kopasz 
fejmetszésűek (rövid termőcsapokra visszavágott) és karózatlanok 
voltak. A gyümölcsöskertek aljnövényzetét képezhették, nem al
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kották zárt ültetvényt és a gyümölcsfák közötti szabad térségben 
helyezkedtek el.4

M egfelelő írott források hiányában még számos kérdés 
egyenlőre megválaszolatlan marad a Szabadka környéki középkori 
szőlőkkel kapcsolatban (um. szőlőfajták, művelési mód, borfajták 
stb.) és a választ további eredményes levéltári kutatások eredmé
nyétől várjuk. A szabadkai levéltárban fellelhető legrégibb e témá
val kapcsolatos írott források, kéziratos térképek és ikonográfiái 
emlékek (az 1697-es eddig legkorábbi látkép városunkról, tollrajz) 
azt igazolják hogy legrégibb szőlőhegyünk az un. szegedi szőlők 
voltak. E néhai, ma már nem létező szőlőhegy a szegedi és zentai út 
közötti dombhátságon, valamint a Rogina bara keleti oldalán mű- 
veltetett. Elképzelhető hogy Szilágyi Erzsébet szőleit itt kellett va
laha keresnünk.
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A SZOBOTKAINAHIJE SZOLÉI A 16. 
SZÁZADI TÖRÖK DEFTEREKBEN

Úttörő feladatra vállalkozunk, amennyiben Szabadka és tágabb 
környéke 144 éves hódoltsági történéseinek gazdaságtörténeti ve- 
tületeit próbáljuk elemezni. Ha e témakört a szőlészet-borászat 
ágazatára szűkítjük le, úgy e munka hatványozottan nehéznek és 
összetettnek látszik. E tárgyalt korszakra a legbecsesebb adatforrá
sokat a jórészt török levéltárakban fellelhető fejadó-összeírások 
(defter-i cizye-i) valamint az ún. részletes összeírások (defter-i mu- 
fassal-i) szolgáltatják. Sajnálatos tény, hogy vidékünkre vonatkoz
tatva még csak kevés ilyen deftert sikerült lefordítani és publikálni, 
így csak részben lehet betekintésünk e viszonylag hosszú, másfél 
évszázados hódoltsági korszak társadalmi és gazdasági eseményei
be. Ilyen, számunkra kivételesen értékes az 1570-es és 1578-as a 
szegedi szandzsák részletes összeírását (Defter-i mufassal-i liva-i 
Segedin) tartalmazó két defter, melyekben az e szandzsákhoz tarto
zó szobotkai körzetről (Nahiye-i Sobotka) találhatunk szép és érté
kes gazdaságföldrajzi adatokat. E nahije hódoltsági szőlészetéről 
csak akkor alkothatunk megközelítőleg hű képet, ha ismerjük e 
területi egység társadalmi és gazdasági berendezkedését.

Kihasználva az 1568-as drinápolyi békét követő negyed évszáza
dos „hosszú béke”, avagy soha nem szűnő „kis háborúk” időszakát, 
II. Szelim (1566-1574) szultán a budai vilajet (a Duna-Tisza közének 
nagy része ide tartozott) politikai és gazdasági megerősítése érdeké
ben még két új nahijet alapított: a bajait és a szabadkait, és ezzel a 
szegedi szandzsák elérte területi megszervezésének csúcsát.1 Ezt 
követően II. Szelim újratelepíti az elhagyott és gyéren lakott nahije 
falvait polgári délszláv (többségében szerb) telepesekkel. Ezt kö
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vetően a szobotkai kaszaba 
(a középkori állapotokhoz 
hasonló) piaccal rendel
kező városi jogokkal felru
házott helység lett.

A hódoltsági alföldi 
szőlészet m egítélésében  
még szakavatott tudomá
nyos körökben is igen el
térő és megosztott vélemé
nyek hallhatók. Egyesek 
szerint a török megszállást 
követően a gazdasági élet 
és ezzel egyetem ben a 
szőlészet is általános sor
vadásnak indult. Mások a 
szőlészet hanyatlásának 
okát vallási okokban vélik 

II. Szelim, a városalapító felfedezni arra hivatkoz-
(1566-1574) hogy a mohamedán

(Újraalapította Szabadkát) vallás tiltja a szeszes italok 
fogyasztását. Bár ez utóbbi megállapítása igaz, a következtetés azon
ban téves, hiszen ma már bizonyított, hogy a jórészt balkáni eredetű, 
eltörökösödött katonák nemigen tisztelték a korán eme intelmeit, 
így pl. szabályos számbeli kimutatás is létezik a kecskeméti török 
helyőrség által elfogyasztott bormennyiségről, eszerint 1647-ben 
5083 pintet, 1671-ben 4091 pintet, 1683 nyarán (3 hónap alatt) 1045 
pintet, azaz majdnem 18 hl bort fogyasztottak el. (Szabó Kálmán: 
Kecskemét szőlő- és gyümölcstermelésének múltja. Kecskemét, 1934, 
11.) Nagyon valószínű, hogy a budai vilajet többi nagyobb helységé
ben (a szandzsákok és nahijék központjaiban) is a helyőrségek lét
számához viszonyítva megközelítőleg hasonló lehetett az arány.

Az 1991-ben közzétett 1570-es és 1578-as (a szobotkai nahije 
összes településeit felölelő részletes összeírások) defterek újabb 
értékes mozaikokkal gazdagítják szőlészeti múltunk feltárására irá
nyuló gazdaságtörténeti kutatások eddig ismert s már feltárt képét.2 
A továbbiakban e két defter által ismertetett, szőlészettel és borá
szattal kapcsolatos új ismereteket próbáljuk meg felsorolni.
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Az 1570-es évi adókivetési lajstrom csak igazolni látszik a kö
zépkori ún. Hunyady szőlők folytonosságát, ti. a szobotkai kaszaba 
rájájára kirótt adóilletékek között a következő tétel is szerepel: 
„Gyümölcsöskert illetéke a muzulmánok szőlőivel 25 hold/juniga/4 
akcseban 100 / akcse/”3 -  azaz holdanként 4 akcse volt az adóterhe
lés. Bár az összeírásban 66 helység is szerepel és nagy részük hordó
adót is fizet, a kimutatás szerint ekkor csak Szobotka település 
határában léteznek szőlők.

Az 1578-as adóösszeírás érdekes módon említést sem tesz a fenti 
szőlőkről, mintha nem is léteztek volna, ám a nahije többi 52 felso
rolt helysége közül nyolc musttizedet fizet és ez egyértelműen 
szőlőművelés jelenlétére utal. Ezt az adónemet azokra a helységek
re vetették ki, amelyek határában szőlőket műveltek. E helységek a 
következők:

Helység adófizető
(hane)+

Musttized 
(pint)+ +

Adómegterhelés 
(akcse)+ + +

1. ESZTÖR falu,
MEGYI szállás földdel 
(Borsod és Katymár között)

33 300 pint után 1350

2. MADARAS falu 42 30 525
3. NAGY BAYSA (BAJSA) 

és DUBOKA BERŐK föld fele
26 12 48

4. SZEKITY falu LIKASITY földdel 31 100 400
5. FEKETITY falu KIS HEGYÖS 

földdel és KÉTHOZINA szállással
27 99 366

6. UYVAROS falu, másként 
FANDOBRICSA KISÚJVÁROS 
földdel (Verbász határában)

21 20 80

7. KIS HEGYÖS falu 19 20 80
8. CSIFAYNICSA falu és 

MARKOCSA föld fele 
(Péterrévétől ENY-ra)

15 12 48

+ Az adófizető (hane) szám alatt a családfő és háztartása értendő 
+ + (1 pint = 1,7 liter)

+ + + akcse = legkisebb török ezüst fémpénz, mely a 16. sz. közepén Bu
dán két magyar dénárt ért.
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A fenti mutatók csak igazolják rég szunnyadó sejtésünket, hogy 
a hódoltság alatt igenis művelték már e kertészeti kultúrát tájain
kon, csak adatok hiján ez nem volt bizonyítható. E két értékes 
kútfő vidékünk szőlészetére és borászatára vonatkozó, első pillan
tásra viszonylag gyér tényanyaga akkor válik érthetőbbé, ha ismer
jük a hódoltsági területen uralkodó tulajdon- és birtokviszonyokat, 
valamint a bornak kereskedelemben betöltött szerepét. Kezdjük a 
tényfelsorolást ez utóbbival. A bor ekkortájt a szarvasmarha- és 
gabonakereskedelem mellett a legfontosabb kereskedelmi árucikk 
volt. A korán tiltó intelmei a borral való kereskedelemre nem vo
natkoztak. Ezt igazolja a budai beglerbég egy 1573-as évi jelentésé
re a következő szultáni rendelet is: „A budai vilajetben a szultáni 
hász birtokok jövedelme, az emírek és tímár birtokosok jövedelme 
leginkább a bor jövedelméből áll.”4 Azt, hogy a szőlészetnek és 
borászatnak valóban nagy fontosságot tulajdonítottak (elsősorban 
a búsás haszon reményében) bizonyítja az a tény is, hogy a kincstár 
biztosai, a szandzsákösszeírók, részletes utasításokat kaptak a szőlő 
illetve musttized behajtásának különböző módozataira.5 Kevesbé 
ismert tény az is, hogy a saját határukban szőlővel rendelkező hász 
városokban a törökök (szultáni kincstár) monopóliumot tartottak, 
ami azt jelentette, hogy két hónapig és tíz napig csak a kincstár 
borát mérhették a kocsmákban. E bor jórészt a rájától begyűjtött 
musttizedből származott.6 A musttized értéke mindig pénzben volt 
kifejezve, ám a bérbeszedő dzsábik előszeretettel fogadták a termé
szetbeni törlesztést is. Az Alföld élénk borkereskedelmét szépen 
illusztrálják a budai török vámnaplók 1570-es évekre vonatkozó 
feljegyzései is. így pl. 1571-ben 378 hordó (fucsi), 1573-ban 341 
hordó, 1580-ban 705 hordó bort vámoltak el. A bort általában 
szabványméretű hordókban tengelyen, ún. arabán (nagy teherbírá
sú szekérkocsi), vagy pedig hajón, ún. szefineken szállították vala
melyik vámházba, illetve a budai dunai kikötőbe.7 A borkereskede
lem méretei ekkortájt már túlnőttek a hódoltsági határokon. így a 
16-17. század folyamán a baranyai és somogyi borok „török bor” név 
alatt már ismertek voltak Bécs és az osztrák örökös tartományok 
borpiacain.8 A borkereskedelem nem volt azonban egyirányú, a hó
doltsági területek nagyobb kereskedelmi központú városaiban, mint 
pl. Szegeden és Kecskeméten, tokaji és egri borokhoz is hozzájuthatott 
az igényesebb vásárló. A köznép borfogyasztása azonban minden bi-
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Szüret a török hódoltság alatt 
(16. század, metszet)

zonnyal az olcsó, tömegborokra összpontosult. Már a fentiekből is 
kitűnik, hogy a borkonjunktúra, azaz a kereslet növekedésével pá
rosuló gazdasági fellendülés ez idő tájt igen kifejezett volt szerte e 
vilajetben. E kertészeti ág fejlődésének kedvezett az a körülmény is, 
hogy a szőlő, csakúgy, mint a kert és a ház, a rája tulajdonbirtokát 
képezte. A megművelhető szántóföldet a paraszt csak birtokolta, 
amely egyébként a kincstár tulajdonát képezte mint „kincstári föld” 
(arz-i miri). Amennyiben a rája elhanyagolta volna szőleje és kerti 
bosztánja művelését és az kiveszett, úgy a tárgyalt földterület kincs
tári földdé vált. Feltételezhető tehát, hogy a rája ezt elkerülendő, 
nagy szorgalommal és odaadással viselte gondját, művelte szőlőjét. 
A felsorolt ismeretek birtokában a tárgyalt két értékes kútfő szőlé
szetre vonatkozó tényanyaga tartalmilag érthetőbbé és elemez- 
hetőbbé válik. Ilyenformán az 1570-es összeírásból arra következtet
hetünk, hogy a Szobotka környéki szőlőket a török birtokolta és mo
nopóliumot tartott, azaz a bor egyedárusítási kiváltságjogával rendel
kezett. Mivel az igazhitűek mentesültek az illetékfizetés terhétől, az
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említett 100 akcse összeg a hitetlenek gyümölcsöskertből begyűjtött 
termésére vonatkozott. A termés kimérésének és elszámolásának 
alapját pedig egy rég elfelejtett súlymérték, a juniga (junga vagy 
jünige -  balkáni szláv eredetű súlymérték, melynek mértéke kb. 2 
kg, azaz kb. 1,5 okka; 1 okka= 1281 gramm) képezte. E defter 
egyedülálló abból a szempontból is, hogy első ízben kapunk 
mennyiségi mutatót a városunk határában meglévő szőlő és gyümöl
csöskert nagyságáról. Majdnem bizonyos, hogy a 25 hold szőlő 
még folytonos, középkori örökség, és bár a defter topográfiailag 
nem pontosít, valószínű, hogy legrégibb szőlőhegyünk az ún. sze
gedi szőlők értendők alatta. Feltűnő, hogy e részletes összeírások 
az említett témakörökről csak igen felületesen informálnak. 
Azonkívül, hogy nem szolgáltatnak bővebb adatokat a termőte
rület pontos helyzetéről, szőlőfajtákról stb., továbbra is megvála
szolatlan marad a nagy kérdés: vajon ki művelhette e méreteiben 
is számottevő szőlőhegyet? Az 1570-es defter tanúsága szerint 
ugyanis a szobotkai kaszában mindössze öt magyar adófizető 
család tartózkodott, kiknek családfőit név szerint is ismerjük 
(Karnyó Pétör házas, Breszlavin Tamás házas, Királ Pál házas, 
Biró Fábián házas, Kun Bálind házas).9 A többiek a pusztai 
tanyákra menekültek, illetve -  ahogyan a defter fogalmaz -  „elfu
tottak”. A várban ismeretlen számú műsztahfiz (várvédő jani
csár) tartózkodott (az 1568/69-es évi zsoldlajstrom szerint 78 
katona), de egyéb polgári lakosság az említett öt családon kívül 
nincs kimutatva. Az nem feltételezhető, hogy e szőlőket, kerti 
bosztánokat és szántóföldeket mind csak az említett öt család 
művelte volna. Alaptalan volna feltételezni azt is, hogy a sűrűn 
egymást követő dizdárok (várparancsnokok) e munkálatokat a 
parancsnokságuk alatt lévő helyőrségre bízták volna. A kérdésre 
a választ csak feltételes módban adhatjuk meg, ám így is legalább 
három elképzelhető változat lehetséges:

-  a környező közeli, már betelepített helységek rájája szolgál
tatta a munkaerőt;

-  a szőlőmunkálatokat ún. gulámokkal -  rabszolgákkal végez
ték (a rabszolgaejtés és -tartás nagy divat volt e korban);

-  a helység betelepítéséig pár évig műveletlenül hagyták (te
kintettel a borkonjuktúrára e változat valószínűsége nem 
nagy).
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Lehetséges, hogy a megoldás egy negyedik, eddig még ismeret
len változatban rejlik, de kérdésünkre a választ újabb korabeli, 
majdan megfejtendő adóösszeírásoktól várjuk.

Az 1578-as adóösszeírás tanúsága szerint a felsorolt nyolc hely
ség szőleit már az új délszláv telepesek ültették (elképzelhető, hogy 
némely falu határában még középkori elvadult szőlők maradványa
ira bukkantak, melyeket felújítottak, illetve új fajtákkal pótoltak). 
Nagy a valószínűsége, hogy az új telepeseknek köszönhető és erre 
az időpontra keltezhető a skadarka (magyarul egyszerűen csak ka
darka) nevezetű ismert balkáni vörösbor-szőlőfajta általános elter
jedése e tájakon. A musttized kivetése egyben azt is igazolja, hogy a 
felsorolt települések környékén a szőlők a rája tulajdonbirtokát 
képezték. Az összeírás szerint egyértelmű, hogy Esztör, Szekity és 
Feketity falvak határában nagyobb szőlőhegyek települtek, amit a 
musttized és adómegterhelés magas kvótája is bizonyít. Madaras 
falu esetében a magas adómegterhelés inkább az adófizetők na
gyobb hányadosának, mintsem a szőlőhegy nagyságának tulajdonít
ható.

Szembetűnő, hogy az említett adóösszeirás-tizedlajstrom Szo- 
botka település határában a hordóadón kívül nem tartalmaz 
szőlőművelésre-borászatra utaló adatokat. Itt kell elmondani: bár 
tagadhatatlan, hogy e defterek mint kútfők értéke helytörténeti, 
gazdaságtörténeti stb. szempontból vidékünk múltjának feltárása 
érdekében valóban meghatározó, tudományos felhasználásuk 
(elemzésük és a végső következtetések levonása) csak nagyfokú 
óvatossággal és más defterekkel való párhuzamos összehasonlítás
sal történhet. A szabadkai nahije a szegedi szandzsákban 1578-ban 
című részletes összeírás Szabadka városra vonatkozó részletét Ha
lasi Kun Tibor 1964-ben tette közzé.10 Az adóösszeírásban felso
rolt, városunk korabeli gazdasági tevékenységét tükröző gazdasági 
ágazatokról 1973-ban készült átfogó értékelés.11 Mivel szőlők je
lenlétére nincs utalás az összeírásban, a feltüntetett hordóadóval 
kapcsolatban a következő értékelés olvasható: „A hordóadó jelen
léte arra utal, hogy a lakosság szőlőtermeléssel nem, vagy csak 
jelentéktelen mértékben foglalkozott. Hordóadót ugyanis akkor fi
zetett a rája, ha a határban bor nem termett és azt hordókban más 
helyről hozták és saját házukban itták meg, vagy italmérésben adták 
el. 2 Időközben, hála a teljes anyag áttekintésének (a nahije összes
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települését felölelő kimutatás), valamint a hét évvel korábbi defter 
kiértékelt adatainak birtokában a Szabadka környéki szőlőkről al
kotott kép a következőképpen módosul:

-  a 25 hold gyümölcsöskert és szőlők nagy valószínűség szerint 
továbbra is léteztek, de a már említett kiváltságok miatt (a 
szőlőket továbbra is a török birtokolta, az igazhitűek mente
sültek az adófizetés kötelezettsége alól, a bormonopólium 
feletti korlátlan uralom stb.), azokat egyszerűen nem vették 
lajstromba;

-  a hordóadóval kapcsolatban megállapítható, hogy ezt a fajta 
illetéket minden lakott helységre kivetették, függetlenül at
tól, hogy műveltek-e határában szőlőt vagy sem. Ezt az adó
nemet még a musttizedet rendszeresen fizető helységekre is 
kivetették. A borra úgy tekintettek, mint élelmiszerre és nem 
mint élvezeti cikkre. Az alföldi ivóvizek rossz minősége ezt a 
fajta viszonyulást meg is követelte. így az 1570-es összeírás
ban 28 falu (66 helység van összeírva ám jó részük lakatlan, 
illetve puszta), az 1578-as bán pedig a nahije 36 falva (az itt 
összeírt helységek száma 52) adózik a hordókban elfogyasz
tott bor után. A hordóban szállított bor után szedett illeték 
(reszm-i fucsi-i hamr) hordónként 12,5 akcse volt változatla
nul évtizedeken át.

A felsorolt ismeretek, érvek és mutatók alapján talán sikerült 
eloszlatni azt a sejtelmességgel és homállyal teli képet, amely vidé
künk hódoltsági szőlészetéről és borászatáról jó sokáig uralta 
képzetünk. Ugyanezen mutatók alapján nagyon valószínű, hogy 
vidékünk szőlészete a hódoltság korában nemhogy elsatnyult 
volna, hanem -  ellenkezőleg -  számottevő, lendületes fejlődés
nek indult. A még fordításra váró defterek bizonyára gazdagabb 
adatokkal és újabb mennyiségi mutatókkal is alátámasztják e 
hipotézist.

El kell ismerni, hogy Evlia Cselebi a vándortermészetű stambuli 
krónikás, kire már számtalan jelzőt biggyesztettek, úm. fantáziadús, 
írásai túlzásokkal és keleti szóvirágokkal tömjénezettek és csak 
nagy óvatossággal kezelhetők stb. 1665-ben ittjártakor mégis valós 
és szavahihető képet festett vidékünkről, amikor (Törökbecse, 
Bács, Zombor, Csanádvára és Szabadka esetében) azt írta immár 
híressé vált útinaplójába, hogy „sok itt a szőlő és a gyümölcsös”.
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A TISZAI HATARŐRÖK SZOLÉI

Buda visszafoglalását követően (1686 szeptember 2-án), a török ok
tóberben nagy sietséggel kivonta helyőrségeit Közép-Bácska nagyobb 
mezővárosaiból, így Szegedről, Szabadkáról, Zomborból, Bajáról stb.

A felszabadulás első évei Szabadka számára politikai és gazdasá
gi bizonytalanságban teltek el. A katonai határőrvidék még nem 
szerveződött meg kellőképen, és így történhetett meg, hogy 1692- 
ben a török váratlanul rátört a városra és egy ideig birtokolta, 
melyről a helyi ferencesek analektái is tanúskodnak. Ez a bizonyta
lanság csak Savoyai Jenő 1697-es zentai győzelmével, illetve a 
későbbi karlócai békével (1699) szűnt meg végleg. Az első e kor
szakra vonatkozó szőlőket említő feljegyzések városunkkal kapcso
latban mégis e bizonytalan időkből származnak. Egy 1695. julius
19-én keltezett, Szegeden írott német nyelvű okmány arról tudósít, 
hogy J. Cometh kamarai tisztviselő értesíti a budai kamarát, hogy a 
prefektus úr Szabadkára utazott a szabadkai rácok szőlők körüli 
nézeteltérésének elsimítása végett.1 E korszakból származik az ed
dig ismert első ikonográfiái bizonyíték a városunkat övező 
szőlőkről. Ezt egy, az 1697-es Szabadkát és Palicsi-tavat ábrázoló 
tollrajz szolgáltatja, melyen igen szembetűnőek a várost délkeltről 
és keletről övező ún. Szegedi szőlők..2 A 16. és 17. századi mezővá
rosokat bemutató ikonográfiák forrásértékét sokan elvitatják3 (ti. a 
települések szőlőkkel és gyümölcsösökkel való díszítése kötelezően 
a képhez tartozott, tekintélyemelő gyanánt, még akkor is, ha azok a 
mezővárosra nem voltak jellemzők), mégis Szabadka esetében úgy 
tetszik, a tollrajz hiteles képét tükrözi e tájnak. Ezt igazolja az F. N. 
de Sparr-féle albumokban az 1697 szeptember 29-i mélykúti tábor
ra vonatkozó kísérőszövegben Szabadkára utaló következő feljegy
zés is: „e városnál egy szép szőlő van”.4 A tiszai határőrvidék korsza
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kának (1686-1750) szőlészetéről és borászatáról szép és értékes 
adatokkal szolgál Koroknai Ákos, ki részletekbe menően dolgozta 
fel e több mint fél évszázadig létező, a török kiűzését követően 
létrehozott biztonsági övezet társadalmi és gazdasági viszonyait. A  
korszak szabadkai szóiéiról pedig Iványi István történész, városunk 
halhatatlan monográfusa adott új ismereteket. A mellékelt táblázat 
egy 1720-as évi statisztikai összeírás eredményeit mutatja ki.5 A 
művelési ágak helységenkénti megoszlásának mutatói híven tükrö
zik a határőrök szőlőkhöz, szőlészethez való viszonyulását.

