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Előszó
Tornyos a közös élményünk, a Földön eltöltött életünk egy részét a 
telkein, az útjain és lankáin éltük meg. Van, aki egész életét, van, aki csak 
életének a töredékét, de aki élt már itt, tudja, hogy mit jelent tornyosinak 
lenni.

Miért készült a könyv?
Sokan emlékezünk még a legendákra a fatornyosról, a törökök tornyos 
sátrairól, sőt egyszer még egy élcelődésre is leltem a világhálón, amely 
arról szólt, hogy előbb volt meg a falunév és utána építették fel hozzá a 
templomot. Ennek akartam a végére járni és ha már belekontárkodtam, 
felmerült a kérdés, hogy miért ne lehetne a falu történetét is megírni? 

Nem tartom magam az abszolút igazság birtokosának, ez az én Tornyos 
történetem. A fellelt információk alapján ez a kép jelent meg a faluról 
bennem, amelyet igyekeztem gyorsan le is jegyzetelni. Nem vagyok 
történész, időhiány miatt még a teljes levéltári anyagon sem rágtam át 
magam. Mindent, amit most megírtam, a számítástechnikának és az 
internetnek köszönhetek, valamint azoknak az embereknek, akik ezt a 
rengeteg információs halmazt a papír alapú adathordozókról, bizonyos 
elvek alapján adatbázisokba rendezve, az internetre feltették. Ezen 
töméntelen információ keresőprogram általi megszűrésének eredménye 
ez a könyv. Természetesen, hozzá is kellett olvasnom a témákhoz, 
hogy kellően értelmezhetőek legyenek a feltárt adatok. A kutatás és a 
megismerés útja gyakran élvezetesebb, mint maga a végeredmény.   

A kezdetekben a cél tehát nem ennek a könyvnek a megírása volt, 
hanem egyszerűen csak megélni a kutatás élményét, újabbnál-újabb 
kérdésre megtalálni a választ. A következő új célkitűzés ezután már a 
könyv elkészítése lett, amely ezek szerint szintén megvalósult. Legyen 
hát a következő cél, hogy az itt közölt információk bekerüljenek a 
köztudatba, hogy amikor Tornyosról beszélgetünk, színesebbé tegyük 
mondanivalónkat, de mindenekelőtt, hogy megértsük Tornyost. 
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A gyűjtés folyamán sokszor úgy kellett eljárnom, mint ahogy a régészek 
raknak össze egy edényt néhány cserépdarabból. Nekem is sok esetben 
„fehér gipszet” kellett használnom a leírásoknál, ahol Tornyosra 
vonatkozó adattal nem rendelkeztem. De meggyőződésem, hogy 
minden, száz kilométeres körzetben feltárt és leírt esemény, épületdarab 
a mi közvetlen környékünkre is jellemző. Remélem az utánam következő 
„kutatások” még sok-sok információval és történettel szolgálnak. 

Ebben a könyvben a falu életének 800 éve van feldolgozva, az 1120-
1920 közötti időszak. Ha csak fél oldalt is szentelnénk minden év 
ismertetésének, az már négyszáz oldalt jelentene. Nyilvánvaló, hogy a 
könyv terjedelme ezt nem tette lehetővé. 

A könyv nem tudományos műnek készült a levéltári kutatók számára, 
hanem egy összefüggő történetnek a kezdetektől a XX. század elejéig. A 
lábjegyzetekben láthatóak a források, aki még többet szeretne megtudni 
a témában, utána kell olvasnia a feltüntetett forrásműben. 

Tornyos. Hangzatos és fellengzős helységnév egy falunak a puszta-
ságban, ahol még fa sem nőtt, csak szalmával és náddal fűtöttek. „Az a 
falu nagy volt” – írta Szerémi György több mint 470 évvel ezelőtt. Teljes 
mértékben biztosak lehetünk abban, hogy nem a legnagyobb falu volt, 
nem itt történtek a világot, vagy az országot megrengető események, 
de méltán lehetünk büszkék arra, hogy nekünk jutott az a feladat és 
megtiszteltetés, hogy ittlétünkkel továbbvigyük a 650 éves nevét és a még 
régebbi történelmét. Éljünk úgy és teremtsünk olyat, hogy egy ötszáz év 
múlva élő krónikásnak érdemes legyen bennünket megemlítenie, vagy 
legalább is erről a korszakról említést tennie. De akár egy eseménytelen 
és boldog időszakot is kívánhatunk magunknak. Tornyos XXI. századi 
történetét épp ebben a pillanatban is írjuk, mindannyian.

                              Matykó Árpád

Tornyos, 2017. augusztusa                           
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TORNYOS TÖRTÉNETE

(1120 – 1920)
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Az előzmények
 

„Kezdetben vala az Ige…”1

Az ősrobbanás, a teremtés 13.800 millió évvel ezelőtt történt, 
majd 9.300 millió évvel később a Naprendszerünk is kialakult.  A Tethys 
óceánt a Pannon-tenger váltotta fel és hullámzott itt a fejünk felett 9 millió 
éven keresztül, az elhalt egysejtű élőlényei lerakódtak a tengerfenékre és 
manapság Adorjánnál törnek elő a felszínre kőolaj, vagy a Híres-sornál 
földgáz formájában. A Pannon-tenger 600.000 évvel ezelőtt tűnt el a 
Vaskapu-szoroson keresztül,2 átadva helyét a most ismert folyóinknak. 
        De még mielőtt bárki is túl részletesnek tartaná Tornyos történetének 
ily mérvű ismertetését, a szándékom csupán az, hogy érzékeltessem 
helyünket és szerepünket a Világegyetemben. Az éltető Napunk fénye 
nyolc perc alatt ér el hozzánk, a legközelebbi következő csillag fénye 
már négy évet utazik, míg a ma ismert legtávolabbi galaxis 13.400 millió 
fényévre található.

Gyorsítsuk hát fel az események menetét és ugorjunk 593.000 
évet, hogy már a neolit-korban találjuk magunkat. Ebből a korból 
maradtak ránk azok a cserépdarabok, amelyeket Híres-sornál találtak 
1902-ben Érdujhelyi Menyhért ásatásából,3 tehát i.e.5000 körül már éltek 
a környékünkön élelemtermelő közösségek. 

Egy kőgolyó a Csikér partjáról

1  János Evangéliumának kezdete
2  Wikipédia
3  Borovszky Samu: Bács-Bodrog vármegye története / Bács-Bodrog vármegye őskora – írta 
Gubitza Kálmán, 1909. Érdujhelyi Menyhért különben Zentán született és itt is élt egy 
darabig, pappá szentelték, majd több helyen teljesített szolgálatot, többek között újvidéki 
tartózkodása idején írta meg Újvidék történetét, ami az ismertséget hozta meg neki.
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A kőgolyó viszonylag szabályosra csiszolt és használhatták a 
kőkorban, de parittyák kőgolyójaként is szolgálhatott a középkorban. 

Bronzkori lelettel is büszkélkedhetünk. A halomsíros kultúra (i.e. 
1500) korából származik egy kivételes szépségű rövid bronzkard, amelyet 
a tornyosi Csikér parton találtak szántás közben. 

A bronzkard képe4

A Csikér völgyének délkelet-északnyugati irányú összekötő 
szerepe akkor már kialakult, csak még a támpontok, a települések 
hiányoznak, nem kerültek eddig feltárásra.5 

A bronzkorból származó, tornyosi pusztai leletként elkönyvelt 
hamvvedreket tártak fel hajdanán,6 de a környéken előkerültek még 
cserepek és urnák is, ezzel pedig már az urnamezős kultúra bronzkori (i.e. 
1300-i.e.750) leleteivel ismét ugrottunk legalább 200 évet. A következő 
ugrásunk már csak kb. 400 év (i.e.600) amikor a hallstatt-i vaskori 
kultúrából származó edény került elő egy Híres-sori tanyáról.7

A La Téne kultúra megjelenése i.e. 450-re tehető, amikor is a 
kelták nyomaira bukkanunk a vidékünkön,8 azzal, hogy i.e. 300-ra teljesen 
uralmuk alá vonták a Kárpát-medencét. A képen egy Tornyoson talált 
és restaurált  kelta lándzsavég látható, amelyet a Csikér partján találtak 
szántás közben. A Zentai Múzeumban található.

4 A bronzkardot a Szabadkai Múzeumban őrzik.
5 Szekeres László: A Zentai Múzeum régészeti anyagának jellemzése, Híd, 1975.
6 Borovszky Samu: Bács-Bodrog vármegye története / Bács-Bodrog vármegye őskora – írta 
Gubitza Kálmán, 1909.
7 Korek József: Zenta középkori templomhelyei, Kalangya, 1944.
8 Borovszky Samu: Bács-Bodrog vármegye története / Bács-Bodrog vármegye őskora – írta 
Gubitza Kálmán, 1909.
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A kelták által használt lándzsavég

 A történetírók a kelta népességet továbbélő alaplakosságának 
tekintették a szarmata, szkíta népeknek, ennek teljesen természetes 
folyamodványa, hogy kb. 750 év „ugrást” követően már egy szarmata-
jazyg helybélit  Diocletianus pénzérmével és cserépedénnyel temettek 
el Híres-sornál9 i.u. 300 körül. Területünk a római sáncoktól északra 
terült el, kb. 40-50 km-re a „civilizációtól”, a Barbaricumnak nevezett 
tartományban.  

    A Híres-sornál talált cserépedény rajza és a korabeli pénzérme

  A szarmata korból származó leletek, telephelyekről árulkodó 
felszíni töredékek és sírleletek egyaránt nagy számban lepik el az 
orompartokat, a Csikér völgyének lankáit.10 

9 Istvánovics Eszter és Kulcsár Veronika: IV. századi éremmel keltezett sírok a Kárpát-
medencei Barbaricumban
10 Szekeres László: A Zentai Múzeum régészeti anyagának jellemzése, Híd, 1975.
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Szarmata orsókarika a Csikér partjáról

 A fenti eszköz egy szarmata korból származó orsókarika, amely 
a fonásnál használt orsó szárának alsó végére húzott karikaszerű nehezék.
   A hunok (450. év körüli) és az őket követő gepidák (570. év körüli) 
jelenlétének maradványai három helyről kerültek elő környékünkön.11

 Az avarok 650. év körüli megjelenése erőteljes hatást gyakorolt 
vidékünkre, 795-96-ban a frankok raboltak a környéken, a Tiszántúl 
pedig bolgár fenségterületté vált. A kétszázötven éves avar ittlét rányomta 
bélyegét a tájra, híressori lelet is bizonyítja ittlétüket.12

 Egy, az avar nyelvet kutató munkában13 érdekes említést tettek 
a Csík-ér elnevezéséről, amikor is megállapították, hogy a ’csík’ szó az 
ótörök nyelvekben egyenes vonalat jelent és a kis patak jelentőségét 
erősíti, hogy a partján egy jelentős avar-kori temetőt tártak fel Óbecséhez 
közel. Ha áttanulmányozzuk Bácska ezen területének vízrajzi térképét, 
azt látjuk, hogy kb. tíz kilométerenként kis patakok szelik át a területet a 
két nagy folyó, a Duna és a Tisza közét. Nem véletlen, hogy ezen patakok 
partjain is avar és szarmata települések jöttek létre. 

Szekeres László érdekes párhuzamot talál a későbbi honfoglalás 
utáni településhálózat és az ezen a tájon élt szarmaták települései között.14 
Szerinte nem lehet véletlen a sok átfedés, hanem a már egyszer feltört 
terület a későbbi letelepülőknek is minden bizonnyal vonzóbb volt. 

11 u.o.
12 Korek József: Zenta középkori templomhelyei, Kalangya, 1944.
13 Körmendi Ferenc: Földrajzi neveink és jövevényszavaink más megközelítésben, 2006., 
Ada
14 Szekeres László: Középkori települések Északkelet-Bácskában, Hung.Közl. 14.évf. 1., 
1982, Újvidék
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Szarmata sírok a környékünkön is feltárásra kerültek. 
A honfoglalás időszakában még éltek itt avarok, valamint szláv 

népek, a bodrikok, a keleti obotrikák független törzse,15 akiktől földvárról 
földvárra foglalták el a területet.

A XI. SZÁZAD

A falu kialakulása

A falu pontos kialakulásának évét, régészeti ásatások híján, sajnos 
lehetetlen megállapítani. A Zenta melletti Csecs-tó környéki feltárásoknál 
Szent István korabeli pénzérmét találtak,16 tehát feltételezhető, hogy már 
az 1000-es évek elején is léteztek kialakult településformák környékünk 
vízpartjai mentén. 

Ezen a területen tehát már éltek szarmaták és valószínűleg más 
népcsoportok is, mint pl. avarok. Tehát többször is feltörhették már 
ezeket a földeket, így a magyar letelepülők is előszeretettel választották 
ki ezt a telephelyet. A Csikér partja védelmet biztosított magas vízállás 
esetén, az ivóvíz is biztosítva volt, valószínűleg halat is találtak benne, 
a  vízimadarakra vadászni is lehetett. Ráadásul a falu egyes részei festői 
szépségűek a dimbes-dombos partszakasszal.

Az összeköttetés, és így a kereskedelem biztosítva volt a 
külvilággal a Csikérnek köszönhetően, amely ebben az időben bőségesebb 
vízállással rendelkezett, kisebb hajókkal és csónakokkal el lehetett érni 
Szegedre, az akkori vallási, kereskedelmi és sóelosztó központba. 

A „sóút“ Szegedre 

15 Borovszky Samu: Bács-Bodrog vármegye története / A vármegye története a honfoglalástól 
a mohácsi vészig – írta Reiszig Ede
16 Dr. Korek József: Zenta középkori templomhelyei, Kalangya, 1944, 8-9.szám
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Ricz Péter, szabadkai régész szerint a felszíni leletek arról 
tanúskodnak, hogy ezen a helyen egy templom is állt, mégpedig a XII-
XV. században.17

A XII. SZÁZAD 

A falu kiterjedése
Az akkori falu feltételezett helye a 45°50´07.83”; 45°50´09.70“; 

45°49´48.59“; 45°49´49.71“; pontok által bezárt terület között lehetett. 

A volt falu helye felülnézetből18

Valószínűleg Szent László uralkodása idejéből (1077-1095) 
fennmaradt törvény is itt érte a Csík-ér partiakat, miszerint a falvak nem 
távozhatnak messzire saját templomuktól, ezért eleink meg is telepedtek 
saját templomuk környékén a Csík-ér jobb partján, oda is temetkeztek. 

Árulkodó pénzérmék

Ami megdönthetetlenül bizonyítja, hogy „Tornyos” helyén 
az 1100-as években már létezett település, az a néhány aprócska kis 
jelentéktelen pénzdarab II. István (1116-1131) és a későbbi III. Béla 
(1172-1196) uralkodási idejéből. 

A pénzérmék megtalálási helye a feltételezett templomhelytől 
délre eső terület, a falu és a temető elképzelt határvonalánál. 

III. Béla rézpénze sérült, valószínűleg egy mezőgazdasági eszköz, 
17 Fehér Lajos: Tornyos múltja és jelene, Dudás Gyula Múzeum- és Levélbarátok Köre, 
1990. Zenta
18 Google Earth
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a szénaterelő fogazatában akadt meg. 

II. István dénárja

III. Béla rézpénze

A rézpénzről a következő leírás található:
“Nemcsak anyaga, de kiállása miatt is különlegesnek számít, ugyanis 

megtévesztésig hasonlít a középkori arab rézpénzekhez, s így külalakját tekintve is 
teljesen idegen a magyar pénztípusoktól. Az előlapon két gyöngykör között nagyrészt 
kör alakú jelek, dúcok, pontok variációi töltik ki a külső körgyűrűt. Nagyjából 
a pénz negyedik negyedében, úgy kilenc, tíz óra irányában egy 2-eshez hasonló jelet 
láthatunk. Az ez előtt lévő üres részben találhatjuk még rendszerint a sziglát. 
A belső gyöngykörön belül négy vízszintes sorban arab íráshoz hasonlatos jelek 
láthatóak egy-egy vonalra felfűzve, lent négyágú csillag. A hátoldalon az éremkép 
kisebb, mint a lapka, nem tölti ki a teljes felületet. Köriratban a két gyöngykör 
között kör és félkör alakú jelek, dúcok, pontok variációi utánozzák a kufikus írást. 
A belső gyöngykörön belüli részben két vízszintes vonallal elválasztott ál-arab írású 
sort láthatunk.”19 

A rézpénz sziglavariációinak elemzésénél derült ki, hogy 165 
fajta nyomata létezik ennek a rézpénznek.20 

19 Ujszászi Róbert: a XII. századi magyar rézpénzek., Budapest, 2010.
20 Tóth Csaba – Kiss József  Géza – Fekete András: III. Béla kufikus jellegű rézpénzeinek 
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II. István (1116-1131) és III. Béla (1172-1196)21 

A veremházak

III. Béla uralkodásának ideje az 1172-1196 közötti időszakot 
öleli fel, tehát a pénze már egy létező és lüktető falu területén gurulhatott 
el, egy veremház tövében, amely a jellemző népi építészeti forma volt az 
Árpád-kor idejében a Csík-ér melletti településen is.

A teljesen földbe mélyített lakóházak szinte kivétel nélkül 
szelemenes tetőszerkezetek voltak, amelynél a szelement a vég- és a 
közfalak vonalára állított, a gödör aljába mélyített ágasok támasztották 
alá.22 A tetőszerkezet vázára sűrűn egymás mellé vastag, hasított karókat 
helyeztek. Ezek egyrészről közvetlenül a földre, másrészről a szelemenre 
támaszkodtak. A tető favázát szalmával, náddal beborították, majd a 
gödörből kikerült földdel 20-30 cm vastagon befedték, a földet lapáttal 
lesimították és leveregették.

A veremház illusztrációja

osztályozása, Numizmatikai Közlöny, Budapest, 2010.
21 Wikipédia
22 Dám László: Földbe mélyített lakóépítmények az Alföld népi építészetében, Nyíregyháza, 
1993.
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Mivel a teljesen fölbe mélyített lakóházak padlószintje a 
talajszinthez viszonyítva mélyen feküdt, külön problémát jelentett a ház 
bejáratának kiképzése. A bejárat az építmény belseje felé lejtett, míg a 
padló szintjét el nem érte, akár 3 méter hosszan, szélessége 1,2-1,5 m, 
míg magassága 1,6-1,8 m volt. Négy sarkára egy-egy oszlopot állítottak, 
melyekre karvastagságnyi karókat fektettek. A bejárat alsó oszlopai 
egyben az ajtófélfákat is alkották, s a rájuk helyezett keresztgerenda 
egyben szemöldökfa is volt.

A ház egyik sarkában volt a kemence, amelynek szájnyílásával 
szemben állhatott egy polcszerű építmény főzőedényekkel megrakva, 
de itt tartották a kisebb sarlókat, rövidkaszákat, baltákat is. A kemence 
mellett állt a favödör, amelyet vasalás tartott össze. A padló agyagos 
volt és jól ledöngölt, így volt kialakítva az ülőgödör. A gödör peremén 
helyezkedtek el a fekvőhelyek. A ház mellett alakították ki a tároló vermet, 
amelyet deszkákkal fedtek le, valamint építettek még egy külső kemencét 
is, amelyet nemcsak sütésre, de szárításra és aszalásra is használhattak.23  

A falu Árpád-kori régi elnevezése

A falu kialakulásának kezdeti évtizedeiben semmiképpen sem 
lehetett „Tornyos” a neve. 

Két érv is szól a fenti állítás alátámasztására. 
Mivel a „tornyos” templom még nem épült fel, így eleve nem is 

lehetett elnevezni a tornyáról.
Másfelől pedig még egy komoly nyelvi akadály is jelentkezett. 

Akkor még a magyar nyelvben nem ismerték a ’torony’ szavat, mivel 
az csak jóval később, 1291-ben jelent meg a magyar nyelvben német 
jövevényszóként.24 

Györffy György monumentális művében25 az Árpád-kori (1000-
1301) Bodrog vármegyei településeket főleg a Duna partjára helyezi. Sok 
esetben az okiratokban fellelhető településneveket nem tudja földrajzilag 
elhelyezni. Ilyen településnevek pl. Ytoud (1198), Kokot (1224 és 1291), 

23 Gulyás Gyöngyi: Halottak a kemencében, sirasok.blog.hu, 2010.
24 A német vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban (Gerstner Károly – 
Akadémiai Kiadó 1998.)
25 Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I–IV. Bp., 1963–
1998.
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Keud (1198), Puthud (1211), Scolounta (1198), Sadmari (1193), Terethie 
(1198), Warod (1198) ás Varos (1198). Ezeknek a helységeknek az a közös 
nevezője, hogy mindegyiket közép-bácskaiként tünteti fel, vagy közvetlen 
környékünk Tisza-partjához közeli településeként jelöli. A helynevek 
mellett feltüntetett évszámok az okiratokban való megjelenésük évét 
tünteti fel. 

Ezek a települések jellemzője, hogy majdnem mindegyik neve 
szerepel egy 1198-ból származó okiraton, amelyben a kalocsai érsek a 
dézsmáját átengedi a káptalannak.26

Érdekességként meg kell említeni, hogy a későbbiek során el is 
tűnnek ezek a helységek, az okiratok a továbbiakban nem említik egyiküket 
sem. Véleményem szerint néhány település „átkeresztelkedik”, mint akár 
Tornyos esetében is nagy valószínűséggel ez történt. Fel is vett egy, a 
templomára jellemző „ragadványnevet”. A szomszédos Likasegyház 
is egyszer csak megjelenik a semmiből a középkori okiratokban, nem 
valószínű tehát, hogy a már felépült temploma után nevezik el először 
az akkori települést, hanem már előtte is létezett, nagy valószínűséggel a 
fenti lehetséges helynevek egyikeként. A két Csík-ér melletti falu ekkor 
már templomos hely lehetett, tehát az egyházi tizedet fizetők 1198-as 
jegyzékén szerepelniük kellett.

Az egyik ilyen településnév az Itód (Ytoud) is, amely egyes 
vélemények szerint neve az ’itat’ igéből származtatható.27 Abban az 
időben ha a vándor elhagyta a biztonságos Tisza mentét nyugatra haladva 
és a Kalocsa-völgyét is elkerülte, a következő itatási lehetőség a 10 km-re 
található Csík-ér partjánál volt lehetséges. Nyugatról kelet felé, a Krivaja 
patakot elhagyva 10 km-re érünk a Csík-éri itatóhoz. Ytoud neve csak 
egyszer, 1198-ban szerepel az okiratokban. 

Egy Puthud-i birtokrészről is említést tesz egy okirat az 1211-es 
állapotokat ismertetve, ahol a környező Karjad (Orckarian) és Puchud 
(Puthud) földjét osztotta meg egy család a rokonokkal. Karjad kb. 
10 kilométerre lehetett a Csík-éri településtől, de Puchud földje is a 
környéken volt található, habár valószínűleg nem volt templomos hely.

A későbbi hangzatos „Tornyos” elnevezés is hasonló „nagyzolós” 
kategóriába tartozott, mint egy falvat a Várad vagy Város névvel titulálni 
26 u.o.
27 Póczos Rita: Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti 
elemzése, A Magyar Névarchívum Kiadványai 5., Debrecen, 2001.
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az 1100-as években. 
Azonban nem szabad elfeledni, hogy ekkor ezek a falvak már 

mind templomos helyek voltak, szerepelnek az 1198-as dézsmajegyzékben 
(Ytoud, Keud, Scolounta, Terethie, Warod és Varos).

A település tehát létrejött a Csík-ér nyugati oldalán és termé-
szetesen nem volt elszigetelve a nagyvilágtól, hisz kijárata volt a Tiszára. 

A templom építése

Az, hogy templomot építettek a településen, jelzi, hogy már 
túlhaladták Szent István törvényét, mely szerint minden tíz település 
építsen egy templomot, hiszen a környéken léteztek, vagy kiépülőben 
voltak, templomok (lásd Csésztó, Karjad). A „tornyosi” templom 
a régészek által soha nem lett feltárva teljes egészében, csak felszíni 
kutatások folytak. 

Ricz Péter szabadkai régész szerint a felszíni leletek arról 
tanúskodnak, hogy ezen a helyen egy templom állt, mégpedig a XII. 
századtól. 

A Korek József  szegedi régész által vezetett kutatásokat 
követően megállapítást nyert, hogy a templom a csésztóihoz hasonlóan 
mészkőalapra épült.28 

Az ún. Görgei-tanya alatt lehet a templom feltételezett helye, 
dombra épült, a Csikér áradásai nem veszélyeztették. Terepbejárásaim 
során a tanya területén mészkő és darázskő darabokra bukkantam, amely 
kövek a környező romos tanyákon nem voltak fellelhetőek. Két szabadkai 
régész is a fenti tanyát nevezi meg a templom feltételezett helyének.29

A Békés és Csongrád megyei templomkövek vizsgálatánál30 
derült ki, hogy többfajta kő is előfordulhatott az alapozásnál, de ami 
közös bennük, hogy nagyon nagy valószínűséggel a Maros vidékéről 
származnak és a Maroson úsztatták le őket a vidékünkre. Ilyenek voltak 
az alábbi kőfajták: andezit, durva homokkő, stb. 

A középkori viszonyok közepette hatalmas erőkifejtést jelentett 
900 évvel ezelőtt a legalább 40 tonna követ „Tornyosra” szállítani 
Erdélyből a templom alapozásához. Az akkori időknek megfelelően 
28 Dr. Korek József: Zenta középkori templomhelyei, Kalangya, 1944, 8-9.szám
29 Szekeres László és Ricz Péter
30 Kelemen Éva: Dél-Alföldi Árpád- és késő középkori egyházak építőanyagainak 
összehasonlító archeometriai vizsgálata, Debreceni Egyetem, 2010.
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átlagosan 12 méter hosszú és 6 méter széles épületet kell elképzelnünk, 
0,8 méter falvastagsággal és 0,5 méter mélyen kikövezve négyszögletű 
toronyalapozással, a kő 2,7 tonna/m3 súlyát véve alapul. Az Erdélyben 
kifejtett mészkövet a Maroson úsztatták le a Tiszáig, majd onnan 
Pecellótól fel a Csík-éren. 

Az látszik valószínűnek, hogy a kövek az erdélyi „sóutakon” 
keresztül jutottak le erre a vidékre. Jelentős sóelosztó hely Szeged volt 
abban az időben. Mivel az egyházi központ is azon a vidéken székelt 
(püspökség), ezért nem kizárt, hogy a kövek is a szegedi gyűjtőhelyről 
kerültek ide. Ez abból is adódott, hogy a templomok építését a 
püspökségben határozták el és az építőmestereket is onnan biztosították. 
Ennek azért nagyobb a valószínűsége, mint az a feltevés, hogy közvetlen 
kapcsolat állt fent „Tornyos”, vagyis Itód és a kőfejtő között Erdélyben, 
hiszen az komoly szervezőmunkát igényelt volna. 

A szegedi „lerakatból” tutajokkal úsztatták ide az erdélyi 
köveket, amelyeknek a teherbírása legfeljebb öt tonna volt. Kevésbé 
valószínű, hogy dereglyét használtak volna a kövek felúsztatásához, 
amely ugyan megbirkózott volna a negyven tonna kővel, így az 
alapozás teljes kőmennyiségét ide tudták volna szállítani, de a szállítás 
megszervezésének összetettsége és a Csík-ér akkori hajózhatósága is 
akadályt jelenthetett, mert egy negyven tonnás szállítmány már nagy 
vízkinyomású szállítóeszközt feltételez, a bővizű patak pedig sekélynek 
bizonyult egy ilyen művelethez.  

A Csík-parti templom építéséhez, az akkori átlagos templomépítési 
méreteket figyelembe véve, kb. 86.000 téglát kellett kiégetni (hatszor 
kevesebbet, mint a mai templomunknál). A téglavetéshez sok víz kellett, 
ezért az agyagnyerő gödröt és a téglaégető kemencét is mindig a vízpart 
mellett állították fel. Az égetés átlagos hőmérséklete 750-800 Cº körül 
lehetett, mivel a régészeti leírások pirosas, narancssárgás téglatörmelékről 
tesznek említést. A téglák átlagos mérete az Árpád-korban 28x16x5cm 
volt. Terepbejárásaim alkalmával találtam is a feltételezett templom 
helyének környékén tégladarabokat, feltehetően a régi templom 
maradványait.

Az Árpád-korban mésszel építkeztek és a mész-homok aránya 
közel 1:1 volt, úgyhogy ezért csaknem fehérek, világosszürkék voltak 
ezek a korai mészhabarcsok. Az egyik talált téglán még ez a fehér habarcs 
lenyomata is jól kivehető.
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Tégladarabok és egy „megmunkált” kő az alapozáshoz

Tégladarab fehér habarcsmaradvánnyal

A templomot nagy valószínűséggel náddal fedték, hisz ott volt egy 
karnyújtásnyira az alapanyag, amelyet azután a vékonyabb gerendákhoz 
erősítettek, de a házak borításához is nádat használhattak. A templom 
melletti területről került elő a szántóföldön több kisebb gerendadarab, 
amelyek közül elüszkösödött részek is kivehetőek, tehát mindenképp 
valamilyen égés nyomait hordozzák magukon, amely lehetett gyújtogatás 
vagy villámcsapás következménye. 

Elüszkösödött gerendamaradványok
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A falut kb. harminc ház alkothatta, ami az akkori középkori 
állapotoknak megfelelően körülbelül 150 lakost feltételez.31 Ezt teljesen 
egy átlagos lélekszámú középkori településnek tekinthetjük. Már csak 
abból a kiindulásból is, hogy ha figyelembe vesszük a már fent említett 
templom lehetséges dimenzióit, kb. 70 m2 belső teret kapunk. Tehát 
a harminc ház hatvan felnőtt- és még néhány kamaszkorú lakója 
kényelmesen elférhetett falai között. 

A tornyos templom

Az Alföld déli részén egyáltalán nem volt szokványos a tornyos 
templom. Pl. Csanád és Csongrád megye egy részén (a mai Békés megye 
egész területén) egy Árpád-kori templom sem volt toronnyal,32 a Csík-
ér parti is kuriózumnak számíthatott a maga idejében. Bár már a XI. 
században is épültek tornyos templomok, a XII. században jelent meg 
a torony ezeken a tájakon,33 tehát a „tornyosi” is az 1100-as években 
épülhetett, feltehetően kelet-nyugati tájolással, a nyugati oldalon 
helyezkedett el a tornyos bejárat és a keleti oldalon a szentély. 

A legközelebb hozzánk eső és feltárt tornyos templomot 
Horgoson találjuk, amelyet 53 évvel ezelőtt találtak meg. A Horgostól 
nyugatra leljük Szelevényi Puszta természetvédelmi területen az 
enyhén kiemelkedő Templom-dombon kisméretű, egyhajós, egyenes 
szentélyzáródású, nyugati homlokzata előtti tornyos, román stílusú 
falusi templom romja áll. A szabadkai Városi Múzeum régésze, Szekeres 
László tárta fel a templomot és a körülötte húzódó temető 15 sírját is. 
Megállapította, hogy a templom kő alapra épült égetett téglából. Az 
alacsony téglafalra megállapítása szerint döngölt agyag fal épülhetett, 
zsindely fedéssel. A kutató a templom építését 1230. körülre tette, rövid 
fennállás utáni pusztulását pedig a tatárjárás (1241-42) korára.34

31 Kovacsics József: A történeti statisztika forrásai, Budapest, 1957.
32 Szatmári Imre: Békés megye középkori templomai, Békéscsaba, 2005.
33 Gyurkó János: Árpád-kori templomok a Kárpát medencében, Érd, 2003.
34 http://muemlekem.hu/hatareset/Horgosi-templomrom-Horgos-385
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A horgosi templom:

A horgosi templom rajza,35 egy korabeli harang36és egy épen maradt hasonló templom

A horgosi templomrom37

Ami még ezek után vár bizonyításra, hogy a „tornyosi” torony 
mi célból épülhetett, hacsak már előre tudatosan eltervezve harangot 
nem szerettek volna elhelyezni benne. Megtehették, mert a XI. században 
már megjelentek Esztergom vármegyében az első harangok,38 bár a 
kezdetleges készítési módjuknak köszönhetően az egyenletesen vékony 
faluk még elég rossz hangzást eredményezett. Mindezek ellenére a Völgy 
emelkedőjén a tornyos templom messze hangzó harangkongatása a korai 
középkorban csodás hatással bírhatott.

 Korának különleges építménye kellett, hogy legyen a torony, 
hogy azután a XIV. században róla nevezzék el a falut, immár véglegesen 
kb. immár hétszáz éve.  

A templom tehát felépült a már létező veremházak közé, a 
temetőt is felszentelték a templom körüli árokkal vagy kerítéssel megjelölt 
körben, amelyet azután háromszáz évig használtak a Csík-ér jobb partján. 

35 http://ertektar.rs/ertektar/ertek/A-kishorgosi-Arpad-kori-templom-es-temeto/99
36 www http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf5238.pdf
37 http://ertektar.rs/ertektar/ertek/A-kishorgosi-Arpad-kori-templom-es-temeto/99
38 Benkő Elek: Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi, Kolozsvár, 2002.
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A temető

A temető kb. 20 méteres kör alakban vette körül a templomot, így 
a területe 800 m2 körüli lehetett. A kezdetekben nem volt gond a holtak 
eltemetése, de az idő előrehaladtával, miután kezdett megtelni a temető, 
kénytelenek voltak két szinten temetkezni.39 Így történhetett, hogy kb. 
háromszáz év múlva költözni kényszerült a túlsó partra. Kb. ennyi idő 
alatt telik meg egy 150 lélekszámú falu temetője három évszázad alatt 
kétszintes temetkezés esetén, tehát az elsődleges temető legalább ötszáz 
holtat takarhat.40 Ami az itt élők viszonylagos jólétét bizonyítja, hogy 
mivel koporsószegek kerültek elő a helyszínen, már koporsós temetéseket 
tartottak.41 

Csontok a szántóföldön

A XIII. század

A XIII. század eleje valószínűleg békésen és eseménytelenül telt 
a településen. 1211-ben, egy korabeli okirat szerint, a környező Karjad és 
Puchud (Puthud) földjét osztotta meg egy család a rokonokkal. Karjad 
kb. 10 kilométerre lehetett a Csík-éri településtől, de Puchud földje is, 
nagy valószínűséggel, a környéken volt megtalálható. 

Az okiratot II. András király Miklós ispánja állította ki, amelyben 
birtokokat osztott meg Chama és Lőrinc között, valamint azok rokonai: 
Pál és Benqua között.

Ekkor még nem sejthették az itt lakók, hogy az 1241-42-es évek 
tragikusak lesznek nemcsak az országra, de erre a vidékre nézve is. 

39 Korek József  a csésztói lelőhelyen is „kétszintes temetkezést” tárt fel.
40 Korek József  feljegyzéséből tudhatjuk, hogy a tanya pincéjének kiásásakor 18 sírhelyet 
bolygattak meg, ennyi csontváz került elő.
41 A koporsószegek a Zentai Múzeumban találhatók.
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A tatárjárás

A mongol horda végigsöpört az országon és vonulási útját 
tűz, vér és könnyek kísérték. Ekkora lovassági haderőt csak nagy vizek 
mellett lehetett mozgatni, így a Tisza melléki települések mind áldozatul 
estek a fő haderőnek. Ráadásul az a tél nagyon hideg volt és a folyók is 
befagytak, így könnyedén átmentek a túlpartra is. 

A Tiszától távolabb eső kisebb települések a portyázó lovasság 
támadásainak voltak kitéve. A Csík-ér melletti település templomtornya 
mindenképpen már messziről feltűnhetett, ezért valószínűsíthető egy tatár 
támadás a település ellen. Mindenesetre a lápos, helyenként mocsaras, 
nádas, kórós vidék esélyt adhatott az itt lakóknak a menekülésre és az 
elrejtőzésre. A templom és a veremházak nádfedele sajnos így is a tűz 
martalékaivá válhattak. Mindenesetre, a mongolok, és velük együtt a 
kunok, kivonulása után újra az élet győzedelmeskedett, a terület ismét 
benépesült.

Az év ráadásul csapadékos is volt, sok eső leesett.

A tatárok vonulása42 és korabeli ábrázolásuk

Az élet visszatérése

A régészeti lejegyzések azonban nem tesznek említést a templom 
átépítéséről, amely átépítések több Árpád-kori templomot is érintettek 
abban az időben a tatár horda elvonulását követően. A Korek József  régész 
által említett párhuzam, az itteni és a karjadi templom téglaméretének 
azonosságával kapcsolatban,43 két feltételezést is eredményez. Az egyik 
feltételezés az, hogy azonos időben és azonos mesterek keze által épült 

42http://tudasbazis.sulinet.hu/HU/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/magyar-
tortenelmi-terkeptar/a-tatarjaras-1241-1242/a-tatarjaras-1241-1242-kronologia-2
43 Dr. Korek József: Zenta középkori templomhelyei, Kalangya, 1944, 8-9.szám
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fel mindkét templom. A másik feltételezés, pedig, hogy a tatárjárást 
követően kellett mindkét templom rongálását megjavítani és ebben az 
esetben is azonos mesterekről beszélhetünk.  

1252-ben egy megerősítő okirat készült44 a már fent említett 
karjadi és Puthud-i földek megosztásával kapcsolatban, amikor is 
megerősítették az 1211-ben okiratba foglaltakat. 

Karjad és Puchud leírása az okiratban

A megerősítésre valószínűleg azért volt szükség, hogy 
rekonstruálják a tatárjárás előtti állapotot, mivel az élet kezdett lassan 
visszaállni a régi kerékvágásába. Azaz, kezdett volna, ha a trónviszály és az 
Árpád-ház kihalása nem szította volna tovább a kedélyeket az országban. 

A XIV. SZÁZAD

Az Anjou-kor hatása a falura 

A falu földrajzilag közel helyezkedett el a királyi fennhatósági 
övezet és a környéken kiskirályként viselkedő Kőszegiek illetve a Csák 
Ugrin nemzetség birtokainak hármashatára mentén. Az utóbbi egyúttal  
Károly Róbert és az Anjou-ház odaadó híve lett. 

Mivel a koronázás körüli bonyodalmak és az egyéb viszályok az 
ország egyházi kiátkozásához vezetett, így valószínűleg meg volt tiltva 
az itteni papnak is, hogy egyházi szolgáltatásokat végezzen a környék 
lakossága körében. Ez az állapot 1310-ig tartott, területünk végül 1316-
ban, a Kőszegiek leverését követően, került végérvényesen királyi 
fennhatóság alá. 

Károly Róbert és fia, Nagy Lajos uralkodási éveit, a gazdasági 
felemelkedés és a katonai megerősödés éveiként tartja számon a 
történelem. Az Anjou-ház térhódításával a „tornyosiak” adózása is 
megváltozott.

44 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL40030 
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Károly Róbert és Nagy Lajos45

Kialakult egy új birtokrendszer. A birtokok a mai fogalmainkhoz 
képest nagynak számítottak. A birtok két részből tevődött össze: a belső 
telekből és a kültelekből. A belső telek a jobbágy tulajdonát képezte, 
ezen helyezkedett el a ház, az udvar és a kert. Mérete általában egy 
királyi holdat tett ki, ami körülbelül fél hektárnak felel meg. A kültelek 
a földesúr tulajdona volt, amelyen szántó, rét és legelő helyezkedett el, 
húsz és hatvan királyi hold (tíz és harminc hektár) közötti nagyságban. 

Tehát, figyelembe véve az akkori népességszámot (pl. egy 
későbbi dézsmajegyzékből kitűnik, hogy 30 házból állt a település), 
akkor arra következtetésre juthatunk, hogy „Tornyos” lakossága hatszáz 
és kilencszáz hektár közötti területen gazdálkodott, vagyis szántott 
és legeltetett. A külső telek a földesúr tulajdona volt, a jobbágy csak 
használhatta, melynek fejében úrbérrel tartozott a földesurának. 

A külső telkek birtokosai voltak a köznemesek (latinul: nobilis 
possessionati), akik ezen birtokok, vagy birtokrészek adományozásáról, 
zálogba helyezéséről, vagy egyéb jogi cselekményekről hiteles 
bizonyságlevelet kiállítani hivatott intézményeknél jártak el, többnyire 
káptalanoknál, konventeknél és érsekségeknél. 

Legnevezetesebb hiteles helyek abban az időben a budai és 
székesfehérvári káptalan, a leleszi és jászói konvent, valamint az egri és a 
kalocsai érsekség volt. 

Közreműködésük kötelező volt nemcsak a birtokba vezetéskor, 
hanem bármilyen bíróságon kívüli peres eljáráskor is. A birtokba vezetési 
okmányok révén tehát a hiteles hely a későbbi telekkönyvi hatóság, a mai 

45 Wikipédia



28

kataszteri ingatlan-nyilvántartás elődje volt. 
A birtokba adás során alkalmazható ellentmondás (contradictio) 

jogintézménye lehetővé tette, hogy az a személy, akinek a számára a 
birtokbaadás esetleg sérelmes volt, igazát kereshesse. Ellentmondani 
a helyszínen vagy tizenöt napon belül az eljáró hiteles helynél lehetett. 
Ilyen esetben a beiktatási eljárás megszakadt, és az ellentmondónak 
törvényszék előtt lefolytatott birtokper során kellett igazát bizonyítania.46

Tornyos lesz a falu neve

Az Anjou-kor, a birtokviszonyok megváltoztatása mellett, másik 
jelentős hatása a településre maga a falu elnevezése. Hogy ki volt, aki 
elkeresztelte nem tudható. Ami biztos, hogy a magyar nyelvben 1291-ben 
jelent meg először a ’torony’ szó leírva. „A német Turm középfelnémet 
turn, torn alakjának átvétele a mássalhangzó-torlódás ejtéskönnyítő 
feloldásával és a szóvég palatalizációjával: torn – toron - torony. A német 
szó végső forrása a latin turris (‘torony’) az ófrancia torn közvetítésével.”47 

Az itteni templom nem volt monumentális, mégis a vidék 
különleges építményének kellett lennie, hogy „tornyosként” maradjon 
meg a nép nyelvében. Ebből pedig az következik, hogy a környék (Kevi, 
Likasegyház, Karjad, stb.) többi temploma nem rendelkezett toronnyal, 
vagy a tornyosinak ki kellett tűnnie a többi közül, hogy „Tornyos”-ra 
kereszteljék át a falut.

