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„Jönnek olyan idők, amikor rettenetesen kapaszkodnunk kell. Makacsul meg kell fogódzkod-
nunk mindenben, ami a miénk, ami rólunk szól, amire büszkék lehetünk. Mindenben, ami 
létezésünket, ittlétünket bizonyítja töretlen módon.” 

(Virág Árpád, Magyar Szó, 2015. január 24.)

A helytörténészek megszállottak, önként vállalt feladatuk elkötelezettjei. Néha eszten-
dőkig kutatnak valamit, máskor véletlenül rábukkannak a témára, ismét máskor egy-egy 
biztatás vagy váratlanul előkerült adat indítja be azt a láthatatlan gépezetet, ami mozgásban 
tartja és kikényszeríti a végeredményt: a helytörténeti írást. Érdemes megemlíteni azokat a 
ritka alkalmakat is, amikor a helytörténész megbízás alapján fog munkához, leginkább jeles 
évforduló kapcsán. Szerencsés körülmény, mert a kezdetektől biztos a végeredmény megje-
lentetése. 

Minden helytörténész arra vágyik, hogy munkájának eredménye könyvben jelenjen meg. 
Az az igazi, a könyv! Arra pedig mostanában nincs pénz, vagy csak nagyon keservesen jön 
össze. A haladóbbak már túltették magukat ezen, és örömmel közölnek például a Bácsor-
szágban, ami számunkra az egyetlen itteni közlési lehetőség. Persze írásainkat közzéteszik 
időnként az újságok is, ám ott műfajilag is, terjedelemben is alkalmazkodni kell a lap kon-
cepciójához, és ez gyakran elüti a tanulmány valódi értékét. Nem közölnek lábjegyzeteket, 
nincs hely a források ismertetésére, és egyébként is a szabott terjedelem erősen befolyásolja a 
téma kifejtését. 

A helytörténészek kibányásznak olyan részletetek, amikkel a történészek már nem foglal-
koznak. A helyi értékeket veszik számba, a történelmi események és folyamatok helyi, esetleg 
kistérségi vonatkozásait tárják fel, emberközelbe hozzák a történelmet. Ettől válik igazán 
hitelessé, amit írnak. 

Örökösen visszatérő aggodalom az adatok és összefüggések pontossága. A történelemírás 
mindig viszonylagos. A helytörténész esetében is. A témaválasztás, a feldolgozás módja, a 
kiemelt adatok vagy idézetek, az összefüggések és következtetések megfogalmazása mind-
mind függ az aktuális irányzatoktól és – természetesen – a szerzőtől. A szerző az első szűrő, 
ami valamilyennek mutatja, vagy éppen nem mutatja a tényt. De ugyanezt teszi a közösség 

„MIVÉGRE?”



VMHE Évkönyv 6.

6

beállítottsága is. Gondoljunk csak a zentai csatára. Az egyik legjelesebb és legvéresebb csata 
a magyarok szempontjából fényes győzelem, a törökök oldaláról nézve viszont véres vereség. 
A tények ugyanazok, csupán az értékelés más. Mint ahogyan a bevonuló tankok mindig fel-
szabadítók, a kivonulók pedig mindig megszállók voltak. Időtől, helytől, néptől függetlenül. 
Ezért van az, hogy idők múlásával az eseményeket átértékelik. Újraírják a történelmet. A 
történelem szubjektív a töménytelen tény ellenére is. 

A győztesek igyekeznek úgy berendezkedni, hogy győzelmük állandósuljon. A vesztesek 
igyekeznek felkészülni a visszarendeződésre. Ennek megfelelően írják a közelmúlt történel-
mét. Gyakran csak az idő múlása rakja helyükre az eseményeket. Meg azok, akik érzik, hogy 
az az idő már elmúlt. A történelem tehát a jelenről szól. Így válik a múlt jelenné. Fordított 
működés. Megszoktuk, hogy a jelen válik múlttá, a múlt pedig történelemmé.  