Művelési ágak megoszlása helységenként a tiszai határőrvidéken

Helység Szántó Rét Szóló Az összes 
művelés alatt 
álló terület 
holdakban 
( = 100%)

Szántó Rét Szóló

terület holdakban* terület holdakban*

Szeged 178,67 55,0 17,6 251,27 71,08 21,91 7,01

Szabadka 648,00 277,0 24.6 949,60 68,24 29,17 2,59

Zombor 1 256,67 529,0 20,1 1 814,77 69,74 29,15 1,11

Szenttamás 269,00 85,0 _ 354,00 75,99 24,01 _
Zsablya 399,33 148,0 - 547,33 72,96 27,04 _

Csurog 327,33 188,0 1,0 516,33 63,40 36,41 0,19

Földvár 229,67 65,0 _ 294,67 77,94 22,06 _
Becse 308,33 93,0 0,3 401,63 76,78 23,15 0,07

Péterréve 159,33 51,0 _ 210,33 75,75 24,25 _

Mohol 144.67 36,0 _ 180,67 80,08 19,92 _

Ada 273,67 103,0 _ 376,67 72,66 27,34 _

Zenta 251,33 85,0 1,3 337,63 74,45 25,17 0,38

Kanizsa 272,33 96,0 3,7 372,03 73,21 25,80 0,99

Martonos 319,67 14,0 6,1 399,77 94,04 4,12 1,79

Összesen 5 047,00 1 825,0 74,7 6 946,70 72,66 26,27 1,07

* 1 hold = 1000 négyszögöl

Koroknai szerint a határőrök nagy buzgalommal láttak hozzá a 
szőlőkultúra újbóli meghonosításához. „A tiszai határőrvidék tele
pes községei közül Szenttamáson, Zsablyán, Földváron, Péterrévén 
és Becsén egyáltalán nem foglalkoztak szőlőtermesztéssel. A
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A z 1697-es Szabadkát ábrázoló tollrajz és akvarellkép 
az első ikonográfiái bizonyíték a városunkat övező szőlőkről 

szőlősgazdák legtöbbje Szegeden, Szabadkán és Zomborban élt. Az 
itt összeírt háztartások 40-50%-a rendelkezett szőlőbirtokkal.’6 
Iványi szerint 1702-ben már 526 V2 napszámú termő és 228 V2 nem 
termő szőleje volt a városnak.7 A napszám mint mértékegység ér
tendő a német tagwerkbő\, mely tulajdonképpen a napi munkavég
zés mennyiségéből kialakult általános mérték volt, és a szőlőknél ez 
70-200 négyszögölt, azaz 2,5-7,2 árt tett ki. A már említett 1720-as 
összeírásból azt is megtudhatjuk, hogy a tiszai határőrvidék 1521 
összeírt háztartása közül csak 338-nak volt szőlőbirtoka. Ebből 
174 háztartás birtokolt 1 fasornyi (fasorkapás, szőlőmérték -  1 ka
pával 1 nap alatt megkapálható terület, 10 kapás kb. 1000 női), 145 
háztartásnak 2 fasornyi, 12 háztartásnak 5 napszámnyi szőlőterület
nél nagyobb, 2 háztartás 10 napszámnyi, egy pedig 21 napszámnyi 
szőlőbirtokkal rendelkezett.8 A birtokok nagyságán kívül értékes 
adatokat találhatunk a bor minőségére, mennyiségére és értékesíté
sére vonatkozóan is. „Az alföldi, Tisza menti lapályokon termő 
homoki szőlők gyenge minőségű bort adtak. A bort áprilisig, legfel
jebb június-júliusig tudták tárolni. Emiatt eladásra nem termesztet
tek szőlőt, vagy ha igen, mint pl. Martonoson, akkor a rossz 
minőség miatt az értékesítés jelentett nehézséget. A szabadkaiak, 
zomboriak eladáskor urnánként 1 Ft-ot kaptak, a szegedi, titeli, 
kobilai, vilovai, péterváradi határőrök pedig 4-5 máriást. A termés 
mennyisége helységenként változott. Szegeden egy napszámnyi
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szőlő három urna termést hozott, míg Szabadkán négy, Zomborban 
négy-öt, de Titelen, Vilován, Kobilában és Péterváradon hét ur
nát.’̂  Koroknai szerint a „szőlőművelés különböző mértékben hó
dított tért a dunai és tiszai határőrvidéken. Jelentékeny eltérés mu
tatkozott a dunai határőrvidék szerémségi és Bács-Bodrog megyei 
részei között is. A szőlőtermesztés a talajviszonyoktól függően vál
tozó szerepet töltött be a határőrvidéki háztartásokban.”

A fenti ismeretek és mutatók alapján egyértelmű, hogy a tiszai 
határőrök figyelmét kezdetben elsősorban a földek (szántók) bir
tokbavétele kötötte le. A térségben történt újabb „demográfiai rob
banás”, valamint a határőröknél oly kifejezett birtoklási vágy (mind 
több földet kapni az önkéntes katonai szolgálat fejében) miatt fel
lépő „földéhség” olyan méretű volt, hogy a sok munkaórát igénylő 
szőlőművelés évtizedekre háttérbe szorult. A földrajzi értelemben 
is tiszai határőröknek a földrajzi viszonyok sem kedveztek a szőlők 
művelésére. A lápos homokos-agyagos talaj, valamint a magas föld
árja (talajvíz) gátolta a megfelelő tárlók-pincék kiépítését, melyek
ben a bor állandó hőmérsékleten való érlelése és szakszerű tárolása 
folyt. A szabadkai-tiszai határőrök helyzete valamelyest kedvezőbb 
volt. A magasabb tengerszint már lehetővé tette megfelelő tárolók 
építését. A talaj minőség is kedvezőbb volt (a száraz kvarchomok 
visszatükröző hatására a szőlőt „kettős” besugárzás éri. A  statiszti
kai adatok azonban azt igazolják (a városnak 949,60 hold megmű
velt területe volt és ebből mindössze 24,6 hold volt a szőlőkkel 
beültetett terület), hogy a határőrök nem éltek e kedvező lehetősé
gekkel és a törököktől örökölt „tőkét” jó ideig nem gyarapították. 
Sajnos egyértelmű, hogy Koroknai szép észrevétele, miszerint a 
határőrök „hatalmas munkát fejtettek ki a szőlőkultúra újbóli meg
honosítására”, csak a dunai határőrökre vonatkozik. A szabadkai 
határőröknél e kemény munka csirái csak az 1740-es években kez
denek bontakozni (1743-tól Szabadkán a katonai kormányzatot 
polgári helyhatóság váltja fel). Iványi szerint 1744-ben említik 
először a Bajai szőlőket, és valószínű, hogy már léteztek az ún. 
Halasi és Majsai szőlők is.11 Iványit igazolja az 1747-es C. F. Kaxs- 
ser mérnök által készített térkép Szent-Mária mezővárosról és 
pusztáiról, melyen már szépen láthatók a felsorolt szőlőhegyek. 
Felfedezvén a homokban rejlő hosszú távú gazdasági értékeket, úgy 
rémlik, hogy az említett szőlőhegyek telepítése mégis a tiszai ha
tárőrök keze munkáját dicséri.

23



Sebastian Zeller 1777-ben készült kéziratos térképe a tiszai 
határőrvidék egy szakaszáról, ahol kevés megművelt terület volt 

(0.199 Hofkammerarchiv, Wien)
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A 13 KERÜLET ÉS A VINCELLÉREK

Ha hitelt adunk Evlija Cselebi ismert török utazó 1665-ös 
Sobotka palánkváros és környéke című leírásának, mely szerint „sok 
itt a szőlő és a kert”, úgy városunk immár 330 éves szőlőtermesztési 
és borászati hagyományokra tekint vissza.

Elkerülvén különböző természeti és társadalmi csapásokat (filo- 
xéravész, háborúk stb.) Szabadka szőlőskertjeinek területi növeke
dése folyamatosnak mondható a XVI. század közepétől egészen a 
XIX. század végéig, mikorra is kialakultak a „szabadkai borvidék” 
ma is ismert földrajzi határai.

Több mint 8000 hold tőkével beültetett és ily módon hasznosí
tott immúnis homokja volt ekkor városunknak, mely igen tekinté
lyes mennyiségnek számított az alföldi szőlőtermesztés viszonylatá
ban. Szabadka gazdasága jó úton haladt, hogy a szőlészet és borá
szat vidékünk legjelentősebb kertészeti ágazatává váljon.

A szőlőterületek gyors területi gyarapodásával párhuzamosan 
sokasodtak a megoldatlan szervezési problémák, melyeknek a meg
oldására tett erőfeszítések nem kis gondot okoztak a városnak. Ide 
sorolható elsősorban a terület felosztásának és felügyeletének kér
dése, az égető budárok és csőszök, vagyis a közőrzők kérdésének 
rendezése, valamint a gazdák közötti vitás és peres ügyek elsimítá
sára tett javaslatok megtárgyalása.

Mind a helytörténet-kutatás, mind pedig a történeti földrajzku
tatás szempontjából érdemes utánajárni és behatóbban felderíteni, 
hogyan is került sor a városi szőlők kerületesítésére és a már emlí
tett felhalmozódott gondok orvoslására a magisztrátus részéről. 
Leküzdésük érdekében igen figyelemre méltónak és nagy hordere
jűnek bizonyult Száríts József polgármester és Matskovics József 
tanácsnok terjedelmes, hatívnyi, öt pontból álló javaslata, melyet a
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jyHogyan lehessen szőlőinket -  jövendőben jobban mind eddig mívelni” 
munkacím alatt jelentettek meg és nyújtottak be a tanácsnak elfo
gadásra. A tanácsnokok 1838. augusztus 10-én jóváhagyták és elfogad
ták az említett javaslatokat, melyeket alaposságuk folytán mint afféle 
helyi alapszabályzatot használtak a továbbiakban. Az alábbiakban ki
vonatosan ismertetjük az értékes okmány fontosabb részleteit.

A javaslat e l s ő  pontja értelmében a város környéki 
szőlőket bizonyos kerületekre kell felosztani. A kerületeket kerítés
sel és kerti kapukkal, ezeket pedig megfelelő zárakkal kell ellátni. A  
kerületek területét mérnökök által fel kellene méretni, és minden 
szőlősgazda köteles lenne saját költségén megépíteni kerítését és a 
zárral ellátott kapukat, melyeket mindig jó karban kell tartani. így 
az ágakból és venyigékből kiépített kerítés és a jó kapuk csak a 
tulajdonosnak és embereinek tennék lehetővé a kerületi szőlőkbe 
való bemenetelt. Ezáltal az is meggátolható, hogy a szőlők között 
meghagyott utak (a közlegelőkre vezető utak, bekötőutak stb.) az 
eddig gyakorolt elfoglalás által soha összeszorítani nem fognak (ti. 
a szőlősgazdák az utak lefaragásával növelték területeiket és az

Az első katonai felmérés alkalmával készült térképen (1783) 
már jó l kivehetők az ismert szőlőhegyek
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eredetileg kimért utak szélessége így a felére csökkent és jóformán 
járhatatlanná vált). Egyben valamennyi töltési kerítést -  árkot, me
lyek egy kerületen belül vannak, le kell dönteni és kiegyengetni, 
mert a közös kerítés jobban véd mások jogtalan bitorlásától, mint 
az eddigi árokpartok, melyeket úgyis minden évben javítgatni kel
lett. A felsoroltak miatt legcélszerűbb lenne a szőlőket újra felmé
retni a földbírói könyvek elkészítése végett és a következő 13 kerü
letre felosztani (az érdekes népies nyelvezet és a helynevek eredeti
ségének óvása és megőrzése végett a felsorolást hiteles formában 
ismertetjük -  betűhíven):

Az 1- ső kerületbejöhetnének azon szőlők, a melyek nap nyugattul 
a város, délrűl és nap keletrűl az ugar földek, északrul végté
re a Szegedi út között vagynak.

2 -  dik kerületet tehetné ki azon tér -  a melly most nevezett
Szegedi útul kezdve észak felé a városi raktár mellet Körösbe 
vivő útig kiterjed, és a melly napnyugatrul várossal -  nap 
keletrűl pedig némelly Kukoricza földekei őszeűt.

3 -  dik kerületet elfoglalhatnának azon szőlők -  a mellyek is-
mént érintett Körösi útul kezdve egész majsai útig egy rész- 
bül a város, más részbül pedig a Vojnics Urak semlyék kaszá
ló közöt fekszenek.

4 -  dik kerületbe jöhetnének azon szőlők -  a mellyek ezen sem
lyék és kaszálóktul kezdve majsai és körösi utak közöt egész 
Kotyevai szálási földekig elterjednek.

5 -  dik kerületbe pedig amazok -  a mellyek radonováczi nevezet
alléat ösméretesek.

6 -  ik kerületet képezhetnének a majsai út -  és az úgy nevezett
Sintér teleki kijárás közt fekvő szőlők.

7 -  dik kerületbe számíthatnának azon szőlők, a mellyek sintér
teleki nagy kijárás- és az ó hitűek temetője mellet közle
gelőre kivezető út közöt fekszenek.

8 -  dik kerületet tehetnék ki ettűl az útul kezdve egészen a halasi
kapuig, és nagyrétig fekvő szőlők.

9-10- dik kerületbejöhetnének tölgyfás erdő felé újonnan kiosztot
-  s részerént már be ültetett -  részerint ezeknek utánna 
beültetendő szőlők.
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Végtére azon szőlők -  a mellyek váróstul napnyugat felé feksze
nek -  vagy is a mellyek közönségessen bajai szőlőknek neveztetnek
-  a közöttük elmenő bajai út -  és ösmeretes nagy kijárás (progon) 
miat 3 kerületre felosztandók (11-ik 12-dik és 13-ik) kerületet ké
pezhetnének.”1

A m á s o d i k  pont javaslata az hogy a vincelléreket -  
budárokat családostól ki kell telepíteni a szőlőkben lévő épüle
tekből a városba és helyettük két vagy több csőszt kellene felvigyá- 
zásra alkalmazni a kerület nagyságától függően. A vincellérek 
ugyanis családostól egész éven át dézsmálják a szőlők -  gyümölcsö
sök termését, és ezzel számottevő kárt okoznak a szőlősgazdáknak. 
Télen is csak gond van a béresek budárjaival, mert ha nem is saját, 
de a szomszéd fáit tördelvén és kivágván ugyancsak kárt okoznak. 
Ezek a budárok általában a felső vármegyékből ideköltözött 
szőlőműveléshez nem értő emberek kiket politikai felügyelet nél
kül ilyen tömegesen nem szabad kint hagyni a szőlőkben. Megfelelő 
felügyelet híjján ezek az emberek akkor sem dolgoznának rendesen 
ha értenének hozzá. Mivel az utóbbi időben igencsak elszaporodtak 
a tolvajlások és orgazdaságok szőleinkben egyedüli megoldás hogy 
a budárokat családostúl a városba telepítsük, ahol is a többi lakossal 
becsületes módon él, és a szőlősgazda pedig majd reggelente a 
piacon kiválogatja azokat kiket alkalmazni kíván.

A h a r m a d i k  javaslati pont a kerületi szőlőcsőszök -  
közörzők szükségességét látja elő, és hogy ezek megfeleljenek fel
adatkörüknek a következők szükségeltetnek:

a) A kerületi szőlősgazdák lássák el őket jó fizetéssel, hogy 
valami vagyonra tegyenek szert, hogy a jővőben jó erkölcsű 
becsületes embereknek is kedvűk legyen ilyen szolgálat telje
sítésére.

b) Minden árokpartot és töltést melyek egy kerületen belül 
vannak le kell dönteni és kiegyengetni, mivel ha az egész 
kerület be van kerítve az ilyen magányos kerítések feleslege
sek. Az ilyen árokpartok miatt a múltban a legjobb szomszé
dok között is villongások és költséges perek adódtak. Az 
árokpartok végül is akadályozzák a közörzőt a gyors járásban 
és messzebb látásban egyaránt.

c) Valamennyi gyümölcsfát melyek termést nem hoznak a 
szőlőkből ki kell irtani, mivel a gazdának csak mindössze 5-6
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forint jövedelmet hoz. Helyette ültessen valami más kultúrát 
melyből nagyobb haszonra tehet szert. Az ilyen fák úgyszin
tén akadályozzák a közörzőt a távollátásban.

d) Minden kerületben annak nagyságához mérten több magas- 
álást kell felálítani, melyekről a közörző jól beláthatja terü
letének nagy részét.

e) Minden közörző számára lakhelyet kell biztosítani azok sok 
épület közül melyek a szőlőkben vannak. A szőlősgazdák 
egyetértésével és beleegyezésével egyet álandó lakhelyül kell 
átengedni, hiszen télen is szükséges a szőlők felügyelete a 
sok oltvány és épület miatt.

A n e g y e d i k  javaslati pont előirányozza hogy minden 
kerület szőlősgazdái minden esztendőben vagy minden másodikban 
válasszonak maguk közül egy hegybírót és mellé egypár segédet. 
Ezek neveit a Tanácsnak meg kell küldeni a kötelességük pedig a 
következők:

a) Közörzők megfogadása és azoknak a szőlősgazdák által be
gyűjtött pénzből időben történő kifizetése.

b) Közös kapuk, zárak, figyelő álások és esetleges lakóházak 
megszerzésére és jó karban tartására szolgáló költségek kive
tése és beszedése.

c) A közkerítések felügyelete és mindég jó karban tartása.
d) A legnagyobb gondot viselni arra hogy minden szőlőbirtokos 

a maga gyümölcsfáiról a kellő időben eltávolítsa a hernyókat 
és azokat fészkeiktől megtisztítsa.

e) Azokat a szőúlősgazdákat kik nem tesznek eleget eme köte
lességnek erre felszólítani.

f) A szőlősgazdák közötti kisebb vitás pereket elsimítani, a 
nagyobbakat pedig átadni a Tanácsnak. Ugyanígy a Tanács 
hatáskörébe tartozik a közőrzők által okozott károk felbe
csülése és velük való megfizettetése.

Végül az ö t ö d i k  javaslati pont előirányozza hogy a 
közözők csak a szüret elkezdéséig tartoznának felelni az esetleges 
károkért a szőlőkben. Ezért szükséges volna ha a Tanács az időjárá
si viszonyoknak megfelelően minden esztendőben meghatározná a 
szüret kezdetének pontos napját és addig azt senkinek nem engedé
lyezni.
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Bár a Tanács az említett öt javaslatot magáévá tette és elfogadta, 
a felmerülő gondokat különösen a budár és csősz kérdésben csak 
évtizedek elmúltával sikerült úgy ahogy rendezni. Ezt igazolja egy 
1861-es Szt. Mihály hó 10-én kelt közgyűlési jegyzőkönyv is, mely 
arról tudósít, hogy a budár és csősz kérdés továbbra is megoldatlan. 
Szabadka város szőlészeti rendszabályait kidolgozó és megbízott 
választmány a probléma égető mivoltára hívja fel a közgyűlés figyel
mét. A naponta előforduló károk és dézsmálások a szőlőskertekben 
nem szűnnek. 1859-ben több mint 400 szőlősgazda írt alá egy folya
modványt követelve a budárrendszer felszámolását. A választmány 
jogi és közgazdászati szempontokat is figyelembe véve a csőszrend
szer felállítása mellett kardoskodott, azzal érvelvén hogy „a 
szőlőmunkálat napszámosok által olcsóbb sikeresebb -  a csőszök 
által a tolvajlásnak gátvettetik, s a nagy számú budár családnak a 
szőlőkbüli eltávolítása által a nagy menyiségben fogyasztott ter
ménynemű a birtokos tulajdonába maradna -  melyek kapcsában a 
budárok megszűntetését s a szőlő csőszök felállítását hatóságilag 
határozatba vétetni véleményzi -  ne hogy azonban a tulajdoni jog 
korlátoltassék a nagyobb szőlőkbe vagy kertészeti szempontbul is a 
vinczellérek alkalmaztatása is megengedhető legyen.”2

A továbbiakban a választmány egy mezei rendőri hivatal felállí
tását is javasolja, melynek hatáskörébe tartozna a csőszszolgálat 
megszervezésével kapcsolatos kérdések, valamint a kisebb peres 
ügyek bírói elintézésének jogával is fel lenne ruházva. Ezenkívül a 
választmány még javasolja egy szőlészeti bizottság megalakítását, 
mely az ismertetett problémákat pontokba foglalná s mint rendsza
bályokat ezt bemutatván a közgyűlésnek végzés erejűvé emelnék. A  
közgyűlés egyben -  felszólítja a mérnöki hivatalt, hogy a meglévő 
szőlőtérképek segítségével mérje fel a magánosok által eltulajdoní
tott, lefaragott és megcsonkított közutak területének nagyságát, 
dolgozza ki ezen területek visszarendezésének módját és erről te
gyen írásbeli jelentést a közgyűlésnek a megfelelő eredeti iratok 
bemutatása mellett. A vizsgálat eredményéről pedig értesítsék Lé- 
nárd Máté főkapitány urat, ki egyben a választmány elnöke is.

Összegezve az ismertetetteket megállapíthatjuk, hogy a kerüle- 
tesítést végül is siker koronázta, míg a budárok kasztját az ismerte
tett intézkedések ellenére sem sikerült elfogadható módon rendez
ni. Erre csak 1888 után kerül sor, miután megalakul a palicsi
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szőlőiskola és mintatelep, ahol is Rácz Sándor szakvezetésével 
megindul a város szőlőintelligenciájának képzése. Itt a gazdák is 
elsajátíthatták a szőlőtermesztés és borászat fortélyait és így nem 
voltak tovább kitéve a vincellérek és budárok szeszélyeinek. Ezen 
intézmény megalakítása és működése tette lehetővé, hogy Szabadka 
város bortermelése mind mennyiségileg, mind minőségileg verseny
képes maradjon az alföldi borok egyre kiélezettebb versenyében.
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AZ ELTŰNT SÁNDORI SZŐLŐK 
NYOMÁBAN

A tősgyökeres szabadkainak nemigen kell leírni az olyan hely
rajzi fogalmakat, mint amilyen pl. a Bajai, a Majsai vagy a Buckái 
szőlőké stb., mert hiszen még a térben szerényebben tájékozódó is 
azonnal a helyére tudja tenni, be tudja tájolni e helyneveket. Ha 
azonban olyat hallana, hogy Sándori szőlők -  bizonyára ámulatba 
esne, mert hát nem rendhagyó helynévről van szó.

Márpedig a Sándori szőlők valóban létezett, bár igaz, hogy 
aránylag keveset tudunk róla. Létezése talán méltánytalanul merült 
feledésbe, bár több levéltári okmány és gazdag térképanyag is őrzi. 
Érdekes módon Iványi István ismert városmonográfiája sem tesz 
róla említést, bár való igaz, hogy megírása idején Sándorban nem 
kis területen szép szőlőskerteket műveltek. Az e monográfiához 
tartozó 1887. évi Karvázy-féle térképen azonban a Sándori szőlők 
helynévként már fel van tüntetve, és a Palicsi-tó, Tuki ugarok és a 
Zentai út által határolt területet jelöltek általa.

Számomra sem volt ismeretlen e helynév, de úgy véltem, hogy a 
térképész ezt úgyszólván csak „betervezte”, ám a kivitelezés végül is 
elmaradt. E meggyőződésemet arra alapoztam, hogy ismervén Sán
dor falu telepítésének és földfelosztásának a tervezetét, valamint az 
úriszék 1823. évi, Sándor faluval kapcsolatos kimutatásait és tér
képanyagát, soha sehol szőlőkre még csak utalást sem találtam. 
Talán meg is feledkeztem volna róla, ha a kezembe nem kerül a 
városunk környékéről készült 1882. évi kataszteri térkép, amelyen a 
Szentkút és a Palicsi-tó közötti magaslatot (dombhátat) Szőlőhely 
helynévvel illették. Mivel a helynév egyértelműen és világosan a 
dombhát funkciójára utalt, így szinte kétséget kizáróan meg voltam
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A sándori szőlők és a szentkút

győződve arról, hogy e helyen valaha szőlőkertek voltak, és hogy 
talán itt keresendők a néhai sándori szőlők.

Kissé különösnek és zavaró mozzanatnak hatott, hogy az emlí
tett dombhát úgynevezett nadrágszíj- vagy szalagpercellákra tagoló-
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dik, mely általában nem jellemző a szőlőkre (inkább a mezőgazda- 
sági kultúrák termesztése esetén alkalmazták a falubeliek a jobb és 
silányabb földek igazságosabb elosztása érdekében, és általában 
megállapodtak abban, hogy az egy tagban álló hosszúkás telkeken 
ugyanazt a terményt termesztik).