Tornyosiak az okiratokban

1) Thornok-i Lőrinc fia Demeter 1320-ban48

Az első, talán Tornyost említő okiratban is egy, a már említett 
birtokbaadási sérelem (ellentmondás) szerepel, ahol is egy bizonyos 
46 Noéh Ferenc: Birtokok és birtokosok a középkori Magyarországon, 2004.
47 Tótfalusi István: Magyar etimológiai nagyszótár, Budapest, 2002.
48 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL86938 „1320.04.05. (1329. 
04. 29.) Nos, Capitulum Ecclesie Bachiensis damus pro memoria, quod cum Demetrius filius 
Laurentii de Thornok ad nostram personaliter accedens presentiam, dixit nobis protestando in 
hunc modum, quod Johannes filius Petri ac Nicolaus filius eiusdem et Nicolaus filius Stephani, 
nobiles de Zapud possessionem Bothmonostor vocatam in comitatu Budrugiensi existentem 
interenim vendiderun Emerico de Beche cum duobus filiis suis Thutus et Vezzes…” azaz 
„A Bács-i káptalan bizonyítja, hogy Thornos-i Lőrinc fia: Demeter kérésére kiküldötte 
tiltakozott az ellen, hogy a Bodrog megyei Bathmonostora birtokot Zapud-i Péter fia: 
János, ennek fia: Miklós és István fia: Miklós Beche-i Imrének és két fiának: Töttösnek és 
Vesszősnek eladják…”
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Thornok-i (Thornos-i?) Lőrinc fia Demeter a bácsi káptalannál tiltakozott 
az ellen, hogy egy becsei illetőségű és Imre nevezetű kisnemes, Róbert 
Károly király hű embere, a fiainak, Töttösnek és Vesszősnek birtokrészt 
vásárolt Bátmonostoron. A későbbi eseményekből és történésekből 
kiderült, hogy nem járt sikerrel a tiltakozásával, a Becse-i Töttös 
megvetette lábát Bátmonostoron, olyannyira, hogy a mai napokban is a 
helyi általános iskola az ő nevét viseli. 

Mindez 1320. április 5-én történt, amikor a ’torony, tornyos’ 
szavak értelmezése és leírása még nem lehetett szokványos, hisz csak 
néhány évvel ezelőtt kerül a köztudatba és jelenik meg a magyar nyelvben. 
Mindenesetre Thornok helység nem létezett, elírták a nevét. Tárnok 
nevű falvak messze voltak, az egyik Pest megyében, a másik Becskerek 
környékén. Tornyos Becse és Bátmonostor között helyezkedik el, tehát 
lehetett akár tornyosi illetőségű is Lőrinc, kinek fia Bácsba ment panaszra.

Az 1347-es év minden bizonnyal nyomasztólag hatott a 
környékünkre, ugyanis felütötte a fejét a fekete járvány, a pestis és három 
éven keresztül tombolt széles e vidéken, egész Európában.

A pestis elvonultával fellendülőben volt a nyugalmas élet, amelyet 
csak a hétévenként beköszöntő hideg és nagy hótakaróval tomboló telek 
zavartak meg. 

Thornok (1320) és Thornos (1370)

2) Tornyos-i György unokái

Az 1370. év december 13. napjáról egy okirat maradt ránk, 
amelyből megtudhatjuk, hogy egy Tornyos helységből származó, György 
nevű ember két unokája határjáráson vett részt.49

A középkor elején csak keresztneveket használtak, és valamiféle 
azonosítás céljából az illető személy születésének helységét tüntették 
fel.  Mivel az okiratok latin nyelven készültek, így először szerepel az 
illető keresztneve, latinosan persze, utána a „de” szócska, amely után 

49 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL101682
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következett a helységnév.  Tehát, ha ezt a nevet olvassuk, hogy Georgium 
de Tornos, nem jelent mást, csak azt, hogy a „Tornyos”-i (Tornyosról 
származó) György, akinek unokái: Mihály és Pál, Visegrádra utaztak 
egy Vas megyei birtok körülhatárolása érdekében, Opuliai László nádor 
hivatala idején.50

 A középkori joggyakorlatnak megfelelően, a felkérés arra 
irányult, hogy hívják össze az érintett szomszédságot, és a hiteles hely 
képviselőinek jelenlétében járják be a birtok határait. Ez volt a határjárás. 
Ennek során meghallgatták a szomszédos birtoktulaj-donosok esetleges 
tiltakozását, ellentmondását, ha ilyen nem volt, akkor az adományost 
ténylegesen birtokba helyezték, ha pedig valamilyen vita támadt, akkor azt 
a törvényszék előtt lefolytatott birtokper során kellett, hogy bizonyítsák 
igazukat. A határjárásról jegyzőkönyv, határleírás készült. 

A jelen esetben is valamilyen vita támadhatott, amelyről a vasvári 
káptalan számolt be az 1371. január 11-i jelentésében, megemlítve, hogy 
öt személy is ellentmondott. Az ellentmondókat megidézték január 25-
ére a nádori jelenlét elé.51 Sajnos a birtokról és a vitában érintettek további 
sorsáról nincs fennmaradt írásos emlék.
 Vajon mit tudhatunk még meg ezen nevek viselőiről?

Elöljáróban, az átlagos életkort állapítsuk meg kb. 60 évnél, 
mivel abban az időben az 50-60 közötti életkorú ember már idősnek 
számított. Ezen kívül, a számolásunkhoz tudnunk kell még arról is, 
hogy a gyermekek 12 éves koruktól számítottak törvényes korúnak, 
24 évesen pedig teljes korúnak, amikortól is szabadon rendelkezhettek 
birtokaikkal.52

50 „Visegrád. Lucie virg. László opuliai herceg, nádor a vasvári káptalannak: Tornos-i 
György fia János fiai: Mihály és Pál, valamint Dereske-i Monkus lánya kérésére felkéri a 
vasvári káptalant, hogy határolja meg a nevezettek Vas megyei Chegefeulde, más néven Kuchk 
birtokát. Átírva a vasvári káptalan 1371. január 11-én kelt jelentésében. Nádori emberek: 
Tylay-i Herbord fia György, János, Miklós fia Mihály, Arukkuz-i György, János fia Dénes, 
Erdeuhath-i Péter.” Regeszta, MOL
51 „A vasvári káptalan jelenti László opuliai herceg nádornak, hogy a káptalan hiteles 
embere Tylay-i Herbord fia György nádori emberrel László nádor 1370. december 13-i 
parancsára meg akarta határolni a Vas megyei Chegefeulde birtokot, de Kaald-i Sefredus 
fia László fia János a maga és fivére: Antal, továbbá János fia György deák és Sefredus fia 
Miklós fia Miklós nevében nemkülönben Kuchk-i Dénes fia Mihály fia Tamás ellentmondott. 
Az ellentmondókat megidézték január 25-ére a nádori jelenlét elé.” – OL regeszta
52 Csukovits Enikő: Az idő folyása, Rubicon folyóirat, 2009/11.
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 Tehát, ha Mihály és Pál határoláson jártak, minimum 24 
évesnek kellett, hogy legyenek 1370-ben. Tételezzük fel, hogy Mihály 
már 26 éves és öccse pedig legalább 24 éves. Ha a generációk közötti 
választóvonalat is 24 évben határozzuk meg, akkor kitűnik, hogy a két 
fiú apja, János legalább 51 éves lehetett. Hasonló gondolatmenetet 
követve eljutunk György nagyapához is, aki így 76 évet is betölthetett,  
mivel mindkét unokája teljes korú kellett, hogy legyen. El kell ismerni, 
hogy a középkorban az már tekintélyes életkornak számított. Bár már 
az is megeshetett, hogy György akkor már nem volt az élők sorában. 
De ami még ebből következhet, hogy az 1300. év előtt születhetett 
„tornyosiként”, ami egyáltalán nem meglepő, hisz a falu már legalább 
200 éve fennállt, igaz nem Tornyos név alatt. 
 Érdekességként meg lehet jegyezni, hogy abban az esetben, ha 
bizonytalanok voltak az illető személy korát illetően, megjelentek vele 
valamelyik egyházi testület vagy az egyik nagybíró (nádor, országbíró) 
előtt és a külső jegyek alapján ún. „időlátó levelet” állítottak ki részére, 
vagyis okiratban rögzítették a korát a kinézete alapján.

3) Tornyos-i Péter

 1393-ban azután még egy ellentmondásos „tornyosi” bejegyzés 
található az okiratokban. Zsigmond király 1393-ban a száműzetésben levő 
Tornyos-i Pétert (de Thornos,53 ill. dictus Thornos) Vitéz János kérésére 
kegyelemben részesítette és elkobzott javait visszaadta. Az idézett helyen 
tornyosiként jelölik Pétert („de Thornos”), míg más lejegyzésekben 
„dictus Thornos” („Tornyosnak mondott”)54 forma szerepel, amely 
azonban az 1300-as években még mindig lakhelyet jelenthetett.55  

A XV. SZÁZAD

Az 1400-as évek eleje eseménytelenül telt, mivel semmilyen 
feljegyzés és okirat nem került elő falunkat illetőleg abból az időszakból. 

53 Sáros vármegye monográfiája, Budapest, 1909, I. kötet
54 Nagy Iván: Magyarország családai: czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal, 10.kötet, 
Pest, 1863.
55 Hegyi Veronika: Szolgák megnevezései az Árpád-kori oklevelekben, Debreceni Egyetem, 
2008.
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Tornyos-i György unokái is már közel 60 évesek lehettek, ráadásul semmi 
utalás nincs arra, hogy Tornyoson éltek.

A falu és az egész Völgy éltetőjéhez, a Csík-érhez, kötődő helység 
- Chyka 1439-ben,56 míg 1440-ben jelent meg az okiratokban először 
leírva a Csík-tó. A Csík-tó Péterréve környékén lehetett, ahol a Völgyből 
„lezúduló víztömeg” magas vízállás esetén a laposban tóvá duzzadt.57

Chyka és Chykthew–Csík-tó az említett okiratokban

 1454-ben nagy volt a hideg és a hó, olyannyira, hogy a krónikások 
is érdemesnek tartották felemlíteni. Hogy még jobban nehezítse és 
sanyargassa az itt élők életét a sors, két év múlva pestisjárványt szabadít 
a környékre. 

Mátyás király és a költözés

 Mátyás király trónra kerülésével a falubeliek helyzete is 
megváltozott, ugyanis az eddigi „telekadó” vagy „kapuadó” helyett, 
„füstadót” vezetett be, amely értelmében a családok adóztak, tehát ha 
egy telken több család élt, akkor annyiszor fizettek adót. Mindezen 
intézkedések mellett megszüntette a kiváltságok egész sorát, így az 
adófizetést is kiterjesztette azokra is, akik addig mentesítve voltak. A 
kincstár rendbetétele után újabb békés és virágzó időszak köszöntött a 
vidékre. A nép egymást közt Mátyást, az igazságost emlegette.
 Ebben az időszakban költözött át a tornyosi temető a nyugati 
partról a keleti partra további négyszázötven évre. Ennek pedig az lehet a 
magyarázata, hogy egyszerűen megtelt és már a több réteges temetkezést 
sem tudták tovább folytatni a templom körüli körben. Ekkor már 
legalább három évszázada állt fenn a nyugati parti temető és templom.

56 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL13398
57 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL55215
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A társadalomban is jelentős változások jelentek meg, ugyanis 
egyre nagyobb szükség mutatkozott a személyek megkülönböztetésére, 
így folyamatosan kialakultak a kéttagú nevek.58 Kezdetben az egyelemű 
név mellé a „de” körülíró szócska segítségével már a másodlagos névelem 
is megjelent, mint pl. a „Georgium de Tornos” esetében is láthattuk, 
de ugyanez mondható el a „dictus” szócska esetében is. Mindenesetre 
nagy még a kavarodás ebben az időszakban, mert még találkozhatunk 
származási helyre utaló vezetéknévvel, de a már teljesen kéttagú neveknél 
is, ahol nem tudható a származási hely, még feltüntették a helységet, 
ahonnan az illető személy származott.
 Ilyen példa az effajta névképzésre a Murony-i Kónya Demeter 
név. Nem véletlenül említettem a nevét, ugyanis, mint a későbbiekben 
kiderül, neki már nagyon is sok köze volt Tornyoshoz, ő az egyik első 
meghatározó és dokumentált személyisége a falunak.  
 

Murony-i Kónya Demeter 

 Keveset tudni róla, mindenesetre életútja nem tekinthető 
szokványosnak. 

Az 1400-as évek legelején születhetett és a Torontál megyében 
elhelyezkedő Murony településről származott, 152 km-re Tornyostól.  
1420. július 4-én, még mint jobbágy, egy gyilkossági kísérlet ügyébe 
keveredett,59 amikor komoly vádak érték, hogy Ohath-on társaival a 
birtok tulajdonosainak életére törtek. Ohath 5 km-re volt Muronytól, 
ahonnan a későbbiekben már mint kisnemes kerül ki. 

Megismerkedett a hozzá 100 km távolságra lakó, Csanád megyei 
Ágotával, aki a szajáni Posztós kisnemesi családból származott, apja 
neve Tamás, nagyapját Demeternek hívták. 1451-ben Kónya Demeter 
már egészen biztosan Szajánban élt, mivel 1451. február 6-án eskü alatt 
tanúként kihallgattatott Hunyadi János kormányzó felszólítására, többek 
között Szajáni Posztós Albert társaságában.60 

Bár már benne volt a korban, valószínűleg hitbuzgóságból 
csatlakozott Szilágyi Mihály seregéhez, amikor is 1460-ban Szendrő 
(Smederevo) váránál vereséget szenvedtek a töröktől és fogságba esett. 
58 N. Fodor János: A személynevek rendszere a kései ómagyar korban, Budapest, 2010.
59 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL221234
60 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL14443
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Hat aranyért egy raguzai (dubrovniki) kereskedő kiváltotta és 110 arany 
váltságdíjat követelt tőle. Mivel nem tudta kifizetni a kért összeget, így 
bilincsbe verve börtönben tartották fogva, ahol imádságaiban az akkor 
már elhunyt nándorfehérvári hőshöz, Kapisztrán Jánoshoz fohászkodván 
megfogadta, hogy szabadulása esetén elzarándokol újlaki (iloki) sírjához. 
Egy magyar nemzetiségű ember segítségével bilincseitől sikeresen 
megszabadult és szerencsésen elmenekült. A fent említett csodatételről 
az 1461. év márciusában tett újlaki zarándoklatán Geszti János ferences-
rendi szerzetes előtt számolt be, amikor Kapisztrán János csodatételeiről 
vettek fel jegyzőkönyvet.61

Hunyadi János és Kapisztrán János62

Muronyi Kónya Demeter kisnemes valószínűleg ekkor már 
birtokrésszel rendelkezett Tornyos faluban, valamint a környéken még 
Bocsár és Tiszahegyes (Solt) falvak is a tulajdonát képezték.

És még abban a hónapban, mikor Kónya Demeter újlaki 
zarándoklaton vett részt és a csodatételt jegyzőkönyveztette, az aradi 
káptalan előtt Csombolyi János zálogosította el tornyosi birtokrészét 
Dóczi Imrének. A birtokcsere ténye az aradi káptalan által megírt 1489. 
július 29-i másolatában maradt fenn.63 Csombolyi Péter árvájától, Nagy-, 
Közép- és Alsó-Csombol, Temérdekegyház, Erdős, Szakálháza temesi és 
Tornyos csanádi falvak részeit 300 aranyon vette zálogba Dóczi Imre.64 
Ebből az derül ki, hogy abban az időben Csanád-megyéhez tartozott 
Tornyos Zentával egyetemben. Csomboly (Zsombolya-Jimbolia) 
61 Jegyzőkönyv, San Izidoro zárda könyvtára Rómában, Budapesti Szemle, 1911
62 Wikipédia
63 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL19559
64 Dr.Borovszky Samu: Csanád-vármegye története, Budapest, 1897
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ellenben Torontál megyéhez tartozott, éppúgy mint Dóc helység, Dóczi 
Imre lakhelye.

Thornos in Chanadiensis

Óvári regeszta az eredeti dátumról

Elgondolkodtató tény, hogy Óvári Lipót levéltáros jegyzetében 
1461. március 25-re tette a cselekmény megtörténtét, ezt olvasta ki az 
okirat áttanulmányozásakor. 

A már fent említett okiratból az is kitűnik, hogy Tornyoson 
kisbirtokok léteztek, tehát nem egy földesúr tulajdonában állt a település, 
ellentétben a szomszédos Likasegyházzal és Csantavérrel, valamint még 
néhány helységgel és pusztával a környéken, amelyek királyi fennhatóság 
alatt voltak. Egy 1462-ből származó okirat szerint Mátyás király, édesanyja 
Erzsébet kérelmére és annak díszesebb udvartartása végett, bizonyos 
környékbeli helységeket (mint pl. Likasegyházat és Csantavért is) és azok 
minden hasznát, neki ajándékozta.     

Tornyos-i Huszár Péter

 A Völgy lankáinak szülötte, aki katonának állt. Nem is akármilyen 
seregben szolgált, hanem Mátyás király hírhedt zsoldos seregében, 
a Fekete Seregben, az egyik hírneves vezérének, Mérai Magyar Balázs 
szolgálatában. 

Egy 1467-ből származó okiratból65 kiderül, hogy a tornyosi huszár 

65 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL28410
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vitézül szolgálhatta az ifjú Mátyást királyt a székelyföldi hadjáratában, mert 
1467. november 7-én két falut kapott jutalmul, Szentpétert és Újrákost 
Doboka vármegyében, Drági István és Zsigmond addigi tulajdonát. 
 De mi is történt valójában? 1467. áprilisában Mátyás király 
adóreformot vezetett be. A reform értelmében Mátyás kamarahaszna 
(lucrum camerae) helyett immár királyi kincstár adója (tributum fisci 
regalis) néven igényelte az uralkodót az ország összes jobbágyportája után 
megillető rendes évi adót, ráadásul, a korábbi gyakorlattal ellentétben, 
azt nem telkenként, hanem a több családnak is otthont nyújtó portákon, 
háztartásonként követelte meg. Az újítást az anyaország kiváltságos 
rendjei is erősen sérelmezték, Erdély nemességét azonban különösképpen 
érzékenyen érintette, mivel birtokaik, Nagy Lajos kegyéből, 1366. óta 
egységesen mentesültek a kamarahaszna fizetése alól. Az évszázados 
privilégium most egy csapásra értékét vesztette, ráadásul Mátyás a 
jobbágyok mellett a fizetés alól mindaddig szintén mentes székelyeket is 
a tributum megfizetésére kötelezte. 

Mátyás király egy korabeli képen és a Fekete Sereg zászlaja66

Lázadás tört ki Erdélyben, azonban 1467. szeptember 22-én 
Mátyás király hadai bevonultak Kolozsvárra. A hozzá hűtlenektől elvette 
birtokaikat, és tőle talán szokatlan módon, tizenöt lázadó kivégzését is 
elrendelte az egy hónap rendcsinálás alatt. De még látványosabb volt a 
birtokok elkobzása és újraadományozása.67 

Így jutott birtokhoz Tornyosi Huszár Péter is 1467. november 
7-én.
66 Wikipédia és Wikiwand
67 Nógrády Árpád: A  lázadás ára, http://docplayer.hu/14329422
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Tornyosi Huszár Péter leírva Mátyás király okiratában

Azonban Mátyás király csak 1468. január 8-i levelében rendelte el 
az új tulajdonos bevezetését és beiktatását a kolozsmonostori konventnek. 
Erről a tényről a konvent 1468. január 30-i leveléből értesülünk.68 Az 
okirat ötödik sorának első felében található a következő:

Petre Huzar de Thornos

Ezekről az eseményekről egy 1782-ből fennmaradt 
okiratmásolat69 is tanúskodik, ahol az első oldal utolsó előtti sorában 
olvasható a Tornyos-i felirat:

Részlet az okiratból

Petre Huzár de Thornos egy másik helyen az okiratban

68 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL27332 – „A kolosmonostori 
konvent bizonyítja, hogy megkapta Mátyás királynak bevezetést és beiktatást elrendelő 
oklevelét. Mátyás király a kolosmonostori konventhez. Cum nos consideratis fidelitate at 
fidelibus servitiis fidelis nostri Hwzar de Thornos, amelyeket az velünk és Magyarországunk 
szent koronájával szemben tanusított in nonnullis exercitibus nostris cum maxima sui 
sanguinis effusione, possessiones Zenthpether et Wyrakus vocatas, in comitatu de Doboka 
habitas, amelyek egykor bizonyos Dragh-i István és Zsigmond tulajdonai voltak, de azoknak 
a hűtlensége folytán…”
69 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL28410
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 A fentiekből is kitűnik, hogy komoly háttérmunkák zajlottak 
Tornyosi Huszár Péter két új birtokának beiktatásával kapcsolatban. A 
két birtokának köszönhetően oda is költözött a székelyek közé Doboka 
vármegyébe.
 1472-ben, ebben az évszázadban immár másodszor, újból felüti 
a fejét a környékünkön a pestis.
 Ekkor már Tornyosi Huszár Péter messze járt, a Székelyföldön 
vert tanyát az új birtokain, sőt a rákövetkező évben, 1473-ban már 
komoly titulus birtokosává vált, törcsvári várnagy lett70 (vagy porkoláb, 
ahogy abban az időben nevezték) és székely alispán. 
 A folytatásban az egyetlen ránk maradt okiratából egy részlet 
látható. Két viszálykodó felet hívtak meg Sepsiszentgyörgyre a köztük 
levő ellenségeskedés megszüntetésére, amelyre az egyik fél nem ment el.

Tornyos-i Huszár Péter okirata71

Tornyos, mint település az okiratokban

Elérkeztünk időutazásunk azon napjához, amikor Tornyos 
először van településként megemlítve egy okiratban.

Az 1479. év március 25-ik napján egy idős asszony Szajánból 
felutazott Országh Mihály nádor színe elé, hogy elkészítsenek egy írást. 
De ki is volt ez a férfiú? Guthi Országh Mihály elképesztő karriert futott 
be, öt egymást követő uralkodót szolgált megszakítás nélkül: udvari 
vitéz, főkamarás, kincstartó, országos főkapitány, főasztalnokmester, 
főajtónállómester volt, végül pedig, Mátyás király uralkodása idején, az 
ország legfőbb méltóságát töltötte be: nádor lett. Neki tulajdonították 
azt a mondást, hogy „Akit a szent koronával koronázva látsz, imádd, szentséges 

70 Elődje nem akárki volt, hanem Vlad Tepes, alias Dracula.
71 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL257745
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királynak tekintsd és tiszteld, ha ökör volna is.” Sajnos a szajáni köznemes 
asszonyság valószínűleg rosszul volt tájékoztatva a hiteles helyek létét és 
jogállását illetően, és ezért Országh Mihály színe elé járult, ahelyett, hogy 
valamelyik káptalannál vagy érsekségnél tette volna tiszteletét. 

De ki volt az idős hölgy, aki ilyen hosszú útra vállalkozott és 
főleg milyen indíttatásból? Ágota szajáni kisnemes családból származott, 
leánykori neve Posztós Ágota (apja neve Tamás, nagyapjáé Demeter), kinek 
családja 13 falura kiterjedő uradalommal rendelkezett. Kónya Demeter 
özvegye volt, akivel legalább harminc évig élt együtt. Végrendelkezni 
szeretett volna és mivel gyermektelenek voltak, birtokrészeire a budai 
káptalant jelölte meg örökösének. 

Erről egy latin nyelvű bejegyzés tanúskodik a nádori hagyatékból, 
fordításban pedig: 

„Gutt-i Országh Mihály nádor előtt Ágota, Mwron-i Konya Demeter 
özvegye, Zayhan-i Pozthos Detre fia Tamás leánya a csanádmegyei Zayhan, Sooth, 
Falwhel, Themerdekeghaz, ...s, Komlos, Nyolczzegew, Petherd, Damyanfalwa, 
Zakalhaza, Kenez, Chychked, Ewche és Thornos, a torontálmegyei Mwron és 
a temesmegyei Bozyasth... possessiókban lévő örökölt és zálogos birtokrészeit, s a 
csanádmegyei T... possessio határain belül fekvő zálogos erdejét a Szent Péter apostol 
iránti tiszteletből az óbudai Szent Péter egyháznak és káptalanjának adományozza 
örök alamizsnául.”72 A levéltári feljegyzések szerint a dokumentum 
szakadozott, hiányos, elmosódott. Autentikus függőpecsétje a zöld 
selyemzsinórjáról hiányzik.
 De akkor most jöjjön az eredeti dokumentum: 

1479. március 25-én kelt átruházási okirat73

72 Knauz Nándor: A Budai káptalan regestái, Magyar történelmi tár, Budapest, 1862
73 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL106019
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 Íme, az első hiteles feljegyzés falunkról. Mint ahogy látszik 
is, és a levéltári feljegyzések is említik, a dokumentum szakadozott, az 
írás elmosódott, nehezen kivehető. Mégis az írás ötödik sorának elején 
megjelenő „Thornos” leírása egyértelmű:

Tornyos (Thornos), mint falu első leírása

De hogyan juthatott Ágota asszony és néhai férje birtokába 
Tornyos településen egy birtokrész? Vásárlás vagy netalán adományozás 
útján? 
 A Kónya házaspár még életük teljében birtokolhattak 
földterületet Tornyoson a többi településsel egyetemben. Demeter közel 
két évtizeddel előtte még a török ellen harcolt, majd fogságba esett és 
szerencsésen megmenekült. Ezután Újlakba zarándokolt Kapisztrán 
sírjához és utána nyoma vész a dokumentumokban. Valószínűleg 
következtek a békésebb évek, csak a birtokaival foglalkozott, kb. hetvenöt 
éves korában bekövetkezett haláláig. Miután Kónya Demeter elhunyt, 
özvegye eladományozta birtokait, a már fent említett településeket a 
budai káptalannak. 
 Mivel csak felhatalmazott intézmények voltak jogosultak 
hivatalos iratok kiadására, és Országh Mihály nádor hivatala nem volt 
az, így Mátyás király 1479. április 14-én meghagyta a kői káptalannak, 
hogy iktassa be a budai káptalant a Mwron-i Konya Demeter özvegye, 
Ágota által adományozott birtokrészekbe, köztük a tornyosi (Thornos) 
birtokrészbe.
 Mátyás király utasító okirata sajnos nem maradt fent, hanem 
minderről  a kői káptalan 1479. július 29-i okiratából értesülünk.74

74 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL106020 – „I. Mátyás király 
megparancsolja a kői káptalannak, hogy iktassa be a budai káptalant a Mwron-i Konya 
Demeter özvegye, Ágota által neki adományozott, a csanádmegyei Zayhan, Sooth, Falwhel, 
Bochar, Themerdekeghaz, Erdes, Komlos, Nyolchzegew, Petherd, Domyanfalwa, Zakalhaza, 
Kench, Chychked, Ewche, Thornos, a torontálmegyei Mwron, valamint a temesmegyei 
Bozyasthelek possessiókban lévő részek birtokába.” 
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 Az okiratában a káptalan alapos részletességgel levezette az 
eseményt. Először megállapította, hogy Ágota asszony, többek között 
a csanádmegyei Tornyossal (Thornos) kapcsolatosan, végrendelkezett. 
Sajnos az okirat ezen része megkopott, a szövegrész alig kivehető:

Az elmosódott okiratrészlet Thornos-sal

 Az okirat következő részében a káptalan idézi Mátyás király 
felszólító levelét, hogy végezze el az iktatást az említett birtokrészekkel 
kapcsolatban, Tornyost (Thornos) is beleértve. Az okirat középső része 
már valamennyire megőrzöttebb állapotban van, falunk elnevezése is már 
jobban kivehető:

 A fenti eseményről a káptalan jelentést tett Mátyás királynak 
1479. augusztus 8-án kelt levelében: 

„A kői káptalan bizonyítja, hogy Mátyás király 1479. április 14-én kelt 
parancsára a budai káptalant bevezette Muron-i Konya Demeter özvegye Ágota 
Szayhan, Sooth, Faluhel, Bocsár, Temérdekegyház, Erdes, Komlos, Nyolcszeghü, 
Peterd, Damyanffalva, Szakálháza, Kencs, Csicsked, Eöcse, Thornos, Muron és 
Bodzástelek birtokokon lévő részeibe. 

A kői káptalan okiratrészlete a harmadik Thornos leírással
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Királyi ember Honthoka-i Miklós kancellári jegyző a királyi kúriából 
kiküldve, Ambrus őrkanonok káptalani kiküldött. Szomszédok: Theke Lukács, 
Gerche Bálint, Szayhan-i Pap János, Bocsár-i  Zsigmond, Pade-i Frank László és 
János, Irys-i Pál és László, Gergely prépost, Balázs lector, Ambrus custos, Uylak-i 
István, Bellye-i Pál, de Iaurino Tamás, Banmomostra-i Mihály, kanonok.”75

Tornyosi birtokok tulajdonosai

1) Budai káptalan

A budai káptalan tehát, 1479-től több településsel együtt, 
Tornyoson is birtokhoz jutott. 

A káptalannak a préposton kívül 20-25 tagja volt, három 
úgynevezett méltóság: az olvasó-, az éneklő- és az őrkanonok. A prépost 
abban az időben Karai László volt, olvasó kanonokja Laskai Miklós, 
éneklő kanonokja Bátori Gál, őrkanonokja pedig Marcellházi László.

Ekkor már Zenta több mint száz éve (1367-től már biztosan), a 
csecstói birtok pedig még előbb, a budai káptalan birtokában volt. 

A tornyosi birtokhoz jutását megelőzően a káptalannak és vele 
együtt Zentának is meggyűlt a baja a feldühödött szegediekkel.76 

75 Ez a jelentés a pozsonyi káptalan 1699-ből származó másolatából maradt ránk.
76 Dr. Borovszky Samu: Bács-Bodrog Vármegye I-II., Budapest, 1909, Kalmár Simon 
leírásában: „1470 körül a budai káptalan megbízottai a szegedi polgárokat, akik a 
szerémségi, azaz a már előzőleg említett Tarcal-hegységbeli szőlőikből Zentán keresztül 
szállították haza termésüket, jogtalan vámokkal terhelték meg. A szegediek panasszal 
fordultak Mátyás királyhoz. Mátyás figyelmeztette a káptalant, hogy a jogtalan vámszedést 
szüntesse meg. A káptalan ügyet sem vetett az intelemre. Erre Mátyás felhatalmazta Szeged 
városát, hogy Zentát foglalja el. Szeged élt e hatalommal, s 1475-ben Zentát fegyveres erővel 
megtámadta, s erős küzdelem után bevette. A káptalan azonban nem nyugodott bele a 
helyzetbe, hanem Szeged városát beperelte. A per Báthory István országbíró előtt folyt le, s 
egyezséggel végződött. E szerint Szeged visszaadta Zentát a káptalannak, viszont a káptalan 
kötelezte magát, hogy amennyiben az újonnan megállapított vámdíjtételeket megszegné, 
esetenként 100 márka pénzbírságot fizet. Bár a per egyezséggel végződött, a káptalan abban 
nem nyugodott meg, hanem kibúvót keresett, ami azonban I. Mátyás alatt nem sikerült neki, 
II. Ulászló engedékenyebb volt. 1494. október 21-én Erdélyből jövet Zentánál kelt át a 
Tiszán, s részben ekkori benyomásai, részben a budai káptalan későbbi örökös utánjárása 
és kérvényezései következtében 1506-ban az akkor már virágzó Szintarévet szabad királyi 
városi rangra emelte.” 
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2) Rábéi Sebestyén

A Rábéi család Tornyoson is rendelkezett tulajdonrésszel, de 
főleg Torontál vármegyében voltak birtokaik. A család talán legismertebb 
tagja Sebestyén, aki Belső-, Külső-Rábé, Temérdekegyház, Nagy-Hetény, 
Tornyos, Kovácstelke, Nagy-Út, Peterd, Erdős, Szakálháza és Köcse 
helységekben, illetőleg pusztákon volt birtokos. E birtokokat 1481-82-
ben Rábéi Sebestyén Dóczi Péternek és Imrének zálogosította el.77 

A középkorban új funkcióval gazdagodott a zálogjog: mivel 
az egyház tiltotta a kölcsön utáni kamat szedését, ezért a zálog nem 
pusztán valamely követelés biztosítására szolgált, hanem az átadott 
ingatlan hozadéka egyben pótolta a kamatot is. A záloghitelező legfőbb 
jogosítványa az volt, hogy a dolgot (ingatlant) birtokba vehette s szabadon 
használhatta. Kiváltáskor a zálogösszeg mellett a hasznos beruházások 
értékét is követelhette, az okozott kárt pedig megtéríteni volt köteles.78

Részlet az okiratból79

Álljon itt a váradi káptalan által 1481. augusztus 26-án kiállított 
okirat. Az 5. sor legelején felfedezhető a Tornyos leírás, sőt még néhány 
ismerős középkori település neve, mint pl. Zakalhaza, Themerdekeghhaz, 
stb.       

Az előző pontban olvashattuk, hogy megtörtént a birtokok 
elzálogosítása Dóczi Imrének. 

1482. február 27-én Báthori István országbíró egy írást küldött 
az aradi káptalannak, amelyben megkérte, hogy küldje ki egy hiteles 
emberét, kinek jelenlétében Kenéz-i Kaza Benedek, mint királyi ember 
kiszállna a nevezett Rábé-i Sebestyénnek a birtokrészeihez, köztük a 
tornyosihoz, és a szomszédok meghívása mellett bevezetné azokba Dóczi 
Imrét, hogy meghatározza neki a birtokokat zálog címén, az esetleges 
77 Dr. Reiszig Ede: Torontál Vármegye nemes családai,, Budapest, 1912.
78 Dr. Amman Gyöngyi: Zálogjog, Magyar Elektronikus Könyvtár, MEK-01411, 2001.
79 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL18545
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ellentmondókat pedig idézze meg vele szemben a királyi jelenlét elé.80 
1482. március 23-án a váradi káptalan állított ki egy okiratot, 

amelyben Rábé-i Sebestyén és Dócz-i Imre birtokokat cseréltek, többek 
között a tornyosit is.

Részlet a váradi káptalan okiratából81

Az aradi káptalan 1482. április 29-én kelt válaszlevelében 
értesítette Báthori István országbírót, hogy a részére kiállított február 
27-i levelében foglaltak szerint elvégezték a rájuk kirótt feladatot. Kenéz-i 
Kaza Benedek királyi emberrel saját hiteles embereként kiküldte Gyanthe-i 
István kanonokat, akik kiszálltak a szóban forgó Rábé-i Sebestyén 
birtokaihoz, többek között a tornyosihoz is, ahol a birtokszomszédok 
jelenlétében Dócz-i Imrét bevezették a birtokrészekbe zálog címén 
anélkül, hogy bárki ellentmondott volna. 

Az aradi káptalan 1482. április 29-én kelt okiratrészletei82

80 Magyar Országos Levéltár – „Bathor-i István comes országbíró az aradi káptalanhoz. 
Jelentették előtte Docz-i Imrének a nevében, hogy be akarja magát vezettetni Raabe-i 
Sebestyénnek a Temes megyei Belsewrabe, Kylserabe, Themerdekeghhaz, Neghhethyn, 
Thornos, Kowachtheleke, Naghwth, Pethend, ZenthLewrynczthawa, Erdews, Zakalhaza, 
Renche és Chathad birtokokban lévő birtokrészeibe, amelyek őt zálog címén illetik meg. 
Azért megkéri a káptalant, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében Benedictus 
Kaza de Kenez, aut Paulus literatus de Kechy, sive Pethew de Pethend mint királyi ember 
szálljon ki a nevezett Raabe-i Sebestyénnek az említett birtokokban lévő birtokrészeihez és 
a szomszédok meghívása mellett vezesse be azokba az exponenst és statuálja azokat neki 
zálog címén, az esetleges ellenmondókat pedig idézze meg vele szemben a királyi jelenlét elé.”
81 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL18645
82 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL18620 „Az aradi káptalan 
bizonyítja, hogy megkapta Bathor-i István comes országbíró statuálást elrendelő oklevelét, 
melynek értelmében Kenez-i Kaza Benedek királyi emberrel testimoniumként kiküldte 
honorabilem dominum Stephanum de Gyanthe custodem et concanonicum nostrum, akik ápr.15-
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3) Szedecsi Pethő Balázsné

Szintén tornyosi birtokrész került elzálogosításra Dóczi Imrének  
Szedecsi Pethő Balázsné által. 

Szedecs szintén Torontál vármegyében volt található és 1492-
ben került a Peterdi Pethő család tulajdonába, és jó középkori szokás 
szerint, onnantól az új birtokuk után nevezték magukat. Peterd egyébként 
a mai Békés megye területén keresendő. 

Az elzálogosításnál a hitelező nem teljesítés esetén a dolgot 
továbbra is birtokolhatta, de tulajdonjogot rajta még elbirtoklással sem 
szerezhetett. Újabb szerződés esetére viszont kiköthette az elsőbbség 
(optio) jogát, ami mai szóhasználattal az elővásárlási jognak felel meg. A 
zálogadós - mint tulajdonos - a dolgot bármikor eladhatta, természetesen 
csak a zálogjoggal terhelten. Lejáratkor, ha nem teljesített, a tulajdonjogot 
nem vesztette el, így a későbbiek folyamán bármikor teljesíthetett.83 

A jelen okirat érdekessége, hogy a gyorsjegyzet és a kidolgozott 
okirat is fennmaradt. Mindkettő 1492. november 19-én készült.84

Tornyos (Tornos) leírása a „piszkozatban”

Az eredeti okiratot a gyorsjegyzet szövege alapján dolgozták ki:

Tornyos (Tornos) leírása „cikornyásan”

én és más napokon kiszálltak az említett KylsewRaabe, BelsewRaabe, Themerdekeghhaz, 
Neghethyn, Thornos, Kowachtheleke, Naghwth, Pethend, ZenthLewrynczthawa, Erdews, 
Zakalhaza, Rewche és Chathad birtokokhoz és következésképpen a nevezett Rabee-i 
Sebestyénnek azokban lévő birtokrészeihez, ahol a szomszédok közül megjelenvén Gaspar 
de Bastha, Martino de Zokona, Gregorio, Pethew ac Paulo literato de Pethend, Stephano de 
Raabe, Martino Kaza de Chombol, Ladislao ac Stephano de eadem Chombol et Ladislao de 
Boly jelenlétében bevezették azokba a birtokrészekbe Docz-i Imrét zálog címén anélkül, hogy 
bárki is ellenmondott volna. Presentibus honorabilibus domino Barnaba cantore, magistris 
Gregorio de Apathfalwa, Michele de Wa...., Georgio de Rabe et Thoma de Zederken.”
83 Dr. Amman Gyöngyi: Zálogjog, Magyar Elektronikus Könyvtár, MEK-01411, 2001.
84 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL19919
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4) Dóczi Imre

Mint ahogy a fentiekből kitűnik Dóczi Imre 1492. év végére 
tekintélyes földterületet birtokolt Tornyos területén. Először Csombolyi 
János 1461-ben, majd Rábé-i Sebestyén 1481-ben és 1483-ban, míg végül 
Szedecsi Pethő Balázsné is kölcsönt kérni kényszerült Dóczi Imrétől, 
akire talán erős jelző az uzsorás kifejezés, de valószínűleg nem lehetünk 
messze az igazságtól. 

Már „kora ifjúságától kezdve egészen haláláig az ország 
védelmében, az ország bármely ellenségével szemben, különösen pedig 
a kereszténység üldözőivel szemben mindig férfiasan és teljes hűséggel 
küzdött, elveszítve nemcsak sok testvérét, barátját és familiárisát, akik a 
kegyetlen török fogságba kerültek, hanem gyakran ontva saját vérét is.” A 
fenti szöveg II. Ulászló egyik okiratában íródott 1494-ben, amelyben az 
1493. év elején elhunyt Imre családját vette pártfogásába.85 Az özvegyét 
Margitnak, két fiát pedig Ferencnek és Jánosnak hívták.

A ránk maradt okiratokból elég izgága ember benyomását kelti, 
hol a sérelem és az igazság állt az ő oldalán, hol pedig ő okoz sérelmet és 
cselekszik elítélendő módon. 

Mindenesetre Mátyás király a szolgálatait 1470-ben birtokkal 
jutalmazta. Tetemes vagyonának hála kölcsönöket ad kisbirtokosoknak, 
amelyekre jelzálogot tétet, így kerülnek birtokába a tornyosi földek is. 

Arról sajnos már nincsenek információk, hogy az elzálogosított 
földeket ki tudták-e váltani a Dócziéknak eladósodott kisbirtokosok vagy 
a földbirtokos véglegesen rátette a kezét e tájra.

A XVI. SZÁZAD

Királyok Csantavéren

Az 1500. év novemberében Tornyos mellett haladt el II. Ulászló 
magyar király és öccse, Zsigmond herceg, a későbbi lengyel király.

A két eminens fő Bácsból tartott Szeged felé és Csantavéren 
töltött három napot, mégpedig november 19-21. között.86 A herceg 
85 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL20135
86 Dr. Divéky Adorján: Zsigmond lengyel herczeg budai számadásai, Budapest, 1914, 
75.oldal
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alaposságának köszönhetjük ezt az információt, ugyanis minden egyes 
elköltött forintjáról nyilvántartást vezetett. Innen tudjuk „Czomthafegier 
villa” költekezéseit. Az eredeti latin bejegyzés fordításából87 megtudhatjuk, 
hogy a reggeli elköltését követően fél forintot veszített egy kártyajátékban, 
majd estére újabb fél forinttal lett szegényebb, ugyanis bátyja, a magyar 
király, egy pörgettyűs szerencsejátékban rövidítette meg. Másnap pedig 
kemény nyolc forintért egy sötétszürke lovat vásároltatott, a zabláért és a 
takarmányért tíz magyar dénárt, míg a lovat elhozó lovász ostoráért még 
négy dénárt fizetett ki.

II. Ulászló magyar király és I. Zsigmond lengyel király88

Az eminens utazókat követően tíz év múlva a pestis ütötte fel a 
fejét ismét a környéken és vonult végig az országon.

Az 1514-es parasztfelkelés

A parasztfelkelés Dózsa György vezetésével két hónapig tartott 
(május közepétől július közepéig). A tágabb környékünkön is egy hónap 
múltán kemény harcok alakultak ki. 

Arra való utalás azonban nincs, hogy Tornyoson bármi nyoma 
maradt volna a harcoknak, de két nagyobb csapatmozgás is lezajlott a 
környékünkön. Az elvonuló nagyobb hadaknak a Csikér völgye mindig a 
figyelmük középpontjában lehetett, mert a katonaságnak és a lovaiknak 
is vízre volt szüksége. 

Mindkét hadmozdulatnak útjában kellett lennie a Csík-völgynek, 
87 Zolnay László, Szeged környék néhány művelődéstörténeti emléke 1500 őszéről, Szeged, 
Móra Ferenc Múzeum évkönyve, 1974-75
88 Wikipédia
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mivel itt vonult le Dózsa serege Baja felől Péterváradra, míg a másik 
tábor Pestről indult le Becsére Bornemissza János vezetésével.

  Peterdi Gellért

Tornyosi birtoktulajdonos, aki egyúttal szokatlan mesterséget és 
hivatást űzött, ugyanis „misés pap” volt, áldozár, ahogyan még nevezték.  
Bihar megyei előkelő család szülötte, öt fiútestvére biztosan volt. A 
Peterdiek nemesi birtoka a Sebes-Körös jobb partján, Monostoros-Ugra 
közelében emelkedett, s földesurai róla nevezték magukat Peterdieknek. 

Nincs fellelhető adat arról, hogy a tornyosi részbirtok miként 
kerülhetett a birtokukba. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy a Temes 
vármegyei köznemesi családok között említik a Peterdi vagy Szedecsi 
Pető családot is.89 A Szedecsi Petőknek már volt birtokrésze Tornyoson, 
amelyet azonban már egyszer elzálogosítottak Dóczi Imrének 1492-ben. 

