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Az Életjel szerkesztősége — Csépe Imre és 
Laták István posztumusz kötetei után — ez al
kalommal az 1913-ban Moholon született és tíz 
évvel ezelőtt, 1969-ben Szegeden elhunyt Muhi 
János helytörténeti írásaiból jelentetett meg vá
logatást.

Fiatalon kezdett publikálni. A  zombori Űj 
Hírek szerkesztőségében dolgozott. Részt vett a 
Jugoszláviai Magyar Üjság Városok és községek 
c. pályázatán. Ennek eredményeként 1933-ban 
a Jugoszláviai Magyar Könyvtár Városok . . .  
falvak . . .  c. kétkötetes gyűjteményébe felvették 
az Adáról, Moholról és Péterrévéről szóló cik
keit. Irt a Moholi Nagyvölgyről, Gunarasról és 
más bácskai helységekről. Meghívták a vajda
sági írók 1936-ban Törökkanizsán megtartott ta
lálkozójára. 1938-ban a Kisebbségi Könyvtár
— az új jugoszláv szövetkezeti törvény magyar 
fordításával együtt —  kiadta A jugoszláviai ma
gyarság gazdasági megszervezése c. értekezését, 
a Kalangya pedig néhány évvel később Zom bor 
története c. monográfiáját.

A  világháború után tisztviselő volt a guna- 
rasi tanyavilágban, Zomborban és Szabadkán, 
majd ismét visszatért az újságíráshoz. A  Magyar 
Szó szabadkai munkatársaként dolgozott halá
láig. Riportjait, tárcáit, karcolatait egyaránt kö
zölték a magyar és más nyelvű lapok, sugározta 
a Szabadkai, Ú jvidéki és Belgrádi Rádió. Egy 
szarajevói könyvkiadó vállalat az ő fordításában 
jelentette meg Karinthy Ferenc Budapesti ta
vasz c. regényét.

Muhi János a táj szerelmese volt. Értékes 
helyzetrajzokat adott a Tiszáról, Palicsról, a Lu- 
dasi-tóról, a Körös patakról, ennek a vidéknek 
városairól, falvairól, madárvilágáról, az itt élő 
emberekről. A  szülőföld fogalma, szeretete ele
ven valósággá vált a Mesélő m últ c. sorozatá
ban.

Ezek közül gyűjtötte össze a legjobbakat 
Urbán János. Valamennyi érdekes, hasznos ol
vasmány fiatalnak, idősnek egyaránt.
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AZ ÖSVILÁG TERMÉSZETES MÚZEUMA

Az írásos emlékeket elpusztítja az ellenség, az írott pa
pírokat elfújja a .történelem szele, de az írásbeliség magában 
is csak újabb vívmánya az emberiségnek. Előbb jött a tűz 
csiholója, a vadász, és csak nagyon későn utána az az ember, 
aki nemcsak szóban, hanem írásban ás el tudta mondaná, amit 
akart. Az írástudó ember nagyon későn érkezett erre a mi 
tájunkra, a barbárok földjére. A  szomszédos Pannóniában 
már kétezer évvel ezelőtt is magas kultúra volt, a Tiszántúlon, 
Dáciában ás már sót bányásztak, aranyat kovácsoltak ék
szerré, amikor itt a Terra Barbariában csak egy út mutatta 
az utat a jövő felé. Ez az agyagból döngölt út azonban két vi
lágot kötött össze.

Szabadka az írásos emlékek szerint csak hatszáz eszten
dős múltra -tekinthet vissza. Ez .megtévesztő adat, mert a 
régészek ásója olyán leleteket tárt fel, amelyek szerint lega
lább húsz-huszonötezer esztendő óta él ember ezen a tájon. 
Nem volt még írásbeliség, de már élt .itt ember. Méghozzá 
olyan ember, aki iltthagyta a nyomát.

Hol volt még Pannónia és Dácia, amikor a ludasi ember 
már itt élt?

Röviiden összefoglalva azokat az eredményeket, ame
lyeket a tudomány feltárt, a Szabadka határához tartozó 
Ludasi-tó a Pannon-tenger olyan utolsó maradványa, amelyet 
még nem kezdett ki a civilizáció. Az ősvilág. természeti mú
zeuma, ezért rs helyezték államvédelem alá. A hajdani élő
világ olyan egyedülálló őai életközösségét őrizte meg, hogy 
tudományos jelentősége nemzetközi. Az Egyesült Nemzetek 
két tudományos szervezete (is nyilvántartja és istápolja, hiszen 
a vízi madarak tavaszi és őszi vándorlásai idején milliónyi 
szárnyas vendégnek nyújt igazi bácskai vendéglátást: kosz
tat és pihenőhelyet díjmentesen, lehetővé téve, hogy felerő
södve folytassák útjukat távoli céljaik felé. Ha itt maradnak 
egyes madarak — mint a siLrályok is —, azokat védi, szereti, 
táplálja és dajkálja a tó. Igazi jó anyja ezernyi élőlénynek a 
planktonoktól a fehér kócsagig. Nem a tó a bűnös azért, hogy 
minden élét a másikból él, de majdnem egyedülálló lehetősé
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get nyújt arra, hogy a világ tudósai tanulmányozhassák az 
ősi élet mindéin összefüggését.

A  szárazföld még a tónál is érdekesebb.
Száraz esztendőben valaki kutat mélyitett és kőszerű va

lamit talált a kút fenekén. Jöttek a szakemberek és azt mond
ták: mammut száján van ez a kút. Nincs egy kút, amely olyan, 
mint ez: mammut szájából csobog a víz.

Ezt az egyedülálló szabadkai csodát parasztemberek fe
dezték fel, amát pedig most mondunk el, azt már a régészek 
ásója nyomán ismertethetjük:

A  tó körüli dombok valóságos kincsesbányái a kutató ré
gészeknek. Egész Európában sámcs még egyetlen olyan lelő
hely, ahol ilyen szűk területen a kőkorszaktól kezdve napja
inkig képviselve volna az emberiség fejlődése történetének 
minden szakasza, ahol az ember világtörtóneti útját ennyire 
egyértelműen lehetne követni.

Egymásra rakódnak a kultúrrétegek és ezt látjuk:
A  kőkorszak kultúrája ott van a Budzsákban, ahol pat

tintott kő szerszámait őrizi a múzeum.
A  nioszai hídnál levő Gyöngypart viszont .arról mesél, 

hogy hat-hét ezer esztendő óta van itt emberi település. És 
még többről is. Itt találták meg a .régészek a bácskai föld
művelés első nyomát. Különösen érdekes az .az agyagedény, 
amely híven megőrizte hétezer év előtti mesterének ujjle
nyomatát.

Ez még a kőkorszakban volt.
Rengeteg cserépedényt hoz felszínre a szél, amikor olyan 

a kedve, hogy kifújja a homok alól a múlt titkait.
így szellőztette ki azt a titkot is, hogy a rézkorszakbeli 

vadásznak azért kellett levágni a lábát, nehogy visszajöjjön 
az élők világába. Ami biztos, az biztos.

A  titkok titka azonban a Hinga. Ez az ősi domb, amelyről 
annyit tudunk, hogy a neve magyarul Királyhalmát jelent. 
Azt is tudjuk, hogy valaha egy erődrendszernek volt a köz
pontja. Hét alközpont van körülötte. Emberkéz emelte dom
bok és titkok.

Növényvilágának különlegességeit inkább csak a szak
emberek ismerik és értékelik. Sok olyan növény található a 
tó környékén, amely még az egykori füvespuszták emlékét 
őrzi és európai ritkaságnak számít.

Kötelek kellenének annak felsorolására, hogy hány és 
milyen fajta élőlénynek nyújt életlehetőséget a tó, a parányi
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mikroszkopikus szervezetektől a piócán, teknősbékán és réti 
sasán keresztül a vízinövények ezerszínű csodálatos világáig. 
Tanulmányozása sok természetkutatának jelent izgalomtali 
munkát, örömet, tudományos sikert.

Találtak itt .akkora viidrakoponyát, amely nagyobb a fel
nőtt ember fejénél, és akkora pontybordát, amelynek hossza 
38 centiméter volt — hogy csak a legérdekesebbeket említsük.

Aki errefelé nézi ezt a itájat, jusson eszébe, hogy ez a ho
mok valahol az idők mélyén tengerfenék volt, az ősi Pannon- 
tenger. De bocsássa meg önnek a tengernek ezt a homokot.

A homokot nem a tenger adta, hanem a szél.
Ezen ia tájion az uralkodó elem ma is a szél. A  homoki 

szél. Ha jó barát és nyugatról fúj, esőt hoz erre a szomjas 
homokra, ha nem, leég itt minden az aszályos nyárban. Év
ezredek óta. Ez is történelem.
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BÁCSKA LAKÓI KÉTEZER ÉVVEL EZELŐTT

A történetírók szerint kétezer évvel ezelőtt harcias, bátor, 
rablótermészetű, kóbor nép foglalta el a Duna—Tisza közét, 
amelyet a római írók Bojok pusztájának neveztek. A  szarma- 
ta-jazygok voltak. A Fekete-tenger vidékéről jöttek. Négy 
évszázadon át lakták a Duna—Tisza közét és a Temes vidékét, 
és sokszor harcban állottak a rómaiakkal, akik a Dunántúlt, 
a Szerémséget és ia mai Románia területét is leigázva tar
tották.

Négy évszázados ittélésiik nyomai mindenütt megmarad
tak Bácskában. Most már tudjuk, hogy Szabadka, Zenta, 
Verbász, Palánka táján ás voltak telepeik, nemcsak a Duna 
mentén. Gubitza Kálmán volt az első bácskai kutató, akinek 
Monostorszegen sikerült felfedeznie és feltárnia egy szarmata- 
jazyg temetőt. 1902^ben ismertette kutatásai eredményeit a 
Bács—Bodrog vármegyei Történelmi Társulat ülésén. Ebből 
az előadásából idézzük érdekes megállapításait erről a nép- 
vándorlás előtti időben a mii tájainkon lakott mépról, amelyet 
a hunok áradata söpört le a történelem színpadáról.

„A  sírmező a csatorna és a Crna-bara közötti magaslaton 
fekszik. A  sírok sorosak. Irányuk kelet—nyugati, mélységük 
rendszerint két méter, egymástól való távolságuk pedig 3 
méter. A  halottakat legtöbször ülő helyzetben, kelet felé for
dított arccal tették a sírba. Fekvő helyzetet csak alig néhány 
esetben tapasztaltunk.

Mellékletekben különösen a női és a gyermeksírok bővel
kednek. A  különféle színű, anyagú és nagyságú gyöngyök, 
csörgők, gyűrűk, fülbevalók, csatok, tűk, fibulák, átlyukasztott 
állatfogak stb. mellett rendesen ott van az elefántcsontból 
való fésű is.

Míg a női sírok mellékletekben általában gazdagok, 
addig a férfisírok (inkább szegénynek mondhatók. Jellemző 
mellékletük az öv tájékán található kis vascsat. Míg a női 
sírokban vegyesen voltak arany, ezüst, bronz ékszerek, addig 
a férfisírokban inkább csak vasból készült tárgyak voltak, s 
csak elvétve egy-egy bronz szíj vég.
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A kézművesség termékei közül ott találjuk <az agyagedé
nyeket. Az egyik fajta finom agyagból kézzel volt formálva, 
égetése pedig olyan kezdetleges, hogy a levegőre hozva el
porladt. A  másik fajta durva, szemcsés anyagból való, koron
gon készült, és ágén jól van kiégetve.

Találtak a sírokban házáeszközöket ás: örlőkövet, orsó
gombot és szövőszék-nehezéket.

Az >iti jazygoknak állandó telepük volt. Ezt ligazolja az a 
körülmény, hogy rendszeres temetőjük volt. Családi életük
ben a keletről hozott ,szokások uralkodtak. A nők csecsebecséi 
és ékszereik -sokasága piperészkedésd hajlamaikra enged kö
vetkeztetni. A  nők ruhája gyöngyökkel díszített redőszerű bő 
öltöny lehetett, melyet a derék táján övvel vagy tűkkel 
csatoltak össze. A  nők szerepe a családban aligha terjedt túl a 
gyermeknevelésen.

A  férfiak már egyszerűbb ruhát viselhettek, melyet az 
öv tájékán ők lis összecsatoltak. Későbbi kutatók szerint ez a 
nép hozta magával azt a viiseletet, amelyet még .most élő öreg
jeink iis hordtak: a bő ujjú inget, bő szárú gatyát, amelyet 
felsőruháiként hordtak. Télen ködmön egészítette ki az öltö
zéket.

A  halászatot és vadászatot nagymértékben űzték, amit 
az ékszerként használt átlyukasztott szarvas- és medvefogak 
mutatnak. Földműveléssel 'is foglalkoztak, ezt bizonyítják az 
őrlőkövek; Az orsógomb és a szövőszék-nehezék után ítélve a 
fonás és szövés mesterségét ás ismerték.

Ékszer-tárgyaik legtöbbje importált cikk. A  szomszédos 
rómaiakkal állhattak kereskedelmi összeköttetésban.”
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NÉGYSZÁZ ÉVES ÚTINAPLÓ VAJDASÁGRÓL,

Szeretek régi, elsárgult, fakult írásokban lepozgatnd, 
hiszen híradást, üzenetet jelentenek a múltból és ia múltról. 
Különösen ha személyes élményeket, megfigyeléseket, ta
pasztalatokat rögzítenek. A  történetírók iinkább csak a nagy 
eseményeket írják le, népek és korok nagy sorsfodulóit, há
borúkat, katasztrófákat, királyok, népvezérek nagy dolgait. 
Az utazók útinaplói azonban olyasmiit is tartalmaznak, ame
lyek emberi közelségbe hozzák a kort és a tájat, többé-ke- 
vésbé hiteles képet festenek arról, amiit láttak. Ilyen írás 
Lubenau útimaplója iis.

Reinhold Lubenau kömigsbergi gyógyszerész csaknem 
négyszáz esztendővel ezelőtt járt a mi vidékünkön, 1587 
tavaszán hajózott végig ia Dunán. Gyógyszerésze volt annak 
a népes küldöttségnek, amely öt hajóval vitte a török szul
tánnak II. Rudolf osztrák császár szokásos évi ajándékát. Az 
ajándék tulajdonképpen olyan adóféle volt, amelyet .az oszt
rákok a fegyverszünet fejében fizettek a törököknek. A  pa
tikusnak nem volt más dolga, miint hogy gyógyszerekről gon
doskodjon a küldöttség esetleg megbetegedett tagjai számára, 
így hát ráért naplót vezetni a Bécstő.1 az Aranyszarv-öbölig 
vezető hosszú úton. Bennünket a naplónak csak az a része ér
dekel, amely a mi tájainkról ad híradást.

A  császári küldöttség Mohácsnál partra szállt és megte
kintette az 1526. évi csatateret, ahol a törökök szétverték 
Lajos király hadait. Fél évszázaddal a csata után a patikus 
még látta azt a kiszáradt öreg tölgyfát, amelyet a törökök 
annyira körülraktak a legyőzött magyarok koponyáival és 
csontjaival, hogy ailiig látszott ki közülük. „Örök figyelmezte
tésnek’' szánták ezt a törökök. Lubenau a koponyákról mohát 
gyűjtött, mert az ilyen mohát kitűnő vérzéscsillapító szernek 
tartották.

Azokon a réteken, (ahol a Dráva a Dunába ömlők, renge
teg pompás szarvasmarha legelészett. A  küldöttségnek nem
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csak az számított meglepetésnek, hogy itt ilyen sok a jószág, 
hanem az is, hogy hihetetlen olcsó áron vásárolhattak belő
lük. Lubenau »azt írja, hogy ez az ország lekülönb része, 
mert semmiben sem szenved hiányt. Nemcsak Magyarországot 
táplálta ez a viidék, hanem Horvátországot, Boszniát, sőt 
Németországot és Itáliát ás, mert olyan nagy volt az állatál
lománya, olyan sok a gabonája, kiváló .a bőm. „Meg kell siratni 
—írja —, hogy ez a pomás viidék az ellenség kezére került.” 
Meglepődött azon, hogy az ottani nép hamuban sült lepényit 
eszik kenyér helyett. Leírja, hogy a lepényt vízzel kevert 
lisztből gyúrják, sót nem tesznek bele és hamu alatt sütik. 
Megállapította, hogy melegen jó ízű, és jól csúszik rá a bor.

Vukovámál nagy karavánszerelvényt látott, amely tele 
volt tevés kalmárokkal, zsibongó keleti kereskedőkkel.

Ilokról azt írja, hogy szép kerek tornyait -már kikezdte 
az enyészet. A  várat fallal bekerített szép városka veszi kö
rül, benne három karcsú török minaret. A  Duna-parton egy 
kastély ramjai láthatók.

Péterváradról azt írja, hogy szép és nagy vár, remekül 
fekszik a sziklás hegyen. Szép tornyai vannak és két fal 
veszi körül. A  két fal között sok faház áll, közöttük hatalmas 
templom, magas toronnyal. A  hegy lábát hosszúkás falu veszi 
körül, benne szép keresztény templommal, amelynek homlok
zatán .az 1070-es évszám alvasható. A  vár mellett, a Duna 
mentén szép szőlőskertek, a vár alján pedig egy romba dőlt 
templom. Előtte hajómalmokat ningat a Duna vize.

Karlóca romokban hever, csak egy beszakadt boltozatú, 
nagy templom áll még, benne hat szépen faragott pillérrel. A  
templom most lovak, juhok istállója. A  város közelében 
még állott egy szép görög templom, amelyben apácák tartóz
kodtak. A  templom kapuja szépen faragott és aranyozott, az 
oltár előtt is aranyozott keresztek állnak. Sok ezüst- és üveg
lámpa van a templomban, azonfelül kék bársony- és fehér 
függönyök.

Titelt a törökök Cseveliknek hívják. Csak annyit mond 
róla a patikus, hogy Nagy Constantinus építtette, mielőtt 
Konstantinápolyt megnagyobbította.
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Szlaaikameiit azért hívják így, mert itt kősót fejtenek. 
A sóbánya mellett a törökök meghagytak egy nagy és szép 
templomot, amelyet faházak vesznek körül. A  hegyen áll még 
a vár, körülötte hosszúkás településsel. A hegyi vános régi 
házai helyett most fabódék húzódnak.

Lubenau hajón utazott és csak aranyit látott a Vajdaság
ból, amennyit a Duna partjáról befoghatott a szem, mégis 
érdekes az írása, üzenet a múltból.
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A BÁCSKAI TAVAK ÉS VÍZEREK TITKA

Szabadkának öt tava (a Kelebiai-, Palicsi-, Vér-, Sós- és 
Ludasi-tó), három komolyabb folyócskája (Kőrös-ér, Csík-ér 
és Bács-ér vagy Krivaja) és néhány olyan kisebb vizere van, 
amelyek nyáron át csak éppen hogy folydogálnak, de tavasai 
kedvükben nagy folyót játszanak (Fűzfás-folyó, Sebesicsá 
völgyér, Kaponyai völgyér, Kispalicsi-ér).

Honnan a vizeknek .ez a szokatlan bősége ezen a területen, 
amelynek talaja átmenetet képez a Duna—Tisza közének 
homokrangetege és a Bácska humuszdús fekete földjei kö
zött? Miért éppen itt alakult ez az egyedülálló tóláncolat, és 
miért erednek itt Bácska legjelentősebb vízered?

A  választ sokan keresték erre a kérdésre. Legbehatóbban 
Treitz Péter foglalkozott a jelenséggel századunk elején. Meg
állapítása szerint a szabadkai tavak és folyómedrek kelet
kezése a dilúviumnak (negyedkori, régebbi özönvíz) abba a 
szakaszába nyúlik viissza, amikor a második löszréteg lera
kodott, de a Duna-völgy vizei még erős folyással ömlöttek a 
homokhát mélyedésein át a Tiszába. A  vizek lefolyásával a 
Duna—Tisza köze egész homokos területe szárazzá vált, a 
buckák között levő tavak, medrek ás kiszáradtaik. A  mélyedé
sek ezután már csak a légköni csapadékból eredő vizeket 
vezették le, nyáron elmocsarasodtak, idővel ki is száradtak. 
Felületük -kötöttebb, kemély szikes agyagmárgára változott 
és kemény kérget képezett, amely nem eresztette át sem a 
levegőből hulló csapadékot, sem iaz altalaj vizét, a föld árját. 
Így azután a tavak nyáron száraz, tavasszal pedig vízállásos 
mélyedések voltak. A  mocsarak fenekén keletkezett réti már- 
ga helyenként szilárd kőzetté formálódott, úgyannyiira, hogy 
Palics közelében, a Kővágó iskolánál a követ bányászták is a 
szabadkaiak.

Hogyan telítődtek meg mégis vízzel a tavak és honnan 
erednek az ereknek nevezett folyócakák?

Az a vízrekesztő márga, amely a kiszáradt mocsarak 
fenekén képződött, Szabadka környékén 98 méter tengersaint 
feletti magasságból rakódott le. A  márga fölött Szagadkától 
északra vastag homokréteg képződött, amelynek vastagsága
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30—40 méter és déli (irányban lejt. A  mintegy 50 .négyzetkilo
méternyi területre lehulló csapadék jó -része átszűrödik a laza 
homokon, összegyűlik a vizet át inem eresztő réteg szintjén, 
ma déli irányban lefolyik és a fekete humusz határán forrá
sok alakjában előretör >a föld alól. Ekkor már Kőrös-érnek, 
Osík-ér.nek, Krivajának hívják ...

Azt is megállapította a kutató, hogy a szabadkai tavak 
hajdan összefüggő vízterületet képeztek, azaz egyetlen tavat 
alkottak. A  szelek azoinban a letűnt évszázadok során rendü
letlenül hordták a homokat északnyugatról déli irányban és 
lassanként feltöltötték a mélyedéseket. Annyi homokot hoztak, 
hogy a tavakat lassanként elszakították egymástól s az egyet
len tóból öt lett. Legjobban igazolja ezt az állítást az a tény, 
hogy a Ludasi-, Sós- és Vér-tó egy vonalban fekszik Paüccsal 
és alig néhány méter magas csak az a homokréteg, amely 
elválasztja őket egymástól. A  két legnagyobb tó, a Ludasi- és 
a Palicsi-tó között mindössze két méter a szintkülönbség. A  
Paliicsi-tó 102, a Ludasi pedig nem egészen 100 méter tenger
szint feletti magasságban fekszik.

A  három nagy vízér, a Kőrös, a Csík és a Krivaja, a 
múlt században még jóval szélesebb, mélyebb, nagyobb folyók 
voltak, mint manapság, a vízimalmok százait hajtották és 
rengeteg volt bennük a hal. Egész sor bácskai község lakosai 
életében játszottak fontos szerepet, hiszen mindegyikük hosz- 
szabb 100 kilométernél. A  Kőrös-ér Kanizsánál, a Csík-ér Pé- 
terrévénél ömlik a Tiszába, a Kri vaj át pedig 180 évvel ezelőtt a 
Duna—Tisza-csatornába vezették be. Most Szenttamásnál öm
lik bele.
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SÍROK A GOMBOSI VEREMLAKÁSOKBAN

Végtelenül (izgató kérdés, hogy a csillagok benépesítésére 
készülő ember mióta él a Földön. A  tudósok még nem egyez
tek meg ebben, sőt még arról is folyik a vita, hogy a világ 
kölönböző tájain talált ősleletek közül melyiket tekinthetjük 
embeni csontoknak. Egyes tudósok szerint talán másfél millió 
év múlott el azóta, amikor a fejlődés kialakította a mai ember 
ősét. A  Tanganyikában talált ősemberi csontvázat egymillió 
évesre becsülik, a magyarországi Vértesszőlősön nemrég fel
fedezett ősemberről pedig feltételezik, hogy mintegy félmillió 
évvel ezelőtt kerülhetett Közép-Európának erre a részére.

De mióta él ember a mai Bácskában?
Erre a kérdésre még nehezebb válaszolni. Valószínűleg 

csak tíz-húszezer esztendeje. Arra azonban, hogy hogyan élt 
a bácskai ősembar, már könnyebb felelni. És ezt részben Gu- 
bitza Kálmánnak, a régészkedő bácskai tanítónak köszönhet
jük, aki a saját és mások kutatásai alapján számos cikkében 
írta le megállapításait, értékeléseit.

Gubitza Bácska földtani viszonyai és földrajzi fekvése 
alapján úgy vélte, hogy a szárazföldi élet a Bácskában a Te- 
lecskai dombok és a titeli fennsíkon kezdődött, a körülmények 
azonban úgy hozták, hogy a régészek ásója mégis a Duna és 
a Tisza mentén tárta fel az ősemberi települések első nyomait.

„Az évezredek előtt lepergett emberi élet apró-cseprő vo
natkozásait különösen a gombosii és monostorszegi ásatások 
eredményei tükrözik — írja. — A  jelek egybehangzóan azt 
mutatják, hogy az itt megtelepült ősnépek civilizációja már 
elég magas foikan állott, -már tudniillik abban az értelemben, 
amint a kőkori ember civilizációját mérhetjük. Az -is kétségte
len, hogy műveltségüket magukkal hozták. Ezen a kultúrán túl 
már csak a bramzkori utódok álltak, s az itteni őstelepek fölé 
emelt helyeken állapíthatunk meg bizonyos fejlődési fokot.”

Bácska kőkorszakbeLi embere a vizek közelében levő, de 
árvíztől mentes magaslatokon lakott. Lakása földbe vájt üreg 
volt, amely fölé nádból vagy ágakból számyékot emelt, az 
üreget pedig agyaggal betapasztotta. Ezt bizonyítják a megta
lált tapaszrögök.
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A  lakóházaknak használt verem konyhahulladékaá arról 
tanúskodnak, hogy ez az ősember lismerte és használta a tüzet, 
étlapján pedig va<iak, halak, kagylók és csigafélék szerepel
tek. Tehát a foglalkozása halászat és vadászat volt. Fegyverei, 
szerszámai jórészt agyagból és állati csontokból készültek, 
hiszen Bácskában nincs kő, a követ messziről kellett hozná. De 
azért mégis vannak kőeszközei is: kőkés, kőbalta, őrlőkő, csi
szolókő, nyílhegy.

Leggyakrabban használt nyersanyaga, amelyből sok min
dent el tudott készíteni, az agyag volt. Ez kéznél volt mindig, 
csak használatának módját kellett megtanulni. Agyagból ké
szítette a tűzpadot — a mai tűzhely ősét —, a hajítókövet, 
a buzogányként használt agyagbunikát, a halászatnál nélkü
lözhetetlen hálónehezéket, az asszonyoknak szükséges orsó- 
gombot, de ebből csinált játékot gyermekének és ebből for
málta meg listenei szobrocskáit iís . Leginkáb azonban edények 
készítéséhez kellett az agyag. Edényeit eleinte agyagból for
málta, kézzel. Volt ezek között mindenféle nagyságú ávóedény, 
fazék, az élelmiszer tárolására alkalmas, sokszor méternyi 
magas magtartó edény is.

Az ökölkővel, bunkóval, nyíllal elejtett vadak szarvából, 
agancsából, élesre hasított lábszárcsontjából vagy a nagyobb 
halak oldalbordáiból pompás támadó fegyvert és sokféle szer
számot ügyeskedett össze: tőrt, szigonyt, nyílhegyet, árt és 
tűt, de a kapa és ásó ősét is ebből készítette.

Nagyon érdekesek a temetkezési szokások iís : az ősember 
a veremlakásban, vagy annak közelében temette el halottait, 
s vele mindazt, amii kedves holmija volt: fegyvereit, csecsebe
cséit, sőt legkedvesebb állatait is. Edényekben ételt is készí
tett a halott mellé, ezért van a sírokban sok edény.

A  gombosi ősemberek különálló temetője nem volt. A  
sírok mind a lakásokban vagy azok közvetlen közelében van
nak. Momostorszegen ás a putrilakásoikban voltak a sírok.

Gomboson egy sírban egy teljes marhacsontvázat is talál
tak. Ki tudja, miért temették el gazdájával együtt a jámbor 
kérődzőt? Vagy azért, mert nagyon szerette ezt az állatot, 
vagy azért, mert nagyétkű volt s úgy gondolták, hogy szük
sége lesz a halál utáni hosszú úton.
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RÓMAI VÁR BEGECSEN

Századunk elején sok vita folyt tudományos körökben 
arról, voltak-e római telepek a Bácskában is, és azokat a nagy 
földépítményeket, amelyeket római sáncoknak hívnak, melyük 
nép is építette. Az bizonyos, hogy a Duna menti római előre
törések idején Bácskát harcias nomádok lakták, akik majd 
egész életüket lóháton töltötték, nagyszerűen beleilleszkedtek 
a mocsárral, náddal teli, úttalan, járhatatlan tájba, és a 
rómaiak bizony nehezen boldogultak velük. Traianus császár 
és utódjai hosszú háborúkat vívtak velük, mígnem Marcus 
Aurelius (ii. u. 161— 180) legyőzte őket és arra kényszerítette 
a szarmata-jazygokat, hogy a Duna bal partjáról 76 stádium- 
nyira (14 km) visszavonuljanak. Többek között a mai Kiskő- 
szeg helyén létesített vár is a szarmat-jazygok megfékezésére 
épült. De voltak római erődök máshol iís a Duna mentén, sőt 
nemcsak a folyó jobb, hanem bal partján .is.

Egy bácskai területen épült római vár pontos helyét si
került megállapítani. Goibitza Kálmán számolt be róla 1907- 
ben. Töbek között ezeket írja:

„A  szamata-jazygok földjén Dononiával szemben (Bános
tor) római vár épült. Ezt Castellum Onagriumnak inevezték.

Ezen erődöt állítólag Diocletianus császár korában Maxi- 
mianus építette, és a III. század végén az Augustusról elneve
zett segédcsapat, valamint a légiók egy-egy százada tanyázott 
benne. Kétségtelen tehát, hogy a táborhely annak idején 
mint dunai rév nemcsak kereskedelmi, hanem stratégiai szem
pontból is jelentős szereppel bírt.