A helytörténetírást szubjektívvé teszi a forrásválasztás is. Nem mindegy, milyen irodal-
mat lapozunk át, kiket kérünk fel adatközlőnek. Aztán pedig az sem mindegy, hogy a be-
gyűjtöttek milyen súlyozással jelennek meg a feldolgozás során. Az oral history, vagyis a 
visszaemlékezés ingoványos talaj. Nem biztos, hogy az emlék felidézője pontosan emlékezik 
arra, hogy mikor történt, még arra sem mindig, hogy mi történt, esetleg a személyeket is 
felcseréli. Amiben viszont jól használható a visszaemlékezés, az a „Hogyan történt?”. Olyan 
részleteket ismerhetünk meg, amelyeket egyetlen írott forrás sem rögzített. Csupán az ese-
ményt átélő vagy túlélő személy emlékezete. Szinte mindig érzelmekkel átszőve. 

Helytörténészeink használják a témájukhoz kapcsolódó könyveket, folyóiratok cikkeit, 
ritkábban ugyan, de hivatkoznak újságokra. Viszont alig találunk hivatkozást múzeumi for-
rásokra. Az irodalomjegyzék sok mindent elárul a szerzőről. Azt is mutatja, mennyire alapo-
san járta körül választott témáját. Máskor pedig (szerencsére csak elvétve) azt vesszük észre, 
hogy a tekintélyes irodalomjegyzék ellenére igencsak foghíjas az írás – a jegyzék csak sallang 
a szöveg végén.

Az idézetekhez nem egyformán viszonyulunk. Vannak, akik inkább átfogalmazzák a 
mástól olvasottakat. Mások szándékosan elfelejtik kitenni az idézőjelet, csupán összeollózzák 
az írást. „Jómagam egyfajta eszköznek tekintem a vendégszövegek felhasználását, kiváló mankó-
nak ahhoz, hogy ne kelljen már meglévő, mások által elmondott és kiválóan, veretesen, irigylésre 
méltó nyelvi leleménnyel megfogalmazott gondolatokat újrafogalmaznom olyan esetekben, amikor 
ezek ismertetése szükséges a saját szövegem szempontjából” – írja Szabó Palócz Attila a  Magyar 
Szó 2007. decemberi számában. Megvannak erre a szabályok: idézni kell és a forrást meg 
kell jelölni. Így válik igazán az idézett személy iránti megbecsüléssé. Egyébként plágiumnak 
nevezik.

Ebben az Évkönyvben a fentebb leírtak mind tetten érhetők. Pillanatnyi keresztmetszet a 
helytörténet mai állásáról, a társadalmi viszonyokról, arról, hogy hogyan és hol érezzük ma-
gunkat a nyilvánosság közösségében. A kötet szerzői írásaikkal felvállalták a történelemírás 
felelősségét. Munkájukról azonban nem a mostani bírálók mondják ki a legnagyobb ítéletet. 
Az utókor ismeri el értékgyűjtő és -mentő munkájukat. Amikor ezeket az írásokat forrásként 
használják a vajdasági magyarság történelmének írásakor. Amikor összegzik: élt itt magyar 
kisebbség. Feleletet adnak arra is, „Mivégre” éltünk? – így egyben írva, Radnóti után. 

A szerkesztő
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Radaković Marina

Munkámban válogatást szeretnék bemutatni azokból az avar leletekből, amelyek Topo-
lya Község Múzeumának állandó régészeti kiállításában szerepelnek. Anyagi kultúrájuk egy 
részének ismertetésével szeretném közelebb hozni az olvasót e lovas nép megismeréséhez, hi-
szen több mint háromszáz évig birtokolták azokat a földeket, melyeket mi ma a sajátunknak 
tartunk.