Nem tudni, hogy végül is ugyanazon birtokrészről van-e szó 
vagy sem, de Peterdi Gellért 1515. január 31-én tiltakozott az ellen, hogy 
Tornyoson levő birtokrészét Enyingi Török Imre nándorfehérvári bán 
elfoglalta.90 Enyingi Török Imre pedig nem volt más, mint a későbbi 
tornyosi történésekben résztvevő Török Bálint édesapja.

Részlet a káptalan protokollumából

A tornyosi incidens után egy évvel még találkozunk Peterdi 
Gellért nevével, amikor János, Domokos, Miklós, András és Gábor 
testvérei Tótteleken, mely a Sebes-Körös mellett, Vizes-Gyán táján 
található, egy malombeli részeket egy jobbágytelekkel s nemesi kúriával 
száz arany forintért eladták.91

Enyingi Török Imre

 Enyingi Török Imre vitézségének köszönhetően előbb 
nándorfehérvári bán, majd 1507-től bárói rangot kapott II. Ulászlótól. 
89 dr. Szentkláray Jenő: Temes vármegye története, Budapest, 1914
90 Dr. Borovszky Samu: Csanád vármegye története, Budapest, 1897; Budai káptalan 
protokollum 157.old.; Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL106083
91 Bunyitay Vince: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig, Nagyvárad, 1883
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Az 1514-es parasztlázadás leverésében is szerepet játszott, 
majd már szabadkai földesúrként Peterdi Gellért tornyosi birtokrészére 
fájt a foga. Ez ellen 1515. januárjában tiltakozott Gellért pap, majd 
hamarosan török elleni hadjáratra készült és ennek hatására május 1-én a 
korabeli szokásoknak megfelelően végrendeletet írt, amelyben családját 
arisztokraták gyámságára szánta, köztük többek között Szapolyai János 
erdélyi vajdára, a későbbi királyra. 

A hadjárat sikertelenül végződött, visszatérvén a vagyona 
gyarapításán fáradozott, majd valószínűleg özveggyé vált, hogy 
azután ismét megnősüljön. Azonban nem sokáig élvezhette a második 
házasságát, mivel az 1520. év körül elhunyt. Birtokait, köztük a tornyosit is, 
másodszülött fia, Török Bálint örökölte, aki innentől kezdve otthonosan 
mozgott Tornyoson, mint amint a későbbi történések is ezt igazolják. 

Az 1520-22. dézsmalajstrom

A dézsma (decima, tized) a feudális társadalomban a jobbágyság 
kizsákmányolásának egyik legáltalánosabb formája volt. A dézsma a 
jobbágy össztermelésének tizedrészét jelentette, ezt, mint jobbágy-
szolgáltatást eleinte természetben, a feudalizmus előrehaladásával egyre 
inkább pénzben kellett a jobbágynak szolgáltatnia, amelyről jegyzéket 
vezettek 1520-1522. között.92 A dézsmajegyzék Tornyost az addigi 
Csanád megye helyett, mint Csongrád megyei települést említi 30 adózó 
házzal. Névjegyzék egyik évről sem maradt ránk, de néhány helyen 
említődik a település neve a hátralékos termények elszámolásánál.

 Az 1520-as kimutatás: 

Tornyos (Thornyos) az 1520-as dézsmajegyzékben

92 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL37163
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 Az 1521-es kimutatás: 

Tornyos (Thornyos) az 1521-es dézsmajegyzékben

 Az 1522-es kimutatás: 

Tornyos (Thornyos) az 1522-es dézsmajegyzékben

A dézsmajegyzékből kitűnik, hogy Tornyos az 1522-ik évben 
egyben Balázs Bács-i egyházmegyei pap és újfalvi Matthis András 
dézsmaszedők székhelye Csongrád megyében, amelyhez a következő hét 
falu tartozott: Tornyos, Kishegyes, Fibajcs (Topolya), Nagybajcs (Bajsa), 
Szegegyház, Feketeegyház és Fejéregyház. Az összegyűjtött gabonát 
Sípos Farkas szérűjében („in hortu Farkas Sÿpws”) tárolták, majd innen 
szállították Bácsba. 

Tornyos a dézsmajegyzékben Sípos Farkas nevével

 Tornyos valószínűleg jelentős helységként szerepelt ebben 
az időszakban, mert ugyanez a Bács-i Balázs pap ment összeírni a 
szegedieket is.

Sajnos a tornyosi leírás nem tartalmaz neveket, pedig nagy 
segítség lett volna az itt élők neveit megismerni. Ehelyett álljon itt az 
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egyik hozzánk legközelebb álló település, Kevi (Kewÿ) lakosai közül 
néhánynak a neve a dézsmajegyzékből:  Bíró László (Ladislaus Bÿro), 
Budaszlai Lukács (Lucas Budaslay), Halász István (Stefanus Halas), Kisdi 
Miklós (Nico Kÿsdy), Nagy János (Johanes Nagh), Rác György (Georgius Ratz), 
Varga György (Georgius Warga), Varga János (Johanes Warga), Vajda Demeter 
(Demetrius Waÿda), Szerémi János (Johanes Zeremÿ), Szerémi Péter (Petrus Zeremÿ) 
és Szűcs Illés (Elÿas Zuch).

Ibrahim pasa 

Keresztény gyermekként rabszolgasorsban élt és lett a későbbi 
II. Szulejmán szultán barátja és később sógora. Az 1526. év szeptembere 
végén, a mohácsi csatát követően érte el Törökországba tartó seregével 
a vidékünket. Zombort és Szegedet kifosztották és sok foglyot szereztek 
azon lakosok közül, akik nem menekültek el. Szabadkát a védelmére kelt 
parasztok miatt nem sikerült elfoglalniuk, majd következett Törökkanizsa, 
Pesser (a régi Ada) és az összes helység a Tisza mentén egészen Titelig. 
Amint látszik, a török sereg itt vonult el, de a Tisza felé igyekeztek. 
Tornyos ekkor még megmenekülhetett, nem volt a visszavonuló had 
útjában. 

Cserni Jován

A törökök 1526-os visszavonulási útjának irányában csak könny, 
szenvedés és halál várt a szerencsétlen lakosságra. Abban az időben egyes 
becslések szerint 400 ezren estek áldozatul a töröknek. A lecsupaszított 
és meggyötört terület feletti fennhatóságot pedig egy Cserni Jován nevű, 
eredetileg Csarnojevics Nenad nevezetű lovász 10 ezer fős seregével 
vette át. A fekete jelzőt a bal szemétől egészen a talpáig levezető fekete 
vonalról kaphatta.  
          A későbbi tornyosi vonatkozású események arra engednek 
következtetni, hogy Cserni Jován még élete teljében ismerhette e vidéket, 
itt is tartózkodhatott a faluban. Hadd legyen itt a Szerémi György féle 
leírás teljes terjedelmében, azzal, hogy az első szavakat az eredeti latin 
nyelven közölném, hogy átérezhessük a kor hangulatát. Természetesen 
utána a bővebb terjedelmű fordítás következik. Íme, tehát a latin 
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szövegből egy részlet: 
„…Quod eum duxissent ad Tornos serui viuum ad vnum hospicium, 

et quod viderunt eum Traciani optimates, vnatim binatim quilibet ad opus suum 
equitauit; quidam ad Turciam, quidam ad inter Tracianos colonos dispersi erant. Et 
cum eo pauci permanserunt.

Hospes (autem) Hungarus vbi jacebat Jowan Char semiviuus, mentem 
suam composuit ad consilium, media nocte mancipauit caballas suas ad quadrigam, et 
statim cucurrit ad dominum suum Valentinum Therek. Et cuncta predixit domino 
suo, quod qualiter de pixide sagitatus est in Zeghed per vnum virum semipaganum. 
Et quod audisset Valentinus Therek, mox cum trecentis equitibus suis equitauit in 
illa nocte ad Tornos…”93

Szerémi kézírása a krónikában

Tudni kell, hogy 1527. július 25-én a sződfalvi ütközetben 
Jovan Nenad cár serege döntő vereséget szenvedett. Sződfalva Szeged 
környékén volt található.

„…Ezután Jován cár udvari embereivel együtt csekély kísérettel, nem 
olyan nagy sokasággal, mint előbb, Szegedre futott. Török Bálint pedig csendben 
ült Szabadkán és sóhajtozott. Mikor a szegény király meghallotta, hogy Jován cárt 
kijátszották, ágyúztatott, Szent Iván-tüzet gyújtatott, és tedeumot énekeltetett. És 
Török Bálint Szabadkán újra nagyon felkészült, hogy besétáljon Szeged városába. 

Jován cár elől sokan bezárkóztak a fallal kerített Szilágyi-házba, nagyok 
és kicsinyek, mert rettegtek tőle. És nem volt senki, akinek lett volna puskája, sok 
golyója és lőpora, míg Jován cár fel-alá sétált a tereken és az utcákon. 

Egy szegény embernek volt egy puskája, de nem volt golyója; Ó, istenem! ha 
volna egy golyóm, meg nem menekülne ez a lator. - Akkor egy szegény ember vitt neki; 
mintha egy golyóbis darabja, mintha boglár lett volna. És mindjárt porral keverve a 
puskába tette; mivel jól bánt puskájával, eltalálta. És Jován cár skarlátszínű, azaz 
szederjes ruhában volt. Amint a vajdák látták, hogy halálosan meg van sebesülve, 

93 Szerémi György emlékirata Magyarország romlásáról, Pest, 1857
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Szegedről rögtön egy faluba, Tornyosra vitték. Az a falu tíz mérföldnyire van 
Szegedhez, s az a nagy falu három mérföldnyire volt Szabadkától. 

Hogy őt félholtan elvitték Tornyosra egy szállásra, s hogy meglátták őt 
az előkelő rácok, egyenként-kettenként ki-ki ellovagolt a maga dolgára; egyesek 
Törökországba mentek, mások a rác parasztok között szóródtak szét és vele kevesen 
maradtak. - Bizony, amíg téged élve látunk, védőnknek ismerünk el. A magyar 
házigazda, ahol Jován cár feküdt, tanácsra rendezte össze eszét. Éjfélkor befogta 
lovait a szekérbe, s rögtön futott urához, Török Bálinthoz. És mindent elmondott 
urának, hogy miképpen lőtte meg a Fekete embert puskából Szegeden egy félpogány. 
És hogy ezt meghallotta Török Bálint, azonnal háromszáz lovasával ellovagolt azon 
az éjszakán Tornyosra. Nagy három mérföldet tettek meg. 

Cserni Jovánnal kapcsolatos levél 1527-ből94

És amikor Török Bálint megérkezett a házához, még azok a rácok is, akik 
még néhányan ott maradva vele megszálltak, mindjárt elszaladtak, s urukat egyedül 
hagyták ágyban fekve, még félig élve. Török Bálint megtudta szállását, és mindjárt 
odarohant az ajtóhoz. Mivel szegény Jován cár már látta halálát, megparancsolta 
katonáinak, hogy senkit se bocsássanak be. Már haldoklott. Török Bálint hitére 
ígérte, hogy ha bebocsátják őt, nem fogja megkötözni a Fekete embert. Bebocsátották, 
de még nagyon gyanakodott, és félt a rácoktól Török Bálint, s ravaszságuktól, s 
belépett hozzá. Hogy Jován cár ott feküdt az ágyban, háromszor kérdezte, vajon él-e 
még. Török Bálint kérdéseire semmi választ sem adott neki. Amint Török Bálint 
látta, hogy már halálra váltan fekszik hanyatt az ágyban, mindjárt levágta fejét; 
testét otthagyta, és fejét magával vitte Szabadkára. Nem sokat időzött Tornyoson. 
A fejet a Fekete ember egy zászlajával mindjárt elküldte János királyhoz Budára.”95

Mindez 1527. július 26-án, a hajnali órákban történt.

Török Bálint

Már felmerült egyszer a neve, mikor apja halála után az 
erőszakosan elfoglalt tornyosi birtokot is örökölte. Tehát Cserni Jovánhoz 
94 Dudás Ödön: Szabadka története, Életjel, Szabadka, 1991
95 Bori Imre: Szerémi György emlékirataiból, Forum, Újvidék, 1996
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hasonlóan ő is otthonosan mozoghatott Tornyoson, hisz itt birtoka és 
valószínűleg jobbágyai is voltak. Egy jobbágya egészen biztosan volt, 
Szerémi szerint is, aki feladta uránál a sebesült Cserni Jovánt. 

Mindenesetre Jován vagy nagyon legyengülhetett és kénytelenek 
voltak ennél a jobbágynál megszállni, vagy ismerhették és megbízhattak 
benne. Nehezen hihető, hogy Cserni Jovánék nem tudhatták, hogy Török 
Bálintnak voltak itt birtokérdekeltségei Tornyoson.

Szolgája jelentésére viszont kétségtelen tény, hogy július 26-án 
leszáguldott Tornyosra.

Török Bálint és I. János király96

Szerémi György elbeszélése szerint mindezen történések után 
Török Bálintot ismét kegyeibe fogadta János király, ezer aranyat és egy 
török lovat ajándékozván neki. Mindeközben Orbán, a szegedi jobbágy, 
aki Szegeden meglőtte Jovánt, felkereste Szerémi Györgyöt és alázatosan 
kérlelvén őt, hogy fogalmazzon meg egy kérelmet részére a királyhoz. 

János király értesült az eseményekről és éppen kapóra jött 
neki, hogy az idő tájt járt nála egy szegedi küldöttség a bíróval az 
élén, akik szintén bizonyították, hogy úgy történt az eset, ahogy azt a 
jobbágy előadta. A király egy falvat adományozott neki és megkapta a 
szabadságlevelét is.

Ezt követően Török Bálint Budán a gúny tárgyává vált, mivel 
addig az a hír járta, hogy párbajban diadalmaskodott a fekete ember 
felett, most pedig kiderült, hogy mily vitézül tudta levágni egy haldokló 
fejét. Az éj leple alatt ki is osont Budáról szégyenében és ismét János 
király ellenlábasához, Ferdinándhoz csatlakozott. 

Ferdinánd ekkor bevonult Magyarországra, ahol a 10.000 fős 

96 Wikipédia
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zsoldos seregével legyőzte János király seregét Tokajnál szeptember 
27-én, és így elhárult minden akadály, hogy november 3-án királlyá 
koronázzák, megkezdvén a 400 éves Habsburg korszakot, legalább is az 
ország nyugati részén.

A következő évben egy török csapat behatolt a környékre, majd 
Szegedet elérvén visszavonult. Tornyos valószínűleg még ekkor sem 
kerülhetett a törökök útjába, mivel azok a Tiszán eveztek fel naszádjaikkal. 
Adófizetés ellenében a szegediek is elkerülték a dúlást. 

1529. májusában Szeged Szapolyai János király fennhatósága alá 
került és maradt is 1540-ig, egészen a haláláig. Nagyon valószínű, hogy 
Tornyos is hasonló sorsban osztozott, így még ez az időszak is viszonylag 
békésnek mondható. Szapolyainak volt egy találkozója a török Mehmed 
béggel Tápén és az ott megtartott négyórás megbeszélés határozatai 
kihatással voltak Tornyos életére is az elkövetkező kb. 15 évre.
 Mindeközben, 1536-ban hozták meg a jobbágyok szabad 
költözködési jogáról szóló határozatot és így a lakosság lehetőséget kapott, 
hogy még idejében elmenekülhessen a török elől. Nagy valószínűséggel 
a tornyosiak közül is sokan éltek a lehetőséggel és vagyonkájukkal és 
jószágaikkal hátrahagyták az évszázados tűzhelyeiket és elvonultak a 
távolabb és tömbben élő nemzettársaikhoz.  

A törökök térhódítása a környéken

Mint ismeretes, a török 1541-ben foglalta el Budát (ráadásul 
csellel), 1542-43 telén pedig Szegedet, ami azt jelentette, hogy a vidékünk 
is kardcsapás nélkül jutott török kézre.  

Nagy a valószínűsége, hogy Tornyos lakosságát nem 
gyilkolták meg a harcok folyamán. A törököt vallása feljogosította az 
elfoglalt területen a keresztényt minden vagyonától és szabadságától 
is megfosztani. Ez történhetett a tornyosiakkal is. Aki ezt nem akarta 
megvárni, az a biztonságosabb északi területekre vándorolt még a török 
megjelenése előtt, itt hagyván a birtokaikat az újonnan betelepülőknek. 
A környéken a török közigazgatás bevezetése kezdett teret hódítani, 
amelynek következményeként vidékünk 1543-ban a budai pasalik 
vagy beglerbégség szegedi szandzsákába lett besorolva öt náhijével 
(mai fogalmaink szerint körzetek): Szeged, Szabadka, Zombor, Baja és 
Bács. A náhijék székhelyein egy-egy dizdár, várparancsnok vezérlete 
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alatt lovasokból, tüzérekből és gyalogosokból álló különítmény volt 
elhelyezve. Ezek tartották fenn a rendet a rájuk bízott területeken, amely 
szolgálat ellenértékeként zsoldot (fizetést) kaptak. Tornyos a szabadkai 
náhijéhez tartozott.

Mint ahogy már korábban említésre került, az őslakosok vagy 
elvándoroltak, vagy rabságba estek és elhurcoltattak. Amíg a hódoltsági 
terület északi részére a magyar hatóságok is telepítettek magyar lakosokat, 
addig a déli, tehát a bácskai és bánáti részre, csak a törökök telepítettek, 
mégpedig kizárólag délszláv lakosságot. A szervezett telepítéseknél 
azonban jóval nagyobb méretű volt a Balkán félszigetről érkező parasztok 
és pásztorok spontán áramlása az Alföld elnéptelenedett területeire, ahol 
állataik számára igen alkalmas legelőket találtak. Ezzel magyarázható a 
későbbi lakosságcsere is Tornyoson és környékén. 

Az 1543-as érsekségi lista

A lakosságcsere valószínűleg megtörtént ezekben az években, de 
amint látjuk, az egyház továbbra is fenntartotta igényét a tizedre, abból 
a megfontolásból kiindulva, hogy a török megszállás csak ideiglenes. Az 
akkori török-magyar határhoz Tornyos már távol esett.

Tornyos ezután a kalocsai érsekséghez tartozott, mivel egy 
1543-ból származó kalocsai érsekségi dézsmalajstrom szerint Tornyos 16 
forintot volt köteles fizetni, ami 800 akcse török pénznek felelt meg (a 
váltási arány 1:50). A dézsma valójában az egyházi tizedet jelentette (lat. 
decima – tized, vagyis dézsma).

Tornyos felsorolása az érsekségi birtokok között97

„Az a falu nagy volt”

Vidékünk krónikása, Szerémi György (Georgius Sirmiensis), aki 
Tornyos nevét is tollára vette, mellesleg akiben ezen könyv címadóját is 
97 HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 103. - No. 047.
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tisztelhetjük, 1544-46. tájékán jegyezte le híres krónikáját ’Magyarország 
romlásáról’ címmel. 

Nem tartották magasan képzett, művelt embernek, akinek 
ráadásul a latin helyesírással is meggyűlt a baja. Az 1490. év körül 
születhetett Karlócán (Sremski Karlovci), magyar családban, de a szerb 
nyelvet is megtanulta a szomszédaitól. 1548-ban még biztosan élt, utána 
nyoma veszett.

Krónikájában Tornyost még nagy falunak titulálta. 
„…Et mox quod viderunt vaiuode adhuc eum ledentem ad 

mortem, et stathim de Zeghed veherunt eum ad vnam villam Tornos. Et 
illa villa constabat decem miliaria ad Zeghed, et tria miliaria distabat illa 
villa magna erat ad Zabattka…”,98 vagyis 

„…Amint a vajdák látták, hogy halálosan meg van sebesülve, 
Szegedről rögtön egy faluba, Tornyosra vitték. Az a falu tíz mérföldnyire 
van Szegedhez, s három mérföldnyire volt az a nagy falu Szabadkától…
”99

„Illa villa magna erat” – „Az a falu nagy volt.”

I. Ferdinánd és Lesták Katalin

1550. február 1-én kelt oklevelében I. Ferdinánd király Katalinnak, 
Feledy Lesták nejének, Csulai Móré László és Bokowce-i Magdaléna 
lányának tíz megye helysége mellett a Bács-megyei Fewbach, Thornos, 
Alchy, Gezew, Obancha, Mindzenth birtokokat adományozta.100

A helyzet komikuma csak az, hogy ekkor már kialakult a török 
közigazgatás a terület felett, ráadásul Szapolyai János király még életében 
inkább elfogadott és megtűrt volt a törökök által a környéken, mint a 
Habsburg-házi Ferdinánd. Ferdinándnak tehát semmi fennhatósága a 
terület felett és mégis uralkodói kegyből ajándékozott falvakat, köztük 
Tornyost is. Ebben az esetben tehát nem is birtokrészről van szó, hanem 
a teljes faluról. 

98 Szerémi György emlékirata Magyarország romlásáról, Pest, 1857
99   Bori Imre: Szerémi György emlékirataiból, Forum, Újvidék, 1996
100 Vjestnik, Zagreb, 1906
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I. Ferdinánd király101

Tornyos a defterekben

 A török fennhatóság kiterjesztése erre a vidékre az 1543-as évtől 
kezdve értelemszerűvé tette, hogy a környék még itt maradt vagy újonnan 
ideköltözött lakosságának adót kellett fizetnie a szultánnak. Ezeket a 
lajstromokat, bevételi-kiadási összeírásokat nevezzük deftereknek.  

A török adórendszer először is állami adóból állott. Az állami 
adó magában foglalta a császárnak fizetendő harácsot, ami 50 akcse-t tett 
ki évente, erre jöttek még a hadsereg fenntartása érdekében kivetett adók. 
Egyes források szerint ez évente a hódoltság kezdeti időszakában 6-700 
akcse-t tett ki, amely a hódoltság vége felé aztán a 10-15-szörösére is 
megnőtt. Ez volt az adó első fele. Az adókat ugyanis adóbérleti rendszer 
szerint hajtották be. Vagyis licitálás útján határozták meg, természetesen 
a legtöbbet ajánlók közül kerültek ki az adóbeszedők, akik azután a saját 
hasznukról sem feledkeztek meg. 

Tornyost a törököknél a szabadkai náhijéhez sorolták, amely a 
szegedi szandzsák és ezáltal a budai beglerbégség része.

1) Az 1548-as defter

Az 1548-ban készült első defterben a vidékünkre vonatkozó 
adatok lapjai üresek, kitöltetlenek maradtak. 

Adatok híján álljon most itt Zenta adózó lakosainak listája ebből 
az évből: „Tot Pável házas, Tot Kozma házas, Katona János házas, Török György 
házas, Simon Pál házas, György Dimitrovik házas, Nikola kovács házas, Dimitri 
György házas 300 juha van, Lázár fia házas, Jaksa Dimitri házas 50 juha van, 
Pável Rade házas, Jován Radován házas, Nikola Molcsin házas, Petri Dorozsik 
házas, Varga János házas, Petri fia házas, György testvére legény, Herbék Imre 
101 Wikipédia
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házas, Szántó Márton házas, 200 juha van, Gergel fia házas, Túri Pál házas, 
Huszár Bálind házas, Galsa Radul házas 150 juha van, Kákos Ágoston házas, 
Farkas Máté házas, Adorján Gergel házas, Monostori ? György házas, Csuka 
Ferencs házas, Dobos Balázs házas, Csonboli Petre házas, Fijas Balázs házas, 
Bodog Benedek házas, Monostori Pál házas, Katona Bálind házas, Bozsóvár 
Miklós házas, Jó Mihál házas, Cser Petre házas, Milahil Brabin házas, Máti 
Brabin házas, Petri Mikus házas, Magyar János házas, Török András házas, Petri 
Belokuvin házas, Kávás Keresztös házas, Csonboli Ferencs házas, Kis Jakab házas, 
Mégyi Petre házas, Csonka Alberd házas, Kun Pál házas, Jovan Tomas házas, 
Márta Mihál házas, Magyari Ferencs házas, Petri Draga házas, Lázár Jabovik 
házas, Nikó Gyurin házas, Liszka Krisztik házas, Gyura Mihal házas, Gyurak 
János házas, Mihal Pokrács házas, Nikola Radics házas, Jakov Dilavko házas, 
Isztijan Kraguj házas 50 juha van, Lázár Brankó házas.”102

2) Az 1553-54-es defter 

1553-54-es fejadó kivetésben szerepel Tornyos, a bajai náhije 
falujaként, többek között Likas, Nagyfény, Szabadka, stb. települések 
társaságában említik. 

3) Az 1567-es defter

Az 1567-es defterből kimaradt a falu.
A törökök alapos nyilvántartást vezettek a bevételeikről és 

kiadásaikról. Ezeket a könyveket vezették itt is a környékünkről, a 
kutatók szerint nehezen olvasható írással vannak lejegyezve. Álljon itt 
egy illusztráció a defterekről, eredeti írásmóddal: 

Részlet két defterből103

102 Vass Előd: A szegedi és a csongrádi náhije 1548. évi török adóösszeírása
103 sulinet.hu és mek.oszk.hu
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4) Az 1570-es defter

Az 1570-es defter 4 házat említ adózó helyként Tornyoson.104 
A precizitásukhoz tartozott, hogy név szerint is említik az adózó házak 
tulajdonosait. Amellett az adók fajtáját is aprólékosan leírták, valamint a 
kirótt adók nagyságát is. Tornyoson ebben az évben az alábbi családok 
éltek Káldy-Nagy Gyula kutatásában: 

1) Dobrica Doslic és fia Jovan, 2) Ivan Jovan, 3) Radoszav Dimitre és fia 
Radul, 4) Vuk Nikola”.

 A családok száma: 4. 
A jövedelem a harádzs-adóval együtt: 6799
Tornyoson az alábbi tímár-defter lett megállapítva:

Kapuk száma 4   200 
búza tized 160 kile   2240
Kevert tized 150 kile           1200 
juha                1355
Méhkas tized      5 
káposzta- és kender-tized     6
Vörös- és fokhagymatized        4 
bosztán-kertadó                  8
Tűzifa- ás szénaadó      200 
legelőadó            1300
Esetleges büntetéspénz,  
menyasszonyadó                   269        
nevezett tímár-birtok-iszpendzse-
adója bevételéből                        100

Az 50 akcset kitevő kapuadót két részletben voltak kötelesek 
fizetni, 25-25 akcset Szent György napján (április 24-én), illetve Kászim 
napján (október 26-án).

Mivel ismeretes a szomszédos likasi adóösszeírás is, így a 
kettő lista összevetéséből kiderül, hogy Likason inkább méhészettel és 
disznótartással foglalkoztak, míg Tornyoson a juhtartás dominált.

104 Káldy-Nagy Gyula: A szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-
ben - Dél-Alföldi évszázadok 24. (Szeged, 2008) – A neveket hallás után írták a török 
összeírók, ezeket fordította vissza Káldy-Nagy.
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A tímár defter szerint Tornos (így!) falu a titeli náhijéhez tartozó 
Otaus puszta 600 akcse jövedelmével és a nevezett tímár-birtokon 
vándor sátorozók iszpendzse-adójával együtt évi 7499 akcse hozamú 
tímár-birtok lett, melyet Ahmed nevére írtak.

A tornyosi föld a török állam tulajdonába került, amely a zsold 
fejében a földbirtok jövedelmével fizette ki hűbéres katonáit, vagyis a 
szpáhikat (lovas katonák). 

Ahmed az egyetlen ismert török földbirtokos Tornyoson.
Valószínűleg egy szpáhi volt, akit így fizettek ki hűbéres 

katonaként. A szpáhi a személyes hadiszolgálaton kívül 5000 akcse (vagy 
oszpora) jövedelem után 1 lovast volt köteles kiállítani. Ezek szerint 
Ahmed 1 vagy 2 lovast volt köteles a császárnak adni hadi szolgáltatásra. 
Nem volt a hűbérül kapott földnek korlátlan ura, fia nem örökölhette, 
el nem adhatta, mivel az csak személyre szólt. Így nem is sokat törődött 
sorsa felől, csak a hasznot igyekezett kihúzni belőle. Eleinte a tizedet 
a termények után természetben szedték, de később a szpáhi nagyobb 
hasznára egy előre megbecsült összegben vetették ki.

A szomszédos Likason ekkortájt Madzsar Ibrahimnak hívták a 
földbirtokost.

5) Az 1578-as defter

1578-ban jelent meg egy rendelet, amely kitért arra, hogy minden 
családfő és minden nőtlen önálló kereső, vagyoni helyzetétől függetlenül, 
fizessen harácsot. A harács kivetésére felállított vagyoni kategória alsó 
határa 300 akcse jövedelem, amely akkoriban egy ökör árának felelt meg. 
Mindazoktól azonban, akik 300 akcsét érő ingósággal nem rendelkeztek, 
semmi sem szedtek.

Aki harács- és kapuadó fizető is volt, az szénával és tűzifával 
tartozott a török földesúrnak. Ezeket később pénzben kellett megváltani 
és egy kocsi széna/fa 10 akcsének számított.

Például a verekedésért, testi sértésért fizetendő pénzbírságnál is 
alapul szolgált a 300 akcsényi értékhatár. (Fejbetörés 300 akcsével nem 
rendelkezőknek 100 akcse, azzal rendelkezőknek 200 akcse, még jobb 
módúaknak 300 akcse.)

Ebben az évben újabb telepesek érkeztek Tornyosra, így már 
26 adózót említenek a defterek, amelyet Vass Előd fordításában és 
Magyar László tolmácsolásában az alábbi adatokat tartalmazzák Tornyos 
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vonatkozásában:

1) Kenéz Vukoje Radovity házas, Nikola fia legény, Branko testvére 
legény, 2) Donadi Dubity házas, Krakoman fia legény, 3) Vuszin 
Prodity házas, 4) Radovan Radokonity házas, Radoye fia legény, 5) 
Vuycsa Radomanity házas, 6) Rado Ivan házas, 7) Isztoyan Mirovity 
házas, Vuka testvére legény, 8) Rayak Koszterity házas, Radul fia 
legény, 9) Pop Vukoszáv házas, 10) Lazar Vukovity házas, Dono 
fia legény, 11) Gredoye Radomanity házas, 12) Yovan Szubota házas, 
Gyura testvére legény, 13) Misuko Radics házas, Nikola fia legény, 14) 
Radics Radoszáv, 15) Yovan Milovanity házas, 16) Radivoy Radoman 
házas, 17) Dragas Rayakovity házas, 18) Raka Csudmity házas, 19) 
Nikola Belaszin házas, 20) Vuycsa Miraszin házas, Raka Dolovity, 
21) Gyura Kraguy házas, 22) Dubin Petre házas, 23) Vukoye Dragisa 
házas, 24) Vukman Radikoyin házas, 25) Bodocs Dragity házas, 26) 
Ognan Gelyura házas.

6) Az 1579-es defter 

1579-ben Tornyos falu jövedelmét Szentloránt falu jövedelmével 
együtt vették nyilvántartásba.105

7) Az 1580-as defter

Az 1580-as defterek Tornyost továbbra is 26 adózó házzal 
említik. Ezt az időszakot egy viszonylag békés negyedszázados időszak 
jellemzi, amely az 1568-as drinápolyi békekötéssel kezdődött és a tizenöt 
éves háború kitörésével zárult. A békés korszakot jellemzi az is, hogy a 
szabadkai náhijében összesen is csak 24 ember szerepelt a zsoldlistán 
még 1546-ból, amely létszám az egész területen volt hivatott a rendet 
fenntartani és a török fennhatóságot biztosítani. Az 1545. március 14. – 
1546. március 2-a között időszakban kifizetett zsold az alábbiak szerint 
oszlott meg, természetesen fordításban:

„A szabadkai vár müsztahfizzainak 952-ik évi lajstroma (1545. márc. 14  – 
1546. márc. 2). A várparancsnok Ahmed dizdár, napi 20 a. zsolddal, Helyettese 
105 Káldy- Nagy Gyula: A csanádi szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása (Dél-Alföldi 
évszázadok 15., Szeged, 2000)
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Hüsszein Ahmed kiája, 15 a.-vel 
Elsö bölük. Kászim K., szerbölük 8 a.vel és 9 ember 6 a.-vel
Második bölük. Durák Musztafa. szerbölük 6 a.-vel és 11 ember 5 a.-vel
Együtt 24 ember.”

Érdekességként azt is meg lehet említeni, hogy az akcse-
ban feltüntetett összegeket 50-el osztva az akkori forintnyi összeget is 
megkapjuk, tehát 1 akkori forint kb. 50 akcse-nak felelt meg. 

Korabeli akcse és Ferdinánd ezüstdénár

8) Az 1590-es defter

Az 1590-es defterek Tornyost már 30 házzal említik. De ez 
mennyi lakost jelent? Erről a feljegyzések ugyanis sohasem szólnak. 
Ha azt a gondolkodásmenetet követjük, hogy az összeíráskor akár húsz 
százalékot is tévedhettek és, hogy a bírák és a szolgák sem fizettek adót, 
akik száma újabb tíz százalékot jelent, akkor ezt összesítve, a harminc 
százalékos hibakiigazítással, megkaphatjuk a település házainak számát, 
ami Tornyos esetében ez 39 házat jelent. Általánosan elfogadott elv, hogy 
átlagosan családonként öt tagot vettek számolási alapul. Mindezen adatok 
birtokában tehát megállapíthatjuk, hogy Tornyos nem mohamedán vallású 
lakosainak létszáma az 1590-es évben 195 főt tett ki. Összehasonlításképp 
hadd álljon itt még néhány környező település adata:106

A települések becsült lakosságszáma

106 Györe Kornél: Bácska népességszáma a XVI.sz. végén, Létünk, 1973
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A táblázatból kitűnik, hogy Tornyos abban az időben a közepes 
nagyságú települések sorába tartozott. Hogy ez mit jelentett, azt 
szemléletesen példázza, hogy Tornyoson csak feleannyian éltek, mint 
Szabadkán. És még így is általánosan elfogadott felfogás, hogy az 1590-
es években éltek a legtöbben a török hódoltság egész ideje alatt ezen a 
környéken. Mondhatjuk, hogy a települések zömmel törpe- és aprófalvak 
voltak, amelyek kétharmada a Duna mentén találhatóak. Például a 
szabadkai náhijében is a települések túlnyomó része a Csík-ér és a Krivaja 
patak mentén húzódtak.  

Az úgymond idillikus állapotokat az 1590-es esztendő után a 
tizenöt éves háború kirobbanása szakította meg. A kezdeti keresztény 
sikerek ellenére, kevés változtatással köttetett meg a béke 1606-ban. 
Tornyost nem érintették közvetlenül a csatározások, de az északi irányba 
felvonuló török seregek ellátása minden bizonnyal külön terheket róttak 
az itteni jobbágyokra.   

Mint a defterekből kitűnik Tornyos népe 1590-ben a töröknek 
fizette az adót. Szándékosan nem harácsot írtam, mert a harácstól 
többet foglalt magában az adó. És ezekben az időkben megjelent a 
mai fogalmaink szerint a kettős adózás rendszere. A török mellett a 
jobbágyoknak a magyar oldalra is adót kellett fizetnie. Ez pedig abból 
a törekvésből fakadt, hogy a török fennhatóságot csak ideiglenesnek 
tekintették és a földesurakra hárult a feladat, a saját és az állami bevételek 
biztosítása. 

A XVII. SZÁZAD

Ezek után néhány évig, úgy hat-hét évenként kemény teleket 
említettek a krónikások. Kifejezetten fagyos éveknek számítottak az 
1594., 1601. és 1607. esztendők. A fagyos időn túl közel negyven évig 
nem sok említésre való dolog történt. Egy levéltári bejegyzésből arról 
értesülhetünk, hogy egy Király vezetéknevű család lakhatott e vidéken az 
1612-30-as időszakban.

Az 1650-es dézsmalajstromban 16 forint van előlátva Tornyos 
részére. Összehasonlításképp például Csantavér abban az évben 12 forint 
adót volt köteles fizetni.

A kalocsai érsekség megbízottai minden bácskai faluban 
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beszedették a tizedet, amelynek a lebonyolításával a füleki kapitányok 
voltak megbízva.107 Elsőként Wesselényi Ferenc füleki kapitány. Egészen 
a vidékünkig lemerészkedtek, pedig közel 350 km. távolságra voltak.

Érdekességként említhető, hogy a törökök ennek a tizednek 
beszedését nem gátolták, sőt még kölcsönt is biztosítottak erre a célra, 
hogy a lakosságot a katonák zaklatásaitól megkíméljék. A parasztok 
későbbi elmondásaiból kitűnt, hogy ebben az időben szabadon 
használhatták az erdőt, vághatták a fát, a nádat és a szabad halászat is 
engedélyezve volt. 

Gombkötő János 

1650-ben Gombkötő János hadnagyot, Semléky János 
főhadbiztost, volt Bars megyei alispánt, országgyűlési követet és 
Partinger Mihályt, a pozsonyi kamara pénztárnokát, későbbi Magyar 
Kamarai tanácsost, beiktatták néhány bács- és csanád-megyei birtokukba, 
mégpedig Kalocza, Thornyos, Papisecz, Kis Deveczer, Csanád, Militigs, 
Borovitza, Petheő, Peszér és Hagimas helységeket nádori ajándékozás 
révén.108 A nádor abban az időben Pálffy Pál volt.

Semléky János, Pálffy Pál nádor109 és Koháry István kapitány

Ki volt Gombkötő János? 
Prágát megjárt és ott vitézkedő katona, ki 1643. május 27-én 

107 Ebben az időben politikai és katonai fellegvárnak számított. Ide menekültek a nemesek a 
veszélyeztetett területekről. Itt üléseztek pl. Csongrád vármegye elöljárói is.
108 A garamszentbenedeki apátság irattára 11.Stat.A.I.13
109 npg.hu
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Fülek várában kelt levélben így említtetik: „Gombkötő János füleki 
praesidium egyik lovas hadnagya, jászok és kiskúnok mostani vice lovas 
ispánja, Szeged tartománynak gondviselője.“ 

Ő lett tehát Tornyos új ura. 1673. tájékán hunyt el, amely egy 
azévi június 16-i peranyagból derül ki, ahol egy bizonyos Nyéki Gábor 
vádoltatott meg, hogy megkísérelte Gombkötő János árváit a Bács és 
Csanád megyei birtokaitól megfosztani. 

Gombkötő Jánost a dézsma beszedésében Koháry István füleki 
kapitány váltotta, aki 1667-ben lett a füleki vár kapitánya. Embersége 
és mély vallásossága mellett kitűnt a Habsburgok iránti rendíthetetlen 
hűségével is. A megszaporodó túlkapások miatt számos folyamodvány 
érkezett a füleki várba Koháry elé, hogy a vitézeit fegyelmezze. 
1676. december 13-án az a Nyéki Gábor számolt be Koháry István 
főkapitánynak a csantavéri, garai, madarasi, roglaticai, kelebiai és egyéb 
rác falvak adófizetési kérdéseiről, aki Gomkötő árváit kísérelte meg 
kisemmizni, többek között tornyosi birtokukból. 

A túlkapásokkal kapcsolatos például a Bezzegh György által írt 
1677. június 12-én kelt folyamodvány, amelyben értesíti Koháryt, hogy a 
zentai szerbek kívánnak vele találkozni, hogy elégtételt kapjanak a végvári 
katonák igazságtalan sarcolásai miatt. Ezidőtájt íródott Haydar bég 
levele, amelyben kéri a főkapitányt, hogy ne büntesse meg a szentiváni 
és nagyfényi jobbágyokat, mert azok csupán a szegénységük miatt nem 
fizethették meg az adót. 

Immár sokadszor, megint átvonul a pestis a környéken az 1680-
as évben.

A zentai csaták

Ezek után sötét időszak következett Tornyosra. A török már nem 
volt domináns szerepben a vidéken és sokszor védekezni kényszerült. 
1686-ban Budáról voltak kénytelenek távozni és a császári és magyar 
seregek Szeged alá érkeztek. A török meghallván a veszélyt egy sereget 
indított Pétervárad felől a Tisza-mentén. Galga-khán tatár csapatai a 
környéken portyáztak. Ötezer fős magyar és német sereg indult el Zenta 
felé a török sereget szétkergetni, majd a sikeres akciót követően a török 
feladta Szeged várát. 
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Ezután a törökök elvesztették Szabadkát, Madarast és Zentát is. 
A vidék annyira lepusztult volt, hogy az itt állomásozó császári haderőnek 
Tokaj vidékéről szállították az élelmiszert. 

1697-ben értesülvén, hogy a török elindult 150.000-es seregével, 
Eugén herceg 70.000-es sereget toborzott. A sereg egy részével Szenttamás 
irányából indult meg Zenta felé, és augusztus 25-én 52 tutajból álló hídon 
átkelt a Csík-éren. Nagy meleg volt és a főzéshez száraz füvet és kórót 
használtak, mert nem volt fa a környéken.

Rabutin tábornok katonáival szeptember 2-án haladt el a vidéken, 
ahol a Csikér felé tartva serege csatlakozott Savoyai Eugen hadához.

Jean-Louis de Bussy-Rabutin tábornok és a zentai csata110

A zentai csata győztes kimenetelével a török végképp kiűzetett 
a környékről.

Közvetlenül a csatát követő évben, méghozzá március 24-én 
keltezett, a Harmincad Hivatal vezetői által felvett és a Garaffa-jelentéshez 
csatolt összeírás szerint a bácsi kerületben 153 elhagyott falvat tartottak 
nyilván, köztük Tornyost és Likast is.111

A pozsonyi káptalan okiratmásolatai

Mivel az özvegy Murony-i Kónya Demeterné a budai káptalanra 
testáló okirata nehezen olvasható, ezért egy 1699-es másolatra is 

110 Eisenhut Ferenc: A zentai csata c. festménye, amely egy évvel megelőzte az ismertebb 
festményt. Ezt a kevésbé ismert verziót a Görög Nemzeti Képtárban őrzik.
111 Gyetvai Péter: A tiszai korona-kerület újranépesedése a XVIII. században, III. kötet, 
Bács-Kiskun megye múltjából, Kecskemét, 1979.
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támaszkodhatunk,112 amelyet a pozsonyi káptalan készített április 24-én 
az iratról, az alábbiak szerint:

Részlet a pozsonyi káptalan másolatából – Thornyos és Tornyos 1699-ből

Abban az évben több okiratról készült másolat, köztük néhány 
tornyosi vonatkozású, de már nem tudni, hogy milyen indíttatásból, 
valószínűleg a cél az okiratanyag átmentése volt az utókornak.

A XVIII. SZÁZAD

Tornyos pusztulása

És hogy közben a baj nagyobb lett, hozzájárult a kurucok és a 
szerb lakosság kibékíthetetlensége és állandó kegyetlen csatározása. Egyes 
vélemények szerint a pusztítás nagy volt és vetekedett a tatárjáráséval, és 
ami még a török alatt megmaradt, az most elpusztult. 