A  vár romjainak felkutatásával sokan foglalkoztak, vég
re dr. Frölichnek sikerült a romokat megtalálnia Begecs 
határában, a falutól délre eső Kuva dűlőben. Frölich a romo
kat nem ásatta meg, de konstatálta, hogy még mindig igen 
szilárdan álló alapjai vannak, bár onnan már 1838-ban ás 
kocsiszámra hordták a követ a falu szerb templomának épí
tésére. Az írott adatok, a fennmaradt romok és ott talált 
bélyeges téglák után megállapította a begecsi romok római 
eredetét és azokat mint Onagriinum ramjait vezette be a 
szakirodalomba.
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Később a dunagálosi református egyház irattárában talál
tak értékes adatokat, amelyek megerősítik a begecsá romok 
eredetét. Az iratokból kiderült, hogy 1791-ben a dunagálosiiak 
a templom építéséhez felhasználtak 116 öl követ, amelyet a be- 
gecsi határban levő Kuva-vár romjaiból szedtek ki. A  be- 
gecsi vár alapfala három öl széles volt. A  dunagálosiak beépí
tettek a templomba egy nagy feliratos követ is.

A  Történelmi Társulat meg is ásatta ezeket a romokat. 
Mindjárt az ásatások kezdetén napfényre került az alapfalak 
egy része. Ez a fal közvetlenül a Dunáig húzódott. Feltártak 
egy félkör alakú falat ás, amellyel szemben előkerült egy 
szobortalapzatra emlékeztető építmény is. Ez a falazattól 
északra volt, egy másik pedig keletre és a Dunával párhuza
mosan húzódott.

Az alapokban terméskő és .római téglák voltak A téglák 
a Herculia légió pecsétjét viselik. A  téglák közül három a 
zombori múzeumba került.

Az ásatások során találtak cserépedényeket és bronzér
meket is, melyek mind azt boznyítják, hogy a Begecs határá
ban felfedezett romok azonosak az Onagriiumnak nevezett 
római vár romjaival. A  várat a szarmaták Kuva-várának 
hívták.”

Gubitza írásából kiderül, hogy a római vár romjaiból 
két templom is épült, arról azonban nem beszélnek az írásos 
emlékek, hogy mi minden épült még azokból a régi téglákból 
és kövekből az előző évszázadokban. Hiszen sok-sok kocsi 
téglát és követ el kellett onnan hordaniuk a környék lakóinak, 
amíg a terjedelmes római várból csak annyi maradt, hogy 
ásatásokkal kelljen feltárni az alapokat.

Eltűntek a rómaiak, eltűntek a váraik is.
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MARTONOS FÖLDÜLÁSA 1617-BEN

A  törökök Buda bevétele és a zentai csata közötti másfél 
évszázados időszakban 1̂514 — 1697) tartották uralom alatt 
a mi Bácskánkat is, de nem voltak korlátlan urai a vidéknek, 
mert a felvidéki magyar portyázók szüntelenül zaklatták őket 
meglepetésszerű támadásaikkal. A  törökök csak a megerősí
tett várakban tartottak katonaságot (Péterváradon, Bácsban, 
Zomborban Szabadkán, Szegeden). A  terület többi része, 
amely nagyon gyér népességű volt, szabad prédája volt a 
végvári vitézek pusztító kedvének. A  nép nemcsak a töröknek 
adózott, hanem a felvidéki várakba lis küldözgette ajándé
kait, hogy védelmet eszközöljön ki a támadások ellen. Ez sem 
jelentett azonban teljes biztonságot, és nagyon gyakran meg
történt, hogy a felvidékiek feldúltak és el is pusztítottak 
egy-egy bácskai falut.

Martonost 1617-ben négy ízben iis érte ilyen támadás. A 
szegedi levéltár okmányai őrizték meg a támadás emlékét.

Az egyik okmány szerint: „Nagy szögediek, mi nagy ín
ségben élső emböröik, akik az tengörnek veszödelmes örvé
nyes helyén vagyunk” 1617. november 12-ii levelükben értesí
tik a pozsonyi királyi kamarát, hogy a lovas hajdúk feldúlták 
Martonost és kirabolták a lakosokat. A  történelmi hitelesség 
és a nyelvezet eredetiség kedvéért érdemesnek tartom szóról 
szóra idézni a levél egyes részeit:

„ ...  nagyságotoknak azt is akarjuk értésére adnunk, mi
velhogy a mi szomszédságunkbeli mező-mar tonosii atyánkfi- 
ainak ez esztendőbeli nagy kárvallásukat és fogyatkozásukat, 
hogy möly nagy kárvallott embörök lőhetnek szegényök, 
mind marhájukból s mind pénzükből, mind pedig testi ruhá
zat jukból úgy higgye nagyságtok, hogy ebben az esztendő 
forgásában úgy mint pinkösd estéül fogván négyször volt 
dúlása a jámbor atyafiain a mi feleinktől, úgy annyira, nagy
ságos uraink, hogy semmi idegöny nemzetiségi tatár nem 
tött volna hasonlóbb dúlást rajtuk. Rövid summával hatszáz- 
harmincegy forint ára kárt vallottak ruházatjukból és pénzük
ből. Ezenkívül 40 ökröket hajtottak e l ..
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A  szegediek kd akarták eszközölni nemcsak azt, hogy a 
magyar csapatok hagyják békén az itteni lakosságot, hanem 
azt is, hogy térítsék meg a martonosiak kárát. Ezért bizo
nyítványt adtak ki a martonosiaknak. Az 1618. május 2(M 
keltezésű levél lényeges része így hangzik:

„Nagyságotok és uraságotok ez mi levelünkvel kölleták 
mögtalálnunk, mivel hogy az elmúlt 1617. esztendő táján, 
úgy mánt pánkösd estin elsőbben lett nagy dúlás és kárvallás 
az mi szomszéd falubeli martonosi körösztyén latyánkfiaiin az 
fölföldi lovas haldúk miatt, kik szögényöknek jó féle jószága
ikat hatalmasul elvitték. Annak után viszontag másodszor 
reájuk mönvén Szent Mihály nap táján, az kiknél mi kicsin 
pénzt és ezüst marhát, ház közbelli ruházatot találtanak, mindö
nöket elvittenek. Harmadszor reájuk való mönésükben 40 ök
röket elhajtottak... Kárvallásukra egész városul bizonyságok 
vagyunk.”

Más okmányokból kitűnik, hogy a martonosiak küldött
ségét a szegediek el ás vezették a királyi kamarához, hogy 
személyesen is elmodják panaszaikat, kártérítést kérjenek és 
kieszközöljenek olyan parancsot, amely megtiltaná a portyázó 
hajdúknak, hogy megismételjék rablótámadásiaikat. A  szege
diek nagyon alkalmasak voltak az ilyen közvetítésre, hiszen 
az ő küldötteik gyakori látogatók voltak a magyar végvárak 
kapitányainál is. Halat, szőnyeget, aranyat vittek oda hűség
díj fejében, amelyért cserében megszerezték a hatalmasok 
jóindulatát, védelmét, vagy legalább ígéretét, hogy a hajdúk 
békében hagyják őket.
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AZ OROSZLÁN ELLOPOTT FARKA

Vallottak a régi papírok, s az eredmény azt mutatja, 
hogy a közelmúltban Szabadkán nem iís történt nagyszabású 
visszaélés, az ősi Zabatkán és későbbi Szabadkán bizony 
előfordult egy-két olyan eset, amely említést érdemel a késői 
utókor okulására.

Városunk fényes múltjának vannak sötétebb színezetű 
foltjai is, és aki nagyon keresd őket, találhat számos példát 
arra, hogy az elviharzott századok .is szültek olyan nevezetes 
férfiakat, akiknek nevét érdemesnek találta megörökítésre a
— bűnügyi krónika. Találtam olyant iís, iaki ma — ha törté
netesen élne — esetleg szemináriumot is tarthatna abból a 
tudományból, hogy kell a birtokos névmást mindig csak az 
egyes szám első személyében alkalmazni. Az első hely kétség
telenül néhai Blagojeviics Ábráhám városi pénztárost illeti, 
aki nem kevesebb, amint háromszáz esztendőre járó fizetését 
előlegezte ki a város kasszájából. Tolvajok, sikkasztok, hami
sítók szép számban akadtak a múltban iis. Helyszűke miatt 
csak néhány nevezetesebb esetet említek.

Rosszul is kezdődött. ..

Sajnos már a legrégibb ismert okmány is, amely mostani 
ismereteink szerint a város inevét első ízben megörökítette, 
bűnügyi tárgyú. Lopásról cseveg. Azt tanúsítja, hogy 1391-ben 
a vármegyei főispán többek között egy Ágoston nevezetű tol
vaj felett is ítélkezett, aki Zabotka lakosa volt. A  per anyagát 
képező régi okmányokat elsodorták a történelmi viharok, s 
így nem tudjuk, hogy jeles elődünk vállalati vezető volt-e, 
pénztáros vagy csak amolyan tisztességes szegénylegény, aki
nek lovat kellett lopnia, hogy ne járjon egész életében gya
log. A  bűntény súlyát tehát nem (ismerjük, így csak azt 
tudjuk, hogy neki köszönhetjük városunk nevének első em
lítését a régii 'okmányokban. Lám, egyesek arra nem ás gondol
nak, hogy a kár mellett az ilyen emberek milyen hasznot is 
hoznak a városnak: messze földön ismertté teszik a nevét.

23



Városunk ineve másodízben abból az alkalomból szerepel 
a régi okmányokban, hogy Zabatka királyi lakosai mindenféle 
visszaélést követtek el a Vastorok (ma Ostorok határrész a 
Ludasi-tótól keletre) pusztán élő jobbágyok ellen. Ezek sem 
maradtak adósok. Lopások, marhaelhaj tások, verekedések és 
gyilkosságok szerepelnek a bűnlajstromon. Az ügyben 1429- 
ben tartottak ítélöszéket, mely alkalommal a verekedéseket 
és gyilkosságokat kölcsönösen megbocsátották egymásnak a 
peres felek, nem úgy a lopást. Mező Péter, Pauli János, Mi
hály és Péter ellen tovább folyik a per ama 25 ökör miatt, 
amelyeket a tettesek elhajtottak a vastoroki pusztáról. Ezek
ről a tolvajokról csak annyit tudunk, hogy királyi gazdatisz
tek voltak és szabadkaiak.

Tűzhalál a hamisítónak

Két évtizeddel később hamisítás miatt került Szabadka 
neve a történelem lapjaira.

Zsigmond királynak volt egy Szemlém Gábor deák neve
zetű jegyzője, bizalmas belső udvari ember, aki gyakran hoz
zájutott a titkos királyi pecséthez. Errefelé jártában egyszer 
benézett Szabadkára ás, meghallgatta őseink bánatát, akik 
mindig soknak tartották a kötelességet és mindig kevésnek a 
jogot, és királyi szabadalomlevelet, privilégiumot gyártott, 
amely különleges kiváltságokat biztosított elődjeink számára. 
A jószívű deák természetesen a király tudta és beleegyezése 
nélkül cselekedte ezt. Az okmányt szabályszerűen ellátta a 
titkos királyi pecséttel is. Hogy a szabadkaiaktól mit kapott 
ezért a hamisításért, arról nem maradt vissza írásos emlék, azt 
azonban, hogy a királytól mit kapott, tudjuk: tűzön égették 
el a hamis okmányokkal együtt. Nemcsak Szabadkának ké
szített ilyen hamisítványt. A  nevezetes esemény 1448-ban tör
tént meg.

Ha már a privilégiumnál tartunk, mondjunk el két érde
kességet erről a szabályszerűen és rendes úton kapott városi 
kiváltságlevélről is.

Szabadka harcos múltját a város címerében szereplő 
karddal felfegyverzett oroszlán jelképezi. A  katonai vagy ha
tárőrvidéki korszakban (1690— 1743) használtak eleink első 
ízben ilyen oroszlános pecsétet. Az oroszlánnak, amely egy
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Š betűvel díszített pajzson ágaskodik, kettős farka van. Ami
kor a város 1743-ban megkapta első privilégiumát, a királyi 
kegy meghagyta neki a kettős farkú oroszlánt. Csak annyi 
lett a változás, hogy most pajzs helyett piros mezőban ágas
kodik a büszke állat Szent Mária mezőváros díszes címerében. 
^Nem is volt baj a két farokkal egészen 1779-iig, .amiidőn sza
bad és királyi várossá nyilvánították Szabadkát, de most már 
Mánia Theresiopolisnak nevezték el. A  királyi kegy új fent 
szentesítette a címernek az oroszlánra vonatkozó részét, de en
nek ellenére a privilégium elején díszelgő szlnpompás festett 
címerben csak egyszerű, azaz egyetlen farka van az arany
szőrű oroszlánnak. A  karddal felfegyverzett büszke állatkirály 
másik farkát elsikkasztotta a festő. (Nem is csoda, hiszen az 
oroszlán büszkén felvágott fejjel mereven előreszegezte te
kintetét s így nem láthatják, mi történik hátul.)

A  következő évszázadban újból baj volt ezzel az orosz
lánnal. A  város visszakapta régi nevét. Újból Szabadka lett. 
A  királyi okmány most sem változtat a címernek az orosz
lánra vonatkozó részén, mégis megtörtént a hallatlan eset: 
ezüstszínűre festették az oroszlánt, pedig aranyszőrű volt örök 
életében. A  festő, úgy lászik, eltulajdonította az arany és az 
ezüst közötti árkülönbséget. Vagy csak meghamisította a 
címerünket?

Érvágás a város kasszáján

A Szabadkai Történelmi Levéltár sok százezer okmánya 
közül legalább ötven irat azzal a sikkasztással foglalkozik, 
amelynek főszereplője Blagojevics Ábrahám egykori városi 
házipénztárnak, bűntársa pedig Romics Albert pénztári ellen
őr. Az ellenőrzést végző királyi biztos jegyzőkönyve szerint a 
városi pénztár hűtlen kezelőjének kezén 1820 és 1828 között 
44 337 forint csörgött ki a város pénztárából.

Ez az összeg természetesen nem mond semmit a mai em
bernek. Mennyi volt az a 44 337 forint? Utánajártam és íme 
az eredmény: Abban az .időben ezer falazó téglának 12, egy 
mázsa árpának pedig 6 forint volt az ára. Ilyen valutában 
tehát Blagojevics hárommillió^hétszázezer téglát, illetve hét- 
ezer-négyszáz métermázsa árpát sikkasztott el. Még kézzel
foghatóbb azonban az összeg nagysága, ha tudjuk, hogy a
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sikkasztó pénztáros évi fizetése 150 forint volt. Eszenimt tehát 
majdnem háromszáz esztendőre vette fel előre a fizetést. A 
polgármester fizetése 400, a tanácsnoké 300, a pandúroké 55 
forint volt. A  város alkalmazottainak lajstroma szerint 1820- 
ban a város összes alkalmazottainak — a pandúroktól a pol
gármesterig, beleértve a lelkészeket, tanítókat, tűzoltókat, 
csőszüket is — összesen 18 215 forint volt iaz évi fizetése. Esze
rint tehát a sikkasztás a város összes alkalmazottainak majd 
három esztendőre szóló teljes fizetését teszi iki.

A  pénztárhiányt az 1828. évi tisztújítás alakalmával fe
dezték fel, amikor az ellenpárt került -uralomra. Azonnal le
tartóztatták Blagojevicsot és Romicsot, a nyolc éven át űzött 
körmönfont fosztogatás kivizsgálása azonban még évekig 
tartott. Kétévi vizsgálati fogház után úgy döntöttek, hogy 
magas kaució ellenében szabadlábról védekezhetnek. Blago- 
jevics rövidesen meghalt, nem bírta .kivárni az ítélethozatalt, 
Romács pediig, -akit csak hanyagsággal és bűnpártolással vá
doltak, igyekezett úgy összekeverni az ügyet, hogy még tíz 
év múlva se ért véget a vizsgálat. Közben belekevertek az 
ügybe két tekintélyes tanácsnokot és főszámvevőt is, és még 
hosszú évekig ez a sikkasztás állt a városban egymás ellen 
harcoló érdekcsoportok választási propagandájának közép
pontjában. Az érvágást évtizedekig nem heverte ki a város.
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A PÖRÖS-PUSZTA MESÉJE

Nagyon békés folyócska ez a Körös-ér, hiszen az év leg
nagyobb részében lustán hömpölygeti kevéske vizét alig hat- 
nyolc méternyi széles medrében, tavasz jöttén azonban rend
szerint legónykedő kedve támad és nagy folyónak képzeli 
magát: elönti a partja mentén elterülő alacsony homoki földe
ket. Amióta .kikotorták a medrét és szabályozták a folyását, 
nemigen csinál nagyobb galibát, a múltban azonban elkövetett 
olyan jeles cselekedeteket is, hogy véres csatározásokat oko
zott és sok emberöltőnyi időre megmérgezte a két szomszéd
város egymás közötti viszonyát. Ezenfelül Horgos földesurával 
is összeveszej tette a jó szabadkaiakat.

Kicsi folyócska ez a Kőrös-ér, mégis belekerült a törté
nelembe: már Anonymus is megemlékezik róla a honfoglaló 
magyarokról szóló krónikájában, azután 115 éves háborúságot 
okozott Szeged és Szabadka között, 88 éves pereskedést Horgos 
földesura és Szabadka között, majd a trianoni békekötés ide
jén hajózható folyóvá léptették elő, végül ott szerepel minden 
mérnöki tervben, amely a Tisza—Palics-csatoma kiépítését 
célozza. Már Kiss József, a Bezdán—Becse-csatoma építője is 
belerajzolta 150 évvel ezelőtt a Kőrös folyását abba a tervébe, 
amellyel Szabadkát kikötővárossá akarta varázsolni.

Híres folyó ez a Kőrös-ér...

Vér folyik a homokért

Amikor a törökök kivonultak a szabadkai várból, de a ve
lük folyó csatározások még tartottak, a környező puszták ke
vés számú őslakossága behúzódott a katonai sánccá alakított 
Szabadkára, hogy biztosabb menedéket keressen a törökök 
gyakran ismétlődő becsapódásai ellen. A  városivá lett pusztai 
lakosak hozományként magukkal hozták mindazokat a terüle
teket, amelyeket laktak, vagy a török időben béreltek. így 
alakult iki Szabadka tizenkét pusztára kiterjedő nagy határa. 
A  szabadkaiak úgy vélték, hogy területük északi határát a
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Kőrös-ér képezd azon a jogon, hogy a török idők alatt is ez 
a vízér képezte & határvonalat Szeged felé, .noha a szabadkaiak 
béreltek földeket a vízéren túli területeken is.

A  Kőrös-ért mint határvonalat elismerték a különböző 
kormányhatóságok iis. Igen ám, de a Kőrös-ér kalandozó ter
mészetű folyócska volt abban az időben. Ha tavaszi áradás
kor megduzzadt, hatalmas területeket öntött el ezen a sík 
homokvidéken, amikor pedig levonult rajta az árvíz a Tiszá
ba, nem mindig tért vissza korábbi medrébe, hanem újat vájt 
magának. Kanyargásai közben szertelenül elkalandozott, elte- 
kergett hol jobbra, hol balra, ha kedve támadt, két ágra sza
kadt és szigeteket képezett. Játszott a határvonallal.

A  vízémek ez a csintalankodása odavezetett, hogy a pa
ragrafusokon lovaglók felvetették a határrendezés kérdését. A 
szabadkaiak úgy vélték, hogy a Kőrös-ér mindkét partja az 
övéké, még akkor iís, ha a folyócska foglalásokat végez a 
szomszédok kárára. Ekörül egy ideig csak vitáztak a szegedi
ekkel, majd maratoni háborúskodásra került sor. Először 1715- 
ben került sor véres harcra a két határváros között a Kőrösön 
túli legelők tulajdonjogáért, később aztán gyakorivá váltak 
az ilyen határvillongások, amelyek nem is lehettek jelenték
telenek, hiszen 1723-ban Szeged inem kevesebb, m/int száz 
fegyveressel támadja meg a füvet kaszáló szabadkaiakat, 
1734-ben pedig a hírneves Vojnics István zászlótartó vezet 
büntető expedíciót a szegediek ellen, akiket az Enghi homok
jának nevezett határi-észen alaposan megver, gulyáikat 
szétkergeti, kunyhóikat felperzseli, majd sok fogollyal és 
hadizsákmánnyal vonul vissza. Nehogy a szegediek visszame
részkedjenek, valóságos határőrszolgálatot szervez a vitás te
rület védelmére. Tíz év múlva a szegediek támadnak, és újból 
vér folyi/k a homokért. így megy ez 1748-iig, amikor a helytar
tótanács bizottságot küld a helyszínre, és salamoni ítélet
tel kétfelé osztja a vitás területet. Ez Szabadkának nem 
tetszik: fellebbez Mária Teréziához. A  királynő nem ad helyet 
a panasznak és a helytartótanácsi döntést hagyja jóvá: fele
fele és szent a béke.

A  béke azonban csak fegyverszünet volt.
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A város segít a Kőrösnek

1783-ban Szabadka nemes magisztrátusa gondol egy me
részet és 60 ölnyi hoszsú gáttal elzárja a Kőrös medrét, hogy 
új terület foglalására ösztökélje. A  Kőrös szófogadóan meg
változtatja folyását, és nagyobb homokterületet szerez a vá
rosnak. Ez ellen Szeged városa és Kárász, Horgos foldesura a 
legerélyesebben tiltakoznak, s amikor ez nem segít, Szeged 
leromboltatja a gátat. Szabadka nem hagyja magát: újat 
épít. Vég nélküli pereskedés kezdődik ekörül, amely csak 
1838-ban fejeződött be, királyi döntéssel. Száztizenöt év 
kellett a békéig. Ez a béke azonban csak Szegeddel szemben 
volt érvényes. Kárásszal folyt tovább a viaskodás.

Más bajt csinált a Kőrös a Horgos felöli határrészen. Itt 
valamikor két ágra szakadt és több száz holdnyi területet 
változtatott szigetté, amelyet Kis-Horgosmak neveztek el. Ké
sőbb ia felső ág kiszáradt, és Kis-Horgos túlesett a Kőrösön. 
Amikor Kárász Miklós, Szeged főjegyzője 1749-ben megvásá
rolta Horgos pusztát, vitássá tette Kis-Horgos birtokjogát, 
mondván, hogy az övé a terület a Kőrösig. A  szabadkaiak 
viszont azt bizonygatták, hogy ezt mindig ők használták, 
hiszen ia Kőrösnek ia holtága képezni a határt. Megindult a 
pereskedés, amelynek irataival Mária Terézia is kénytelen 
volt foglalkozni. 1779-ben királyi rendelettel Kárásznak ítél
ték oda Kis-Horgost, ezt azonban Szabadka nem vette tudo
másul: továbbra -is használta a vitás területet. Kárászék újból 
pereltek. Az ügy sok munkát adott >a királyi ítélőtábláinak és 
a nádori törvényszéknek, míginem 1837-ben Szabadka végle
sen elvesztette a pert.

Az alatt a nyolcvannyolc év alatt, amíg ez ,a per folyt, a 
Kárász családban is négy nemzedék nőtt fel, a szabadkai 
torony alatt pedig vagy tízszer iis cserélődött a városvezetőség, 
ez azonban mát sem számított. A  per folyt tovább, mint a 
Kőrös viize.

A  nép Pöirös^pusztának nevezte el a vitás területet. Ez a 
név ma is őrzi emlékét a maratoni pereskedésnek. Megma
rad örök időkre, mint iahogy megmarad a Kőrös ás, amely 
felelőtlen kanyargásaival, tekergésaivel előidézte ezt a sok 
perpatvart.
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A BOSZORKÁNYOK ELADTÁK AZ ESŐT

Néhány egymást követő esztendőben nem hullott elegendő 
csapadék a Duna—Tisza közén, majd 1728-bain annyira aszá
lyos volt a ínyár, hogy minden növény kiégett, inem termett 
semmi. A  nagy ínségbe jutott nép körében az a hír terjedt el, 
hogy a szörnyű szárazságot boszorkányok okozták azzal, hogy 
hét esztendőre eladták az esőt a töröknek.

Ez a néphiedelem lindította el a híressé vált szegedi 
boszorkánypert, amelynek következménye az volt, hogy 1728- 
ban tizenhárom boszorkányt halálra ítéltek és a Boszorkány
szigeten máglyán elégettek.

A  peniiratok szerint a szegedi boszorkányokat Szabadká
ról irányították, s a máglyára ítéltek között is volt néhány 
bácskai.

A  szegedi boszorkányper fővádlottja, Rózsa Dániel 82 
éves tekintélyes polgár, Martonoson született. Vádlott tár
sai azt állították róla, hogy ő a boszorkányok kapitánya. 
Rangban az ugyancsak martonosi Katona Ferenc követte, aki 
zászlótartó volt az ördög hadseregében. Rózsáné Széli Zsu
zsanna szintén a vezérkarhoz tartozott.

A  peniiratok szerint a vádlottak azt vallották, hogy a bo
szorkányok legfőbb parancsnoka, a boszorkány-generális Sza
bó János, Szabadkáról irányította a szegedi boszorkányok 
tevékenységét is. ö  kötelezte Rózsát arra, hogy a felhőket 
fegyverrel szétkergesse, hogy eső ne lehessen.

Dancsó Jánosné tanú részt vett egy boszorkány nnagy- 
gyűlésen, amelyet Szabadkán tartottak Szent István^nap előtt. 
Hatszázhatvanian voltak! Arról tárgyaltak, hogy most már 
vissza kellene váltani az esőt, mert elmúlott a hét év, amióta 
eladták. Szent Györgynnapkor Martonoson voltak, ott tartot
tak gyűlést, és akkor visszafizették azt az egy akó pénzt, 
amelyért eladták az esőt.

Elmondta azt is, hogy Szabó generális úgy vitette el az 
esőt a földekről, hogy Szent György napján összeszedette a 
boszorkányokkal a harmatot, s azt korsókban eladta. Ez a 
Szabó azonban Szabadkáról nem hagyta elvinni az esőt, csak 
Szegedről.
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1737-ben tartották az utolsó szegem boszorkánypert.
Az egyik vádlott, Hódi Györgyné Kovács Rózsa azt val

lotta hogy a télen Szabadkán felesküdött az ördöginek. Sokain 
voltak ott vendégségben. Ö kocsin ment. A  kocsi elé négy-öt 
ember volt befogva ló helyett és fél óra alatt értek Szeged
ről Szabadkára.

Tehát újból Szabadka a boszorkányok vezérkarának szék
helye.

Érdekes, hogy noha a szegedi per iratai unos-untalan em
legetik Szabadkát, semmi nyoma sincs annak, hogy Szabadkán 
is lett volna boszorkányper, azaz hogy itt felelősségre vonták 
volna a szegedi perben leleplezett szabadkai boszorkányokat.

Hát Szabadkának ás volt egy boszorkánypere.
Ez azonban éppen fordítottja volt a szokásos boszorkány- 

pereknek.
Malecskovics Mánia 1743. szeptember 23-án megjelent a 

tanács előtt és panaszt tett Cvijanov Péter ellen azért, mert 
az azt híresztelte a városban róla, hoigy boszorkány, megron
totta az ő két fiát, s azok megbetegedtek. Azt állítja, hogy 
bűverejével felfalta őket az asszony.

A tanács beidézte Cvijanovot és követelte, bizonyítsa be 
állításának valóságát. A  bizonyítékokat a tanács nem tartotta 
elfogadhatónak, rágalomnak minősítette a szóbeszédet, és 
arra kötelezte Cvijanovot, hogy nyilvánosan, a városháza 
előtti téren kérjen bocsánatot az asszonytól, és mindenki füle 
hallatára vonja vissza a rágalmakat. Ha pedig a jövőben is 
megismétli, 50 forint pénzbüntetést fizet és börtönbe vetik.

Nem ás volt több boszorkányper a városban, noha a bo
szorkányokról szóló mesék még a század elején iís elevenen 
éltek a nép hitében, főleg a tanyavilágban.
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HAJÖK DUDÁLNAK SZABADKA ÉS TOPOLYA 
KIKÖTŐJÉBEN. ..

1868 tavaszán hetekig Szabadka határában dolgoztak a 
mérnökök, hogy kijelöljék a csatorna útvonalát. A  kilátások 
nagyon kedvezőek voltak. A  gróf Zichy Jenő által kezdemé
nyezett terv megvalósítása ügyében március 4-én Szabadkán 
csatorna-értekezletet tartottak, amelyen hatvan bácskai és 
alföldi községből kétszáz küldött jelent meg. Itt volt Türr 
István tábonraok, az európai hírű csatornaépítő ás, aki bizto
sította a szabadkaiakat, hogy Van Langenhove holland bankár 
kölcsönadja a szükséges pénzt a inagy álom megvalósításához. 
A," értekezlet annyira jól sikerült, hogy a város színházi 
díszelőadást rendezett a küldöttek tiszteletére és nem sajnált 
827 forintot elkölteni a díszvacsorára. (Ez az összeg a pénz 
akkori értéke szerint egy lánc elsőrendű föld árának, vagy 
két tanító évi fizetésének, illetve kétezer napszámos egynapi 
keresetének felelt meg.)

Múltak a hónapok, Pest azonban késett a terv jóváhagyá
sával, mire a szabadkaiak türelmetlenekké váltak és június
ban küldöttséget menesztett a közgyűlés Deák Ferenchez, 
hogy megkérjék, szorgalmazza személyesen is a jóváhagyást. 
Nemsokára kiderült a kormány huzavonájának oka is: egy 
másik csoport arra törekedett, hogy megváltoztassa a Duna— 
Tisza-csatoma tervezett irányát. Gulu György képviselő július 
25-én .ráadóztatja a közgyűlést bejelentve, hogy értesülései 
szeriint a kormány nem azt a csatornatervet terjeszti a képvi
selőház elé, .amely szeriint a víziút Szabadkát is érintené, 
hanem egy másikat, amely Pestet Csongráddal kötné össze.

A  bejelentés érthető izgalmat keltett. A  jegyzőkönyvben 
ez (Olvasható: „Megütközéssel értesültünk a tervről, minthogy 
kétséget nem szenved, hogy e csatorna nem nagy kerülővel 
s kevés költségeikkel érinthetné Szabadkát is.”