Mivel az említett helynevet a történeti Sándor falu birtokterüle
tének határain belül véltem felfedezni, a helyszín pontos azonosítá
sa végett azonnal átlapoztam a falu telepítéséről készült korabeli, 
1823. évi forrástérképeket.

Rövid azonosítás -  tájolás után bebizonyosodott, hogy az emlí
tett Szőlőhegy azonos a Bissin-hát nevű lösz- vagy dombhátsággal, 
mely az említett térképen a birtokterület északnyugati szögletében 
egy különálló földrajzi egységet képez sajátos magassági viszonyai
val és félszigetre emlékeztető alakzatával. Szinte eszményi fekvés 
szőlőtermesztésre, gondoltam, ám a térképmagyarázat szerint az E 
betűvel jelzett határrész (a vitatott Szőlőhegy) kukoricaföldeket 
takart. Ezenkívül előkerült az említett dombhátság 1823. évi részle
tes kataszteri térképe is a sűrű szalagparcella-hálózattal, azonkívül 
a már öles latin térképeim: Fagopireta (kukoricaföldek) is egyértelmű
en kukoricatermesztésre kijelölt földrészre utalt.

Végül is az a fonák helyzet állt elő, hogy egyszerre két kataszteri 
térképet is vizsgálhattam, melyek ugyanazt a dombhátat ábrázolták, 
az egyik szőlőkkel, a másik pedig kukoricával beültetve.

Az effajta oknyomozó kutatómunka során meghonosodott mód
szer, hogy az okmányok igazát/hitelét e térképek hivatottak igazolni.

Én pedig most épp egy (esetleg több) okmánytól reméltem, hogy 
a térképek hitelét igazolják, bizonyítsák. Elő is bukkant egy érdekes 
összeírás 1879-ből, amely arról tudósít, hogy Sándorban 43 lakos 
395 kapa szőlőt birtokol (legtöbbet: 30 kapát Popovits Simon; leg
kevesebbet pedig, 3-3 kapát Zvekits Jovan és Aradsky Tosa).1 Bár a 
fenti adatok valóban igen értékesek, és igazolják, hogy a sándoriak 
nagy hányada szőlővel rendelkezik, mégsem egyértelmű, hogy ezek 
a szőlők vajon Sándor község területén vannak-e, vagy a városhoz 
tartoznak. Tudniillik egy 1787-ben (március 9.) Sándor falu telepí
tésével kapcsolatos gazdasági gyűlés 2. pontjának határozata értel
mében: „Akik a városból kiköltöznek, itteni házaikat és földeiket 
nem tarthatják meg; mert nem illik, hogy valaki paraszt létére a 
városban is polgári telekkel bírjon. Azonkívül zavart is okozna, ha 
künn a faluban és itt a városban is a személyes terheket kellene
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Sándor térképe 1823-ból 
Az E-betűvel jelölt félsziget a kérdéses dombtól -  szőlőhegy 

(Úriszék, Sándor F: 12. 27a, 53. oldal)

A  sándori dombok kataszteri térképe 1823-ból 
(Úriszék, Sándor F: 12. 27a, 59. oldal)
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viselniök. A szőlőket a rendes dézsmafizetés mellett egyelőre még 
megtarthatják, míg vevőre nem akadnak”2. így természetesen meg
történt, hogy egy sándori gazda egyszerre több szőlőnek is a birto
kosa lehetett mind a városban, mind a faluban. A kérdésre, hogy hol 
is helyezkedtek el a Sándori szőlők, a választ végül is az alábbi, 
1825. évi, latin nyelven íródott bírósági jegyzőkönyv adja meg, 
amely arról tudósít, hogy az uradalmi ügyész (fiskus) kérelmére 
megindították a peres eljárást a Sándori szőlők kivágására azokon a 
földrészeken, amelyek kukorica termesztésére voltak kijelölve.3

Az úriszék megállapította, hogy a vitás terület az 1800. július 
22-én Sándor falu és város között megkötött örökös szerződés ér
telmében kukoricatermesztésre van előirányozva, mely döntést a 
legrangosabb testület is támogatja.

A község kérelmét, hogy oda mégis szőlőket telepítsenek, a 
magisztrátus simán elvetette (1806. dec. 29-én, 701. számú határo
zat), majd úgyszintén nemleges döntést hozott az úriszék is (1818. 
dec. 19-én, 625. számú határozat). Ettől függetlenül 1806 és 1818 
között lendületesen folyt a szőlőművelés, sőt még a dézsmát is 
begyűjtötték a termésből. Az úriszék tehát hallgatólagosan bele
egyezett a szőlőtermesztésbe. A bírósági jegyzőkönyv azzal zárult, 
hogy a vitás ügyet a szükséges és megfelelő okmányok kíséretében 
felsőbb jogi testülethez továbbítják döntéshozatalra.

Egyébként nem is csoda, hogy a város elismerte a Sándori szőlők 
telepítését, hiszen még jóval a telepítés előtt, pontosabban 1786. 
december 22-én egy kocsma megnyitása iránti kérelmet nyújtott be 
a helytartótanácsnak, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy majd 
idővel szépen jövedelmez.4 A telepítendő szőlőkben tehát egyfajta 
vetélytársat látott, mely lényeges bevételi forrástól foszthatja meg. 
Természetesen nem szabad elvitatni a sándoriak azon nyilvánvaló 
igényét, hogy saját szőlőjük is legyen településük határában, csak 
hát ezen igényük nem szerepelt a falutelepítés és területfelosztás 
programjában. Viszont az is gyorsan kiderülhetett, hogy a kukori
cásnak fenntartott és kijelölt terület nem felel meg e kultúra ter
mesztésének, hiszen lejtős domboldalon, ahol a víz szinte lefut, csak 
silány termést lehet betakarítani. Szőlőtermesztésre viszont a nap
sütötte domboldal ideális. Plinius, a neves római író egy művében 
erről a következőket írja: „Bacchus apertos amat coles”, azaz „Bac
chus a nyílt, szabad dombokat kedveli”, és valószínű, hogy a sándo-
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riaknak is a természet mutatta meg, hogy mely kultúrák művelésére 
felel meg a legjobban e dombhát.

Egy 1858. évből származó kimutatás már azt bizonyítja, hogy 
Sándorban a szőlő -  mindenféle jogi fondorlat ellenére -  meghono
sodott. Eszerint Sándorban 4068 hold a megművelhető földterület 
nagysága. Ebből a szőlők 113 holdat tesznek ki, holdját 1200 négy
szögölnek számítva (1 kapa szőlő = 200 négyszögöl). Érdekes adat, 
hogy Sándornak ekkor 1424 telepes lakosa van, éspedig 747 szerb 
ajkú, 550 német és 127 magyar.5

A helynév sikeres betájolása és azonosítása után két neves sza
badkai helytörténésszel is véleményt cseréltem a sándori szőlők 
keletkezésének, illetve majdani eltűnésük vélt és valós okairól.

Szekeres László régész szerint elképzelhető, hogy e szőlők ere
dete a középkorban keresendő, és hogy e szőlők kapcsolatban le
hettek a szomszédos löszhátságon (Kameniti-hát vagy régebbi ne
vén Pischmischer-halom) elhelyezkedő középkori templommal, és 
ennek birtokát képezhették. A volt templom romos maradványai 
(égetett mezei tégla, homoktufa rögök) ma is fellelhetők a nevezett 
halmon. Szekeres László egy munkájában erről a következőket írja: 
„Hogy S (Sándor) neve alatt egy eddig okiratból meg nem ismert 
középkori település bújik meg, nagyon valószínű, mert a telepü
léstől északra, a zentai országút és a Kis-Palics között még két 
évtizeddel ezelőtt is állt egy magaslat, amelyen egy hajdani templom 
romjai voltak láthatók. Közelebb a településhez, a vasútvonal nyu
gati oldaján pedig XI-XIV. századi falu maradványait dózerolták 
szét 1960-ban teljes egészében. A templom feltehetően ehhez a 
településhez tartozott.”6 Hogy a kép teljes legyen: a szőlők pedig 
ennek a templomnak a tulajdonában voltak. Könnyen elképzel
hető, hogy az 1790-es évek új sándori telepesei még elvadult 
szőlőtőkék nyomára bukkantak az említett dombháton. Ismervén a 
szőlőtőke ama tulajdonságát, hogy nagyon szívós és szinte megsem- 
misíthetetlen (hacsak ki nem ássák), és hogy önbújtatással is rege- 
nerálódik-megújhódik, nagyon hihető, hogy a Sándori szőlők át
mentették magukat a középkorból.

Ulmer Gáspár nyugalmazott levéltárost, Sándor falu jó is
merőjét és kutatóját e szőlők eltűnésének okairól kérdeztem. Véle
ménye szerint a sándori telepesek idővel meggazdagodtak a föld
művelésből, ingatlant (ház, föld, szőlő) kezdtek vásárolni a város
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bán, ahová egy részük lassan visszaköltözött, ahol ingatlanjaik bir
tokában polgári státust nyerhettek, elhanyagolva így falusi javaikat. 
Ulmer Gáspár szerint a Sándori szőlők a II. világháború végéig 
létezhettek.

A lakosság lakóhely-változtatása minden bizonnyal kulcsfontos
ságú e szőlők kiveszését, eltűnését illetően. E kategóriába sorolha
tók az ún. ingázok is Sándor falu és a város között. Köztudomású, 
hogy az 1920-as évek elején a vasúton nagyarányú etnikai csere 
történt, melynek eredményeképpen különösen sok sándori szerb 
kapott itt munkát, ily módon elhanyagolva a szőlők művelését is. A  
végső és legérzékenyebb csapást e szőlőkre valószínűleg a sándori 
németek 1944-es tömeges kitelepülése és ingatlan javaik hátraha
gyása jelenthette. Az új, szocialista rendszerben ez a 350 m széles, 
450 m hosszú, jórészt gazdátlan földterület az alakuló szövetkezet 
számára inkább gondot jelentett, és a szőlők esetleges felújításának 
gondolata valószínűleg érdemben fel sem merült.

A  Sándori szőlőkkel mint helynévvel írásos formában legutóbb 
egy 1922. évi palicsi halászattal kapcsolatos okmányban találkoz
tam, mely arról tudósít, hogy a halászcsősz háza a Sándori 
szőlőkben van, és hogy vert falú lévén bizonyos javításra szorul.7

Terepjárásaim alkalmával örömmel nyugtáztam, hogy a domb
háton még mindig jelen vannak a szőlők, igaz, csak foltokban és 
inkább háztáji jelleggel, mintsem ültetvény formájában, de így is 
színesebbé és gazdagabbá téve e táj meglehetősen egysíkú mezőgaz
dasági és gazdaságföldrajzi arculatát.

Jegyzetek

1. Magyar László: Adatok Szabadka mezőgazdaságáról és állattenyészté
séről (1867-1918). Kézirat, 1994,87,88.

2. Iványi István: Szabadka szabad királyi város története I. Szabadka, 
1886,336. (A továbbiakban: Iványi I.)

3. Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiakban SZTL): -  Sd. A  
protocollum b. 20/1825.

4. Iványi 1.336.
5. SZTL.: 163: Bezirksamt, 1858,5 doboz, 16 tárgy.
6. Szekeres László: Szabadkai helynevek. Helytörténeti kézikönyv. Sza

badka, 1975,44.
7. SZTL.: Városi tanács XVIII 100/906
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A PALICSI SZŐLŐISKOLA

Az 1880-as években végrehajtott nagyarányú Duna-Tisza közi 
szőlőtelepítések részét képezték annak az átfogó rekonstrukciós 
programnak, melynek következtében a századfordulóra gyökeresen 
megváltoztak a szőlőtermelés területi arányai. Az 1875-ben fellépő 
filoxéravészt megelőző időszakban a homoki szőlők a termőterület
nek mindössze 1/6-át képezték. Az 1910-es évek elején a szőlőre
konstrukciós program végeztével már a promontóriumok 2/3-át a 
síkvidéki homoki szőlők alkotják. E rekonstrukciós program magá
ba foglalta a Szabadka környéki, több ezer holdas immúnis homo
kot is, melyen nem szűnnek a telepítések. Egy 1888-as kataszteri 
felmérés a szabadkai szőlőterületek nagyságát és terjedelmét 4014 
1080/2000 kát. holdban állapította meg.

A szőlőterületek dinamikus gyarapodása és nagy terjedelme 
szükségessé tette egy szőlőiskola létesítését, mely a szőlővesszővel 
való folyamatos ellátást biztosítana a gazdáknak és egyben a helyszí
nen szakképesítené őket az okszerű kezelés fortélyaira. Mivel váro
sunk szőlőintelligenciájának kinevelése immár halaszthatatlanná 
vált, a Gazdasági Tanács nem tétlenkedett sokáig és az 1888. június 
27-én kiadott közgyűlési jegyzőkönyvben már a következő határo
zat olvasható: „A tanácsi javaslat elfogadásával a szőlőiskola és 
mintatelep létesítése elhatároztatik s annak helyéül a városi gyü
mölcsfakertbe a csatolt mérnöki térképen a) alatt kitüntetett 9 
208/2000 hold terület jelöltetik ki, egyszersmind megbizattatik a ta
nács, miszerint az előállítás és berendezésre szükséges 1235 forintnak 
az 1889-évi költségelőirányzatban való felvételéről gondoskodjon.”2

A szőlőiskola megszervezését és beindítását Rátz Sándor ötödik 
kerületi borászati vándortanárra bízta a tanács, aki ismert szakte
kintély hírében állt. A tanács még folyó év tavaszán felkérte Rátz
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Sándort egy 10 holdon elterülő szőlőiskola és mintatelep tervének 
kidolgozására. A  terv április folyamán elkészült és Rátz, aki ekkor 
Szegeden dolgozik, erről május 6-án levélben értesíti Szigethy Jó
zsef gazdasági tanácsost: „Van szerencsém nagybecsű tudomására 
hozni, hogy f. hó 24-én délelőtt 9 óra 34 perckor Szabadkára érke
zem, s ott tartózkodom másnap azaz 25-ikén délutánig, vagy ha 
szükségét látom estig. -  Oda utazásom célja a szőlő zöldvessző 
válogatás (:gyomlálás, zöldmetszés:) és a zöldojtásból való előadás 
tartás; azt hiszem, hogy leghelyesebb lenne az előadást e célra kisze
melt szőlőben mindjárt gyakorlattal egybe kapcsolva megtartani; 
hogy ott tartózkodásom melyik időpontjában órájában, annak meg
határozására a tekintetes Tanácsos urat kérem fel, úgyszintén arra 
is, hogy azt alkalmas módon közhírré tenni méltóztatnék.

5613. 

polg- '

É R T E S Í T É S .
Van szerencsém e város közönségének tu

domásra hozni, hogy R á t z  S á n d o r  borászati 
vándor tanár úr I • é v i  m á j u s  3 5 » é u  *1« e .
I ö  ó r a k o r  Jakobcsics Antal úr szegedi ut 
szőllejében a szőllő zöldvessző válogatás (gyoin- 
lálás, zöldmetszés) és a zöldojtásból előadást íog 
tartani, felkérem ennél fogva e városnak a szőlő
művelés iránt érdeklődő közönségét, hogy ezen fon
tos gazdászati ágról tartandó előadások iránt mi
nél nagyobb részvétet tanúsítani s minél számo
sabban megjelenni szíveskedjék.

Kelt Szabadkán, 1888. évi május hó 19-én.

Mamusioh Lázár,
polgármester.

A korszerű szőlőtermelést szorgalmazó plakát
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Van szerencsém továbbá jelenteni, hogy a város által felállítani 
szándékolt szőlővessző szaporító és minta telep terveit 10 cat. hold- 
nyi területre kidolgoztam, következő pontokat véve fel a tervbe:

1. A  telep célja
2. A  telep nagysága és beosztása
3. Fajok kiválasztása: a. fehér borfajok, b. vörös borfajok, 

c. csemege fajok
4. Anyatelep célja és beosztása
5. Kísérleti tér
6. A telep berendezése és kezelése
7. Telepítési költségek előirányzata és első évi költség (:kezelési:) 

előirányzat.
A terv elbírálás végett a minisztériumhoz lett felterjesztve, hon

nan akkora mire szerencsém lesz Szabadkára utazni, esetleges meg
jegyzésekkel vissza érkezik, s így magammal viszem. Kívánatos len
ne tehát, hogy ott tartózkodásom alatt a telepnek alkalmas helyet is 
megválaszthatnák.’*3

A  tanács úgy határozott, hogy a szőlötelepnek legalkalmasabb 
hely a palicsi gyümölcsfaiskola lesz, így a gazdák egy helyen szerez
hetik be a gyümölcsfa- és szőlőoltványokat. A gyümölcsfaiskola 
1875-ben létesült Palicson, a parkkal szemben, a szegedi országút 
mellett, ahol 40 holdnyi területen folyt a facsemeték nevelése.4 
Rátz Sándor mintatelepének tervezete 1888. december 14-én vált 
megvalósíthatóvá, amikor Lukács György államtitkár egy átiratban 
értesíti a város törvényhatósági bizottságát, hogy a tervezetet ezen
nel jóváhagyja.5

A továbbiakban a 24 oldalas tervezetnek azokat a részleteit 
közöljük betűhíven, amelyek fontosak az intézmény feladatának és 
céljának megismeréséhez:

„A telep czélja lenne első sorban helyesen megválasztott szőlő 
fajokból sima és gyökeres vessző szaporítása, melyhez a birtokosság 
könnyen s lehető legolcsóbban juthasson, hogy ez úton szőlővel 
telepítetnének be azon homok területek melyek ezidőszerint másra 
alig alkalmasak. Nem alkalmasak pedig azért, mert a dombos itt-ott 
buczkás futó homokon alig számba vehető ritka -  többnyire legelő 
állatnak nem alkalmas -  növényzet kevés számú legelő barmot sem 
képes kielégítőleg táplálni. Ha pedig szántó földnek használtatnék,
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az aránytalanul kevés hozam számos alig elsorolható esélynek van 
kitéve. Czélja lenne másodszor, hogy a telepen gyakorlatilag lenne 
bemutatva a helyes ültetés, metszés, cél-arányos trágyázás stb. 
később pedig az okszerű szüretelés és helyes borkezelés, vagy is 
összegezve: czélja lenne a telepítés olcsó és könnyű keresztül vitelét 
elősegíteni, továbbá Szabadka város bortermelését úgy mennyiségi
leg mint minőségileg emelni, jó fajok kiválasztása és helyes kezelés 
meghonosítása által.”6

A tervezet érdekes fejezete az ültetendő fajták széles skálája. Az 
anya telepen a következő fajták nagybani termelését irányozták elő.

„Fehérbor fajok: Ezerjó, Mézes fehér, Zöld sylváni, Olasz ries- 
ling, Piros veltelini, Fehér Burgundi, Piros Kövidinka, Souvignon 
blanc, Semillon.

Vörösbor fajok: Oportó, Sznt. Lőrinc, Nagy Burgundi, Kék Ka- 
dárka, Alicant Bouschet, Blau frankisch, Kadarka, Carbenet, Mer- 
lot.

Csemege fajok: Madlein Angevine, Madlein Royal, Chs. rouge, 
Chs. Croguant, Chs. rouge Royal, Fehér gémmai, Petit Bouschet, 
Passa Tutti, Muscat Lunel, Muscat Ottonel”.

A kísérleti telepen valamennyi felsorolt anya telepi fajtát is ter
melnek, azonkívül:

„Vörösbor fajok: Góhér Kék, Malbec, Marzeminó, sárfekete 
hosszúkás, Wildbachi Kék korai.

Fehérbor fajok: Alant termő, Bakator piros, Bálint, Burgundi 
nagy fehér, Dinka Bogdányi, Furmint, Gohér fehér, Juh fark, Koz
ma fehér, Leányka, Musc. d’Alexand. blanc, Mustafer, Rajnai Ries- 
ling, Riesling bánáti fehér, Szerémi zöld, Szlankamenka, Veltelini 
korai piros.

Csemege fajok: Kékek -  Blousard kék, Gémmai kék, Malvasia, 
Muscat, Hamburg.

Vörös -  Halápi szagos, Musc. frontingnan rouge.
Fehér -  Golden Champion, Maiingre korai.”
Összegezve: az anya telepen 18 bor- és 11 csemege-, a kísérleti 

telepen 30 fajtát, azaz összesen 59 fajtát termesztenek.
„Az anyatelep célja lenne kellő mennyiségű vessző hozás, 

később egy megállapított művelési mód mellett való helyes kezelés 
folytán termés nyerés, mely vagy le szüretnék vagy pedig mint gyü
mölcs eladatnék. Az anyatelep beosztatnék 24 táblára melynek
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mindegyike 383 öl lenne, ebből a bor fajokhoz kellene 18 tábla s a 
nagyban termelendő 11 csemege faj pedig értéke szerint a fent 
maradt 6 táblára osztatnék el, kisebb nagyobb számban egy fajból.”7

Rátz Sándor az úgynevezett kísérleti tér tervezetet olyan módon 
osztaná be, hogy egy irányban a fajok sorakoznának, s ezt keresztez
ve a különböző művelési technikák (metszések) váltanák egymást 
(rövid csapos, csercsapos, szálvesszős). Mivel 59 fajtán végeznék a 
kísérleteket, egy-egy fajtából 96 tőkét metszenének meg: 32 tőkét 
rövid csapos, 32 tőkét csercsapos, 32 tőkét szálvesszős művelettel.

A kísérleti tér egy részén, pár öl hosszan, a helyes és szakszerű 
lugas művelési módozatának 2-3 változatát is bemutatnák, mert -  
ahogyan a vándortanár fogalmaz -  a „közönség ezt egyáltalában 
nem ismeri”.

A  palicsi szőlőiskola

A tervezet szerint a szőlőiskolában a komolyabb munkálatokat, 
a területbeosztást, a telepítést stb., a kerületi vándortanár végezné, 
illetve személyesen vagy írásban utasításokat adna a város által 
alkalmazott „vincellérnek”. A telepítéshez szükséges vesszőket a 
kecskeméti állami szőlőtelepről szereznék be. A munkálatokat egy,
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a város által felfogadott vincellér vezetné felfogadott napszámosok
kal. A vándortanár egy végzett vincellérképezdei növendék állandó 
alkalmazását javasolja a telep kezelésére, aki 280 forint fizetést, 
lakást, tűzifát és egyéb juttatásokat élvezne.

A szőlőiskola végül megkezdte működését. Az eredeti terv csak 
annyiban módosult, hogy a szőlővesszőket nem a kecskeméti Mik- 
lóstelepről szerezték be, mivel haszonbérbe adták, hanem Heinrich 
József szegedi borászati vándortanár közreműködésével máshon
nan. Erre a Gazdasági Tanács kérte fel.8 Arról, hogy a szőlőiskola 
hosszú távon miként gazdálkodott és beváltotta-e a hozzáfűzött 
reményeket, nincsenek megbízható adataink. Rövid távon igen. A  
Szabadság című újság 1891. július 16-i számából arról értesülünk, 
hogy Szabadkán 8200 kát. hold immúnis talajú szőlő található, 
amelyből 1200 hold új ültetés, s még a folyó évben kiosztás alá kerül 
1000 hold. Ezenkívül 22-25 000 kát. hold beültethető területet 
jegyeznek. „Szabadka legszebb szőlői a híres fekvésű Palics-tó mel
lett vannak”9 -  állapítja meg a cikkíró.

Jegyzetek

1. Iványi István: Szabadka szabad királyi város története II. Szabadka, 
1892,211. (A továbbiakban: Iványi, II:)

2. Szabadkai Történelmi Levéltár (A továbbiakban SzTL): 5531/polg. 
1888,14.

3. Uo.
4. Iványi, II. 213.
5. SzTL.: 5531/polg. 1888., 24.
6. Uo.
7. Uo.
8. Uo.
9. Magyar László: Adatok Szabadka mezőgazdaságáról és állattenyészté

séről (1867-1918). Kézirat, 1994,94.
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ORBÁNFALVISZŐLŐPARADICSOM

Mint ahogyan az előző írásunk végén olvasható, „Szabadka leg
szebb szőlői a híres fekvésű Palics-tó mellett vannak” -  állapította 
meg téhát a Szabadság cikkírója.