A kurucok hadműveleteinek bemutatása113

Nagy valószínűséggel ebben a viharos évtizedben pusztult el a 
még megmaradt Tornyos is a régi helyén, a Csík-ér partján. A kurucok 
1704. július 17/18-a táján jártak ezen a vidéken. Topolya és Zenta 
pusztulását is 1704-re teszik, a kuruc-szerb viszály idejére. 
112 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – DL16518
113 tarpa.eu
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Tornyospuszta

Elcsendesedett a Völgy ezen része, romok mindenütt és egy 
mozgalmas és élettel teli falu hangjai helyett csak a békák kuruttyolása és 
a vadvízi madarak rikácsolása hallatszott.

Az 1712-es pestisjárvány itt már senkit sem talált, még a halálos 
kór is hoppon maradt, egy árva lelket sem talált a lankákon.

Négy év múlva szintén ezen a vidéken vonultak át a birodalmi 
hadak Temesvár ostromára készülve, majd a békekötést követően a 
környéken állomásoztak, súlyos terheket róva a környékbeli lakosságra a 
hadak élelmezése és a várak fenntartása miatt.

1720-ban tartották meg a Bács-Bodrog vármegyei népszámlálást. 
A felsorolt összeírt helységek között nem található Tornyos, tehát 
ez a vidék teljesen lakatlanná vált. De ugyanezt elmondhatjuk az 
egész vármegyére is, ugyanis összesen kb. tizenkétezer lakosa volt, 
ezerháromszáz háztartásban, 55 helységben. De az adatokból hiányzik 
a tiszai Határőrvidék népessége, amely 13.986 főt tett ki és ahová 
feltehetően Tornyos-puszta is tartozott.

1722. március 17-én keletkezett egy összeírás a bácsi provisoratus 
területén fekvő kincstári birtokokról, amelyek hat évre bérbe voltak adva. 
A lakatlan területek között Szenta tartozékaként jelölték Tornyost és 
Likast.114

Részlet a felsorolásból

 Érdekességként álljon itt a dokumentum egy másik lapja, 
ahonnan lemaradt a Szenta felirat.  

114 HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 098. - No. 082.
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Puszták felsorolása „Szenta” nélkül

Ekkor, a karlócai békét követően, a terület immár végérvényesen 
az osztrák császár hatalmába került. A magyar udvari kancellária 
törekedett ezen a vidéken visszaállítani Bács és Bodrog vármegyéket, 
amelyet a bécsi udvar kelletlenül fogadott és a tiszai határőrvidéket 
kiragadván, adófizetési mentességet ígérvén, szerb milíciát telepített a 
vidékre. 

A már meglévő feszültséget még tetézte a Bács és Bodrog 
vármegyék közötti területi vita, ugyanis erre a vidékre mindkét vármegye 
igényt tartott. Ezekben az években történt meg a kincstári Bács-i 
uradalom praediumainak (birtokainak) összeírása, a földek minőségének 
felsorolásával.

A Tornyosra vonatkozó bejegyzés jó, művelhető földeket jelez.

Részlet a bejegyzésből115 

 A területi vita végül is Bodrog javára dőlt el és Tornyos Bodrog 
vármegye hatáskörébe került.

Tornyos lassú benépesedése

 A tiszai-határőrvidék megszervezését követően 55 pontban 
hozták meg azt az utasítást, amelyek közül az egyik például az volt, 

115 HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 146. - No. 084.
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hogy az itt szolgáló szerb tiszteknek zsoldjuk egy harmadát pénzben, 
két harmadát pedig földben fizessék ki. Így juthattak földhöz Tornyos-
pusztán is. Egyszerű gyalogos közlegény (512-en voltak) évente kaphatott 
12 forintot, 6 hold földet (300x300 lépés), 1 hold rétet és 2 ökröt, a 
lovassági közlegény (518-an voltak) jussa évente 18 forint, 8 hold föld, 
2 hold legelő, 1 ló és 2 ökör. Zentára 200 katona jutott tisztekkel együtt, 
fele-fele arányban gyalogság és lovasság. 

 A környéken járt Matolai János, aki megtekintette a zentai csata 
helyszínét és összeírta a Zentához (Szintha) tartozó királyi kincstári 
birtokokat,116 amelyek a következők voltak: Tornos, Lykas, Szestova 
(Csésztó-Csecstó), Kalacza (Kalocsa) és Kasciad (Karjad). Érdekes, hogy 
itt még a kincstár Csongrád megyéhez tartozó birtokaként említi Tornyost, 
habár ekkor már megszervezték a Tiszai-határőrvidéket. A kézirat itt egy 
Staudaker úr felsorolását emlegette, aki az adatokat szolgáltatta. A szimpla 
felsorolás mellett még egy helyen említették Tornyost, mégpedig Szeged 
történetének ismertetésekor, amikor megjegyezték, hogy Fekete Jánost 
Tornyosra vitték a cimborái. Mindezen leírások Bél Mátyás Csongrád és 
Csanád vármegyéket bemutató kéziratához készültek.117

Bács vármegye Bajáról 1732. december 16-án megküldte, a még 
1731. augusztus 23-i királyi rendeletre, a falvak és puszták jegyzékét, 
amelyben a szentai sánchoz sorolták a tornyosi pusztát.

Egy érdekes adat tanúskodik arról, hogy milyen is lehetett a 
fizetsége egy nádvágónak, aki ezer kéve után 1,70 ft-t kapott. Ekkor a 
nád kévéjének ára 5 dr és folyamatosan emelkedett az előző időszakhoz 
képest. A nádvágó bérét ismerve így kiszámítható, hogy abban az időben 
ezer kéve levágása után 34 kévét vásárolhatott magának az árán a nádvágó.

Hadjárat indult a dunántúli területek felszabadítására, amely 
következtében a tiszai Határőrvidék lakosait Boszniába vezényelték 
harcolni a török ellen. 

Majd egy újabb súlyos pestisjárvány volt a vidékünkön, a 
hadmozdulatoknak is köszönhetően. Ahogy nagy nehezen, a karanténok 
segítségével, sikerült felszámolni a pestisjárványt, egy újabb kór jelent 
meg, az epemirigy, ahogy annak idején a kolerát nevezték, és szedte 
áldozatait még a rákövetkező évben is a környéken. 
116 1730. október 21-én járt a vidéken.
117 Bél Mátyás: Csongrád és Csanád vármegye leírása, a Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 
1980-1981/2
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1741. tájékán keletkezett egy összeírás, amely a Bács-Bodrog 
vármegyébe visszakerülő katonai helyeket a hozzájuk tartozó pusztákkal, 
a katonák számával és a kivethető adó nagyságával együtt tartalmazza. 
Ebben az összeírásban Tornyos és Csivos (?) pusztái is említésre kerültek 
Szenta részeként, amelynek 90 katonát kellett adnia, és 200 adókötelest 
tartottak nyilván.118  

Öt éven keresztül Mária-Terézia oldalán vidékünk lakói részt 
vettek az úgynevezett örökösödési háborúban, Bajorországban és 
Csehországban háborúztak, miközben itt a 47-es évben áprilisi hóesés 
és fagyok nyomorgatták a vidéket, majd a következő év egyik térképén 
„letornicsakozták” a pusztát, nyilván a helyismeret teljes hiányában.

1751. április 18.-augusztus 27. között megtartott pozsonyi 
országgyűlésen, amelyen Mária-Terézia is részt vett, megtörtént a tiszai 
határőrvidék visszakebelezése. Az addigi kiváltságjogokkal rendelkező 
tiszteknek úgy kedveztek, hogy automatikusan nemesi rangot kaptak, 
hozzá pedig földterületet adtak tíz év használati joggal. Azon nemesek, 
akik a katonai szolgálat fejében nyert birtokaikra vonatkozólag nem 
folyamodtak örökös jogú donátionális levél kiadatásáért, a tulajdonjogot 
egyszer és mindenkorra be nem kebelezték, sem pedig azt meg nem 
váltották, azoktól ezen birtok tíz év használati idő leteltével, a kamara 
által egyszerűen visszavétetett.119 Így járt egy Antunovics nevezetű titeli 
kapitány is, aki tornyospusztai birtokot kapott használatra.

Redl Ferenc József  (Franciscus Iosephus de Redl)

Redl adminisztrátor, udvari kamarai tanácsos, a bácsi és 
tiszai koronajavak igazgatója, Szabadkán élt 1743-1756. között, tehát 
helyismerettel biztosan rendelkezett a környékünkön. Gyakran részt 
vett a szabadkai Magisztrátus ülésein. Az egyik május havi tárgyalási 
jegyzőkönyvéből kiderül, hogy egy zentai nemesnek, név szerint Teodor 
Tešićnek lerombolták a tanyáját Tornyospusztán. Az elkövető a pacséri 
származású Nikola Matković.120 A nemesi rangot mint határőrtiszt 
118 Gyetvai Péter: A tiszai korona-kerület telepítéstörténete, III. kötet, Kalocsa, 1992.
119 Dudás Gyula: A zentai kuriálisok, Bács-Bodrog Történeti Társaság évkönyve, Zombor, 
1888  
120 Protokol Magistrata povlašćene kraljevsko-komorske varoši Sent Marija – pre zvane 
Sabatka 1743-1756, Istorijski arhiv Subotica, 2006
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szerezhette a zentai telektulajdonos. Említést érdemel még, hogy a 
rombolást megelőző tél rendkívül hideg volt. 

1756-ban Tornyospuszta felértékelésénél kiderült az is, hogy 
ebben az időben Zenta annak csak kétharmadát birtokolta, míg a többi 
Adához tartozott. A kerület szenátorainak ülésén bizonyos Popovics 
György és Nikoleticz István nyújtottak be abbéli kérelmet, hogy 
Petrovoszello, Tornyos és Obornyacsa legyen kijelölve 44 tiszti családnak 
letelepedésre. Redl bécsi kamarai adminisztrátor ez év december 21-én 
Zomborban keltezett jelentésében felvetette, hogy a magyar nemességgel 
felruházott határőrtiszteknek az adai pusztán kellene birtokokat kimérni, 
és mint harmadik lehetséges helyszínt, Tornyost is megemlítette.

1758-ban ugyanaz a Redl Ferenc József  (Franciscus Iosephus de 
Redl) adminisztrátor, szintén Zomborban egy 6 oldalas jelentést írt a tiszai 
határőrvidék felszabadult határőrtisztjeinek, mint újdonsült nemeseknek, 
a kihasítandó ingatlanairól. Kifejtette, hogy a Zentához tartozó Tornyos 
és Likas puszták nem jöhetnek szóba erre a célra, sem az Adához tartozó 
Tornyos, Ada és Petrovoszello sem.121 

Azok a tiszai nemesek, akik még az 51-es évben kaptak 
földterületeket, kérvényezték, hogy ezeket megtarthassák, mire azt a 
választ kapták, hogy életük végéig megtarthatják azokat, sőt gyermekeik 
is, de csak a fiú-ágon. 1761-ben módosították kérelmüket, hogy 
Petrovoszelló falut, vagy Obornyacsa és Tornyos pusztákat adják nekik. 
A kamara válasza ezután erre a kérelemre nem tért ki.122

1762-ben az egyik Zentát érintő egyházlátogatási jegyzőkönyvben 
említik meg Tornyos és Kalocsa egykori templomait.123 

Cothmann Antal (Anton Cothmann)

1763-ban veszi át hivatalát, Redl Ferenc József  halálát követően. 
December 28-i jelentésében a német származású Cothmann Antal 
(Anton Cothmann), aki a nagy állami telepítések egyik főembere volt 
a Délvidéken, említi, hogy „Obornyácskát” és Tornyost is felvette a 
telepítendő puszták közé. Ugyanezen év június 16-án a hajnali órákban 
121 Gyetvai Péter: A tiszai korona-kerület telepítéstörténete, III. kötet, Kalocsa, 1992.
122 u.o.
123 Gyetvai Péter: A tiszai korona-kerület újranépesedése a XVIII. században, Bács-Kiskun 
megye múltjából, Kecskemét, 1979.
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földrengés rázta meg Zentát.
A következő évben sáskahad lepte el a környéket, a tél viszont 

enyhe volt, amit ismét egy fagyos követett. Egy országot felölelő leírásban 
Tornyos Völgyet említettek, valamint a „száraz réteket”. Szabadka város 
határjárásakor megemlítették, hogy a csantavéri völgy Tornyospusztán is 
áthúzódik.

1769. április 4-én d.u. 2-3 óra között tűz ütött ki Zentán és erős 
keleti szél mellett több mint 300 ház égett le, valamint a régi templom és 
a Városháza is. Ez az esemény mindenképp kihatott az itt élő emberek 
hétköznapjaira. Mikor néhány év múlva megismételték a szabadkai 
határjárást, ismét szóba került a csantavéri völgy és, hogy Tornyospusztán 
is áthúzódik. 

Az 1780-as évben, egy Topolyát ábrázoló úrbéri térképen tettek 
említést Tornyosról, mint pusztáról. A térkép szerzője Anton Quits.

Az 1780-ban készült úrbéri térkép

1783. karácsonyán, a három enyhe és három kemény telet 
követően, beköszöntött a tavasz. Minden bizonnyal rendkívüli 
eseménynek számított, ha érdemesnek tartották a krónikások feljegyezni. 
Nem sokkal ezután nagy szárazság következett, nem hiába említette a 
korabeli I. katonai felmérés a száraz réteket. A térképen a falutól délkeletre 
egy érdekes lokáció is feltűnik, a „Hosszú Had Halom”. 

Andreas Köhler, kamarai megbízott, leírásában meghatározta 
Topolya határait, amely szerint keleten a kiváltságos tiszai kamarai 
Zentához tartozó Tornyos határolja, praediumként jelölték, amely 
birtokot, de lakatlan pusztát is jelenthetett. Az összeírással egyidőben 
Franciscus Denk is készített egy térképet, hasonló megfontolásból. 
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Andreas Köhler két helyen Tornyos leírása és Franciscus Denk térképrészlete

A felvidéki származású birtokosok 

1797-ben készült egy összeírás a Tornyoson szállással rendelkező, 
felvidéki származású és római katolikus vallást gyakorló birtokosokról, 
akik pénzért vásároltak maguknak földet. Név szerint: 

1) Pregyel Tóth András 185 lánc, 
2) Fodor István 104 lánc, 
3) Majoros György 360 lánc, 
4) Bajusz András 86 lánc, 
5) Tóth Lőrinc 84 lánc, 
6) Bálint Tamás 59 lánc, 
7) Gombos Lőrinc 148 lánc, 
8) Mélykúti Nagy József  54 lánc, 
9) Ozsgyányi István 246 lánc, 
10) Zabos András öreg 112 lánc, 
11) Ollai István 79 lánc, 
12) Boros Albert 188 lánc, 
13) Bartók Tamás 69 lánc, 
14) Mélykúti Nagy Mihály 83 lánc, 
15) Máté Mátyás 75 lánc.124

Az idetelepültek vásárlóerejét mutatja, hogy az akkori lánc, mint 
mértékegység, a mai 1 holdnak, azaz 1600 négyszögölnek felelt meg. De 
hadd álljon itt a fenti atyafiak földijeinek nevei, akik a közeli Likason 
vettek birtokot és szállást: Szakali Gergely, Nemes Kovács Pál, Döme Ferenc, 
Mucsi János, Zabos András, Lengyel Jakab és Homolya András.

A század utolsó évében egy érdekes térkép készült, amelyen 
tervbe vették postaállomások kialakítását. A környéken két állomást 
láttak elő, mégpedig Zentán és Tornyoson, amely állomásokat fekete 
pontok jelölnek.

124 Zentai Hírlap, 1900. január 14-i kiadása –Adatközlő: Fehér Lajos
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Részlet a megye tervezett postaállomások térképéről

A XIX. SZÁZAD

1804-ben még az egész völgyet Tornyosiként tartották nyilván 
Korabinszky térképén, amelyet azután két év múlva Joannes Lipszky 
kijavított és egy nagyon látványos térképet szerkesztett, ráadásul két 
verzióban.

Az elkövetkező 1807-es esztendő a kellemes őszi időjárásáról 
maradt emlékezetes, amelyet enyhe tél követett, olyannyira, hogy a 
gyerekek kint játszottak a szabadban. Erről szólt a krónika, de sokkal 
többet árult el az akkori életkörülményekről, mert valószínűsíti, hogy 
nagy hideg és hó esetén a gyerekek nem játszottak kint a szabadban, téli 
ruha híján.

Az előző évi enyhe téli időjárás megbosszulta magát és későn 
ugyan, de február 12. és április 6. között, kemény tél köszöntött a tájra. A 
terméshozamokra viszont nem volt jelentősebb hatása, mivel gazdag lett 
a gabonatermés, jutalma az év eleji szenvedésnek.

Egy újabb mozgósítást követően ismét hadba kellett vonulni 
a franciák ellen, valamint a háború céljaira felajánlott gabona és 
pénzadományok gyűjtése is folyamatban volt. A környéken árvizek is 
pusztítottak.

Azután következett egy teljesen kifordított esztendő. A kezdeti 
szép tavaszt követően június elsején havazott. A szőlő mind elfagyott, 
viszont a búza jól termett.

1812-ben újabb háborús gyűjtést szerveztek és újoncokra is 
szükség mutatkozott. Két évre rá török földön pestisjárvány ütötte fel 
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a fejét, amely közeledtének hírére, vidékünkön is nagy riadalom támadt, 
de a megelőző intézkedéseknek köszönhetően, a megyét elkerülte a kór.

A járványtól megmenekültek, de az ínséget sajnos nem tudták 
karanténnal és óvintézkedésekkel elkerülni, ugyanis rossz lett a termés.

Azután eseménytelenül teltek a napok néhány éven keresztül, 
csak a térképkészítők szorgoskodtak és sorra jelentették meg alkotásaikat, 
amelyekre természetesen Tornyost is felrajzolták.  Többek között 21-
ben pusztaként jelölik Tornyost, míg egyesek csak átmásoltak területeket 
másoktól, így újra feltűnt a tévesen átmásolt „Toronyosch” helységnév 
Johann Schönberg térképén.

Az 1828-as évben népszámlálást tartottak és összeírták 
a háztulajdonosokat. Itt még nem szerepelt Tornyos névsora, de 
valószínűleg a tanyai lakosokat zentaiként írták össze. Összesen 1858 név 
került a listára.125  

Az 1830-as évben, először a környéken, kolerajárvány pusztított, 
száraz a nyár és terméketlen az év. Egy nagyon érdekes utalást találunk 
erre az évre vonatkozóan, ugyanis egy forrás megemlíti, hogy a környék 
szülötte, Klemits Pál itt káplánkodott másfél évig, templom híján, 
közvetlenül a pappá szentelését követően.126 Közben a Likasi úton 
felépült az ún. Tóth-tanya.127

A Tóth-tanya
125 Martha Remer Connor: Germans and Hungarians, 1828 Land census, Bacs Bodrog, 
Hungary – egy nyugdíjas amerikai asszony kedvtelésből lediktálta a kéziratos neveket, úgy, 
hogy a szintén nyugdíjas férje legépelte az adatokat
126 Lakatos Pál és Orbán Imre: Egyházlátogatás a makói Szent István-plébánián 1835-ben 
és 1859-ben, www.sulinet 
127 Tripolszky Géza: Tisza vidék tanyái
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A rákövetkező évben országos szinten szarvasmarhák égetett 
jelölésére két jelet osztottak ki Tornyosnak.128 Az elkallódott vagy 
ellopott jószágot lehetett így településileg beazonosítani, a bélyeg 
szolgált igazolásul, vagy az állat elpusztulása esetén, az ún. bőrivel való 
számadásnál azonosításul.

Jelek a tornyosi szarvasmarhák égetett jelölésére

A 33-as környékbeli árvizek után egy eléggé terméketlen és 
száraz év következett. Így a tornyosi területeket a birkanyájak és a ménes 
legeltetésére jelölték ki. A rákövetkező évben skorbut-járvány ütötte fel a 
fejét, amelyhez marhavész is párosult.

Blaschnek Sámuel Benjámin - Schedius Lajos János térképészek 
Tornyost is ábrázolják a „végőri vidékek közönséges posták és utak 
földabroszán”. Kiadásának éve 1836. Ugyanebben az évben az 
adólajstrom egy híressori házat említ, amely később Csikmák szélmalmos 
tulajdona lett.

Útban Tornyosra

Talán a Csikmák szélmalmával találkozhatott a vándor krónikás 
mikor papírra vetette sorait Zentáról jövet Tornyoson átutazván 1837-
ben: „..e görbe vidéken, hol mérföldekre sem találkozánk emberrel, kivevén a tanyák 
juhászbundás hőseit, kik e vad Bácskában, akkor mint szünnapon, fejér lobogós 
ümögben, a tőcziken szádorogva tanakodának, Istenem, fölkiálték magamban, 
mily néptelen vidéke e honnak ez, mily kietlen, mily unalmas, ’s veszélyes is lehet a 
vándornak, mily hátramarasztó a tanya lakosára nézve, s mi csoda, ha a kiáltó szó a 
pusztában nem hallatszik itt?! Magas partok, mély völgyek, ferde oldalutak egymást 
váltják itt; s a szem önmagától becsukódik, a szív óhajtozik, a lélek reményl, de 

128 Tárkány Szűcs Ernő: A jószágok égetett tulajdonjegyei Magyarországon, Budapest, 1965
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a vidék csak ritkán jutalmaz kedves tárggyal; ’s én részemről úgy voltam, mint ki 
Lybia égető fövényén vándorol, s szabadulás után esd. Végre a tornyosi pusztai tanya 
állott előttünk, derék szélmalmával, s mi gyorsítók utunkat, kifáradva a’ türelemből, 
’s egy mély völgybe értünk...”129

Tornyos és vidéke ekkor puszta volt a javából, a líbiai sivataghoz 
hasonlította az utazó. 

1840-ben történt, hogy egy zentai atyafi nejével, sógorával és két 
hajadon nőrokonával kilátogatott Tornyosra a bátyjához, aki a fogason 
megtöltve tartotta a puskáját. A zentai rokon pedig, kíváncsi ember 
lévén,  levette onnan, majd a sárkányát fölhúzván véletlenül elsütötte azt, 
amely sógorát a combján sebesítette meg. Gyorsan felkapták a sebesültet, 
hogy a városban levő orvoshoz vigyék, de három órát tartott az út, mire 
odaértek. Addigra pedig befertőződött a seb és a sógor hatnapi szenvedés 
után elhunyt.130

Amikor Baja leégett, ezen a vidéken is gyűjtést szerveztek újbóli 
felépítése érdekében.

„El ocskult” pusztaság

Farkas Bertalan ferencrendi szerzetes131 az 1842-ben megjelent 
„Szabadka szabad királyi városʼ századjai” című könyvében környékünk 
bemutatásakor méltatja Tornyost is, néhány környékbeli helységgel 
együtt külön megnevezve. A könyv érdekessége, hogy verses formában 
regéli el a Szabadka környéki évszázados eseményeket.

„Igy valahol csak ezek düledékit látni heverni,
Jusson eszünkbe, hogy ott Helység, vagy Város enyészett;
’S mennyi sok illy romokat látni Szabadka’ vidékin!
Hány szentelt falakat, hol most ihaink legelésznek
Elnyelt a’ vas idő? Hány falvak tönkre jutának,
Mellyeknek csak puszta nevét most hallja az ember!
Hol hajdan roppant Város ’s várakra mutattak,
Most düledékre találsz, vagy el ocskult pusztai névre.”

129 Társalkodó, Hodosi Bende László leírása, Budapest, 1837
130 Nemzeti Újság, Budapest, 1840.
131 Farkas Bertalan: Szabadka szabad királyi városʼ századjai, Szeged, 1842
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Az „el ocskult” pusztaságunkra azután öt év múlva ismét rossz 
idő köszöntött, ugyanis kevés lett a termés, olyannyira, hogy a földeket 
felesben árendálták. Az ínséges időszak maga után vonta a romló 
közbiztonságot is. A szarvasmarha jelölésekéhez hasonlóan országos 
szinten szamárjeleket is kezdtek a településeknek kiosztani, amelyeket 
azután beléjük égettek a jobb azonosítás végett. A Tornyosnak kiosztott 
két szamárjel:

Szamárjelek132

Az akkori igazságszolgáltatás keménységét mutatta, hogy 
kivégeztek egy útonállót, kinek bűne az volt, hogy Becse és Tornyos 
közt egy fiútól erőszakkal elvett két lovat. A neve is fennmaradt az 
elkövetőnek, Puskás-Csamangó Mihálynak hívták az illetőt.

Kemény tél köszöntött a tájra, olyannyira, hogy még a szőlőtőkék 
is kifagytak. 

Az 1848-49-es események sajnos vidékünket is elérték és 
áldozatokat is hoztak az összecsapások, a védtelen lakosság elleni  
támadások, ahol menekülő tornyosiak estek áldozatul a felsőhegyi 
határban ’49 februárjában. A falut közvetlenül nem érte támadás, ugyanis 
a csantavéri vezetőség előzőleg már kiegyezett a környékre támadó 
sereggel, így településünket elkerülték a hadmozdulatok.

Tavaszra azután kolerajárvány tört ki. Öröm az ürömben, hogy 
ebben az évben legalább bőséges lett a gabonatermés. 

Ugyanakkor a kimerült lakosságra csapásként zúdultak a 
rendelkezések. A szabadságharc alatt nyomtatott papírpénzeket, a 
Kossuth-bankókat be kellett szolgáltatni, mindenféle kártérítés nélkül. 
Állami monopóliummá tették a dohányt és bevezették az okmánybélyeget. 

Az osztrák kormány nem vonta vissza a jobbágyfelszabadítást. 
A jobbágyok szabad tulajdonosai lettek annak az úrbéri birtoknak, amit 
addig műveltek. A földesurak számára megszűnt úrbéri haszonvételekért 

132 Tárkány Szűcs Ernő: A jószágok égetett tulajdonjegyei Magyarországon, Budapest, 1965
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kárpótlás járt. A felbecsült összeget nem készpénzben kapták meg, 
hanem kötvényben, amelyet aztán az állam lassan törlesztgetett. Sok 
földesúri család eladósodott mire a kötvények törlesztése megtörtént.

Több éven keresztül bőséges volt a gabonatermés és az ár is 
megfelelő volt az 50-es évek elején. Ez többek között a nyugat-európai 
gyenge hozamnak volt köszönhető.

Az első tanítók a faluban

1) Kurucz Antal, az első tanító

Az 1850-es években, a Privoda János féle házban, 10-15 tornyosi 
szülő Kurucz Antal tanítót fogadta fel a gyermekeik oktatására.133 
Fizetségül gabonát, pénzt, csirkét és malacot adtak. Ugyanekkor kezdtek 
el először sakkozni a Gombos tanyán és Majoros József  földbirtokosnál. 

A tornyosi sakkélet kialakulása a Csikér partján134

Ebben az időben született a Csík-ér melletti tanyán Gombos 
Gábor, a későbbi zentai polgármester, akinek nevéhez fűződik több 

133 Fehér Katalin tanítónő feljegyzései az iskola történetéről
134 II. katonai felmérés térképe, mapire.hu
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nagyszabású építkezés a város területén, valamint a tanyasi iskolák 
felépíttetése. 

Mészáros István és Darnai Miklós adományozott az egyháznak,  
amelyről két korabeli, latin nyelven írt dokumentum is tanúskodik, majd 
a rákövetkező esztendőben már Rudics Ferenc 50 ft-os adományáról 
tudhatunk. A búzatermés túlszárnyalta az előző évi hozamot, mégis 
felszökött az ára az európai gyenge termés miatt. A „világpiac” már 
ekkor is éreztette a hatását, elkezdődött egy áremelkedési hullám. 

Újabb megpróbáltatás elé nézett azonban a falu, mert ismételten 
felütötte a fejét a kolera a környéken és két egymást követő hatalmas és 
emlékezetes jégesőről is említést tesz a krónika, amely akkora volt, hogy 
Csantavértől egészen Zentáig terjedt. 

Az őrlési díj a malmokban ekkoriban 1/11, vagyis minden 11 
kiló után 1 kiló vámot vett le a molnár.

1857-ben kifagyott a kukorica, amit akkor már jelentős 
területeken termeltek. A bő termés hatására a gabona ára is esett, ami 
miatt nőtt a szegénység, amelynek velejáró betegségei és kórságai, a 
tífusz, a rüh, a váltóláz, a vérhas és a szifilisz is megjelent a környéken.

A Patócsok során iskolának jelöltek ki helyet.
A környéken búzát, árpát és kukoricát termesztettek, valamint 

zabot és herét. Elszaporodott a nyúl a határban. Romlott a közbiztonság.
Az emberek nyáron erős munkával foglalkoztak, az asszonyok 

pedig sajttal, túróval foglalatoskodtak. A fejős juhászoktól, a járásból 
hordták be a tejet „abronyicával”, vagyis vízhordó rudak segítségével. 
A krónikás szerint az asszonyok is erőtől duzzadtak. Télidőben az 
emberek, mivel nagyon hidegek voltak, ködmönben, kukoricanadrágban, 
csizmában, maguk fűzött bocskorban jártak. Foglalkozásuk ló-, marha-, 
disznó- és birkaetetéssel, este pedig kócfonással és kenderfonással telt, 
mert házilag készített vászongatyában és ingben jártak.135

A szájhagyomány szerint Híressoron is elindult az iskolai oktatás, 
mégpedig egy régi kocsmát alakítottak át erre a célra. 

Azután elérkezett az 1863-as év, amely különösen száraz volt. 
Még a kutak is kiszáradtak, a legelőkön nem volt fű. Ezt még csak tetézte, 
hogy a télen pedig kifagyott a vetés.

Az ínség elhárításáért a hatóság vetőmagot osztott ki. A nehéz 

135 Részlet Homolya Orbán naplójából, 1901.
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idők és a marhavész miatt sokan a tágabb környezetben a közlegelők 
megszűntetését, felszántását kérték.

Az ezt követő évben zavargások törtek ki a környéken a 
pénzügyőrök sorozatos visszaélései miatt. De a rákövetkező év sem a 
sikerességéről maradt fenn a krónikások írásaiban, mivel május 24-én 
fagy volt a környéken. A kolera is megjelent ismét. 

2) Keresztes Ferenc, a második tanító

Az 1867-es évben Keresztes Ferenc tanító került ide Budapestről. 
Róla még annyit tudhatunk, hogy a 48-as forradalom idején őrmesterként 
vonult be Győrben, majd hadnagy lett Aradnál, két hónap múlva már 
főhadnagy. Temesvárnál kapitányi rangot kapott és így is szerelt le, 
katonai érdemjellel. A forradalom bukása után a császáriak is besorozták, 
de itt már csak őrmesterként szerelt le. 

A gazdák gyerekeinek oktatásával volt megbízva a Lengyel Péter 
féle házban. A sakkjáték terjesztése is az ő nevéhez fűződik a környező 
tanyákon. Róla emlékezett meg Homolya Orbán a naplójában:

 
„Még abban az időben az emberek a gyermekeikhez maguk fogadtak 

tanítót, aki boros kancsóval öntözte a tudományt. Egyetlenegy disznótorból sem lett 
kihagyva, de hogy is lett volna, amikor ő volt Tornyos népének az esze, ha még 
előbb lókötő betyár is volt. Emlékezek amikor 8-10 éves lehettem, persze a szüleim 
úgy fogtak az iskolában, mint abban az időben járáson a ménes közül a csikót 
szokták fogni. Csak képzelni lehet, hogy mit tanult a gyerek, elég volt megszokni az 
iskolahelységet, mert persze egy szobában voltak a tanítóval. Nagyon jól emlékezek 
a tanítónk nagy kövér ember volt, úgy reggelenként beszedett olyan 50-60 cseppet. 
A tanításnál elszunnyadt a karosszéken, egyszer csak zuhant a földre. Mint 
gyerek csak néztem, végre föltápászkodott, jócskán poros volt a kabátja, nadrágja. 
Szorgalmaskodtam, odaugrok, hogy majd lecsapkodom. Azt mondta: - Ne bántsd, 
fiam, lesz még esés! Én persze arra gondoltam, hogy lesz még eső, hát egy kevés idő 
múlva megint nagyot zuhant. Akkor jöttem rá, hogy nem esőről volt előbb szó, hanem 
hát dupla vagy semmi.”136

136 Részlet Homolya Orbán naplójából, 1901.
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Ebben az évben végre kitűnő volt a termés. 
Talán a bőség hatását is tulajdoníthatjuk az egyik helybéli 

trubadúr dalra fakadásának, aki beküldte egyik költeményét a 
Vasárnapi Újság c. lapba. A szerkesztői üzenetben azután gyengének 
és közlésre alkalmatlannak titulálták a költeményt. Érdekes, hogy ez 
az év újságolvasással telt a faluban, mert egy újabb helybéli írt be a 
szerkesztőségbe, sérelmezvén, hogy a szabadságharc katonáival keveset 
foglalkoztak. 

A száraz éveket azután nagy esőzések követték. Az országos 
újságba történő levélírási kedv azonban nem lankadt, ugyanis a 
helybéliek szerették volna ha megjelentetik az iskolanyitási kérelmüket, 
amelyet a zentai városi vezetőséghez címeztek. A szerkesztői üzenetben 
visszaírtak, hogy méltányolják a zenta-tornyosiak buzgólkodását, 
mellyel az anyavároshoz a tanyai iskolák állítása végett folyamodtak. 
A szerkesztőség óhajtotta is, a törvény értelmében hitte is, hogy 
folyamodásuk eléri a kívánt sikert, de magának a folyamodványnak a 
szövegét közölni merőben feleslegesnek tartották.

Az országos hetilap fejléce
 
Iskolaügyben azt történt ebben az évben, hogy a felekezeti 

iskolákat átminősítették községivé.

3) Gáspár Ferenc, a harmadik tanító

Az 1870-es években a Szupits-féle házba Gáspár Ferenc 
vezetésével került át a 20-25-ös létszámú iskola. Privát iskolaként 
működött és ami még meglepő, hogy nem volt meg hozzá a képesítése, 
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ugyanis köteles mester volt valójában.137 Valószínűleg elegendő volt az is, 
hogy írástudó ember volt őkelme.

Ami még szembetűnő, hogy a kolera és a tavaszi fagy együtt 
ront rá a vidékre. Ez történt ebben az évben is. Meg is tizedelte a fagy a 
gyümölcstermést.

A Völgyet ismerve azután egy nagyon furcsa dolog történt. 
Ráadásul nem is akárki tollából értesülhettünk az eseményekről, hanem 
maga Móricz Zsigmond hírlapíróként közli, hogy árvíz volt a Csikéren. 
Valószínűleg azonban csak a péterrévei „delta-vidéken” emelkedhetett 
meg a vízszint, mert elképzelhetetlen, hogy Tornyosnál kilépett a 
medréből.

Hat évre rá azután pusztító erejű árvíz sújtotta a környéket, a 
szegedi volt a legnagyobb. Ráadásul ismét májusi fagy tizedelte a termést.

Kőrösi Pista napszáma

Az akkori kiszolgáltatottságot jelzi, hogy egy 15 éves helyi 
fiatal legény, a Kőrösi Pista, napszámként egy rossz télikabátot kapott 
fizetségül, amely azonban annyira ócska volt, hogy nem vette semmi 
hasznát a hidegben. Mégis a „rongyos” zsidónál be tudta váltani két 
festett tányérra.

A két tányér 1876-ból

Az 1878-as évről azután egy igen értékes feljegyzést találni az 
árak alakulásáról a környéken. Az összeírásból megtudhatjuk, hogy egy 
gyalog napszám 75 kr; míg lovas kocsival 2 frt 50 kr; egy kézműves-segéd 
napi munkadíja 90 kr; egy közönséges ló ára 90 frt; egy ökör 105; egy 

137 Fehér Katalin tanítónő feljegyzései az iskola történetéről
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tehén 65; egy sertés 24; egy juh 6 frt; egy pár lúd 2 frt; csirke 60 kr; egy 
pár kacsa 80 kr; egy pár pulyka 2 frt 75 kr; egy malac 1 frt 40 kr; egy 
barna kenyér 50 kr; egy fehér kenyér 75 kr; két véka búza 4,96; árpa 2,25; 
zab 1,51; kukorica 2,69; bab 4,58; burgonya 1,58; köles 3,10; repce 6,40; 
széna mázsája 95 kr; szalma 26 kr; egy kocsi trágya 30 kr; egy hold föld 
280 frt; haszonbérbe 26 frt; méz litere 80 kr; tej 8 kr; zsír 60 kr; vaj 85 kr; 
lencse 14; borsó 14; egy liter újbor 20 kr; óbor 24 kr; sör 18; pálinka 60 
kr; ecet 16 kr; egy kilogramm marhahús 44; borjú 46; sertés 48; juhhús 
38; egy kilogramm nullásliszt 28; közönséges fehérliszt 24; kenyérliszt 20 
kr; tarhonya 28; egy liter mák 28; egy kilogramm szalonna 60 kr; a hal 
36; sajt 52; túró 48 kr; egy mázsa kender 40 frt; ezer darab tégla 12 frt; 
ezer darab cserép 8 frt; fazsindely 5 frt 50 kr; száz kéve nád 7 frt 50 kr; 
kukoricaszár 2 frt 50 kr; egy mázsa mész 3 frt; egy kilogramm só 14 kr; 
vas 17 kr; száz darab cserépedény 7 frt 50 kr; egy gyékény kas anyaméh 
6 frt; egy teknő 1 frt 60 kr; egy vályú 2 frt 30 kr; egy zsák 65 kr; szelelő-
rosta (cservenkai) 40-50 frt; egy kilogramm toll 140 kr; pehely 290 kr; egy 
mázsa gyapjú 110-120 frt; két méter magas, két méter hosszú, egy méter 
széles tűzifa lágy fából 8 frt, kemény fából 15 frt; egy nyers lóbőr 6-7 frt; 
tehénbőr 8-9 frt; ökörbőr 9-10-12 frt; borjúbőr 3-4; csikóbőr 3-4; juhbőr 
100-120; báránybőr 50-60 kr.138

Ezek az adatok az árarányok miatt érdekesek, az áruk 
egymáshoz való viszonyításához, amelyek lejegyzését egy adai tanítónak 
köszönhetjük. 

A Csík-ér szabályozási terveinek elkészültét követően 
nekikezdtek a medrének szabályozásához, talán összefüggésben az akkor 
kezdődő ötéves Tisza-szabályozási akciótervvel és az elmúlt időszakban 
többször is jelentkező árvizek miatt. 

Megyei kölyök agárverseny

1880-ban a megyére kiterjedő, tehát megyei szintű kölyök 
agárversenyt rendeztek a tornyosi Völgy lankáin, amelyről a Vasárnapi 
Ujság egyik novemberi számából szerezhetünk tudomást, amelyben arról 
írtak, hogy november 8-án reggel, miután a nap „vidor” piros sugaraival 

138 Fridrik Tamás: Bács-Bodrogh vármegye földrajzi, történelmi és statistikai népszerű 
leírása, Szeged, 1878.
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a komor ködöt mintegy varázsütésre szétterelte, a tornyos-zentai gyepek 
közepett kimagasló egyetlen dombon találkoztak a résztvevők és miután 
a versenyüket megjelenésük által nagyban élénkítő szépségeket – kik közt 
szerencséjük volt szemlélhetni Vojnits Simonné őnagyságát, Gruber-
Botlik Gizella úrhölgyet és Majoros József  alelnök úr bájos leányát Ilka 
kisasszonyt ki a 7-8 lovasból álló mezőnyt arabus szürkéjén kiválólag 
ékítette.139 A verseny befejezte után, mely már 12 órakor véget ért, a 
gyepen egy pompás hideg villást kedélyesen elköltöttek.

Mikor az agárversenyt megtartották, akkor már két rekord is 
megdőlt, ugyanis a leghidegebb januárt és a legforróbb júliust is már 
maguk mögött hagyták, legalább is húsz év intervallumában.

1881-ben még az országos Képviselőházban is elhangzik a falu 
neve, ugyanis feltették a miniszternek a kérdést, hogy miért kellett drága 
kotrógépet alkalmazni a Csík-ér ú.n. tornyosi átvágásánál egy hold föld 
elhordásakor a leendő meder kialakítása céljából, amikor kézi kubikosokat 
is alkalmazhattak volna és így kevesebb kiadással is járt volna a manőver. 
Pontosan nem ismeretes a munkálatok ideje, de bizonyára nem a májusi-
június időszakról lehetett szó, mert ebben az időszakban rendkívül 
csapadékos volt az időjárás. Ennek dacára azután pedig nagy szárazság 
tört a vidékre.

Úgy látszik, hogy a meleg idő a télre is hatással volt, ugyanis 
még az elkövetkező évben is nagyon enyhe volt a tél, szinte tavaszias. 
Talán először szervezetten, de összehangolt fásítási akció vette kezdetét 
a környéken. A termés is jó lett.  De hogy ne csak csupa jó hír maradjon 
fenn ebből az évből, arról a sáskák gondoskodtak, ugyanis megjelentek 
a környéken.

Akkortájt még egy földrengés-szerű esemény borzolta a 
kedélyeket:

A járásosztás

Tornyos későbbi birtokviszonyaira nagyban kihatott a hírhedt 
zentai járásosztás, amely nagy port kavart. Az előzményekhez tartozott, 
hogy Zenta város pert vesztett a birtokosok ellenében és kötelezték a 
várost 18.000 hold szétosztására, saját szükségletre csak 10.000 holdat 
tarthatott meg. 

139 Vadász- és versenylap, 1880. november 18. szám, Országos Széchenyi Könyvtár 
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A Külső-közép-járás a III. katonai felmérés térképén

 A felosztási elv az volt, hogy csak a földtulajdonosok részesültek 
a javakból és minden három lánc föld mellé kaptak egyet ingyenesen. A 
földnélküli nincstelenek pedig semmit sem kaptak a legelőkből, amely 
mondani sem kell, nagy elégedetlenséget szült. A korabeli krónikás szerint 
is a csalás, korrupció és haszonlesés megmérhetetlen nagyságban itatta át 
a folyamatot.140 Annak idején helyben is beszélték, hogy egyes gazdák 
igaztalanul jutottak nagyobb földterülethez, azzal, hogy a földosztó 
bizottság tagjait vendégül látták saját kúriájukban.

A legelők szétosztása nagyban megváltoztatta a gazdálkodási 
feltételeket, megszűntek a legelők, át kellett térni a zártabb állattartásra, 
fellendült a növénytermesztés. 

Közben megalakult a Tornyosi Katholikus Függetlenségi Kör, 
amely egyben könyvtárral és napilapokkal is el volt látva. 

A „régi” iskola felépítése

1883-ban egy alkalmas helyen 1100 négyszögöl nagyságú telkek 
vásárlását döntötték el a városi elöljárók, a tornyosi-völgyparti származású 
Gombos Gábor polgármesterrel az élén. E telekre 100 tanonc befoga-
dására alkalmas tágas és világos tantermet, a tanítók részére lakóépületet  
(két szoba, konyha, kamra, pince), istállót és fészert, valamint bekerített, 
kúttal ellátott udvart  és kertet szándékoztak emelni.141 Az iskola építésére 
3.000 forintot írtak elő. A sarkon, Lengyel Dávid telkén fel is épült az 

140 Kalmár Simon: Zenta, Borovszky monográfiájában, 1909.
141 Valkay Zoltán: Zenta építészete, Forum, 2007.
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iskola vegyes falazattal Ferenczy Lukács kivitelezésében 2.047,50 forint 
összegben és 16.000 darab tégla felhasználásával. 