Azonnal feliratot -intéztek a kormányhoz, Deák Ferenchez 
és a vármegye valamennyi országgyűlési képviselőjét meg
kérték, hogy az eredeti tervet támogassa a képviselőházban, 
ne a Csongrádot előnybe helyező változatot. Külön küldött
séget menesztettek Somsich Pál alelnökhöz, „hazánkfiához”
— mint a jegyzőkönyv mondja.
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A  közmunka- és közlekedésügyi miniszter augusztusban 
értesíteti a várost, hogy a Duna—Tisza-csatrona a (kormány
ban túlsúlyba jutott felfogás szerint csak akkor célszerű, ha 
Pesttől Csongrádiig vezet. Ezért ezt a tervet fogadták el vég
legesen. De: „Ezen vonalból azonban kiágazik majd egy 
szárnyvonal, mely Majsán alul két ágra oszlik. Ezek közül az 
egyik Szegedre, a másik Szabadkára veendi (irányát. Az utób
bi Szabadkát érintvén folytatódni fog Topolyán és Bajsán át 
Ruláig, vagyis a Ferenc-csatorináig, s ezen túl a Dunáig Vu- 
kovárnál.,,

A  tanács megnyugvással tudomásul veszi a miniszteri 
ígéretet, hogyha a csatorna eredeti iránya meg is változik, 
azért Szabadka mégis hajóállomás lesz, hiszen Majsától 
szárnyvonal épül s nemcsak Szabadkán, de Topolyán is felveri 
majd a csendet a búzát, kukoricát, jószágot szállító hajók 
kürtje.

Somsich Pál „hazánkfia” , az országgyűlés alelnöke azon
ban lehűti a kedélyeket, amikor »a város újabb pártfogást kérő 
levelére válaszolva iazt írjia, hogy nagyon jólesik neki az a bi
zalom, amellyel Szabadka tanácsa a osatomaügyben hozzá
fordult, egész készséggel és őszinteséggel kíván megfelelni a 
kérésnek, de kijelenti: ha ő Szabadka város polgára volna, a 
legfőbb törekvése nem arra irányulna, hogy csatornát, hanem 
igenis arra, hogy minél több vonatot szerezzen városa számára.

Egy ideig még siránkoztak a szabadkaiak, instanciáztak, 
azután megfogadták Somsich tanácsát és a vasútépítést szor
galmazták. Itt szerencséjük volt: Szabadka vasúti csomóponttá 
vált, -ahonnan hát irányba futottak a vonatok.

A  Majsa—Szabadka—Topolya—Duna-csatorna terve még 
fel-felbukkan néhány évig, azután végleg elhallgatnak róla.

Most újból kísért ez az álom. Abban a formában, hogy 
Bajáról (induljon ki egy csatorna Szabadkán át a Telecskai 
dombok világába. Talán ezzel több szerencsénk lesz ...
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KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS BABBAL

A képviselőválasztások idején inem érdektelen talán fel
idézni azt a különös eljárást, amellyel kétszázhúsz esztendő
vel ezelőtt Zombor városában megválasztották az első város
vezetőséget. Ez az eljárás előkelő helyet foglal el a régi világ 
furcsaságai között.

Zombort 1749-ben emelte Mária Terézia a szabad királyi 
városok sorába. Az újdonsült városban a királyi privilégium 
szerint titkos választások útján kellett megválasztani a ve
zetőséget. Az addig csak katonáskodó és csak a katonaélethez 
szokott zomboiriak most gyakorolhatták első Ízben a vezetők 
megválasztásának polgári jogát.

A  választás így folyt le:
A  belső tanácsba 13, a külsőbe pedig 25 képviselő kellett 

megválasztaniuk a polgároknak. Az előzetes megállapodás 
szerint a balső tanács tagjai közül hétnek görögkeletinek, hat
nak pedig katolikusnak kellett lennie, a külső tanácsban vi
szont 12 görögkeleti és 13 katolikus foglalhatott helyet. 
Összesítve a képviselőket, a két vallásfelekezethez tartozó 
polgárokat egyenlő számú tanácstag képviselte a magiszt
rátusban.

Minden tanácstagi helyre három jelöltet állítottak, akik 
közül az jutott be a tanácsba, aki a legtöbb fehér szavazatot 
kapta. Ez a fehér szavazat a választás furcsasága. Ugyanis a 
polgárok babbal szavaztak. Minden választó három szem ba
bot kapott, mikor belépett a választóhelyre. Ezek közül kettő 
fekete, egy pedig fehér színű volt. Akire fekete babbal szavaz
tak a polgárok, azok elveszítették a csatát, akik urnájában pe
dig a legtöbb volt a fehér bab, azok bekerültek a tanácsba.

Babbal történt a titkos szavazás, de nem babra ment a 
játék. A  választás ugyanis élethossziglanra szólt.
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KÜLÖNÖS ZENDÜLÉS

1819. ,augusztus 14-én sajátságos zendülés színhelye volt 
Zombor. Ezen a napon este hat óra felé a szomszéd közsé
gekből lidesereglett, legnagyobbrészt .asszonyokból és leányok
ból, s csak kisebb számban férfiakból álló, mintegy kétezer 
főnyi tömeg felvonult a megyeháza elé és fülsiketítő lármával 
követelte a megyeháza fogdájában bebörtönzött Szent Miska 
azonnali szabadon bocsátását. A  tömeg Szent Anna képével, 
égő gyertyákkal, feszülettel és templomi lobogókkal volt csak 
„felszerelve” , mindamellett olyan fenyegető magatartást ta
núsított, hogy a vármegye házát őrző fegyvertelen pandúrokat 
menekülésre kényszerítette és betódult a vármegyeház udva
rába, eljutott a börtönig és megtámadta a fegyveres börtön
őröket. A  börtönőrök fegyverrel védekeztek és a támadók 
közül sokakat megsebesítettek, mire a fegyvertelen nép szét
szedte a külső udvarban levő kutat, s annak tégláival felfegy
verkezve indult újabb támadásra, de a pandúrok fegyverei 
erősebbeknek bizonyultak a gyertyáknál, lobogóknál és 
tégladaraboknál, és .kiszorították a tömeget az utcára. A 
visszavonulás ellenére sem adták azonban fel a harcot és 
változatlanul kitartottak azon követelésük mellett, hogy a 
bebörtönzött Szent Miskát azonnal szabadon kell bocsátani. 
Követelésük hatékonyabb alátámasztására azzal fenyegetőz
tek, hogy háromezer főnyi felfegyverzett férfiisereg van útban 
erősítésként. Erre már komolyabb intézkedést foganatosítot
tak a hatóságok: kivezényelték a katonaságot, s az szétverte 
a támadókat. A  katonák mintegy negyven személyt letartóz
tattak a támadás vezetőd közül, a többiek pedig az időközben 
beállott sötétség leple alatt szétszéledtek.

Szent Miskát polgári nevén Frankovics Mihálynak hív
ták. Bácskertesen született, foglalkozására nézve pedig szűcs
mester volt. A  26 éves szűcs elhitette a néppel, hogy ő Szent 
Anna fia és vallási szektát alapított, a „kordát viselők” társu
latát. A  hívei nevezték el Szent Miskának. Titokzatos szertar
tásokat agyait ki, amelyekkel elbűvölte az egyszerű embere
ket. Nagy hírre tett szert a betegek gyógyításával, akiket
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imádságokkal, valamint saját nyálával és szenteltvízzel való 
kenegetéssel „gyógyított” . Hatalmas befolyása volt a népre. 
Szuggesztív ereje messze földről vonzotta hozzá az egyszerű 
emberek százait. A  bénák, vakok, némák, fekélyesek és más 
betegeik, akiknek nem tellett orvosra és patikaszerre, valósá
gos búcsújárásban keresték fel, hogy gyógyulást találjanak. 
Ö pedig viigasztalgatta és nyállal kenegette őket. Népszerű
sége példátlan volt, amit bizonyít az a nagy tömeg ás, amely 
megtámadta a zombori megyeházát.

Érdekes adatokat tartalmaz Frankovács népszerűségére 
vonatkozóan Márffy Sándor ómoravicaá jegyző 1819. áprálás 
2-án kelt jelentése, amely arról számolt be a felettes hatósá
goknak, hogy Pacsér (irányában nagy búcsújáró csoport haladt 
át a községen. A  csoport élcsapatát 25 szamáron ülő férfi 
alkotta, majd 48 lovas következett, utánuk gyalogosan mint
egy 200 férfi és 400 asszony menetelt. A  csoport közepén 
fehér ruhába öltözött fiatal lányok haladtak. A  sort 54 vén- 
asszonyokkal és gyerekekkel túlzsúfolt parasztkocsá zárta be. 
A  szamarakat, juhászbotokat, kaszákat, kocsikat, főleg pedig 
a fehér nuhás lányokat annyira falpántlikázták, hogy a jegyző 
szerint „ennyi pántlikát még Asverus király lakodalmában 
sem lehetett látni” .

így vonult fel a népével Szent Miska, aki mindig reme
teruhában járt és kordával jelölte meg híveit, akiknek kilá
tásba helyezte minden bűnök bocsánatát...

Antunovics Károly almásii szolgabíró jelentéséből kitűnik, 
hogy a jegyző által leírt csoporthoz útközben még sokan csat
lakoztak, úgyhogy Béreg és Küllőd között már 1282 kordát 
viselő menetelt 251 kocsival, 32 loivassal és 34 szamáron ülő 
férfival. Küllődön újabb 70 kocsi és 600 gyalogos csatlakozott 
a menethez, tehát csaknem 2000 ember sereglett össze Franko- 
vics hívó szavára.

Szent Miska mozgalmának háttere még ma sincs kellő
képen megvilágítva. Kétségtelen ugyan, hogy az elmaradott 
egyszerű nép vallása rajongására alapozta a mozgalmat, az 
azonban kevésbé bizonyos, vajon megszállott volt-e, vagy 
jámbor forradalmár, aki vallásos mozgalom útján akarta át
alakítani és szociálisabbá tenni az akkori embertelen világot. 
Egy tény: nagyon sokat hangoztatta az emberek egyenlőségét
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és testvériségét. Ezért is csufeták le, nem pedig a betegek 
.nyállal való kenegetéséért. Hívei az egyszerű szegényemberek 
sorából kerültek ki. A  vele együtt perbe fogott tanítványok 
szürke, kicsi fiiai voltak a Bácskának, juhászok, csőszök, zsel
lérek, mesteremberek. Megváltást álmodó jobbágyok és job
bágyivadékok. Voltak azonban hívei között katolikus papok 
is, akik egyengették útját és elősegítették mozgalmának ter
jedését.

Legnagyobb hatalmú híve nemes Odry András, Bács me
gye alispánja volt, akiinek pártfogását azzal nyerte meg a 
szektaalapító, hogy a már ismertetett ,ygyógymóddal” állí
tólag kigyógyította az aLispánnót az orvosok által gyógyítha
tatlannak nyilvánított betegségéből. Az alispán annyira meg
becsülte Frankovicsot, hogy asztalához ültette és menlevelet 
adott ki számára, hogy megvédje a szolgabíráktól, amikor 
pedig a vallásalapító elhatározta, hogy Rómába utazik, s moz
galmának megerősítését kéri a pápától, útlevelet és útikölt
séget biztosított számára. Szent Miska elindult, de sohasem 
jutott el az Örök Városba. Mihelyt elhagyta Bács megye te
rületét, ahol megvédte az alispárni menlevél, elfogták és haza- 
zsuppolták, (később »pedig a helytartótanács rendeletére letar
tóztatták. Frankovicsot Küllődön, mozgalmának központjában 
fogták el és a zomhoni megyeháza börtönébe hurcolták. A  
nem sikerült kiszabadítási kísérlet lután nemsokára el is ítél
ték: kétévi szigorított börtönt kapott azzal, hogy hetenként 
két nap csak kenyeret és vizet fogyaszthat. A  vele együtt per
be fogott „tanítványokat” részint börtönnel, résziint korbács- 
és botbüntetéssel sújtotta a törvény.

Frankovics büntetésének kitöltése után a pozsonyi Irgal- 
masok rendházába került, s ott mint portás élte le maradék 
életét. Követői még sok esztendőn át okoztak gondokat a ha
tóságoknak, azután a mozgalom végleg elcsendesedett. Eléggé 
nem tisztázott szerepet játszott a mozgalomban Szuhányi Fe
renc kü.llődi római katolikus plébános, aki .az egyházi hatósá
goknak ellenszegülve elősegítette a szektavezető tevékenysé
gét, sőt a hívők nagy tömegének jelenlétében maga is térdre 
ereszkedve megáldatta magát Frankoviccsal. Mellesleg kút
jának vizét is megáldatta Szent Miskával, mire a víz „gyógy-
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erejűvé” vált és alkalmas lett arra, hogy a plébános úr gazd
asszonya itcémként négy krajcárjával méregesse a gyógyulásit 
áhító betegeknek.

Szent Miska emléke nem tűnt el teljesen az utóbbi év
tizedekig. Küllődön és környékén még a háború előtt is 
,,Szent Miska vizével” mosakodtak a babonás lányok, ha iga
zán szépek akartak lenni.
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IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS SZÁZÖTVEN ÉVVEL 
EZELŐTT

Régi híres bűnügyek után kutatva, Zomborban rátaláltam 
Demetrovics Simon városi tanácsnok, helyettes kapitány je
lentésére egy 150 évvel ezelőtti gyilkosságról. Ez a jelentés 
nagyon érdekes adatokat szolgáltat az igazságszolgáltatás 
múlt század eleji módszereiről.

1819. december 6-án a zombori régi sáncárokban össze
kaszabolt férfiiholttestet találtak. Megállapították, hogy Korits 
Antal 27 éves városi napidíjas az áldozat. Több .mint harminc 
késszúrással és több baltacsapással tették el láb alól. A  vizs
gálat kiderítette, hogy Koritsot Tamaskoviits János mészáros- 
legény gyilkolta meg 120 forint vérdíjért, az áldozat felesége, 
Varga Jozefa húszéves kikapós menyecske megbízásából. A  
csinos fiatalasszony nemcsak felbérelte a mészárost, hanem se
gített is férje összekaszabolásában. Amíg a mészáros késsel 
szurkálta, az asszony baltával ütlegelte az áldozatot.

Zombor város büntető tanácsa halálra ítélte a gyilkosokat 
a következő súlyosbítással: A  kivégzés pallossal hajtandó 
végre, lefejezésük előtt jobb karjuk tőből levágandó, Tamas
koviits fejét karóba kell húzni, testét pedig kerékbe törni. 
A bűntény előkészítésében való részvételért fej vesztésre ítél
ték Pray Györgyöt és feleségét, Danelkovits Józsefre pedig 
bilinccsel, kényszermunkával és évenkénti 50 botütéssel sú
lyosbított kétévi börtönt szabott ki a bíróság. A  legfelsőbb 
bíróság megváltoztatta az ítéletet azzal, hogy a két gyilkosra 
kimondta a halálos ítéletet, de minden súlyosbítás nélkül, a 
Pray házaspárt pedig halálbüntetés helyett öt-öt évi bilincs- 
csel, kényszermunkával, hetenként kétnapos böjttel és fél
évenként 30 bot- és korbáosütéssel súlyosbított börtönbünte
tésre ítélte.

A  halálos ítéleteket 1821. január 2-án hajtották végre va
lóságos népünnepély keretében.

Az elítélteket kivezették a városháza előtti térre, ahol 
már hatalmas tömeg várakozott, Konyovics Dávid aljegyző 
felolvasta a latin nyelvű ítéletet, amelyet Markovics Ábrahám 
tanácsnok szláv nyelven megmagyarázott a népnek, majd a 
megtagadott kegyelem jelképeként a vádlottak feje felett
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kettétört egy-egy feketére festett pálcát. Az ítélet kihirdetése 
után „a vér,ontó pallosjog haladéktalan gyakorlásának jeléül”
— mint a jelentés mondja — -a városháza keleti kapuja feletti 
erkélyre kitűzték a vörös zászlót, a gyilkosokat pedig siralom
házba vitték.

Két nap múlva a délelőtti órákban szánokra rakták az 
elítélteket és megalakult a (kivégzési menet. Az élen Demetro- 
vics Simon és Ambrozovics János alügyész, „a bosszúálló fiskus 
megszemélyesítője” lovagolt, utánuk a halálra ítéltek szánkói 
a lelkészekkel, oldalt kivont karddal 12 császári katona, majd 
a gyalogos és lovas polgárok megszámlálhatatlan serege” . A  
menet a leglassűbb lépésben haladt át a városon a vesztőhely 
felé, ahol újból felolvasták az ítéletet latin és szláv nyelven, 
majd Demetrovics Simon „nyilvánosan és nagy hangon” nagy 
beszédet tartott a népnek a halálra ítéltek bűnéről és a bosz- 
szúálló ogazságról. Ambrozovics magyar és német nyelven 
akart beszédet mondani, az összesereglett nép .azonban már 
annyira türelmetlenül sürgette a kivégzés színjátékát, hogy a 
beszédet nem lehetett megtartaná. Cölöphöz erősített vörösre 
festett székhez erősítették iaz elítélteket, maód Grauszgruber 
pécsi hóhér „pallosának egyetlenegy, nyaikszirtet érő szeren
csés csapásával” levágta az elítéltek fejét és magasra emelve 
villogtatta véres pallosát, hogy a nézők megcsodálhassák ügyes
ségét. A  kivégzés megtörténte után még két „velős és hatásos 
intőbeszéddel szólottak a néphez” , végül „a bosszúálló fiskust 
ugyanazon az úton diadalmasan visszakísérték a pallosjogát 
gyakorló városba” — mondja a jelentés.
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A TELECSKAIAK HONFOGLALÁSA

Az elmúlt század hetvenes éveiben Ínséges időkkel küsz
ködtek a bánátiak: árvizek és aszályok követték egymást. 
Hol a Tisza tavaszi zöld árja tette tönkre az ígéretes veté
seket, hol a nyár perzselő kedve pusztította el az emberi 
munka eredményét. Nagy volt a nyomorúság Szajánban is, 
főleg a kisbérlők és a zsellérek saradban, akiknek nem volt 
akkora tartalékuk, hogy egy-egy rossz esztendő ne okozott 
volna éhínséget.

Éppen abban az időben törekedett arra a kincstár, hogy 
néhány néptelen bácskai pusztát betelepítsen, közöttük a 
Zombor közelében fekvő Puszta-Kulát ds. Megtudták ezt a 
száj árnak és elhatározták, hogy szerencsét próbálnak, úgy 
sincs biztos kenyerük, tehát nincs veszteni valójuk. 1880-ban 
elkezdtek szervezkedni. Sípos György, Hajnal Páll, Égető Ist
ván, Martonosi Gergely, Baranya József és Palatínus Pál vol
tak a kezdeményezők. Megnézték, milyen ás az a bácskai 
puszta, amelyet a kormány a telepítésre felajánlott, és nagyon 
megtetszett nekiik a Telecskad domboknak ez a nagyon gyé
ren lakott tája, amelyet jobbadán csak legeltetésre használt az 
akkori bérlő, pedig termékeny televénynek látszottak a lan- 
kás kaszálók és legelők. Amit láttak és tapasztaltak, elmond
ták a faluban, és megkezdték a jelentkezők összeírását. A  
legnagyobb gond .az volt, hogyan szedjék össze a költségeket 
a föld megszerzésére, hiszen a formaságok elintézése jelentős 
kiadást igényelt. Mindenki összekotorászta, amennyi pénze 
volt, és elindulhatott a küldöttség Pestre gróf Szapáry Gyula 
földművelésügyi miniszterhez, aki a telepítéseket irányította. 
Itt azután megkapták az utasításokat, milyen okmányokat 
kell beszerezniük a települni szándékozóknak, milyenek a fel
tételek, az ügy azonban nem ment simán. Évek kellettek, mire 
a tekervényes hivatalos úton eljutottak odáig, hogy megkap
ják a letelepedési engedélyt.

1883. október végén, bikanyálas őszidőben indult el a 
több mint kétszáz kocsiból álló honfoglaló karaván az ígéret 
földje felé. A  szajámiak, tóbaiak és tordaiak képezték a ikiván
dorlók zömét, de voltak ott szegény emberek még tíz-tdzenkét

41



faluból. Október 29-én érkeztek meg, s ahogyan lekászálódtak 
a kocsikról, mindjárt le ás verték a sátorkarókat, és ezzel meg
indult a maá Telecska élete. Csak hevenyészett kunyhókat 
ügyeskedtek össze nádból és kukoricaszárból, hogy valaho
gyan átvészeljék a telet. Azonnal hozzáláttak a szánt áshoz- 
vetéshez.

1884 tavaszán azután kirajzolták a falu alapjait és sorso
lás útján kiosztották a házhelyeket és földeket. Nyolc hold 
földet kapott minden család negyvenévi törlesztésre. A  házhe
lyek és földek kiosztásában és az új élet megszervezésében 
nagy segítségükre volt Nagy József tanító, aki Szajánból ve
lük jött, hogy ne maradjon tanító nélkül a sok gyerek.

Az ekéhez nem szokott földdel sok volt a küzdelem, amíg 
jó termőfölddé vált, a szorgalom, a kitartás és az életrevaló
ság azonban meghozta gyümölcsét. Később engedélyt kaptak 
dohánytermesztésre is, és ettől kezdve gyors ütemben fejlő
dött a falu. A  dohánytermesztéshez nagyon értettek a telecs- 
kaáak, hiszen Szajánban is ezzel foglalkoztak. Palánkára és 
Szegedre vitték a dohányt beváltani, és ahogy múltak az 
évek, egyre életerősebb lett a falu. Egymás után épültek a 
csinos, tágas családi otthonok, és olyan takaros falu kereke
dett a régi viskók helyén, hogy ma ás egyike Bácska leg- 
rendezettebb településeinek. A  dohány építette fel a falut, és 
megteremtette a jólétet. A  munkából a gyerekek is derekasan 
kivették a részüket hiszen a dohány nagyon munkaigényes, 
sok dolgos kezet kíván, főleg a palántálás és a simítás, cso
mózás idején. Ennél a munkánál már a 10— 12 éves gyerekek 
is nagyon hasznosnak bizonyultak.

A  dohány építette föl a falut, de ma már nemcsak a do
hány tartja fenn. A  falu népe mindennel foglalkozik, ami kifi
zetődő, és tovább halad a fejlődés útján. A  szorgalom, szak
értelem, kitartás ma is úgy lendíti előre a falut, mint a lete
lepedő ősök idején, amikor a pusztából kellett kikényszeríte
ni a kenyeret és a jólétet.
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PALICS JELKÉPE: A VÍZTORONY ÉS A VIGADÓ

A  Palicsi-tó nádtermő mocsárként és birkaúsztatóként 
kezdte pályafutását. Hajdan volt őseink csak abban látták 
értékét, hogy sok nád és hal termett benne, ezenfelül pedig 
sok ezer birkáinak ivóvizet és nyári hűst, a juhászoknak meg 
gyapjúmosási lehetőséget nyújtott. Aztán éppen ezek a juhá
szok jöttek rá, hogy gyógy ereje is van. Később a város is 
rájött, hogy ezt a gyógy erőt ki iís  kellene használni. így .in
dult el a tó a felemelkedés rögös és hosszan -tartó útján, míg
nem hírneves fürdőhely, turistaközpont, tízezreket vonzó ki
rándulóhely lett belőle.

A  mai Palicsot a víztorony és a vigadó jelképezi. Ez a két 
épület jellegzetes stílusával összeforrt a fürdőhely nevé
vel és ott díszeleg minden prospektuson. A  látogatók, ha meg 
akarják örökíteni itt eltöltött szép napjaik emlékét, rendsze
rint ezek előtt az épületek előtt fényképeztetek le magukat. 
Népszerűek, közismertek, megérdemlik tehát, hagy azt iis tud
juk róluk, hotgyan születtek és mikor. Sőt, ami még talán en
nél is lényegesebb, azt is, hogy máért.

Ennek megértését könnyebbé teszi, ha röviden vázoljuk 
a tó fürdőhellyé válásának regénybe illő, izgalmas történetét.

A  régi szabadkaiak Palics-iimádata „az Alföld gyöngy
szemének, Bácska ékkövének” nevezte ezt a tavat, amelyet az 
ősi Pannon-tenger hagyott itt, hogy hirdesse a vizek örökké
valóságát. Ősmocsár volt, az embert megelőző idők élő tanúja, 
és egészen addig nem okozott gondot, fejfájást senkinek, amíg 
a pásztorok ki nem derítették, hogy gyógyítja a bőrbajokat, a 
köszvényt, az aranyeret és seregnyi más nyavalyát. Ök 
ugyanis birkaúsztatás és gyapjúmosás közben — akarva, nem 
akarva — derékig is megmártóztak a vízben és eközben ész
revették, hogy az akkor még szennyvízmentes tó megszaba
dítja őket egyes betegségeiktől. Ezek a mesék szájról szájra 
jártak és végül eljutottak a torony alá is, a városházára, ahol 
nemcsak az emberek sorsát lintézték a bölcs városatyák, ha
nem a vizekét is. Mire ők ezt meghallották, a part menti la
kosok már régen tudták, hogy ez a víz nemcsak gyógyításra 
jó, hanem a vászon fehérítésére, az a sziksó pedig, amely a tó
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vízszintjének csökkenése után a partokon kivirágzik, kiváló 
szer szappanfőzéshez.

Akadtak okos emberek, akik vegyelemzésnek vetették alá 
v-izét és megállapították, aranyat lehet csinálni belőle. Előbb 
szódagyárat létesítettek, azután megvetették a gyógyfürdő 
alapjait. Ezt Láebetraut orvos és vegyész, Bács—Bodrog vár
megye tiszti főorvosa már 190 esztendővel ezelőtt indítvá
nyozta, harminc évvel később pedig Wüstinger mérnök azt 
állította, hogy a tó vize olyan különleges alkalikus sókat tar
talmaz, amelyek miatt univerzális gyógyszer embernek és ál
latnak egyaránt. Megérdemli, hogy az eszes orvosok ismertté 
tegyék világszerte.

A  városatyák nagy óvatossággal fogadták ezeket a szak- 
véleményeket, de pénzük sem volt elegendő, hogy valamit 
kezdjenek. Egyesek úgy vélték, hogy legokosabb volna lecsa
polná az ezer holdnyi vízterületet és birkalegelőt csinálná be
lőle. Sok huzavona és még több okoskodás után 1840-ben haj
landó volt a város arra, hogy tizenkét láncnyi területen akác
fákból és nyárfákból hűvöst biztosító erdőt létesítsen a futóho
mokkal borított kietlen parton és kijelöljön egy darabka he
lyet a tó partszegélyén, ahol nem szabad birkákat úsztatni. 
Ne zavarják a birkák a gyógyulást kereső betegek nyugalmát. 
1845-ben felépítettek egy nádas épületet ás, néhány szobával 
és fából készült fürdőkádakkal amolyan falusi nagyteknők- 
kel, a vizet pedig egy nagyobb lekvárfőző rézüstben melegí
tették. Megszületett a fürdő. Nemsokára vendéglőt is építettek 
a fürdő mellé, azután szállodát 23 szobával, a nagyüstöt pe
dig gőzkazán váltotta fel. 1860-ban elkészült az első emeletes 
szálloda, a mostani Tó-szálló, amely az lidén 110 esztendős.

Az új szálloda körül egymás után épültek fel a gazdag 
polgárok villái is és egyre népesebb lett Faiics. Az orvosok 
már az ország legkülönbözőbb részeiből küldtek ide betegeket, 
sőt külföldiek ás érkeztek. A  szabadkaiak már tömegestől lá
togatták ez idő tájt Pali csat nemcsak gyógyulás, hanem szó
rakozás céljából is. Ja, akkor még gondoskodtak a vendégek 
szórakoztatásáról is: volt ott térzene, gyerekszépségverseny, 
lampionos kirándulás, virágparádé és sok egyéb, amire ma 
nem is gondol senki....

1880-ban márványkádakkal cserélték ki a fakádakat, 
1885-̂ ben pedig külön strandfürdőt építettek a nők és a fér-
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fiák számára. A  jellegzetes, ma .női fürdő néven ismert, szé
kely stílusban épült fürdőház után kiépült a kövesút és meg
indult a villamos Palics felé. Most már tízezrével jöttek a ki
rándulók, a nyaralók, a betegek. És az történt, ami a mai álla
potra is jellemző: a fürdő közben elavult, mert nem fektettek 
bele egy megveszekedett békebeli krajcárt sem.

A huszadik század már három szállodát talált Palicson. Fé
rőhelyük azonban már nem volt elegendő, hiszen vasúton, vil
lamoson, kerékpáron és hantokkal özönlöttek a vendégek. De 
nemcsak a szállodai férőhellyel volt baj, hanem mondén más
sal is: az egész fürdőhely, úgy, ahogy volt, elavult volt és nem 
felelt meg a kor követelményeinek. A  történelem ismétlődik: 
olyan volt a helyzet, mint manapság. Korszerűsítésre, bőví
tésre volt szükség minden vonalon. Felvetődött a kérdés: mi
lyen irányban kell fejleszteni Palicsot: fürdőhely legyen-e, 
vagy kiránduló- és szórakozóhely? Gyötrelmes, évekig tartó, 
végtelennek tetsző politikai vita után ugyan Bíró Károly 
polgármester találta meg a megoldást, aki a városházát ás fel
építtette: el kell adni néhány ezer hold városi tulajdonban 
levő homokföldet, amelyből úgy sincs semmi haszon — és 
itt a pénz.

Tízévi csatározás után, 1910-ben kialakult Palics fürdő
hely mai képe: megépült a vigadó, a víztorony, a második 
emeletes szálloda, kibővítették a parkot, rendbe hozták a régi 
épületeket és villamosították a tó partját, a parkot, a fürdő
helyhez vezető utakat.

Egykori újságcikk szerint 18 darab 2500 gyertyafényű ív
lámpát és 65 darab .izzólámpát szereltek fel, „amelyek tündéni 
fénye a legmodernebb igényeknek is megfelelő világítással 
látja el Palicsot” .