A „legszebb” jelző igen hízelgő, ám kiérdemlését negyven év 
komoly telepítési és „oktatói” munka előzte meg. Keletkezésük
re nézve a palicsi ültetvények vidékünk legfiatalabb szőlei közé

tartoznak.
Az 1850-es évek elején 

kezdték el a szőlők telepí
tését a helyi vasútállomás
tól északra fekvő buckás, 
még kötetlen homoktala
jon. Ezt a területet 1881- 
től Orbánfalvának is ne
vezték Milassin Jakab já
rásbíró és helyi szőlősgaz
da jóvoltából, aki a vas
útállom ással szem beni 
üres téren egy kőkereszt 
talapzatára Orbán püs
pök (a sző lő te rm e lő k  
védszentje) szobrát állít
tatta fel az ismert szimbó
lumokkal, a szőlőfürttel 
és a hordóval. Orbánfalva 
mint hely csak az I. világ
háborúig volt ismert a

Torricelli Angelo (Angyal) köztudatban.
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Egy időben a kistompai szőlők elnevezés is használatos volt, 
pontosabban Karvázy Pál mérnök 1887-es Szabadka összes terü
letéről készített térképén a palicsi szőlők megjelölésére ez a 
helynév szerepel. Ellentétben a szabadkaiakkal, akik földet és 
szőlőt is műveltek, az orbánfalvaiak egylakiak voltak és csak 
szőlő- és gyümölcstermesztéssel foglalkoztak, ebből éltek. A szá
zadfordulóra a település már a szőlőhegyközség sajátságos jegye
it viselte magán.

Hogy a palicsiak komolyan és odaadóan művelték szőle- 
iket, bizonyítja az a szőlőmunka-szerződés is, melyet Torricel- 
li Angelo palicsi ismert kardvívómester kötött Veres Mihály 
bérlővel.

A  szerződés szövegét az alábbiakban betűhíven közöljük:

SZŐLŐMUNKA SZERZŐDÉS*

Veres Mihály felfogta egy láncz palicsi szőlőmet egy évre 1905 
évre azon kötelezettség mellett, hogy abban minden előforduló, és a 
szőlő miveléshez tartozó munkát hiven és a legjobb karattal teljesí
teni fog; úgymint nyitás, metszés, kötözés,karózás, és háromszori 
permetezés: még pedig először május hó 27-, másodszor junius
20-ig és ha szükséges harmadszor juliús hó vége felé. Azontúl egy
szer kénporral is kezelni kell a szükséghez képesti időben.

A fák tisztítása, nyesése, permetezése és a téli hernyó irtása, nem 
különben az üres föld fordítása, és annak az én óhajom szerinti 
bevetése vagy ültetése, és annak a szükséghez képest megkapálása 
és feltöltése, az utak rendbetartása, és végül a szőlő betakarása 
mind az általa elválalt kötelezettség közé tartozik.

A ház körüli kert és a karós szőlő annyiszor kapálandó, ahány
szor a gaz felveri. Azon kivül a ház körületét hetenkin kétszer 
fellocsolni kötelezi magát.

Mindezen munkákért a fizetés 100 az az egyszáz korona, a le
metszett szőlő venyege és a fákról lemetszett vékony rőzse, a vasta
gabb ágak tulajdonomul maradnak.

* A szőlőmunka-szerződés eredetijét Tolnai Ottó bocsátotta rendelke
zésemre.
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A fizetés történik foglalóullO korona 
junius 20-án 40
augusztus 20-án 38
a szőlő takarás után 12
együtt 100 korona

Melynek nagyobb erejére ezen szerződés felolvastatván elfogadtatott

Palics 1905 március hó 10-én

Előttünk 
Parniczky Géza 
Torricelli Angelo 
mint tanuk

mint munka adó 
Torricelli Angeloné 
Parniczky Ella 
Veres Mihály

A palicsi szőlők dinamikus mennyiségi és minőségi gyarapodása 
elsősorban az 1888-ban alapított palicsi szőlőiskola lelkiismeretes

oktatói tevékenysé
gének volt köszön
hető. A  szőlőiskolát
-  ahogyan azt már 
mondottuk -  1875- 
ben Palicson létesí
tett gyümölcsfaisko
la területén alakí
tották ki, Rácz Sán
dor ötödik kerületi 
borászati vándorta
nár tervei alapján. 
A 10 holdon elte
rülő mintatelep fel
adatát tervezője a 
következőkben lát
ja: „A telep célja 
lenne elsősorban  
helyesen megválasz
tott szőlő fajokból

Palics fürdő és Orbánfalva (Tompái új buckák) s*ma gyökeres 
egy 1910-es helyrajzi térképen
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vessző szaporítása, melyhez a birtokosság könnyen s lehető legol
csóbban juthasson, hogy ez úton szőlővel telepítetnének be azon 
homok területek melyek ez idő szerint másra alig alkalmasak...” stb.

A további célok között szerepel, hogy a telepen a gyakorlatban 
mutatnák be a helyes ültetést, metszést, célarányos trágyázást és 
szüretelést, valamint a borkezelés fortélyait. Az ültetendő szőlőfaj
ták beszerzését -  mint azt már az előbbiekben említettük -  Hein- 
rich József szegedi borászati vándortanárra bízta a Gazdasági Ta
nács. A feljegyzések szerint a szőlőiskolában az anyatelepen 18 bor 
és 11 csemege, a kísérleti telepen 30 fajtát, azaz összesen 59 
szőlőfajtát termesztettek. Ekkor került vidékünkre és honosodott 
meg az említettek közül jó néhány szőlőfajta.

Végezetül, valóban igazat adhatunk a Szabadság című újság cikk
írójának, aki a palicsi szőlőket oly szépnek látta a század végén és az új 
század küszöbén. Ez az időszak volt Palics szőlészetének fénykora.
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A BAJMOKI SZŐLŐSZERZŐDÉS

Felszabadulva a kamarai földesúri gyámkodás alól, Szabadka, 
a szabad királyi városi rang elnyerésével (1779), valamint az ezzel 
járó kiváltságos jogok birtokában (földesúri jog stb.) szabadon 
rendelkezhetett birtokaival és oszthatta fel polgárai között. A fel
osztás tárgyát elsősorban a várost övező futóhomok-területeket ké
pezték, melyeket a magisztrátus szőlők telepítésére szánt. Egy 
1790-es évi felmérés szerint a város határában a telepített szőlős 
területek nagysága meghaladja a 2100 láncot és a telepítés üteme 
továbbra is igen lendületes. A már létező négy szőlőhegyhez (szege
di, majsai, halasi, bajai) hamarosan újabbakat sorolnak be. 1810- 
ben a Kótyeve-dűlői (radanováci szőlők), majd 1830-ban a buckái 
szőlők számára felparcellázott homokterületek kerülnek licitálásra. 
Érdekes, hogy a magisztrátus, mely nagy patrónusa volt a városi 
szőlők gyarapításának, ezt a jogot elvitatta a városhoz tartozó há
rom falu, Csantavér, Bajmok és Sándor esetében. A miértre egysze
rű a magyarázat.

Az italkimérési jogot a város még határőrvidéki helység idejé
ben kisajátította és ettől az előjogtól nem szívesen vált meg. Az 
említett falvak telepítésekor a városi tanács első dolga kocsmák 
felállítása és működtetése volt, melyekben a város a saját borát 
mérette, amit részben dézsmában szedett be, részben adó fejében 
fogadott el. Új szőlőhegyek létesítése e falvak határában, valamint 
az italmérési jog engedélyezése megfosztotta volna a várost e lénye
ges jövedelmi forrástól. Csantavér esetében a város még gyümölcs
fák ültetését sem engedélyezte. A sándoriak titokban ültették a 
szőlőt a szentkúti (Bissin-hát) dombhátságon. A bajmokiakról is
meretes, hogy „1786-ben még nem engedte meg a város mint földes
úr, hogy itt szőlőt ültessen valaki, de ekkor már 250 lánc, vagyis
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1500 kapa (á 200 öl) szőlő volt Bajmokon, ebből 1405 kapa a 
gazdáké és 95 kapa a földesúré, de még nem beültetve”. A szőlőhegy 
tagadhatatlan létezése arra késztette a városi tanácsot, hogy végér
vényesen elismerje és szerződéssel is véglegesítse a bajmokiak 
szőlőbirtoklásának jogát. Ebből az időből származik egy értékes és 
érdekes, horvát nyelven írt okmány (szerződés) is, mely Szabadka 
szabad királyi város és Bajmok falu között köttetett. Mai olvasatban:

„1787. június 29-én Maria Theresiopolis királyi város és Bajmok 
falu között Bács vármegye örökös földesurai egyrészt és másrészt a 
bíró, jobbágyak és egész Bajmok falu községe között örökös 
szerződés a szőlők ültetése és további használása tárgyában a követ
kező módon köttetett:

1. A fönt megnevezett földesúr annak ellenére, hogy Bajmok 
falu betelepítése idején kötelezte magát Bajmok lakosságá
nak engedélyezni szőlők ültetését, sem a falunak nem volt 
joga annak jóváhagyását megkapni, sem kimutatni ily szán
dékú törekvését, közösen megállapodtunk ily módon, hogy 
több jogot adván a falunak ezen írással megengedtetik, hogy 
meghatározott helyen 250 hold földet ez év november 1-től 
1790. október utolsó napjáig szőlővel ültessenek be, azzal a 
további kötelezettséggel, hogy

2. A neves urbárium azokat a falvakat, melyeknek határában szőlő 
van, arra kötelezi, hogy Szt. Mihálytól Szt. Györgyig a község 
számára bort mér. E falu sem tér el ettől a szabálytól és önként 
beleegyezik és e szerződéssel igazolja, hogy a bort sohasem 
fogja tovább mérni, mint Mihálytól karácsonyig, utána úgy tesz, 
mintha e faluban soha nem lett volna szőlő ültetve.

3. E szerződés értelmében az egész falu és minden egyén örö
köseivel egyetemben elkötelezi magát azon királyi rendelet 
értelmében, mely ezen év 1787. április 4-én adatott ki, hogy 
minden szerződő félnek, kinek saját terméséből bora van, 
megengedtetik a bor mérése az utcán, mind hordóra, mind 
iccére. Nem kevésbé térünk el eme királyi kegyelemtől és 
őszintén valljuk, hogy sohasem mérjük borunkat és pálin
kánkat az akónál kisebb mértékkel, és ha akadna is olyan 
uraság, ki e kötelezettséget megszegné, úgy essen annyiszor a 
hordójába, amelyből töltött, ahányszor megszegi a szer
ződést.

51



4. Hogy az uraság is hasznot élvezzen e szőlőknek szánt földből, 
az egész község köteleztetik ezen írással, ez év november 
1-től 1790 utolsó napjáig, hogy szőlőik termésének egyheted 
részét neki elhozni és adni kötelesek. Fölösleges gyümölcs 
pedig mindig lesz, melyre nem tart igényt az uraság és ezt a 
parasztok nem is fogják neki odaadni. A  parasztok kiosztott 
földjeiken nem hanyagolhatják el a szőlőültetést, hogy azt 
esetleg gyümölcsfával ültessék be és így az uraság megválna a 
remélt haszontól. Ezért csak két sor gyümölcsfa ültetése en
gedélyezett, és ki ettől többet merne ültetni a szőlők közé 
vagy azon kívül, ez esetben a hatósági urak ezeket a gyü
mölcsfákat ki fogják vágni.

5. Mivel lesznek majd olyan parasztok is, akik az említett há
rom szabad évek belül földjeiket nem akarják vagy nem bír
ják egészben vagy részben beültetni, ilyen esetekben mindkét 
részről leszögezendő: az ilyen parasztok minden beültetett 
vagy nem beültetett kapa után az egyheted nélkül 8 garast 
kötelesek fizetni készpénzben, és ha még ilyen eljárással sem 
lehetne két éven belül befejezni az ültetést, úgy a hatóság azt 
elveszi törvényes felbecsülés útján és odaadja egy másik szor
galmasabb parasztnak, vagy pedig eladják kótyavetyén. Ezen 
határozatokat örök érvényűnek tartják.”

(Zolna Matijević fordítása)
Az okmányt a város részéről Kovács Leopold városi rendes mér- 

nök-földmérő, Vojnics Lukács, Szkenderovics Brúnó és Popovics 
János szenátorok, Bajmok falu részéről pedig a község 15 elöljárója 
látták el kézjegyükkel, élükön Stipan Stipity bíróval.

A néhai bajmoki szőlőhegy létezését okmányok és korabeli tér
képek egyaránt igazolják. A térképek magyarázata szerint a 
szőlőhegy a falutól északkeletre, a Bács-ér (Krivaja) emelkedettebb 
jobb oldali völgypartján húzódott. Az okokat kutatva, melyek a 
szőlőhegy eltűnéséhez vezettek, csak találgathatjuk, de majdnem 
bizonyos, hogy csakúgy, mint a csantavéri szőlők eltűnésének eseté
ben is, a nem megfelelő talajösszetétel volt a ludas. Nagyon valószí
nű, hogy immúnis homoktalaj hiányában e szőlők nem voltak képe
sek ellenállni az 1875-ös filoxéra mindent elsöprő pusztításának. 
Újabb levéltári okmányok e témával kapcsolatban bizonyára fényt 
derítenek a kérdés megválaszolására.
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Jegyzetek

1. Iványi István: Szabadka szabad királyi város története I. Szabadka, 
1886,334.

2. Szabadka Történelmi Levéltár: 20. A. 2/aec. 1787 (Matijević Zolna 
fordításában)

Az 1805-ös Bauer-féle kéziratos térképen még létezett a bajmoki 
szőlőhegy (vincea)
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A CSANTAVÉRI TÖRLEY ÉS 
PEZSGŐGYÁRA

Kevésbé ismert kép 
Törley Józsefről 

(1907)

Ritkaságszámban megy 
az a jó borokat és más nemes 
italokat kedvelő magyar em
ber, ki ne tudná, hogy a Tör
ley név egy híres, márkás ma
gyar pezsgőfajtát fémjelez. E 
nedű névadója, a csantavéri 
Törley József (1858-1907) 
viszonylag korán felismerte, 
hogy a magyar borok mind 
fajtára, mind minőségre leg
alább olyan jók, mint a fran
ciák, így a belőlük készített 
pezsgő is csak jó lehet.

A felismerés, hogy meg
felelő tőkebefektetéssel és 
kellő szakértelemmel Ma
gyarországnak is lehet pezs
gőgyára, gyors elhatározásra 
és cselekvésre késztette a

vállalkozó szellemű fiatal Törleyt. Anyagiakban nem volt hiány, 
hiszen a csantavéri Törleyeket országszerte jómódú földbirtokos 
nagycsaládoknak ismerték. A családfő, Törley Bálint földbirtokos 
az ugyancsak jómódú földbirtokos bajsai Vojnich Máriát vette fele
ségül és később fiaik, Gyula, Antal és maga József is ugyancsak 
földbirtokosok voltak. A  család több mint 1000 kát. holdon gazdál
kodott és magáénak mondhatta a híres zobnaticai ménest és gulyát,
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sőt a kalocsai érseki uradalom gulyáit is. A család vagyoni állapotát 
jól tükrözte a több mint húsz ingatlan (gazdasági és lakóépület) 
Zobnatica pusztától Budapestig. Törley József a biztos anyagi hát
tér és töretlen elszántsága tudatában hamarosan hozzáfog terve 
megvalósításához. Az események ezt követően már gyorsan pereg
nek. az 1870-es évek derekán, odahagyva az uradalom kényelmes, 
ám számára egyhangú világát, még tizenévesen a pezsgő hazájába, 
az észak-franciaországi Reims-be, Champagne tartomány fővárosá
ba, az ősi koronázási városba utazik, hogy kitanulja a pezsgőgyártás 
fortélyait. Hazatérve, 1881-ben Budafokon megalapítja leendő 
gyártelepét, és 1882-ben már beindul a pezsgőgyártás. Agyártelepet 
1889-1890-ben teljesen újjáépíti és korszerűsíti. Az átalakítást kö
vetően egy korabeli kiadvány a követezőket írja az új létesít
ményről: „...a gyártelep a világcégek sorába lépett és úgy a legtöké
letesebb műszaki berendezése, valamint óriási méreteinél fogva 
nemcsak hazánkban foglalja el a legelső helyet ezen a téren, hanem 
a külföldi hasonló vállalatai között is mint mintatelep egyedül áll. A  
gyár jelenleg egymillió palack évi termelésre van berendezve. A  
pincék kiterjedése óriási; két emelet magasságban vannak építve és 
fölvonókkal egymással összekötve. A bolthajtások hatalmas pillére
ken nyugosznak, úgy, hogy a pincék tulajdonképpen föld alatti ren
geteg terméket képeznek, elütőleg az eddigi pinceépítési formáktól. 
A pincék rakfelülete 10 000 négyszögmétert meghalad. A világítást 
és szellőztetést egy 80 lóerős gőzgép végzi. Ugyanez a gép hajtja a 
ládagyártáshoz szükséges gépeket; a fölvonókhoz és a borszivattyú
hoz a villamos erőátvitelt szolgálja; forgatja a likőrkészítő hordót, 
melyben 10 métermázsa kandisnádcukor olvad föl egyszerre a legfi
nomabb borban; a pezsgőbor végleges elkészítéséhez kever külön
féle borokat az óriáshordóban, amely 50 000 palack űrtartalommal 
bír; a cognacfőzéshez a gőzt szolgáltatja stb.”

A gyártelep helyének kiválasztása több szempontból is eszmé
nyinek bizonyult. Egyrészt a főváros közelsége biztosított szinte 
ideális szállítási feltételeket a már dobozolt pezsgőknek, másik fon
tos szempont pedig gazdasági-földrajzi értelemben értendő. Buda
fok, régi nevén Promontorium, a pestiek és budaiak, később pedig a 
csepelszigetiek ismert szőlőhegye volt. Az 1875-ös filoxéravész ide-

* Adatszolgáltató: Vass Géza
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jén nagy kiterjedésű ültetvényeinek jó része kipusztult, ám később 
újratelepítik. A budafoki szőlőhegyről sajtolt borok a közkedvelt 
„budai bor” néven kerültek a borpiacra. Budafok egyben a bor 
nagybani eladásának a központja és mint nyersanyagbázis igen lé
nyeges a gyártelep hosszú távú működtetése és fenntartása érdeké
ben.

A pezsgőgyártás ismert képlete, hogy szüret után a mustot az 
első erjedést követően palackokba töltik, erősen bedugaszolják, 
hogy az utóerjedéstől felszabadult szénsav el ne illanjon, majd hoz
záadagolt likőrrel formálják aromáját. A Törley-féle gyártási eljárás 
főbb mozzanatai pedig a következők voltak: A szüret után begyűj
tött must ún. transporthordókban nagy erjesztőterembe kerül, 
melynek befogadóképessége meghaladta az 1500 hordót. Az erje
dést követően lefejtették, majd alapos kóstolás és válogatás után 
egy óriáshordóban összevegyítették. A bor itt áttelelt, mivel a tél 
beálltával erjedése megszűnt. Tavasszal a megtisztult borokat ismét 
lefejtették. A tavaszi borerjedés kezdetén a borhoz cukrot adagol
nak, hogy az erjedés erőteljesebb legyen, majd következik a palac
kok megtöltése. A napi kapacitás 25-30 000 palack volt. A leduga
szolt palackokat vaskapcsokkal szorították le, hogy a felszabaduló 
szénsav el ne illanhasson. így a palackokban levő bor átalakult 
pezsgőborrá. Ezt követően a palackok a pincékbe kerültek, évjára
tok szerint, és 3-5 érési év után kerültek csak piacra. A kaszinó
pezsgők esetében az érési elfekvési idő hat-hét, sőt még ennél is 
több évig tartott. Miután a pezsgő érési ideje befejeződött, a gyártá
si folyamat utolsó fázisa következett. A pezsgősüveg fejjel lefelé 
fordítva állványokra kerül, hogy az erjedés alatt kifejlődött seprű a 
dugón rakódhasson le. A seprű lerakódásának folyamatát az üvegek 
körforgásszerű rázásával gyorsítják fel több napon át. Ezt követi az 
ún. dégorgérozás, azaz a seprű eltávolítása a dugóról. A fejjel 
lefelé álló palackokat 20 fokos hideg folyadékba mártják, ahol a 
dugó perceken belül seprűstül csonttá fagy. Ezután talpra állítják a 
palackokat és lecsatolják róluk a vaskapcsokat, minek következté
ben a szénsav kiveti a seprűs dugót, és az üvegben csak a már 
letisztult, kristálytiszta pezsgő marad. Ezt követően kerül a palack
ban a megfelelő ízű likőradalék. Újradugaszolás után a palack ismét 
a pincébe vándorol, és fekvő helyzetben még egy évig érlelődik. A  
palack útja ezt követően a címkézőbe és a csomagolóosztályra ve-
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A budafoki Törley-kastéfy

zet, innen pedig a nagyvilágba -  hódító, bódító útjára, határtalan 
jókedvet teremteni.

Törley Józsefről szűkebb pátriánkban még azt is illene tudni, 
hogy 1888-ban és 1896-ban országgyűlési képviselőjelölt volt Sza
badkán. Igaz, nem választották meg, ám ez nem csorbíthatta tagad
hatatlan üzleti érdemeit és hozzájárulását Magyarország gazdasági 
felvirágzásához, amiért is 1899-ben magyar nemesi címet és a Csan- 
tavéri előnevet kapta.

Végezetül itt kell megjegyezni, hogy ha a franciák méltán büsz
kék a derék dón Peringnon abbéra (1670 táján véletlenül fedezte fel 
a pezsgőt), úgy mi magyarok is méltán büszkék lehetünk világhírű 
pezsgőgyárosunkra. A szabadkaiakra ez a büszkeség hatványozot
tan érvényes, hiszen földink.
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BACCHUS ÉS SZABADKA

Mondanom sem kell, hogy eleink is értettek az élcelődő, meredek 
humorhoz! Ékes bizonyíték erre az a levéltári dokumentum -  nyom
tatvány, mely nemrég került a kezembe, és mely a Bort igyunk-e vagy 
pálinkát? hangzatos címet viseli.

A dilemmát el nem döntő, sokat sejtető, vonzó csengésű cím 
arra késztetett, hogy mohón átböngésszem a már sárguló naftalinos 
irományt. Bár küllemre, első pillantásra, szőlészeti-borászati szak
irodalomnak véltem, az első sorok elolvasása után, a mosoly és 
kacagás határán már világossá vált, hogy itt egy mókás dologról van 
szó, rengeteg szatírával fűszerezve. Nem szaporítván a szót ragad
junk ki egy-egy idézetet a különböző fejezetekből!