A sarki „régi” iskola

A lótenyésztés fellendítését tervezték el megyei szinten, 
falvakat jelöltek ki fedeztetési állomásokként. Tornyoson két mén állt 
rendelkezésre a fedeztetési állomáson, még a nevüket is tudjuk: Nonius 
és Lector. 

Egy földrajzi tanulmányban Tornyosi-völgyet említenek, tehát 
az egész szakasz tornyosiként szerepel, ráadásul ekkor még Gönczy Pál 
a térképén a Csikér partjára helyezi falunkat és a Kevi alatti területet 
Tornyos-pusztának jelöli.

A híressori csárda tulajdonosa Burány Gyura szabómester és 
italmérő, Méri János viszont kovácsműhelyt üzemeltetett a faluban.

Dudás Gyula helytörténész az Archeológiai értesítő című 
folyóiratban írta meg cikkét a környékbeli régészeti lelőhelyekről. Ebben 
a tornyosi templomromról értekezvén megállapította, hogy a romok már 
alig ismerhetők fel, mivel a környékbeli szállások lakói kiásták a falait és 
elhordták a téglát és a köveket. A templom pusztulását ő a XVI.sz. végére 
helyezte. 

Olcsó lett a búza, majd az 1889-es év a csapadékosságáról maradt 
emlékezetes, ugyanis rengeteg eső hullott.

A rákövetkező évben olyan nagy volt a kanyarójárvány, hogy 
egészen április végéig zárva maradtak az iskolák a fertőzés terjedését 
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megakadályozandó. Ráadásul a nyár folyamán az itt lakók arról értesültek, 
hogy a bánáti részeken megjelentek a sáskák az előző évi esős időszaknak 
hatására. Ami aggodalomra adott okot, hogy átrepültek a Tiszán Adára 
és ott is kezdtek károkat okozni. A korabeli védekezés ellenük a fertőzött 
legelők feltörése volt. A sáskaveszély ellenére jó volt a búzatermés.

Az 1890-es évből még azt is tudhatjuk, hogy a tornyosi 
asszonyok és kofák is bejártak a zentai piacra portékájukat eladni. Ám 
nekik is bizonyára az egyszerűbb és kényelmesebb megoldást jelentette, 
hogy már a városi piacra érkezésükkor a viszonteladók felvásárolták a 
terményeiket. Mikor a polgári lakosság nyolc óra után megjelent a piacon, 
már csak az árdrágítóktól tudtak vásárolni. Nem hagyták annyiban a 
dolgot és panasszal fordultak a városi kapitányhoz.

Az Ungár tanyára magyar, német és francia nyelvet tanítani tudó 
izr. nevelőnőt kerestek egy 11 éves kislány mellé. Az éves fizetésére 300 
forintot szántak és teljes ellátást. Előnyben részesült, aki már több éves 
tapasztalattal rendelkezett.

Az előző évi jó búzatermését követően az 1891-es évben a zab 
és az árpa hozama a figyelemre méltó, míg a krumpli termése sajnos az 
átlag alattira sikeredett. A sertésorbánc is felütötte a fejét a vidéken.

„Gólya bácsi, gólya…”

Kiss Áron a gyermekmondókákat tanulmányozta és a faluból is 
gyűjtöttek egy felelgetős mondókát:142

„Gólya bácsi, gólya,
Hol voltál azóta?
A tengeri tóban.
Mért voltál a tóban?
Házasodni voltam.
Ki lányát vetted el?
A kis Kocsinéét.
Mivel hoztad haza?
Síppal, dobbal,
Nádi hegedűvel,
Selyem keszkenővel.”

142 Móser Zoltán: Álmodik a múlt, Szekszárd, 1997.
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Könyvét Kodály Zoltán is forgatta.
A 92-es évben nagyszabású ugrás következett be a napszámok 

területén, amikor is az addigi 2-3 fr helyett 10-12 fr-ra ugrott a bérmunka 
ára. Kőműves Albert üzemeltetett borbélyműhelyt a faluban.

A következő esztendőben megszűnik a Slavnić-sori iskola. Bő 
volt viszont a gyümölcstermés, a gabona ára pedig csökkent.

A Katolikus Kultúrkör megalakulása

Az 1894-es évben megalakult a Katolikus Kultúrkör. Minden 
későbbi közhasznú intézmény: könyvtár, keresztény szövetkezet, 
templom, plébánia, posta, stb. ebben a Katolikus Körben végbement 
tervezgetéseknek és megbeszéléseknek köszönheti megvalósulását. 
Elnöke Homolya Orbán lett. Rajta kívül az alapítók még Homolya 
Döme, valamint a Gombosok, Bodók, Keczeli Mészárosok, Fábrikok, 
Kopaszok, Kecskés Nedájok, Lengyel, Rúzsa, Zabosok, Matuska, 
Kadván és Patócsok. A Kör székhelye Homolya Orbán házában lett 
elhelyezve. Akkor Lippai Imre káplán, mint titkár, jó könyveket adott ki 
olvasásra a tornyosiaknak, minek hatására a lakosság a jó könyvek miatt 
beiratkoztak a Mária-társulatba és a könyvek olvasását a kör helyiségében 
végezték.143  

Homolya Orbán144 és a naplója egy részlete

Ebben az évben rendkívül hideg volt a tél. Fellendülőben volt a 
selyemgubó tenyésztés, amelynek elengedhetetlen feltétele az eperfa, az 

143 Homolya Orbán naplója, 1901.
144 Farkas Frigyesné Lichtneckert Margit: Bokréta, 1940.
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epreskert megléte, amelyből nem volt hiány a vidéken.
A 95-ös évben bőséges volt a termés, aminek következtében 

lementek az árak. A sertésvész is megjelent a környéken. A tél már 
viszonylag korán, november 24-én elkezdődött, hosszú is lett, mert 
március 24-ig tartott, amikor is nagy hirtelen felmelegedett az idő. 

Imaházat Tornyosra

A Mária-társulati tagok mindig más-más házakhoz jártak 
imádkozni, amely igen fáradságos volt, leginkább az idősebbeknek.145 

Egyszer csak elkezdték a hívők emlegetni, hogy Tornyoson egy 
imaházat kell létesíteni. Homolya Orbán, Homolya Döme és Homolya 
Péter a Katolikus Kultúrkörben megbeszélték, hogy hogyan lehetne ezt 
a tervet megvalósítani. Összehívtak egy gyűlést, amelyen jelen voltak a 
Gombosok, Lengyel D. János, Bodó Antal, Keczeli Mészáros Mátyás, 
Kecskés Nedaj Péter, Kopasz Gergely, Eke Gergely, Matuska Ferenc, 
Kadván Mihály, Patócs Mátyás és még néhány helybéli. Arra a döntésre 
jutottak, hogy ezt a kívánságot teljesíteni kell. Tehát az már eldőlt, hogy 
Tornyosra imaház kell, de a megvalósítás módja már nem volt annyira 
egyértelmű, ezért elhatározták, hogy bemennek a városba tanácsért. 

Homolya Orbán, Homolya Döme és a Gombosok befogtak 
a kocsiba és meglátogatták Lippai Imre káplánt, aki megígérte, hogy 
a segítségükre lesz, bármerre is mennek. Azt tanácsolta nekik, hogy 
menjenek el az akkori plébános úrhoz, aki abban az időben Gózon 
István lehetett. 

Gózon István és a Szent István templom

145 Homolya Orbán naplója, 1901.
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Be is mentek hozzá, elmondták neki, hogy mit szeretnének a 
tornyosiak, de meglepő módon a plébánosnak nem tetszett az ötlet. Így 
a küldöttség visszament Lippayhoz és elmesélték neki az esetet. Erre ő 
megvigasztalta őket, hogy ne búsuljanak, ne imaházat építsenek akkor, 
hanem inkább egy templomot.146 

A templomépítés ötlete  

Lippay közölte a tornyosiakkal, hogy a templomépítés sok 
pénzbe fog kerülni, de a közbenjárását ígérte a kalocsai érseknél.

Zentára, a Városházára is eljutott az építkezés terve és 
mindamellett, hogy közadakozásból akarták a templomot felépíteni, 
Buday Dezső akkori polgármester és Szabó László akkori országgyűlési 
képviselő, valamint kevés kivétellel a képviselő-testület tagjai tűzzel-vassal 
ellene voltak. A két tornyosi, Homolya Orbán és Homolya Döme sokáig 
viaskodott ellenük, míg végül maguk mellé tudtak állítani két ügyvédet, 
Matkovics Józsefet és Mikosevics Józsefet. Végül Mikosevics felszólalt, 
hogy ’mi közünk van nekünk ahhoz, ha valaki templomot akar építeni, ha 
tőlünk nem kérnek semmit?’147 

Időközben az érsektől megjött Lippaynak az üzenet, hogy 
terjessze fel a templom építési ügyét és magához hívatta a tornyosi 
küldöttséget. Meg akarta tudni, hogy komoly-e a szándék a templom 
építésére és van-e kiszemelt helye az építkezésnek?

Erre egy tornyosi küldöttség felkerekedett és felment Kalocsára 
az érsekhez előadni a templomépítési tervüket. Az érsektől megkapták a 
bátorítást, hogy csak építsenek templomot, amelyhez majd ő is egy szép 
összeggel fog hozzájárulni. A sikeres küldöttség tagjai voltak: Homolya 
Orbán, Homolya Döme, Gombos András, Gombos Imre, Homolya 
Péter, Keceli Mészáros Mátyás és Bodó Antal.

Nemes cél vette kezdetét a faluban, elkezdtek a templom 
felépítésére gyűjteni.

1897. áprilisában elkezdődött a templom építéséhez szükséges 
350.000 tégla kiégetése Fleisz Borbála földjén. A topolyai Koleszár János 
volt a téglaégető mester. Az égetéshez sokan adtak szalmát, éjjel-nappal 
szállították, ki tíz kocsival, ki öttel, ki hússzal, de egy-kettővel is akár. A 
146 u.o.
147 u.o.
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legtöbbel, kétszáz kocsival, Rudics Gergely támogatta a tüzelést.148 
Tovább kellett folytatni a gyűjtést, mivel a város a homokot 

megfizettette. Közben a munka gőzerővel folyt, olyannyira, hogy a még 
jobb szervezés érdekében napi ügyeletet tartottak. Hétfőn Homolya 
Orbán, kedden Keceli Mészáros István, szerdán Kadván Mihály, 
csütörtökön Tari Mihály, pénteken Homolya István, szombaton Fábrik 
Károly, vasárnap pedig Branovacski Dániel ügyelte fel a munkát.

Mikor befejeződött a téglaégetés, újabb bonyodalom támadt.
A templomépítésre kiszemelt telek tulajdonosa ugyanis egy 

kiskorú személy volt, akinek az érdekeit Ormos Kálmán árvaszéki ülnök 
képviselte. Eldöntötte, hogy az árva vagyonát úgy lehetne gyarapítani, ha 
licitáltatja az érdekelteket a telekért.

Az árverés helyszínének a Városháza lett kiszemelve, Boromisza 
János polgármester védnöksége alatt. 

Boromisza János polgármester és felesége149

Gombos András képviselte Lengyel János érdekeit a 
Templomépítő Bizottság megbízásából, aki meg szerette volna vásárolni 
a telket a templom részére, míg a másik oldalon Lehner Dávid kocsmáros 
és kereskedő volt, akinek az érdekeit Frankl Henrik képviselte. Az árverés 
sokáig tartott és Lehnerék túl magasra hajtották fel az árat, így Gombos 
kénytelen volt elállni. A Templomépítő Bizottságnak nyolc nap állt a 
rendelkezésére, hogy a telekről elszállíttassa a 350.000 darab téglát.150

148 u.o.
149 Csoór Gáspár: Bácskai társadalom, Budapest, 1909.
150 Homolya Orbán naplója, 1901.
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 Mikor ennek híre kelt, Tornyoson minden épkézláb ember a 
téglát hordta Lengyel János 2760 négyszögöl nagyságú telkére, aki azt 
átengedte a templom építése céljából. 

A kántor szerepét Patócs Ferenc tanító látta el abban az időben.

A Zenta-Tornyosi Keresztény Fogyasztási Szövetkezet 
megalakulása

1898-ban Jung János szervezésével megalakul a Zenta-Tornyosi 
Keresztény Fogyasztási Szövetkezet, korlátolt felelősséggel. A vállalat 
székhelye Zenta-Tornyospuszta, tárgya pedig árucikkek előnyös 
beszerzése és háziipari cikkek eladása volt. 

Az előzményekhez hozzátartozik, hogy az örökmozgó Homolya 
Orbán és Homolya Döme Gáspár tanító egykori tanítványához, 
Homolya Péterhez jártak Pesti Hírlapot olvasni, aki előfizetője volt eme 
sajtóorgánumnak. Ügyes és okos ember hírében állt. Egyszer a Hangya 
Szövetkezetnek valami évi számadásán nagyon szembetűnő volt, hogy 
nagy haszonnal számolt el, tehát nyereséges gazdálkodást folytatott 
abban az évben. Összenézett erre a három Homolya és még ott helyben 
megérett a gondolat egy helyi szövetkezet azonnali megindítására. 

El is kezdték verbuválni a tagságot. Homolya Orbán és Homolya 
Döme elment Kukucskába Kadván Mihályhoz, akinél meg épp akkor 
javában állt a disznótor. A vendégek között volt Matuska Ferenc és még 
néhányan. Előhozakodtak a jövevények az elképzelésükkel, hogy mi 
járatban vannak, amelyet a jelenlévők azonnal helyeseltek is. 

Végül összehívtak egy szűkebb körű értekezletet, amelyre 
meghívták Jung János tanító urat, aki azt ajánlotta, hogy nézzenek elnök 
után. Többek ajánlatára a felsőhegyi plébános lett kiszemelve, Cziráki 
Zsigmond. Egy napon két-három kocsi emberrel elindult egy tornyosi 
küldöttség felkérni őt az elnökségre. Szívesen el is fogadta a felkérést, járt 
is az érdekében. Egy vasárnap délutánra alakuló gyűlést hívott össze, de 
az elnök nem jelent meg, erre az egybegyűltek egy másik napot tűztek ki.

Kénytelenek voltak Zentára menni. Homolya Döme befogott 
a kocsiba, egyszeri felkérésre szívesen ajánlkozott. Rechner Konrád 
adminisztrátor az alakuló gyűlést megtartotta, az alapszabályokat 
elkészítette. Az elnök Rechner Konrád lett, a jegyző Jung János, az 
igazgatósági tagok Homolya Orbán, Homolya Döme, Keczeli Mészáros 
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Mátyás, az üzletvezető pedig Homolya Péter lett.151

Homolya Péter152 és a Szövetkezeti útmutató

A szövetkezet pecsétje és két igazgatósági tag aláírása kellett a 
dokumentumok érvényességéhez. A megalakulás célja árucikkek előnyös 
beszerzése és házi iparcikkek eladása. Az alapító tőke személyenkénti öt 
forintot tett ki. Habár eredetileg 25 évre alakult, ez a szövetkezet 49 évig 
működött. 

Még egy érdekes eseményre figyelhetünk fel ebből az évből, az 
emancipáció térhódítására a vidékünkön, annak is helyi hangadójára, 
Ungár Rózsára, aki egy sziporkázó levelében a női sétapálcát tekintette 
teljesen szükségtelen hóbortnak.153

151 u.o.
152 Farkas Frigyesné Lichtneckert Margit: Bokréta, 1940
153 „Megkéstem egy kissé – de ennek daczára sem akarom el mulasztani, hogy a női 
sétapálczáról véleményt mondjak. Nem láttam még ez újdonsült divathóbortot s ha 
gondolkozom fölötte, nevetségesnek találom. Ezzel akarják némelyek a nők egyenjogúságát 
kivívni. „A czél szentesíti az eszközt”, mondja a hazafias néppárt. Ez az eszköz, még ha 
a törekvés nemességét a czél nagyszerűségét tekintjük is – nevetséges. Nevetséges, mert semmi 
értelme nincs s a mellett nem is szép. A nők ezáltal még abból a félszeg élhetetlenségből sem 
veszítenek, melyet „az udvariasság bájosnak nevez” mondaná Ignotus. Én tehát a sétapálcza 
ellenes párt híve vagyok, ami azonban nem járja ki, hogy ezt egy év múlva (egy évig tart 
míg a divat hozzánk lejut) én is sétapálczával kezemben fogok sétálni. Így vagyunk mi nők 
mindennel. Első nap megcsodáljuk, másodikon megszóljuk, harmadik nap kinevetjük, s a 
negyediken már nélkülözhetetlen reánk nézve, mert most már azt szólják meg akinek nincs. 
S ez így lesz mindaddig, míg rabszolgák leszünk, míg nem tesznek bennünket a férfiakkal 
egyenrangúvá és míg kicsinyeskedni és megszólni tudunk. Ugyan a biczikli története és ez 
lesz a minden emanczipáló újítása. Hogy azonban ez aprólékosságokkal czélt nem érünk 
azt nagyon jól tudjuk és ezért fáj nekünk, hogy ezt utánozni kell. Fáj, hogy nem bírunk 
egy kissé jobban felemelkedni, hogy nem bírunk több ellenállást kifejteni. Hogy a búskomor 
gondolatok után kissé felviduljunk kellemesebb tárgyról is írok. Vasárnap, azaz 11-én 
a zentai nemzeti szövetség fényes ünnepélyt rendez, melyre igen tisztelt Pont urat ezennel 
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Ezzel egy időben a Sarkon egy Dóczy-féle szatócsbolt működött.

Tornyospusztai főnemesek

1) Majoros Margit eljegyzése 

 „Majoros Józsefné, szül. Debelyácsky Irén, néhai Majoros József  özvegye, 
örömmel tudatja leányának Margitnak, méltóságos luznai és regliczei báró Luzinszky 
Henrikkel, luzeni és regliczai báró Luzenszky Henrik cs. és királyi kamarás és cs. és 
királyi szolgálaton kívüli dzsidás kapitány özvegyének, szül. Thavon Karolinának 
fiával történt eljegyzését Várgede, 1898. október hó 25-én. – Luznai és regliczei báró 
Luzenszky Henrik  cs. és királyi kamarás és cs. és királyi szolgálaton kívüli dzsidás 
kapitány özvegye, szül. Tharon Karolina örömmel tudatja fiának luznai és regliczei 
báró Luzenszky Henriknek Majoros Margit úrhölggyel, nagyságos Majoros József  
özvegye szül. Debelyácsky Irén leányával történt eljegyzését.”154

Ekkor Margit még csak 17 éves, míg a vőlegény 29. Ezzel 
a friggyel a fiatal lány egyből a főnemesek közé került, a Luzénszky 
kastélyba. 

Annak ellenére, hogy csak négy polgári osztályt járt, később 
németül, franciául és angolul is megtanult.

A Luzénszky kastély

Valószínűleg kedvére volt a könnyű élet. Viselkedésével és 
származásával előbb a Tanácsköztársaság idején, majd a második 

ünnepélyesen meghívom. Kérem jöjjön el biztosan. Jó ebéd és még jobb hangverseny és sokat 
ígérő tánczmulatság kecsegteti a kedves vendégeket. Incognitójának felfedését kérve vagyok 
kiváló tisztelettel női sétapálcza ellenes híve 
Ungár Rózsa, Tornyospuszta, 1898. szept. 5.” – Magyar Könyvszemle, 2014/4.
154 Bácskai Hírlap, 1898.
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világháborút követően jött meg a baja a hatóságokkal. A deportálást már 
nem bírta elviselni és hamarosan elhunyt.

2) Orsovay Stojkovits József  házasságai

Az első főnemesi esküvőt követően megszületett Tornyospusztán 
Majoros Ilona gyermekeként Stojkovits József, aki, ha hinni lehet a 
fennmaradt írásoknak, elég kalandos életutat járt be. Befejezte a jogi 
egyetemet, majd 25 évesen eljegyezte Versbach Blanche Máriát, aradi 
születésű bárókisasszonyt. Apósa császári és királyi titkos tanácsos, 
altábornagy.

Lehetséges, hogy utána feleségével kiköltöztek Amerikába, de 
az ottani nyilvántartások szerint ’24-ben elhunyt. Viszont ’27-ben már 
egy újabb kimutatás szerint Budapesten tűnik fel és feleségül vette báró 
Sardagna Magdolna Máriát, első felesége sógorának húgát. Azt tudni még 
róla, hogy császári és királyi főhadnagyi rangja volt és főszolgabírói állást 
töltött be. 

Valószínűleg a betöltött funkciói miatt meggyűlt a baja ’45-ben 
az új hatalmi rendszerrel, de a legutolsó adat róla arról szól, hogy ’77-ben 
hunyt el Németországban. 

Az évszázad utolsó évének májusában 8 napon át szakadatlan 
esett az eső. Ennek az időjárásnak ellentmond, hogy a nyár nem csak 
hogy száraz lett, de még három jelentős tűzeset is történt. Először leégett 
a Burány-féle gőzmalom, két hét múlva már a Buzassy-féle hengermalom 
égett a június végi és július eleji időszakban. Augusztusban pedig 2500 
kereszt búza égett le Biermann Jónás földjén.  Furcsának tűnik azonban, 
hogy mindhárom esetben kihangsúlyozták, hogy biztosítva voltak a 
létesítmények, ráadásul sem előtte, sem utána nem történtek hasonló 
emlékezetes tűzesetek.

Egy helybéli tenyésztő nemes és nagyfajta tyúk-, pulyka-, kacsa- 
és lúdtojásokat árult újsághirdetés által, a helyi fejlett baromfitartást 
bizonyítandó. 
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A XX. SZÁZAD

A templom építése

Azzal, hogy már volt telek és tégla is, rájöttek, hogy kevés a tégla, 
így utólag még Ősz Szabó Márton is kiégetett 170.000 téglát.  

A Templomépítő Bizottság, takarékossági elvektől vezérelve, 
a sima mennyezet mellett foglalt állást. Az elképzelés nem tetszett az 
érseknek, ezért megbízta az érseki mérnököt, Kikinday Aladárt, hogy 
dolgozzon ki egy boltíves tervet. Miután elkészült a boltíves költségterv, 
kiderült, hogy újabb gyűjtést kellett szervezni.

Az újabb adakozásban részt vett: Rudics G 150 f., Molnár G.P. 
150f, Bodó A. 150f, Kecskés P. 150f, Kopasz G. 150f, Gombos A. 150f, 
Burány A. 150f, Gombos I. 150f, Ruzsa M. 150f, Rudics F. 150f, Gombos 
I. 150f, Lippai I. 150f, Rudics J. 150f, Homolya J. 75f, Gombos J. 50f, 
Gombos A. 25f, Domány P. 10f, Gombos I. 10f, Homolya F. 10f, Bodó 
A. 10f. Így lett boltíves a tornyosi templom.155

A Templomépítő Bizottság 1900. július 18-ára a Szent István 
plébániát hirdette meg a versenypályáztatás helyszínéül.156

Az árlejtésen végül a legalacsonyabb ajánlatot tevő ifj. Temesváry 
Sándor lett a befutó, akinek ajánlatát az érseki hatóság is jóváhagyta.

Először a harangozó házat építették fel, Hegedűs Károly volt 
a munkavezető. A nép pedig adta a napszámot és a fuvart, hordták a 
homokot, meszet, a tetőzet fagerendáit. A Templomépítő Bizottság az 
építés előrehaladtával észrevette, hogy fogytán a tégla, ezért még 20.000 
darabot vásároltak Dér Páltól. Az akkor kuriózumnak számító vasbeton 
boltíveket a szabadkai Morvai Novák Károly állította be.157

1901. április 28-án helyezte fel a keresztet Szabó Mihály ácsmester 
a 47 méter magas toronyra, Rechner Konrád beszéde közepette.

Aznap este a nagy esemény megünneplésére gyorsan szerveztek 
is egy társas vacsorát, ahol „bemorzsolgattak” három gyenge kis birkát, 
ahhoz járó bort és sört gurítottak le, sőt még zenészek is voltak.158

155 Homolya Orbán naplója, 1901.
156 Tari László, Gyetvai Imre: A 100 éves tornyosi templom jubileumára, 2001.
157 Valkay Zoltán: Zenta építészete, Forum, 2007.
158 Homolya Orbán naplója, 1901.
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A felépült templomot Kikinday Aladár érseki uradalmi 
mérnök, aki egyben a tervezője is volt az épületnek, 1901. június 5-én 
megvizsgálta, úgy találta, hogy annak minden egyes része jó anyagból 
készült, műszakilag megfelelő. 

A következő feladat a harangállvány készítése volt, amelynek 
elkészítéséért Bodicsy Sándor harangöntő Bajáról tett árajánlatot: a 
vasállványért 680 koronát, a faállványért 572 korona 94 fillért kért. 
Homolya Döme és Kecskés Nedaj Péter azt válaszolták, hogy megnézik 
a csantavéri templom harangjának faállványát, mivel szerintük a fele 
költségbe se fog kerülni. Meg is nézték a költségvetést, beterjesztették 
az elnök útján az érseki hatósághoz jóváhagyás végett, amelyet jóvá is 
hagytak, majd végül is Homolya Döme és Kecskés Nedaj Péter készítették 
el a harangállványt.

A padokat is adományokból készíttették Tóth Abonyi Lukács 
mesterrel, darabonként 44,52 koronáért.159 Az adományozók névsora is 
ismert. A bal oldali padok adományozói: Lengyel Dávid János; Keczeli 
Mészáros Mátyás és testvérei; Gombos András; Gombos Imre és családja; 
Molnár Gergely János és családja; Eke Gergely; Kopasz István; Kecskés 
Maconkai János; Boros Ágota és családja; Puskás János és Gere Júlia; 
Varga Maksó István; Rudics Péter és Szél Ferenc. A jobb oldali padok 
adományozói: Homolya Döme; Keczeli Mészáros Mátyás és testvérei; ifj. 
Fábrik Károly és Búrány András; Bodó Antal; Gombos János és családja; 
Kopasz Mátyás, Mihály és Gábor; Bűn János; Búrány Antal; Homolya 
Orbán; Gergely Antal; ifj.Kecskés Péter Nedaj; ifj.Gombos András és 
társa; Gombos Illés és társa.160

Adományozók a templomépítésre

Nem a legnagyobb összeggel, de a legeminensebb adakozó 
kétségkívül I. Ferenc József, osztrák császár, magyar és cseh király, aki 
kettőszáz koronával járult hozzá az építkezéshez az 1900. év szeptember 
havában.

159 Valkay Zoltán: Zenta építészete, Forum, 2007.
160 Tari László, Gyetvai Imre: A 100 éves tornyosi templom jubileumára, 2001.
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Királyi adomány161 és portré 1900-ból162

Amint már a fentiekből is kitűnt, a templom felépítése 
a közadakozásnak és a lakosság, szinte emberfeletti és fanatikus 
összefogásának volt köszönhető. Adtak pénzt, szalmát, fát, fuvart, 
munkát, szabadidőt és verítéket, hogy létrehozzanak egy olyan értéket, 
amelyre még ma is méltán lehetünk büszkék.

A sok-sok adományozó mellett egy tábla is készült a bejárat fölé, 
amelyre azok neveit tüntették fel, akik legalább ezer koronával járultak 
hozzá az építéshez, mégpedig Dr. Császka György érsek, a Római 
Ktolikus Vallás-alap, Majorosy János püspök, özv. Parcsetich Félixné 
Majoros Klára, Lengyel Dávid János és Rudics Gergely helyi gazdák.163

A megemlékező táblák

A felsoroltak között első helyen van Dr. Császka György164 
kalocsai érsek is, akinek lelkes és koronában is mérhető támogatása nélkül 

161 Budapesti Közlöny, 1900/219.
162 Wikipédia
163 Az ezüstalapú forintról az aranyalapú koronára történő áttérést 1900. január 1-től tették 
kötelezővé és az átváltási arány 1forint = 2 korona volt.
164 Két év múlva Zenta város díszpolgárává választották 
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nem épülhetett volna fel a templom. Ráadásul az építés befejezésének 
évében volt pappá szentelésének 50. évfordulója, úgyhogy a tornyosiak 
az iránta érzett hálától és tisztelettől vezérelve erről a jubileumról is 
megemlékeztek egy belső freskón.

Dr. Császka György165 és özv. Parcsetich Félixné szül. Majoros Klára166

A templom felszentelése167

A feldíszített templomot nagy népünnepély keretében 1901. 
szeptember 8-án, Kisasszony ünnepén szentelték fel. 

Az ünneplés azonban már az előző nap, szombaton elkezdődött. 
Elöl 100 legény ment lóháton, majd 100 kocsi őket követve 

délután 3 órakor indult el a topolyai határba fogadni Majorossy János 
püspököt, aki a topolyai polgármester kocsijából Dudás Lajos, a zentai 
polgármester kocsijába szállt át a felsorakozott nép ujjongása közepette. 
Megálltak még Kálmán Pál Antalnál, aki a szállásán egy díszes keresztet 
állíttatott fel, amelyet a püspök fel is szentelt, majd folytatták útjukat a 
templom felé.

165 archivum.asztrik.hu 
166 Bácsország, 2013/2.
167 A Szabad Sajtó zentai újság szeptember 10-i rendkívüli számában számolt be az 
eseményről, amelyet azután Tari László és Gyetvai Imre által összeállított a 100 éves templom 
jubileumra készített emlékfüzetben tettek közzé. Itt most kivonatosan kerülnek bemutatásra 
az események.
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A felépült templom korabeli képen

 A templomhoz megérkezve Majorossy püspök először a kereszt 
előtt mondott el egy imát. Az ima után Rechner Konrád plébános mondta 
el üdvözlő beszédét, majd Vukovits Rozália adott át egy csokrot az emi-
nens vendégnek. Miután megszemlélte a templomot, a püspök elhajtatott 
szálláshelyére, Lengyel D. János tanyájára pihenni. 
 Az összesereglett nép pedig ellepte a vendéglőket, az egyikben 
Rácz István zenekara húzta a talpalávalót. Este 10-kor pedig mindenki 
hazament, hogy a másnapi templomszentelőre frissen érkezzen.

Másnap reggelre verőfényes napra ébredtek. Környékbeli 10-
15 fős zarándok csoportok érkeztek folyamatosan a faluba, a krónikás 
szerint 10.000 ember gyűlt össze a fehérre meszelt templom körül, a 
toronyban nemzeti színű zászló lobogott.

Reggel hét órakor érkezett meg a püspök Zichy gróf  díszes 
fogatán. Háromszor járta körül a templomot a papok kíséretében, 
háromszor kopogtatta meg a templom ajtaját a pásztorbottal, majd a 
templomban folytatódott a szertartás, amely csendes misével kezdődött. 
A mise alatt fiatal művészek hegedű és harmónium kíséretében egyházi 
énekeket adtak elő. A mise végeztével a püspök megáldotta a népet.

Ezt követően 8 pap segédletével a bérmálás szentségét osztotta 
ki a híveknek, a papok felváltva miséztek közben. Negyed tizenkettőre 



104

végződött a bérmálás, majd a papokat és a híveket megáldván fél 
tizenkettőkor hagyta el a templomot.

Az ünnepi lakoma

A szétoszlott nép is a közeli vendéglőkbe vonult, míg a 
díszvendégek részére a sarki iskola tantermében terítettek. Háromnegyed 
egykor kezdődött a lakoma, amelyen a menü: fehér leves, paradicsomos 
csirke leves, túrós csusza, malac és borjú pecsenye, almás rétes és 
gyümölcs. A felszolgált borok is jók voltak, éppúgy mint a felszolgálás, 
amely a vendéglős, Szilvásy Pál érdeme volt.

A lelkes és fennkölt beszédeket sokszor éljenzések szakították 
félbe. Boromisza János, volt polgármester már csak ügyvédként 
vett részt az ünnepségen, de mint az ügy egyik leglelkesebb hívét, 
meghívtak a tornyosiak. A püspök a lakoma végeztével imádkozott, 
majd a szálláshelyére vonult. Többen még maradtak és következtek a 
végelláthatatlan beszédek és pohárköszöntők.  

Fél négykor állt meg a Tornyosról távozó püspök négyes fogata 
a sarki iskola előtt, hogy Dudás Lajos zentai polgármester a város 
díszhintaján csatlakozhasson hozzá, majd több ezer nép gyűlt össze 
a püspök búcsúztatására, aki áldást hintve rájuk eltávozott a kanizsai 
határig, ahol már várta a helyi elöljáróság. Másnap egy zárdát szentelt fel 
Kanizsán.

A tornyosi nép pedig táncvigalommal zárta a napot.  

 A tornyospusztai sólet „reczipéje”

A templomszentelés előtt egy hónappal megjelenteti egy 
tornyospusztai menyasszony (Jeanette a neve!) a sólet „reczipéjét”, 
ahogyan ő nevezte:168 

„Sok zsírban sok hagymát megpirítani, azután megpaprikázni, beletenni 
a babot, kissé dinsztelni, hideg vízzel felönteni, a ganevot, a kövér füstölt húst és 
a tojást beletenni. A ganev (vagy hälsli) így készül: a zsírt, lisztet, sót és főként 
paprikát összekeverjük, a lúdnak egészben lenyúzott nyakbőrét megtöltjük vele és 
azután mindkét végét összevarrva a sóletba tesszük és megfőzzük benne. A tojásokat 
nagyon tisztára mosva, szintén a sóletba tesszük és az egészet 3-6 órán keresztül 
főzzük.”  
168 A Hét, hetilap, 1901. augusztus 1-i száma
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Egy korabeli újságcikkben 50 hold jó minőségű földet kínáltak 
igen jutányos áron,169 míg egy másik újságból megismerhetjük a 
tornyospusztai töltött libanyak receptjét, amelyet egy helybéli hű olvasó 
osztott meg.

Még az év elején Homolya Péter a Tornyosi Fogyasztási 
Szövetkezet részéről egy könyvet rendel Szövetkezeti útmutató címmel, 
amelyet dr. Kele Antal ügyvéd állított össze. Részlet a levélből: „Arra 
kérem mindenekelőtt Tekintetes elnök urat, hogy e könyvből mely 592 oldalra a 
szövetkezethez való mindenféle teendőt tartalmazza, amelynek ára 8 kor 60 fil. egy 
példányt utánvéttel szíveskedjen küldeni. Amint átolvastam ezen könyvre vonatkozó 
jelentést, nagyon helyesnek és czélszerűnek találtam. Ezért rendelek én is a szövetkezet 
részére, mert ily könyvet minden magyarországi szövetkezetnek érdemes megszerezni. 
Én is szívbeli köszönetet mondok, hogy ennek létrehozását tette, mert ily könyvre sok 
szövetkezetnek szüksége leend. És azért is hálás köszönetet mondok önnek, hogy 
könyvéről értesítette a mi szövetkezetünket is.”170

A templomszentelés évében nagy volt a tervezés és építési 
vágy a faluban, ugyanis két budapesti mérnök előmunkálati engedélyért 
folyamodott a kereskedelemügyi miniszterhez a Topolya felé vezető vasút, 
valamint a tornyosi elágazásnál Csantavér felé induló keskenyvágányú, 
gőzmozdonyos helyi érdekű vasút elkezdésére, amelyből azután nem lett 
semmi, de a rákövetkező évben még meghosszabbították az engedélyt 
egy évre. 

Aratók

Meleg volt az év eleje, majd ennek dacára május elsején fagy lett. 
Két kortörténeti dokumentum is készült ezen a nyáron egy aratócsoportról 
ebédidőben, valamint egy másik csoportról az aratókoszorú átadásakor.171

Az alkotójuk vezetékneve Puskás, aki abban az időben Pancsován 
járt iskolába, majd a képeket elküldte az akkori mezőgazdasági minisz-
ternek, kinek hála, ezek bekerültek a múzeum kiállítási anyagába.

A kép szegényparasztokat ábrázol aratáskor, ebéd közben. 
Az egyik családtag egy 13-14 éves vékony kislány, aki talán először 
169 Bácskai Hírlap, 1901., Szabadkai Városi Könyvtár
170 Magyar Paizs, hetilap, 1902. január 2-i szám
171 Knézy Judit: Szegény parasztcsaládok életmódja Zentán és környékén fényképeken, 
Létünk, 1996.
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aratott. Fáradtan, görnyedten, de ünnepélyesen ül, mint a család többi 
tagja. Búzakévékre telepedett három férfi, két idősebb és egy fiatalabb 
asszony. Két férfi fehér vászonöltözetben van, a harmadiknak is fehér a 
gatyája, de az inge sötétebb. A nők polgári szabású blúzt viselnek, de bő 
szoknyát. A két idősebb asszonynak széles, sima a fekete köténye, a két 
fiatalabb nő köténye szőttes díszű. A család mellett cserép- és zománcos 
vasedények mutatják, hogy meleg ételt vittek ki számukra: szájas kancsó, 
széles fenekű cserépfazék kettő is és egy vaslábas; egy kerek kenyér van 
kitakarva a szalvétából. A háttérben lófogat áll.

Aratók ebédidőben Tornyospusztán 1902-ben

A másik kép aratókoszorúval ünnepélyes menetben felvonuló 
csoportot ábrázol. Ezek elszegődött aratómunkások, földtelen vagy 
egy-két holdas családok tagjai. Aratókoszorú vitele uradalmakban az 
Alföldön nagygazdáknál is szokásos volt, hogy az aratóbálon minél 
bőségesebben vendégül lássák őket. A képen a gazdának és feleségének 
átadott búzakoszorú félgömb alakú, és nemzetiszín szalaggal díszített. 
A felvonulók kaszával, favillával, fagereblyével, vizeskannával, cséppel a 
kezükben, párban állnak, két idősebb férfi még bő vászongatyás, előtte 
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köténnyel. A nők hosszú, bő szoknyája a bokájukig ér, mintha bocskor 
vagy bőrpapucs villanna ki alóla. Az egyik férfi mezítláb áll, a másikon 
bőrpapucs van. Az egész jelenet ünnepélyes.

Az aratókoszorú ünnepélyes átadása 1902-ben172

1903-ban népszámlálást tartottak, 1950 római katolikus, 14 
görögkeleti lélek lakott Tornyoson. 

Ebben az évben csendőrőrsöt állítottak fel Tornyospusztán 
5 fővel. A rendfenntartást lovas rendőrökkel látták el, akik részére egy 
állandó telephelyet szántak kint a tanyavilágban. Akárcsak a templom 
esetében, itt is kemény vita alakult ki a tornyosiak és Kevi lakosai között.

Ez év áprilisában a helyiek is öntudatos politizálásba kezdtek 
és élve a törvény adta jogukkal, csatlakoztak egy petícióhoz, amely 
kifogásolta az újonclétszám megemelését a katonaság részére és azt fel 
is juttatták a parlamenti ülésre.  A 8006-os iktatási szám alatt Homolya 
Ferenc adta be a helyi listát 191 helybéli aláírásának kíséretében173 a 245. 
172 u.o.
173 „Tisztelt Képviselőház!
Az országgyűlésen immár napok óta tanácskozás tárgyát képező új katonai 
törvényjavaslatok újabb súlyos vér- és pénzadót követelnek a néptől. Követeltetik több újoncz, 
követeltetik ezeknek megfelelőleg tetemesen fölemelt hadügyi költség és követeltetik mindez 
a monarchia úgynevezett „ nagyhatalmi” állásának megóvása, érvényesítése érdekében. 
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ülés anyagának szánva.
Májusban pedig helyi szinten határozták el, hogy Tornyoson 

építik fel a külső csendőrlaktanyát, a templom mellé és legalább 
négyszobás lesz.174

A képviselő-testület június 12-i ülésén is az építendő épület 
tervéről és költségvetéséről tárgyaltak. Az egyik elképzelés szerint, 
amelyet a csendőrök is támogattak, a Tornyosi út végébe lett volna az 
épület felhúzva, tehát néhány kilométerre az új tornyosi központtól. 

Nem sokkal ezután beért a búza, de nem volt aki learassa, mert 
a helyiek is részt vettek a szélesebb kiterjedésű aratósztrájkban. Zentát 
földrengés is sújtotta. 

Az új templomépület felülvizsgálatára októberben került sor, 
amikor is Kikinday Aladár érseki mérnök kétévi jótállás után kisebb 
vakolási, kilincsjavítási, pótló meszelési munkák előírása mellett a 
templomot átvette. Jaegger István bádogossal 16 db ablakra esővíz-
elvezető bádogcsatornázást készíttetett.175 
Tisztelt Képviselőház! Mi alulírott választópolgárok, adófizetők és hadkötelesek lángoló 
szeretettel csüngünk édes magyar hazánkon, szeretnők Magyarországot, édes hazánkat 
leghatalmasabbnak látni a földkerekség államai közt : ámde ezen hatalom erősbödését nem 
várhatjuk olyan kormányzat i intézkedésektől, a melyek a nemzet tényleges erejének meg 
nem felelnek, a melyek a nép teherviselő képességét messze felülhaladó áldozatokkal járnak. 
Ilyen intézkedés akar lenni az évi újonczlétszám és az évi hadiköltség újabb fölemelése. 
Életünket, vérünket hazáért és Királyért, de a hol nincs, ott ne keress! Legerősebb ifjaink 
nagy százaléka egy szerencsétlen kormányzati rendszer következtében beállott leírhatatlan 
gazdasági pangás miatt kivándorol már évek óta a tönkretett adófizető magyarok ezreivel. 
Mikor milliárdokra rúgó adósságok terhelik az államot ós ismét milliárdokra rúgnak az 
egyes polgárok adósságai: újabb nagy áldozatokat követelni a néptől és az országtól, a mi 
egyszerű gondolkodásunk szerint, nincs megindokolva. Ha a terhek súlya miatt közel van 
már az összeroskadáshoz a nép: okvetlenül össze fog roskadni a „nagyhatalmi” állás is. 
Új vér- és pénzáldozatokat követel tőlünk a kormány s ezzel szemben nem nyújt semmit, 
a mi a terhek viselését legalább némileg megkönnyítené. Mi pedig ilyen ellenértékek nélkül 
semmi esetre sem nyugodhatunk bele az új katonai javaslatokba s ezért alkotmányos 
jogunknál fogva tisztelettel kérjük a tisztelt Képviselőházat: Utasítsa a kormányt , hogy 
a már egyszer megváltoztatott új katonai törvényjavaslatokat vonja vissza haladéktalanul 
s ha az újonczlétszám fölemelése már elkerülhetetlen, változtassa meg a kormány ezeket a 
javaslatokat, így, hogy törvénybe iktattassék a kétévi katonai szolgálat. Jogunkban van még 
sok mindent követelni, temérdek óhajaink volnának még ez irányban, de most csak erre 
szorítkozunk, hogy ezt biztosan megkapjuk. Hódoló tisztelettel kérjük a Képviselőházat, 
vegye figyelembe a mi jogos panaszainkat és méltányos kérésünket, nehogy ezen adószaporító 
törvényjavaslat elfogadása és megszavazása végképen kiölje belőlünk a törvényhozásba vetet t 
bizalmunkat. Tisztelettel.”
174 Valkay Zoltán: Zenta építészete, Forum, 2007.
175 u.o.
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Szárazság

1904-ben nagy szárazság volt, rosszul termett a kukorica és a 
dohány is. Drágaság keletkezett a kínálat és a kereslet egyensúlyának 
felbomlásából adódóan. Még ilyen nehéz helyzetben sem veszett ki a 
helyiekből az adomázás és a sanyarú sors megmosolygása. Hadd álljon itt 
az ebből az évből ránk maradt helyi anekdota:176

„Nem esett egész télen semmi hó, a tavasz és a nyár is száraz lévén, 
rettenetes nagy szárazság és drágaság uralkodott. Ekkor történt, hogy a tornyosi 
Feckmann izraelita kereskedő és kocsmároshoz beállított egy kisgazda ismerőse és 
200 koronát kért tőle kölcsön.