Ennél a tündéni fénynél nagyon világosan látszott, milyen 
szép a Vigadó is, milyen szép a Víztorony is. És az is látszott, 
mennyire nem a takarékoskodóknak volt igazuk, hanem azok
nak, akik mertek áldozni Palicsra. Álmot, ötletet és pénzt ás.
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KÜT A MAMMUT SZÁJÁN

A Szegedet Szabadkával összekötő nemzetközi út átszeli 
a Ludasi-tó táját is, lamely rendkívül gazdag régészeti lele
tekben. Az eddig feltárt lelőhelyek tanúsága szerint legalább 
húszezer esztendeje él itt az ember. A  pattintott kő korától 
kezdve napjainkig megtalálható az ember fejlődési útjának 
minden fontosabb állomása, mert a homok hívein megőrizte a 
múlt emlékeit.

A  tó tája azonban nemcsak az ember emlékeit őrzi, ha
nem az élővilág más képviselőinek maradványait is átmentet
te a letűnt évezredek ködbe ínyúló során.

Külön érdekessége a tájnak egy még fel nem tárt mam
mut.

Szabadka határának legkeletibb részén, .a nemzetközi út
tól délre, mintegy másfél kilométernyire ettől a közlekedési 
vonaltól, terül el egy kis település, amelyet Noszának hívnak. 
A  szőlőskertek és gyümölcsösök között meglapuló település
nek van egy olyan büszkesége, amelynek valószínűleg nincs 
párja az egész világon. Ez pedig egy kút, amelynek vize egy 
mammut szájából szivárog elő.

A  mammut felfedezésének története egy kicsit olyan, 
mint valami régi népmese:

Néhány évvel ezelőtt annyira aszályos esztendő látogatta 
meg ezt a homoki tájat, hogy a legtöbb kút kiszáradt. Ez tör
tént egy szőlőskert kútjával is a inoszai .iskola közelében. A 
kút talán hat-hét méter mély lehetett és a gazda úgy vélte, 
hogyha egy-két méterrel kimélyíti, nyilván újból feltör majd 
a víz, amely nélkülözhetetlen permetezéskor. Kútásót foga
dott, aki nekiveselkedett a munkának, de félnapd ásás után 
megállt a tudománya. Olyant mondott, amilyent még nem 
hallottak ezzel a futóhomokkal befedett tájon:

— Nem lehet tovább ásrni. A  kútnak kő a feneke!
Ezt nem hitte el ugyan senki, de mert nagyon kellett a 

víz, a gazda csákányt adott a mesternek, hátha meg tud ve
le küzdeni a kővel. A  kútásó kínlódott egy ideig, azután 
győztesen felkiáltott a mélységből:
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— Jöhet a vödör, megtört a kő!
A  kibányászott (nagy darab kő akkora volt, hogy a fele is 

kilógott a vödörből. Az összesereglett szomszédok .nem győz
tek csodálkozni, amikor meglátták, mi került elő a kútból.

— Hát kőnek nem kő, az bizonyos — mondogatták. — 
Inkább csontra hasonlítana, de annak se az.

Négy ilyen furcsa tárgy került elő a kútból. Az egyik mű
veltebb szomszédnak eszébe jutott, hogy ez valami ősállat ma
radványa lehet, értesítette a Szabadkai Városi Múzeumot. A  
szakemberek megállapították, hogy mammutfogak kerültek 
elő a kiszáradt kútból.

Nyilvánvalónak látszik, hogy az egymás mellé illő fogak
hoz száj iís tartozik, amelyből a csákány kiverte őket, tehát a 
kút éppen a mammut száján van. Ott kell lennie a koponyá
nak és nyilván az egész mammutcsantváznak is.

A  kivert fogak helyén felbuggyant a víz, a kútásónak te
hát tnem kellett tovább ásnia, a múzeumnak pedig egyelőre 
nincsen pénze ahhoz, hogy kiemelje a mammutot. Addig is 
megmarad világméretű szenzációnak, hogy a Szabadkához 
tartozó Nosza településnek van egy olyan kútja, amelynek vi
ze egy mammut szájából bugyog elő.
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HAJNALI KRISTÁLYSZÜRET A SZIKESEN

A Duna, a Tisza, a csatorna és a szabadkai tavak környé
kén nagyon sok a szikes terület még ma is. Ezeket legelők
nek, kaszálóknak thasználják, mert terméketlenek. Ma már jó
val kisebb területet foglalnak el ezek a területek, mint régen, 
a múlt században azonban még ezer holdakat foglaltak el 
Bezdán, Apatin, Gombos, Zombor, Temerin, Zsablya, Becse, 
Kanizsa, Horgos és Szabadka környékén.

A  régi följegyzésekből tudjuk, hogy ezeket a szikeseket 
nemcsak legeltetésre használták fel, hanem sok helyütt meg
szervezték a kivirágzó sziksó összegyűjtését. Nagyon kere
sett árucdkk volt a sziksó, ment abban az (időben csak ennek a 
segítségével tudtak szappant caináimi. Különösen a zombori 
mocsarak és a szabadkai tavak környékén gyűjtöttek össze 
nagy mennyiségű sziksót, amelyet .azután zsákokban, szeke
rekkel szállítottak távoli piacokra is. Szabadkának első gyára 
is a szódagyár volt, .amely a Palicsi-tó mellett épült fel és 
az ott söprött sziksót finomította.

A  sziksó gyűjtésének nagy gazdasági jelentősége volt, 
mert ezért az áruért sok pénzt kaptak a szegény emberek. 
Szűts Mihály tanár könyvében olvasom, hogy „boldog volt az 
a gazda, kinek seprett száksója termett, mert ezt a városban 
eladhatta a szappanfőzőknek,\

A  sziksó összetörését szüretnek nevezték. Ez a munka még 
a .múlt század derekán is nagy esemény volt a mocsaras tája
kon. Hajnalban kelt a család apraja^nagyja, nekiestek a kávi- 
rágzott sziknek, összesöpörték és zsákokba gyűjtötték. Azért 
kellett hajnalban kelni, mert ha kisütött a nap, a sziksó el
veszítette kristályos alakját és porrá változott. Elveszítette az 
értékét.

A  sziksó kivirágzásának legfőbb feltétele — állapította 
meg Tredtz Péter, .aki ezt a jelenséget Palics környékén, a Sós
tónál tanulmányozita —, hogy az altalaj, amelyen a kdvirágzás 
történik, tiszta homok legyen, amely alatt nagy sziksótartal
mú víztömegek vannak. A  homokréteg megtelik vízzel, s a 
felszínen a párolgás következtében a sziksó lassan tű alakú 
kristályok alakjában kivirágzik. Kristályos ki virágzást csak

48



hajnalban, a nap felkelte előtt lehet találni, mert amint a 
nap sugarai felmelegíták a felszínt, a kristályvíz elpárolog, a 
kristályok pedig porrá hullanak szét. A  kivirágzó szóda 42 
százalék egyszerű és 48 százalék ketted szénsavas nátront tar
talmaz. A  felmelegítésnél a szénsavas nátron felbomlik, a 
szénsav egy része elillan, miközben a sók saját kristályvizük
ben feloldódnak. A  szénsav elállanása tehát igen tömény ol
datból történik, s ez a sóoldat lassú lepárlás következtében 
szilárd (anyagot képez. Az elillanó szénsavbuborékok helyén 
üregek maradnak a talaj felső rétegeiben. Ez a likacsos kéreg 
egy^négy centiméter vastag, és ha nem távolítják el, olyan 
kérget képez, amely a további elpárolgást és kivirágzást meg
gátolja.

A  szikes terület nem termett kenyeret, mezőgazdasági 
művelésre alkalmatlan volt, az emberi találékonyság azonban 
mégis megtalálta a módját, hogyan hasznosítsa ezt a sajátos 
képződményt is. A  sziksó seprésével és eladásával nagyon 
sokan foglalkoztak a régi időkben, és a sziksóra nagyon kiter
jedt háziiipar épült, a szappanfőzés, amely egyike az első ipa
roknak a Bácskában. Sok városban, sőt faluban is voltak 
szappanfőzők, akik távoli tájakat is elláttak ezzel a közszük
ségleti cikkel mindaddig, amíg a szappangyártást nem szer
vezték meg .nagyüzemi alapokon. A  szappant rendszerint há
zaló vándorkereskedők árusították. Szabadka városi tanácsa 
több ízben .is hozott rendeletet a szappanárusítás szabályo
zására, és száz évvel ezelőtt már megtiltotta a szappannal 
való házalást.

A  sziksó ma már nem érték, és nemcsak a hajnali kris- 
tályszüiret vált történelmi emlékké, hanem fokozatosan eltűn
nek a szikesek is, hogy korszerű öntözéses gazdálkodásnak ad
ják át a helyüket.
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KÜLÜZÖTT CSÖRMÖ

A fűszerpaprika a hiomokvűdék piros aranya. Horgoson, 
Martonoson, Kanizsán és sok -más községben néhány ezer csa
lád foglalkozik a termelésével. Több ezer holdon termesztik 
évről évre és két /nagy, korszerű papnikamalom őrli fánom 
porrá. A  nagyobb és korszerűbb a horgosii, a másik Törökka- 
nizsán működik. De van számos kisebb malom is szerte a bács
kai homokvidéken és a bánáti szikeseken, nem is számítva a 
termelők darálóit.

Nélkülözhetetlen fűszer a paprika, ott van naponta min
den család asztalán, és a háziasszonyok ma már el sem tudnák 
képzelni a mindennapi ételkészítést enélkül az ízesítő nélkül. 
Elterjedt az egész világon. Nagyon fontos, sok devizát hozó 
kiviteli cikkünk.

A  paprika diadalútja valóságos regény. A  török uralom 
idején került ide a Balkánról és hamarosan ismertté vált mint 
borspótló. Olcsóbb, jobb, ízletesebb a borsnál, s felhasználása 
is sokai szélesebb körű. Kezdetben csak saját szükségletükre 
termeltek belőle minden háznál, miin/tegy kétszáz esztendő
vel ezelőtt már kereskedelmi áruként emlegetik, a múlt szá
zadban pedig ipari nyersanyaggá vált. Ma a fűszerpaprika 
nagyon jelentős ipari növénynek számít. Nemcsak fűszer, ha
nem gyógyszer és sokféle vegyszer ás készül belőle. Méreg is.

Miiint ételízesítő annak köszönheti világméretű népszerű
ségét, hogy a zsíros hús nehezen emészthető fehérjéjét fel
oldja és könnyen emészthetővé teszi. Azonfelül kellemes álla
tot, ízt, zamatot és étvágygerjesztő piros színt ad az ételnek.

Feldolgozása a múlt század derekáig nagyon kezdetleges 
volt. A  ház eresze alá felakasztott paprikafüzéreket egy ideig 
hagyták száradni, majd kenyérsütés után berakták a még 
forró banyakemencébe, ahol öt-hat óra alatt csonttá száradtak 
a hüvelyek. Ekkor zsákba gyömöszölték a hüvelyeket és a zsá
kot addig gázolták, taposgatták, míg a paprika apró dara
bokra nem zúzódott. Ezt a zúzott paprikát nevezték csörmő- 
nek. Aki nem találta elég aprónak, mozsárba rakta a csörmőt 
és tovább törögette. Persze ez nagyon lassú munka volt.
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Azután feltalálták a külüt. Ez a mozsár korszerűsítése 
volt és a maga Idejében nagy találmánynak számított.

A  külü egy keretbe ágyazott vasmozsárból és egy há- 
rom^négy méter hosszú tölgyfa gerenda végére szerelt törő 
bakból állott. A  gerenda hosszának egyharmada át volt fúrva, 
a fúratba tengelyt húztak, amely alátámasztotta. A  mozsárba 
tett paprikát a gerenda végén levő bakkal törték olyképpen, 
hogy a gerenda másik végére ráállt az ember, miire -a bak hir
telen nagy erővel lecsapott a mozsárba és szétzúzta a papri
kát. Később tökéletesítették az alkalmatosságot, több mozsarat 
és gerendát szereltek be a keretbe; így lett két-háromnnégy 
bakos külü is. Természetesen minden mozsárhoz, illetve ge
rendához külön ember kellett. Az ilyen külüvel naponta 
10— 15 kg paprikát törhetett meg egy ember, ha szorgalmasan 
táncolt naphosszat a gerenda végén. Nagyon fáradságos volt 
ez a munka is, de sokkal gyorsabb, mint a kézi erővel való 
mozsárban törés.

A  regény folytatása:
Valakinek eszébe jutott, hogy a paprikát lehetne ma

lomban is őrölni, s így rákerült a paprika a malomkőre. Most 
már a szárazmalom naphosszat körben járó tavacskája őrölte 
a piros aranyat. Azután fejlődött a technika, korszerűsödött a 
malomipar ás, amelytől most már nem vált el a paprika sem.

A  horgos! Vitaminka korszerű gépei ma már több tonnás 
napi tételekben állítják elő az emberiség számára szükségletté 
vált irmom fűszert, amelynek már nem csörmő a neve, hanem 
édesnemes, extra, rózsa, gulyás és ki tudja még mi, hiszen kí
vánság szerinti minőségben készül, minden ország számára 
olyannak, amilyen az ottani fogyasztók ízlésének, gyomrának 
legjobban megfelel.

Már nemcsak por alakban készül ,hanem folyadék és pép 
alakjában is.

Mindez pedig tovább egyengeti a homok piros aranyának 
diadalútját szerte a világban.

A paprika regénye újabb fejezethez érkezett.
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A „HOMOKVESZEDELEM”

Az ia homokvidék, amely az északi határ mentéin Szabad
kától Horgosig húzódik, ma Vajdaság egyik legérdekesebb 
része. Virágzó gazdag települések népesítik be, villaszerű pa
rasztházak ezred. Hatvanmilliónál több szőlőtőke és majd más
fél millió gyümölcsfa terem ezen a homokom. Gyümölcsös
kertje ez Vajdaságnak, termelése országos viszonylatban ás 
jelentős.

Pedig egy-két évszázaddal ezelőtt ez volt Bácska legre- 
ménytelenebb vidéke. Ez volt a bácskai Szahara. Amikor a 
XVIIII. század végén Szabadka szabad királyi város lett, és 
tulajdonába vette Ludaspusztát, Hajdújárást és Noszát, csak 
legelőnek használta a homokos, szikes területet. Horgos 
földesura, Kárász ugyancsak. Szabadka tanácsa — amely már 
akkor is örökké pénzszűkében volt — elhatározta, hogy 
pénzzé teszi a terület mezőgazdasági művelésre -alkalmas ré
szét, és olcsó áron felajánlotta megvételre a polgároknak. Év
tizedekig hiába kísérletezett az eladással.

— Csak nem (adok egy jó birkát egy hold rossz homokért!
Hát 'ennyi becsülete volt akkor a homoknak, amely most 

aranyat terem.
De még a múlt század második felében is vigasztalan

nak látszott ez a táj. Tanú erre Jókai Mór is, aki 1883 októ
berében végigkocsikázott ezen a vidéken.

A  nagy mesemondó ilyennek látta ezt a tájat:
„Ahogy g yo rs  lovakkal be lehetett járni három óra hosz- 

szat Horgostól Ásótthalomig egy hatvanezer holdra terjedő 
pusztát, ez a szó teljes értelmében pus z t a .  Az út töretlen 
avaron keresztül vezet, sovány, rossz legelőkön át. Csak dtt-ott 
egy kis feltört szántóföld, amiből homokostól együtt hordo- 
gatja el az őszi szél. A  napraforgó kórója az egyedüli tüzelő
szer, ami télre kínálkozik, a lapályosabb területeken vad
víz. Órahosszat nem találunk sem juhnyájat, sem sertés- 
kondát, ménest vagy gulyát. Az elszórt pusztai tanyák kör
nyéke bekerítetten, a kertnek nevezhető homokágyakban pi- 
roslik az egyedüli vetemény, a paprika: élelem, orvosság és 
piaci árucikk egy személyben. Az úgynevezett erdő pár száz
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elkeseredett jegenye. A  most alakított erdészeti iskola fela
data lesz e nagy pusztaság, sivatag ereit befásítanii. . . ”

Jókai a király halmi erdészeti .iskola ünnepélyes megnyi
tásán vett részt. Az iskola a mii Báosszőlősünktől néhány 
kilométernyire északra feküdt, szegedi területen. Postája és 
vasútállomása a mai Bácsszőlősön volt, amelyet korábban 
Királyhalmának neveztek. Ezt a reménytelennek látszó ho
mokpusztát a homoki ember szorgalma, leleményessége, ve- 
r ejt ékes küzdelme varázsolta gazdagon termő vidékké mind
össze néhány emberöltő alatt. A  folyamat még most is tart, 
hiszen a homok fele még várja a telepítőket.

A  nagy korszakos változásra a lökőerőt egyrészt a „ho
mokveszedelem”, másrészt a fíiloxéraveszély adta meg.

A  „homokveszedelem” mintegy kétszáz esztendővel eze
lőtt vált pusztító erővé a Duna—Tisza közén. Addig nagy 
általánosságban ősgyep fedte a homokot, és ez a gyepszőnyeg 
megaikadályozta mozgásában. Ahogy azonban szaporodott a 
lakosság, egyre több jószágot legeltettek a homokon, másrészt 
pedig évről évre újabb homokos területeket törettek fel az 
ekével, hogy kenyérnek való rozsot vagy kölest termeljenek. 
A jószág szüntelen taposása, legelése és az eke lazító munkája 
nyomán eltűnt az ősgyep és a homok szabaddá vált. Az észa- 
'ki-északnyugati szélviharok olyan erővel sodorták a most már 
„futóvá” vált homokot, hogy az megdöbbentően gyorsan lep
te el és tette terméketlenné a jó minőségű humuszos szántó
földeket is. Ez volt a „homokveszedelem” . Ennek kellett 
útját állni. Többek között a királyhalmi erdészeti iskolát is 
azért alapították 1883nban, hogy a facsemeték millióit ne
velje fel, amelyekből erdősávokait létesítettek a szelek meg- 
zabolására. Közben rájöttek arra is, hogy a szőlő is kiválóan 
alkalmas a homok megkötésére.
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A TAPOSÓMALOMTÓL A LISZTGYÁRIG

Vagy hatezer esztendeje annak, -amikor az ősember rá
jött arra, hogy különböző gabonamag vakból lepényt, pogácsát, 
kenyeret lehet csinálná. Először gyűjtögetéssel jutott hozzá a 
szükséges magvakhoz, azután már termelte is a neki legmeg
felelőbb fajtát. A  köles, a törpe búza, a polyva, a tömköly, 
az alakor adta az egymást követő korokban a kenyérnek valót. 
Arra ás rájött az ősember, hogyan lehet a gabonamagból lisztet 
csinálni. A  legősibb eszköz két egymáson mozgatott kő volt, 
az őrlőkő és a mozsár. Szörnyen fáradságos munka volt a 
lisztkészítésnek ez a módja. Évezredek múltak el, amíg az 
ember befogta erre a munkára az állatot, a vizet, a szelet, a 
gőzt és a villanyt.

Malom a Kőrösön

Hogy a szabadkaiak mikor tértek át az őrlőkről a ma
lomra, arra nincsenek írások bizonyítékok, azt azonban tud
juk, hogy a város keleti határvidékén, az úgynevezett Pörös- 
pusztánál már a török uralom lidején volt egy vízimalom, 
amelyet a Kőrös-ér vize hajtott. A XIX. század elején ezen a 
helyen még működött egy vízimalom a Vojnich család birto
kában. Még egy Jaramazovics-féle vízimalomról is történik 
említés ebből a korból.

Szabadkán a török utáni időkben a szárazmalmok ter
jedtek el, amelyek két változatban készültek. Az egyik tapo
sómalom volt, a másik hajtómalom. Lovakkal vagy ennek 
híján emberi erővel üzemeltették őket. Ezek a szárazmalmok 
természetesen még pmmitív szerkezetek voltak, s működési 
alapelvük ugyanaz volt, mint -az ősi őrlőkőé: az alsó, mozdu
latlan kő felett forgott egy másik kő, amely forgás közben 
zúzza, töri, őrli a közbepréselt magot. Természetesen ezzel 
a kezdetleges felszereléssel csak egy lisztet, ún. parasztlisztet 
lehetett őrölni, és a háziasszonyra várt a feladat, hogy rosták,
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szitáik segítségével különválassza az őrleményből a korpát és 
a liisztet.

A  XVIII. század közepéin Szent Mária kamarai mezővá
rosban — ahogy akkor Szabadkát /nevezték — huszonkét 
szárazmalmot írtak össze. Később, a lakosság szaporodásával 
szükség mutatkozott új malmok építésére is, úgyhogy 1778-ban 
már 32, 1822-ben 88, 1829^ben pedig már 156 malom őrölte a 
szabadkaiaknak a kenyémekvalót.

Malmok a város belterületén

Szabadkai sajátosság, hogy ezek a malmok jórészt nem a 
város külterületén működtek, hanem a belvárosban, a lakó
házak között. Titka pedig ennek az, hogy a malmok tulajdo
nosai nemesek és más befolyásos tekintélyes emberek voltak, 
akik nem a város, hanem a saját érdekeiket tartották szem 
előtt. Nem maguk végezték az őrlést, hanem másokat fogad
tak fel erre a munkára.

A  város lakott területein elhelyezett szárazmalmok nem
csak állandó tűzveszélyt jelentettek, hanem ötletszerű elhe
lyezésük folytán gátolták az utcarendezést, a városfejlesztést 
is. Mária Terézia egymás után küldte a város nyakára a 
királyi biztosokat, hogy rákényszerítse a maradi szellemű 
magisztrátust a városrendezésre, s ezeknek a biztosoknak sok 
bajuk támadt a malmok miatt. Ők elrendelték a malmok 
kitelepítését a város peremére, a rendeletet azonban nem haj
tották végre: a nemesek és más befolyásos malomtulajdánosok 
megakadályozták ia rendeletek foganatosítását. Ezek a mal
mok csak a XIX. században tűntek el a városból, amikor 
feleslegessé tették őket a szélmalmok, amelyek a díjmentesen 
munkába állított széllel üzemeltették az őrlőköveket és olcsób
ban őrölhettek, mnnt a lóval hajított szárazmalmok.

Mind a szárazmalmokat, mind a szélmalmokat a faragó 
■molnárok építették és tartották üzemben. Ezek a faragó mol
nárok a maguk korában valóságos ezermesterek voltak és 
mindent meg tudtak csinálni, ami fából készül: a háztetőtől a 
kocsikerékig és ia koporsóig. Molnárok, bognárok, ácsok, asz
talosok, koporsósok voltak egy személyben.
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Az első lisztgyár

A  szabadkaiak a múlt század elejéig jobbára csak állatte
nyésztésre használták ki a tizenkét (pusztára kiterjedő hatal
mas határt, gabonát csak a maguk házi szükségletére termeltek. 
Idővel azonban egyre több lett a városban a földműveléssel 
nem foglalkozó iparos, kereskedő, értelmiségi, és a búzából, 
lisztből, kenyérből áru lett. Érdemes volt piaci felesleget is 
termeim. Megszervezték a gabonakereskedelmet is. De egyi
dejűleg növekedtek az igények i í s : a műveltebb lakosság már 
nem elégedett meg a parasztliszttel, amilyent az addigi mal
mok őröltek. Bajáról, Szegedről, Temesvárról hozattak fino
mabb lisztet ds.

Ez adta az ötletet Josef Kömig ausztriai malommesternek, 
hogy indítványozza a városi tanácsnak: létesítsenek lisztgyá
rat, amely többféle lisztet is (tud készíteni. Előadta, milyen 
költségtöbbletet jelent az a szokás, hogy a búzát Baján adják 
el, s fuvarra elköltik a vételár negyedrészét, a lisztet pedig 
távoli városokból hozzák ugyancsak tetemes fuvarköltséggel. 
A  város elfogadta az ajánlatot és 1844-ben szerződést kötött 
Köniiggel, (amely felhatalmazta a malmost, hogy Palicson, 
a Böge-csatomán, amely a tavat Dudássá! összeköti, kor
szerű vízimalmot létesítsen.

így született meg a palicsd vízimalom, amely már több 
pár kővel dolgozott és többféle lisztet őrölt. Ez a malom 
1860-ig működött, amikor a város megvásárolta a malmostól 
és szétszedette. Az ok: a vízimalom üzemeltetésére szükséges 
víz elvezetése veszélyeztette a Palicsi-tó vízállását és vegyi 
összetételét, ami azért volt veszedelmes, mert akkor már a 
város nagy íreményeket fűzött Palicshoz mint gyógyfürdőhöz. 
A  másik ok: időközben felépült Szabadka első gőzmalma is, 
a mai korzón, amely akkor a város szélének számított. A  
többi már a mai kor története, amikor a ló, a szél és a víz 
helyett gépek üzemeltetik a lisztgyárakat.

A  régi szárazmalmok és szélmalmok a liszttermelés terén 
bizonyosan nem hiányoznak a mai Szabadkának, az azonban 
nagyon jó lett volna, ha a palicsi vízimalmot megtartották vol
na: ma nagyszerű idegenforgalmi vendégcsalogatót lehetne 
belőle csinálni.
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SZÓDA A PALICSI-TÖ VIZÉBŐL

Európában sehol sem találhatók szikes talajok, csak a 
Duna—Tüsza közötti homokvidéken, a Zombor környékén levő 
mocsaras területeken és Bánátban. Ezek a szikes területek 
terméketlenek és csak legeltetésre valók, ina meg arra, hogy 
kamillát termeljenek .a gyógynövénygyüj tőknek. Hajdan azon
ban — száz-kétszáz évvel ezelőtt —, amikor a vegyipar még 
fejletlen volt, nem voltak ennyire haszontalanok a szikesek, 
mert a rajtuk (kivirágzó sziksó, amely nélkül nem tudtak szap
pant csinálni, nagyon keresett és jó áron megfizetett áru volt 
Európa-szerte. Ezért ás szervezte meg az élelmes nép a kivi
rágzott sziksó seprését, s az értékes árut azután zsákokba 
rakva szállították távoli piacok felé a szappanfőzőknek. 
Szabadkán a Palácsi-itó keleti részén és a Sós-tó táján volt a 
leggazdagabb száksó-szüret.

Hajnali kristály szüret

Mi ás az a száksó, amely valamikor nagy értéket képviselt?
A  sziksó szénvsavas nátrium — mondják a szakértők. 

Ügy képződik, hogy a szétmállott nátriumot és mésztartalmú 
földpátot, amelyekből sok van a homokban, az esővíz fel
bontja oldható szénsavas nátriumra és 'oldhatatlan mészkőre. 
Ez a szénsavas nátrium — a sziksó — a víz elpárolgása után, 
amelyben feloldódott, az alacsony területeken kivirágzik. 
Treitz Péter tanár tanulmányozta ezt a jelenséget a Sós-tónál 
Szerinte a száksó tű alakú kristályok alakjában virágzik ki a 
homok felszínén. Ezeket a kristályokat csak hajnalban lehet 
összesöpömi, mert a nap sugarainak hatására széthullanak és 
porrá válnak. Korán kellett tehát annak kelnie, aki szüre
telni akart a szikesen. Fel is kelt a család apraja-nagyja, mert 
a szíiiksó nagyon keresett árucikk volt.

A  Palics vize is ennek a sziksónak köszönheti, hogy felfe
dezték.
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Gyáros lesz az orvosból

Láebetraut János, Báos—Bodrog megye tiszti főorvosa 
nagyon jól tudta, milyen üzlet rejlik a sziksóban és 1780-ban 
.azt indítványozta a városnak, hogy szervezze meg a sziksó 
üzemi termelését. Ne csak sepréssel gyűjtsenek sziksót, hanem 
főzzék ki ezt az értékes anyagot a Paliics vizéből is. A  város
nak már akkor sem volt pénze arra, hogy beruházzon egy 
ilyen vállalkozásba, és azt mondotta az orvosnak, hogy pró
bálja ki az ötletet a saját költségén. Láebetraut hajlandónak 
is mutatkozott erre, de azt kérte, hogy adjanak neki tíz 
lánc földet a gyártelep számára és húsz évig ne követeljenek 
tőle bérletet, tekintettel azokra a nagy befektetésekre, ame
lyeket a sópárló üzem felállítása megkövetel. Azt ás ígérte, 
hogy sok embernek ad munkát, ha megindul az üzem. Végül 
abban egyeztek meg, hogy a város átengedi a tíz lánc földet 
és tizenkét évre koncessziót adott a sziksótermelésre. Mind
össze évi egy arany jelképes bérletet követel erre az időre, 
hogy a tulajdonjogot ezzel is hangsúlyozza.

Az orvos még II. József császárnak is előadta az ötletet, 
aki annyira támogatta az elgondolást, hogy országos kiváltsá
got adott Liebetrautnak, a várost pedig felszólította a hasznos 
szerződés megkötésére.

Most már megvolt minden — még csak pénz kellett. 
Rudics Máté hozott valamennyit, amikor betársult.

1782-ben megkezdődött a gyár építése. Hogy a termelés 
mikor kezdődött meg, arról nincsenek -adatok, nagyon való
színű azonban, hogy 1784-ben, mert akkor épült fel a kocsma 
a gyár mellé.

Ha pénz is lett volna ...

Ez volt Szabadka első gyára. Ott volt valahol, ahol ma 
a szakszervezeti üdülőtelep van a PaMcsi-tó keleti partján.

A  gyár évente mintegy 80 métermázsa szódát termelt és 
oem jutott soha felvirágzásra, mert a tulajdonosoknak sohasem 
volt elég pénzük.

Az orvos halála után új kezekbe került a gyár, az új 
tulajdonosok — jó cégtársak lévén — azonban kájátszották 
egymást és a tönk szélére jutott a gyár. Akadt azért új vál
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lalkozó, akiinek a város 1807-ben évi 427 forintért bérbe adta 
a sziksótermelés jogát. Ez a bérlet fél vagon liszt árának 
felelt meg abban az időben.

A  későbbi években háborúk, pénzválság és egyéb bajok 
jöttek, és a gyár megszűnt létezni. Nem tudni, mikor.