A pálinkaivás bűnre csábít című fejezetben a következőket ol
vashatjuk: „A pálinkaivó nem törődik Istennel; nem imádkozik, 
templomba nem jár, pedig azért, mert a templomban azt tanítják, 
hogy részegségével ne tegye magát hasonlóvá az oktalan állathoz, 
melynek esze nincs, hanem uralkodjék magán, uralkodjék szomjú
ságán és minden kívánságain. De hogy is hallgathatná ő az ilyen 
beszédet szívesen, mikor érzi, hogy neki már nincs annyi ereje, hogy 
nyakára nőtt kívánságainak parancsolni tudjon; no meg, valljuk 
meg az igazat, nem csak nem bír, de nem is akar megválni a pálinka
ivás élvezetétől, mert ő ennél nagyobb gyönyört, ehhez fogható 
örömet, boldogságot nem ismer a széles világon. Olyan éppen, mint 
a tormába esett féreg; ez is azt gondolja, hogy a tormánál édesebb 
eledel nincsen a világon.”1 Vagy például a következő sorok is igen 
szívbemarkolóak; „A pálinkaivó nem törődik családjával. Feleségé
nek élete, éjjele-nappala csupa keserűség; gyermekeinek kenyere a 
nélkülözés, ruházata a mezítelenség. Háza tájékára közelíteni sem
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mer a béke galambja; mert a civakodás ördöge ott mindennapos 
vendég. S minthogy a pálinkaivónak is vannak derült, tiszta pillana
tai, mikor aztán rongyoskodó, kesergő feleségén, éhező, siránkozó 
gyermekein megesik a szíve, hogy szívét ettől a fájdalomtól megkí
mélje, ismét a zsibbasztó szerhez, a pálinkához folyamodik, hogy ne 
kelljen látnia, ne kelljen átéreznie családja ínségét és nyomorúsá
gát, amelynek -  jól tudja -  senki más, csupán ő az okozója.”2 

A pálinkaivás elbutít fejezetre sem lehet rábiggyeszteni a „lágy 
szöveg” jelzőt: „Aki eszének hasznát nem tudja venni, az olyanról 
azt mondjuk, hogy buta. Nem nehéz pedig meggyőződni arról, hogy 
semmi sem teszi annyira butává az embert, mint a pálinkaivás. 
Akinek módjában áll, hogy néha megfordulhat az iskolában, tapasz
talhatja, hogy míg némely gyermek a tanító egyszeri elmondásából 
is képes a leckét megérteni; addig vannak gyermekek, akiknek fejé
ben akkor sem tudna megállni a tudni való, ha tölcsérrel öntenék 
bele. Az ilyen buta gyermek csak mekeg, mikor a többi folyékonyan 
olvas; tízig -  húszig is csak nehezen számol az ujján, mikor más 
egykortársú gyermek könnyen fejti meg a legnehezebb számtani 
feladványt. S ha az ember e szomorú jelenség okát kutatja, csakha
mar rájön, hogy rendesen azon szerencsétlen szülők gyermekei 
szenvednek ebben a rettenetes bajban, akik a pálinkaivás bilincsét 
nyögik; akik e lélekölő méregre talán már a pólyában rászoktatták a 
gyermeket, hogy jobban aludjék... stb.”3

A pálinkaivás sorvaszt és öl című fejezet is tartalmaz egy-két 
kemény megállapítást: „Aki az iskolában gyakrabban megfordul, 
gyakorlott szemével megismeri azt a szegény, szánandó gyermeket, 
akibe pálinkafogyasztó szülei a sorvadás csíráját már fogantatáskor 
beleoltottak. A mely gyermek szemében nem villog az elevenség, 
akinek arcszíne szinte olyan szennyes fehér, mint a penészgombáé, 
kivált, ha még az észjárása, felfogása is lomha és nehézkes, ha 
elszorul is az ember szíve, de bátran kimondhatja felette a szenten
ciát: édes gyermekem, te idő előtt fogsz leszakadni az élet fájáról.”4 
Természetesen nem valószínű, hogy a fenti kizárólagos megállapí
tással a pedagógusok népes tábora maradéktalanul is egyetért. A  
statisztikai adatok hitelességére is komoly árnyékot vet a következő 
diagnózis: „Mindnyájan tudjuk, hogy az emberek legnagyobb része 
tüdővészben, tüdősorvadásban pusztul el. Azt meg a statisztika bi
zonyítja megcáfolhatatlan számbeli adatokkal, hogy száz tüdővészes
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ember közül kilencven a maga vagy a szülei által elfogyasztott pálin
kának köszönheti, hogy sorvadásba esett.”5

Zárjuk a fenti példákat még két hasonlóval, úgyszintén „megbíz
ható” statisztikai adatokra hivatkozva: „Csalhatatlan számokkal 
igazolja a statisztika, hogy édes hazánk azon vidékéről vándoroltak 
ki legtöbben Amerikába, a mely vidékeken a pálinkafogyasztás leg
jobban el van hatalmasodva. A mi világosan annyit jelent, hogy a 
borral élő lakosság nem könnyen hagyja el apáinak földjét, azt a 
földet, mely neki a tejen, mézen, tiszta búzakenyéren kívül ilyen 
nemes, jó italt is terem.”6 Végül pedig az utolsó idézet: „Ki van 
mutatva hitelesen, hogy az 1873-as nagy kolera ama szerencsétlen 
családokban pusztított legkegyetlenebbül, a melyek a pálinkaivás- 
nak hódoltak; míg a borfogyasztó családokban egy-egy haláleset a 
legnagyobb ritkaság számba ment. S emlékezhetünk rá, hogy ama 
kétségbeeséssel, rettegéssel teljes napokban az orvosok is csak azt 
kommendálták, hogy igyunk jó erős vörös bort; s bizonyára a jó 
vörös bornak köszönhető, hogy az orvosok közül, ama roppant 
veszély dacára, melyben a kolera idején forogtak, aránylag csak 
kevesen estek e rettenetes halálnak áldozatul”.

Az 55 oldalas könyvecske csak úgy záporozik az elrettentő pél- 
dázgatásoktól, sárba tiporva, megalázva a pálinkázókat, ugyanak
kor pedig egekig magasztalja és dicsőíti a borivókat. E könyvecs
kéről tudni kell, hogy a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületé
nek megrendezésére készült. Irodalmi pályázatot tűztek ki megírá
sára, 1904-ben jelent meg, és tulajdonképpen egyszerű reklámfo
gásnak szánták a borfogyasztás serkentésére, illetve a pálinkafo
gyasztás mérséklésére. Bármennyire is vidám hangvitelű azonban az 
írás, mint a következőkből kiderül, a háttérben igen komoly okok 
lapulnak, melyek nagyon is kívánatossá tették az ilyen fajta reklá
mot.

„Az 1857-ben Pancsován fellépő szőlőbetegség, a filoxéra 
(szőlőgyökértetű) az 1882-es évek második felétől óriási pusztítást 
végzett a történelmi borvidéken (pl. a Balaton-felvidék, Buda kör
nyéke, a Mátra-Bükk- és Tokaj-hegyalja, a Küküllővidék, a Sze- 
rémség stb.) 1885-től a szőlőterület 360 000 ha-ról 200 000 ha-ra, a 
bortermelés, 4,5 millió hl-ről 1,4 millió hektóliterrecsökkent.”8 Más
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szőlőbetegségek térhódítása, mint pl. a peronoszpóra és a lisztharmat, 
csak tetézte az amúgy is súlyos károkat. Mindebből az következett, 
hogy a bor magas ára a borfogyasztás drasztikus csökkenését vonta 
maga után, a gazdagok a sör-, a köznép és a szegények mindinkább 
az olcsóbb pálinkafogyasztásnak hódoltak. Minden hátrányosan be
folyásolta a szőlőművelést, és a tönk szélére juttatta a szőlősgazdák 
több mint félmilliós népes táborát. A szőlősgazdák kínjait még csak 
növelte az a tény, hogy színre léptek a borhamisítók, a piacot pedig 
elárasztották a lazább kötésű gyengébb olasz borok. Mielőtt a köny
vecskével kapcsolatos események fonalát gombolyítanák, elenged
hetetlen pár mondatban ismertetni városunk szőlészeti és borászati 
viszonyait a századforduló táján.

A szabadkai szőlőtermő körzet nagysága a több mint három 
évszázados társadalmi hatás eredményeként már meghaladta a 8000 
holdat, a bortermelés mennyisége pedig jó esztendőben a 100 000 
hektót. Ezek a számadatok már akkor is figyelemre méltók voltak 
és tovább gyarapították nagy lendülettel fejlődő városunk gazdasá
gát. Nagy szerencse, hogy a vidéket (Duna-Tisza közi homokos 
terület) nem dúlta a filoxéra, vagy csak igen kis mértékben, mert az 
ún. immúnis sovány homoktalaj nem kedvezett szaporodásának. így 
vészelte át városunk a promontóriumok (termőterület) károsodása 
nélkül e nagy csapást, és a termőterület ahelyett, hogy csökkent 
volna, még számottevően gyarapodott is. „A filoxéra-vész fellépté
vel a borárak tetemesen megnövekedtek: a szabadkai mustért szíve
sen fizettek az 1890-92-es években 21-22 forintot”9. Igen fontos 
mozzanat volt Szabadka szőlészetének és borászatának fejlesztésé
ben a palicsi szőlőiskola létesítése 1889-ben.10 Fő feladata a 
szőlősgazdák folyamatos szőlővesszővel való ellátásának biztosítá
sa, helyes ültetés, metszés, szüretelés, helyes borkezelés stb. és a 
hozzáértő szőlőintelligencia kinevelése volt. A 10 holdon elterülő 
szőlőiskola és mintatelep megtervezése és beindítása Rátz Sándor 
ötödik kerületi borászati vándortanár nevéhez fűződik. „Fajok te
kintetében a régi Kadarka helyett a bőven termő olasz Rizling, 
Kövidinka, Ezerjó, Mézes fehér, Szlankamenka, Piros Valentini 
foglalják el a tért fehér boroknak, míg a vörös bort adó fajták közül 
újabban a Nagy-Burgundi kezd terjedni. A legfinomabb csemege 
fajok a korai Chasselas, Passa tutti, fehér és piros Kecskecses, Mus
cat Hambirg, Szemendriai stb. Úgy az újabb fajok fehér és vörös
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termései, mint a Kádárkából szűrt híres szabadkai siller nagy kelet
nek örvendenek, sőt határozottan kedveltebbek ma is, mint a sze
szesebb, hegyi sima borok.”11

Nos, ilyen viszonyok közepette történt, hogy 1904. december 
végén városunk törvényhatósága is megajándékoztatott egy példány 
reklámkönyvecskével. A városi tanács nemigen lehetett elragadtat
va a könyvecske tartalmától, és az nem is igen járhatott kézről 
kézre, mert 1905. január 5-én csak ennyit írtak címlapjára: „Tudo
másul -  irattárba!” A tanács bizonyára sértve érezte magát, hogy egy 
„ilyen” kiadvány, még ha ezerszer is vicces, éppen nekik legyen 
címezve, kik már így is régóta azon ügyködnek, hogy a „boros” jelző 
ne fémjelezze tovább városunk nevét. Vizsgáljuk meg azonban, 
hogy mennyire voltak megalapozottak a városi tanács e témával 
kapcsolatos sérelmei! Csoór Gáspár 1881-ben a következő, hí
zelgőnek éppen nem mondható sorokat írja városunkról: „Az egész 
ország előtt téves felfogás uralkodik rólunk. Olyan kicsinylőleg nyi
latkoznak, hogy a legszebb név, amivel illetnek: boros Szabadka. És 
sokszor hajlandók vagyunk magunk is csak ennyit tartani önma
gunkról”, majd így folytatja: „ezt a várost tényleg eljegyezte magá
nak Bacchus, és állandóan szesztől párolgó nászt ülnek a lakói.” 

Való igaz, hogy bárhogyan is alakult az évi bortermés mutatója, 
azt mind egy cseppig „elnyelte” a város! Egy 1878-a történelmi-föld
rajzi leírás szerint: „A megyében termett bor közel sem elégíti ki a 
szükségletet, miért is Baranya és Szerém megyéből, valamint Temes 
megyéből, Versec tájékáról, sőt Arad megyéből is sok jó bort szállí
tanak hozzánk. Nagyobb borkereskedő hely Baja, Újvidék, Kula. A 
megyei közönség nem csak a mennyiségre, de a minőségre nézve is 
nagy tekintettel viseltetik. Az ország a mi megyénk, a városok közt 
pedig Szabadka legtöbb bort fogyaszt”.13

Egy 1891-es leírásban a statisztikai adatokon kívül a szabadkai 
ember szép és érdekes jellemábrázolása is megtalálható: „Bor átlag 
40 ezer hektóliter terem évenként (felénél több siller), s ez mind 
itthon fogy el, sőt nem is elég, mert a szabadkai ember sokszor talál 
címet a ráköszöntésre, melyet el nem fogadni, s vissza nem köszön
teni épp olyan sértés, mint a kalapemelést nem viszonozni. A ven
déglátásnál, mely közmondásosan szíves, legnagyobb élvezete a gaz
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dának, ha vendégét megtöltheti, vagyis alaposan eláztathatja; hadd 
emlegesse meg, hogy Szabadkán járt.”14

Egy 1909-ből származó kimutatás szerint: „A szabadkai 
szőlőterület meghaladja a 8000 holdat. A  szőlőtermelés helyes 
irányát a gazdáknak a földmívesiskola adja meg, melynek mint
egy ötven hold homoki szőlőtelepe van. A jelenlegi bortermelés 
mennyisége 90-100 000 hektóra tehető, mely nagyrészt helyben 
fogy el, sőt e mennyiséget még tekintélyes behozatallal is kell 
növelni.”15

Nem lenne azonban teljes a felsorolás, ha végül nem idéznénk 
Iványi Istvánt, városunk nagy ismerőjét, ki nevezetes monográfiájá
ban a szabadkai bunyevácok jellemzésénél a következőket írja: „A 
társas borivás valami lényeges tényező az ő társasági életében, úgy
hogy már egyszerű látogatásra is néhány pohár bort a vendégre rá 
nem köszönteni vagy a vendég részéről el nem fogadni annyi, mint a 
vendégszeretet és a barátság maximáját sérteni meg. Semmiféle 
összejövetel nem gondolható bor nélkül; annál kevésbé, mert sok
nak éppen ez a célja. így Gyümölcsoltó B. Asszony napján (márc. 
25.), midőn a természet téli álmából felébredvén, a fák nedvvel 
telnek meg, a bunyevácok is összejönnek krvatyára, azaz hogy ma
gukban is a vért szaporítsák; s ekkor sok vörös, de más színű bort is 
isznak. Még a halotti tor (podusa) is csak sok bor mellett tartha
tó.”16 Minden ünnep és az ehhez kapcsolódó szokások, mint pl. az 
ismert prelo (azonos a magyar fonóval -  az asszonyok fontak és 
énekeltek, a férfiak ittak és duhajkodtak), materica (anyák napja -  
a 3. adventi vasárnap, aranyvasárnap), karácsonykor az ún. polozsaj- 
tartás (a gazda egy kiválasztott vendégre bízza a gazdai teendők 
ellátását, mert ő már teljesen elázott, és így erre képtelen), húsvét, 
pünkösd, mind-mind kiváló ürügyül szolgált a hordók csapra veré
sére, hogy a lakodalmi mulatságokat még csak ne is említsem, me
lyek olykor hetekig is eltartottak. Az ünnepi mulatozások záró 
akkordjaként meg kell említeni az ún. pratizást, vagy magyarul 
hazakísérést, mely abból állt, hogy a társaság egy eminens tagját 
zenével (leginkább tamburakísérettel) hazakísérik, felverik a ház 
népét, nagy dáridót csapnak, esznek-isznak, és miután az összes 
bort megitták, továbbállnak, és most egy másvalakit kísérnek haza. 
Van egy nagyon szép leírásunk is az ilyen pratizások alkalmával 
lefolytatott, kissé morbid csínytevésekről:
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„1848 előtt még nagyobb mértékben folyt a mulatozás; nemcsak 
sokáig, de folytonosan ittak; némelyik rá sem ért kijózanodni, már 
új mulatság kezdődött, sokat elbírni dicsőség volt, amivel az illető 
hírre kapott; még most is 3-4 pohárral (trojanica) egyszerre kö
szöntenek egymásra, de régebben többel is; a pedig nem is csak 
bort, hanem féktelen jó kedvökben sokszor ihatatlan folyadékokat 
is hajtottak le torkukon. Ami esztelenséget részeg fővel kigondol
tak, meg is tették mindjárt. Egy-egy elázottat teknőbe fektetvén úri 
társai a latin temetési énekeket (circumdederunt) mondtak el fölöt
te, erre kis port és földet vetettek reá és kitették a téli hideg éjszaká
ban az árokba. A cselédek józansága akadályozta meg, hogy gazdá
ik kedvtelésének szomorúbb következményei nem lettek. Máskor 
meg a kazal szalmát gyújtották meg egy ivópajtásukra, aki abba bújt 
el mámorával. Ismét más kicsapongó jó kedvében a kéményről 
köszöntötte fel a társaságot, a másik meg a kútba ereszkedett és 
onnan felelt reá stb.”17

A társas borivással kapcsolatban Iványi megállapítja, hogy eme 
„nemes” szokásokat a magyarok is örömmel átvették, és ők is 
ugyanúgy eljártak matericát és ocát köszönteni, ugyanúgy pratiztak 
stb. Végül ő is ugyanarra a következtetésre jut, hogy: „Ily körülmé
nyek között el is fogy Szabadkán minden évben az egész bortermés, 
sőt még vidékről is hoznak ide”.18

A felsorolt adatok tükrében most már világos, hogy miért is 
került a reklámkönyvecske olyan gyorsan az irattárba! Mint monda
ni szokás, „a jó bornak nem kell cégér”, így Szabadkának sem 
kellett öregbíteni hírnevét a borfogyasztás területén, mert már 
akkor híres-hírhedt borivóközpont volt a Monarchiában, és pol
gárai -  fittyet hányva a maligánokra -  fogyasztották is eszmélet
len mennyiségben.

Végül jut eszembe Louis Pasteur, a kiváló francia tudós (bioló- 
gus-vegyész, a bakteriológia megteremtője stb.) nagy felfedezése és 
ismert mondása: „A bor a leghigiénikusabb és legegészségesebb 
ital! -  melyhez ugyebár kétség nem fér, ám a fent ismertetett tények 
alapján egyértelműnek látszik, hogy dicső és nagy múltú polgártár
saink e felfedezésben időben jóval megelőzték.
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KIS HEGYÖS FALU AZ 1570. ÉS 1578. 
ÉVI TÖRÖK DEFTEREKBEN

Egy település múltjának feltárása levéltári, könyvtári és régésze
ti búvárkodás nélkül elképzelhetetlen. E kutatás fokozatosan, szin
te századokként válik mind összetettebbé a jelentől a múlt felé 
haladva, mígnem a XVII., XVI., XV. századhoz érve e tevékenység 
értékelhető adatok és forrásanyag híján rendre elakad.

Az utóbbi évtizedekben azonban érezhetően felgyorsultak a vi
dékünk középkorát és a török hódoltság korszakának felderítését 
célzó kutatások. Történészek, levéltárosok és turkológusok népes 
tábora foglalkozik Alföld-szerte középkori oklevelek és török adó- 
összeírások (defterek) felkutatásával és megfejtésével. Ismeretes, 
hogy a török fejadó-összeírások (defter-i cizye-i) jóval részleteseb
bek, informatívabbak és több használható tényanyagot szolgáltatnak, 
mint a középkori magyar dézsmalajstromok. A  defterek átfogóbb 
képet adnak a tárgyalt térség demográfiai viszonyairól és gazdaság- 
földrajzi sajátosságairól. Vidékünkre nézve kivételesen becses érté
kű a Vass Előd turkológus által megfejtett és 1991-ben kéziratként 
közreadott, az 1570-es és 1578-as, a szegedi szandzsák részletes 
összeírását (Defter-i mufassal-i livai Segedin) tartalmazó két defter. 
Két adókönyv alapján természetesen még nem lehet tökéletesen 
rekonstruálni és hű képet adni egy település 150 éves hódoltsági 
történéseiről, ám részadatok birtokában is bővülnek ismereteink. 
Az alábbiakban, rövid középkori időkalauz felelevenítését kö
vetően, Kishegyes falu hódoltsági településtörténetének egy rövid 
időszakáról lebbentjük fel a fátylat, a már említett két török adó
összeírás alapján.

Kishegyest okiratok először 1467-ben említik Nagyhegyessel 
együtt, a Marótiak Tisza vidéki birtokainak felsorolásánál. A falu
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neve később többször felbukkan Csongrád vármegye dézsmalajstro- 
maiban, mint például 1520-22-ben. Bár e területen régészeti ásatá
sok nem folytak, a szakemberek a falu keleti részén, az úgynevezett 
Vár-hegy környékéről előkerült emberi csontok és építőanyag-tör
melék alapján középkori templom és temető létét, azaz a középkori 
Kishegyes faluromjait azonosították. A település középkori fennál
lását igazolja az a templomharang is, amelyet a II. világháborút 
megelőző években találtak e környéken és ezen az 1514-es évszám 
olvasható.

Kishegyes a XVI. századi hódoltsági történelméről eddig keve
set tudtunk. Az 1580/82-es és 1590/91-es, csak felületesen tanulmá
nyozott török adókönyvek szerint a falunak 18 adózó háza volt. 
Még korábbi, ugyancsak felszínesen átnézett defter 1578-ból arról 
tudósít, hogy a falut rácok lakják.

Az újabb kutatások szerint Kis Hegyös falu (a török nem változ
tatta meg a település nevét és úgy írta, ahogyan a magyar) neve már 
szerepel az 1553/54-es évi szegedi szandzsák fejadó-összeírásban is, 
és a szegedi nahijéhoz tartozik. A lakosságról annyit jegyez fel, hogy 
Hegyös falu lakói Röszkére szöktek, és a falu korábban lakatlan 
puszta volt. A  magyar lakosság tehát a török közelgő jövetelének 
hírére kiürítette a falut és északra, a megyeközpont felé vonult. 
Ezért szerepel a török adókönyvekben sűrűn, az elhagyott és pusz
tává lett falvak mellett az „elfutotta” kifejezés. Az 1578-as szegedi 
szandzsák összeírója utasítást is kapott e területek betelepítésére: 
„... levelet küldve jelentetted, hogy a nevezett szandzsákban sok 
benépesítésre alkalmas puszta van...” Valószínű, hogy az utasítást és 
felszólítást minden összeírás alkalmával megismételték. II. Szelim 
(1524-1574) szultán (1566-1574) rendeletére még két nahije (já
rás) szerveződött a bajai és a szabadkai helyőrség helyén és vált 
nahijeszékhellyé. Az 1570-es defterekben Kis Hegyös már az újon
nan szerveződött járási központ, a szabadkai nahije összeírásában 
szerepel.

Az 1570. és 1578. évi részletes összeírás oszmán-török szövegét 
arab betűvel jegyezték le és a fordításnál a szerző a mai magyar 
ábécé betűivel írta át a török szövegben szereplő helység- és sze
mélyneveket, úgyhogy a magyar „j” betűt mindenhol „y” betűvel 
helyettesítette. Az alábbiakban az 1570-es évi részletes összeírást 
ismertetjük:
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Kis Hegyös falu, tartozik a nevezetthez.
Drasa Panicsa házas, Matuylo fia legény, Vuka Yovan házas, 

Dragoye Vuksan házas, Radiboye Isztoyszov házas, Vukdrag fia 
legény, Dragas Radoye házas, Draguylo testvére legény, Vladiszav 
Doszlics házas.

Adófizető (hane) .............................................................................. 6
Adóbevétel (h asz il)......................................................2000 (akcse)
Kapuadó 5 után .............................................................. 250 (akcse)
Búzatized 70 kile u tán .................................................... 980 (akcse)
Kétszerestized 40 k i l e .................................................... 240 (akcse)
Juhadó .............................................................................160 (akcse)
M éhkastized.......................................................................16 (akcse)
Káposzta- és kendertized ................................................ 12 (akcse)
Hagyma- és fokhagymatized.............................................. 3 (akcse)
Bosztánkert illetéke...........................................................10 (akcse)
Tűzifa-és széna t iz e d ...................................................... 250 (akcse)
Sertésadó...............................................................................8 (akcse)
Mezei kártétel és menyasszony- és hordóilleték........ 72 (akcse)

Az összeírásból kiderül, hogy a falu lakosságát már 1570-ben 
újonnan telepített tiszta szerb etnikum képezte. A falut hat család 
lakta és ha az 5-7 taglétszámú mutatót számítjuk családonként, 
akkor Hegyös falunak körülbelül 40 lakosa lehetett.

A defterek csak úgy válnak számunkra érthetőbbé, ha ismerjük a 
hódoltságban uralkodó török hűbéri, jogi s gazdasági viszonyokat, 
ezért az összeírásban szereplő (felsorolt) tételek az alábbiakban 
bővebb magyarázatra szorulnak. Amint a fentiekből kitűnik, a csa
ládfő nevét a családfővel együtt élő nős vagy nőtlen felnőtt fiúgyer
mekek, a vele egy kenyéren lévő házas vagy legénynek maradt test
vérek keresztnevét tüntetik fel, asszonynépet nem tartalmaz a felso
rolás.