Az avar nép eredete

Kik voltak a magukat avarnak nevező ázsiai nomádok? Erről évszázadok óta folyik a vita. 
Egyes bizánci források „álavarokról” beszélnek, illetve varhon vagy varhunni néven emlege-
tik őket, amiből arra következtethetünk, hogy az avarság nem volt egységes nép.1 Az avarokat 
gyakran emlegetik hunokként is, ami azzal magyarázható, hogy a bizánci források előszere-
tettel használták e népnevet minden ázsiai nomád nép megjelölésére.

Az avarok eredetével kapcsolatban két felfogás áll szemben: az egyik szerint Belső-Ázsiá-
ból származnak, és a türköktől megdöntött zsuan-zsuan birodalom vezető népének Európába 
menekült maradványai, a másik szerint Közép-Ázsiából szakadtak hozzánk mint az összeom-
lott heftalita birodalom menekültjei.2

Úgy is mondhatnánk tehát, hogy a belső-ázsiai menekültek, érintve a heftalita birodal-
mat, egy néppé forrnak össze, majd a türköktől űzve már közös néven, avarként jelennek meg 
557 végén a Kaukázus térségében, egy zsuan-zsuan vezér, Baján kagán vezetésével.3

1 Szekeres–Ricz, 1998, 65
2 Bóna, 1971, 239
3 Szekeres–Ricz, 1998, 66

AVAROK TOPOLYÁN
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A nyelvi töredékek, személy- és méltóságnevek, melyekkel az írott forrásokban találko-
zunk, részben török, részben pedig mongol eredetre utalnak. Embertani képük szintén ösz-
szetett: a vezetőrétegben erősebbek a mongolid elemek, a köznép europid vonásai mögött 
nemcsak a kelet-európai nomádok, hanem a germánokra és helyi romanizáltakra utaló jegyek 
is megtalálhatók.4

Az avarok és a Bizánci Birodalom első kontaktusára 558-ban került sor, amikor az avarok 
küldötte, Kandih Justinianus császár színe elé járult, és sikerült szövetséget kötniük.5

568-ban, a gepidák és a longobárdok távozása után az avarok szinte ellenállás nélkül el-
foglalták az Alföldet. 582-ben sikerült elfoglalniuk Sirmiumot (Sremska Mitrovica). Ezután 
olyan városokon pusztítottak végig, mint Singidunum (Belgrád), Viminacium (Kostolac). 
A dél és kelet felé irányuló hadjáratokkal párhuzamosan az avarok Nyugat-Európa felé is 
kacsingattak. E portyázások során eljutottak egészen Galliáig, Bajorországig és Észak-Olasz-
országig. 

Az avarokat 600 körül érte az első, rájuk nézve még kevésbé súlyos, vereség. A csata va-
lahol a titeli dombok környékén zajlott. Sok avar harcos a Tiszába fulladt, többek között a 
kagán fiai is. 

A vereség nem tántorította el őket végső céljuktól, Konstantinápoly elfoglalásától. A dön-
tő ütközetre 626-ban került sor – csúfos vereséggel ért véget. Az avarok politikai és katonai 
ereje meggyengült.

670–680-ban kazárok elől menekülő néptöredékek telepedtek le a Kárpát-medencében, 
de régészeti nyomaik nem egyértelműek. Az átszerveződött avar vezetőréteget kezdetben a 
régi külpolitikai aktivitás jellemezte. 678-ban a kagán követei jártak IV. Konstantin bizánci 
császárnál, 680 táján elfoglalták Lauriacumot (Lorch, Ausztria), és ezzel a kaganátus határa 
az Enns folyó lett.6

Az avar kaganátus történetében a VIII. század a békésen zajló, lassú átalakulás időszaka. 
A kagán mellett ekkor tűnnek fel először alacsonyabb rangú méltóságok is (katun, jugurrus, 
tudun, kapkan, tarkán) egy differenciáltabb, vazallusi társadalom tisztségviselőiként. 