Nehogy ilyen szomorú vége legyen a mesének, elmondom 
még az is, hogy a sziksó nemcsak a palicsi szódagyár alapjait 
vetette meg, hanem a szalámi gyártásáét is. Fellendült a 
szappanfőzés — ezt minden asszony tudta csinálni Szabadkán 
—, de 1781 óta már volt szappanfőző iparosmestere is Szabad
kának. Szappant csak zsiradékból lehet csinálni. Tömegesen 
vágták a hízott disznókat a szappanfőzők szappannak, a hús
sal azonban nem tudtak mit kezdeni. A  zslrtalan hús értékte
len hulladék a szappangyártásnál. így vitte rá a kényszer a 
szapanfőzőket, hogy szalámit csináljanak, és mentsék, ami 
menthető.
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SZABADKAI GONDOK SZÁZ ÉVVEL EZELŐTT

A múlt század derekán Szabadkán az állattenyésztés 
még fontosabb, jelentősebb ága volt a mezőgazdaságnak, mint 
a földművelés. Ez abból adódott, hogy a 166 000 holdnyi 
határnak egyharmada — több mint ezer hold — legelő volt, 
amelyen hetvenezernyi birkát és majd ötvenezernyi marhát 
tartottak a polgárok. De a szántóföld féle is legelő volt, hiszen 
a földművelés úgy festett, hogy a szántóföldeket minden 
második évben parlagon hagyták, hogy a jószág legelje s 
trágyázza. Istállótrágyából .nem volt elegendő, hiszen a jószá
got nem istállózták, a műtrágyának még hire sem volt, s 
valamilyen formában biztosítani kellett & talajerő (utánpót
lását a szántóföldeken. Egyik évben a határ egyik, a másik
ban a másik volt ugar, s így születtek ezek a költői hangzású 
határnevek, amelyek ma is használatosak még: Napkeleti 
ugarok, Napnyugati ugarok.

Hová telepítsék a gyárakat?

A  szeged—szabadkai vasútvonal számára már megépítet
ték a töltést, elkészült az első szabadkai vasúti „indóház,, 
terve is, már csak arra vártak fokozódó türelmetlenséggel a 
szabadkaiak, hogy mikor rakják le a síneket és mikor fut be 
az első vonat a városba.

A  vasúti forgalom megindulásától nagyon sokat vártak a 
szabadkaiak: összeköttetést a nagyvilággal, olcsó szállítási 
lehetőségeket a mezőgazdasági termények számára, a keres
kedelem fellendülését és az iparosodást.

A  városi tanács 1868 augusztusában elérkezettnek látta 
az időt, hogy napirendre tűzze a kérdést: hol, a város mely 
részében jelöljék ki a gyárak helyét, ha a vasúti forgalom 
serkentő hatására nekilendül a vállalkozó kedv? Abban 
egyetértettek a városatyák, hogy az első vonat befutásával 
elérkezik a gyáralapítások ideje, abban a kérdésben azonban, 
hol volna a legcélszerűbb kijelölni a gyártelepek helyét, 
megoszlottak a vélemények. Ezért megbízták a „szépítő ba-
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zottmányt” , hagy szakemberek bevonásával tanulmányozza 
a kérdést és (terjesszen a közgyűlés elé véleményes jelentést.

A  szépítő bizottmány nevében Antumovits József tanács
nok már az októberi közgyűlésnek benyújtotta a javaslatot.

„A gyárak gőzei, füstjei, bűzei ne okozzanak 
alkalmatlanságot a városnak”

„A  gyártelepeknek lehetőleg összpontosítva kellene len
niük, avagy oly városrészekben, amelyek az északi szeleknek 
kevésbé volnának kitéve — vélekedett a bizottmány. — 
Ugyanis köztudomású hogy a gyártelepek legnagyobb része 
nemcsak tűzveszélyes, de a legtöbb esetben egészségrontó 
füst-, gőz- és mindennemű bűzökkel jár együtt. Ezeket tehát 
úgy vélte a bizottmány elkerülhetőnek, ha a jövendő gyárte
lepek helyéül a vasúti töltésen túl a zentaii ótemető irányában 
létező szőlőket jelöld ki, mert azon a nézeten van, hogy a 
várost szélességében és nem hosszában, azaz a vasúti töltésen 
túl a Palics .irányában kell terjeszteni.

A  bizottmány figyelme általában a gyártelepeknek a vá
rosból teljes kiszorítására volt (irányozva, de egyszersmind 
azon nézet jogosultságát ás elismerte, miszerint a külvárosok 
emelését ezen gyártelepek élületed által kellene előmozdítani. 
Ugyanezért a bizottmány azt is ajánlatba hozta, hogy a György 
és Rókus külvárosokban, azon résztől kezdve, mely e városok 
templomai és a városok szélei között a középvonalat képezi, 
a gyártelepek építése szintén megengedtessék, amivel ezen vá
rosrészek emelkedése előmozdítanék, s mivel az átt emelt 
gyárak gőzei, füstjei és bűzei a déli szelek ritkább unalma 
miatt az egész városnak a legkevesebb alkalmatlanságot 
okoznák.”

A  közygűlés teljes egészében magáévá tette az indítványt 
és határozatban kimondta, hogy „ez kell hogy zsinórmértékül 
szolgáljon a jövendőbeli gyáni építkezésekkel kapcsolatos 
hatósági intézkedéseknél” .

A  gyárak építése csak jóval később dndult meg. Addigra 
a torony alatti újabb illetékesek el (is felejtették ezt a hatá
rozatot. Ennek az lett a következménye, hogy a műtrágyagyá
rat éppen a város északi részére telepítették és iannak gőzei,
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füstjei bűzei ma is mérgezik az egész város lakosságát, no 
meg a csokoládégyámak, cipőgyárnak, kalap gyárnak és sok 
másnak éppen a város kellős közepén adtak helyet a kevésbé 
bölcs városvezetők.

Életveszélyes toronyóra

Szabadkát akár az álló toronyórák városának nevezhet
nénk manapság, hiszen akár a régi városháza tornyára tekint 
fel a polgár, akár a templomtornyokon akad meg a szeme, 
csak azt láthatja, hogy az órákon megállt az idő. Nem megy 
és nem ver azok közül egy se. Éppen ez volt a helyzet száz 
évvel ezelőtt (is, amikor ugyancsak egyetlen toronyóra volt a 
városban, de az sem működött. Akkor még nem volt senkinek 
a polgárok közül karórája, zsebórája iís  csak a legtehetőseb
beknek, tehát a város vezetőségének nem volt mindegy, hogy 
ez az egyetlen városa óra mutatja-e az időt vagy nem.

ö t ízben került az ügy a városi törvényhatóság közgyű
lése elé. Először ilyen formában:

„Kondi Tamás, Fritz András és Ottmár János helybeli 
órásmesterek, megvizsgálván a városháza toronyóráját, oda
nyilatkoztak, hogy az óra kerekei már annyira elkoptak — de 
már alkottatásuk alkalmával Is olyannyira gyengéül voltak 
készítve —, miszerint félni lehet, hogy járás közben valame
lyik kerék eltörik s a nehezékkő leesik, az épület bolthajtá
sait beszakasztja és nevezetes kárt, életet veszélyezitető bajt 
okozhat. A  rézkerekek papírvékonyra koptak, ki kell őket cse
rélni. A  javítás négyszáz forintba kerül.”

A  képviselők úgy vélték, hogy nem érdemes ilyen nagy 
összeget költeni az óra javítására, jobb volna újat venni. 
Megbízták Lénárd Máté polgármestert, próbáljon új órát 
csináltatni valamelyik vidéki jó mesterrel.

A  polgármester utána is nézett az ügynek és megegyezett 
Rezsnován Sándor zombori órásmesterrel, hogy készít a város 
számára megfelelő órát hatszáz forintért.

Elkészült az óra és felszerelték a toronyba a régi helyére. 
Felszerelték, de nem fizették ki azonnal, mert a közgyűlés 
úgy határozott, hogy csak akkor fizeti, „ha az új toronyóra 
egyhónapi időközön át pontos járását és verését bebizonyítja” .
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Az óra becsülettel eleget tett kötelességének, lamit Ottmár 
János városi órás és a torony örök igazoltak.

Rezsnaván mester tízesztendős garanciát adott az órához.
A  irégi óra vasalkatrészeit árverésen eladta a város és 26 

forintot kapott érte. Érdemes megjegyezni, hogy ezek a vas- 
alkatrészek három mázsát és 73 fontot nyomtak.

Rossz a világítás — meg kell büntetni a vállalkozót

A száz év előtti Szabadkán két baj volt az utcai világí
tással: kevés volt a lámpa, s ami volt, az ás csak inagyon si
ralmas fényt adott. Mindössze 150 körüli tölgyoszlopra állított 
fotogénlámpa képviselte a közvilágítást. A  lámpáknak ez a 
száma annyira kevés volt a inagy kiterjedésű városban, hogy 
egymást érik a polgárok kérvényei, akik utcájukba világítást 
kémek. A  Rogina-bara környékiek, a szegedi kapunál lakók, 
a bajnátiak, a mlakaiak, a Magyar utca lakói egymás után 
adják be kérvényeiket, amelyeket a közgyűlés végtelen böl
csességgel liintéz el. Minden esetben elismeri a kérés jogosságát, 
de a lámpa felállítását „jobb időkre” halasztja. Mindössze a 
volt Posta utca lakódnak kérvényét (intézték el kedvezően. 
Kreutzer János bádogosmesterrel három lámpát csináltattak 
33 forintos költséggel.

A  világításról való gondoskodást vállalkozónak adták ki, 
aki a várossal kötött szerződés alapján gondoskodott arról, 
hogy a szabadkai éjszakában itt-ott fény 'is gyűljön. A  lám
pákban fotogén égett, mert ez olcsóbb volt, mint az akkor 
még újdonságnak számító petróleum. Goldner Fülöp vállalko
zó minden hónapban beadta a számlát a városnak az elfogyasz
tott fotogénért, no meg az esti lámpagyújtogatás és reggeli 
lámpaoltás költségeit. Ez a számla téli hónapokban havi 
1400 — 1500, nyári, hónapokban 4 — 500 forintra rúgott.

A  júniusi számla benyújtásakor vihar keletkezett a köz
gyűlésben és ilyen határozat született:

„Miután köztudomás szerint az éjjeli lámpák felette rosz- 
szul világítanak, sőt több helyen nem is égnek, a kapitányi 
hivatal ezennel megkerestetik, hogy vállalkozó Goldner Fülö- 
pöt kötelességének pontos teljesítésére szorítsa és szükség 
esetén büntetés alá vonja.”
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Az nem derül ki az irományokból, hogy a rendőrkapi
tányság milyen módszereket alkalmazott Goldnerrel szem
ben, az azonban bizonyos, hogy a rendőrség közbelépése 
után nincs nyoma annak, hogy panaszkodtak volna az utcai 
világításra.

Nyilván hatékony volt a meggyőzés módja.

Bajok az iskolákkal

Az iskolák száz évvel ezelőtt is temérdek gondot okoztak 
a városatyáknak.

A  hatodik köri vegyes alelemi iskola tanítója jelenti, hogy 
kétszáznyolcra emelkedett a diákok száma. Egyetlen terem
ben, egyetlen tanítóval 208 gyerek! Elképzelhető, hogyan foly
hatott itt a tanítás.

Ügy segítettek a bajon, hogy a leányokat különválasz
tották a fiúktól, kibérelték a Szaghmeister-féle házat iskolá
nak és kinevezték Tóth Jánost tanítónak.

Jellemző adatként említem meg, hogy az iskolának ki
bérelt ház évi házbére kétszáz fonint volt, a tanító évi fizetése 
pedig négyszáz forint. Vagy a házbérek voltak aránytalanul 
magasak, vagy a tanítói fizetések nagyon alacsonyak...

A  szintén hatodik köri jaszibarai iskolában más termé
szetű gondok adódtak. Sziger József és Lasztovits Lukács ta
nítók jelentik, hogy iskolájuk azonfelül, hogy ingoványos 
területen fekszik, olyan célszerűtlenül van megépítve, hogy 
azt fűteni éppenséggel nem lehet. A  gyerekek fáznak, dide
regnek. Vékony a mennyezet, rosszak az ablakok, omladoznak 
a falak. Kérik, hogy az épületet hozzák rendbe és szereljenek 
be vaskályhát, hogy azokban akkor tüzeljenek, amikor a diá
kok ott vannak. Addig banyakemence volt az iskolában.

Sztojkovics Péter orvos, bizottsági tag arra figyelmezteti 
a tanácsokat, hogy Kelebia pustzán 103 iskolaköteles szerb 
gyermek van iskola nélkül. Sürgős intézkedést kér szerb nyel
vű iskola megnyitására.

A tanács mindkét esetben gyorsan intézkedett. Jaszibarán 
megjavították az iskolát, Kelebián pedig a Milinkovits^szállás- 
nál megnyitották a szerb iskolát.

A  gimnáziumban felsőbb rendeletre 1868-ban bevezették 
a testnevelést mint kötelező tantárgyat. Ehhez persze torna
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terem .is kellett. A  tanács jobb híján a városháza udvarában 
levő istállót alakította át erre a célra.

Czorda Bódog főbíró »indítványozza, hogy Szabadka ala
pítson földművesáskolát, mert az új viszonyok között a föld
művelésben sem nélkülözhetők az liskolázott szakemberek. 
Indoklásképpen hivatkozik arra, hogy Szabadkán már száz- 
tizenötezer hold föld van rendszeres művelés alatt, a gabona 
átlagban kétmillió pozsonyi mérőre rúg, a hatvankétezer 
lakosú Szabadka a legjelentékenyebb városa a félmilliós la
kosságú vármegyének, ezenfelül rengeteg homoksivatag vár 
kihasználásra.

A  közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt, a pali- 
csi földművesiskola megnyitására azonban csak harminc esz
tendő múlva került sor. Éppen három évtizedre volt ugyanis 
szükség, amíg Szabadka meggyőzte Pestet az iskola szüksé
gességéről.

Gyógyszerként káposztát, tormát, retket

1823-ben és 1835-ben olyan mértékben pusztított a skorbut 
Bácskában, hogy ezrével betegedtek meg az emberek. Már 
az akkori orvostudomány is tisztában volt azzal, hogy a skor
but nem járvány, mégis úgy kellett fellépniük a hatóságoknak 
ellene, mintha járvány volna, hiszen tömegesen betegedtek 
meg a polgárok és százakra ment a halálos áldozatok száma is.

Mind a két esztendőben az előző év aszályos időjárása 
indította el a megbetegedések áradatát. 1822-ben is, 1834-ben 
is olyan nagy volt a szárazság az egész Duna—Tisza közben, 
hogy nem termett semmi a szántóföldeken, aminek éhínség 
lett a következménye. Még kenyérből sem jutott elegendő a 
szegényebbeknek, a főzelékféléknek pedig a színét se látták, 
így azután a rosszultápláltság és vitaminhiány következtében 
fellépett a skorbiit.

Zomborosevics Vince városi főorvos szerint a betegség 
legnagyobb mértékben Csantavéren és Bajmokon lépett fel, 
lefolyásának pedig három szakasza volt: először csak sápadt
ság, elerőtlenedés, fáradtság jelentkezett a betegnél, majd ízü
leti fajdalmak léptek fel, a beteg testét vöröses és lilás foltok 
lepték el, végül pedig a beteg teljesen leesett a lábáról, ágy
nak dőlt, arca elkékült, a foltok gennyes kelésekké fejlődtek,
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hogy a hullafoltok megjelenése végezzen a kiéhezett szeren
csétlennel.

Stróbel Antal főorvos 1823-ban azt jelentette a városi 
tanácsnak, hogy a megbetegedések századnak okozója az a 
körülmény, hogy az âszály következtében a nép nem jut 
hozzá semmilyen főzelékféléhez. Niincs még sárgarépa, zöldség, 
savanyú káposzta sem a szegények házaiban, sőt amióta meg
drágult a só, a zsellérek, napszámosok, a falvak és a tanya
világ lakossága nem jut hozzá még a sóhoz sem, úgyhogy az 
étel ás, a kanyér ds teljesen só nélkül készül.

Az orvosok indítványára a város savanyú káposztát, ret
ket, tormát, ecetet, sót és sört osztott ki a betegek között — 
mint gyógyszert. A  patikaszerré előléptetett élelmiszereket 
ingyen osztották ki a rászorulók között és a skorbutvészt si
került leküzdeni.

Nincs elég patika

Ugyanilyen meg nem értést tanúsítottak Pest (illetékesed 
a város gyógyszerellátása .tekintetében is.

A  városi tanács már 1867 szeptemberében kérte az illeté
kes kormányszerveket, engedjék meg, hogy a meglevő három 
mellé még egy gyógyszertárt nyissanak. A  belügyminiszter 
csak egy év múlva, 1868 szeptemberében válaszolt a kérvény
re és akkor is elutasította, mondván: „A  gyógyszertárt nem 
engedélyezi, mert új gyógyszerészeti rendszer van tárgyalás 
alatt, s annak életbe léptetése előtt nem kívánatos új gyógy
szertárinak nyitása.” A  tanács nem hogyta abban az ügyet és 
így határozott:

„Miután a város közönsége éppoly jól ismerve, mint rész- 
rehajlatlanul mérlegelve a helybeli viszonyokat, egy negyedik 
gyógyszertárnak a magyarság és zsidóság lakta városrészben, 
a Széchenyi sétatéren leendő felállítását a lakosság és az 
egészségügy érdekében szükségesnek, hasznosnak és célszerű
nek tartja — újból folyamodik a megnyitásért.”

Egy zsebóra többet ért, mint egy ház

Szabadkán kétszáz esztendővel ezelőtt még nem volt kü
lönösebb értékük a házaknak, hiszen nem volt lakáshiány.
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Házhelynek való terület volt bőségesen, a tanács könnyen 
adott építési engedélyt, a polgár pedig rokonsága, szomszéd
sága segítségével egykettőre felverte a falakat. A  tulajdon
képpeni komolyabb kiadást csak a faszerkezet beszerzése 
képezte, mert a városnak nem volt erdeje, hanem a Tisza 
vagy a Duna menti erdőségekből kellett az épületfát kiter
melni.

A  házak tehát olcsók voltak. Így például 1743-ban, ami
kor az újdonsült tanács első ízben szerződtetett jegyzőt 
Josits Péter személyében, a jegyző 62 forintért vásárolta meg 
Maró Ádámnak a város belterületén levő házát. Ugyanazon 
az ülésen, amikor ezt a jogügyletet jóváhagyta a tanács, egy 
ezüst zsebórát, amely gozdát cserélt, 64 forintra becsültek. 
Néhány évvel később a tanács 70 forintot adott egy hintóért.

1747-ben tudomásul vette a tanács, hogy Petrovits Lázár 
eladta házát Sztipin Mihálynak egy esztendős csikóért.

Josits jegyző évi fizetése a következő volt: 150 forint, egy 
5 forint értékű disznó, 2 akó bar és 2 mérő búza.

Ezek szeriint éppen három olyan házat vásárolhatott volna 
egyévi fizetéséért, mint amilyent Maró Adámtól megvett.

Ej, de sokat változott azóta a világ...

Zsúfoltság a városházán

A  fejlődő Szabadka fokozatosan kinőtte régi városházáját, 
amely szerény, egyemeletes épület volt a mostani nyugalma
zott városháza helyén. Egykori képről látható, hogy mindössze 
tizenhárom ablaka volt a főtérre. 1868-ban már annyira szűk
nek bizonyult, hogy Lénárd Máté polgármester szükségesnek 
tartotta a közgyűlés elé tárni a kérdést, mondván:

„Bátorkodom a t. közgyűlés figyelmét arra hívni fel, hogy 
hivatali helyiségünk annyira szűk, miszerint így maradnunk 
továbbra nem lehet.

Vegyük mindjárt a közgyűlési tanácskozási termet. Önök, 
uraim, tisztelt képviselő urak, egymás nyakán ülnek. Ha vala
melyikük egyet-mást feljegyezni kívánna, nincs hely, hova egy 
szeletke papirost helyezzen.

A  tanácsnok urak többes számban helyezkednek el egy- 
egy helyiségben, lévén pedig mindegyiknek külön ügye, s
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ügyes felei — tárgyalások, működésük alkalmával szót sem 
érthetnek.

A telekkönyv két szabájában kilenc hivatalnok működik, 
de ugyanott tartatnak a telekkönyvi hivatalos okiratok is és 
a telekbíróságii tárgyalások iís. Ki állhat tehát arról jót, hogy 
telekbírósági tárgyalások alkalmával a még nagyobb szám
mal odatódulni szokott néptömeg között egyik-másik okirat 
el nem siklik?

És a börtönök! Néhány szűk lyukban hetvenig való ki- 
sebb-nagyobb bűnös korkülönbség nélkül záratik össze, hogy 
a még kevéssé romlott a nagyobb gonosz mesterétől tanítást 
vegyen, s ahelyett, hogy a büntetés megjavítsa, az emberiség 
szégyene és kárára még inkább alá süllyedjen. A  bajon segí
teni kell!”

Ügy segítettek a bajon, hogy később a közgyűléseket a 
színház melletti Pest Szálloda nagytermében tartották, egyes 
hivatalok számára pedig magánházakat béreltek. TJj város
házát csak 1908— 1910 között épített a tanács.

A marhasó miatt a városnak fáj a feje

Szabadka tizeinkét pusztáján rengeteg marha legelészett. 
A vagyonos családoknak egész csordái voltak. A  jószágnak 
sóra is szüksége volt, amelyet a pénzügy-miniszter kiutalására 
kedvezményes áron vásárolhattak meg a szegedi sóraktárban. 
1868-ig nem volt különösebb baj a marhasó körül, ekkor 
azonban a minisztérium nem Szegedről, hanem Zomborból 
utalta ki a szabadkai jószágállomány számára jóváhagyott 
kedvezményes árú marhasót, 900 mázsát. Ez nevezetes né
zeteltérésre adott okot a város és a minisztérium között és 
számtalanszor foglalkozott az üggyel a közgyűlés is.

Pukkel Sándor „sóárulót” bízta meg a közgyűlés a kiu
talt marhasó átvételével Az első szállítmány átvétele alkal
mával kiderült, hogy a zombori sóraktár 3 forint 50 krajcárt 
fizettetett a sóért, holott annak ára a szegedi sóraktárban 
csak 2 forint 66 krajcár volt. Ezen felháborodtak a képviselők.

„Minthogy Zombor tőlünk nyolc mérföldnyi távolságra 
esvén — olvashatjuk a jegyzőkönyvben —, amellett váro
sunknak Zomborral semminemű kereskedelmi összeköttetése 
nincs, a fuvarbér tetemesen magasabb, mint más velünk keres
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kedelmi összeköttetésben levő pontoknál, városaink marha
tartó gazdáinál azon marhasó itt helyt 4 forint 20—30 kraj
cárba kell hogy kerüljön. Ezáltal marhatartó gazdáink a kor
mány által szándékolt kedvezményt éppen nem élvezhetik az 
itteni tekintélyes marhatenyésztés tetemes kárára és hátrá
nyára.”

Kérvényt intéztek a miniszterhez, intézkedjen, hogy a só 
ne kerüljön többe most se 3 fonint 50 krajcárnál, amennyiért 
ez ideig vásárolták a gazdák. A  panasz eredménytelen maradt.

Az éjjeliőr megbízhatóbb a csendőrnél

A  száz év előtti Szabadkán elég gyönge lábon állt a köz
biztonság: sok lopás, rablás, útonállás, gyújtogatás fordult 
elő. A  rendre a csendőrségnek kellett volna vigyáznia, de úgy 
látszik, hogy nem állt hivatása magaslatán. Ez a karhatalmi 
testület még a korábbi parancsuralmi .rendszerből maradt 
vissza, s ezért sem volt rokonszenves a polgárságnak, A  sza
badkaiak nem bíztak a csendőrökben és úgy gondoskodtak 
éjszakai biztonságukról, hogy városnegyedenként saját költ
ségükre megbízható éjjeliőröket fogadtak. Ügy, mint a csen
dőrség előtti időszakban. Ez természetesen nem tetszett a csen
dőröknek, akik mindent elkövettek, hogy megakadályozzák 
az éjjeliőrök tevékenységét. A  helyzet annyira elmérgesedett, 
hogy a városi közgyűlésnek kellett írendet teremtenie.

Hüdegh Árpád főkapitány jelenti a közgyűlésnek, hogy a 
belvárosból több mint kétszáz polgár tett panaszt a csendő
rök ellen, kérve, hogy szüntessék meg a csendőirséget és is
merjék el a polgároknak azt a jogát, hogy a maguk által 
választott éjjeliőrök útján gondoskodjanak éjszakai bizton
ságukról.

A  közgyűlés eleget tett a polgárok kívánságának és így 
határozott:

„Miután hiteles adatok és a tapasztalat által bebizonyult, 
hogy a csendőrség alapjában nem felel meg a célnak, s a 
személy- és vagyonbátorságot a legkevésbé biztosítja, ezen 
felül még erkölcsileg megrovott egyénekből áll — a testületet 
ezennel megszüntetik és ezek helyett az éjjeliőröknek a ré
gibb szokás szerint a lakosok által koronkénti félfogadása ak
ként lészen eszközlendő, hogy a kapitányi hivatalnak fegyelmi 
tekintetben közvetlen felügyelete alá helyezendők.”
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Huszonöt mázsás pénzszekrény

A gazdaságii szék 1868 tavaszán arról értesíti a közgyű
lést, hogy a város pénzszekrénye nem ás elég biztonságos, 
azonfelül annyira kicsi, hogy a készpénz a legtöbb esetben 
bele sem fér, annál kevésbé van benne hely az értékpapírkö- 
tegek, kötlevelek és értékes okiratok számára. (Bank még nem 
volt abban az időben a városban és az állami adót ás egész 
hónapban a pénzszekrényben őrizték, amíg át nem adták 
az illetékeseknek.)

A  Wertheim-kassza beszerzésével — mint .minden más 
nagyobb vásárlással — a polgármestert bízták meg: ha majd 
hivatalosan Pestre kell mennrie, vegye meg ezt is egy költ
ségen. Nyolcszáz forintot hagytak jóvá erre a célra. Lénárd 
Máté a májusi közgyűlésnek jelenti, hogy jó üzletet csinált: 
sikerült vásárolnia egy huszonöt mázsa súlyú nagy pénzszek
rényt mindössze 620 forintért. S ha már ily módon megtakarí
tott a városnak 180 forintot, célszerűnek tartotta, hogy előze
tes jóváhagyás nélkül vásároljon a tűzoltóság számára egy 
korszerű tűzoltó gépet. Az extincteurnek nevezett legújabb 
találmányú tűzoltó gép mindössze 84 forintba került.

Nagyon helyénvalónak mutatkozott ályen hatalmas súlyú 
pénzszekrény beszerzése, hiszen Rózsa Sándor bandája elég 
sok községi kasszát vámolt meg abban az időben. A  huszonöt 
mázsás kassza azonban túlságosan kemény dió volt még az 
ő szakemberei számára is ...

Horgos vizet kér a Kőrös-érből

A horgoai Kárász-uradalom felügyelője kérvényt intéz a 
szabadkai tanácshoz: adjanak az uradalomnak vizet a Kőrös
érből, hogy legelőit és kaszálóit öntözhesse. Elmondja a felü
gyelő, hogy korábban a Kőrös-ér ellátta kellő mennyiségű 
vízzel az uradalom földjeit ás, mióta azonban a város csatornát 
ásatott és mélyebb mederbe kényszerítette a Kőröst, nagyon 
rossz a szénatermés. A  városnak nem volna kárára, ha az 
uradalom egy töltéssel felduzzasztaná az ér vizét, s az így 
összegyűlt vizet elvezetné a kaszálóra.

A  tanácsot felvillanyozta Kárászók ötlete: A  Kőrös-ér 
vizét fel lehet -használni öntözésre. Gyorsan megfogalmazták
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a választ: elutasítják a kérvényt, mert Szabadkának magának 
is szüksége van a Kőrös vizére. Egyúttal kineveztek egy bi
zottságot, hogy tanulmányozza iaz öntözéses gazdálkodás lehe
tőségét .a Kőrös mentén. A  bizottság kedvező véleményt adott, 
és rövidesen megindult a városi kaszálók öntözése.

Az ötlet jónak bizonyult. Az már más kérdés, hogy idő
közbein feledésbe ment és a Kőrös vize ma /is minden haszon 
nélkül folyik keresztül Szabadka határán. Még azt ás elfelej
tettük, hogy valamikor (igen jövedelmező mesterséges halte
nyésztés is folyt ebben az érben. Az öregek még emlékeznek 
rá, mekkora pontyokat termett ez a folyócska, amikor még 
más feladata ás volt, azonkívül, hogy friss vizet szállítson a 
Ludasii-tóba.

A ludasiak legelője

Ludas a legnépszerűbb pusztája volt a száz év előtti Sza
badkának. Rengeteg jószágot iís tartott a ludasi nép, -azonkívül, 
hogy kertészkedett. A  dohány, a paprika, a dinnye és a kony
hakerti vetemények termelése egyre nagyobb területeket 
vont el a legelőtől, aminek az lett a következménye, hogy a 
ludasiak számára a településtől nagyon messzire, a radanováci 
járásion jelöltek ki marhalegelőt. Hogy a baj még nagyobb 
legyen, ezt a legelőt iís kettévágta az épülőfélben levő alföldi 
vasút számára létesített töltés. A  helyi elöljáróság alázatos 
folyamodványában kéri a városi tanácsot, jelöljenek ki szá
mukra marhalegelőt közvetlenül a Ludasi-tó alján, a rétben. 
A  városi tanács elutasítja a kérvényt: a nagy kiterjedésű 
területek művelés alá vonásia más pusztákon ás hasonló 
problémákat vetett fel, s a vasút másoknak is megszakította 
a llegelő egységét. Ha nem akarják marháikat Radamovácra 
hajtani, használják fel a birka,járásukat a marhák legelte
tésére ás, mint .azt a kelebiaiak már megtették. Ha ehhez 
itatókútra van szükségük, ezt a város saját költségén kiásatja, 
hogy bizonyítsa a ludasiak iránti jóindulatát.