A kapuadót hat hegyesi család közül öt fizette. A  falubíró men
tesült e kötelezettség alól. A  magyar neve után törökül is kapuadó
nak (resm-i kapi) nevezett pénzadót évente két részben -  Hazir- 
napkor (Szent György-nap -  április 24.) és Kászim-napkor (Szent 
Demeter-nap -  október 26.) szedtek, s összege megegyezett a fej
adóéval, vagyis 50 akcse volt.
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A termény- és állattized felsorolásánál keresztmetszetet kaphatunk 
Hegyös falu korabeli gazdaságáról. A  felsorolásból kiderül, hogy a 
hegyesiek kenyérgabonából temeltek legtöbbet. A 24 akós kilét (30,76 
kg) véve alapul, a hegyesieknek kb. 200 métermázsa búzájuk termett 

A kétszeres tized a búzára és az árpára vonatkozott. Árpából a 
fenti mérték alapján kb. 120 métermázsát takarítottak be.

A textilnövények közül kendert, a kertészeti kultúrák közül ká
posztát, fokhagymát és a vöröshagymát termesztették. A háztáji 
kertek terményeiért csak akkor kellett tizedet adni, ha azt a gazda 
piacra vitte. A  mezei kertek (bosztánok) használatáért 10 akcse 
tizedet kellett adni. A térképek tanúsáea szerint e bosztánok a

Vár-hegytől északra, a 
Bács-ér bal völgypart
ján helyezkedtek el.

A kirótt tized össze
géből e bosztánkertek 
nagysága is megállapít- 
h ató, ti. Egy dorü  
(939,3 m) nagyságú  
kert után négy akcse 
adót szedett a török. 
Ezt azt jeleni, hogy e 
kertek nagysága vala
mivel nagyobb lehetett 
két hektárnál.

Lényeges megemlí
teni, hogy bár a defte
rek a tized pénzértékét 
is kimutatják, a tizede
lés a szántóföldi termé
nyek esetében termé
szetben történt. Egy 
1577-es szúltáni rende
let kategorikusan meg
tiltotta a szegedi kádi
nak, hogy a szegedi 

Kis és Nagy Hegyes falvak az 1770. szandzsákban a tized-
éviJ. F. Glasser-féle térképen a^ót pénzben hajtsák
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be. A hegyesiek gazdasági életének másik fontos ágazata az állatte
nyésztés volt. Főleg a juh- és sertéstenyésztés dominált, de a méhé
szet is képviselve volt. A  jószágért darabonkénti pénzadót követelt 
a földesúr. így a juhokért darabonként egy akcsét, az egy esz
tendőnél idősebb sertésért pedig két akcsét. A  méheket kaptáron
ként számolták két akcseval, így a kaptárak száma a bejegyzett adó 
összegének a fele (8) lehetett.

A  tűzifa- és szénadót (resm-i hime ve giyah) minden adófizető 
család fizette. Ezt az adót a határbeli rétek és favágóhelyek haszná
latáért vetették ki a lakosságra. Bevezetésekor, 1570-ben családon
ként 50 akcse volt, 1577-ben egy gurusra (60 akcse) emelték.

A  hordóadó (illeték) fizetése arra utal, hogy szőlőtermeléssel 
nem, vagy csak jelentéktelen mértékben foglalkozott a rája. Ezt az 
illetéket akkor fizették, ha a határban szőlő nem termett, és a bort a 
hordóban más helyről szállították és saját házukban fogyasztották.

A fenti mutatók és ismeretek birtokában már egyszerűbb meg
válaszolni az 1578-as defter tartalmát is. .

„Kis Hegyös falu, tartozik a nevezetthez:
Kenéz Matuylo Drasa házas, Radiboy Dragoye házas, Pavko fia 

legény, Radiboye Isztoyanov házas, Dragoye Nikola házas, Petar fia 
legény, Dragisa Radics házas, Acsonkoye Nikola házas, Vuycsin 
testvére legény, Vuka Radics házas, Lazar Szelak házas, Milos fia 
legény, Nikola Banity házas, Milava Gyuraty házas, Acsonkoye fia 
legény, Vukdrag Doszlics házas, Vladiszáv Raity házas.

Adófizető (hane) .............................................................................19
Adóbevétel (h aszil)...................................................... 4254 (akcse)
Kapuadó 19 után ............................................................ 950 (akcse)
Buzatized 50 kile u tán .................................................... 240 (akcse)
Kétszeres tized 30 kile után .......................................... 240 (akcse)
Tűzifa-és szénailleték.................................................... 850 (akcse)
Musttized 20 pinte után .................................................. 80 (akcse)
Juhadó...............................................................................600 (akcse)
Méhkastized .......................................................................30 (akcse)
illeték .................................................................................21 (akcse)
Len-, kender-, hagyma-, fokhagyma-, káposzta-
és répatized.........................................................................51 (akcse)
Sertésadó...........................................................................135 (akcse)

71



Ingatlanforgalmi ille ték .......................................
Lencse-, borsó-, nohud- és bakletized..............
Mezei kártétel, büntetéspénz, menyasszony- és 
hordóilleték........................................................... .567 (akcse)”

15 (akcse) 
15 (akcse)

Az összeírásból kitűnik, hogy Hegyös falu lakossága nyolc év 
alatt megháromszorozódott. Az új délszláv etnikum betelepítése a 
szandzsák területén továbbra is igen dinamikus. A  gazdasági élet 
mutatói a lakosság számarányának növekedésével párhuzamosan 
hatványozódtak. A mezőgazdaságban új haszonnövények (len) és 
kertészeti kultúrák (répa, lencse, borsó, nohud [csicseri borsó], bak
le [lóbab]) jelentek meg és gazdagították az addig szerény termény- 
skálát. A musttized fizetése egyértelműen szőlők jelenlétére és mű
velésére utal. A térképek tanúsága szerint e szőlők a Vár-hegytől 
északkeletre, a Bács-ér emelkedettebb jobb partján voltak.

Bizonyos, hogy a még megfejtésre váró török adóösszeírások 
sok új és érdekes adattal gazdagítják Hegyös falu hódoltsági múlt
ját. A hódoltsági múlt és egyben a falu alkonya az 1680-as évek 
derekán ér véget. A szövetséges csapatok (Szent Liga) gyors előre
törésével a lakosság kiürítette és elhagyta a falut, és elvonult a 
Balkánra. A Duna-Tisza köze ezt követően még évtizedekig letele
pedésre alkalmatlan (a török háborúk folytatása, Rákóczi-féle sza
badságharc stb.) hadműveleti terület volt. A falu időközben eltűnt -  
elpusztásodott.

Hegyes falu újratelepítése sokáig váratott magára.
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A HOMOKPUSZTA 
TERMÉSZETFÖLDRAJZA

A levéltári kutató, ha belemerül városunk erdészeti múltjának 
tanulmányozásába, elkerülhetetlenül és szinte törvényszerűen bele
ütközik az egyik legismertebb városi erdész, Pánczer József nevébe. 
Személyisége, úgy látszik, megkerülhetetlen e témaköri kutatások 
alkalmával. Munkásságával kapcsolatban e sorok írója egyszer már 
megállapította: „Ha egyetértünk Jovan Cvijić világhírű délszláv 
földrajztudós azon mondásával, miszerint a földrajzot csak lábon 
járva lehet megtanulni, úgy Pánczer Józsefben minden bizonnyal 
városunk nagy geográfusát tisztelhetjük.”1

Nos, véleményem továbbra is fenntartom, sőt még azt is hozzá
tenném, hogy erdész létére a földrajz mellett az olyan segédtudomá
nyokban is jártas volt mint a víztan-vízrajz, talajtan, életföldrajz és 
környezetvédelem. Tudását tapasztalattal és önképzéssel gyarapí
totta.

Ezt bizonyítandó, Pánczer József tollából származik az az egye
di, páratlanul szép és értékes természetföldrajzi leírás, mellyel a 
városunkat övező homokvidék domborzati, éghajlati, vízrajzi, talaj- 
és növénytani sajátosságait igyekezett elénk varázsolni. A leírás 
értékét csak növeli az érdekes és szép nyelvezet, melyben nem egy, 
már archaikusnak is nevezhető szakkifejezés is fellelhető. E szép 
természetföldrajzi ismertetésre az ún. erdei üzemtervben (teljes 
nevén: Szabadka szabad királyi város erdejének üzemterve) bukkan
tam rá. E vaskos könyvről tudni kell, hogy egy 1879. évi országgyű
lési határozat (31. törvénycikk) értelmében a városok vagyonát ké
pező erdők egy rendszeres, hosszú távú gazdasági terv szerint keze
lendők. így városunk is készítetett egy ilyen erdei üzemtervet, me
lyet a Magyar Királyi Földművelési, Ipari és Kereskedelmi Minisz-
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téri Hivatal 1885. szeptember 17-én jóvá is hagyott. A terv beve
zetőjét melyben városunk természet- és társadalomföldrajzi bemu
tatása szerepel Pánczer József írta meg. Az alábbiakban a természe
ti viszonyokat ismertetjük hiteles formában -  betűhíven.

„Az erdő a város felett éjszakkeletről -  délnyugatnak irányuló 
elterjedésben, többé-kevésbbé összefüggő testekben a városi le
gelőkkel környezve 112-141 méter tenger feletti magasságban 
46°5M 6°15’ éjszaki szélesség és 30°5’-37o3’ keleti hosszúság alatt 
fekszik.

Helyrajzi tekintetben hullámos jellegű lapály, csekély 5-10 mé
ter magasságig terjedő halmokkal, illetőleg buckákkal, melyen a 
domborulatok 0-5° lejttel bírnak.

Éghajlata, mint a Duna-Tisza köze általában szelíd. A légcsapa
dékok mennyisége ősszel és tavasszal dús, ellenben a nyár forró és 
száraz; a talaj az esőmennyiség arányában átlagosan 1 méterig ned
vesülvén, emiatt, valamint a földárja által okozott talaj nedvesség 
következtében, a nyári szárazság által az ültetések ritkán szenved
nek.

Uralkodó szelek tavasszal és nyáron a délnyugati, ősszel és télen 
a délnyugati és éjszakkeleti, utóbbiak a futóhomok képzése és ter
jesztése tekintetéből egyformán veszélyeseknek jelezhetők. Késői 
és korai fagyok a csemetékben ritkán tesznek kárt. Az altalaj mély 
homok vagy mély agyagos homok; utóbbi talajnem helyenként szé
kes, ismét helyenként krétás vegyülettel bír, és végre helyenként a 
szék a talaj felületén fordul elő.

A feltalaj, mely laza televény nélküli nyitott homok, részben 
futó homok, melyen a talaj födém vagy teljesen hiányzik, vagy gyér 
fű, sás, vagy moha által képeztetik, kivételt e tekintetben a jó zárlat
ban lévő 10 éven felüli ákác állaboknál tehetni, hol némi televény 
képződés mellett, a talaj födém sűrűbb fű, és némi lomb által képez
tetik.

A feltalaj hullámos felületét a befásítások és begyepesedés által 
megállapodot futó homok buckák okozzák, melyek mélyedései úgy
nevezett semlyék, ha az altalajban a szék mint vegyülék szerepel, 
vizenyősek, hol pedig a szék az altalaj felületén van víztartó meden
cét alkotnak, melyekben nagyobb esőzések után a víz összegyülem- 
lik.
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A vidék általában forrás nélküli csak is nagyobb semlyékekben 
található állóvíz, az erdő területét folyók vagy patakok nem szelik 
át; felemlíthető itt azonban az úgynevezett Körös ér, 1863 évben 
készült, szabályozott csatorna, mely a belvizek levezetésére szolgál.

A  talajvíz, úgynevezett földárja, szintén egyik nedvességi forrá
sát képezi ezen erdővidéknek, befolyása a tenyészetre azonban csak 
a mélyebb fekvésű laposokban észlelhető, hol különösen az ákác 
fejlődését hátráltatja. A földárja igen ritkán s még pedig csak rend
kívüli víz áradások idején jut a talaj felszínére, legutoljára nagyobb 
mérvű föllépése 1879-ik évben észleltetett, midőn a Duna és Tisza 
folyók rendkívüli áradása, továbbá a Pest megyei belvizeknek a 
szabadkai határ felé történt levezetés folytán, a föld árja ember 
emlékezet óta nem észlelt magasságot érvén el, az erdő talajt is 
elborította.”2

A növénytani rész ism ertetése az uralkodó fanemekkel 
kezdődik, melyek közül kiemelt helyen szerepel a fekete és fehér 
nyár, valamint az akác mint újabb fafajok és újabb ültetések. A  
régebbi fafajták közül pedig a tölgy, zöldjuhar, kőris és az éger
fűz stb.

Pánczer a továbbiakban a talaj térszerkezetének hatását ismer
teti az egyes fafajok fejlődésére nézve, így pl. megállapítja, hogy az 
akác fejlődése a magasabb fekvésekben a talajvízmentes dombokon 
(dűnék) kiváló és igen gyors ütemű, helyenként viszont a mélyedé
sekben a magasabb talajvíz miatt a fejlődés üteme lassúbb. A ho
mokvidék gyeptakarójának növényvilágát két teljes oldalon a latin 
nevekkel együtt sorolja fel a szerző. A gyakran előforduló fajták 
között említi a következőket: homoki porcsin (Polygonum arenari- 
um); szőszös bakszakái (Trexgopogon flocosus); homoki csüküllő 
(Centaurea arenaria); apró virágú sziléne (Silene parviflora v. oti- 
les); fénylő poloskamag (Coris permum nitidum); zöldmuhar (Seta- 
ria viridis); tejoltó kásafű (Galium verum); királydinnye (Tribulus 
terrestris) stb.

„Különösen felemlíthető a csillag pázsit, vagy ujjas muhar, mely 
Szabadka vidékén általában tarack név alatt ismeretes, mely messze 
terjedő és gyökerező kemény indái miatt a ívelés alatt levő 
földeken, mint alkalmatlan gyom ismeretes; a tarack legkitűnőbb 
homok foglaló, mely a gyepes buckákat majdnem egyedül tartja 
zölden. Könyen felismerhető 3-5 fűzérből álló, ujasan csoportosult
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Tóth Sándor városi rendes mérnök 
1890-ben készült erdőtelepítő térképe
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zöldes viola színben játszó virágzatáról; a tarackhoz hasonlít a fe- 
nyer, mely uralkodó a homokon és virágának viola színt kölcsönöz, 
előbbitől megkülömböztethető az által, hogy füzérei finom szálká
sok, és ostor indái nincsenek. A perje (tarackbuza) az üdébb és jobb 
homokon fordul elő, azonkívül mint sűrűbben előforduló megem
líthető: a marschall kakuk fű, polyva borz, kopasz köles és a kék 
csenkesz s végre a lapta borz, melyek általában kitűnő homok fo
gók, és különösen homok kifúvásokon találhatók. A befuvásokon 
különösen felemlítendő a homoki nád (arundo arenaria), azután 
kiválló helyet foglal el a cimbor. A nedves és vizenyős rendesen 
szikes felülettel bíró semlékeket a nyúlvessző (Salix rozmarini fó
lia), foglalja el, ezen cserje kitűnő fonóvesszőt szolgáltatván, célsze
rű volna alkalmas helyen rendszeresen tenyészteni.”3

Bármennyire is jelentés és beszámoló jellegű ez a leírás, helytör
téneti szempontból sokatmondó és értékes, mert városunk környé
kéről nem sok természetföldrajzi leírás íródott ez idő tájt. Értékét 
csak növeli, hogy a szerző terepi megfigyelésén alapszik és mint 
ilyen forrásértékű.

Mielőtt a szerző sikerekben gazdag munkásságát méltatnám, 
térjünk ki pár mondat erejéig a város erdőháztartásának ismerteté
sére a századfordulón. Egy 1899-es statisztikai kimutatás szerint a 
szabadkai erdők kiterjedése 9603 kát. hold, melyből 9170 hold váro
si tulajdon.4 A szabadkai homokpuszta erdősítése már 1768-ban 
megkezdődött egy kir. kincstári rendelet értelmében, de az erdők 
szakszerű kezeléséről csak az 1830-as évek közepétől beszélhetünk, 
amikor is városi erdészeket kezdtek alkalmazni (addig a tanács 
viselte gondját az erdőknek és a városi pénzügyek állásától függően 
hol jobban, hol pedig gyengébben kezelte azokat). Tulajdonképpen 
városunknak három ismert erdésze volt, kik hosszabb-rövidebb ide
ig viselték szakszerűen gondját erdeinknek: Beiser (1836-1848); 
Vojnics Rogics Péter (1848-1858) és Pánczer József (1858-1896). 
Pánczer tehát 38 évig végezte becsülettel és nagy odaadással e fá
rasztó és felelősségteljes munkát, járta be a hatalmas terepet (Kun
baja határától Kishorgosig), és tett szert óriási tapasztalatra, melyet 
később, mint szerző és tanácsadó kamatoztatott az erdei üzemterv 
megírásánál.

Végül zárjuk a történetet egy érdekes Pánczer-féle írással, mely 
a már fent említett Körös-érrel kapcsolatos. Valószínűleg szerény
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ségből hallgatta el, hogy az említett vízfolyás szabályozását az ő 
tanácsára és sugallatára fogadta és készítette el a tanács.

Pánczer József 1863. február 28-án javaslatot nyújtott be Sza
badka városi tanácsának a Körösi-erdő nagyobbítása és az ott szét
ágazó vízfolyás megakadályozása tárgyában.5 íme az előterjesztés:

„Tekintetes Tanács

Az összes városi erdőségek között a Körösi erdő a legszebb, és a 
leghasznosabbak egyike, miért is ennek terjesztése és növelése a 
tekintetes Tanács figyelmét jövedelmezőségére nézve is kiválólag 
megérdemli.

Az érintett erdőnek, mely itt ott az aránytalanul szétágazó víz 
folyás által tenyésztésében nagyon akadályoztatik -  oly rendetlen 
alakja van, miszerint azt, -  tekintve, hogy az erdőrésznek földje 
főleg a Körös fa nevelésére nagy előnyökkel bír, -  szükségképen 
rendezni és a kártékony vízfolyásoktól a mennyire lehet megóvni 
kelletik.

Erre nézve bátorkodom alázattal alól írott a tekintetes Tanács
nak a következő tiszti előterjesztést tenni:

Az említett aránytalanul szétágazó vízfolyást, mely jelenleg a körö
si erdőt mintegy két részre szeli, és több helyen az erdőt magát kárté
konyán rongálja, -  szükséges volna saját medrében vissza szorítani, és 
az ez által nyerendő földrészt azonnal körös vesszővel beültetni, a 
beültetést pedig védárkokkal körülvenni, hogy így a fiatal és jövőre 
nézve hasznot hozó erdő a vízmosásától megóvassék.

Hogy ha a tekintetes Tanács ezen előterjesztésemet elfogadni 
kegyeskednék, az esetben kérem egy városi mérnök úrak kiküldeté
sét -  kinek is meghagyni méltóztatnék miszerint a kérdéses munka 
felvételét közbenjöttömmel eszközölve, ennek célszerű kivitelése 
iránt jelentést adjon.

Szabadkán 1863-ik évi Februára 28-án

alázatos szolgája 
Pánczer József 

erdész”

78



E rövid írásában is kifejezésre jut kivételes földrajzi éleslátása, 
az hogy nagyon „érzi” a tájat, szakmai rátermettsége és nem utolsó
sorban határtalan szeretete a természet iránt. Az utókor minden
képpen hálás mindazért, amit írt és tett városunk természetföldrajzi 
arculatának gyarapításáért és megóvásáért.

Jegyzetek

1. Lásd: Lalia Gábor: Az erdész jelentése. 7 Nap, 1993. január 22.
2. Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiakban SzTL.): F: 2.KB 

129. sz. könyv.
3. Uo.
4. Franki István: Szabadka szabad királyi város ismertetése. Szabadka,

1899,148.
5. SzTL., 958/polg. 1863.
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AZ ERDÉSZ JELENTÉSE 
(SZABADKA AZ ERDEI ÜZEMTERVBEN)

Városunk erdeiről számtalan okmány íródott a múltban. A  futó
homok megkötése óriási problémát okozott a városnak, és egy 
1768-as kir. kincstári rendelet alapján gyorsított ütemben kezd
tek erdősíteni. Olyan terjedelmes és gazdagon dokumentált irat
anyagról van szó, melyet mennyiségben csak több tucat folyómé
terben lehet meghatározni. Talán e hatalmas iratanyag rettentet
te el a kutatókat attól, hogy mélyebben és behatóbban foglalkoz
zanak erdeink állapotával.

Létezik azonban egy irat, melyről külön is szólni kell, már csak 
azért, is mert alapdokumentum és mérföldkő volt Szabadka város 
környékének erdőtelepítésében, másrészt viszont érdekes korrajz 
városunk természeti és társadalmi viszonyairól 1885-ből. A  doku
mentum méltánytalanul nem került eddig a nyilvánosság elé, bár 
már sokan felhasználták szakmunkájukhoz. Kisebb földrajzi tanul
mánynak beillő Pánczer József városi erdész terjedelmes jelentése, 
a Szabadka szab. kir. város erdejének üzemterve, melyet 1885. május 
30-án terjesztett fel Pestre a Magyar Királyi Földművelési, Ipari és 
Kereskedelmi Miniszteri Hivatalhoz. (Amint azt már mondottuk, 
egy 1879-es országgyűlési határozat (31. törvénycikk) értelmében 
minden város, illetve község, melynek határában erdő van, köteles 
kidolgozni hosszabb távra erdő-, illetve fakitermelő programját). 
Az erdőgazdasági üzemterv lényegéről csak annyit, amennyit Iványi 
is ír róla: „Ezen 2 ívrétű vastag kötetből álló munka részletesen és 
kimerítően tűnteti fel az egész erdőgazdaság kezelését táblázatok és 
térképek kíséretében. Az egyes részeket természetök szerint cso
portosítja, a közben levő hézagokat is befásításra tűzi ki s az egész 
erdőt 10 vágásra osztja fel; úgyhogy csak 10 év múlva kerül vissza a
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Bauer: Szabadka 1805. évi mezőgazdasági térképe
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vágás ugyanegy helyre. A kivágott erdő újítása nyárfánál sarjadzás 
által, akácoknál pedig új ültetés által történik jól forgatott föld
ben.”1

E jelentésben található Szabadkáról egy szép leírás is, mely bár 
nem mond túl sok újat (városunk ebben az időben már jól ismert), 
mégis szép és élvezetes nyelvezete, valamint az érdekes adatok mi
att méltó rá hogy megismerkedjünk vele. Pánczer József városunk 
társadalmi viszonyairól a következőket írja:

„Szabadka szab. kir. város mint egyik jelentékenyebb vidéki 
székhely a fejlődés kedvező feltételei közt levő népes lakossággal 
bír, a művelődési állapotok általában előre haladottak, műveltség 
tekintetében a város az országban az elsőbbek közzé tartozik. La
kossága a legutóbbi 1880. évi népszámlálás szerint 61 367 lélekre 
tehető, tehát népességre nézve az országban a 3 ik helyen áll. Lakos
sága vegyes ajkú, és pedig magyar, bunyevác, szerb és német.

A városban számos virágzó közintézet létezik, székhelye követ
kező hivataloknak: Kir. törvényszék és ügyészség, közjegyzőség, 
ügyvédi kamara, kir. illeték kiszabási hivatal, adóhivatal, posta és 
távírdának és pénzügyőri biztosságnak. Helyőrségi állomása 3 osz
tag lovasság, egy-egy zászlóalj közös hadseregbeli és honvéd gyalog
ságnak, továbbá székhelye a hadkiegészítő parancsnokságnak. Bir 
több virágzó pénzintézettel, ezek közt egy takarékpénztár és nép
bank, és egy kereskedelmi és iparbankkal, továbbá két zálogintézet
tel. Nevelési intézetei között megemlíthető egy községi főgymnazi- 
um, egy állami tanítónő képezde, számos népiskola és több kisded 
ovoda. Társadalmi élete számos társadalmi és jótékonysági egyletek 
működésében is nyilvánul.