- Biztos píz ez, Feckmann úr - erősítgette a gazda -, mert oda adom érte 
zálogba a legjobban tejelő tehenemet. (Az az egy volt neki!) Ha három hónap múlva 
nem fizetek, a magáé a Virág.

No, ki is kerekedett erre a Feckmanné szeme, s előbb csak pusmogott, 
aztán meg bökdösni kezdte az urát. Ugyancsak handrikált valamit neki németül. 
Biztosan azt hajtogatta, hogy „add oda, te marha, koldus ez, sose tudja ez megadni 
a kölcsönt, s aztán kétszázért miénk a tehén!”. Hajlott is a szóra a kocsmáros, de 
mielőtt még kinyálazta volna a bugyellárisból az összeget, még írást is csinált az 
egészről, és csak azután olvasta le gazda-ismerősének a 200 koronát.

- Csak majd a tejért azért e’gyüvünk ám minden reggé’, mer’ a gyereknép 
nagyon étkes nálunk! - köszönt el a gazda.

Otthon az ember sebtében elmondta az asszonynak a cserét, s már vezette 
is a Virágot.

- Megvagy te, hé, bolondulva? Hát mire köllött nekünk az a kétszáz 
korona? - évelődött az asszony.

- Mire-e? Hát arra, hogy betegyük az almáriumfiókba. Három hónap 
múlva meg majd visszaadjuk.

- Oszt te azért adod oda a tehenet, hogy a pénz itt heverjen az almárium 
térítője alatt?

- Azér’ hát! Mer a Feckmann majd eteti közben a Virágot ebbe a 
takarmánykúdús világba, de nekem nem köll etetnem az ő kétszáz koronáját.”

176 Tőke István: Mosolygó Tisza mente II, Forum, 2006. 
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A csendőrlaktanya felépítése

Közben még június hónapban Lengyel Dávid János nagy-
lelkűségének köszönhetően felajánlásra került a csendőrlaktanya 
épületének egy új telek, amelyet el is fogadtak és a vármegye az építést 
jóváhagyta. Addig is lovas csendőrök látták el a közbiztonság fenntartását, 
öt fővel, az őrsvezetőjük ebben az évben Zsigmond J. volt.

Már július hónapban ki is írták az árlejtést, mai szóval 
közbeszerzési eljárást, amelyen Temesváry Sándor és János nyert, amely 
után Szegheő József  adott be utóajánlatot. Ekkor az egyre cifrábbá váló 
ügy a közgyűlés elé került és a megismételt árlejtésen már Baráth Lukács 
és társai ajánlatát fogadták el.

A régi iskola mellé építendő csendőrlaktanya építéséhez 
novemberben írták ki az 50 ezer I. rendű és 70 ezer darab II. rendű tégla 
szállítására az árverést. 

Ezek szerint ebben az évben a Virág tehén is megmenekült és 
az elkövetkező 1905-ös év is már reménységre adott okot, ugyanis két új 
középülettel gazdagodhatott a falu.

Az épület a mai állapotában

A laktanya építése 10.800 korona költségbe került és Tornyos 
komoly faluvá való válásához nagy lépést jelentett. A terveket az akkori 
városi mérnök, Endrei Soma készítette. Érdekességként meg lehet 
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említeni, hogy az ő nevéhez fűződik a Zentai Színház belső terének 
megtervezése.177

Ismert az őrsvezető neve is, aki négy csendőrrel birtokba vette 
az épületet, Oláh Ferencnek hívták.

Mindjárt akadt is dolguk, mert Boros Sándor házában két férfit 
tartóztattak le, akik hamis ötkoronás gyártására alkalmas primitív gépet 
akartak eladni. Két valódi ötkoronást csúsztattak a gépbe, a működését 
igazolandó. Ezzel a trükkel mintegy száz embert szedtek rá.

Vikár Béla járt a faluban és abban az időben egyedülálló módon 
Európában, fonográfra rögzítette a népdalokat. A fonográffelvételeket 
pedig nem más, mint Bartók Béla jegyezte le.

A Plébánialak felépítése

1905. augusztusában kezdték meg a Plébánialak építését is, 
amelyre szintén nagy szükség mutatkozott, hogy pap lakjon a faluban. 

A szállási plébánialak ügyében az érseki hatóság utasítására 
Szegheő József  zentai építőmester készített tervet,178 amelyet azután nem 
fogadtak el. Az új terveket Kikinday Aladár érseki mérnök, a templom 
tervezője, készítette el. Az építési költségek 16.986 koronára rúgtak, 
amelybe nem számolták bele az ingyen felajánlott téglát, a napszámot és 
a fuvart.
 A plébánia alapkövét Rechner Konrád adminisztrátor áldotta 
meg augusztus 6-án. Berzenczey Domokos, az új városi főmérnök, még 
augusztusban kijelölte az épület nyomvonalát. Az épületet 1906-ban 
fejezték be. 

A kolocsai érseki hivatal azon nyomban ki is írta a pályázatot a 
tornyosi plébániára.179 Az első plébános tisztét Csóti János töltötte be.

A bérmálást ebben az évben szeptember 11-én tartották.

177 Valkay Zoltán: Zenta építészete, Forum, 2007.
178 u.o.
179 „A zentai határban levő, s Zenta város kegyurasága alá tartozó Tornyos pusztai plébániára 
pályázat hirdettetik szeptember 30-ig terjedő határnappal. A plébánia javadalmát képezendi: 
a) évi 2000 korona készpénzfizetés Zenta várostól, b) 29 láncz és 223 • öl föld élvezete, 
(melyből 20 láncz a szent István plébánia javadalmából lőn végleg kihasítva), c) a hívek által 
fizetendő stóladíjak. 
d) szabad lakás a plébánia épületben. - Kalocsa, 1906. augusztus 25.” - Kalocsai 
Főegyházmegyei Körlevelek, 1906.
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Ugyanekkor felépült a Széll- és a Rudics-iskola is. A Széll-
iskolában Habram Ignác kezdett el tanítani, majd később itt tanított még 
Szabó Katalin és Lengyel Mária. 

A Tornyosi Állami Elemi Népiskola új tanítót kapott Csóti 
Juliska személyében, aki valójában az új plébános húga volt, a bátyját 
követte Tornyosra.  

Rechner Konrád és az első plébános tisztét betöltő Csóti János

A helyi tanító, Szupits József  a tornyosi vasút építésének 
ötletét vetette fel és azon a véleményen volt, hogy a Topolya felé vezető 
nyomvonalat Zentáról Topolya irányába a tornyosi úton kellene vezetni, 
így Kevi északi és Tornyos déli része is rá tudna csatlakozni. 

A búcsúra, amely mindig október második vasárnapján tartottak, 
százával érkeztek a környező településekről a zarándokok. Két pap is 
kijött Zentáról, hogy a gyóntatásnál segédkezzék. 

1907-ben Márton Mátyás kanizsai érseki megbízott jóvoltából 
Csóti János helybéli plébánost beiktatták, a parókia felállítása 
megtörtént.180

A postaügynökség felállítása 

A temesvári posta és távirda igazgatósága hatáskörében Tornyos-
pusztán postaügynökséget állított fel.

180 Valkay Zoltán: Zenta építészete, Forum, 2007.
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A posta 1.000 korona értékig teljesített szolgáltatást, a kézbesítési 
területéhez tartozott: Tornyos-Likas puszta, Branovacski-szállás, Rudics-
szállás, Rudics szélmalom, Gere szállás, Gombos szállás, Majoros szállás, 
Kavia tanyacsoport, Kopasz szállás, Szlavnity szállás, Iskola, Csikmák 
szállás, Csikmák szélmalom és Tornyos szállás. 

Postai bélyeg és bélyegző 
 

A postaügynökség vezetésére ketten jelentkeztek, Homolya 
Orbán földbirtokos és Szupits József  tanító és bár a zentai polgármester, 
Szárich Géza a tanítót protezsálta a megyeközpontnál, végül Homolya 
Orbán lett kiválasztva az ügynökség vezetésére.181 Kísérletet tettek, hogy 
a postai küldeményeket Zentáról Tornyosra Csantavér kikerülésével és 
minden nap továbbítsák, de a kezdeményezés nem járt sikerrel.182

181 „Bács-Bodrog Vármegye főispánja 1907. március 27-én a következő átiratot küldte 
Zentára: Bizalmas! Kizárólag saját kezeihez! Polgármester Úr Zenta. A temesvári posta és 
távirda igazgatóság Tornyospusztán m.kir. postaügynökséget szándékozik felállítani. Ezen 
ügynökség vezetésére Homolya Orbán földbirtokos, tornyos-likaspusztai lakos és Szupits 
József  zentai tanító pályáztak. Fölkérem, miként nevezettek erkölcsi, politikai, társadalmi 
és hazafias viselkedésére, megbízhatóságukra, vagyoni és egyéb viszonyaikra vonatkozó 
véleményét velem mielőbb közölni szíveskedjék. 
Zomborban, 1907. évi március hó 27-én. Főispán (olvashatatlan aláírás). 
Válasz: Méltóságos Főispán Úr! Hivatkozással folyó hó március 27-én 990 sz.a. kelt 
nagybecsű rendeletére a tornyosi postaügynökségre pályázók minősítésére vonatkozólag 
tiszteletteljesen jelentem miszerint: Homolya Orbán és Szupits József  mindketten tornyosi 
lakosok. Homolya földbirtoka nagyobb mint Szupitsé - miután ennek is van egy kis birtoka. 
Erkölcsi magaviseletük kifogástalan. Szupits a függetlenségi párt oszlopos tagja, Homolya 
inkább a néppárt apostola. Intelligenciája Szupitsnak nagyobb. Hazafias viselkedésük ellen 
kifogás nem emelhető. Mindkettő nős, családos ember. Szupits társadalmilag jobban érvényesül. 
Megbízhatósága mindkettőnek megfelelő.  Szárits Géza polgármester.„ –  Adatközlő: Fehér 
Lajos.
182 „Előterjesztett 25470/1907 szám alatt a temesvári m.kir. posta és távirati igazgatóság 
44173/1907 számú levele a postai küldeményeknek Tornyosról Kevibe való szállítására 
irányuló kérelem megtagadásáról. Mester Andor városi képviselő indítványozza, hogy keressen 
a tanács módot arra, hogy a csendőri és tornyosi posta Csantavér kikerülésével továbbíttassék 
Zentáról Felsőhegyre, onnan Tornyosra és innen vissza Felsőhegyen át Zentára naponként 
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Ugyanebben az évben egy per is folyt a Zentai Bíróságon a 
tornyosi kocsmáros ellen, akinek kocsmájában titkos kéjelgés űzetett. 
Mindezt bizonyította az a körülmény is, hogy B.M. a zentai kórházban 
ápoltatott nemi betegség diagnózissal. A kocsmáros mindezek mellett 
olyan cselédeket is tartott, mint pl. A.I., aki több éven keresztül „bárczás 
kéjnő”-ként, iparszerűen tevékenykedett. Az eset pikantériájához még 
hozzátartozott, hogy tanúként néhány köztiszteletnek örvendő férfiú 
is be lett idézve, és amely tény felettébb megterhelte egyes személyek 
családi békéjét. Az iparcikkek drágulási hulláma még csak tetézte a bajt.

A templomba egy harmóniumot vásároltak, amely egészen az 
orgona későbbi beállításáig szolgáltatta a melódiát. 

Megalakult a Független Katholikus Kör. 
A Tornyosi és a Felsőhegyi Önkéntes Tűzoltó-testületek egy-

egy fecskendővel s kielégítő felszereléssel évi 200-200 korona segélyt 
élveztek.183

Felszentelték a temetőt több zentai plébános részvételével. Az 
eseményről a zentai szocialisták lapjukban emlékeztek meg, bírálva az 
eseményt.

A Magyar Földmivelő egyik kiadásában jelent meg ez a tornyosi 
utalású versike (vagy dalszöveg):

„Csikós vagyok én az pusztán Bácskába’,
Reákapok az pejlovam hátára,
Vigy el lovam Tornyosig,
Ott is az csárdába:
Ott vár engem - az csillagát! – 
A csárdás szép lánya.”
 
Még ebben az évben egy fakeresztet állítottak a temetőben és 

felmerült a kövesút kiépítésének kérdése. A megye másik utat akart 
kikövezni, mert az megyei tulajdonú volt, a Zenta-Tornyost csak akkor 
ha Zenta 160.000 koronával járul hozzá az építkezéshez.

szállíttassék a posta. Ennek kieszközlése a posta igazgatóságtól kérelmezendő. Ezen 
indítvány elfogadtatott. Véghatározat: Utasíttatik a városi tanács, hogy keressen módot arra, 
hogy a csendőri és tornyosi posta Csantavér kikerülésével továbbíttassék Zentáról Felsőhegyre, 
onnan Tornyosra és innen vissza Felsőhegyen át Zentára naponként szállíttassék a posta. 
Ennek kieszközlése a posta igazgatóságtól kérelmezendő.” Adatközlő: Fehér Lajos.
183 Kalmár Simon: Zenta, Borovszky monográfiájában, 1909.
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Bellosics Bálint népdalgyűjtése

Bellosics Bálint184 a Borovszky 
Samu féle vármegyei monográfiában 
jelentette meg 1909-ben a Tornyoson 
gyűjtött dalt, de megállapítja, hogy a 
nyugati és az északi falvakban is éneklik. 
Talán ez az északi kapocs, hisz a tornyosiak 
nagy hányada északi származású palóc 
volt:

„Kis pej lovam, mit tuccz, hal lám? - Futtass 
velem, min da villám! - Falu végin ëgy ágáczfa, 
- Ráhajlik ëgy fehér házra. - Ott füstölög ám a 
kímíny, - Ott lakik a Kata nénim, - Tulipánt 

a kerítésin. - - Kis pej lovam, ugorj nagyot, - Mongyunk neki ëgy jónapot! - Vár a 
nénim friss lepínnyê, - Egy kis malaczpecsënyévê. - Rëggel óta fá ja fogam, - Egy kis 
malaczpecsënyére. - - Kis pej lovam, ugorj nagyot, - Të is kapsz maj szénát, zabot! - 
Vár a nénim, ugorj nagyot, - Mongyunk neki ëgy jónapot!”185

 Bellosics másik tornyosi „gyűjtése” a lakodalmas kurjongatásokra 
vonatkozott:
„Ijuhaja lakodalom, 
Nálunk is lëssz, ha akarom: 
Kutyát, macskát férhő adom! 
Kukoricza szárastú, 
Szabó Róza párostú! 
Czintányér, czimbalom, 
Szabó Róza menyasszony! 
Ez a kis lány piros alma, 
Főtëszik a sifonérra, 
Hogy a macska le ne verje,
Fukti Andris jádzon vele! 

184 Wikipédia
185 Borovszky Samu: Bács-Bodrog vármegye története, Budapest, 1909. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy az általa idézett dalt és az azt követő gyermekverset Víg Lajos már megjelentette 
a Magyar Nyelv folyóiratban 1906-ban.
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Kisujjamon a köröm, 
Kaliékná az öröm, 
Uczczu uczczu szilvalé, 
Róza lëtt az Andrásé! 
A ki esztet irílli, 
Keze lába törjön ki! 
Este viszik a mënyasszony ágyát, 
Êvesztëtték a ládika lábát!”

Az Ungár tanya

Az Ungár birtokról szóló 
leírást a Borovszky-féle monográfiában 
találjuk, ahol a megye mezőgazdaságának 
bemutatásakor kerül sor a birtok 
leltározására. A tanya egyébként a Csikér 
partján állott. Egy régebbi hirdetésben 
izraelita vallású nevelőnőt keresett a 11 
éves lánya mellé, a 90-es évben. Feltétel 
a magyar nyelvoktatás mellett a német 
és francia nyelv ismerete, valamint a 
zongorázásban és a kézimunkázásban 
való jártasság. Az évi fizetség 300 forint 
teljes ellátás mellett.

1909-ben a monográfiában 
bemutatták a birtokát. 

 „Ungár Ferencz birtoka. Összterület 623 k. hold. Ebből kert és beltelek 
6, szántóföld 658, kaszáló 10, legelő 30, erdő 1, szőlő 12 és nádas 6 k. hold. 
Gazdasági és üzemrendszer hármas vetőforgó. Ló-állomány összesen 20 db. Ebből 
igás 8, állami méntől eredő, kocsiló 2, csikó 10 db. Szarvasmarha-állomány összesen 
140 db. Ebből jármos ökör 40, tehén 20, tinó 30, üsző 20, gulyabeli 14, hízómarha 
15, tenyészbika 1, többnyire vöröstarka. Borászatában főfaj a rizling és kövidinka. 
Van egy nyolczas lóerejű cséplő és 2 aratógépe. A munkaerőt Zenta határában 
szerzi, napszám férfinál átlag 2 kor., nőnél 1 kor. 50 fill. Ezen a vidéken az átlagos 
földhaszonbér kicsiben 60, nagyban 50 korona.”
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 Pálfi András helyi gazdaember a kocsijára felvette Száva Mihály 
zentai juhászt, de útközben összeszólalkoztak, majd össze is verekedtek, 
aminek végül gyilkosság lett a vége. A tornyosi gazdát letartóztatták.
 Egy új szervezet is alakult: A zentai külső járási tornyosi 
független polgárok köre. Politikai csoportosulásnak indult és a Zentai 
Függetlenségi és 48-as körnek voltak az ellenlábasai.

Az 1910-es népszámláláskor Tornyoson csak 888 lelket tartottak 
számon. Ebben az évben a búzavetéseket hőguta sújtotta.

A tornyosi iskolába új tanító érkezett Pintér Mihály személyében 
és megkezdte oktatói tevékenységét, ekkor már Szupits József  az igazgató, 
a híressori iskolában Patócs Bódog állt hivatalba, míg a Domonkos-
iskolába Lebák Gizella érkezett.186

Puskás Sándor vállalkozásai

A faluban Puskás Sándor ipartelepet működtetett, 
beszerezhető volt nála sodronyszövet, fonat-, rács-, matrac és szitaáru. 
Vaskereskedőknek és uradalmaknak kínált horganyozott huzalból 
ökörszájkosarakat merevítő huzallal. Ha valaki 600 méter fonatot rendelt 
nála, akkor a csantavéri vasútállomásról bármely belföldi vasútállomásra 
szállítási költség felszámítása nélkül juttatta el az áruját.

Puskás vállalkozói kedvét bizonyítja, hogy még egy ágazatban 
próbált szerencsét. Speciális fehér orpington csirkéket és pekingi 
óriáskacsa mintagazdaságot üzemeltetett. Nyolc napos csibéket árult, 
tucatját 14 koronáért, ráadásul felelősséget vállalt a fajtisztaságért és az 
élve megérkezésért. Tojásokat nem adott senkinek. A pekingi kiskacsák 
tucatját 16 koronáért értékesítette. A féléves, gyönyörűen kifejlődött 10 
darab fehér (már tojó) orpington csirkékért, egy kakassal, 60 koronát 
kért. Ráadásul ingyenes baromfitenyésztési szaktanácsadást ígért, még 
olyan személyeknek is, akik nem voltak a megrendelői.

186 Kalmár Károly: A zentai elemi iskolák története – III. kötet, Zenta, 2004.
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Puskás Sándor két hirdetése187

Az 1911-es évben a templom tornyára Polyák Henrik helyi 
izraelita vallású földbirtokos 1.000 korona értékű templomórát szerzett. 
Az adományozók szerénységétől talán egy kissé elütő módon, egy 
márványtáblát igényelt magának. A plébános értesítette az érseki 
hivatalt, amelyre a válasz is hamarosan megérkezett.188 Ebben az érseki 
hivatal elismeréssel adózott a nagylelkű adomány iránt, de végül is a 
későbbiekben engedélyezte a plébániahivatalnak, hogy egy emléktáblával 
emlékezzék meg e nemes gesztusról, amely jelenleg a toronyfeljáróban 
található. Ugyanakkor az érseki hivatalnak aggályai is voltak a táblával 
kapcsolatban, amelyet ugyan nem közöltek hivatalosan a plébánossal és 
nem is képezte az érsekség hivatalos álláspontját.189 

187 Balatonvidék, hetilap, Keszthely, 1910.
188 „Nagytiszteletű Csóti János Plébános Úrnak - Tornyos
A folyó évi október hó 21-én kelt felterjesztésére válaszolva értesítem, hogy az érseki hatóság 
nagy elismeréssel van Polyák Henrik földbirtokos iránt azon nagylelkűségéért, hogy 1000 
koronáért templomórát szerzett. 
Nincs is kifogása az érseki hatóságnak az ellen, hogy Polyák úrnak ezen ténye valami 
alkalmas módon megörökítessék. Aki szobrot vagy keresztet állít; aki orgonát vagy harangot 
ajándékoz a templomnak: annak neve az adományozott tárgyra szokott rendszerint vésetni 
vagy íratni. Mivel mégis Polyák úr ezzel aligha lenne megelégedve, ha az ő neve is a toronyórára 
kerülne: ezért, mielőtt az érseki hatóság ezen ügyben döntene, írja le, körülményesebben azon 
emléktáblát, mely a jótékony adakozók neveit örökíti meg: hol a templom melyik oldalán van 
az a tábla elhelyezve? miből van, mekkora s mi van rá írva? nem lehetne-e ugyanazon táblára 
alul még rávésetni, hogy „a toronyórát pedig készíttette P.H. tornyosi földbirtokos”? - Kalocsa, 
1911. nov.8.”
189 Az eredeti okiraton is áthúzták: „Épp ezért megengedi az érseki hatóság, hogy magán a 
toronyórán valamiképpen megörökítessék, hogy azt Polyák Henrik úr vette. A jótékonyságnak 
ily módon való megörökítése teljesen megfelelő, míg a márványtáblának a templom külső felén 
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A templom falába elhelyezett emléktábla és a toronyóra jelenlegi állapotában190

     Egy tragikus baleset is borzolta a kedélyeket, ugyanis egy helyi 
gazda olyan szerencsétlenül borult fel a kukoricaszárat szállító szekerével, 
hogy életét veszítette.191

Az „új” iskola felépítése

Csóti János, a tornyosi plébános, szeptemberi Képviselő-
testületi felszólalásában kifogásolta az iskolák hiányát a környéken és 
városi képviselőként kérdést tett fel az iránt, hogy miféle intézkedést 
szándékozik tenni a hatóság, hogy azon tarthatatlan állapotot 
megszüntessék, miszerint a tankötelesek szüleit bírságolják az iskolába 
nem járatás miatt, holott nincs kellő iskola a tankötelesek befogadására. 
Erre a Közgyűlés gyorsan egy levelet intézett a miniszterhez, hogy az 
elemi iskolák fejlesztése és az előadások haladéktalanul való megkezdése 
iránt intézkedni méltóztassék.192

1911 februárjában a szállási iskolák építésére kiküldött bizottság 
szemrevételezte azon telkeket, melyeket iskolahelynek felajánlottak. A 
megtekintések után Tornyoson Rudics János telkét találták alkalmasnak 
és megvételre ajánlották a városi képviselő-testületnek.

Nagy a szárazság, méhet és virágot is tönkretett, jegyezte le 

való elhelyezése egyes helybeli vagy vidéki hívek nemtetszését vagy sértő élcelődését idézhetné 
elő.”  
190 Információim szerint a 2018-as évben a templom teljes rekonstrukciója meg fog történni.
191 „Halál az országúton. Tornyos-pusztán a minap véres szerencsétlenség történt. Egy 
földbirtokos kukoricaszár szállítás közben lecsúszott a kocsiról, lovai alá zuhant és 
azok patáikkal agyontaposták. A szerencsétlen ember azonnal meghalt.” – Szamos, 
1911.10.07. 
192 Kalmár Károly: A zentai elemi iskolák története – III. kötet, Zenta, 2004.
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egy helyi méhész, ráadásul száj- és körömfájás is jelentkezett a környék 
jószágállományánál.

Az „új iskola” épülete

1912-ben épül fel az „új” iskola a „régi” iskola és a 
csendőrlaktanya közé, közel a Sarokhoz. A tervezője Sváb Gyula, aki 
országos szinten tervezte a különböző iskolatípusok terveit és a helyi 
viszonyokhoz Berzenczey Domokos, Zenta városi főépítész dolgozta át. 
Az átdolgozott terveket jóváhagyták és a szerződést a minisztériummal 
Szárich Géza, akkori polgármester írta alá. 

Berzenczey Domokos városi főmérnök és Szárich Géza polgármester193

193 Csoór Gáspár: Bácskai társadalom, Budapest, 1909.
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A szerződés aláírását követően megejtették az árlejtést is, azonban 
mindenki túllicitálta az előirányzott költségeket. Ekkor végül Gráf  Ármin 
ajánlatát fogadták el, mint a legalacsonyabb összegű ajánlattevőét. 

Az iskola szilárd anyagból, fehér mészhabarcsba rakott I. 
rendű téglából épült, mennyezetük a tetőszerkezet kötőgerendáinak 
felhasználásával borított gerendaszerkezettel, kellő tapasztással. A 
padlózatát puhafából készítették, míg a folyosó cementlapokkal lett 
burkolva.194

Az építési költségek végül 41.905,90 koronát tettek ki és az 
elkészült iskolát Csóti János plébános 1913. szeptember 28-án szentelte 
fel. 

Közben Pesten letartóztatták azt a képügynököt (Szász 
Rosenberg Mátyást), aki teljesen értéktelen mázolmányokat adott el 
oltárkép gyanánt kettőszáz koronáért és zászlóképeket száz koronáért, 
többek között a tornyosi plébániának is.

A zentai városi Polgármesteri Hivatal versenytárgyalást hirdetett 
a tornyosi községi közútra, a bánatpénz 5% volt arra az esetre, ha a 
szerződött fél eláll a szerződéstől. 

Az 1913-as év sajnos mindjárt egy környékbeli földrengéssel 
kezdődött és, hogy a katasztrófa teljes legyen, még április közepén is 
esett a hó.

Az orgona beállítása

Csóti János plébános közbenjárására, a 
templomnak ajándékozták a leégett zentai Szent 
István templom 1825-ben épült orgonáját. A 13 
regiszteres orgonát Walter Tamás195 készítette 
(3000 forintért), amelyet április és május hónapok 
folyamán állította be özv. Svukenik Jánosné 
szegedi orgonakészítő Komsa László és Kajdi 
István közbenjárásával 1.000 korona fizetségért, 
teljes ellátásért, valamint a régi 300 koronát érő 
harmóniumért.196

194 Valkay Zoltán: Zenta építészete, Forum, 2007.
195 Ő készítette pl. a makói belvárosi templom orgonáját is.
196 Valkay Zoltán: Zenta építészete, Forum, 2007.
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A fújtató, a principálsípok, a játszóasztal, a vezetőszalagok és 
több cinezett síp lett kicserélve. Az orgonán először Patócs Ferenc, az 
első tornyosi kántor játszott.  

Ebben az évben alakult meg Bács-Bodrog vármegye Gazdasági 
Egyesület Tornyospusztai Gazdaköre, Puskás Sándor, haladó 
gondolkodású gazda elnöki vezetése alatt.

1914-ben Bécsben „Tornyosi” előnévvel nemesi címet 
adományoztak az alábbi megfogalmazásban: „Személyem körüli magyar 
miniszterem előterjesztésére dr. Konrád Márk királyi tanácsosnak a nagyváradi 
bábaképző intézet igazgatójának és törvényes utódainak sok évi közszolgálatával, 
jeles orvosi működésével és kiváló társadalmi szereplésével szerzett érdemei elismerésül 
a magyar nemességet „Tornyosi” előnévvel díjmentesen adományozom.
Kelt Bécsben, 1914. január hó 9-én, Ferencz József  s.k. Báró Burián István s.k.„
 Megjegyzés: Ez a nemesi adományozási határozat kizárólag 
érdekességként van feltüntetve. Ebben az időben már a Felvidéken is 
létezett egy Tornyos nevű helység (1899-ig Turna), ami azért messzebb 
esett Nagyváradtól, mint a miénk. De összefüggés az igazgató úr és a 
falunk között nem lelhető fel. 
 Még ez év márciusában jelentette be a csendőrség, hogy elfogtak 
két helybélit, akiket vasra verve vittek a szabadkai ügyészség fogházába. 
Ötvenhét betörést sikerült rájuk bizonyítani. A csendőrök végül rájuk 
kezdtek gyanakodni, s amikor kemény vallatóra fogták őket, kiderült, hogy 
már egy év óta garázdálkodtak a pusztán. Az egyikük egyébként Rózsa 
Sándor dédunokája volt, az Alföld egykor leghíresebb futóbetyárjának, 
pedig apjával együtt hosszú ideig tisztességes földműves-sorban 
gazdálkodott s csak később tört ki belőle a betyárvirtus.197

A templom belterének kifestése

Az orgona beállításával egyidejűleg kezdődött meg a templom 
belsejének kifestése, amelyre már előzőleg gyűjtést szerveztek. Az 
engedélyt az érseki hivatal még márciusban megadta, de csak április 28-
án kezdődhettek el a munkálatok. Két kiváló művész lett kiválasztva, 
Lohr Ferenc és Tary Lajos,198 akik három segéddel láttak a munkának. 
197 A Huszadik század folyóirat márciusi száma, 1914.
198 A tornyosi templom után a csongrádi templomot festették ki, majd volt még egy közös 
munkájuk Kiskunfélegyházán 1938/39-ben.
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Eredetileg 5.000 korona gyűlt össze, de a festőkkel végül 3.800 koronában 
egyeztek ki.199 

Lohr Ferenc és Tary Lajos templomfestők200

Munkájukat rendkívül pontos rajzok alapján végezték, élénk 
színeket használtak. A szentélyt az oltáriszentséget hirdető festmény, 
a hajó boltozatait a négy evangélista három méter nagyságú, impozáns 
képe ékesíti.201 A templom festésének befejeztével felkérték őket, hogy a 
plébánialakot is fessék ki, amelyet teljes ellátásért és 150 koronáért el is 
vállaltak.

A templom belseje
199 Valkay Zoltán: Zenta építészete, Forum, 2007.
200 Wikipédia és muveszetek.hu
201 Valkay Zoltán: Zenta építészete, Forum, 2007. 
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 A festést befejezően a szentélyt két művészi értékű üvegfestmény 
lett kidolgozva, Ligeti Sándor munkáját dicsérik. Az egyik vitrázs 
Keresztelő Szent Jánost ábrázolja, amint Krisztust kereszteli és Lengyel 
D. János adományából készült el és 624 koronába került. A másik vitrázs 
a Szent családot ábrázolja és Rudics Ignác és családja adományából 
készült el, szintén 624 korona értékben.

Rudics Ignác és felesége202 ajándéka

Csóti János plébános állhatatosságát bizonyítja, hogy egy szobrot 
is szeretett volna a tornyosi templomhoz hozatni. Abban az időben 
merült fenn Zentán az igény, hogy az újonnan elkészült Nepomuki Szent 
János bronzszobrát a régi helyére állítsák fel. Ezt a régi, 1860-ban készült 
szobrot szerette volna Csóti plébános Tornyosra hozatni, de valamilyen 
úton-módon végül is a ludasi templom udvarába került.

Megrendezésre került az Első Országos Kukoricakiállítás, amelyen 
Homolya Orbán ezüstérmet szerzett a rózsa-fajtájú kukoricájával, míg 
Puskás Sándort ugyanebben a kategóriában bronzéremmel jutalmazták 
bácskai-típusú kukoricájáért.

Az I. világháború kirobbanásának évében a tornyosiak közül 
ketten veszítették életüket, a tél is rendkívül hideg volt. 

Csóti János plébános értesítette a Kalocsai Érseki Hivatalt 
a templom festésének befejezéséről, amelyben ismertette a helyi 
lakosság adományainak nagyságáról. Válaszlevelében a hivatal felkérte a 

202 Farkas Frigyesné Lichtneckert Margit: Bokréta, 1940.
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plébánost, hogy tolmácsolja az adományozók irányában az érseki hatóság 
hálás köszönetét és megkérték a plébánost, hogy juttassa el az érsekség 
üzenetét az alábbiak szerint: 

„A tornyosi plébános úr jelentéséből örömmel értesült az érseki hatóság 
arról, hogy Ön a tornyosi templom részére ajándékozni szíveskedett. 

Fogadja e szép áldozatkészségéért és nagy jótéteményéért az érseki 
hatóságnak hálás köszönetét és elismerését. Buzgó imában kérem a jó Istent, hogy 
Önt bőségesen jutalmazza meg jóságáért és áldja meg kegyelmeinek bőségével kedves 
családjával együtt.” 

A 15-ös évben 10 tornyosi esett el a fronton, a kántor bevonult, 
ezért a püspöki kar engedélyezte, hogy női kántorok is betölthetik ezt a 
szerepet. Tornyoson ezidőtájt Csóti Juliska és Wéber Irénke tanítónők 
kántorkodtak. 

1916-ban a világháborús veszteség 6 fő. Az 1916-1917-es 
tanév egyhavi késéssel kezdődött felsőbb hatósági rendelkezés folytán. 
Tudniillik ebben a háborús évben is szükség volt a gyermekekre a mezei 
munkák végzésében, mivel a férfiak java a harctéren küzdött. Új tanítónő 
érkezett a faluba, Vitális Kornélia, aki azután két évet töltött az itteni 
iskolában. A háború sem akart elmúlni, inkább még jobban kiterjedt, így 
egy rendelet jelent meg a harangok rekvirálásáról. 

Még az előző évben összeírást végeztek a harangokról és, hogy 
melyekről tudna a közösség lemondani a hadi célok javára. Ágyút és 
puskagolyót öntöttek belőlük. Tornyoson öt harang létezett, kettő a 
templomban és három az iskolákban. A templom megtarthatott egy 
400 kg-os darabot, míg egyik iskola megtarthatott egy 100 kg-ost. 
Tornyos ilyfajta hozzájárulása a háborús kiadásokhoz 264 kg harang 
(60+104+100). Az összeírásból azt is megtudhatjuk, hogy a faluban 
nem volt szakember, aki leszerelte volna őket, így igényeltek egy kisegítő 
embert erre a munkára.

Az év közepén még egy pályázatot hirdettek postaügynöki 
munkakörre.

1917-ben az elesettek száma 5 fő. Ebben az évben kerültek 
fel a templomban a mai színes ablakok a helyükre. Népösszeírás és 
állatállomány összeírás is történt a vidéken. Megjavították a Széll-iskola 
és a tornyosi iskola kerítését és kapuját, valamint a tornyosi iskola 
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kerekes kútját.203 Saray Lajos tanító érkezett a falusi iskolába, aki azután 
hamarosan feleségül vette a már itt tanító Wéber Irénke tanítónőt. 
Híressoron Szuhanek János a tanító.

Lépfene lépett fel a gulyabéli marhák között a környéken.
A két templomi vitrázs szépségén felbuzdulva ebben az évben 

megrendelték a templom összes ablakának kifestését Zsellér Imre 
üvegfestő művésznél.

Zsellér Imre vitrázsképei

Sajnos a háborús időszak az erkölcsök és gátlások feloldását 
is magával hozta, sőt a bestialitás is térerőt nyert. Egy 14 éves helyi 
lány, aki Zentán egy varrodában, mint tanulóleány volt alkalmazva, 
egy gyermeknek adott életet. Sajnos tragédiába torkollott az eset, mert 
bestiális módon megölte az újszülöttet. Ami még megdöbbentő, hogy az 
újság teljes részletességgel leírta a történteket.204

1918-ban a világháború következtében tízen áldozták életüket 
a tornyosiak közül. A faluban az iskolaigazgató Saray Lajos, aki a 

203 Kalmár Károly: A zentai elemi iskolák története – III. kötet, Zenta, 2004.
204 Szarvas és vidéke, hetilap, 1917. július 29. szám – „Kutyával etette meg a gyermekét – 
Egy 14 éves tornyosi leány, aki Zentán egy varrodában mint tanulóleány volt alkalmazva, a 
napokban egy gyermeknek adott életet. A leány az újszülöttnek köténnyel betömte a száját, 
azután a trágyadombra dobta, majd a házban megkötve tartott kutyát eleresztette, és megetette 
vele a gyermekét. A borzalmas bűnt a csendőrség előtt beismerte.”
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Néptanítók Lapja szerkesztőségének felajánlott 1.000 koronát, amelyet 
Tornyoson gyűjtöttek össze a háborúban elesett tanítók özvegyeinek és 
árváinak megsegítésére. 700 korona gyűlt össze a fiatalok színielőadásából, 
amelyet Erdélyi Mária és Furulyás Katalin tanítónők rendeztek. 300 
koronát Csóti János plébános adta, aki felolvasásokon gyűjtötte össze a 
támogatásokat.205 Híressoron ekkor Latki Ilona a tanítónő.

A kereskedelemügyi miniszter előmunkálati engedélyt adott ki 
a Szabadkától Tornyospusztáig vezetendő és önálló üzemben tartandó 
helyi érdekű vasútvonalra.

Hunyadi György 2. oszt. őrmestert hátulról lőtték meg orvul egy 
tanyán a rablott holmik összegyűjtése közben, minek hatására egy osztag 
katona vonult ki Tornyosra és egy bújkáló embert le is szúrtak, mikor az 
igazoltatásánál az egyik katona fegyverét megragadta.

1919-ben még hárman haltak meg a háborúban megkapott 
tüdővész következtében, de már Tornyoson.

 Az I. világháború tornyosi áldozatai206

1.) BLINKA József katona, 46 éves, született Csantavéren. 
R. k. vallású, napszámos, tornyosi lakos, felesége Hanák 
Gizella. Elhunyt tífusz következtében a brassói cs. és kir. 
fertőzőkórházban 1917. december 4-én.

  
2.) BURÁNY Péter közlegény a cs. és kir. 86. gzalogezredben. 

Született 1888. október 12-én Zentán, apja József, anyja Bűn 
Viktória. R. k. vallású, tornyosi lakos, felesége Matuska Mária 
(házasságköt. 1912. szept. 24. Tornyos). Eltűnt az orosz 
harctéren 1915. április 15-én.

 
 3.) CSABAI Pál közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. 

32 éves. R. k. vallású, tornyosi lakos, felesége Boros Julianna. 
Elhunyt tüdővész következtében 1916. december 5-én, idehaza. 

4.) DÉR Dezső katona. Született 1892. február 10-én Csantavéren, 

205 Néptanítók Lapja, 1918.
206 Molnár Tibor – Az I. világháború zentai áldozatai, Zenta, 2001.
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apja János, anyja Sinkovics Katalin. R. k. vallású, földműves, 
felesége Keceli Mészáros Anna (házasságköt. 1913. aug. 13. 
Tornyos). 1918. augusztus 3-a a halálának megállapított ideje.

5.) DINKA Mihály közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1882. szeptember 7-én Zentán, apja István, anyja 
Nagypál Julianna. R. k. vallású, városi rendőr, felesége Katona 
Margit (házasságköt. 1911. febr. 8. Tornyos). Hadba vonult 
1914-ben, eltűnt az olasz harctéren 1918-ban. 

6.) DOMONKOS Tamás népfelkelő a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezredben. 31 éves, ókanizsai születésű. R. k. vallású, 
földműves, tornyosi lakos, felesége Nagy Szelevényi Rozália. Az 
orosz harctéren, Halics helységnél hősi halált halt gránáttalálat 
következtében 1916. január 11. és 31. között. 

7.) DÖME Balázs közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 28 
éves. R. k. vallású, tornyosi lakos, felesége Matuska Franciska. 
Elhunyt szerb fogságban 1915-ben.

 
8.) ERDÉLYI Ferenc közlegény a m. kir. 6. honvéd huszárezredben. 

36 éves, horgosi születésű. R. k. vallású, földműves, tornyosi 
lakos, felesége Hatala Verona. 1917. júliusában orosz fogságba 
esett, 1918. áprilisában tért haza. Elhunyt spanyolnáthában 
(náthaláz) 1918. november 5-én Zentán.

 9.) FÁBRIK János népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
52 éves. R. k. vallású, földműves, tornyosi lakos, felesége 
Szabó Borbála. Ezredétől 1917. július 16-án elbocsátották. 
A katonaszökevények után kutató pesti katonák tévedésből 
családja szeme láttára 1918. november 9-én leszúrták. 

10.) GERE Dénes Géza közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1899. április 7-én Tornyoson, Zentán keresztelték, apja 
Miklós, anyja Katona Julianna. R. k. vallású, nőtlen. Ukrajnából 
tért haza. Elhunyt tífusz következtében Tornyoson 1918. 
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december 24-én. 

11.) GÖBLÖS Imre közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 35 
éves. R. k. vallású, földműves, tornyosi lakos, felesége Vajkai 
Erzsébet. Az olasz harctéren küzdött. Előbb Pápán, majd 
Topolyán volt kórházban. Harctéren szerzett betegség - tüdővész 
következtében elhunyt idehaza 1918. november 5-én.  

12.) GUBIK Antal tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 33 
éves. R. k. vallású, tornyosi lakos, földműves, felesége Matuska 
Rozália. Elesett ismeretlen helyen 1915. május 8-án. 

13.) GULYÁS Vince századtrombitás a cs. és kir. 8. huszárezredben. 
Született 1888. július 12-én Zentán, apja Mihály, anyja Fodor 
Veronika. R. k. vallású, földműves, felesége Fényszárusi 
Erzsébet (házasságköt. 1912. nov. 12. Tornyos). Elesett Bielsk 
(Oroszország) mellett 1915. szeptember 25-én. 

 14.) HEGYI Antal közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 31 
éves, r. k. vallású, földműves, tornyosi lakos, felesége Kecskés 
Mária. Harctéren szerzett betegség következtében elhunyt a 
budapesti 16. sz. helyőrségi kórházban 1918. október 22-én.  

15.) HUNYADI György II. osztályú csendőrőrmester, Tornyos-
pusztai őrsparancsnok. 39 éves, született Csokonyán. R. k. 
vallású, felesége Freilich Ilona. 1918. november 6-án „egy rabló 
katonaszökevény által agyonlöve-tett”. 

 16.) HUNYADI József közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
26 éves, született Csantavéren, apja György, anyja Rúzsa 
Julianna. R. k. vallású, napszámos, tornyosi lakos, nőtlen. 1914-
ben orosz fogságba esett, 1916. június 6-án mint csererokkant 
tért haza. A harctéren és fogságban szerzett betegség - tüdővész 
következtében elhunyt Zentán 1918. április 11-én.  