Farkasveszedelem

1868-ban egyre több polgár tett panaszt amiatt, hogy a 
farkasok nagy károkat okoznak: széttépik a legelésző juhokat, 
sőt <az akiokba is bemerészkednek. A  városi közgyűlés ezért
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napirendre tűzte a farkasveszedelem kérdését fis és elhatároz
ta, hogy ártóhadijáratot (indít .a veszedelmes ragiadozó ellen. 
Hatósági haj tó vadászatokat rendeltek el és népes vadász- és 
hajtósereggel vettek részt abban a farkasvadászatban ás, 
amelyet Szeged város rendezett a két törvényhatóság ha
társzakaszán.

Krklyus Lázár polgár öntevékenyen lelőtt egy farkast a 
határban. Ezért a közgyűlés nemcsak megdicséri, hanem öt 
forint jutalmat is megszavaz neki (ez tíznapá napszámnak fe
lelt meg), hogy ezzel a többi polgárt is mozgósítsa .a farkasok 
elleni irtóhadjárat eredményesebbé tétele érdekében.

Fagy május végén

A múlt század hatvanas éveiben olyan szélsőséges volt az 
időjárás a Duna—Tisza közén, hogy a természeti csapások 
sorozatban követték egymást és szinte elképzelhetetlen nyo
mort okoztak a termékeny Bácskában iís. A legnagyobb csa
pást 1866-ban mérte az időjárás a népre: május 25-én mínusz 
10 fokos fagyot hozott egy elkésett tavaszi Mdeghullám és 
a fagy annyira tönkretette a termést, hogy nem termett sem
mi, még takarmány sem.

1866 májusa rendkívül csapadékos és hűvös volt. Majd
nem szakadatlanul esett az eső, a hőmérséklet állandóan 
alacsony volt, 25-én pedig bekövetkezett a tragédia: a 10 
fokos fagy nemcsak a gyümölcstermést, a kukoricát és a 
konyhakerti veteményeket perzselte ile, hanem a már ka
lászba szökkent rozst és búzát is teljesen tönkretette. A  ter
mészeti csapás leírhatatlan kétségbeesést váltott ki a nép 
körében. A  szegényparasztok, napszámosok, bérlők sírtak fáj
dalmukban. A  fagy példátlan éhínséget okozott, hiszen semmi 
tartalék nem volt sem a parasztoknál, sem a hatósági raktár
ban.

A  Szabadkai Történelmi Levéltár adatai szerint váro
sunkban 106 000 hold szántóföldön és 3600 hold szőlőben és 
gyümölcsösben ment tönkre az egész termés és a 62 000 főnyi 
lakosság kétharmad része olyan ínséges helyzetbe került, 
hogy csak állami támogatással, a közélelmezés megszervezésé
vel enyhíthettek némileg a bajon. Súlyosbította a helyzetet,
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hogy 'abban aiz éviben tört fei az osztrák—porosz háború és 
a bécsi kormány a természeti csapást megelőzően már lefog
lalta a katonaság élelmezésére a lakosság szűkös készleteit is, 
amikor pedig a köniiggraetzi csatában csúfos vereséget szenve
dett, azzal is tetőzte a város gondjait, hogy kötelezte, gondos
kodjon 900 leszerelt katona élelmezéséről ás. A  hatósági ösz- 
szeír ásókban több mint háromezer ínséges munkás- és 
parasztcsalád szerepel.

A  város, hogy segítsen az ínségeseken, hatvanezer fo
rint kölcsönt kért a helytartótanácstól élelmiszerek beszer
zésére, húszezer forintot pedig vetőmagvak vásárlására. Az 
elkeseredés anyhítése érdekében közmunkákat is indítottak: 
kijelöltek kétezer hold homokot erdősítésre és meggyorsítot
ták a Szeged—Szabadka között tervezett vasútvonal töltésé
nek építési munkálatait. Ezzel háromhónapi időtartamra ke
resethez juttatták a kenyér nélkül maradt szegényeket.

Ez a májusi fagy a legsúlyosabb volt az elemi csapások 
sorozatában azokban az években, amikor évről évre egymást 
követték az időjárás szeszélyeiből adódó bajok. Három esz
tendővel előbb, 1863^ban az egész tavasz eső nélkül múlott el, 
úgyhogy a növényzet nem fejlődött kellőképpen. A  gabonafé
lék nem neveltek kalászt, a kukorica pedig nyár közepéig csak 
sínylődött. Amikor júliusban végre bőséges eső hullott, ebben 
sem volt köszönet: eső olyan jégveréssel érkezett, hogy tönk
retette a csenevész növényzetet. Ebben az évben nem arattak 
Észak-Bácskában.

1865 szeptemberében viszont olyan szörnyű ítéletidő vo
nult át Szabadkán és környéke felett, hogy az orkán tövestől 
tépte ki a fákat, százával sodorta le a háztetőket, tönkretette 
a gyümölcstermést és a kukoricát.

Majd egy évtizedre volt szükség, hogy a nép kiheverje az 
időjárás mostoha voltának követelményeit és lassanként el
felejtse a szörnyű nyomort, amelyet ezek az évek rázúdí
tottak.
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ÉHENPUSZTULÁS FENYEGET HATVANEZER 
BIRKÁT

A  múlt század hatvanas éveiben egymást követték a szá
raz, esőtlen esztendők. Ilyen volt 1868 tavasza ás. A  birkatu- 
lajdanosok arra kérik a vánosi tanácsot, engedje meg, hogy 
jószágaikat az erdőben legeltessék, mert a kijelölt homokos 
legelőkön olyan gyönge a fű, hogy azon a nyájak meg nem 
élhetnek.

A helyzet kivizsgálására kiküldött bizottság ligazolta a 
juhászok állítását:

„A  május 14-én a helyszínen megejtett vizsgálat szerint 
a juhok számára kijelölt legelőrészek sivány homok alkatuk
nál fogva olyanannyira kopárak és füvetlenek, hogy az azo
kon kintlévő mintegy 73 ezer darabra tehető birka, ha ned
vesebb időjárás be nem következnék, nemcsak meg nem élhet, 
hanem .annak nem csekély része élelemhiány miatt az éhség
nek okvetlenül áldozatul esend, mely valóban szomorú álla
poton az állattenyésztés előmozdítása végett nemzetgazdasági 
tekintetből ás — amennyiben az erdők károsítása nélkül meg
történhet — mihamarabb segíteni kellene. Fel kellene szaba
dítani a legeltetési tilalom alól a Tölgyfás melletti erdőségben 
150 lánonyi területet, a 350 láncnyi csiszári erdőt a Szkender- 
j árágig, a ciitnusbokrok felső részét 300 láncon, a Razbodste 
erdőben 5000 láncot, Radanovácon pedig ezer láncot, az epres
től a járásiig.”

Az erdőkre nagyon vigyáztak abban .az időben, hiszen ez 
volt az egyetlen védelem a futóhomok pusztítása ellen, ezért 
a legszigorúbban kitiltottak minden jószágot az erdőből. Most 
azonban nem volt más választás, mint beengedni a birkákat 
azokba az erdőségekbe, ahol a legkisebb a kártétel való
színűsége. Tilalom ide, tilalom oda, a birkákat meg kellett 
menteni. A  szükség törvényt bont.

Minden az esőtől függ

A hatvanas években már egyre több parlagot szántottak 
fel és búzából már többet termeltek, mint amennyire a helyi 
fogyasztásra kellett, lassan piaci feleslegek is keletkeztek, de
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a paraszt legfőbb jövedelmi forrása (továbbra is az állatte
nyésztés maradt. Hozzájárult ehhez az a körülmény is, hogy 
amíg a gabona szállítása az akkori úttalan Bácskában tetemes 
költséggel járt, addig a jószág olyan áru volt, amelynek a 
termelőtől a fogyasztóig való eljuttatása inem került semmibe: 
saját lábán ment el a piacra. Terelték is, ha kellett Pestig, 
Bécsig, Prágáig. Legjobb esetben is a bajai hajóállomásig, 
hiszen a hajó volt az egyetlen korszerű szállítóeszköz abban a 
világban, amelynek még nem volt vasútja.

A  hatalmas jószágállomány súlyos gondokat okozott az 
egymást követő száraz, aszályos esztendőkben, amikor a ned
vesség hiánya megakadályozta a fű növekedését is. Ilyenből 
pedig négy is volt 1860 és 1868 között. Az állattenyésztők 
gondjában a húsfogyasztó polgár iis osztozott, amennyiben 
esős esztendőkben olcsóbb, szárazakban drágább volt a hús ára.

Abban az időben a sertésztenyésztés még nem öltött na
gyobb méreteket, éippan csak megkezdődött a nagy hizlaldák 
létesítése, és a közfogyasztásra szánt hús tetemes részét a 
marhahús képezte. A  városi tanács úgy igyekezett megvédeni 
a fogyasztókat az áremelésre már akkor is hajlamos mészá
rosok önkényétől, hogy fenntartotta magának a jogot a hús
árak szabályozására. Ez az árszabályozási politika rugalmas 
volt: a tanács éberen figyelte a vágómarha árának alakulását 
és eszerint szállította le, vagy emelte fel a marhahús árát. 
Természetesen ez a beavatkozás állandó harc tárgyát képezte 
a város és a húsvágók között, akik igyekeztek fenntartani a 
magas árakat akkor is, ha az élőjószág ára esett, amikor 
azonban emelkedtek az árak, azonnal követelték a hús árá
nak emelését is. Ez történt 1868 júniusában is, amikor kér
vényt intéztek a tanácshoz, emelje fel a hús árát az addigi 22 
krajcárról 24 krajcárra. Az esetről így emlékezik meg a köz
gyűlési j egyzőköny v :

„Kérelmük a közgyűlés több tagja által teljesítendőnek 
véleményeztetik azon oknál fogva, mert a jelenlegi folytonos 
szárazság miatt a legelők a legközelebb is uralkodott hőségek 
folytán majdnem egészen kiasztak, s emiatt, minthogy a vá
gómarhát folytonosan istállózni kelletik, ezek ára is tetemesen 
emelkedett. Ennélfogva legalább e hó tartamára javallják a 
hús árát felemeltetni, minthogy a beálló esőzések következ
tében reményük, hogy a vágómarha ára iis lejjebb fog szál
líttatni.”
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A közgyűlés magáévá tette ezt a .nagyon szabadkai ízű 
érvelést és megengedte, hogy a húsvágók június 4-től július 
Inig 23 krajcáros áron mérjék a hús fontját.

Addig remélhetőleg esik még az eső és újból kinő a 
fű. . .

A tanács enged a húsvágók nyomásának

Csakugyan esett az eső, megjavultak a legelők és a köz
gyűlés 22 krajcárra szállította le a hús árát.

Augusztusban újból napirendre került a dolog, és ebből 
nevezetes esemény keletkezett: a húsvágók viszavonulásra 
kényszerítették a tisztelt tanácsot.

A közgyűlés augusztus 27-én megtartott ülésén úgy ha
tározott, hogy 22 krajcár helyett 20 krajcár legyen a marha
hús ára szeptember elsejétől. Amikor ezt közölték a húsvágók
kal, azok annyira felzúdultak, hogy abban a korban még ritka 
lépésre határozták el magukat: összebeszéltek és úgy döntöt
tek, hogy — tiltakozásul a város ármegállapítása ellen — szep
tember elsejétől beszüntetik a munkát. Határozatukat élőszó
ban, de testületileg közölték a rendőrkapitánnyal mint 
ellenőrző hatóságukkal. Ez viiszonit a tanácsot bolygatta meg, 
úgyhogy rendkívüli közgyűlésre hívták össze a városatyákat 
augusztus 31 r̂e, tehát egy nappal előbbre, mint ahogy a ko
rábbi határozatnak érvénybe kellett volna lépnie. A  jegyző
könyv vezetője így fogalmazta meg az esetet:

„A  húsvágók, megjelenvén a főkapitány előtt, kinyilvá
nították, hogy a közgyűlés által megállapított ár mellett a 
közönséget a holnapi naptól kezdve nem képesek ellátni mar
hahússal, minthogy a vágómarha jelenlegi magas ára mellett 
még a fogyasztási adót iís csak világos kárukkal fizethetik.”

Határozat: A  közgyűlés hatályon kívül helyezi négy nap
pal korábban hozott határozatát. Maradjon a hús ára tovább
ra is 22 krajcár.

A  sztrájkkal való fenyegetőzés elegendő volt arra, hogy 
a húsvágók akarata érvényesüljön.

Más okmányokból az derül ki, hogy volt a húskérdésnek 
egy nagyon is mai színezetű mellékzöngéje: a marhahús árát 
a fogyasztó is túlzottan magasnak vélte és inkább baromfit 
vásárolt, ha húst akart enni. Nagy lett a kereslet a baromfi 
iránt. A  tanyaiak gyorsan áttekintették a helyzetet, nem et
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ték meg a tyúktojást, hamem csirkét keltettek belőle. Hirtelen 
fellendült a baromfitenyésztés, és rövidesen annyi lett a ba
romfi a szabadkai piacon, hogy olcsón meg lehetett vásárolná. 
A  polgárok nagy többsége a piacon vásárolta a húst, nem a 
húsvágó üzletben. A  mészárosok forgalma megcsappant, s már 
azért sem lehetett leszállítani a marhahús árát, mert a kis 
forgalomból így ás nehezen éltek meg a hivatásos húsvágók.

Ez a városnak nem volt mindegy, mert megcsappant a 
fogyasztási adóból befolyt jövedelme.

A  csirkék belecsipogtak a várospolitikába.
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POSTAKÜRT AZ ORSZÁGUTAKON

Az ember ma megírja a levelet vagy a levelezőlapot, 
bedobja a postaládába, és ha másnap nem érkezik meg a cím
zetthez, dühös, szidja a postát.

Hát nem volt ez mindig ilyen egyszerű.
A királyok, vezérek, nagybirtokosok, hivatalok ősiidők 

óta külön küldönccel továbbították üzeneteiket, később pedig 
leveleiket, az egyszerű embernek azonban nem volt módjában 
ilyen küldöncöt fizetni. Ha tehát üzenni vagy írni akart tá
voli rokonának, ismerősének, vagy ia vásárokra járó mé
szárosokra, vagy a kolduló barátokra bízta az üzenetet vagy 
levelet. Együk is, másik is nagy területeket bejárt és némi 
fizetségért megtette a szívességet, hogy továbbította a leve
let. így ment ez évszázadokon át, mígnem a XVIH. században 
általánosították a postaszolgálatot.

Szabadkán 1743-ban szervezték meg először .a levelek 
továbbítását, de postahivatalt csak 1779-ben kapott a város. 
A  leveleket az első időben lovasküldönc továbbította, majd 
pedig bevezették a rendszeres postakocsijáratokat.

A  levélhordó küldönc jelvénye a postakürt volt, amelybe 
belefújt, hogy utat csináljon magának, ha zsúfoltság volt az 
akkor még sáros, kiépítetlen utakon. Ez a kürt mind a mai 
napig megmaradt a postatovábbítás jelképének.

Arról, hogy milyen viszonyok uralkodtak a postaszolgálat 
terén kétszáz évvel ezelőtt, érdekes részleteket tudhatunk 
meg egy 1772-ben kiadott királyi rendeletből. A  rendelet 
megállapítja, hogy a postaszolgálat lebonyolításában rengeteg 
a visszaélés, rendellenesség, majd így lintézkedik:

— A nagybirtokosok ne hatalmaskodjanak a postameste
rek felett, a postakocsikat és lovakat ne vegyék igénybe saját 
céljaikra, ne kötelezzék robotra a postamestert, ne bántal
mazzák a postai alkalmazottakat.

— Az utasok ne gonombáskodjanak a posta alkalmazot
taival, ne kapaszkodjanak fel erőszakkal a túlterhelt ko
csikra és ne kényszerítsék a postamestert törvénytelen cse
lekedetekre. A  bakon ülő utasnak tilos botot vagy ostort
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haszmálmi és ezekkel a lovakat hajkurászni, vagy a lovon 
ülő postai alkalmazottait ütlegelni.

— Az utasnak tilos erőszakkal /igénybe venni a posta
lovakat.

— A hatóságok kötelesek megvédeni a postásokat az 
utasok, lilletve nagybirtokosok önkényével szemben.

— A  hatóságok kötelesek gondoskodni áriról, hogy az 
utak minden időben járhatók legyenek. Emiatt kötelesek be
vezetni a rendszeres karbantartó szolgálatot. A  postavivők az 
utak rossz állapota miatt sokszor kénytelenek letérni az 
útról, kerítéseket ledönteni, keresztülhatolni kerteken és ud
varokon és emiatt a lakossággal összeverekedni. Ne meré
szeljen tehát senki szembeszállni a postásokkal, viszont a pos
tásoknak (is tilos keresztülhajtaná mindenen, ha rossz az út. 
Csak végszükség esetéin cselekedhetnek ilyesmit.

— Szigorúan megbüntetik azt, aki megveri a kürtösit. 
Neki mindenki köteles kitérni az úton és ezzel biztosítani a 
postaszolgálat zavartalan működését.

Amikor ez a rendelet íródott, hetenként csak két postajá
rat volt Bácskában. Mond a kettő Szabadkán haladt át. Pé- 
terváradtól Budapest felé postakocsii, Zomborból Kanizsán 
át Temesvár felé pedig lovasjárat közlekedett.
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DRÓT VISZI A SZÓT

1862-ben olyan esemény történt az akkor még rendezet
len utcarendszerű, kövezet, csatornázás és rendes világítás 
nélkül is büszke Szabadkán, amelyet korszakos szenzáció
ként jegyeztek fel a krónikások: megnyílott a sürgöny hivatal!

A  leveleket még lovasposta továbbította, de a sürgős üze
net már dróthuzalon száguldott távoli városok felé, és tíznapi 
járóföldre levő városokból is órák alatt megérkeztek az üze
netek ebbe a nagy paraszt városba. Mi mindenre képes az 
ember — álmélkodtak a szabadkaiak. — Drót viszi a szót!

Alig 19 esztendő múlott csak el azóta, hogy Morse vi
lágraszóló találmányát gyakorlatilag alkalmazták, és 1843-ban 
megépült a világ első 'távíróvonala Washington és Baltimore 
között, s íme Szabadka, ez a nagy parasztváros is kapott sür
göny hivatalt. Král János főtávirdász küldte el az első sürgönyt 
1862. .augusztus 24-én Temesvárra, hivatalosan közölve, hogy 
a távíróvonal megkezdte működését.

A  nagy szenzáció nemcsak abból állt, hogy a szabadkai 
polgárok is élhettek a távközlésnek ezzel az akkor legkor
szerűbb módjával, hanem abból iís, hogy az akkor még csak 
kisebb részben művelt, legnagyobb részt pedig legelőnek hasz
nált pusztákon keresztül furcsa .alkotmányt létesítettek az 
inzselléreknek tisztelt mérnökök: zengő, zúgó, titokzatos drót
huzalt húztak ki a puszta fölé, s a drótokat katonás glédába 
állított oszlopsor emelte a magasba.

A  pásztorembernek ez nem volt mindegy. Betört az örök 
pusztára valami, .ami idegen, titokzatos, érthetetlen. Valami, 
ami nyugtalanít embert, állatot egyaránt.

Meg is kezdődtek a bajok rövidesen.
A  vármegye királyi biztosa október 8-án leiratot intéz a 

városi tanácshoz, mondván:
„A  távirda közlekedési vonal Baja és Szabadka között 

negédességbül tégla s furkós botokkal dobálások által rossz- 
lelkűleg .annyira megrongáltatott, hogy folyó hó 2-ától 6-áig a 
közlekedés már négyszer megakadályoztatott.”

Elrendelte a tettesek kányomozását és legszigorúbb meg
büntetését.

83



Hasonló eset történt utána ás számtalanszor.
A  távdrda vezetője viszont a gyerekekre panaszkodik. 

Nagyon .sűrűn előfordul — mondja a városhoz intézett leve
lében —, hogy a gyerekek papírsárkányokat eregetnek a táví
róvonalak közelében és ezzel veszélyeztetik a sürgönyszol
gálat működését. A  sárkány felakad a drótra és a földig lógó 
spárga — különösen esős, ködös idő esetén — levezeti az 
áramot a földbe és lehetetlenné teszi a hírközlést. Szigorú 
hatósági rendeletet tart szükségesnek a sárkányeregetés sza
bályozására. A  vános meg iís hozta a rendeletet. Először tör
tént meg, hogy a városa tanácsnak komoly intézkedést kellett 
hozni játszadozó gyerekek ellen.

Még talán ennél is több bajt okoztak a tolvajok. A  rézdrót 
ugyanis .ritka és drága portéka volt abban az időben, ezért 
nagyon gyakori volt az eset, hogy éjszaka évadján ismeret
len tettesek ellopták a póznák közül a szót vivő rézdrótot. A 
dróttól rettegő pásztor hű cinkosa volt a tolvajnak. Ezért volt 
nehéz kinyomozni a tetteseket.

A  hatóság egész sor intézkedést tett a rézhuzalok bizton
sága érdekében. Éjszaka járőrök cirkáltak a távíróvonal kö
rül, leigazoltattak mindenkit, aki naplemente után a pusztán 
csellengett, a rendőrség pedig állandó ellenőrzés alatt tartotta 
a rézműveseket, a rézműárukkal kereskedőket, az iparosokat 
és házalókat, hogy a tetteseket és orgazdáikat leleplezze.

Rengeteg rendelet született, amíg a nép megszokta a táv
írót és végre a drót zavartalanul hihette a szót.
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APRÓ SZENZÁCIÓK TETTÉK NAGGYÁ A 
VÁROST

A  tizennyolc évi önkényuralom felszámolása után, 1867. 
derekán megalakult új, alkotmányos városa tanács inagy len
dülettel fogott hozzá .a problémák megoldásához azzal a céllal, 
hogy felszámolja Szabadka évszázados elmaradottságát és kor
szerűbbé fejlessze a hatvainkétezer lakosú város életét. Az új 
vezetőséggel (polgármester Lénárd Máté, főbíró Czorda Bódog, 
főkapitány Hideg Árpád) új szellem költözött a városházára, 
a képviselőtestület tagjai pedig a város gondjainak megol
dása tekintetében (nagyjából egy véleményen voltak. A  leg
több problémát éppen a képviselők vetették fel. Ami a leg
meglepőbb a városi tanács munkájában, az a gyorsaság, 
amellyel az ügyeket intézték. Problémájuk pedig sok volt, hi
szen ezernyi apró-cseprő dolog iís a közgyűlés hatáskörébe tar
tozott a templomi harangozó kinevezésétől a marhasó beszer
zéséig, az elkorhadt palicai fürdőkádak kicserélésétől a városi 
földek bérbeadásáig, nem iís beszélve a katonaság elszálláso
lásáról és egyéb .nagy gondokról.

Az első téglajárdák

Lapozgatom az 1868. évi közgyűlési jegyzőkönyveket és 
igyekszem feleletet keresni arra az lizgató kérdésre, hogy is 
festett ez a város száz esztendővel ezelőtt. Az 1868-as állapot 
nemcsak azért érdekes, mert éppen a száz év előtti viszonyo
kat tükrözi, hanem azért is, mert ebben az évben indult el a 
város a fejlődés útján, s az azóta eltelt évszázad alatt több 
történt Szabadkán, mint az előbbi időszakokban együttvéve.

Íme ízelítőül néhány látszatra kevésbé fontos, mégis a 
város fejlődése tekmtetében (nagyon lényeges, előremutató 
probléma.

Az 1868. február 13->i közgyűlésen a gazdagsági szék be
számol arról, hogy a fenyődeszkából készült utcaii gyalogjár
dák állapota siralmas, alapos javításokra van szükség. Indít
ványozza, hogy az éLkor-hadt deszkajárdákat téglajárdákkal 
cseréljék ki. A  fenyő járdának való használata célszerűtlen
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nek bizonyult. Olcsóbb ugyan, mint a tégla, de gyorsan elkor- 
had, és hosszú távon vizsgálva a dolgot, érdemesebb téglából 
készíteni a járdákat. Ez költséges 'Ugyain, de tartós és nem 
szorul évtizedekig javításra.

A  közgyűlés egyhangúlag elfogadja az indítványt és ki
mondja, hogy a jövőben téglából kell építeni az (utcai gyalog
járdákat. A  város a maga költségén építi ki az utcakereszte- 
ződések átjáródnak járdáit, ami pedig a házak előtt futó járdát 
illeti, a város ingyen ad téglát, a háztulajdonosokat viszont 
kötelezi, hogy a járdát a maguk költségén rakják ki.

Ezzel a határozattal (indult meg Szabadkán a tartósabb 
téglajárdák kiépítése. A  maga idejében nyilván elsőrangú 
szenzáció lehetett ez a döntés. Sajtó még nem volt, s így a ha
tározat visszhangja nem ismeretes.

Utcára csöpögő kályhacsövek

Az áprilisi közgyűlésen Mánich Péter képviselő szóvá 
teszi, mennyire célszerűtlen az a városszerte divatba jött gya
korlat, hogy a házak kéményeit a tetőn keresztül az utca félé 
kidugott pléhcsövek helyettesítik. Ez azonfelül, hogy sérti az 
ember szépérzékét és állandó tűzveszélyt is jelent (a házakat 
náddal, zsúppal, esetleg fazsindellyel fedték), azzal a kelle
metlenséggel ds jár, hogy a kidugott pléhcsövekből kicsöpögő 
korom ráfolyik az utcád járókelők ruházatára is. Indítványoz
za, hogy tiltsák be az ilyen füstcsövek alkalmazását a város 
belterületén.

Határozat: a A  város egész területén betiltják az utcára 
néző füstcsövek használatát. Az udvar felold tetőrészen ás 
csak akkor tarthatják meg a háztulajdonosok a füstcsöveket, 
ha azokat úgy helyezik el, hogy ne okozhassanak tüzet.

Mi a haszon a faiskolából?

Zsuffa Ferenc városi gyümölcskertész úgy érezte, hogy 
nincs eléggé megfizetve a munkájáért és fizetésemelést kért. 
Ennek kapcsán a közgyűlésen felvetődött a kérdés: szükség 
van-e egyáltalán a gyümölcskertészet fenntartására és a ker
tészetre? Van-e ebből a városnak valami haszna? Kineveztek
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égy bizottságot, vizsgálja ki a kérdést és már ia soiron követ
kező gyűlésre készítse el jelentését. A  bizottság elnöke, 
Magyar Imre mindenben eleget tett a megbízásnak és a 
legközelebbi gyűlésen már jelentette, hogy a bizottság ötven
négyezer nemesített gyümölcsfacsemetét talált a két faisko
lában. Ezt óriásii eredménynek tartja, hiszen hat évvel ezelőtt 
még csírájában is alig volt meg a nemesített gyümölcsfák 
elterjesztésének gondolata. Érdemes idézni a jelentésnek ezt 
a részét:

„Ezen gyümölcsfatenyésztési intézmény által abban a 
helyzetben van a város lakossága, hogy még a legszegényebb 
osztály is könnyűszerrel juthat nemesített gyümölcsfához, 
kiszámíthatatlan pedig az a haszon, mely idők folytán a ne
mes gyümölcsfák elterjedésével a lakosság vagyonosodásában 
múlhatatlanul beáll. Maga ez az egy indok a kérdéses intéz
mény fenntartását és gyámolítását elengedhetetlen kötelesség
gé teszi.”

Egészen mainak látszik ez a felfogás: nem azt kell nézni, 
hogy pillanatnyilag mennyi a közvetlen haszon ebből a városi 
létesítményből, hanem azt, mennyi haszon származik ebből a 
közösségre a jövőben. Még érdekesebb a bizottság indítványa: 
azon felül, hogy a kertész fizetését — miután a munkájával 
és szaktudásával a legnagyobb mértékben elégedett a bizottság
— felemelik 250-ről 400 forintra, azzal is ösztönözni kell á 
munkakedvét, hogy kapjon tíz százalékot az általa előállított 
nemes gyümölcsfák árából.

Talán felesleges hangsúlyoznom, hogy ez .a döntés vetette 
meg a ma már világhírű homoki gyümölcstermesztés alapjait.

Húsz krajcárért árulta a város a nemes gyümölcsfacse
metéket (egy kiló marhahús ára 24 krajcár volt) és 1868 tava
szán hatezret ültettek el kertjeikben a polgárok.

Recept a közművesítési problémák megoldására

Racsich Mihály képviselő azokat az áldatlan állapotokat 
ecsetelte, amelyek a Kápolna (ma Matko Vuković) utcában 
uralkodnak. A  városházától a Teréz-templomig kora ősztől 
késő tavaszig, sőt esős időben a nyári hónapokban is, feneket
len a sár, mert az esővíz és hóié nem tud lefolyni, pedig ez a
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város egyiik legfőbb (közlekedési útvonala. Indítványozza: épít
sen ki a város ebben az utcában egy olcsó csatornát, amely 
levezeti a vizet és járhatóvá teszi az utcát.

A  határozat ebben az esetben is egyhangú: meg kell épí
teni a csatornát és bekapcsolni a Teréz-templom előtti térről 
folyó csatornába. Azonnal kinevezték <a bizottságot, amely a 
határozatot végrehajtja, azzal az utasítással, hogy a bizottság 
harminc napon belül köteles jelentést terxmi arról, hogy a csa
torna már elkészült.

A  bizottság nem bürokratákból állhatott, mert a csatorna 
mindössze egy hét alatt elkészült. Hatvannyolc öl hosszú volt 
és harmincezer téglát építettek bele. 977 forintba került. Ez 
az összeg az akkori árak szerint hat kataszteri hold elsőrendű 
föld árának felelt meg.

Csak egy hét kellett ahhoz, hogy a városi közgyűlés ha
tározatát végrehajtsák, ami azt példázza, hogy a gyorsaságot 
nem tartották boszorkányságnak.

*

Apró kiis szenzációk ezek, de konstruktív szenzációk. Sok
sok ilyen apró szenzáció tette naggyá ezt a várost.
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A SZABADKAI KÖVESÚT

1878. áipnilás 29-e egyiike a legjelentősebb dátumoknak Sza
badka történetében. Ezen a napon lindult meg az utcák és te
rek útburkolatának kiépítése, s ezzel „Európa legnagyobb fa
luja” megindult a városiasodás útján. A  kövesutak kiépítésé
nek megkezdése nemcsak a sártenger és .porfelhők elleni harc 
kezdetét jelenti, hanem annak a határozott szándéknak a meg
valósulását iis, hogy a város fel akarja számolná évszázados 
elmaradottságát.