A hírlap irodalmat ez idő szerint a városban megjelenő 4 heti lap 
képviseli.

Lakossága nagyobb részt földmíveléssel foglalkozik, melynek 
állapota virágzó, ellenben az ipar terén kevésbbé fejlett viszonyok 
léteznek. Jelentékenyebb ipar üzletek között felemlíthetők: egy tég
lagyár, azonkívül 5 kissebbszerű gőzmalom, nehány pálinka főzde 
és ecetgyár. A város kereskedelme és piaca élénk.

A kézműipar a városban eléggé fejlett, ellenben házi ipara nincs, 
hacsak a vidéken szokásos tarka kötények készítésében nyilvánuló 
kissebb jelentőségű szővő ipar fel nem elíttetik.
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A város 16,7 négyszögöl mérföld határral bir, határában van 8 
puszta úm. Ludas, Kelebia, Sebesics, Tavankut, Tompa, Verusics, 
és Zobnaticza, továbbá Palics nevű élénk fürdő.

A város határában rendes mivelés alatt levő termékeny terület, 
az adó kataszter legújabb összeállítása szerint, van:

szántó........ 110.273 k.hold
k ert............ 655 f f  f f

r é t .............. 3.755 f f  f f

szőlő 4.032 f f  f f

legelő 30.740 f f  f f

nádas ........ 1.739 f f  f f

e r d ő .......... 9.597 f f  f f

összesen: .. . .  160.791 k. hold

Ezen adatok szerint jelenleg az erdő az összes termékeny terü
letnek 6% ékát foglalja el.”2

A jelentés a továbbiakban szakmai és üzleti jellegű és a fakiter
melés és -eladás lehetőségeit taglalja. A jelentés záró szakaszában 
képet kaphatunk városunk közlekedési viszonyairól is, melyről a 
szerző a következőket írja: „Szabadka város egyik jelentékenyebb 
vasúti csomópont, amenyiben itten keresztezik egymást és részben 
kiindulnak a budapest-zimonyi, alföld-fiumei és szabadka-bajai 
vasutak, azonkívül a városnak élénk forgalma van a szomszédos 
városokkal és falvakkal.

A vidék közlekedési eszközei a város határában a következők:

vasútvonal van ___80 kilométer
országút...................220 ”
községi ú t ....................15 ”

Az utak állapota nem a legjobb, miután alapozott műutak álta
lában nem léteznek és az úttestet a természetes talaj képezi; az út 
fenntartás a kátyúk kiegyengetésén és betömésén kivül, az útárkolá- 
sok jó karban tartására szorítkozik. Az utak azonban rendszerint 
minden időben járhatók.”3

Tagadhatatlan, hogy a leírásban tapasztalhatók bizonyos hiá
nyosságok, így pl. a város etnikai arculatának bemutatása nem tel
jes, ám a dokumentum értékét ez nem csorbítja. Annál teljesebb
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viszont városunk környékének természetföldrajzi leírása, melyben a 
szerző nagyot alkotott, és szinte elénk varázsolja homokvidékünk 
domborzatát, ennek vízrajzi és növénytani sajátosságait. Értéke ab
ban rejlik hogy erdészszemmel íródott (Pánczer József városunk 
legismertebb és legtapasztaltabb erdésze volt, aki több mint három 
évtizeden át rótta Szabadka határát), terepi megfigyelésén alapszik 
és így eredetisége kétségbevonhatatlan. Ha egyetértünk Jovan Cvi- 
jié világhírű délszláv földrajztudós említett mondásával, miszerint a 
földrajzot csak lábon, járva lehet megtanulni, úgy Pánczer József
ben minden bizonnyal városunk nagy geográfusát tisztelhetjük.

Jegyzetek

1. Iványi István: Szabadka szabad királyi város története II. Szabadka, 
1892.

2. Szabadkai Történelmi Levéltár: F: 2. KB 129. sz. könyv
3. Uo.
4. Szabadkai Történelmi Levéltár: F: 272., 16. A. 184/aec 1839
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PALICSI CSUKÁK PESTEN 
(ADALÉKOK A PALICSI- ÉS A LUDASI-TÓ 

HALÁSZMÚLTJÁHOZ)

Régóta foglalkoztat a gondolat horgász- és halászmúltunkról a 
gyökerekről. Rendelkezik-e városunk tradícióval a halászat terüle
tén és mikortól? Volt-e szervezett halgazdálkodás, haltelepítés és 
ha igen, milyen halfajtákat telepítettek? Viselték-e gondját a vizek
nek? Tengernyi, a témával kapcsolatos levéltári dokumentum átta
nulmányozása után úgy döntöttem, hogy két érdekes jelentést is
mertetek a századfordulóról. Mielőtt azonban ezt megtenném, néz
zük, mit ír Iványi István, városunk nagy ismerője az előzményekről: 
„A tavak és egyéb állóvizekből a városnak sokáig nem volt számba 
vehető jövedelme. 1753-1784-ig a Ludasi-tóban és a Körös-érben a 
teknős béka fogás említtetik, melyért a város 1-2 arany évi haszon
bért szokott kapni. A halászatból is kevés folyt be, mert csak kevés 
és hitvány hal találtatott az itteni vizekben. Palityot már 1768-ban 
bérbe vette két halász, a Ludasi-tó után (1130 négyszögöl) a város 
1776-ban csak 12 frt haszonbért kap, 1783-ban 43 frtot, 1786-ban 
pedig rendkívül magas összeget, 160 frt-ot. A palityi halászat meg 
semmit sem ért, azért a város újból szaporítani kezdé benne a 
halakat. Idővel a vizek sziksós tartalmának csökkenésével a halak is 
jobban megszaporodtak, és újabban az 1880-as években a halászat 
már 2000, sőt 8-9 ezer frt jövedelmet hajt a városnak. 1890-ben 
8995 frt kapott a város a halászati jog címén. Nemesebb halfajok itt 
nincsenek, csak ponty, kárász, keszeg és cigányhal tenyészik vize
inkben.”1

Tíz év múlva, pontosabban 1899-ben, Id. Franki István városunk 
másik ismert krónikása Szabadkáról szóló munkájában már a kö
vetkezőket írhatta: „Tavaink, ha nem is épen haldúsak, de nem is
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épen halszegények; a tavi ponty, kárász, csuka elég szaporasággal 
tenyésznek vizeikben, némely évben a város halászati bérjövedelme 
a 10 ezer frt is felülhaladja. A túlszigorú jeges telek s az aszályos 
nyarak meg-megfogyasztják ugyan halaink álladékát; de halmagpót- 
lással főleg csapadékosabb években csakhamar helyreáll a tenyészet 
megfelelő termelése.”2

Ugyanezen év október 31-én Wenczel Lajos számvevő (később 
halászati felügyelő) jelentést küld Szabadka szabad királyi város 
tekintetes köztörvényhatósági bizottságához a városi halászat keze
léséről, illetve értékesítésének eredményéről. Őt Mamusich Lázár 
polgármester bízta meg 1898 szeptemberében a városi halászat ke
zelésével és ellenőrzésével. Egy év elteltével köteles volt beszámol
ni munkájáról a városi elöljáróságoknak. Az eladási naplók össze
gezése alapján készült jelentésből megtudhatjuk, hogy az elmúlt egy 
év alatt a következő mennyiségű hal fogyott el:

E halmennyiségért összesen 33 419 korona 60 fillért kapott a 
város. A különböző költségeket leszámítva a város házipénztárába 
mint tiszta bevételt 17 324 korona 37 fillért könyvelhettek el. (A  
könnyebb összehasonlítás végett a napszám 2-6 korona volt ebben 
az időben, 1 kg liszt 80 fillér, 1 jó ló 800 korona.)

Ezt követően egyhavi, halártáblázat következik októbertől szep
temberig, amelyből megtudhatjuk, hogy 1 kg kárász ára 31-60,1 kg 
csuka ára 56-96,1 kg ponty ára pedig 50-140 fillér között mozgott. 
A kárász és a csuka kilója decemberben volt a legdrágább, 60, illetve 
96, a ponty pedig szeptemberben 140 fillér. Wenczel Lajos jelenté
sét a következő megállapítása zárja: „Végül bátor vagyok megemlí
teni, hogy a Palicsi-tó, az okszerű kezelés folytán, oly haldús, hogy 
ez idő szerint az abban levő halállomány értéke, a 130-140.000 
koronát megközelíti”.3

Wenczel úr szinte percnyi pontossággal adja át évi jelentését a 
köztörvényhatósági bizottságnak az 1900-as évre vonatkozóan,

Kárász 
Csuka. 
Ponty .

76 950 kg 
. 3 408 ”
2 577 ”

összesen: 82,935 kg
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mégpedig december 31-én. A jelentés ugyanolyan pedantériával 
készült, mint a korábbi, és négy szakaszból áll.

Az első szakasz a kifogott halmennyiséget ismerteti fajtákként. 
Ezek szerint január 1-től december 31-ig a következő mennyiségű 
hal fogyott el:

valamint 99 darab „tekenyős béka”. Mivel 1899-ben 73 804 kg 
halat halásztak ki, így a folyó évben 38,5 kg hallal kevesebbet adtak
el. (Egyébként minden szakaszban párhuzamos kimutatás van az
1899-es fogási és értékesítési eredményekkel.)

A második szakaszban az összbevételt taglalja. Ezek szerint:

1899-ben összbevétel 30 056 korona 62 fillér
1900-ban összbevétel 34 431 korona 61 fillér

Az összbevétel tehát 4374 korona 99 fillérrel több a tavalyinál.
A harmadik szakaszban a kiadásokat összegezi, amelyek kiseb

bek a múlt évinél 10 634 kor. 98 fillérrel.
A negyedik szakaszban a tiszta bevételt nyugtázza, mely 20 239 

korona 73 fillér a folyó évre. Ez 5438 korona 97 fillérrel több, mint 
az elmúlt évi, és hogy ez annak köszönhető, hogy a folyó évben 70 
métermázsa ponttyal többet adtak el, másrészt viszont annak, hogy 
a kifogott halmenyiség jó részét a budapesti központi vásárcsarnok
ban értékesítik, ahol is a halárak 45-50%-kal magasabbak.

„Végül jelentem hogy a halgazdaság a szakszerű kivánalmaknak 
teljesen megfelelően vezettetik s hogy a jövő 1901 évben a tőpon
tyok végleges meghonosítása már meg fog történni, miről szóló 
jelentésemet annak idején a tkts. Köztörvényhatósági Bizottság elé 
fogom terjeszteni.”4

A leírottakból kitűnik, hogy városunk csaknem két és fél évszá
zados halászmúltra tekint vissza. Kisebb-nagyobb megszakításokkal 
(Ludasi-tó kiszáradása 1948, Palicsi-tó szanálása 1972) a halászat 
folyamatosnak mondható napjainkig, és egyes években igen jól jö
vedelmezett. A fent említett halászfogási eredményeket a mai pali-

Ponty
Csuka

Kárász 60 564 kg 
10 463 ”
. 2  738 ”

összesen:..........  73 765 kg
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esi halászok is megirigyelhetik. Ezek az eredmények azonban nem 
véletlenszerűen alakultak így, hanem egy tudatos tervezés, szerve
zés és kemény munka eredményeként, amit számtalan levéltári ok
mány is bizonyít. 1888-ban jelent meg és fogadta el az Országgyűlés 
a halászati törvényt, az ismert XIX. törvénycikket, amely gyökere
sen rendszabályozza ezt a gazdasági ágat. E törvény hét fejezetben 
taglalja a halászati jogot, a halászat gyakorlását, a halászati tilalma
kat, a halászati társulatokat és a büntető határozatokat. A palicsi és 
ludasi halászok tisztelték e törvényt, és ezért is mutathattak fel 
figyelemre méltó eredményeket.

A halászattal kapcsolatos kemény és odaadó munkáról Buckle 
angol tudós megállapításával zárom soraimat, aki a History ofCivi- 
lisation című munkájában úgy fogalmazott, hogy: „Azelőtt azon 
országok voltak a legboldogabbak, melyekben a természet legke
gyesebb volt, most azonban azok, melyben az ember a legtevéke- 
nyebb.”

Jegyzetek

1. Iványi István: Szabadka szabad királyi város története II. Szabadka, 
1892,87.

2. Franki István: Szabadka szabad királyi város ismertetése. Szabadka, 
1899,33.

3. Szabadkai Történelmi Levéltár: Városi tanács XII 1433 1899
4. Uo.
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FOHÁSZ SZENT AMBRUSHOZ

Jelige: Honfitársak! ez a rövid élet
Úgy is keserűségek közt vész el, 

Tehát: Legyünk mindnyájan méhészek,
S édesítsük meg életünket -  mézzel

A fenti lelkesítő mottó még 1884-ből származik Göndöcs Bene
dek apát, gyulai lelkész és országgyűlési képviselő tollából. Róla 
bátran elmondható, hogy korának született polihisztora, hiszen 
több mint egy tucat egyházi, még több történelmi és régészeti és 
ennél is több közművelődési és közgazdasági munka és szaktanul
mány szerzője. Elismert gazdasági író. A nagyváradi születésű 
apátplébános különösen nagy irodalmi buzgalmat fejtett ki a méhé
szet, gyümölcstermesztés és selyemtenyésztés mind szélesebb körű 
megkedveltetése, terjesztése és népszerűsítése terén. Az apát szava
ival élve, ezeket a gazdasági mellékágakat „virágzóvá tenni minden 
igaz hazafinak kötelessége.” Mégis talán a méhészet volt az a szű- 
kebb működési szakterülete, melyet valóban szíwel-lélekkel művelt. 
Nevéhez fűződik az Országos Méhészeti Egyesület megalakítása is, 
melynek 1883-tól 1888-ig megbecsült elnöke volt. Úttörő feladatra 
vállalkozott, mert Magyarország 12 000 községében szerette volna az 
említett mezőgazdasági ágazatokat meghonosítani. E nemes célok el
érése érdekében időt, energiát és anyagiakat nem kímélve az ország 
számos törvényhatóságának megküldte a Pár őszinte szó című mun
káját a méhészet, gyümölcsészet és selymészet általános mielőbbi 
elterjesztése érdekében. Apostoli tevékenysége sokban elősegítette 
a királyi helytartótanács ama törekvését, hogy e három mezőgazda- 
sági mellékágazatot mielőbb elterjessze és gazdaságilag vonzóvá 
tegye az országban. Szabadka város törvényhatóságát is megajándé
kozta az említett nyomtatvánnyal -  könyvecskével, ám az -  nem 
találván nagyobb visszhangra és érdeklődésre -  hamarosan ad acta, 
azaz irattárba került. A levéltárban megőrzött és ránk maradt érde
kes hagyaték mit sem veszített mondanivalójából, melynek rövid 
méltatására a továbbiakban még kitérünk.
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Szűkebb pátriánk és Szabadka város gazdaságtörténeti múltjá
nak részletesebb feltárása szempontjából érdemes azonban beha
tóbban is foglalkozni e munka gerincét képező méhészettel, annál is 
inkább, mert történeti fejlődését homály fedi. Egy bizonyos, ősi 
mezőgazdasági ág és keletkezésének időpontját szinte lehetetlen 
pontosan meghatározni. Méltányolván a méh határtalan szorgalmát 
és jövedelmezőségét, az ember igen korán háziasította, úgyhogy szinte 
az egész világon elterjedt. Vidékünkön a középkorban már általáno
san meghonosodott mezőgazdasági ág (nem mellékág, mint a későbbi 
korokban), és a méheket mint dézsmaprédát törvénybe is iktatták. Ezt 
igazolja Mátyás király 1481. évi dekrétuma (ötödik dekrétum), mely
nek első cikkelye, a „Miből járjon a dézsma?” a következőket rendeli 
el alattvalóinak: „Először is a főpap urak és egyéb egyházi személyek, 
kiknek dézsmájuk van, az ország régi szokása szerint semmi más do
logból se vegyenek dézsmát, mint csak borból, gabonából, bárányok
ból, méhekből, kölesből, rozsból, árpából és zabból.”

A török hódoltság korából számokkal is kifejezhető adatok bir
tokában immár teljesebb e kor méhészetéről alkotott kép. Az 1570- 
es és 1578-as évi részletes összeírások (defter-i mufassal-i) tanulsá
ga szerint a szabadkai nahije (Nahiye-i Sobotka) területén a méhé
szet igen magas szinten műveltetett. E közigazgatási terület rájája a

Méhészet a török időkben
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sokféle egyéb adó és illeték mellett kaptártizedet is köteles volt 
fizetni hűbéri járadék gyanánt. „A lakosság cukorellátását a fejlett 
méhészet biztosította. A  kaptáradó méhkasonként két akcse volt. 
Ennek alapján a kaptárak száma a bejegyzett adó összegének fele... 
Egy háztartásra általában hat kaptár jutott.”1

Az 1570-es összeírásban 66 helység van feltüntetve 319 „hitet
len” (reaya) adófizetővel (hane), mely szám alatt a családfő és ház
tartása értendő, kik a számba vett 365 méhkasért 731 akcse (akce) 
pénzt (akcse =  a legkisebb török ezüst fémpénz, mely a XVI. sz. 
közepén Budán két magyar dénárt ért) fizettek. Az 1578-as össze
írásban 52 felsorolt helység szerepel 723 adózóval. A  méhkasok 
száma 4527, az adóterhelés összege pedig 9054 akcse. A mellékelt 
táblázat a méhkasok számának területi megoszlását ábrázolja a 
nahije egyes helységeiben:

Helység Év: 1570 1578

Adófizető
/hane/

Tized
/akcse/

Kaptárak
száma

Adófizető
/hane/

Tized
/akcse/

Kaptárak
száma

SZOBODKA 5 és 60 
szállás

200 100 48 48 275

MADARAS 42 50 25 42 42 425

KIS BAJSA 
(TOPOLYA)

14 14 7 26 21 160

NAGY BAJSA 
(BAJSA)

6 16 8 26 125

KIS HEGYÓS 3 16 8 19 19 15

TORNOS 3 12 6 26 26 105

MÉLYKÚT 2 14 7 14 14 50

BUDI BAYMOK 
(BAJMOK)

- - - 20 20 225

PÁLEGYHÁZ
(PALICS)

- - - 9 9 %

LUDAS _ _ _ 28 28 450

CSONTAVER _ _ _ 27 27 375

KELEBE
(KELEBIA)

- - - 17 17 165

NAGY FÉ/Y/ 
PAPI FÉN/Y/

- - - 14 14 150

A török korszak végével vidékünk méhészetének aranykora le is 
zárult. A  méhészet történeti kronológiájának következő láncsze-
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mét egy 1702-es évi összeírás képezi, és eszerint Szabadkán mindössze 
26 méhkast vettek nyilvántartásba.3 A visszaesés igen szembetűnő, 
olyannyira, hogy az 1748-as évi Szent Mária szabadalmazott kamarai 
mezőváros adókivetési összeírásában a méhek rovata kitöltetlen.

Érdekes korabeli adat, hogy 1758-ban már létezett a városi mé
hek felügyelője is évi 15 forint fizetéssel és természetbeli illet
ménnyel. A kaptárak számáról nem szól a jelentés. Egy 1780-as 
kimutatás szerint a város 36 forint dézsmát fizettetett meg az össze
írt méhköpűk után.5 Az 1870-es évi országos statisztikai kimutatás 
már igen részletes és vármegyénkre nézve is szép és értékes adatok
kal szolgál. Eszerint a Bács-Bodrog vármegye területén jegyzett 
kaptárak száma 10 275. A sz. kir. városokban a megoszlás a követ
kezőképpen alakult: Baja 19, Zombor 124, Újvidék 92, Szabadka 
593 kaptárral. A vármegye többi területén pedig összesen 9447 
méhkaptárt lajstromoltak. Csak mint érdekesség jegyzendő meg, 
hogy Budapesten a kaptárak száma 221. A statisztikai adatok orszá
gos szinten sem hízelgők, hiszen a kamara kerületén mindössze 
44 000 méhkas számláltatott össze. A lesújtó adatokat összegezve e 
kimutatás szerzője végül meg is jegyzi: „E legutolsó szám különös 
figyelmet érdemel; mert tekintettel arra, hogy a méhtenyésztés 
aránylag a legnagyobb hasznot hajtja, s hogy hazánk a méhtenyész- 
tésre igen alkalmas, csakis népének e téren való tétlenségét mutat
ja.’* Szabadka esetében a kaptárak viszonylag magas száma hízelgő, 
ámbár csalóka mutató, mert ha figyelembe vesszük, hogy városunk 
lélekszáma ekkor már meghaladta a félszázezret (az 1870-es nép- 
számlálás szerint Szabadkának 56 323 lakosa van) láthatjuk, hogy a 
kaptárak száma mégiscsak elenyésző.

Az 1880-as évek derekán a történeti Magyarország hat méhész- 
kerületre volt felosztva, melyekben tizenkét méhészegylet tevé
kenykedett, létrehozván így a méhészek országos hálózatát. A bács- 
bodrogi méhészegylet székhelye ekkor Kula. Idővel nyolc, később 
pedig a Magyar Királyi Földművelésügyi miniszter döntése értelmé
ben (1910. jan. 28-án) kilenc méhészeti kerületre tagolódott az 
ország területe. E határozat értelmében Bács-Bodrog, Torontál, 
Temes és Krassó-Szörény méhészkerület központja Temesvár. A 
kerület biztosának pedig Nagy János ismert vándortanárt, méhésze
ti szaktanítót választották meg.7 A magyar méhészetnek is megvol
tak az ismert nagy nevei, olyanok, mint a szakma doyenjének számí
tó Grand Miklós (a magyar méhészet megalapítója, reformátora és 
újítója az ún. országos egyesületi kaptár szabványosított méhlak
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megalkotója), Göndöcs Benedek apát (szakíró -  újító, a kettős 
gyékénykaptár és az új szerkezetű lapozó méhlak feltalálója), Sebes 
Károly (szakíró), valamint az olyan neves szaktanítók-vándortaná- 
rok, mint a budapesti Dömötör László, a sárospataki Nagy Zsig- 
mond vagy a nagysallói Valló János stb. Szakmai tudásuk, ráter
mettségük és szándékuk, hogy e mezőgazdasági ágazatot újra orszá
gosan magas szintre emeljék meg sem kérdőjelezhető. Bár áldásos 
munkájukhoz a királyi helytartótanács mindennemű támogatást 
megadott, városunkban, megyénkben, de országos szinten sem sike
rült a méhészetet a kívánt szinten tömegesíteni és megkedveltetni. 
A miértre országos szinten nem adhatunk pontos és egyértelmű 
választ, ám vármegyénkre és városunkra vonatkoztatva néhány va
lószínűnek látszó következtetés azonban levonható. Csokorba gyűjt
ve a méhészet fejlődését gátló tényezőket, első helyre kívánkozik a 
méhlegelők fokozatos eltűnése. Eltűnésükben mind társadalmi, 
mind pedig természeti tényezők hathatósan közrejátszottak. Fel
szabadulván a török alól a biztonságosabb határőrvidéki korszak
ban (1686-1743), az újabb telepítések után, az újra osztott földeken 
nagy lendületet vett a földművelés. „A méhészet jelentőségében 
sokat veszített azzal, hogy a réteket, legelőket feltörték és az erdőket 
nagy részben kiirtották s eke alá vették. Jelentékenyebb tenyésztő a 
vármegyében alig akad, ámbár tagadhatatlan, hogy alig van község, 
melyben több-kevesebb kaptárral dolgozó méhész ne szerepelne.’ 