17.) HUSZÁK Ferenc póttartalékos a m. kir. 6. honvéd 
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gyalogezredben. Született 1882. november 25-én Zentán, apja 
János, anyja Olajos Luca. R. k. vallású, földműves, felesége 
Molnár Gábor Viktória (házasságköt. 1908. okt. 27. Tornyos). 
Elesett a Lyply (?) melletti csatatéren 1914. november 28-án. 

18.) HUSZÁK Mátyás rokkant. Született 1888. február 20-án Zentán, 
apja Mátyás, anyja Juhász Rozália. R. k. vallású, tornyosi lakos, 
felesége Kles Erzsébet. A harctéren szemlövés következtében 
megvakult. Elhunyt Tornyoson tüdővész következtében 1919. 
október 5-én.

19.) KADVÁN Illés népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 26 
éves, apja Illés, anyja Kikirics Krisztina. R.  k.  vallású,  tornyosi  
lakos,  földműves,  felesége Kalmár  Ilona  (házasságköt.  1911.  
nov.  21. Zenta). Elesett Krukienicze (Galícia) mellett 1917. 
május 24-én. 

20.) KALMÁR  István  közlegény  a  cs. és kir. 86. gyalogezredben. 
Született 1886. december 8-án Zentán, apja  András,  anyja  
Kovács  Némedi  Rozália.  R.  k.  vallású,  földműves,  felesége  
Varga  Mária (házasságköt. 1914.  jún. 9. Tornyos). Elesett a  
Jezierzanka-Mogila  (Galícia) melletti csatatéren 1916.november 
21-én. 

21.) KOLETÁR Imre honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
37 éves. R. k. vallású, felesége Lengyel Margit. Elhunyt 1916. 
december 4-én  idehaza vízkór következtében.

22.) KŐMŰVES  Béla  népfelkelő  a  m.  kir.  6.  honvéd  
gyalogezredben.  36  éves.  R.  k. vallású,  borbély, felesége 
Vinkovics Rozália. 1915. februárjában vonult be, 4 évig volt 
fogságban. Elhunyt tüdőgyulladás következtében 1919. március 
26-án, Tornyoson.  

23.) MAJOR Antal közlegény a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 
1889. június 10-én, apja Antal, anyja Lak  Julianna. R.  k.  vallású,  
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tornyosi  lakos,  felesége Csikós Margit  (házasságköt.  1915.  aug.  
7.). Az 1914-es  első  szerbiai  bevonuláskor  járőrszolgálatban  a  
lovát  kilőtték  alóla,  a  harcban  megsebesült, idehaza hunyt  el 
1916. március 25-én. 

24.) MAJOR  János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. R. 
k. vallású, napszámos,  tornyosi  lakos. Született  1883.  május  
8-án  Zentán,  apja  Antal,  anyja  Lak  Julianna,  felesége  Dudás  
Veronika (házasságköt. 1904. szept. 12. Zenta). Hadba vonult 
1914-ben, a szerb harctéren fogságba esett, utoljára 1915-ben 
jelentkezett. 

25.) MOLNÁR GÁBOR István népfelkelő a cs. és kir. 86. 
gyalogezredben. Született 1888. augusztus 7-én Zentán,  apja  
János,  anyja Gere Mária. R. k.  vallású,  napszámos,  felesége 
Keczeli Mészáros Erzsébet (házasságköt. 1912. szept. 11. 
Tornyos). Elesett Pnikut-Krukienicze (Galícia) mellett 1915. 
május 20-án. 

26.) NOVÁK  Lukács  honvéd  a  m.  kir.  1.  honvéd  gyalogezredben.  
18  éves,  apja  Gergely,  anyja  Urbán Viktória.  R.  k.  vallású,  
tornyosi  lakos,  nőtlen.  Harctéren  szerzett  betegség  
következtében  elhunyt  a budapesti  Erzsébet  tartalékkórházban  
1917.  április  25-én.  

27.) PINTÉR Miklós népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
Született 1896. február 25-én Zentán, apja Gergely, anyja Gere 
Veronika. R. k. vallású, napszámos, nőtlen,  tornyosi  lakos. 
Elesett Rarancze (Bukovina) környékén 1916. április 16-án.

28.) POLYÁK Ignác póttartalékos a m. kir. 6. honvéd 
gyalogezredben. Született 1885. július 27-én Zentán, apja Antal, 
anyja Kalmár Anna. R. k. vallású, földműves, felesége Tóth 
Ugyonka Ágota (házasságköt. 1910. márc. 1. Tornyos). Elesett a  
Jasiowiec  (Galícia) melletti csatatéren 1915.  január 31-én. 
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29.) RÓZSA Mihály  népfelkelő  a m.  kir.  6.  honvéd  gyalogezredben.  
40  éves.  R.  k.  vallású,  napszámos, tornyosi  lakos,  felesége 
Bilicki Mária.  1915.  januárjában  vonult  be  Szabadkára, Baján  
kórházi  ápoló volt.  Elhunyt  tüdővész  következtében  idehaza  
1917. május  22-én.  

30.) RUDICS  János  póttartalékos  a  cs.  és  kir.  86.  gyalogezredben.  
27  éves,  r.  k.  vallású,  tornyosi  lakos. Elhunyt a szabadkai cs. 
és kir. Tartalékkórházban 1915. február 27-én.  

31.) SZEKERES Péter népfelkelő a m. kir. 6. gyalogezredben. 
Született 1879. július 14-én Zentán, apja Pál, anyja  Tóth  Mária.  
R.  k.  vallású,  napszámos,  felesége  Barsi  Rozália  (házasságköt.  
1909.  jún.  23 Tornyos). Elesett Lepenac (Montenegró) 
környékén 1916. január 7-én. 

32.) TARI  Károly  trénkocsis  a  cs.  és  kir.  86.  gyalogezrednél.  48  
éves,  zentai  születésű.  R.  k.  vallású, tornyosi  lakos,  felesége  
Domonkos  Rozália.  Elhunyt  tüdővész  következtében  1917.  
június  15-én, Tornyoson.   

33.) TURÁNYI Ferenc honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 
39 éves. R. k. vallású,  tornyosi  lakos, felesége Dudás Ilona. 
Hadba vonult 1914-ben, megrokkant. Elhunyt tüdővész 
következtében Tornyoson 1919. április 14-én.  

34.) VERÉB  Boldizsár  közlegény  a  cs.  és  kir.  86.  gyalogezredben.  
30  éves,    r.  k.  vallású,  földműves, tornyosi  lakos,  felesége  
Gugolák  Borbála.  Harctéri  sebesülés  következtében  elhunyt 
Felsőkismartonhegyen 1915. február 2-án. 

35.) VERÉB István katona. Született 1892. augusztus 19-én 
Csantavéren, apja Bonaventúra, anyja Szokola Etelka. R. 
k. vallású, földműves, tornyosi lakos. Hadba vonult 1914 
novemberében, majd eltűnt.  
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36.) VOJNICH PURCSÁR Ferenc közlegény a cs. és kir. 86. 
gyalogezredben. 18 éves, született Szabadkán, apja András, 
anyja Dulity Jusztina. R. k. vallású, tornyosi lakos, földműves, 
nőtlen. Harctéren szerzett betegség  következtében  elhunyt  a  
szabadkai  cs.  és  kir. tartalékkórház-ban  1918.  július  27-én.  

„Az urak azt hiszik, hogy háborúval el lehet intézni a dolgokat, 
amiket másképpen nem tudnak megoldani. Pedig 
minden háború csak halált hoz, sok-sok ember halálát, 
akiknek dolgozniuk kellett volna és nem meghalni. És 
szegénységet hoz, csapást, nyomorúságot. Minden háború. 
Akár megnyerik, akár elvesztik: a háborúban csak veszíteni 
lehet. Sok-sok életet.” – Wass Albert
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TORNYOSI KRÓNIKA

i.e. 5500 neolit-kori cserépdarabok Híres-sornál
i.e. 1500 körüli rövid bronzkard lelet a Csikér partján
i.e. 1300-i.e.750 urnamezős kultúra bronzkori leletei Híres-sornál 
i.e. 600  körül hallstatt-i vaskorszaki edénylelet Híres-sornál 
i.e. 450-től  La Téne kultúra – kelták Híres-sornál: lándzsahegy
300. körül – Diocletianus kori pénzérme és szarmata cserép Híressornál 
350. körül – a Kis-római sánc a Csík-érig Péterrévénél 
450. körül – hun jelenlétet igazoló leletek a környéken
570. körül – gepida jelenlétet igazoló leletek a környéken
650. körül – az avarok megjelenése a környéken
900-as – évek eleje a korai honfoglalók sírja a közelben
1120. körül – II. István dénárja a faluban 
1180. körül – III. Béla rézpénze a faluban
1198.  – a falu ott szerepel a dézsmaösszeírásban
1241-42.– tatárjárás, a tél is nagyon kemény
1252.  – környékbeli birtokokról készül okirat, az 1211-es állapotokat 

írják újra
1275. körül – megszületnek „Tornyos”-i György szülei
1290. körül – megszületik „Tornyos”-i Lőrinc
1300. körül – megszületik „Tornyos”-i György
1320.  – Thornok-i Lőrinc fia Demeter egy okiratban 
1347-49.– pestisjárvány a környéken
1356.  – decemberében nagy a hó és nagyon hideg van
1364.  – januárjában szigorú a tél és magas a hó
1370. – Tornyos-i György unokáinak határjárása Vas megyében
1393.  – egy másik György unokája, vitéz Tornyos-i Péter Sirokán  1435. 

körül – megszületik Tornyosi Huszár Péter
1440.  – az első írásos emlék a Csík-érről
1454.  – februárjában nagy hideg és hó 
1456. – pestisjárvány a környéken 
1458.  – kunok telepedtek le a környéken 
1461. – Csomboly-i János (apja Péter) Dócz-i Imrének zálogosítja el 

tornyosi birtokrészét
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1467.  – Tornyos-i Huszár Péter két falut kap jutalmul
1468.  – Mátyás király elrendeli Tornyos-i Huszár Péter beiktatását 

birtokaiba
1472.  – felüti a pestis a fejét a környéken
1473. – Tornyos-i Huszár Péter székely alispán és törcsvári várnagy 
1479.  – Özv. Muronyi-i Kónya Demeterné Szaján-i Posztós Ágota 

tornyosi birtokrészét a budai káptalannak adományozza, Mátyás 
király elrendeli a beiktatást; Tornyoson jár Honthoka-i Miklós 
kancellári jegyző és Ambrus, kői őrkanonok

1481.  – Rábé-i Sebestyén Dócz-i Imrének zálogosítja el tornyosi 
birtokrészét

1482.  – Kenez-i Kaza Benedek királyi ember és Gyanthe-i István aradi 
kanonok Tornyoson jártak birtokjáráson

1483.  – Rábé-i Sebestyén Dócz-i Imre között tornyosi birtokcseréről 
állítanak ki okiratot

1489.  – Az aradi káptalan okiratmásolata, amelyben Csomboly-i János 
(apja Péter) Dócz-i Imrének zálogosítja el tornyosi birtokrészét

1492.  – Szedecs-i Pető Balázsné Dócz-i Imrének zálogosítja el tornyosi 
birtokrészét; a Fekete Sereg a környéken tartózkodik

1493.  – az év első napjaiban elhunyt Dócz-i Imre, helyi birtokrészek 
tulajdonosa, amelyek örökösei, özvegye Margit és fiai Ferenc és 
János, tulajdonába került

1495.  – pestisjárvány a környéken; nagy a szárazság
1500.  – a környéken jár II. Ulászló király és öccse Zsigmond herceg, a 

későbbi lengyel király
1510.  – pestisjárvány dúl a környéken 
1514.  – a környéken vonult le Dózsa serege Baja felől Péterváradra, 

valamint a királyi sereg Pestről Becsére Bornemissza János 
vezetésével

1515.  – Peterdi Gellért áldozópap tornyosi birtokrészét Enying-i Török 
Imre foglalta el

1520.  – a dézsmajegyzék Csongrád megyében említi Tornyost
1521.  – a dézsmajegyzék ismét említi Tornyost
1522.  – Tornyos lett Balázs Bács-i egyházmegyei pap és újfalvi Matthis 

András dézsmaszedők székhelye, Sípos Farkas szérűjébe gyűjtötték 
a gabonát
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 1526.  – a Tisza mellett Mohácsról visszavonuló török hadat Ibrahim 
pasa vezeti, a környék lakosságát pusztítja vagy rabságba hajtja, 
sokan a nádasokban bujdokolnak

1527.  – Cserni Jovant sebesülten Tornyosra hozzák, ahol Török Bálint 
Szabadkáról 300 lovassal ideszáguldván a fejét veszi

1528.  – egy török csapat behatolt a környékre, majd Szegedet elérvén 
visszavonult

1536.  – jobbágyok szabad költözködési joga, hogy elmenekülhessenek a 
török elöl

1543.  – Tornyos rákerül a kalocsai érsekség dézsmajegyzékére, míg 
atöröknél a szabadkai náhijéhez sorolják, amely a szegedi 
szandzsák és a budai beglerbégség része 

1545.  – Szerémi György leírásában Tornyost még nagy falunak titulálja, 
bár ekkor már nagy valószínűséggel a török vész miatt a lakosság 
elmenekül vagy elhurcolják őket

1548.  – az ebben az évben készült török defterben a vidékre vonatkozó 
adatok lapjai üresen maradtak, kitöltetlenek 

1550.  – I. Ferdinánd király többek között tornyosi birtokot is adományoz 
Katalinnak, Feledy Lesták nejének, Csulai Móré László és 
Bakocza-i Magdaléna lányának

1553.  – a bajai náhije falujaként említik Tornyost
1567.  – az ez évi defterből kimaradt a falu  
1570.  – a török defterben négy szerb nemzetiségű adózót tartanak 

nyilván, a hűbérúr egy Ahmed nevezetű szpáhi
1578.  – a török defterben huszonhat szerb nemzetiségű adózót tartanak 

nyilván
1579.  – a falu jövedelmét Szentloránt falu jövedelmével együtt vették 

nyilvántartásba
1580.  – a török defterben továbbra is huszonhat szerb nemzetiségű 

adózót tartanak nyilván
1590.  – Tornyost a török defterek mint 30 adózó házat említik
1594.  – kemény a tél
1601.  – nagy a hideg 
1607.  – nagy fagyok
1612.  – Egy Király nevezetű család élhetett itt a 30-as évig 
1641.  – füleki katonák portyázásai a vidéken, Gombkötő hadnaggyal az 
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élükön
1650.  – Gombkötő Jánost, ekkor már füleki kapitányt, Semléky Jánost 

és Partinger Mihályt iktatták be tornyosi birtokaikba 
1676.  – a füleki végvári katonák sarcolják a környéket
1680.  – pestisjárvány dúl a környéken
1697.  – Tornyos közelében, a Csík-éren keresztül vonultak el a császári  

hadak Zenta irányába (Rabutin szeptember 2-án csatlakozott)
1698.  – Tornyos elhagyott faluként van nyilvántartva a Garaffa-

jelentésben
1699.  – másolat készül özv. Kónya Demeterné birtokadományozási  

okiratairól
1702.  – Tornyost és Likast Szentához sorolják egy jelentésben
1704.  – júliusában Tornyost felgyújtják a kuruc-szerb viszály idején
1712.  – pestisjárvány van a vidéken; a környéket árvíz is sújtotta
1716.  – ezen a vidéken vonulnak át a birodalmi hadak Temesvár 

ostromára készülvén
1717.  – januárjában igen kemény a tél 
1720.  – népszámlálást tartanak, ez a vidék lakatlan, nem kerül bele a 

nyilvántartásba
1721.  – egy osztrák felsorolásban Tornyos lakatlan területként  szerepel 

Zenta keretében
1730.  – a környéken jár Matolai János összeíró és Bél Mátyás történész 

könyvében Tornyost is felsorolja útleírásában
1732.  – a puszták összeírásánál Tornyost a szentai sáncokhoz sorolták
1737.  – a nádvágó ezer kéve után 1 frt 70 dr fizetséget kapott
1738.  – pestisjárvány a környéken
1739.  – kolerajárvány a környéken
1740.  – a nád kévéjének ára 5 dr, folyamatosan növekedett az előző 

időszakokhoz képest
1741.  – egy bejegyzés Tornyos-pusztát említi, mint betelepítendő 

területet
1747.  – áprilisi hóesés és fagyok; Tornyost említik Szenta részeként 
1748.  – ismeretlen szerző térképén Tornicsak néven
1749.  – egy országleírásban említik a Zenta-Topolya utat
1750.  – Tornyosra vonatkozó bejegyzés jó, művelhető földeket jelez
1751.  – megjelennek a környéken az első telepesek; Antunovics titeli 
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kapitány kap kúriát Tornyospusztán
1754.  – év végére kemény tél kerekedett; marhavész
1755.  – a pacséri illetőségű Nikola Matković lerombolta a zentai nemes 

Teodor Tešić tornyospusztai tanyáját
1756.  – felértékelik Tornyos-pusztát, 2/3-ad Zentához, a többi Adához 

tartozik, határőrtisztek kérelmeznek birtokrészeket Tornyoson; 
tervszerű telepítés a Palócföldről és a Jászságból

1758.  – egy jelentésben Tornyost nem tartják jó helyszínnek a határőr 
tisztek részére

1760.  – körül Karpe Mihály térképe; 
1761.  – Antunovics titeli kapitány elveszíti tornyospusztai kúriáját; 

nemesek kérték Tornyospusztát 
1762.  – egy zentai egyházlátogatás alkalmával említik a régi tornyosi 

templomot
1763.  – ebben az év júniusában földrengés volt Zentán; Tornyost 

Cothmann Antal jelentése alapján felvették a telepítendő puszták 
közé

1764.  – enyhe a tél az év végén; sáskahad lepi el a vidéket
1765.  – fagyos a tél, egy országleírásban említik a Tornyos Völgyet és  a 

„száraz réteket”
1766.  – egy ismeretlen szerző térképén Tornyos pontos leírással és a 

patakvölgyek berajzolásával
1767.  – Kneidinger térképén Tiszai Körzetként ábrázolva
1768.  – Szabadka város határjárásakor említik, hogy a csantavéri völgy 

Tornyospusztán is áthúzódik
1769.  – Müller Ignác térképe Tornyos pontos leírásával és a környéke  

pontatlanul; tűzvész Zentán
1770.  – J. Fridericus Glasser térképe két színes verzióban készült,  pontos 

helységnevekkel 
1771.  – Tornyos feltüntetése egy Topolyát ábrázoló térképen
1772.  – a jobbágyok saját telekként egy hold földet kapnak
1773.  – körül Andreas Kneindinger térképe
1778.  – száraz téllel zárul az év
1779.  – év végén havas tél következik; Szabadka város ismételt 

határjárásakor említik, hogy a csantavéri völgy Tornyospusztán is 
áthúzódik
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1780.  – Topolya kataszteri térképén szerepel Tornyos, mint szomszédos 
terület

1782.  – másolat készül Tornyos-i Huszár Péter beiktatási okiratáról; egy 
közigazgatási térképen Puszta Tornyos elnevezéssel, gémeskutak 
és szállások feltüntetésével

1783.  – Karácsonyra beköszöntött a tavasz; az I. katonai térkép elkészülte 
ahol a Tornyos-völgyet említik száraz rétekkel és a Hosszú Had 
Halommal

1786.  – szárazság köszöntött a vidékre; vész pusztított a szarvasmarha 
állományban; télen népszámlálást tartottak 

1787.  – szűk a termés gabonából
1789.  – két krajcár egy tojás ára
1790.  – Tornyost, mint összefüggő települést említik egy osztrák 

összeírásban; Schraembl térképe és Toronyosch; egy Topolyát 
brázoló térképen megjelenik Tornyos neve; rossz a termés

1791.  – egy ismeretlen szerző térképén „Toronyos” névvel; Korabinszky 
térképén a teljes Csikér-völgy Tornyos-völgyként szerepel

1792.  – Franz Müller térképén szállásokat jelöl; a dohány kilója 73 
1793.  – a dohány kilója 60 krajcár
1794.  – kemény a tél, amely decemberben kezdődött és áprilisig tartott; 

a tyúktojás ezen a télen 3 krajcár, de később majdnem féláron kel
1795.  – kenyérnek való búzát osztottak a környéken az ínség leküzdésére
1796. – enyhe a tél, a növények még januárban is zöldek maradtak; nagy 

a szárazság, egészen augusztusig nem esett eső
1797.  – készült egy összeírás a Tornyoson szállással rendelkező, felvidéki 

származású birtokosokról, akik pénzért vásároltak maguknak 
földet

1798. – meleg a január, mintha nem is tél lenne 
1799.  – egy kézzel szerkesztett térképen Tornyost postaállomásként 
1804.  – Tornyos névvel jelölték az egész Völgyet egy térképen,  

Korabinszky atlaszában 
1806.  – Joannes Lipszky térképe pontos nevekkel és két verzióban; 
1807.  – kellemes az őszi időjárás, enyhe a tél kezdete, a gyerekek kint 

játszanak
1808.  – február 12. és április 6. között kemény tél köszönt be, gazdag  lett 

a gabonatermés; „Toronyosch“ megismétlése Lisganig térképén
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1809.  – mozgósítás a franciák elleni háborúra, árvizek a környéken
1810.  – a szép tavasz után június elsején havazott, a szőlő elfagyott, de a 

búza jól termett
1811.  – a kaszás napszáma 1 Ft 15 krajcár, a szénakötözőé 36 krajcár, a 

gyűjtőé 42 krajcár, a tyúk 1 Ft, a liba 4 Ft, malac 4 Ft 30 krajcár 
1812.  – újabb mozgósítás és gyűjtés a háború miatt
1814.  – a törökországi pestisjárvány hírére riadalom és óvintézkedések
1816.  – ínség köszöntött be ebben az évben
1821.  – Karacs Ferenc térképén pusztaként jelöli Tornyost 
1825.  – érdekes ábrázolása Tornyosnak Antonius Bauer térképén
1826.  – újra megjelenik „Toronyosch” Johann Schönberg 

Kupferstichaendler térképén
1828.  – összeírás megyei szinten
1830.  – először pusztít kolerajárvány a vidéken; terméketlen az év a 

száraz nyár miatt; a káplán Klemits Pál másfél évig; felépül a Tóth-
tanya a Likasi úton

1831.  –  a szarvasmarhák égetett jelölésére két jelet kap Tornyos
1833.  – árvizek a környéken
1834.  – a területet a birkanyájak és ménes legeltetésére jelölték ki; eléggé 

terméketlen az év a szárazság miatt
1835.  – skorbutjárvány és marhavész 
1836.  – Blaschnek Sámuel Benjámin - Schedius Lajos János Tornyos 

ábrázolása a „végőri vidékek közönséges posták és utak 
földabroszán”; az adólajstrom egy híressori házat említ, amely 
később Csikmák malmos tulajdona lett; újabb kolerajárvány 

1837.  – tornyosi pusztai tanya említése szélmalommal 
1840.  – a leégett Baja megsegítésére gyűjtést szerveznek a környéken;  

combon lőttek véletlenül egy embert, aki hat nap múlva elhunyt
1842.  – Farkas Bertalan könyvében méltatja Tornyost több helységgel 

közösen
1847.  – kevés a termés ebben az évben; felesben árendálják a földeket; 

romlik a közbiztonság; égetett szamárjelek
1848.  – kemény tél volt, a környéken kifagytak a szőlőtőkék; kivégeznek 

egy útonállót, kinek bűne az volt, hogy Becse és Tornyos közt egy 
fiútól erőszakkal elvett két lovat (Puskás-Csamangó Mihály)

1849.  – ez év februárjában tornyosiak esnek áldozatul a „nagy 
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futásban” Felsőhegynél; tavaszra kolerajárvány tört ki; bőséges a 
gabonatermés 

1850.  – a gabonának jó ára van ebben az évben; a kolera ismét felüti a  
fejét a környéken 

1851.  – a Csík-ér melletti Gombos tanyán születik Gombos Gábor a 
későbbi polgármester és nagy zentai építtető; Mészáros István 
adományoz az egyháznak 

1852.  – a Privoda János féle házban 10-15 tornyosi szülő Kurucz Antal 
tanítót fogadta fel a gyermekeik oktatására és ebben az évben 
kezdődik a sakkélet Tornyoson

1853.  – Darnai Miklós adománya az egyháznak; folyamatos remelkedés
1854.  – Rudics Ferenc 50 Ft-ot adományozott az egyháznak; a 

búzatermés túlszárnyalja az előző évit, viszont felszökött az ára 
Európa miatt  

1855.  – kolera a környéken; hatalmas jégeső a környéken 
1856.  – nagy jégeső a környéken (Csantavértől egészen Zentáig); az 

őrlési díj 1/11
1857.  – kifagyott a kukorica és a gabona ára is esett, mivel bő lett a 

termés; terjed a tífusz, rüh, váltóláz, vérhas, szifilisz a környéken
1858.  – a Patócsok során iskolának jelöltek ki helyet
1859.  – a környéken búzát, árpát és kukoricát termesztenek, valamint 

zabot és herét; elszaporodott a nyúl a határban; romlik a 
közbiztonság 

1860.  – búzából, zabból és szénából kiemelkedő a hozam
1861.  – Keresztes Ferenc Budapestről lesz a megfogadott tanító a 

Lengyel Péter-féle házban; egy tornyosi írt be a Vasárnapi Ujságba
1862.  – Tornyoson az emberek nyáron erős munkával foglalkoznak, 

az asszonyok pedig sajttal, túróval foglalatoskodnak; Híressoron 
iskola kezd működni, előtte talán kucsma volt

1863.  – nagyon száraz az év, a kutak kiszáradtak, nincs fű a legelőkön, a 
télen kifagyott a vetés

1864.  – az ínség csökkentésére a hatóság vetőmagot oszt ki; bő lett a  
gabonatermés; skorbut a környéken

1865.  – zavargások a környéken a pénzügyőrök sorozatos visszaélései  
miatt

1866.  – május 24-i fagy a környéken; kolera is tombolt a környéken 
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1867.  – kitűnő termést hoz ez az év
1868. – egy pusztai dalt írt egy helyi „dalnok”, amelyet elküldött a 

Vasárnapi Újságba, ugyanide egy helybéli beírt a haza védőinek 
érdekében

1869.  – nagy esőzések az előző száraz időszak után; a helyi lakosok 
tanyai iskolák állítása végett folyamodtak a városi vezetéshez, 
szövegét a Vasárnapi Újságnak is megküldték; a felekezeti iskolákat 
átminősítették községivé; megjelenik a II. katonai felmérés térképe 
gémeskutakkal, fákkal és a középkori utakkal 

1870.  – kolerajárvány a környéken; fagy is sújtotta a vidéket, kevés lett a 
gyümölcs; országos összeírás; árvíz a Csikéren (Móricz)

1871.  – Gáspár Ferenc vezetésével iskola működik a Szupits-féleházban; 
Híressoron Burány Benedek kocsmát és szatócsboltot tart, 
valamint kovácsműhely is működött; keresztet emeltek Kopasz 
Mihály szállásán

1872.  – tavasszal árvíz a környéken; a Képviselőházi irományok XI. 
kötetében Tornyospusztát is beszámították Zenta adataihoz

1873.  – kolerajárvány a környéken;  Majoros József  lett a megyei  agarász 
egylet alelnöke; enyhe a tél

1874.  – magasak az adók
1875.  – megjelent a vándorsáska a környéken; megszavazták a 

járásosztást; bevezetik a méterrendszert; rossz a termés és mégis 
alacsonyak az árak

1876.  – nagy árvizek a környéken, májusi fagy is volt ebben az évben, 
roncsoló toroklob (diftéria) – járvány a környéken

1877.  – ismét fagykárok nehezítik az életet
1878.  – készülnek a Csík-ér szabályozásának tervei; Ország Mihály 50  

Ft-ot adományozott az egyháznak, hogy Kadvány Mátyás földjén 
fennmaradjon egy fakereszt; a napszám 75 krajcár, sertéshús kilója 
48 kr, méz 80 kr.; gazdag a szőlőtermés 

1879.  – szabályozzák a Csík-ér medrét 
1880.  – Bács-Bodrog megyei kölyök agárversenyt szerveztek a tornyosi 

pusztán; ebben az évben volt a leghidegebb január és a legmelegebb 
július húsz év intervallumában

1881.  – a Képviselőházban a Csík-ér ú.n. tornyosi átvágásáról értekeztek, 
egy hold föld elhordásáról a leendő meder kialakítása céljából 
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kotrógéppel a kézi kubikosok helyett (Hieronymi); nagyon esős 
a május és a június, majd nagy szárazság következett; gazdag a 
szőlőtermés 

1882.  – nagyon enyhe a tél, szinte tavaszias; megalakul a Tornyosi 
Katholikus Függetlenségi Kör, amely egyben könyvtárral és 
napilapokkal volt ellátva; fásítási akciók a környéken; jó a termés; 
járásosztás; sáskajárás a környéken

1883.  – felépül az első iskolaépület egy osztállyal és egy imaházzal 
Lengyel Dávid telkén

1884.  – nagy jégeső a környéken; a III. katonai felmérés igen részletes 
és pontos térképe; ebben az évben 99 napon esett eső; gyenge a 
búzatermés

1885.  – Rudics Gergely 50 Ft-ot adományozott az egyháznak a becsei 
úti márványkereszt fenntartása céljából; a Slavnić-soron Gregorije 
Macić a tanító a felekezeti iskolában; jó a búzatermés és a 
gyümölcstermés is jelentős; többen már rendelkeztek cséplőgéppel

1886.  – a megyében egyik szervezett fedeztetési állomásként jelölték ki 
a falut két ménnel (Nonius és Lector); egy földrajzi tanulmányban 
Tornyos-völgyet emlegetnek; Gönczy Pál térképe még a Csikér 
partjára helyezi Tornyost és Tornyos-pusztának jelöli a Kevi alatti 
területet; a híressori csárda tulajdonosa Burány Gyura szabómester 
és italmérő

1887.  – Méri János kovácsműhelyt üzemeltet 
1888.  – az ebben az évben megjelent Archeológiai értesítő még említi a 

templomromot; olcsó lett a búza
1889.  – csapadékos év, rengeteg esővíz hull
1890.  – április végéig zárva az iskolák a kanyarójárvány miatt; sáskajárástól 

való félelem; jó a búzatermés; a tanyasi és falusi árusoktól a 
zentai kofák már kora reggel felvásárolják az árut; Ungár-tanyára 
nevelőnőt kerestek; népszámlálást tartanak

1891.  – sertésorbánc jelentkezik a környéken; helyi gyermekmondóka 
jelenik meg Kiss Áron gyűjteményében; a zab és árpa jó termést 
hoz, a krumpli termése átlag alatti 

1892.  – Kőműves Albert borbélyműhelyt üzemeltet; a napszám 
szokatlanul megemelkedett a szokásos 2-3 fr helyett 10-12 fr lett

1893.  – megszűnik a Slavnić-sori iskola; csökken a gabona ára; bő a 
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gyümölcstermés
1894.  – megalakul a Katolikus Kultúrkör, ahol a könyvtár, keresztény  

szövetkezet, templom, plébánia, posta, stb. ebben a körben 
végbement tervezgetések után valósul meg; fellendülőben a 
selyemgubó tenyésztés; ebben az évben rendkívül hideg a tél

1895.  – bő a termés; az árak alacsonyak; sertésvész a környéken; a tél 
november 24-én kezdődött; Vikár Béla gyűjtőútja; küldöttség 
Kalocsán az érseknél

1896.  – hosszan tartott a tél, egészen március 24-ig, majd 
hirtelenmelegedett fel az idő; megindították a gyűjtést a templom 
építésére

1897.  – elkezdődik a téglák kiégetése a templom megépítéséhez; 
tífuszjárvány a környéken; lovak ragályos betegsége; Patócs Ferenc 
tanító lett az első kántor; aratósztrájk

1898.  – Jung János tanító szervezésével megalakul a Zenta-Tornyosi 
Keresztény Fogyasztási  Szövetkezet, korlátolt felelősséggel; egy 
helyi lány, Majoros Margit eljegyzés útján főnemesi rangba kerül; 
szatócsbolt működik a Sarkon Dóczy tulajdonában 

1899.  – májusban 8 napon át szakadatlan esett az eső; leégett a Burány-
féle gőzmalom, két hét múlva pedig a Buzassy-féle hengermalom 
a június végi és július eleji időszakban; egy helybéli nemes és 
nagyfajta tyúk-, pulyka-, kacsa- és lúdtojásokat; patkányinvázió; 
2500 kereszt búza égett le Biermann Jónás földjén

1900.  – kiírták a pályázatot a templomépítésre; júliusban erős kánikula 
tört a tájra; elkezdődik a templom építése Kikinday Aladár tervei 
alapján; lovakat vásárolnak fel a környéken szabadkai székhellyel a 
búr háborúba; Lengyel D. János, Gombos Imre, Gombos András, 
Gombos János, Burány Antal és Dér Fábián száz koronát adtak a 
templom melletti kőkeresztre; a király 200 koronát adományozott 
a templom építésére; a Kis-becsei úton megszűnt a forgalom

1901.  – befejeződik a templom építése és ebben az évben fel is szentelik; 
a nagyközönség megismeri a tornyospusztai sólet receptjét; eladó 
50 hold föld a templom mellett; előmunkálati engedély a tornyosi 
vasútra a kereskedelemügyi minisztertől; decemberben a gyerekek 
mezítláb jártak

1902.  – meleg az év eleje; a Tornyosi Keresztény Fogyasztási Szövetkezet 
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egy szövetkezeti teendőket taglaló szakkönyvet rendel a tagság 
részére; május 1-én fagy volt a környéken; meghosszabbította 
előmunkálati engedélyt a tornyosi vasútra a kereskedelemügyi 
miniszter még egy évre; kép készül az aratókról 

1903.  – népszámlálást tartanak, 1.964-en lakják a falut; petíciót írtak 
a katonai javaslatok ellen az újonclétszám felemelése miatt és 
feljuttatják a 245. Országos ülésre; megtörténik a templom 
technikai felülvizsgálata; aratósztrájkok; csendőrőrsöt állítanak fel; 
földrengés Zentán

1904.  – nagy volt a szárazság, a kukorica és a dohány is rosszul termett, 
nagy a drágaság

1905.  – elkezdték a Plébánialak építését; Vikár Béla gyűjtőútja a 
környéken; felépült a Csendőrlaktanya (a mai HK épülete) Endrei 
Soma tervei alapján; hamis „koronagyárosok” 

1906.  – befejezik a Plábánialakot, a plébános tisztjét Csóti János tölti 
be, a búcsún két pap is segédkezett a gyóntatásnál; felmerült a 
Tornyost is érintő vasútvonal kiépítésének kérdése a Tornyosi-
út nyomvonalán; Víg Lajos megjelenteti gyűjtését a lakodalmi 
kurjongatásokról; sertésorbánc-járvány tombolt a vidéken; 
aratósztrájk; felépül a Széll-iskola és a Rudics-iskola

1907.  – csendőrséget kap a falu; egy per folyt a kocsmáros ellen, akinek 
kocsmájában tiltott kéjelgés űzetett; augusztusban postaügynökség 
nyílt a faluban; vásároltak egy harmóniumot a templomba; 
iparcikkek drágulása; megalakul a Független Katholikus Kör; 
beiktatták Csóti Jánost, a parókia felállt

1908.  – a Tornyosi Önkéntes Tűzoltó-testület ez évben 200 korona  
segélyben részesült; temetőszentelés és egy fakeresztet állítottak a 
temetőben; a kövesút kiépítésének kérdése – a megye másik utat 
akart kikövezni, mert az megyei tulajdonú volt, a Zenta-Tornyost 
csak akkor ha Zenta 160.000 koronával járul hozzá; a férfiak 
napszáma 2 kor., a nők napszáma 1,50 kor.

1909.  – Bellosics Bálint tornyosi táncszavakat jelentet meg Borovszky 
monográfiájában; gyilkosság, egy gazda megölt egy zentai juhászt; 
megalakul A zentai külső járási tornyosi független polgárok köre; 
ebben az évben 109 temetés volt

1910.  – a népszámláláskor 888 személyt tartanak nyilván, és Csóti János 
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egy Képviselő-testületi felszólalásában kifogásolta az iskolák 
hiányát a környéken; egy országos hirdetés útján kiderül, hogy a 
faluban sodronyszövet ipartelep, fajcsirke- és kacsatelep működik; 
hőgutát kapott a búza; a temetések száma 93

1911.  – nagy a szárazság, méhet és virágot is tönkretett – írja egy helyi 
méhész; kolera a környéken; egy gazda beesett a kukoricaszárat 
szállító kocsija alá; érseki levél egy adományozóról, Polyák 
Henrikről, aki 1.000 koronáért szerezte a toronyórát; bizottság 
ellenőrizte le az új iskola telkét; 113-an haltak meg 

1912.  – tavaszi fagy és jégverés; elkezdik építeni az új iskolát a csendőr-
laktanya és a régi iskola között; olcsó képekkel becsapták a tornyosi 
plébánost; a búcsú három napjára kitették az Oltári-szentséget 
az érsek parancsára; felépül a Domonkos-iskola; 82 temetés volt 
ebben az évben

1913.  – földrengés a környéken az év elején; hó esett április közepén;  
Csóti János felszenteli az iskolát és elkezdődik benne a tanítás; 
megalakul a Gazdakör; a templom az 1825-ben épült orgonát 
kapja el a leégett zentai templomból; bolt és kocsma működik 
Feckmann tulajdonában; 90 temetés volt ebben az évben

1914.  – Lohr Ferenc és Tary Lajos budapesti templomfestők 
szecessziós stílusban kifestik a templomot; ketten vesztik életüket 
a háborúban; Tornyospuszta-postabélyeg; az első országos 
kukoricakiállításon Homolya Orbán ezüstérmet szerez, míg 
Puskás Sándor bronzérmet; dr. Konrád Márk nemesi címe mellé a 
„Tornyosi“ előnevet kapja; silány a termés; a plébános kérelmezte, 
hogy a zentai Nepomuki Szt.János szobor Tornyosra kerüljön; két 
betörőt fogtak, ötvenhét rablást vallottak be; rendkívül hideg a tél; 
a temetések száma 103 

1915.  -  tizenegy tornyosi esik el a fronton; a Bács-Bodrog vármegyei  
Gazdasági Egyesület Tornyospusztai Gazdakörének elnöke 
Puskás Sándor; kalocsai érseki köszönőlevél Polyák Henriknek, 
özv. Rudics Farkasnénak, özv. Rudics Gergelynének és Kadván 
Károlynak; sörhiány és a piaci árak magasak; tanítónők kántor-
kodnak; 120 az elhunytak száma

1916.  – a háború ebben az évben hat áldozatot követel; az iskola egy 
hónap késéssel kezdődik;  élelmiszerhiány és infláció; harangokat 
vittek el a faluból ágyút és golyót önteni; postaügynököt keresnek 
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hirdetés útján; 80 a temetések száma
1917.  – két hétig havazott egyfolytában, 70cm-es a hó; az elesettek száma 

öt fő; népszámlálást és állatösszeírást tartottak; megjavították az új 
iskola kerekes kútját és a és a Széll-iskolával együtt a kerítéseket; 
egy bestiális csecsemőgyilkosság borzolta a kedélyeket; 72-en 
hunytak el ebben az évben; elkészülnek a vitrázsok a templomban

1918.  – ebben az évben tízen áldozták életüket; Hunyadi György 2. oszt. 
őrmestert hátulról orvul meglőtték; katonai igazoltatáskor egy 
bújkáló embert leszúrtak; gabona beszolgáltatása; 1000 koronát 
gyűjtöttek az elesett tanítók özvegyei javára; előmunkálati engedély 
a Szabadka-Tornyospuszta vasútvonalra; a temetések száma 113

1919.  – tüdővészben még három személy hal meg a frontról hazaér-
kezettek közül; összeírják az iskolákban talált helyzetet; 78 temetés 
ebben az évben.
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TORNYOS FÖLDRAJZI TULAJDONNEVEI

1) Adai – határ - határ Zenta és Ada között
2) Ady Endre utca, a Likasi úttól délre, régen 18. reon
3) Állatorvos – állomás, a Helyi Közösség épülete mellett
4) Alsó-közép szállások - tanyák a Likasi-úttól Adahatárig
5) Babócs szállás – a II. katonai felmérés térképén, a régi „Uprava” 

helyén
6) Basch-tanya - tanya, Csantavér felé a Völgyön túl volt, lebontották
7) Balog-sor - Tanyavilág az északkeleti határrészen fénykorában kb. 

50-60 lakott tanyából állt, korábbi neve Grujin-sor is volt.
8) Bartók Béla utca – régen Gere-dűlő, a Likasi úttól délre a temetővel 

szemben  
9) Bálint Tamás-féle tanya - tanya a Völgyparton, a Pobeda 

birtokhoz közel
10) Becsei út - a Nagy-soron kezdődik és a földutakon elvezet Becséig
11) Beleszlin sor - házsor, a Likasi úttól északra
12) Benzinkút – az 1990-es évektől a Likasi úton, a falu központjától 

3 km-re Zenta felé
13) Bolt – vegyesbolt a Szabadság téren, pénzváltó és műszaki bolt is 

működött benne 
14) Branovački szállás – a II. és III. katonai felmérések térképein, a 

Csikér felső szakaszán
15) Bunker – tankok álcázására szánt építmény volt, a Széll-iskolától 

északra, Csantavér felé 
16) Burány-iskola – a későbbi Juhász-csárda, Burány György tulajdona, 

felajánlotta iskolának
17) Busz-állomás – a sarki épület Topolya felé eső részében található, 

négy beállóval
18) Buzassy-féle gőzmalom – 1899-ben leégett
19) Cigány-dűlő - a Likasi-úttól a temetővel szemben és Kevi felé 

vezet
20) Crni Jovan utca – ma Stevan Sremac utca, a Likasi úttól délre, az 

utolsó utca Topolya felé
21) Csantavéri határ
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22) Csantavéri határszéli iskola
23) Csantavéri út - régen Edvard Kardelj, majd Kosztolányi Dezső 

utca
24) Csendőrlaktanya – 1906-ban épült, ma a Helyi Közösség épülete
25) Csikmák szállás – a III. katonai felmérés térképén, Híressoron, a 

Likasi úttól délre
26) Csikmák-szélmalom - a Teca néni kocsmájával (vagy a mai Rózsa 

Sándor) szemben, a Balog Károly és a László Antal tanyái közt 
volt, kb. 1957 - 1960 között bontották le (konfiszkálták), már a III. 
katonai felmérés térképén is feltüntették

27) Csőszház - a Becsei út mentén, Tornyostól délre, az Ungár-birtok 
csősze lakott benne, lebontották

28) Dóczy-féle kocsma - régen egy Dóczy vezetéknevű ember tartotta, 
a XIX.sz. végén kezdte szatócsboltként, később bővült és kocsmát 
is nyitott, kocsma a Sarkon

29) Domonkos-iskola - iskola a Slavnić soron, Domonkos vezetéknevű 
adta a telket

30) Domonkos sor - a Domonkos-iskola mellett épült néhány lakóház, 
Domonkos vezetéknevű család tagjai lakták

31) Dózsa György utca – az Óvoda és az Iskola utcája
32) Dukai-kereszt – kereszt a csantavéri határ felé
33) Edvard Kardelj utca – ma Kosztolányi Dezső utca
34) Egészségház – orvosi rendelő, gyógyszertár és fogorvosi rendelő 

a Szabadság téren
35) Eke-dűlő – A Balog-soriak nevezik/ték a néhai Eke Ferenc 

tanyája mellett, a Likasi-úttól észak felé a Határútig tartó földutat, 
közigazgatási határvonal Tornyos és Bogaras között.