A  legtekintélyesebb helyi lap, .a Szabadka és Vidéke így 
emlékezik meg ia korszakos eseményről:

„Április 29-én reggel nagy csoportokban vonultak ki vá
rosunk lakói a vasút felé, a. mozsarak pedig várva várták a 
percet, hogy dördülésükkel hirdethessék a nagy nap felvirra- 
dását, melyen az ige megvalósul. Pontban nyolc órakor jelez
ték az első ágyúlövések a városi bizottság érkezését. Hádegh 
Árpád tanácsnok miint a távollevő polgármester helyettese 
levett kalappal — mely példát & jelenlevők is követték — e 
jelentős rövid szókat mondá: »Leteszem az első követ. Kívá
nom szívemből, hogy e nagy fontosságú vállalat Szabadka 
város felvirágzásának mánél hathatósabb előmozdítója le
gyen.« Örömmel éljemzett mindenki, a /tarackok megreszked- 
tették a levegőt. Utána Pertich Mihály főkapitány tette le a 
másiodik követ, e szókkal: »A  földművelés, ipar és kereskede
lem felvirágoztatására.« Az éljenek megújultak, a lövések 
rájuk mondták az áment. Mámách Péter képviselő folytatá az 
ünnepélyt a harmadik kő letételével. Ezután a munkásnép 
nyomban megkezdte tulajdonképpeni működését.”

Ilyen volt az ünnep, amelyet sok éves harc és küzdelem 
előzött meg és még több követett.

A  városi közgyűlés már öt évvel korábban elhatározta, 
hogy megkezdi az útburkolat kiépítését, a határozat végrehaj
tása azonban nehézségekbe ütközött: az egymással szemben
álló pártok /kortesfogásokra használták ki ezt a határozatot is, 
a polgárok pedig nem szívesen egyeztek bele az adó felemelé
sébe. Az évekig tartó huzavona és politikai játék után végre 
1878. március 9-én aláírta a város a kövezésre vonatkozó
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szerződést a pesti Hiirsch-céggel, amely 628 000 forintért vál
lalta a városközpont és néhány legfontosabb utca útburkola
tának kikövezéséit. Abban az évben 9— 10 forint között mozgott 
a búza mázsámkénti ára, tehát 600—700 vagon búza árának 
felelt meg ez a beruházási összeg, azaz mai pénzben mintegy 
600 millió régi dinárnak.

Őskori állapotok

Az első útszakasz kiépítését a maii korzó közepe táján 
Maniojlovács György háza és a csődbe ment gőzmalomból át
alakított tanítónőképezde közötti üres területen kezdték meg 
és a Szegedi kapu irányában haladtak, azután a városháza 
előtti tér és a Zombori út következett. Ezek voltak az útépítés 
legnehezebb szakaszai. Valóságos úttörő munka volt ez — s 
ezt nem a szójáték kedvéért állítom.

Vessünk egy pillantást az akkori Szabadka látképére.
A  város utcái még rendezetlenek. A  török utáni időkben 

letelepedett lakosság minden rendszer nélkül építette ki há
zait a várost átszelő völgyek és vízfolyások partjain. A  vizek 
lecsapolása után ezek a völgyek és medrek utcákká váltak. 
Azért ilyen kacskamngósaik ma is az utcák. A  dimbes-dombos 
területen a házak nem egy szintben épültek, úgyhogy az előt
tük levő gyalogjárda magassága ds változott a terep dombor
zati viszonyai szerint. Esős időkben összefutottak a vizek 
az utcákon és feneketlen sártenger keletkezett, nyáron viszont 
akkora porfelhő, hogy nem látszott a város. A  városháza 
előtti tér — a mai park — teknőszerű mélyedés volt, s ezen 
keresztül folyt a Fűzfás folyás a Mláka felé.

Igazi őskori állapotok uralkodtak a városban még kilenc
ven esztendővel ezelőtt ds.

Ahhoz, hogy a kövezetet lefektessék, egyenessé kellett 
tenni a kövezendő területeket, eltüntetni a mélyedéseket és a 
dombokat, ami töméntelen mennyiségű földmunkát igényelt. 
De a kövezet lerakása előtt meg kellett építeni a vízlevezető 
csatornákat is.

Hirsch vállalkozó igen ötletesen úgy gyorsította meg a 
munkát, hogy vasúti síneket rakott le a feltöltendő területe
ken és öt ló vontat ású vonattal (mindegyik szerelvényben 
négy kocsi) szállította a homokot.
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Félig betemetett házak

A szabadkaiak nem győzték csodáim a gyorsain növekvő 
fehér kockakő útkígyóit, s — mint ia Szabadka és Vidéke írj,a
— „naponként számosán tódulnak gyönyörködni a hatalma
san haladó munkán, mely körül a fővállalkozó Hiirsch lanka
datlanul működik” .

A  munka olyan ütemben haladt, hogy a tél beállta előtt 
már föltöltötték ia városháza előtti teret — helyenként két 
méterrel ős emelni kellett a talaj szintjét — és a hajdani ős- 
pocsolyát gömbakácokkal körülkerített piactérré alakítot
ták át.

Az alacsony területek ilyen feltöltése töméntelen sok bajt, 
vitát, pert okozott. Legelőször a városháza környékén levő 
üzletek tulajdonosai lázadtak fel: némelyik ház <az ablak ma
gasságáig, az új talajszint alá került, úgyhogy az üzletek 
pincehelyiségekké váltak, s egész sor lépcsőt kellett építeni, 
hogy a vevők megközelíthessék a félig betemetett boltokat. 
Még nagyobb volt a baj a mostani Matko Vuković és a Zom- 
boni út kikövezésénél: itt a házak nagy része vagy az új 
tál aj szint .alá vagy fölé került. A  mérnökök természetesen tud
ták, hogy ez bekövetkezik, a polgáriok azonban nem számítot
tak erre, s lirnnen támadt a sok panasz. Ezzel azonban a vál
lalkozó nem siókat törődött, a tanács pedig elrendelte, hogy 
mindazokat a házakat, amelyek /nincsenek az útburkolat szint
jében, le kell bontani és újjá kell építeni. A  legtöbb ház vert 
falból készült nád- vagy zsindelytetővel és nem képviselt kü
lönösebb értéket.

A kövesút csodákat művel

A  kövesút előrehaladását követte a csákány: lebontották 
az utcaszint alá került házakat és újakat építettek helyettük. 
A kikövezett utcák mentén hirtelen néhányszorosára emelke
dett a telkek ára, és akinek nem volt pénze új ház építésére, 
jó drágán eladta annak, aki kövezett utcában akart építeni. Az 
új házak már díszesek voltak, igényesek, sok közöttük eme
letes is. Mintegy varázsszóra jelentkezett a vállalkozó kedv és 
néhány év alatt megváltozott a város képe. Szabadka belvá
rosának jellegzetes régi házai ebből a korból valók. A
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kövezet nyomául épült ki a Zomhoni út iis, amelyet az útbur
kolat lerakásával egyidejűleg mindkét oldalon lombosítottak 
és büszkén (neveztek sugárútnak. Ez .az út — amely az egyet
len nyílegyenes utcája volt az akkori városinak — még abban 
a megtiszteltetésben is részesült, hogy a gyalogjárdáját is 
kockakővel -rakták ki egészen a Bajai temetőig. Ha már büsz
kélkedni akarunk — hát legyen mivel!
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KOLDUSJEGYTÖL AZ ERDŐTELEPÍTÉSIG

Sok fejfájást okozott a szabadkai városi tanácsinak a szo
ciális problémák megoldása: a hatvankétezer lakosú városban 
miiintegy ezer olyan polgár élt, akiinek a megélhetését a közös
ségnek kellett biztosítania. Elaggott szegények, koldusok, ár
vák, lelencek. Alig /van 1868-ban olyan közgyűlés, amelynek 
néhány napirendi pontját ne ez a kérdés foglalná le.

1868 tavaszán már mintegy ötszáz koldus járta a város 
utcáit, hogy könyöradományokat gyűjtsön. A  koldusok ilyen 
nagy tömege arra ösztönözte a tanácsot, hogy megoldást ke
ressen a kérdésre. Mont minden fontosabb ügyben, most is 
bizottságot nevezett ki a közgyűlés, amelynek kötelességévé 
tette, hogy tüzetesen tanulmányozza a helyzetet és vélemé- 
nyes javaslatot terjesszen elő a legcélszerűbb határozat meg
hozatala érdekében.

Koldusjegy, amelyet kicserélni, hamisítani, 
másnak átadni nem lehet

Valóságos kortörténeti dokumentum az a javaslat, ame
lyet a május 28-á közgyűlés elé terjesztett a bizottság „a kol
dulás megszüntetése és a munkakerülők elfoglaltatása tár
gyában” .

Mindenekelőtt megállapítja, hogy Körtvélesi Tamás vá
rosi főorvosnak az az indítványa, mely szerint városi szegény
konyhát kell felállítani a koldulás megszüntetése érdekében, 
ez idő szerint elfogadhatatlan, mert -súlyos terhet jelentene a 
városnak, másrészt mindenekelőtt meg kellett állapítani a 
valódi koldusok számát és szigorúan elbírálná, ki űzi a kol
dulást tényleges kényszerből, ki pedig csak munkakerülésből. 
Ez az elbírálás pedig így történt:

„A  bizottmány tehát .az összes koldusokat berendélé s 
azok elbírálásába fo,gván, mind orvosilag, mind pedig tanúk 
által konstatírozta az illetők valódi munkaképtelenségét és sze
génységét, s őket egyelőre olyan koldusjeggyel látta el, melyet 
sem kicserélni, sem másra átruházni nem lehet. Ugyanis
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eme jegyek a lelencféle nyakpecsétből állanak, melyek se nem 
vehetők le, se inem 'Utánozhatok egykönnyen, s így azt eszköz
ük, hogy míg azelőtt -a kolduspecsétekkel kereskedés ás űze
tett, jelenben attól a (birtokosa csak úgy válhat meg, ha 
egyszersmind a koldulási engedélytől is meg akair válni. A 
bizottság csak 91 koldust -látott el ályen pecséttel a 400—500 
kolduló közül, akiknek a zöme gyermekkoldus, vagy fiatal 
és munkaképes. Ezeket most munkára szólítjuk és ezzel a 
társadalomnak visszaadjuk.”

Elmondja a javaslat, hogy a szegényházban 123 munka- 
képtelent látnak el élelemmel és ruházattal s a város n/incs 
abban a helyzetben, hogy a koldusokat ás házilag élelmezze. 
Ezért a koldulást egyelőre meg kell engedni, azzal, hogy ké
sőbb szegényadót vessenek ki minden adóforintra, s ebből az 
adóból intézményesen lássák el a szegényeket élelemmel és 
munkával. A  munkaképes koldusok számára dologházat kell 
létesíteni.

A  közgyűlés elfogadta a javaslatot és határozatot hozott, 
mely szerint a koldulásit továbbra iís engedélyezi, de csak két 
napon hetenként, „hogy a lakosság az ezzel járó kellemetlen
séget ritkábban szenvedje át” .

A  várost két részire osztották. Az egyik felében az egyik, 
a másikban a másik héten volt csak szabad koldulni, éspedig 
csak szerdán és szombaton. És csak nyakpecséttel, amelyet 
nem lehet levenni, eladni, meghamisítani...

Erdőt, ahová csak lehet

A  166 000 holdnyi területből csak 115 000 állt művelés 
alatt, ötvenezer holdon pedig garázdálkodott a futóhomok, 
amely elárasztással fenyegette a jól termő földeket, legelőket 
is. Ezért a városi tanács a legfontosabb teendők közé sorolta 
az erdősítést. Ebben az időben volt már ugyan a városnak 
nyolcezer holdnyi erdeje a tavankúti, csikóriai, -tompái, ra- 
danóvaci és hajdújárási határrészekben, ezek azonban még 
nem képeztek összefüggő homokfogó erdősávot, hanem egy
mástól különálló erdőfoltokat. Az erdő csaknem háromnegyed 
része nyárfás volt, a többi akácos, kevés tölggyel, kőrissel, 
fűzzel.
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Most arra törekedtek, hogy mindenütt erdősítsenek, ahol 
a legnagyobb a homokveszély.

Az erdőtelepítést gondosain előkészítették. Sikerült talál- 
niok olyan megoldást, amely a legolcsóbbnak bizonyult a talaj 
előkészítésében: >az új erdőknek kiszemelt területet kiparcel
lázták két kapás (400 négyszögöl) részekre és ezeket három 
évre lingyen használatra kiadták a szegényeknek azzal a 
föltétellel, hogy kötelesek a talajt a főerdész által meghatá
rozott mélységig megfordítani. Így a föld előkészítéséért nem 
kellett fizetni, csak a haszonbérleti díjról kellett lemondania 
a városnak. Zömben burgonyát termeltek a szegények ezeken 
a területeken.

A  telepítéshez szükséges facsemetéket részben maga a vá
ros termelte magról, részben készen vásárolta távoli fais
kolákból. Minden erdő mellett létesítettek ilyen magonoisko- 
lát, hogy a telepítéshez szükséges anyag lehetőleg a helyszínen 
legyen. A  magot iis máshonnan kellett beszerezni, mert 1867- 
ben olyan szörnyű volt a szárazság, hogy a magtermő tölgy- és 
nyárfákból iís  nagyon sok kiszáradt, de akácmagból sem le
hetett eleget szedni. A  közgyűlés felhatalmazta a gazdasági 
széket, hogy vásároljon 400 itce akácmagot, 20—30 véka vad
almát és vadkörtét, kisebb mennyiségű gledícsia- és olasz 
eperfamagot.

Saját .magonaiskoláiból már volt a városnak negyvenezer 
kőrisfája, hatvanezer akácfája és hatszázezer eperfája. Az 
eperfákat nem erdősítésre hasznosították, hanem befásították 
vele az utak mentét és eladták a polgároknak. Eszterházi gróf
tól vásároltak 17 000 szilfát és 30 000 akácfát. Mindez azon
ban nem volt elegendő a tervezett erdősítéshez, s így az er
dész kiszedette az erdőkből a fiatal gyökeres fákat (is. Ebből a 
radanováai és tölgyfásii erdőkben 225 láncot erdősítettek, más 
területeken pedig 350 lánc olyan homokot, amelyet még az 
1865. évi ínségakció során fordítottak meg a város költségén, 
hogy keresethez juttassák a nélkülöző szegényeket.

Igen előrelátóan kiosztottak a népnek ingyenes haszná
latra — az erdőtelepítés előkészítésére — 500 lánc homokot, 
amelyet majd a most elvetett magból kikelő csemetékkel fog
nak beültetni.
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TALÁLT TAMÁS ÉS TESTVÉREI

Az álszeniteskedő társadalomban az erkölcs nevében a 
legszigorúbban elítélték a leányanyát, nem csoda tehát, ha az 
a házasságon kívül született gyermekétől, bűnének és bűnbe
esésének élő tanújától, igyekezett megszabadulná. A  gyerek 
társadalmi megvetésnek tette ki, a szegényeknek pedig külön 
anyagi gondot is jelentett, s így a „megesett lánynak” nem 
volt .más választása, minthogy csecsemőjét kitegye /az utcáira 
és a sorsára bízza. Szomorú életregényeket, néhány mondatba 
sűrített sorstragédiákat tartalmaznak az ályen kitett gyerme
kekről szóló hatósági jegyzőkönyvek.

Szabadka múlt századbeli viszonyaira is nagyon szomorú 
fényt vet a lelenc gyermekek megdöbbentően nagy száma. 
1868-ban például már az év elején száznál több ályen gyerek 
szerepelt a nyilvántartásban s a számuk -azután hétről hétre 
emelkedett. Volt olyan hét, hogy három csecsemőt ás találtak 
az utcán. A  jegyzőkönyvek hivatalos pontossággal örökítik 
meg .az esetekre vonatkozó adatokat. Imigyen:

„Czorda tanácsnok jelenti, hogy Mesázter Máhályné Hor- 
vátzki Láza megjelenvén nála előadta, hogy február 2-án 
hajnali öt órakor az utcára kimenvén elhagyott csecsemőt 
talált.” Azután jönnek a tanúk, mert két tanú ás kellett, akák 
bizonyították, hogy hol és mikor, milyen körülmények között 
bukkantak a gyerekre, majd következük a végzés:

„Nevezett Hajnal Balázs a lelencek sorába felvetendő s 
kegyeleti tartásban .részesítendő. Egyúttal & városi pénztár
nak meghagyatik, hogy a kegyeleti tartásdíjat a kijelölt 
dajkának a szokványos módon fizesse ki, a gazdasági szék 
pedig annak számára öt rőf vásznat szolgáltasson ká.”

Hajnal Balázs ezezl bevonult a polgárok sorába és jogot 
nyert arra, hogy hétéves koráig a város költségére élelmezze, 
ruházza, gondozza a dajkája.

A  talált gyermeknek nevet kellett adná, hogy bevezethes
sék a nyilvántartásba. Keresztnevet könnyű volt adná: a tiszt
viselő fellapozta a naptárt, s az aznapi vagy következő névnap 
szerint kapott nevet a gyerek. A  családi nevet pedág aszerint 
agyalták ki, mennyi volt a szellemesség, leleményesség az
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illetékes tisztviselőben, leginkább pedig aszerint, hogy hol 
vagy mikor találták meg a csecsemőt. Az anyák rendszerint 
az utcai padokra, a házak küszöbére, a kút mellé, a templom- 
udvarba, nyáron pedig a szőlőbe tették ki gyermeküket, álta
lában olyan helyre, ahol remélték, hogy valaki megtalálja, 
így születtek az /ilyen családi nevek: Ajtai, Küszöbi, Saroká, 
Utcai, Gáti, Hidasi, Határi, Szőlősi, Szegleti, Kúti, Padfi. A  
templombejárat előtt találtat Kántornak nevezték el, a télen 
találtat Fagyosnak, Jegesnek, Havasnak. Legöbbször azonban 
megelégedtek azzal, ha beírták, hogy Talált. Talált Tamás, 
Talált Péter, Talált Veronika. Nagy volt ez a Talált család, és 
Talált Tamásnak megdöbbentően sok volt a testvére ...

A rabok a legolcsóbb utcaseprők

Most, hogy Szabadkán napirenden van a köztisztaság 
problémája, nem érdektelen talán felidézni, hogy száz évvel 
ezelőtt is fogas kérdésként szerepelt a városi tanács előtt a 
közterek és a beltéri utcák tisztán tartásának kérdése.

1868-ban úgy találta a városi tanács, hogy nem eléggé 
tiszta ez a város, hiszen hetivásárok alkalmával százszámra 
jönnek be a tanyai kocsik a városba és a veszteglő helyeken 
töméntelen trágya, szalma, szemét marad utánuk. Megbízták 
Hidegh Árpád rendőrkapitányt, kutasson fel szegényembere
ket, akik köteleznék magukat arra, hogy a vásári napokon 
felseprik a szemetet a piactereken és a városházához vezető 
forgalmasabb utcákban. Fizetésük: az a trágya, amelyet össze
gyűjtenek. A  főkapitány jelentette a közgyűlésnek, hogy 
sikerült megfelelő számú utcaseprőt találnia, ezek azonban 
annyira szegények, hogy se kocsijuk, se lovuk. így az utca
seprést csak azzal a feltétellel vállalják, ha a város saját 
kocsijával a kívánt helyre szállítja nekik az általuk összesö
pört trágyát és szemetet. A  közgyűlés úgy találta, hogy ez 
költséges megoldás, mert a városnak nincs erre a célra kellő 
számú fogata.

A  főkapitány most újabb indítvánnyal állt elő: keresse
nek olyan vállalkozót, aki meghatározott összegért vállalná a 
terek és utcák tisztán tartását, iazzal, hogy az összegyűjtött 
trágya a város tulajdona maradna. Ez a trágya tetemes érté
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két képvisel és eladása jó jövedelem forrása lehetne a vá
rosnak.

Ezt az (indítványt sem fogadta el .a közgyűlés, mondván, 
hogy a városi pénztár állapota inem enged meg ilyen kiadáso
kat. Utoaseprésre nincs pénz. Hogy azonban az utcák mégse 
maradjanak sepertelenül, elrendelték, hogy ezt a fontos mű
veletet a főkapitány végeztesse el a váriosii fogdában bebör
tönzött rabokkal. Ha a rabok száma történetesen nem elegen
dő, rendeljék ki melléjük munkára télen az öt városházi 
fűtőt, akik úgyis már a hajnali órákban kötelesek befűteni 
az irodákat, tehát délfelé már van idejük az utoaseprésre. 
Nyáron viszont ott van a két városházi udvaros, .akik segít
hetnek a raboknak.

A  határozat folytán tiszták lettek a terek és utcák, de 
tiszta volt a városatyák lelküsmerete is: ez a megoldás nem 
került .a városnak egyetlen krajcárjába sem.
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TEMPLOM A KÖZÉPKORI VÁRBÓL

Szabadka középkori vára sértetlenül vészelte át a török 
uralmat felszámoló háborúkat iís, s amikor Bácskából elvo
nultak a szultán seregei, ez lett a határőrvidéket védő bunye- 
vác és szerb miilíoia központja iís. Itt helyezték el a parancs
nokságot, és itt laktak a kapitányok. A  kapitányokkal majdnem 
egyidejűleg költöztek be a várba az első ferencrendi barátok 
iis, akik már a törökök idején iís átjártak Szegedről Szabad
kára, hogy bátorítsák, istápolják az itteni lakosságot. A  ludaai 
származású Guganov/ics Jeremos ferences atya 1695-ben már 
engedélyt kapott arra is, hogy a két-három emeletes vár 
egyik földszintes szobáját kápolnává alakítsa át. Ez a kápolna 
tekinthető a keresztény templomok legősebbikének a város
ban. Olyan kicsiny volt, hogy inem fértek el benne a hívek 
és inkább csiaik szentélyül szolgált, az istentiszteleteket pedig 
a vár előtti téren, a szabad ég alatt tartották.

A  barátok ezért kezdettől fogva arra törekedtek, hogy 
kápolnájukat a kapitányok lakásainak rovására kibővítsék. 
Hosszú huzavona után 1724-ben sikerült kieszközölniök egy 
császári parancsot, amely a kapitányokat kiköltöztette a vár
ból és a szerzetesek rendelkezésére bocsátotta az egész épü
letet. Azonnal hozzáláttak az átalakításhoz. Fáradságos és 
költséges munka volt ez. A  nép jelentős adományokkal segí
tette elő a váLLalkozást. A  templom alapkövét 1730-ban tették 
le, a felszentelésre pedig 1736-ban került sor.

Az átalakítás során, amely hosszú éveket vett igénybe, 
megkímélték a várkastély egyes részeit. Így a vár déli tornyát 
is meghagyták, és hozzáépítéssel ez lett az új templom tornya. 
Ez a torony ma is áll — évszázadok emlékeként, noha négy 
ízben is belecsapott a villám, illetve megrongálta a vihar. 
1749-ben a vihar és villámcsapás megrongálta a tornyot és le
döntötte a templom homlokzatáról Szent Mihály arkangyal
nak, a templom védszentjének szobrát is. Az elmúlt században 
azután sorozatban zúdult az elemi csapás a templomra és 
tornyára: mindössze nyolc év alatt három ízben érte villám- 
csapás és viharkár: 1832-ben, 1835-ben és 1840-ben. Az utóbbi 
vihar alkalmával nemcsak a kereszt dőlt le, hanem a torony
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felső része is. Négy évbe tellett, amíg a kárt helyrehozhatták 
és a kereszt ismét a helyére került.

Ma két tornya van a barátok templomának, 1908-iig 
azonban csak az ősi várkastélyból átalakított torony állta az 
idők viharát. Ez az a torony, amely a templom keleti oldalán 
áll, közvetlenül a rendház mellett. A  másik torony építésével 
egyidejűleg történt meg a templom hajójának meghosszabbí
tása ás. Tehát hatvan évvel ezelőtt nyerte el a barátok temp
loma a mai formáját. Hossza ötven, szélessége tizenegy, a tor
nyok magassága pedig negyvenöt méter.

Ez a templom Szabadka legrégibb épülete. Egyik kiemel
kedő nevezetessége a Szerecsen Mánia oltárkép, amelyre 
Máriát ás, a kis Jézust is négernek festette az ismeretlen 
művész.

A templomhoz tartozó ferences rendház építése 1736-ban 
kezdődött meg, közvetlenül a templom elkészülte után, és 
1765-ben fejeződött be.
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SZÁZÉVES A ZENEISKOLA

Szabadkáinak 1868nig két zenekara volt, az ún. városi 
templomi zenekar, amelyet még .a nyolcszázas évek elején 
szerveztek .meg abból a célból, hogy ünnepélyesebbé tegyék 
az ünnepi miséket, és a katonazenekar, amely nyáron térzenét 
adott Palicson, télen pedig a színházban és a táncmulatságo
kon muzsikált. Amikor a katonazenekart feloszlatták, meg- 
felfelő zenekar nélkül maradt Palics is, a színház is. A  városi 
tanács megbízta a közoktatási bizottmányt, dolgozzon ki ja
vaslatot, hogyan lehetne a kis létszámú templomi zenekart 
úgy átszervezni, hogy alkalmassá váljon a katonazenekar he
lyettesítésére és mindenütt megfelelő művészi igénnyel lép
hessen fel.

Ha szegény a város — alapítson iskolát

Az Antunoviits József tanácsnok vezetésével működő bi
zottság az 1868. augusztus 27-én megtartott közgyűlésén ter
jesztette be javaslatát két változatban.

„Az egyik mód szerint — mondja a jelentés — a zenekant 
legalábbis tíz elsőrendű fizetéssel ellátott egyénnel kellene 
szaporítani, ezt azonban a bizottmány annál kevésbé ajánl
hatja, minthogy az itt divatos fizetésekért oly egyéneket, kik 
a zenekarra nyeremények lennének, szerződtetni nem lehetne, 
magasabb díjazások megállapítására pedig a bizottmány je
lenlegi viszonyaink között nem gondolhatott.

A  másik — és a bizottmány nézete szenimit egyetlen — 
mód, mellyel zenekarunkon jövőre, mégpedig gyökeresen se
gítve lenne: egy zenede — oonservatomum — alapítása a pesti, 
aradi, debreceni stb. hasonló intézetek mintájára.

Számtalan előnyei közül egy ilyen 'intézetnek csak né
hányat emelünk ki:

Nemesbítené és fokozná .a zene iránti érzéket, fejlesztené 
a szép iránti fogékonyságot, miáltal nagy befolyással lenne a 
város közművelődésére is; alkalmat nyújtana a szegényebb 
szülőknek is gyermekeiket a zene több ágában alaposan ki-
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képeztetni; öntudatra és kedvre ébresztené a sok szunnyadó 
és bizonyára kiiválóbb tehetségeket és végül ami a legfőbb 
tekintetbe jő, ezáltal elérhető az, hagy a városa zenekar lét
számát, nem mint eddig folyton emelni, hanem 3 — 4 év múl
va jelentékenyen lejjebb szállítani lehetne: helyeiket a zene
déből kikerült derék műkedvelőkkel töltvén be.”

A tanárokon is lehet takarékoskodni

„Csak a város java áiránti kötelességét véli a .bizottmány 
teljesíteni, midőn a közgyűlés figyelmét egy Ilynemű intézet 
megalapítására fölhívja — folytatódik a jelentés —, melyhez 
jelenben még az a kedvező körülmény lis járul, hogy a jelen
legi zenekarban oly jeles és képzett zenészek találtatnak, kik
re az oktatást a siker biztos reményével lehetne rábízni, 
másfelől pedig jelenlegi alkalmaztatásuknál fogva igen mér
sékelt fizetéssel lehetne szerződtetni. Ezek: a gordonka és 
nagybőgő tanítására Állaga Géza, a hegedűre Souschek Vince, 
az énekre Barbaro Leonhard.”

Végül indítványozza a bizottság, hogy a zenetanárokat 
300 forint fizetéssel ideiglenesen négy évre szerződtessék, a 
zeneiskolát pedig már októberben nyissák meg. A  bizottság 
magára vállalja ia részletes tanterv kidolgozását is.

A  közgyűlés egyhangúlag, teljes egészében elfogadta a 
bizottság javaslatát, kimondta a zeneiskola megalakítását és 
kinevezte a három ajánlott tanárt. Évii háromszáz forint 
fizetés mellett. Ugyanakkor utasította a bizottmányt, hogy 
dolgozza ki és terjessze elő a részletes tanítási programot és 
készítsen javaslatot az iránt is, hol lehetne az isikolát elhe
lyezni.

Közben a város megvásárolta a feloszlatott lovassági ka
tonazenekar hangszereit: 27 hangszert összesen 500 forintért. 
Féláron jutott hozzá a zeneszerszámokhoz, mint azt a jegyző
könyv megörökíti. Ezenkívül szerződtették Horn Józsefet, a 
feloszlatott katonazenekair muzsikusát, kitűnő képzettségű kla
rinétost.

Ez a „Szabadkai városi zenede” önálló ének- és zeneisko
lának jegyzőkönyvben megörökített hiteles története.
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A SZABADKAI VÁROSHÁZA

A  huszadik század elegén új szelek mozgatták meg az 
évszázados tespedést ezeken az ősi tájakon: megindult az 
iparosodás és megélénkült a kereskedelem. A  földbirtokosok 
és egyéb tőkepénzesek rájöttek arra, hogy a kor követelmé
nyeihez való alkalmazkodás több haszonnal jár és kényelme
sebb életet biztosit, mint a régi életforma. Megkezdődtek a 
befektetéseik a gyárakba és kereskedelmi vállalatokba. Sza
badka falu elkezdett városiiasodná.

Az akkori adatok szenint Szabadka határa 169 000 hold 
volt 14 500 házzal és mintegy 95 000 lakossal.