Figyelemre méltó Iványi István városunk jeles ismerőjének igen 
helytálló észrevétele is, miszerint: „A mezőgazdaság két könnyű 
foglalkozású mellékágát a selyembogár és a méhtenyésztést nem 
sikerült itt meghonosítani a helytartóság számos sürgető rendelete 
dacára; az itteni népnek nem volt hozzá érzéke, pedig kevés fárad
sággal járó meglehetősen jövedelmező pénzforrást nyithatott volna 
magának.’̂  Úgy látszik, hogy a nehéz földmunkákhoz szokott pa
rasztgazdák a méhészetet amolyan haszontalan, pepecselő munká
nak tekintették. Ismeretes, miszerint ez idő tájt Szabadkán „lánccal 
mérik az embert”, magyarán csak annak van becsülete, akinek földje 
van és annál megbecsültebb, minél több van belőle. A föld ugyebár 
ingatlan, vagyon és örökölhető, a méhek viszont nem tartoznak e 
kategóriába. Bár igaz, hogy „néhányan, kivált az úri osztályból, 
előszeretettel foglalkoznak a méhészettel (név szerint: Zomborcse- 
vics Ferenc, Gvulafi, Vojnics Gergely és Dániel, Simon János, Re- 
quinyi L. stb.” 0 A szélsőséges időjárás ugyancsak olyan negatív 
tényező volt, mely komolyan hátráltatta a méhészet térhódítását. Ilyen
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csapásmérő volt az 1863-as aszályos esztendő is, amikor rengeteg 
méhkas és gyümölcsfa kiveszett. 1 Az 1894-95-ös esztendők is a 
nagyméretű és hosszan tartó aszályról váltak hírhedtté, amikor is a 
rétek és legelők nagy hányada egyszerűen kiégett. A sűrűn egymást 
követő kemény telek, fagyok ugyancsak számottevően tizedelték és 
felbecsülhetetlen károkat okoztak, különösen a rosszul szigetelt 
kaptárakban. Az 1810-es években teret hódító sziléziai eredetű 
fehércukorrépa gyors elterjedése az európai kontinensen a méhé
szet mint gazdasági ág alkonyát, fokozatos leépítését vetítette elő. 
Az ágazat jelentőségének csökkenésével szinte egyenes arányban 
csökkent a mézfogyasztás is. A századfordulóra Szabadka mézfo
gyasztása is megcsappant és szerény méreteire utal az a tény is, hogy 
az aránylag kis létszámú méhészelit által kitermelt méz kielégíti a 
helyi szükségleteket „mert a nép rendesen csak karácsonykor hasz
nálja.”1 Sok más várostól eltérően Szabadkának megadatott a le
hetőség a méhészet magasabb szintű fölfejlesztésére. A méhlegelők 
újbóli megjelenése (a XVIII. sz. végén és a XIX. sz. folyamán végre
hajtott nagyarányú erdőtelepítések -  10 000 kát. hold; gyümölcsö
sök és szőlők telepítése 8000 kataszteri holdon) még felcsillantot
ták a reményt és lehetőséget.

Talán e remény felcsillanása ihlette meg Göndöcs Benedek apá
tot, hogy nevelő hatású kis kézi méhészantológiáját városunknak 
megküldje. Mint apátplébános mi sem természetesebb, mint hogy a 
Pár őszinte szó bevezetőjében először a méhészet védszentjéről 
szól. Eszerint Milánó egyik templomában egy oltárkép Szent Amb
rus püspököt ábrázolja méhektől körülvéve a következő jelfelirat
tal: „Nascentem apes, morientem Deus aluit”, azaz „születéskor a 
méhek, haldokláskor Isten által tápláltatott”, miért is Szent Ambrus 
a méhészet védszentje. Munkáját öröm olvasni, mert szinte árad 
belőle az imádat és lelkesedés e szakma iránt. Szinte megszállottja 
annak az elképzelésnek, hogy a méhészetet már gyermekkorban kel
lene tanítani minden községben tanítók és lelkészek bevonásával, 
kik maguk is felkarolták e nemes ügyet és érzik fontosságát. Az apát 
gondolatai mindenesetre elgondolkodtatók. A múlt bebarangolása 
után egypár szót napjaink méhészetéről is szólni kell. Meglepő, hogy 
komoly gazdaságföldrajzi tanulmányokból és statisztikai kimutatá
sokból hiányoznak a méhészettel-méztermeléssel kapcsolatos ada
tok. A méhészegylet tagjaitól kapott adatok alapján kitűnik, hogy 
Szabadka község területén mindössze kb. 100 méhész űzi az ősi szak
mát és ebből 50 tagja az egyesületnek. A kaptárak száma kb. 2000.
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Egy kaptár átlagban évente 20 kg mézet termel. E mutatók alapján 
könnyen kiszámítható, hogy községünk területén az évi mézhozam 
átlag kb. 40 000 kg. E számadatok tükrében is csak az a végkövet
keztetés vonható le, hogy a mezőgazdaság e mellékágazata továbbra 
is méltánytalanul elhanyagolt, mostoha ágazat és szórakozásból 
művelik. Amennyiben igaz a mondás, hogy a múlt iránytűje a jelen, 
úgy vidékünk nagy múltú népe és dicső polgártársaink teljesen eltá
jolódtak és nagyfokú gazdasági rövidlátásról tettek maradandó ta
núbizonyságot legalábbis a méhészet mint jól jövedelmező gazdasá
gi ág fontosságának a megítélésében.

Végezetül feltehetnénk a nagy kérdést, hogy a méhészet mint ősi 
gazdasági ág visszanyerhetné-e valaha is régi megbecsült státusát? 
A válasz talán az lehetne, hogy nem valószínű, mert túlhaladta a 
történelem, és a mezőgazdaság más ágazataiban lejátszódó gyors 
forradalmasító felfedezések egyszerűen lekörözték, háttérbe szorí
tották és másodlagossá tették.

Egyetlen reménysugár maradt már csak, mely a méhészetet 
éltetheti -  a fohász Szent Ambrushoz!
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ALUDASIGÁNYÓK

A Szabadka és környéke gazdaságtörténetének feltárására irá
nyuló kutatások egyik sarkalatos és megkerülhetetlen témaköre a 
dohánytermesztés. A szabadkai levéltárban fellelhető nagybecsű és 
féltve őrzött XVIII. és XIX. századi gazdasági iratanyag számottevő 
része vidékünk dohánytermesztésével kapcsolatos. A városi tanács 
és a Magyar Királyi Adóhivatal szabadkai részlege, valamint a Ma
gyar Királyi Belügyminisztérium, a Császári és Királyi Dohánybe
váltó Szegedi Hivatala és az ugyancsak Magyar Királyi Pénzügyigaz
gatóság Szegedi Kirendeltsége pentagonban történő számos e té
mával kapcsolatos átirata és levelezése azt igazolja, hogy a dohány- 
termesztés nemcsak regionális, hanem országos fontosságú.

Gazdaságtörténeti jelentőségén túl a téma még izgalmas telepü
léstörténeti és statisztika adatokban is bővelkedik.

Az ismert kertészeti kultúrák közül talán egy növény termeszté
se és értékesítése sem okozott annyi fejfájást a törvényhatóságok
nak szűkebb pátriánkban és országszerte, mint a burgonyafélék 
családjába tartozó dohány.

E kertészeti kultúra dísznövényváltozatát Kínában már ősidők 
óta ismerték, Európában mégis Kolumbusz (1450-1506) révén vált 
ismertté, aki 1492-ben a guanahani (Antillák) bennszülötteknél 
látta először, hogy kukoricalevél közé csavart dohányt pöfékelnek. 
Ezt követően elterjedése Európában viszonylag gyors volt. A törté
neti Magyarország területére az első nyers dohánylevelet Borne
missza Pál (1499-1579) erdélyi püspök hozta be 1568-ban.

A „száraz részegségnek” gúnyolt dohányzást kezdetben üldözte 
a polgári törvényhozás. Az egyház is küzdött ellene, így VIII. Orbán 
(1569-1644) 1642-ben és X. Ince pápa (1519-1591) 1650-ben egy
házi átokkal sújtotta a dohány élvezetét. Az egyházi átok egy évszá
zadig, 1724-ig volt érvényben, majd eltörölték.
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Mivel a dohányzás elterjedését a hatóságok képtelenek voltak 
megakadályozni, inkább gazdasági előnyt igyekeztek kovácsolni 
belőle, ezért megadóztatták. A leggyakoribb adóztatási mód a 
dohánymonopólium, az egyedáruság különböző változatai vol
tak.

A rendelkezésünkre álló adatok egyöntetűen igazolják, hogy 
Szabadka tágabb határában először Ludason termesztettek do
hányt. „A török uralom után Ludas puszta került Szabadkához, és 
már az 1740-es években kezdtek itt főleg kertészek letelepedni és 
dohánytermesztéssel foglalkozni. 1744. nov. hóban Tyurtyia Simon, 
Kozaracski János, Korponai György és János kaptak itt kerteknek 
való földeket”1

Az öt telepes dohánykertész (gányó) család(fő) csak szerény 
hányada azoknak, akik Szegedről és környékéről (Csongrád és Csa- 
nád megye) rajzottak ki a délvidéki pusztákra. „A szegediek több 
évtizedig tartó kirajzása ennél jóval előbb, már az 730-as éveken 
elkezdődött: egyaránt irányult a környező uradalmak lakatlan pusz
táira és a már népesedő településére. A pusztákra elsősorban do
hánytermesztő kertészek (hortulani) mentek, s a XVIII. század de
rekán a Tisza és a Maros mellékén sorra jöttek létre a dohányker
tész telepek.”2

Ekkor települtek be a Bánság lakatlan kincstári pusztái is. A 
kitelepülő zsellérek többsége szerb volt, de akadtak közöttük szép 
számban magyarok is. Először a ház nélküli zsellérek távoztak Sze
gedről és környékéről, majd később a többiek is túladtak ingóságai
kon a szebb jövő reményben. Az adót ekkor már nem Szeged váro
sának, hanem a megyének fizették. A dohánykertészek kis területen 
gazdálkodtak, egy-egy birtok nagysága 1-től 4-5 holdig terjedt.3 Az 
1750-es évek elejéig a ludasi gányók szép jövedelemre tettek szert a 
dohánytermesztésből és még adót sem fizettek. A gyors anyagi gya
rapodás szemet szúrt a városnak, és a városi tanács hamarosan 
döntött. Egy 1754. ápr. 18-án hozott határozata értelmében a luda- 
siaknak minden lánc után fél mázsa dohányt kellett adó gyanánt 
beszolgáltatni.4

Idővel a dohánytermesztés elterjedt a környező szállásövezetek
ben és a városhoz tartozó településeken is. Egy 1788. december 
14-én kelt kimutatás szerint.
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•  Ludason
483 kát. hold dohányföldön 
4405 mázsa és 15 font termett

•  Vámteleken
I 55/1600 holdon
II mázsa, 14 font termett

•  Zobnaticán
2 kát. hold dohányföldön 
12 mázsa termett

•  Gyöngyénben
6 14/1600 holdon 
35 mázsa, 81 font termett

•  Nagyfényen
4 kát. hold dohányföldön 
31 mázsa, 70 font termett

•  Tavankúton 
23 25/1600 holdon 
168 mázsa termett

•  Kelebián 
82 40/1600 holdon 
805 mázsa, 46 font termett

A beültetett 604 13/1600 holdon tehát 5469 mázsa és 24 font 
dohány temett. Mivel a mázsának piaci ára ekkor 4 forint 12 krajcár 
volt, így a termelők 22 000 forint jövedelemre tettek szert ebben az 
évben? A termelési feltételek ekkor valóban ideálisnak mondha
tók. A dohány térhódítása a gabonatermesztés rovására történt. A  
dohány utáni jövedelem a fekete talajon ötször, a homokon pedig 
tizenkétszer volt nagyobb a gabonáénál, értékesítése nem ütközött 
nehézségbe, hiszen szabadon árulhatták a piacon bárkinek, mint 
más terményt. Az idillikus körülmények azonban csak rövid ideig 
tartottak. 1783-ban Ausztriában a császári kir. kincstár magához 
ragadta és kisajátította a dohány egyedüli árusítási jogát és ezt a 
jogot Magyarországon is biztosítani szerette volna, de ha ezt nem is, 
legalább a vásárlás jogát. Utasította a helytartótanácsot, hogy en
nek érdekében tegye meg a megfelelő lépéseket. A helytartótanács 
már 1788-ban rosszallását fejezte ki a városi tanács ellen, mert 
megengedte, hogy a kir. kincstár jogát semmibe véve más is vásárol
hasson dohányt. A helytartótanács 1789 elején szigorít és újfajta 
dohány termesztését rendeli el.6 Ezek az új rendeletek nemhogy 
előbbre vitték volna, hanem inkább visszavetették a dohányter
mesztés eddig lendületes és eredményes termesztését. „Az egyed- 
árusági törekvés, mely a dohány összevásárlásában vetélytársat nem 
szenvedett maga mellett, meg is tenné gyümölcsét a termelésre 
nézve, mely nagyon hanyatlani kezdett s több helyen abba is maradt. 
1813-ban csak 2600 mázsát, 1815-ben éppen csak 1600 mázsát ter
mesztettek, amely jósága szerint 5-12-22-30 frt-on és Szegedre
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szállítva a Cs. Kir. Dohányraktárban 48 frt-on adatott el, s a szegény 
termelők a vevők konkurenciája nélkül alig tudtak megélni. így 
folyt a termelés tovább kisebb-nagyobb buzgalommal a termelők 
nem nagy hasznára!”7

Az 1851. március 1-jén bevezetett dohány-egyedáruság csak egy 
volt azon népszerűtlen rendelkezések közül, amelyek komoly gátat 
vetettek a dohány szabad termesztésének. Ezt a rendelkezést is, 
akárcsak a többit, melyeket az abszolutizmus (1850-1858) ideje 
alatt iktattak be a pénzügyi és jogi rendszerbe, a nép határtalan 
gyűlölettel fogadta. A dohányt a kincstár aránytalanul alacsony 
áron vásárolta meg a termelőtől, mert csak neki volt szabad eladni, 
és magas áron adta el a fogyasztóknak. Sok magyar nemes ősi pipá
ját inkább szögre akasztotta, semhogy ilyen módon az osztráknak 
adózzon. 1868-tól az alkotmányos magyar kormány sem törölte el 
ezt a rendelkezést és az állami kincstárnok tartotta vissza az egyed- 
áruság jogát. Dohányt termeszteni továbbra is csak a kormány enge
délyével volt lehetséges. A nép joggal érezte úgy, hogy idegen kéz 
matat a zsebében és az immár magyarrá vedlett pénzügyőrrel sem 
tudott egykönnyen megbarátkozni. A korabeli adóerkölcs alacsony 
színvonalára volt jellemző, hogy a köztudat a finánc kijátszását, a 
pénzügyi adókihágásokat a nép egyáltalán nem tekintette tisztességte
len dolognak. „Ludason a termelők újabb időben több visszaélést 
engedvén meg maguknak, a pénzügyminiszter büntetésül végre egé
szen eltiltotta illetőleg elvonta tőlük a dohány termelési engedélyt.

A szabadkai levéltárban számtalan olyan korabeli fenyegető 
hangnemű belügyminisztériumi átirat létezik, amely bár Szabadka 
szabad kir. város közönségének van címezve, ám kizárólag a ludasi 
gányókra vonatkozik. Az alábbiakban egy ilyen okmányt mutatunk 
be betűhíven:

„A magyar királyi belügyminisztertől 
Szabadka szabad királyi város közönségének

A magyar királyi pénzügyminisztériumnak folyó évi Május 3-án 
15.500 szám alatt kelt átirata szerint az ország egyes vidékein azon 
vélemény van elterjedve, hogy a dohánytermesztés szabad, minek 
folytán egyesek magukat dohány maggal ellátják.

Miután azonban a dohány egyedárusági rendszabályok or
szággyűlési határozat által e folyó évre fenhagyattak, s tartani lehet 
attól, hogy a megváltozott politikai viszonyok téves felfogása mel
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lett, ezen eset az ország több vidékén is előfordul, nehogy emiatt 
főleg a fenálló rendszabályokkal kevésbé ismeretes köznép utóbb 
büntetés alá vonassék: felhívom a közönséget, hogy erről a lakossá
got a legkiterjedettebb közhírré tétel mellett kellőleg felvilágosít
ván, egyszersmind arra is figyelmeztesse, hogy mind azok ellen, akik 
engedély nélkül dohányt termesztenének, a fenálló rendszabályok 
teljes szigora fogna alkalmaztatni.

Budán 1867 évi Május hó 18-án
B. Wentheirn Béla”9

Nemcsak az engedély nélküli dohánytermesztés ütközött vétség
be, hanem a tiltott dohányárusítás is. Némely esetben a pénz
ügyőrök túlbuzgósága szinte forradalmi hangulatot idézett elő a 
városban. Egy ilyen botrányos tömegjelenet képét vetíti elénk Bíró 
Antal főkapitány alábbi jelentése is, amelyben az 1865. március 
26-ai szabadkai történésekről ír. „Eszerint az őrség tiltott dohányá
rusításért egy egyént pofoncsapás közepette kísért a városházára, 
aki azonban az ütést viszonozta. Az eset felbosszantotta az őrséget, 
s visszatérve Majerhoffer pénzügyőri felügyelő rendkívül durván 
lépett fel a tömeggel szemben: fegyverével ide-oda hadonászott, 
békésen álldogáló embereket gorombán odébb lökött, ordítozott, 
amivel csak olajat öntött a tűzre. A hatalmas tömeg lázongani 
kezdett, mire a pénzügyőrök jobbnak látták, ha a zárda felé veszik 
útjukat. Majd visszaléptek és fegyvereiket a népre szegezték. Az 
összecsapás elkerülése végett a városi őrmester rendőrséget küld a 
tetthelyre, ami még inkább felbátorítja a pénzügyőröket: puskatus
sal, karddal, szuronnyal támadnak rá a közeledő néptömegre, de az 
ártatlan templomba menőket is agybafőbe verik”10 A főkapitány az 
incidens okait kutatva megjegyzi: „... utcai zavargásoknak fő oka 
abban rejlik, hogy a pénzügyőrök hivatalos hatáskörükön túllép
nek, az embereket oknélkül bántalmazzák, s ha netalán válakit a 
tilos dohány áruláson rajta kapnak azt puska tusával vagy egyébként 
is ütlegelni szabadosnak tartják, s nem ritkán vérig sértik.”

A dohánytermesztési engedélyt csak meghatározott névre és 
földterületre egy évre adták ki a dohánybeváltó felügyelőségnek. Az 
engedély megszerzésében csak azok a községek reménykedhettek, 
amelyeknek a határában a talaj alkalmas volt a dohánytermesztésre, 
amelyek eddig is dohányt termesztettek és amelyeknek határában 
legalább 20. kát. holdnyi területet szántak erre a célra. Az egyes
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tulajdonosok összes birtokterületüknek maximum ötöd részére 
kaphattak ültetési engedélyt. Bizonyos esetekben (árvíz-talajvíz) az 
állam eltekintett a szigorú rendszabályok alkalmazásától, melyet 
híven tükröz az alábbi átirat:

„Szegedi m. k. pénzügyigazgatóság 
A m. k. adóhivatalnak.

Szabadkán
Hogy azon földbirtokosok, kik a kedvezőtlen őszi időjárás miatt 

földjeiket gabonával bé nem vethették, a m. k. pénzügy ministerium 
folyó hó 19-ik 20,080 szám alatti rendelettel megengedni méltózta- 
tott, hogy a kincstár részére való dohány termelési bejelentések még 
folyó évi május hó 15-éig elfogadhatok, kijelentvén, hogy a dohány 
termelés a dohány területekkel szomszédos helységekre is kiter
jeszthessék melyek a dohány termelésre eddig jogosítva nem voltak. 
Miről az adóhivatal azonnali közhírré tétele végett értesítetik.

Szeged 1871. évi április hó 22-én
Sedlicska m p ”12

Csongrád megyében az 1894-es dohányszüret kifejezetten 
rosszul sikerült, csak feleannyi dohány termett ugyanakkora nagy
ságú területen, mint az előző évben. A holdankénti átlag 266 kg, 40 
forintnyi nyers jövedelemmel.

Bács-Bodrog megyében az 1894-es esztendőben csak négy köz
ség termesztett dohányt. A számadatok, bár kisebb területen, mégis 
kedvező termelési eredményeket mutatnak. Itt a holdankénti ho
zam 376 kg és ez jobb az előző évi eredménynél, amikor öt község
ben termesztettek dohányt.

Csongrád vármegye területén a gyenge dohánytermésért minden 
bizonnyal, mit már annyiszor, a Tisza és mellékfolyói által okozott 
árvizek okolhatók. Bács-Bodrog vármegyében a négy dohányter
melő község közül az egyik Ludas volt. A mindössze néhány száz 
lélekszámú falu apraja-nagyja gányóskodott. Egy 1862-es évi adó
hátralék összeírásából kiderül, hogy a faluban 112 dohánykertész 
földtulajdonos és sokuknak számtalan bérlője volt.

A dohánykertészet agóniája és hanyatlása vidékünkön tulajdon
képpen az I. világháború után kezdődött. Hanyatlását társadalmi és 
természeti okokkal magyarázhatjuk. Az új államhatárral megsza-

102



103

Lu
da

si 
gá

ny
ók

 
az 

19
20

-a
s 

év
ek

 
el

ej
én



kadt a kapcsolat a termelő és felvásárló között. A jó minőségű 
dohány termesztésének súlypontja áthelyeződött Dél-Szerbiába, 
Hercegovinába és Makedóniába, amely vidékeknek az éghajlata és 
talajtani sajátosságai szinte ideálisak e kertészeti kultúra termeszté
sére.

A vidékünkre jellemző dohány nagybani termesztése megszűnt. 
A változás megmutatkozik a táj képében is. Eltűntek a szárító- és 
simítópajták és velük a gányók is.
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A Lalia Gábor tizenhat írását tartalmazó válogatás elsősorban 
a szabadkai szőlőművelés fejlődését ismerteti. A szerző nem kevesebb, 
mint kétharmad részt szentel ennek a témának. Gazdaságtörténeti 
kérdéseket taglal tehát, ezért — a szőlőművelés mellett — felveti a 
szabadkai halászat, méhészet, dohánykertészkedés egy-egy vonat
kozását is. Az utóbbi szektorok ugyan töredékét adták a város 
jövedelmének, de a szabadkai magyarok jelentős részének a múltban 
ezek biztosították a megélhetést. Vidékünkön a fenti gazdasági 
ágazatok — kivéve a dohánytermesztést — már az államalapítástól jól 
követhetők. Köztudott, hogy a körépkori Magyarországon épp ez a 
terület volt gazdasági és művelődési szempontból a legfejlettebb. A 
török hódoltság alatt azonban ez a virágzó élet visszafejlődött. Érdemi 
fejlődés csak a XVIII. század második felében, elsősorban Mária 
Terézia uralkodása alatt, Szabadka esetében a szabad királyi városi 
rang megszerzése után kezdődött meg.

Lalia Gábor tehát elsősorban a szőlőművelést tárgyalja a 
történeti korszakokban: a középkorban, a török időkben, a határ- 
őrvidék megszervezésekor, de nyomon követi a filoxéra pusztítása utáni 
állapotokat is a XIX. század utolsó harmadában. Mondanivalóját első
sorban a Szabadkai Történelmi Levéltárban található forrásokra: 
okmányokra, régi kéziratos térképekre alapozza. Olyan adatokat is 
sikerült előbányásznia, melyek azt bizonyítják, hogy a filoxéra meg
jelenése előtt nemcsak a homokon foglalkoztak szőlészettel, hanem a 
XVII. század utolsó harmadában alapított településeinken: Bajmokon, 
Csantavéren és Sándorban is. A levéltári forrásokat minden esetben a 
szakirodalom alapján értelmezi, ezeket konkretizálja, elsősorban az 
észak-bácskai régióra vonatkoztatva.

A gazdaságtörténeti írások másik csoportját azok az össze
foglalók képezik, amelyek a város erdészetével, méhészetével, dohány- 
termesztésével foglalkoznak. A levéltári iratok arról tanúskodnak, hogy 
a várost övező futóhomok lekötése a település első és legfontosabb 
feladata volt. Ezek a tájformáló munkálatok csaknem kétszáz évig 
tartottak, mert csak a múlt század első évtizedében értek véget.

Lalia Gábor tanulmányai hézagpótlóak: Szabadka egykor 
megírandó történetéhez, néprajzához nyújtanak hasznos adalékokat, 
mivel az észak-bácskai település gazdaságának történetéről hiányosak 
az ismereteink.
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