36) Engelmann Jenő tanyája – a Gyömrei út és a Völgy 
kereszteződésében volt, lebontották

37) Fatelep – lerakat volt a Petőfi Sándor utcában 
38) Fehér Ferenc utca – régebben Kis Ferenc utca, a Becsei úttól 

Topolya felé
39) Fehér-kereszt – Puskás Sándor állíttatta, 4 km-re található a 

templomtól a topolyai út völgyparti kereszteződésénél, levezet a 
régi Tornyoshoz

40) Feichmann v. Kolin-kocsma és bolt - a központban a Likasi út és 
a Becsei út kereszteződésénél
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41) Félfar sor – házsor, az Engelmann birtoktól vezet az adai határ 
felé, állítólag egy kikapós nőszemély lakott itt

42) Felső-közép-szállások – tanyák, a Likasi úttól és a Kiscsantavéri 
úttól húzódnak a csantavéri határig

43) Figaro borbélyüzlete – az akkori Tito Marsall utcán
44) Futball-pálya – a József  Attila utcában, lelátóval 
45) Gárdonyi Géza utca – régi Papp Pál utca, a Likasi útról északra 

vezet, a Szabadság térrel szemben
46) Gere-dűlő – a Likasi útról, az utászház közeléből indul, Kevi felé 

vezet, régen itt csak Gere vezetéknevűek laktak
47) Gombos szállás – a II. katonai felmérés térképén a Csikér 

bal partján a tornyosi út végén; a III. katonai felmérés térképén 
Gombos Zsiga neve alatt

48) Góré utca – Dózsa György utca, régen a Szövetkezetnek voltak itt 
kukoricatároló góréi

49) Göcő-féle tanya – tanya a Völgyparton, Csantavér felé
50) Gőzmalom – a Nagysor közepén volt
51) Gubik-tanya – a Likasi út mellett, Híres sor és Tornyos között, 

lebontották
52) Gyevi-dűlő – a Becsei úttól keletre, ezzel párhuzamos, régen Gyevi 

vezetéknevűek lakták (először Gyevi Péter)
53) Hadak útja – lásd Külső-becsei út
54) Hanák-dűlő – a falu keleti részén, a Likasi útról indul észak felé, az 

első tanya Hanák vezetéknevűé volt
55) Határút - út/határvonal Zenta és Kanizsa községek között, a 

hármas-határtól Zenta és Szabadka községek között,a csantavéri 
lóversenypályától a zentai kanálisig lehet utazni rajta.

56) Hármas-határ – a kanizsai-csantavéri-zentai határ találkozása
57) Helyi Közösség épülete – a Szent István utca (Likasi út) elején, a 

régi csendőrlaktanya
58) Herceg János utca – a régi Vak dűlő, a Likasi úttól délre, az Ady 

Endre után Zenta felé
59) Hevér János borbélyműhelye - a főutcán, a 60-as és 70-es években
60) Híres sor – két rövid sorból áll, a településtől keletre, Zenta felé, 

állítólag itt járt Rózsa Sándor, a „híres betyár”, azért nevezték el róla 
a házsort, régen itt sok Híres vezetéknevű ember lakott

61) Híres-sori csárda – 1886-ban Burány Gyura szabómester és 
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italmérő tulajdona volt 
62) Híres sori-iskola – iskola volt a Híres soron, már átalakították és a 

Juhász-csárda lett a helyén
63) Homolya bolt és kocsma – a Nagysoron a mai 50-es házszám 

helyén volt
64) Homolya-féle vendéglő - a központban a Likasi út és a Becsei 

út kereszteződésénél, a régi Feichmann-kocsma (Dóczy-kocsma) 
helyén

65) Homolya-kereszt - a Nagy-sor végén
66) Horizont – szórakozóhely a József  Attila utcában az 1980-90-es 

években, a futballpálya mellett
67) Horti János tanyája – a Gyömrei út és a Tornyosi út között, Sánta 

Horti János nagygazdáé volt
68) Hosszú Had Halom – az I. katonai felmérés térképén Tornyos 

puszta alatt délkeletre található, a mai Kevi 4. reonjának mentén
69) Jakus-dűlő – ma már utca, a temetőből vezet Tornyos felé, a Likasi 

útról indul Csantavér irányába
70) Játszótér – a Helyi Közösség épülete mögötti területen
71) JNA utca – vagy Jugoszláv Néphadsereg utca, ma Nagy sor
72) Jókai Mór utca – a Állatorvosi Állomás melletti utca, a Likasi úttól 

északra
73) József  Attila utca – a a Likasi út északi oldalán
74) Juhász-csárda - Híres-soron a1980-90-es években, a tulajdonos 

vezetéknevéhez igazodva 
75) Kadvány-féle tanyák – házsor a falu keleti részén, a temetővel 

szemben, hat Kadvány vezetéknevű testvér lakott itt egymás mellett
76) Kántor sor – utcarész, a Likasi útnak a központtól Topolya felé 

vezető része (ma Fehér Ferenc utca), régen itt lakott a kántor
77) Kazinczy-féle tanya – a Gombos sor déli részén, Kazinczy Tamás 

nagygazdáé volt
78) Keczeli jegyző-féle tanya – tanya a Völgy keleti felén, a Gyömrei 

út közelében, Keczeli Gábor csantavéri jegyzőé volt
79) Kecske sor – utcarész, valamikor mindenhol kecskét tartottak, „Jár 

a szája, mint a Kolovics Maris kecskéjéé”- Az egyik nagyothalló 
kecsketulajdonos látta, hogy mekeg a kecskéje, de sohasem hallotta.

80) Kevi út – lásd Gombos sor
81) Kisbecsei út – párhuzamos volt a becsei úttal, de a századfordulón 
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(1900-ban) megszűnt itt a forgalom
82) Kiscsantavéri út – a település Zenta felőli részéről vezet az út 

Csantavér felé egy L betű formát leírva, majd a Csantavéri útba 
torkollik

83) Kiserdő – a Likasi úttól délre, a Völgyben, a Csík-érhez közeli 
kirándulóhely volt

84) Koncentrátos – üzlet volt a temető sarkánál Kukucskában, régen 
vegyeskereskedésként, de kocsmaként is üzemelt

85) Kopasz sor – lásd Gombos sor
86) Kopasz-keresztek – fakereszt a Gere dűlőn, Kopasz Ferenc 

földjén, a másik Kopasz Mátyás keresztje a falu szélén
87) Kopasz szállások – a III. katonai felmérés térképén a likasi út alatt 

a Kevi felé vezető út bal oldalán, lásd Kopasz-sor
88) Kosztolányi Dezső utca – régen Edvard Kardelj utca, a 

Csantavérre és Szabadkára vezető út
89) Kovács-féle tanya – a templommal szemben Kovács István 

nagygazdáé volt
90) Kőműves Albert – borbélyműhelye, a Nagy sor 3. szám alatt állt az 

1890-es évek elején
91) Kukucska – házsor a temetőnél, Zenta felé esik, állítólag a házak 

piciny ablakairól kapta a nevét
92) Kuntity-féle szélmalom - a Burány soron, egy Kuntity vezetéknevű 

emberé volt, lebontották
93) Közép-járás – határrész a Kevi út, a Becsei út, a Likasi út és 

Adahatár között
94) Külső-közép-járás – határrész a Becsei úttól nyugatra, a topolyai 

határban
95) Külső becsei út - Törökjárás, Régi-országút, Hadak útja – út a 

Völgyben a Csík-ér mellett, párhuzamos volt a Becsei úttal és 
Becsére vezetett, már nincs meg

96) Lality-tanya - Lengyel-féle tanya a Csík-ér partján, a Likasi 
út mellett, régen a Lengyel családé volt, később pedig a Lality 
vezetéknevűeké

97) Lassú-disco – Disco Slow: szórakozóhely a Sarkon az 1980-as 
években, a lemezlovas vezetékneve alapján

98) Lengyel-féle tanya – lásd Lality-tanya
99) Likas – határrész, Tornyosról északra, a Likasi út, a Csantavéri út, a 
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Csantavéri határ és a Völgy között, feltételezhetően a volt Likasegy- 
házról kapta nevét

100) Likasi út – Zentáról a régi Likasegyháza felé vezet Tornyoson 
keresztül, a faluban Szent István utca

101) Malom – a központban gabonatároló, a Helyi Közösség épületé-
vel szemben

102) Madarász-dűlő – Kevitől keletre egy Madarász vezetéknevű épí-
tett itt először

103) Madarász-féle szélmalom – a Gyenes-iskolától északra volt, 
lebontották

104) Majoros-féle tanya – a Völgyparton, a Likasi és a Gyömrei út 
között, Majoros Klára tulajdona volt, a II. katonai felmérés idején 
pedig Majoros József  neve alatt tüntették fel

105) Medence – az 1970-es évek végén épült a mezőgazdasági birto-
kon 25x8x1,5m

106) Méri János kovácsmester műhelye az 1880-as években
107) Mozi – moziterem volt a központban, régen Rudics Ignác háza  

volt
108) Móra István utca – a Likasi úttól északra, a legutolsó utca Topo-

lya felé
109) Művelődési Ház – 1913-ban épült, iskola volt régen, ma Könyv-tár 

és gyakorló termek találhatóak benne, színpad és kb.200 személyes 
nézőtér is hozzáépült az 1980-as években. Homlokzata a Likasi útra 
néz

110) Naftások útja - A gázgyűjtő bekötő útja és annak folytatása 
a határútig/Sarnyai keresztig, ahol a tótfalusi úttal folytatódik, 
ez és az Eke-dűlő kedvenc útvonala a Tornyos és Orom közt 
közlekedőknek, feltéve ha járhatóak.

111) Nagy sor – a Likasi úttól délre, a templom utcája, a falu legrégebbi 
utcája, folytatása a Becsei út, régen JNA utca

112) Nagy út - Adáról a Bácska belsejébe vezető út Tornyosig futott 
és ott egybefutott Tornyoson a Csík-ér vonalát követve Becsétől, 
Bácsföldvártól, Péterrévén keresztül Tornyost, Csantavért, 
Tavankutat érintve Kalocsa irányába.

113) Nagy Lajos-kocsmája – kocsma a Csantavéri út elején, a mai 7-es 
házszám alatt a II. világháborúig, az udvarán lehetett kuglizni is

114) Óvoda – az iskolával szemben a Dózsa György utcában
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115) Öreg-iskola – a központban, a Csantavéri és a Likasi út sarkán, ez 
a legrégebbi iskola, 1883-ban épült, ma magánépület

116) Park – a piactér és az orvosi rendelő közötti terület, a II. világhá-
borús Petőfi-brigád tagjai részére fából készült emlékmű készült

117) Papp Pál utca – a Likasi útról északra vezet, a Szabadság térrel 
szemben, ma Gárdonyi Géza utca

118) Pap Sebestyén tanyája – a Likasi úton, Bogarastól Zenta felé
119) Pecarski Branko tanyája – Burány soron
120) Peracsa sarka – útkereszteződés, Tornyostól északra, Csantavér 

felé
121) Petőfi Sándor utca – a Likasi útról délre vezet, a Szabadság tér 

keleti felén
122) Pékség – a Szent István utca (akkor Tito marsall utca) 41-ben volt 
123) Piac – a Park és a Radnóti Miklós utca közötti terület, keddenként 

tartanak piaci napokat
124) Piac utca – Toldi Miklós, majd Radnóti Miklós utca, az új iskola 

keleti felén
125) Posta - a Helyi Közösség épületében
126) Pušin Dušan tanyája – a Csantavéri út és a Völgy között
127) Puskás-kocsma és bolt – a Likasi úton, a temető mellett Puskás 

János, a tulajdonos után nevezték el. A mai Szent István  utca 63-as 
számú épületében működött 

128) Radnóti Miklós utca – a Likasi úttól délre, az új iskola keleti felén, 
régen Toldi Miklós utca

129) Raktár – a Szél-iskolával szemben, két raktárépület volt
130) Rendőrőrs – a Nagysor elején
131) Régi futballpálya – Radnóti Miklós és Petőfi Sándor utcák által 

behatárolt terület az iskola mögött
132) Régi országút – Külső-becsei út
133) Rigó Jancsi cukrászda – a központban a Likasi út és a Becsei út 

kereszteződésénél, virágüzlet is volt később
134) Róna – régen 6. reon, az útászházzal szemben, a Likasi úttól vezet 

északnak 
135) Rózsa János keresztje - a Senta-promet boltjával szemben
136) Rózsa Sándor csárda – kocsma Híres soron, állítólag Rózsa 

Sándor is járt ide, jelenleg is üzemel
137) Rudics Gergely-kereszt - a csantavéri úton
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138) Rudics Ignác-féle ház – a település központjában, a Sarkon, ma 
ifjúsági klub

139) Rudics szállás – a III. katonai felmérés térképén, az „Uprava” 
helyén

140) Rudics szélmalom – a II. katonai felmérés térképén a Kevi felé 
vezető úton

141) Ružica-vendéglő  - a Petőfi Sándor utcában, a Fatelep mögött az 
1980-as évek elején

142) Sarok – a Becsei, Zentai (Likasi), Csantavéri és Topolyai utak 
kereszteződése

143) Sárga-major – középület volt a Völgyparton, a falutól délre, már 
lebontották

144) Senta-promet bolt - a Szabadság téren
145) Slajer-dűlő – Kevitől keletre, régen a Slajer vezetéknevű család 

lakott itt
146) Slavnić sor – házsor a falutól északra, a Kiscsantavéri út vezetett 

ide, már a III. katonai felmérés idejéből
147) Sremag-bolt - a1940-es évek második felében működött, a Rudics-

házban a Nagysor elején
148) Stevan Sremac utca – régi Crni Jovan utca, a Likasi úttól délre, 

Topolya felé
149) Szabadság tér – tér az Egészségház előtt, II. világháborús emlék-

művel
150) Szállás – régen 3. reon, a Völgy felé a Likasi út mindkét oldalán
151) Szárazmalom – a Csantavéri úton, a falutól északra, Lengyel 

Jánosé volt, ló húzta, már nincs meg
152) Széll-iskola – a falu keleti szélén, a Kevi út sarkán, Széll vezetéknevű 

gazda építtette
153) Szélmalom – a Nagysor közepén volt és a XIX.sz. közepén már 

létezett, a II. katonai térképen szerepel, ráadásul mindkét oldalon 
volt egy-egy

154) Szent István utca – Likasi út, régen még Tito Marsall utca
155) Szentgyörgyi Albert utca – a régi Gere-dűlő 
156)  Szép Irén-féle föld – a Becsei út és a Völgy között a falutól délre, 

régen egy híres nagygazda lányáé volt
157) Szorcsik-tanya – a Híres sortól keletre, Zenta felé, egy Szorcsik 

vezetéknevű gazdáé volt
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158) Szövetkezet – a Szövetkezet épülete, a Csantavéri út bal sarkán
159) Szövetkezeti-kocsma – a szövetkezet épületében volt a Fehér 

Ferenc utca 1-es számú épületében, az üzemeltető a helyi szövetkezet 
volt, bálozó hely

160) Tanítólakás és ideiglenes iskola - Keresztes Ferenc budapesti 
tanító lakott itt az 1860-as években, Kovács István tanyájának 
területén volt, 1925-ben lebontották

161) Tanárlakás - Dr.Prof. Laza Stanojević, orvos, zágrábi egyetemi 
tanár tulajdonában volt, csak időszakosan tartózkodtak Tornyoson

162) Teca néni kocsmája - a tulajdonos keresztneve után, szintén 
bálozó hely Híres-soron

163) Tekepálya – a József  Attila utcában volt, kétsoros automata, a 
futballpálya épületében

164) Temető – a falu észak-keleti részén
165) Temető dűlő – a temető keleti szélén indul a Likasi útról Csantavér 

felé vezet, ma Temető utca
166) Temető utca – régen Temető dűlő
167) Templom – a Nagysoron (Jugoszláv Néphadsereg u. régen)
168) Templom sor – Becsei út
169) Tito Marsall utca - ma Szent István utca, Likasi út
170) Toldi Miklós utca – ma Radnóti Miklós utca, az iskola ucvája
171) Toldi-kocsma – kocsma a központban a II. világháborúig, a Likasi 

út és a Becsei út kereszteződésénél, a Rudics-féle házban, de Turzai-
féle kocsmaként is működött a tulajdonos vezetékneve után, szintén 
rövid ideig, a Nagy-sor 2-es számú épületében

172) Tornyos-likas puszta – a III. katonai felmérés térképén Nagy sor 
és a Kevi út közötti rész

173) Tornyos puszta – a III. katonai térképen a Nagy-sor végén kez-
dődik

174) Tornyos-völgy - (Tornyos Thal), az I. katonai felmérés térképén 
Csantavér alatt

175) Tornyos-likasi völgy – a III. katonai felmérés térképén
176) Tóth tanya – Híressor szélén Zenta felé az eperfánál, 1830-tól
177) Törökjárás – Külső-becsei út
178) Tutor-tanya – a falutól délre, régen egy Tutor vezetéknevű 

nagygazdáé volt
179) Tűzoltó otthon – a Petőfi Sándor utcában
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180) Új iskola – a Likasi úttól délre, a Dózsa György és a Radnóti Miklós 
utcák között

181) Ungár-féle tanya – a falutól délre a Völgyparton, Ungár vezeték-
nevű nagybirtokosé volt, már nincs meg az épület, a régi Gombos        
szállás helyén

182) Uprava – a volt Mezőgazdasági Kombinát VI. munkaegysége a 
csantavéri úton a falu szélén

183) Utászház – a falu keleti szélén, közvetlenül a Likasi út mellett
184) Vaskereszt – a Gyömrei út és a Becsei út kereszteződésénél, vasból 

készült
185) Vas Roza dűlője – Vas Rozáliának volt itt tanyája
186) Vas-tanyák – tanyacsoport, a Becsei út és a Gyömrei út kereszte-

ződéséhez közel, tulajdonosai a Vas vezetéknevű család tagjai voltak
187) Vencel-bolt – a Likasi úton a központtól keletre, Oláh Vencel 

üzemeltette, ma a Trgopromet üzlete
188) Virág utca – a Likasi úttól északra, a József  Attila utca és a temető 

között
189) Völgy – Zenta nyugati határában húzódik, a csatornázott Csík-ér 

folyik benne
190) Völgypart – a Völgy két oldala

Az itt felsorolt földrajzi elnevezések vázát a Matijevics Lajos / Penavin Olga 
által szerkesztett Zenta környéki földrajzi nevek adattára adta és erre épült rá a 
kibővítés.
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MOSOLYGÓ CSIKÉR-MENTE

A válogatás Tőke István múlt századi gyűjtéséből való és 
a történetek a  Mosolygó Tisza mente I-II című könyvekben 
jelentek meg

_____________________________

DÖME LÁSZLÓ

Nevezetes pedagógusa volt a régi Zentának és környékének 
boldogult Döme László tanító úr. Még valamikor - a század elején - a 
kalocsai preparandián szerzett magának kántortanítói oklevelet, és előbb 
a zentai tanyavilágban, majd később bent, a városban hintette a kultúra 
magvait, és tanítgatta emberségre a busafejű alvégi emberpalántákat.

Igen határozott fellépésű, szókimondó embernek ismerték, s 
nagyon respektálta mindenki, mert rendkívül keménykötésű, erősfájú 
ember hírében állott. (Annak idején a Monarchia ifjúsági birkózóbajnoka 
volt.) Tanítói pályafutását a tornyosi földeken levő Bűn-iskolában kezdte. 
Mivel akkorjában még osztatlan iskola járta (azaz: egy tanteremben egy 
rakáson volt a tanító keze alatt mind a négy osztály), szeptemberben nagy 
tisztelettel vezették elébe a szülők a különböző korú csemetéket. Abban 
az időben nem volt még ekkora gyermekkultusz, mint mostanában, ezért 
hát nem egy anya ilyen szavakkal bízta fiúgyermekét az új tanítóra:

- Aztán, ha nem engedelmeskedik, csak üsse, tanító úr! Kap ez 
otthun is ! ! !

- Bóházza kti jól a gatyácskáját a nádpálcával! Ügy lesz ember 
belűle!

- Csak a bőrivel számoljon el . . .!
A biztatás fölösleges volt, mert Döme tanító úr - aki ugyan 
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szerette a gyerekeket, s jó tanító is volt - le-lekapta őket a tíz körmükről, 
ha úgy érezte olykor, hogy túlmennek az elégen.

Mesélik, hogy egy ízben valami izgága, rosszcsont gazdagyereket 
talált ellazsnakolni, olyan kiadósan, hogy a gyerek végigrücskölte a dűlő 
hosszát egész haza a tanyájukig. Másnap délelőtt a tanítási órák egyikén 
csak berúgta valaki a tanterem ajtaját, s egy félrecsapott kalapú, panyókára 
vetett lajbis gazda köszönt be az iskolába:

- No, hé! Maga a tanító? Maga emelt kezet az én gyerekemre?
Döme tanító úr előbb leültette a vendég tiszteletére felálló 

megszeppent tanulókat, majd az apához fordult:
- Nem beszélnénk ezt meg inkább az én szobámban?
- Ahogy gondójja! Megfelelek én magamé ott is . . .
A szoba ajtajában a tanító előreengedte a vendégét, majd amikor 

maga is belépve, becsukta utána az ajtót, se szó, se beszéd, két akkora 
pofont adott a gazdának, hogy az az eget is nagybőgőnek nézte.

- Mit akar maga nekem mondani? - kérdezte villogó szemekkel, 
fenyegető hangon a hangosságát hirtelen elveszítő gazdától.

- Se... s... sem... mit, tan ... ító úr. Most már... sem ... mit – dadogta 
a megszeppent gazda.

- No, csak azért kérdezem. Nézze, én filléres emberben forintos 
kárt nem akarok tenni, de ha maga most nyomban el nem kotródik 
innét, hát lepedőben fogják hazavinni. Megértette? S jegyezze meg - tette 
hozzá -, hogy én azért vertem meg a csemetéjét, mert embert akarok 
faragni belőle. Különbet, mint az apja. Itt a kijárat! - mutatta meg az ajtót 
az„elégtételt” kapott gazdának.

Döme tanító úr a tornyosi gyerekekkel
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Tornyosi szolgálata idején egy alkalommal a Szövetkezet sarkán 
álldogálva szemlélődött, amikor négy fiatalember karikázott feléje a 
kövesúton, Zenta irányából. Atyafilátogatóból jöhettek, mert hangosak 
voltak, s - a bortól-e, pálinkától-e? - igen-igen dagadt bennük a virtus 
meg az önérzet.

Döme tanító úr nyomban fölismerte bennük régebbi tanítványait, 
akiket még a gunarasi iskolában tanított, s akiket - szó, ami szó - gyakran 
eltángált, mert arról voltak nevezetesek, hogy egyikük sem kapott éppen 
hideglelést a tudásszomjtól.

A legények is észrevették egykori mentorukat.
- Nézzétek csak, ki van ott: a tanító úr!
- Ördög b’on a keze szárába, de sokat megvert bennünket! 

Emlékeztek?
- Adjuk most vissza neki a kölcsönt! - pujgatták egymást a 

kerékpáros betyárok.
Azon nyomban le is szálltak a nyeregből, s illedelmesen 

odaköszönve, megkérdezték volt mesterüket:
- Ugye most meg van ijedve, tanító úr?
- Nem vagyok én, fiaim. Egy cseppet sem.
- Nem-e? Hát nem fél tőlünk?
- Miért félnék?
- Hát, hogy most megverjük...
Nemcsak jó tanító, hanem jó lélekismerő is volt a tornyosiak 

iskolamestere, mert így szólott a markaköpő legényekhez:
- Nézzétek, fiaim, én ugyan nem szoktam lónak tisztölni a 

szamarat, de annyit mondhatok, hogy akiket én tanítottam, azokból mind 
rendes ember lett, s egyik se süllyedt odáig, hogy kezet emeljen az apjára, 
anyjára, no meg a tanítójára. Akartok még valamit?

Az emberséges hangra a négy legény is megszelídült, s a 
„verekedést“ most a vendéglőben folytatták közösen, ahol külön meg is 
köszönték a tanító úrnak, hogy „annyit bajlódott velük“.

DÓCZI BÁCSI RÉSZESEI

Kerül tán még idős tornyosi, aki akár személyesen, akár 
hallomásból ismerte az öreg Dóczit, a kereskedőt. Még valamikor a múlt 
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század végén vetődött ki Tornyosra, s ott szatócsboltot nyitott. Gombbal, 
egy-két guriga cérnával kezdte, de hamarosan úgy megtollasodott, hogy 
30-40 lánc földet szerzett a családjának. Ekkor már kocsma is volt a bolt 
mellett, és itt mérte Dóczi bácsi a pálinkát a tornyosi legényeknek. Aki 
nem tudott neki pénzzel fizetni, attól elfogadott terményt is fizetség 
fejében. Egyszer kukoricaszedés idején, egyik szombat este néhány kevés 
pénzű fiatal részes munkás iddogált a kocsmájában, azaz inkább cask 
nyalogatta a pálinkát, hogy mennél tovább tartson. Mikor kiürült a fityók, 
kértek még, de már csak hitelre.

- Arra nem adok, fiaim - mondta az öreg, fölmutatva a kocsma 
falán függő feliratra: Tisztelet mindenkinek, Hitel senkinek!

- De - tette hozzá bizalmaskodva -, ha szereztek nekem szép 
csöves kukoricát, lesz bor is, pálinka is! - biztatta őket.

Összesúgtak a legények a nagyasztal mellett, aztán zsákokat 
kérve az öregtől, kiléptek az októberi éjszakába. Nem mentek messzire. 
A kocsma mögött ott húzódott egy dűlőhosszan az öreg Dóczi talpon 
álló kukoricája. Beálltak szépen a túlsó végébe nehogy a kocsmából ki-
bejárók meghallják a szárak közti zörgést), és szaporán kapkodni kezdték 
Dóczi bácsi kukoricáját. Kit leszedtek, kit meghagytak – sötét volt, 
ugye — de nem egész éjfélre behordták jóval több mint a felét. Csak a 
kocsma körül hagytak néhány kvadrátnyit, nehogy másnap gyanút fogjon 
a gazda. Odabent Dóczi bácsi örült a szép kukoricának, s nem győzte 
mérni és jegyezni, melyik legény hányszor fordult. A munka végén pedig 
becsülettel kifizette őket.

MIBŐL VAN A PANTALLÓ?

Iskolát látogatott a tanulmányi felügyelő a zentai határban. Az 
egyik tanyai iskolában környezetismereti órán vett részt, ahol a tanító 
néni éppen a háziállatokról faggatta másodikos tanítványait. Mikor a 
szarvasmarháról a juhra terelődött a szó, a tanítónő - hogy biztos legyen 
a dolgában - az egyik környékbeli juhász fiókáját állította a placcra.

- Mondd csak, Jancsi fiam, mit ad a birka?
- Az tejet ad, tanító néni.
- No, persze, azt is, de mit még? - puhatolódzik tovább a tanítónő.
- Hát a birka . . . a birka az azt adja, hogy gyapjút is ad.
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- Na látod, tudod te! - serkenti a gyereket a pedagógus. - S most 
azt mondd meg még nekünk, hogy mit készítenek a gyapjúból?

- A gyapjúból? - szalad fel a gyerek szemöldöke. - Hát a gyapjúból 
azt készítik, hogy... hogy...

S itt Jancsi gyermek megakad a tudományban, oszt se té, se tova. 
Hallgat. A tanítónő, hogy segítsen rajta, más-más rávezető kérdést tesz 
fel, de ne adj isten, hogy a gyerek rájönne: a gyapjúból szövet lesz. Még az 
órát látogató inspektor is bekapcsolódik a mentési munkálatokba, s hogy 
kissé kérkedjen a pedagógusnő előtt a népi életben való jártasságával, 
megkérdezi a gyereket:

- No, mondd csak, miből van a pantallód, kisfiam?
A gyerek gondolkodás nélkül rávágja:
- Hát szétfejtettük öregapám régi nagykabátját, oszt abbú’.

BÚCSÚJÁRÁS

Valamikor a tornyosi meg a zentai hivők évről évre igen nagy 
számban jártak az Apatin melletti Doroszlóra búcsúra. Boldogult Domány 
Jóska bácsi szokta vezetni a búcsújáró sereget, amelynek mindegyik tagja 
valamilyen fogadalmat tett purgatóriumi büntetésének elengedésére. A 
búcsú napja pünkösdre esett, tehát olyan időszakra, amikor már nyáriasan 
öltözve lehetett nekivágni a hosszú, fárasztó gyalogútnak. Egy ilyen 
zarándoksereget - már hazafelé vonulóban - zápor kapott el Topolya alatt.

Az egyik búcsús asszony, hogy a zuhancstól védje magát, 
felhajtotta fejére a szoknyáját, de olyan ügyetlenül, hogy a szoknya alatti 
egyetlen fehérneműt, a pöndölt is magára borította, s aztán így lépkedve 
énekelt tovább a sorban.

Az asszonyok mögött a férfiak haladtak, s közülük ki botránkozva, 
ki meg - kiesve a búcsújárás áhítatából - derűsen nézte a látványosságot. 
Tanakodni kezdtek ott az asszony mögött, hogy tán szólni kellene neki, 
mert hát ez azért mégsem illik, a szemérmet is sérti...

Mire az egyik búcsús leintette őket:
- Ugyan, hagyjátok, ne törődjetek vele! Hátha éppen olyan 

fogadalmat tett, hogy így járja meg a búcsúutat Topolyától Tornyosig.



164

KÖSZÖN-E SZENT JÁNOS?

Még az első világháború előtt valamely búcsújáró napon a többi 
istenes hivő között belátogatott Zentára egy tanyalakó jámbor tornyosi 
is. Kihasználva az alkalmat, a mise után elindult egy kis városnézésre, 
meg a Tisza-partra szemlélődni. Gyüszmékölés közben belebotlott a 
Tópart utca elején az akkortájt felállított Szent János szoborba is. Nézte, 
gusztálta, hümmögött hozzá, látszott, hogy igen meg van elégedve.

- Úgy megbámujja, tatám, azt a szobrot, akár Tornyoson szokás 
a menyasszonyt! - köszönt rá egy kádenciás tóparti ismerősféléje.

- Ha meg nem sérteném, ugyan kit tisztőnek a zentaiak ebben a 
szentben? - érdeklődött a tanyasi atyafi, hallatlanná téve a másik évődő 
megjegyzését.

- Ebben? Nepomuki Szent Jánost. De jól megnézze, mer’ ez ám 
nem olyan közönsíges kűszent, mint amilyent odakint láthat a Likasi út 
mellett!

- Nem-e? - kíváncsiskodott a tanyasi magyar. - Osztán mér’ nem?
- Azér’, mer’ ha ez meghajja a déli harangszót, a süvegét is 

megemeli hozzá!
- Nono... hiszem, ha látom!
- Fogadjunk!
- Állok elébe! Úgyis maga lesz, aki megbánja...
Fogadtak egy liter boritalba, s az öreg, aki amúgy is jól 

elpilledt a város föltekintésében, komótosan helyet foglalt a szobor 
árnyékában. Elővette a kostök zacskót, megtömte a pipát, és rácsiholt. 
Várta a harangszót. A tóparti ember továbbment, de delet várni ő is 
visszaérkezett a Szent János térre. Pont 12-kor annak rendje s módja 
szerint a harangozok városszerte megkondították a harangokat, de 
bizony a süvegelésből nem lett semmi.

- No, lássa, hogy elvesztette! - fordult az öreg a tóparti felé. – így 
osztán hát nincs más hátra, mint előre: a Hajduskáhon!

- Mehetünk, tatám, de az áldomást maga fizeti!
- Nem így vót az egyessíg, hajjá!
- Nézze: a fogadás úgy szólt: ha meghajja a szobor a harangszót, 

akkó’ leveszi a süveget. Mivelhogy Nepomuki Szent János bronzbul 
meg kűbül van, hát nem is hallhatta meg. No ugye? Ezér’ maradt el a 
köszönés, és így nyertem meg én a fogadást!
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MIRE JÓ A SZIVAR?

A tornyosi földön történt, még valamikor a század elején. Két 
tanya állott egymás mellett, s még csak kerítést sem húztak közöttük. 
Az egyik tanyásgazdának sudár derekú, szép hajadon lánya, a másiknak 
szálas legényfia - éppen összeillettek. Tervezgették is néhanéha bor 
mellett az öregek, hogy milyen jó lenne összeházasítani a fiatalokat, 
milyen szép darab földdé is állna össze a kettejük hozománya! Csakhogy 
ám a legény szenvedélyes dohányos volt, a leány pedig kijelentette, hogy 
ő bizony csakis olyanhoz megy feleségül, akinek nem a pipa az istene. 
Máskülönben szót értettek a fiatalok, bálba is együtt járogattak, s idő 
múltán maga a legény is kezdte belátni, hogy igazuk van a szülőknek, 
mikor regnálnak rajta: nősüljön már, és hogy mégiscsak a szomszéd lány 
lenne hozzá a legmegfelelőbb parti.

- Eh, eszi fene, majd csak lesz valahogy, no! - gondolta, és otthon 
hagyva pipát, kostök zacskót, úgy ment át apjával, anyjával leányt kérni 
a másik tanyába.

Mivel pipa nélkül a leányzó is kezesebb lett, nem kérette magát 
sokáig, hamarosan megtartották a lakodalmat. A lagzi után első estén így 
szólt az ifjú férj a feleségéhez:

- No, te csak ágyalj meg, osztán feküdj le, én addig majd szétnézek 
a jószág körül! Majd gyüvök... - s azzal fogta a subát meg a pipát, s ment 
ki az istállóba. 

Ott rácsiholt, befeküdt a jászolba, füstölt egy darabig, s aztán 
el is aludt szépen. Nem így a menyecske! Várta, várta az urát sokáig, 
haragudott, amiért késik, aztán meg rídogálni kezdett, de mert restellett 
utána menni, végül is sírva elaludt ő is. Másnap reggel nagy hűhóval 
köszönt át az új asszony édesanyja:

- No, hogy aludtatok, lányom?
Szégyellette a leány a dolgot, ezért csak ímmel-ámmal szólt 

valamit az anyjának, és csapott hozzá egyet a kezével. A következő este 
ugyanígy történt: a férj az istállóban, az asszonyka meg odabent töltötte 
az éjszakát. Mikor aztán reggel újra kérdőre vonta az anya a leányát, 
az szegény pityergőre fogva bevallotta, hogy bizony, az ura még egyik 
éjszaka sem hált vele. Az anya, aki házasabb lévén, értett már egy-két 
asszonyi praktikához, ezt mondta a lányának:
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- Ne rijj, lányom! Itt van, nézd, hat krajcár, elmész be Tornyosra 
a Fleckmannhoz, és veszöl rajta három pántlikás szivart! Este, amikor 
menni készül az urad kifelé, kínáld csak oda neki az egyiket, hogy 
gyúccson rá! Ha egy kis esze van, meglátod, odabent marad. Tiltakozott 
a fiatalasszony váltig, hogy így meg úgy, dehogy vesz, s éppen ő... Ám 
addig-addig, hogy csak rávette az anyja a szivarvásárlásra.

S lám, mi történt!?
Akkor este is, ahogy indult volna kifelé az ifjú férj, a menyecske 

megkínálta:
- Várj csak, hékám! Nézd, mit adok-e?!
Megörült a fiatal gazda az előkelő szivarnak, rágyújtott, leült, és 

végül bent maradt egész éjszakára... Sőt másnap is, harmadnap is . . .
A következő nap reggelén már korán szaladt az asszonyka.
- Hova, hova, lányom? - kiáltott utána az anyja.
- Szaladok a boltba, édesanyám! - szólt vissza futtában a 

menyecske. - Szivarért! - tette hozzá szemérmeskedve.
- Várjál no, ne siess úgy, gyerekem! Adok egy hatost, oszt hozzál 

apádnak is . . .

IMA ESŐÉRT

 M. F.-ről, az egyik zsugoriságáról messze földön híres 
nagygazdáról mesélik a hajlott korú földművesek, hogy rettent 
összeférhetetlen, kacifántos ember volt. Haragban állt nemcsak a bérlőivel, 
hanem mindegyik földszomszédjával, s egy nadrágszíjnyi keskeny folder 
nem átallott évekig pörösködni, bíróságról bíróságra huzakodni tulajdon 
öccsével sem.
 Mondják, hogy egy aszályos esztendőben, amikor a kiégett 
földek hónapok óta nem láttak csapadékot, s amikor a környékbeli 
falvakban mindenütt esőért imádkoztak a hívek, M. F. is csüggedten 
pislogott a felhőtlen ég felé: ugyan borul-e valamerről. Mit tesz Isten? 
Borult. Topolya felől szépen baglyasodtak a felhők, s F. bátyánk rögtön 
fohászba kezdett, mert máskülönben igen vallásos volt őkigyelme.
 - Én Teremtőm, kérlek, adj egy jó kiadós esőt, de csak pasztába, 
csak nekem! Az öcsémnek ne!
 Emlegetik, hogy mire Tornyos fölé ért az „üdő“, olyan vihar 
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kerekedett belőle, hogy szegény tornyosiak azt hitték; kő kövön nem 
marad. Esőt is adott a Teremtő, de bizony köszönet nem volt abban. 
Mikor lecsordult az égből a jégeső, M. F. is ijedten húzódott enyhelyre, 
s tanyájának eresze alól pislogott a jégre, miközben - módosítva az 
imádságon - így fohászkodott:
 - Széltibe, Uram, széltibe! A testvéremére is! 

HÍRESSORI „KI MIT TUD?”

 A rossznyelvek szerint ez a Zenta környéki település azért kapta a Híressor 
elnevezést, mert a múltban itt termett a legtöbb izgága és kötekedő parasztlegény. 
Mesélik, hogy egy-egy falusi búcsún vagy vásáron, ha jó kedvük kerekedett, három-
négy híressori bicskás tíz tornyosit is kivert a kocsmából. A Felsőhegyről jött legények 
pedig, ha Híressoron vitt keresztül az útjuk, úgy meghunyászkodtak, mint a 
tanyai kuvasz a városban, amelyről azt mondják, hogy lába közt a farka. Mert 
volna csak egy is hencegni... Rögtön megkopogtatták volna a feje tetejét. Azóta már 
persze szelídültek az erkölcsök, s alábbhagyott a híressoriakban is a szilajság, és 
a régi virtusra a település nevén kívül nem is emlékeztet ma már szinte semmi. Ez 
a história, amit alább elmesélünk már a „szelídebb” korból, közvetlenül az első 
világháború utáni időkből való.

 A híressori kocsmában surbankó legények kötődtek egymással. 
Virtuskodtak, híreskedtek. Különösen egyikük, egy jól megtermett szálas 
falusi dalia, akit a többi ugyancsak respektálni látszott. Ott darvadozott 
a kocsma egyik szögletében Horti Imre bácsi, a kiszolgált és rokkant 
közvitéz is egy pohárka bor mellett. Amikor már nem győzte hallgatni a 
kakaskodó legény hencegését, csendes hangon odaszólt hozzá:
 - Öcsém! Úgy látom, hogy teveled senki se bír itt a kocsmában. 
Hát velem fogadnál-e?
 - Ne izéljen mán, Imre bátyám! Há’szen kendet a kisujjammal a 
falra kenhetném.
 - E‘hiszem, fiam. De ehhez nem kell nagy erő, amibe most 
fogadunk.
 - Állom!
 - Te adod a tíz liter bort, amit eddig összenyertél, én meg a 
dupláját.
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 - Hát nem szép tőlem, de azér csak állom.
 - No, akkor csak ülj le, öcsém, ide mellém, osztán neked is pont 
azt kell csinálnod, amit nekem.
 Nevetett mindenki: ugyan mit tudhat csinálni ez a nyiszlett 
rokkant, ez a kis szőrféreg, sárpenísz, amit az a marhaerős legény ne 
tudna.
 Imre bácsi végignézett az asztal körül állók csoportján, s némi 
hatásszünet után, a jobb kezével kivette a - bal szemét. (Tehette: üvegből 
volt!)
 Egy csapásra kitört a hahota. Még a lefőzött marhaköpő legény 
is együtt nevetett a többiekkel, s aznap este Imre bácsi volt Híressor 
hőse.

ZÁLOGBAN A VIRÁG

 Még a világháború előtt történt, hogy aszályos esztendő 
köszöntött a földművesekre. Miként az idén, ugyanúgy akkor sem esett 
egész télen semmi hó, a tavasz és a nyár is száraz lévén, rettenetes nagy 
szárazság és drágaság uralkodott.
 Ekkor történt, hogy a tornyosi Feckmann izraelita kereskedő és 
kocsmároshoz beállított egy kisgazda ismerőse és 200 koronát kért tőle 
kölcsön.
 - Biztos píz ez, Feckmann úr - erősítgette a gazda - mert oda 
adom érte zálogba a legjobban tejelő tehenemet. (Az az egy volt neki!) 
Ha három hónap múlva nem fizetek, a magáé a Virág.
 No, ki is kerekedett erre a Feckmanné szeme, s előbb csak 
pusmogott, aztán meg bökdösni kezdte az urát. Ugyancsak handrikált 
valamit neki németül. Biztosan azt hajtogatta, hogy „add oda, te marha, 
koldus ez, sose tudja ez megadni a kölcsönt, s aztán kétszázért miénk a 
tehén!”.
 Hajlott is a szóra a kocsmáros, de mielőtt még kinyálazta volna a 
bugyellárisból az összeget, még írást is csinált az egészről, és csak azután 
olvasta le gazda-ismerősének a 200 koronát.
 - Csak majd a tejért azért e’gyüvünk ám minden reggé’, mer’ a 
gyereknép nagyon étkes nálunk! - köszönt el a gazda.
 Otthon az ember sebtében elmondta az asszonynak a cserét, s 
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már vezette is a Virágot.
 - Megvagy te, hé, bolondulva? Hát mire köllött nekünk az a 
kétszáz korona? - évelődött az asszony.
 - Mire-e? Hát arra, hogy betegyük az almáriumfiókba. Három 
hónap múlva meg majd visszaadjuk.
 - Oszt te azért adod oda a tehenet, hogy a pénz itt heverjen az 
almárium térítője alatt?
 - Azér’ hát! Mer a Feckmann majd eteti közben a Virágot ebbe 
a takarmánykúdús világba, de nekem nem köll etetnem az ő kétszáz 
koronáját.
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