Az élet fejlődő lirama legázolta az addigi életfelfogásokat 
és új 'irányba (terelte az életet. Akkor még megfelelt a való
ságnak az a szellemesnek tartott élcelődés, hogy Szabadka 
Európa legnagyobb faluja, hiszen maga a polgármesteri je
lentés mondja büszkélkedve, hogy Szabadka területéire nézve 
a legnagyobb városa az országnak és nagyobb, miint sok ak
kord vármegye.

Ennek a nagy falunak, amely területileg első volt az 
országban, volt egy, a fejlődés kerékkötőjeként ható törvény- 
hatósági testülete, amely a rozoga, vén városházán hozta meg 
elevenekre és holtakra vonatkozó döntéseit. A  városháza épü
letéről azt mondják az egykori írások, hogy „elavult magtárra 
hasonlító, toldozott-d:oldozott, zsindeselyes tetejű, dísztelen 
épület volt, roskadozó falakkal” , iamely szűk volt ahhoz, hogy 
befogadja az egyre terebélyesedő közigazgatás szaporodó 
tisztviselőit, úgyhogy a szomszédos régi gimnázium ugyan
csak roskatag épületét ds dgénybe vették. Emeletes folyosóval 
kötötték össze a két épületet. Ezt a sötét zugot „sóhajok hídjá
nak” nevezték el. De ez sem elég. A  hivatalokat a vámos kü
lönböző irészeiben helyezték el, és a szegény polgárnak térdig 
le kellett koptatnia a lábát, mire mindent elintézett a köz
ségházán.

Ez az állapot tarthatatlan volt, és felvetődött a városháza 
kibővítésének kérdése.
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„Szabadka szépet álmodott”

Hosszú hairc útán Bíró Károly polgármester került a vá
ros élére. Gyorsan belátta, hogy a városháza kérdését meg 
kell oldani. Azt is tudta, hogy a törvényhatósági bizottság 
zöme a vános nagybirtokosaiból tevődik össze, akik esküdt 
ellenségei mindennemű adóemelésnek. Márpedig építeni csak 
pénzből lehet. De honnan teremtsen pénzt?

A  város abban az időben sok ezer hold üres homoik felett 
rendelkezett. Ezt a területet közlegelőknek használták fel és 
nem jövedelmezett annyit sem, hogy fedezze a legelők ad
minisztrációs költségeit. Ahol nem közlegelő volt, ott is csak 
gyér gizgaz termett a vetések helyén. Megszületett az ötlet, 
hogy ezeket a homokterületeket fel kell parcelláztatni és el
adni. Ezzel két legyet ütöttek agyon egy csapásra. Megszaba
dult a város mindattól a „vagyontól” , amely városi kezelésben 
semmi hasznot nem hozott, és az eladási árakból megterem
tették a „Városháza építési alapot” . Mihelyt ezt kiagyalták, 
dr. Bíró Károly polgármester magabiztosan állt a törvény- 
hatósági bizottság elé: íme a terv. Kibővíthetik a városházát, 
anélkül, hogy az adót emelnék! Ez már elfogadható indítvány 
volt. „Az új városháza homokból épül fel, de nem homokra”
— mondotta a polgármester és 1906. március 22-én a tör
vényhatósági bizottság először tárgyalt komolyan a városháza 
égető problémáinak megoldásáról, beismerve, hogy a régi 
dísztelen és roskatag székház már megért a lebontásra, vagy 
az általános átalakításra.

A  hosszú viták, pártharcok után a városháza kérdése 
tehát a megfelelő mederbe terelődött. Dr. Bíró és társai már 
akkor is új városháza építését tervezték, tekintettel azonban 
arra, hogy az ellenzék vezérszónokai azt állították, hogy ol
csóbb a régi épület kijavítása és kibővítése, politikai takti
kázásból úgy írták ki a pályázatot, hogy terveket kértek az 
átalakításra is, az új városháza felépítésére is, mondván, 
hogy mód legyen az összehasonlításra, melyik megoldás a 
jobb.

Anniikor a pályázatra beérkezett tervekről döntöttek, már 
figyelembe se vették az átalakításra vonatkozó elgondolásokat.

Az új városháza építésének tervét tehát, mondhaitnánk, 
becsempészték Szabadkára.

104



Komor Marcell és Jakab Dezső budapesti építészmér
nökök tervét fogadták el.

Az eredeti terv szerint barokk stílusban kellett volna 
felépülnie az épületnek szolgaielkűségből fakadó kegyelet- 
érzésből Mária Terézia iránt, akii Szabadka falut városi rangra 
emelte. Később azonban elvetették ezt az elgondolást és a vá
rosháza az akkor kialakulófélben levő magyaros stílusban 
épült fel.

Fényűzés vagy nélkülözhetetlen szükséglet?

A tervek elfogadása és az építkezés megkezdése között 
hosszú időnek kellett elmúlnia.

Mindenekelőtt szükség volt a minisztérium hozzájárulá
sára. Ezt a jóváhagyást csak hosszú politikai harc után kapták 
meg, mert a felsőbb hatóságok nem akarták megengedni a 
magyaros stílust — ragaszkodtak a régi akadémiai formához, 
mindenekelőtt a Bécsnek annyira kedves barokkhoz.

De itthon sem volt könnyebb a helyzet. Az ellenzék azt 
állította, hogy az új városháza fényűzés, szükségtelen luxus, 
amely felemészti a milliókat és a végén csak dísz gyanánt 
szolgál. Bíróék azt hangoztatták, hogy nélkülözhetetlen szük
séglet, âmely nélkül Szabadka város sohasem lehet város — 
megmarad falunak. Az egyik közgyűlésen olyan felszólalás is 
elhangzott, hogy az akkori Szabadka országszerte csak két 
dologról volt híres: arról, hogy neki volt a legrozogább vas
útállomása, és itt haltak meg a legtöbben tüdővészben. A l
kotni kell tehát valamit, ami méltó lesz ehhez a városhoz.

A  szükséges pénz előteremtése azzal indult meg, hogy 
felparcelláztak mintegy 2000 holdnyi homokparlagot Felső- 
Tavankúton és Csikérián, majd a határ többi részén ds. Sok 
száz kisember jutott így az annyira vágyott darabka földhöz, 
és a szorgalmas munka nyomán nemsokára gyümöcsösök, sző
lők és szántóföldek születtek az árvalányhajt termő közlege
lők helyén.

Az alapot később növelték egyéb jövedelmekkel is, majd 
bankkölcsönt is kaptak.

Az építést Nagy Ferenc és Kladek Laikács helybeli építé
szekre bízták.
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1908. június 6-án tartották meg az utolsó gyűlést az épü
letben, (majd megindult a „tisztességben megöregedett vén 
kőrakás” lebontása. A  sok vita után munkába állt a csákány.

Több magánház ás áldozatul esett ekkor. Egész sor »kisa
játításra volt szükség, hogy kialakuljon a városháza körüli 
tér és megkezdődhessék a tulaj dónképpeni építkezés.

Az alapokat 1908 októberében ásták ki. Tavaszra már a 
munkások százai dolgoztak a falakon, és 1910-ben már tető 
alatt volt a pompás épület.

Először a földszinti üzlethelyiségeket nyitották meg, a 
pompás Városi Kávéházat.

Az első üzletek 1910. november elsején nyíltak meg.
Ezt megelőzően az építkezésre a koronát 1910. augusztus 

20-án tették fel, amikor befejeződött az impozáns torony 
építése.

„Szabadka szépet álmodott — lelkendezik az egykori kró
nikás. — Egy este lefeküdt és reggelre kelve csak kitekintett 
az ablakon és ott látott egy tündérszép palotát, égbeszökő 
tornyával, amely messze vidéknek hirdeti a város életerejét.”

A  belső díszítéseik, szerelések, a sok-sok ablak, ajtó min
den apró részletének művészi kiképzése azonban még sok időt 
vett igénybe. A  hivatalok fokozatosan szállingóztak be az 
elkészült emeletekre. A  hivatalos felavatásra csak 1912 augusz
tusában került sor országos ünnepségek keretében.

Az első törvényhatósági gyűlést 1912. augusztus 14-én 
tartották meg az új városházán.

Kőbe, vasba, fába faragott költemény

Kőbe, vasba, fába faragott költeménynek nevezték akkor 
a büszke szabadkaiak.

A  kőtömegek pompás aránya, a díszítések művészi vona
la, a tető szivárványszínekben pompázó csempedíszei, a fara
gott kőárkádok impozáns szépsége, a kovácsolt vaskapu min
den aipró részletében megejtő tökéletessége, a helyiségek, fo
lyosók festései, a majoMkabairkolatok, eozrincsempék, az ipar
művészet miindmegannyi (alkotása, színezésük, rajzbeli kivite
lezésük révén pártjukat ritkítják, és ez az emlékműszerű 
építészeti műremek magasba törő tornyával ma ás büszkesége 
ennek a városnak.
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Építése két és fél millió koronába került.
De megérte, mert Szabadka város jellege csak a város

háza felépítésével jutott kifejezésre.
Az épület hossza 104,7, szélessége 55,15 .méter. Általában 

két-, illetve háromemeletes, van azonban egy négyemeletes 
része ás.

A  torony 76 méter magasságba emelkedik a város fölé. A  
toronyórák 56 méteres magasságból mutatják az lidőt, a tűz
oltó erkélye pedig, ahonnan sok kíváncsi bámulhatja Szabadka 
érdekes panorámáját, 44 méternyi magasságban (van.

Nem érdektelen talán megemlíteni, hogy a torony 4450 
tonna, tehát 445 vagon súllyal nehezedik ia alapzatra, ami 
négyzetcentiméterenként iís  2 kg 88 deka súlyt jelent.

Az utcai párkányok magassága 17 méter.
A  városházának 204 szobája van.
Sok vihart látott ez az épület. Két háború zúdult át a 

torony felett, szerencsére azonban ia pusztítások megkímélték.
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A VÉGZETES LEVÉL

Magyiar Imre tekintélyes iszabad-kai gazda, aki háromezer 
hold földet vallhatott magáénak a .szabadkai és az öttömösi 
határban, 1858 júliusában levelet írt fiához, Magyar László
hoz, a világhírű Afrika^kutatóhoz, aki vege volt a Délkelet- 
Afrikában levő Bihe ország fejedelmének, s akinek a fiából is 
fejedelem lett Kongóban.

Ez a levél úgy hangzik, mint a (lélekharang. Megpecsételte 
a híres világutazó sorsát és megakadályozta, hogy Magyar 
László küzdelmes felfedező útja eredményének tetemes részét 
megismerje a tudományos világ.

Mielőtt azonban idézném ezt a végzetes hatású levelet, 
szeretném elmondani ennek a kalandos sorsú kutatónak fe
lettébb izgalmas és tragikus végű életútját.

Az 1818-ban Szombathelyen született Magyar László 
természetes fia volt Magyar Imrének. Miután gimnáziumi 
érettségit szerzett, pályát kellett választania. Kalandos ter
mészete messzi világok felé vonzotta, a praktikus gondolko- 
zású és vagyonszerzésre törekvő apa azonban úgy döntött, hogy 
okosabb, ha megtanulja a korszerű gazdálkodást. E célból 
maga mellé vette gazdatiszti gyakornoknak Orczy báró negy
venezer holdas birtokáira, amelynek igazgatója volt. így került 
László Szabadkára, illetve a jankováci birtokra. Az apa azt 
szerette volna, ha fia a korszerű mezőgazdaság és állatte
nyésztés fogásainak elsajátítása után átveszi a háromezer 
holdas családi birtok irányítását. László azonban nem sok haj
landóságot mutatott a gazdálkodásra és a bácskai búzamezők 
helyett a végtelen óceánokat választotta: tengerész lett. A  
tengerészeti iskolát Fiúméban végezte el, majd megkezdődött 
kalandos pályafutása. Hajós tisztként beutazta a végtelen 
óceánokat. Eljutott Dél-Amerikába, Indiába és Afrikába. Dél- 
Amerikában miint az argentin hadiflotta hadnagya részt vesz 
az Uruguay elleni háborúban, hadifogságba kerül és halálra 
ítélik. Szerencsés véletlen folytán megkegyelmeznek neki, mi
re elhatározza, hogy behatol Dél-Amerika belsejébe és fel
tárja annak ismeretlen tájait és népeit. Ehhez anyagi és er
kölcsi támogatást kér a Magyar Tudós Társaságtól. Miután
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semmi biztatást nem ikap, áthajózik Afrikába és két éviig a 
calabari szultán flottájának parancsnokaként az afrikai par
tok mentén teljesít szolgálatot. Kutatói nyugtalanságát koránt
sem elégíti! ki ez a munkakör: elhatározza, hogy feltárja 
Afrika ismeretlen tájait. 1848 májusában teszi meg első nagy 
felfedező útját a Kongó folyón, és felhatol az első vízesésekig. 
Kutatómunkái ával kapcsolatos félj egyzései nagymértékben 
hozzájárultak a Kongó folyamaid ékének megismeréséhez, 
néprajzi kutatásai pedig alapvető fontosságúak. A  muserongó 
és kongó népekről ő adta az első tudományos leírást.

1848 és 1862 között három felfedező utat szervezett a 
fekete Afrika belsejébe és olyan tudományos eredményeket 
ért el, hogy a tudományos világ Stanley és Livingstone kuta
tásaival egyenrangúnak ismeri el a felfedezéseit. Valamennyi 
európai kutató közül elsőként járta be Kongó területét és ta
lálta meg azt a nagy vízválasztót, „a vizek anyját” , amely 
Afrika folyódnak egy részét iaz Atlanti-, mások részét pedig 
a Csendes-óceánban irányítja.

A  bihei fejedelemségben annyira megszerettette magát a 
bennszülöttekkel, hogy a fejedelem feleségül adta hozzá leá
nyát, Ozoru hercegnőt. Akkora területet foglalhatott le magá
nak, .amekkorára szüksége volt, hozományként pedig három
száz harcost is kapott. Most már gazdag volt és egész kis 
hadsereggel is rendelkezett, ami megkönnyítette további kuta
tásait: nekivághatott Afrika belsejének. Ez a legeredménye
sebb útja, amely halhatatlanná tette a nevét. Őserdők, mocsa
rak és gyakran ellenséges érzelmű népek között ezernyi 
nehézséggel küzdött, senkiitől sem kapott támogatást, mégás 
felküzdötte magát az Afnika-kutatók első sorába. Afrika tér
képének sok fehér foltja vált ismertté a tudomány számára 
az ő kutatásai .alapján. Előtte csak legendákból ismerte a 
civilizált világ a titokzatos Lunda-birodalmat, amely Afrika 
szívében a leghatalmasabb államalakulat volt abban az idő
ben. Ő «áz első fehér ember, aki megismerte és leírta Muata 
Jamvo birodalmának belső viszonyait és azt a barbár pompát, 
amely a fekete csázsár udvarát jellemezte. Néprajzi megfi
gyelései lenyűgözően érdekesek.

Két évig barangolt a Benguálétól délre eső Kunene folyó 
körül elterülő, addigi ismeretlen vidék vadregényes tájain is, 
és miközben mindent gondosan térképezett, egész sor isme
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rétiéin népet fedezett fel, figyelt meg, többek között az ango
lai busmanokat is.

Magyar László képzett kutató violt és mindent feljegyzett, 
amit utazásai közben tapasztalt. Pontos térképet készített a 
bejárt tájakról, tudományos leírást adott a népekről, .az állat- 
és növényvilágról. Ebből az .anyagból egy kötetnyit kiadott a 
Magyar Tudományos Akadémia. A  tervezett másik két kötet 
kiadására nem került sor. Hogy miért? Mert úgy vélte, hogy 
azt a töméntelen sok anyagot, .amelyet összegyűjtött, csak 
itthon tudná feldolgozni kellő alapossággal, miután afrikai 
helyzete megrendült: apósát »a lázadók meggyilkolták, ő pedig 
két fiával menekülésre kényszerült. Irt tehát az apjának 
Szabadkára és támogatását kérte, hogy hazatérhessen.

Az apa válasza így hangzott:
„Hazatérésed tartalmazó leveled megkapván, nem tagad

hatom meg megdöbbenésemet és (rosszallásomat.
Te ott Afrikában -egy tekintélyes fejedelmi házzal ro

konságba keveredvén és a portugál királyi kormány kegyesen 
jóakaratú támogatását is élvezvén, meggondolatlan tájéko
zatlansággal ott akarod hogyni pályád kínálkozó emelkedését. 
Tudd meg tehát a szigorú és szomorú valóságot: itthoni állapo
taink olyan nyomorúságosak, hogy azokba jelenleg visszatérni 
esztedenség. Itt semmi olyan állandó és téged eltartó javadal
mazásra nem számíthatsz, ami méltó jutalma lehetne eddigi 
fáradozásodnak. A  Tudós Társaság által műveidért neked 
utalandó jutalmazás olyan csekélység, hogy még hazautazásod 
költségeit iís alighogy fedezné. Arról pedig, hogy én téged 
eltartsalak — különösen ha gyermekedet és vele együtt egy 
egész szerecsen udvartartást is hozni szándékozol —, szó sem 
lehet, hiszen magunk is súlyos adók kimondhatatlan terhe 
alatt nyögünk, hónapról hónapra koldusabbak leszünk és 
maholnap kegyelemre szoruló vándorló lengyelek sorsára 
jutunk.

Fogadd meg apai tanácsomat: állj a portugál kormány 
szolgálatába, hasznosítsd ottani fekete családod által nyert 
befolyásod és minden tehetségeddel arna törj, hogy ott va
gyont szerezz.

Mit eddig végeztél a kutatások terén, azt is -add át a por
tugáloknak, mert azok e munkák világi 'dicsőségét is jobban 
tudják biztosítani, mint e koldus és érdektelen ország.”
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Az apai ház tehát nem fogadta vissza Magyar Lászlót, aki 
viszont nem akart beállni a portugálok szolgálatába se. Sót 
az angolokéba se, holott az angol tudományos világ a legna
gyobb figyelemmel kísérte a kutatásait. Magyar László azt 
remélte, hogy végül lis a magyar tudományt gyarapítja majd 
felfedezéseivel. Nem állt idegen szolgálatba, és inkább az ak
kori elsőrendű kereskedelmi cikknek számító festékzfuzmó 
gyűjtéséből próbált megélni. 1862-ben írta utolsó levelét ap
jának. Ez a levél tele van kétségbeeséssel és arról számol be, 
hogy a marhavész elpusztította gulyáit ás. Tönkrement.

Magyar László, a legnagyobb Afiukankutatók egyike, 
1864-ben, 46 éves korában ismeretlen körülmények között 
hailt meg. Az a töméntelen sok (térkép és jegyzet pedig, 
amelyért életét áldozta, egy tűzvész alkalmával elpusztult. 
Két ládányit tett ki.

Munkájának eredménye csak irészben vált közkinccsé. Ez 
a kevés is elegendő volt azonban, hogy halhatalamná tegye a 
Szabadkáról a világba 'indult és többé vissza nem fogadott 
Afrika-kutató nevét.
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A SZABADKAI ÚJSÁGÍRÁS HŐSKORÁBÓL

Száz esztendeje, hogy Szabadkán megindult a rendszeres 
lapkiadás. Szép Ferenc káplán ugyan már 1848-ban kísérletet 
tett egy tájékoztató jellegű nyomdatermék kiadására, amely 
Honunk Állapota címmel tudósított a forradalom eseménye
iről, ez azonban még nem tekinthető a mai értelemben vett 
újságnak, mert limkább röplapszerű volt, csak szükség szerint 
jelent meg, és mindössze 5 száma került az olvasók kezébe. 
Ezért a szabadkai lapkiadás kezdetének a Bácska című „ve
gyes tartalmú heti közlöny” megjelenését kell tekintenünk. 
Első száma 1871 januárjában jelent meg. Nem sokáig maradt 
egyedül, mert három hónappal később megindult a Bácskai 
Híradó című hetilap is.

Az addig minden sajtótermék nélküli városnak így hir
telenjében két hetilapja is lett. Magától értetődő, hogy két 
dudás nem fért meg békése ebben a sajtóncsárdában sem, a 
a rivális lapok egyszeriben akkora csatazajt csaptak, hogy a 
szabadkaiak megtanultak olvasni. Minden számukban volt 
néhány olyan aikk, amely felkeltette a közönség érdeklődését. 
Mind a kettőt gimnáziumi tanár szerkesztette. Az egyik szer
kesztő maradi volt, a másik az akkoiri körülmények szerint 
haladó szellemű, és így akkor is lett volna miért marakodniuk, 
ha nem képviselte volna mindegyikük más-más politikai cso
portosulás érdekeit. Szokatlanul éles bírálataikkal, támadá
saikkal annyira megmozgatták a nagy parasztváros becsvá
gyát, hogy a következő évben újabb két lap indult: a Havi 
Krónika és szláv nyelvű ikertestvére, a Misecna krónika. 
Most már hárman vitáztak, és két nyelven zúgott a csatazaj. 
1873-ban azután megszűnt a két krónika és a Bácska is, de 
helyüket azonnal betöltötte két újabb hetilap, a Szabadka és 
a Suboticki glasnik. Ezek ás rövid életűek voltak, a sajtó 
azonban most már olyan szilárdan megvetette a lábát, hogy a 
megszűntek helyett mindig új lapok születtek, és Szabadká
nak most már mindig volt legalább két hetilapja, olykor azon
ban három-négy is. A  legjelentősebbek: Szabadság, Közvé
lemény, Szabadkai Ellenőr, Bácskai Ellenőr, Szabadkai Hírlap.
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Hogy miént voltak csak kérészéletűek a szabadkai újság
írásnak ebben a hőskorában megjelent lapok, az az akkoni po
litikai viszonyokkal és az újságírók helyzetével magyarázható. 
Az osztrák—magyar kiegyezés utáni években megszaporodtak 
a politikai pártok, mindegyik párt a hatalomra törekedett, 
mindegyik meg akarta nyerni a közvéleményt a maga szá
mára, és az erősebbek lapot (indítottak, hogy szócsövük le
gyen a polgárság felé. A  lapindítási láz rendszerint a válasz
tások előtti időszakokban jelentkezett. Ha azután a párt 
elveszítette a csatát a választásokon, jobbadán megszűnt a 
lapja is. Sokszor akkor is, ha megnyerte, és nem kellett tarta
nia komoly ellenzéktől. Ezek az újságok, amelyek hetenként 
egyszer vagy kétszer jelentek meg, .nem -az olvasókból éltek, 
hiszen a példányszámuk alacsony volt, hanem a pártkasszától 
függött a létük. Másrészt akkor még nem voltak hivatásos 
újságírók sem. A  hírlapírás nem adott lehetőséget a megélhe
tésre, legfeljebb zsebpénzre tellett a toUnokoskodásból.

Jellemzésül talán érdemes megjegyezni, hogy amikor Bit
tér, mann Kánoly, Szabadka első nyomdásza megérkezett a 
városba, hogy megnyissa nyomdáját, Szánics József polgár- 
mester kitüntető szívélyességgel fogadta, de megkérdezte tőle:

— Ért-e, barátom, a böllérmesterséghez? Ebből ugyanis 
télen talán megélhetne, ha rosszul megy a nyomda.

Ez volt az újságírók helyzete is. Csak az élhetett meg, 
akinek volt valami mestersége, hivatala, állása. Ezért kerül
tek ki a szerkesztők a tanárok, ügyvédek, tisztviselők sora
iból. Egyeseknek politikai, másoknak irodalmi ambícióik vol
tak, s azért álltak a politikai pártok szolgálatába mint cikkírók 
vagy szerkesztők, hogy becsvágyukat kiélhessék. Az újságírás 
tehát nem hivatás volt a számukra, hanem eszköz. Az olvasó 
pedig örülhetett -a helyi sajtó cikkeinek, hiszen ezek mindig 
fölöttébb érdekesek voltak.

Az -akkori szabadkai sajtó színpompás egyvelegéből talá
lomra kiragadok egy lapot és egy szerkesztőt, hogy érzékel
tessem, miért is voltak az olvasónak olyan érdekesek ezek a 
lapok. A  lap a Bácskai Ellenőr, a szerkesztő Stoczek Károly 
városi tisztviselő, kiadótulajdonos Mamuzsits Ágoston ügyvéd, 
országgyűlési képviselő. Az idézetek a lap 1881. évi első 
évfolyamából valók.

Stoczek előbb a Szabadkai Ellenőrt szerkesztette, de ez 
megszűnt, mert nemcsak a nyomdaköltségeket nem fedezhette,
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hanem a közölt hirdetések után járó adót sem tudta befizetni 
az adókasszába. Mamuzsits jelöltette magát és lapot indí
tott. Stoczekot szerződtette szerkesztőnek, aki az első szám 
vezércikkében mindjárt így kezdi:

„Azon független irány útjáról, amelyet eddig a Szabad
kai Ellenőr követett, s melyet a közügy érdekében a Bácskai 
Ellenőrben ds folytatni akarunk, semmi sem fog bennünket 
eltántorítani. Sem a hatalmi presszió, sem a megvesztegetési 
kísérletek, mert mi önérzettel mutathatunk arra, hoigy a hata
lom bosszúvágyának állandó tárgyát képeztük.”

Ha >a lap további számait olvasgatjuk, .rövidesen világos
sá válik, miért is volt Stoczek szerkesztő a „hatalom bosszú
vágyának állandó tárgya” .

Jelentést kérünk a kövezésről cím alatt egyebek között 
ilyen sorokat intéz Mukits János polgármester címére:

„A  polgármester érdemtelen *ar.ra a bizalomra, melyre őt 
a szabadkai polgárság másodízben is méltatta, éspedig azért, 
mert erre az állásra alkalmatlan és képtelen. Mi a magunk 
részéről eltűrinők a polgármester azon rövidlátását, hogy alan
tas közegeit ellenőrizni sem tudja, de nem tűrhetjük azt, hogy 
a törvény által előírt kötelességeit sem teljesíti. A  polgár- 
mester úr kilenc év óta nem tett jelentést saját /intézkedéseiről 
és a város állapotáról. Nem szégyen ez?”

Abban az évben új főispánt neveztek ki Szabadka élére, 
Jainkovits Aurél földbirtokost. A szerkesztő szóról szóra közli 
a kinevezési okmányt, de vezércikket is szentel az ese
ménynek:

„Főispánunk tehát most már van! Azonban milyennek 
fogja bemutatni magát? Rendelkeziik-e elégséges erővel, fő
képp pedig akarattal. Őszintén egyenes képviselője lesz-e a 
kormánynak, mely őt bizalmával megtisztelte, avagy — mi
ként elődje volt — politikai és társadalmi kaméleon, aki nem 
volt egyéb mint hivatalával sportot űző nagyúr, gyönge főis
pán és gyarló -ember, akiit barátai illatos tömjénezéssel levet
tek a lábáról, hogy nekik tegyen szolgálatot és ne törődjön 
a közüggyel.”

A  szerkesztő epébe mártott tollal festi le az akkori Sza
badkát, amikor Néhány őszinte szó című cikkében így ír: 

„A  szabadkai társadalom hasonlít egy oly rengeteghez, 
melyben a vadállatok egymást falják fel. Egyetértés helyett

114



viszály, szeretet helyett gyűlölet, elismerés helyett irigység 
az, amely ezt ia társadalmat jellemzi. Korcs kinövések ezek, 
nyomorék szülöttei az emberi természetnek. Vegyük bonckés 
alá a közügyeket: A  városi hivatalok úgy vannak betöltve, 
hogy hívatlanok, üzérkedők, szellemi törpék és dicsvágyók 
tömegében elvegyült kevés valódi tehetség és érdemes hiva
talnok úgy el van keverve .az iszapban, hogy keresni kell 
őket, mint a fehér hollót. Az igazságszolgáltatás nemcsak 
lassú, de hátrafelé is megy, mint a ,rák. Iparunk egyetlenegy 
kukoricamorzsoló gépből áll, de az se működik, mert hiányoz
nak az alkatrészek. Népművelésünk egy múlt századbeli vén 
diákra van bízva, kinek az egész (tudománya és nevelési 
rendszere ostobaságból és alárendeltjeinek bosszantásából áll. 
A  szégyenérzet fog el, midőn látom, hogy a jövő nemzedék 
szellemi kiképzésének felügyelete ilyen vízözön előtti tuskóra 
van bízva.”

Harcban állt a lap Cziglényii törvényszéki bíróval is, 
akinek Fitos orrú bíró címmel vezércikket szentel.

„Van egy rovarvilághoz tartozó féreg, amely a leggyar
lóbbak és leghaszontalanabbak közé tartozik, de minél jobban 
űzik, annál tolakodóbb. Ez az állat a piaci légy. A  mi fitos 
orrú bírónk is ezen állat természetével van megáldva. Mióta 
Szabadkán van ez a gyámoltalan bírócska, egyetlenegy lépést 
sem tett a nyilvánosság terén, melyet ki ne gúnyoltak, vagy 
ki ne fütyültek volna. A  Szabadkai Ellenőr nyíltan a hazug, 
svinder, tuti-fruti, hitvány rágalmazó szavakkal bélyegezte, 
elvetemült szemtelenséggel és aljassággal vádolta, de a mi 
fitos orrú bírónk ezért sem a sajtóbíróság előtt, sem más úton 
semmiféle elégtételt nem vett magának. Bíró létére és meg
gy alázott ember létére.”

Amilyenek a vezércikkek, olyanok a humoros írások is 
ebben a lapban. íme egy a sok közül:

„Az adófelügyelő kocsija elakadt a város közepén a fe
neketlen sárban. A felügyelő előbb nógatja a lovat, azután 
káromkodik, végül embertelenül veri az állatot. A  ló azonban 
nem indít. Fligyelik ezt a polgárok, és az egyik megszólal:

— Ne felejtse el, adófelügyelő úr, hogy ez nem adófizető 
polgár, akit akkor is lehet még kényszeríteni, amikor már 
nem futja erejéből. Ez csak 16.”
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A  Bácskai Ellenőrben igy festett az a múlt századbeli 
viilág, amelyről a régi öregek úgy beszéltek, hogy „régi szép 
idők.” Az a világ aránylag eseménytelen volt, béke volt, de 
a szabadkai helyi lapok azért gondoskodtak arról, hogy az 
olvasó iné .unatkozzon. Mindig voltak szenzációk. Ilyensk, ami
lyeneket bemutattam.
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