Nagy Károly hatalomra kerülésével véget ért a nyugalom korszaka. A 795-ben kitört bel-
viszály megkönnyítette a frankok dolgát, akik ezután könnyedén foglalták el az avarok nyu-
gati területeit. A Dunától keletre fekvő területeket végül a bolgárok kebelezték be 803/804 tá-
ján. 811-re nyilvánvalóvá vált, hogy a kaganátus szétesésének folyamata visszafordíthatatlan.7

Belső kronológia és az avarok anyagi kultúrája

1963-ban Kovrig Ilona a 704 síros alattyáni temetőt elemezve meghatározta a temető 
három nagy időrendi csoportját, és ezzel lerakta egy máig érvényes modell alapjait. Bóna 
István 1970-ben a régészeti és az írásos források egybevetésével történetileg is megalapozta a 
„kora, közép és késő avar kor” felosztást. Az avar kori anyagi kultúra fejlődésében bekövetke-
ző markáns változásokat sokáig új népek beköltözésével magyarázták (568: I., 670/680: II., 
700/720: III. bevándorlási hullám). A 670/680-as bevándorlás elméletéhez kötötte László 

4 Vida, 2003, 302
5 Ковачевић,1977, 114
6 Vida, 2003, 302
7 Szőke, 2003, 308
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Gyula a magyarul beszélő népesség legkorábbi megjelenését a Kárpát-medencében (kettős 
honfoglalás), de hipotézise a hézagos írásos és a nem meggyőző régészeti források alapján mai 
tudásunk szerint hitelt érdemlően régészetileg nem bizonyítható.8

Nézzük, mit tudunk elmondani e csoportok anyagi kultúrájáról, illetve annak változása-
iról. Az avarok fő méltóságjelvénye, a fémveretes öv a korai időkben kivétel nélkül préseléses 
technikával készült. A bizánci adónak köszönhetően gyakran készült aranyból vagy ezüstből, 
sőt gyakran volt féldrágakövekkel kirakva. A vereteket ebben a korban elsősorban geometri-
kus motívumok díszítik, de gyakran előfordulnak ún. tamgás, azaz nemzetségjeles veretek is. 
A női ékszerek fő jellemzője a fordított gúlacsüngős fülbevaló – leggyakrabban aranyból ké-
szültek, és gazdagon voltak díszítve filigránnal. Ezen kívül népszerűek voltak a gömbcsüngős 
fülbevalók is. A fejedelmi sírokra jellemzőek az ún. „álcsatokkal” díszített övek. A fegyverek 
közül leggyakrabban a kétélű kard és a reflexíj jelentkezik. A kard tokjára jellemzőek az ún. 
P-felfüggesztések, amelyek gyakran aranyból készültek. Az első csoportot bizánci érmék se-
gítségével a VI. század végére, illetve a VII. századra keltezik.9

Kora avar kori temetőket tártak fel Topolyán kívül környékünkön még Bácsfeketehe-
gyen, Kishegyesen, Szikicsen, Kúlán, Verbászon.

A sokszínű kora avar és a késő avar kultúra közötti átmeneti időszakot hívjuk közép avar 
kornak vagy más néven a „lemezes avarság” korának. E korszak időhatárai a kutatásban ma 
még heves vita tárgyát képezik, de egyre elfogadottabb a VII. század közepe és a VIII. század 
eleje közé történő keltezés. Azért beszélhetünk új régészeti korszakról, mert ekkorra a sztyep-
pei, a késő antik, a bizánci és a germán jegyeket magukon viselő, kora avar hagyományok 
egy egységes, új műveltséggé olvadtak össze, melyet újabb külső hatások színeztek. Az egyes 
ékszertípusok (gömbcsüngős fülbevalók, gyöngyök), fémművesség, fazekasság és temetkezési 
szokások továbbélése alapján megállapítható, hogy a közép avar kor régészeti hagyatéka jelen-
tős részben levezethető a kora avarkorból, és mindez a korábbi népesség helyben maradását is 
bizonyítja. Ugyanakkor tanúi lehetünk egyes viseleti tárgyak, díszítőmotívumok (fonatmin-
ta, griff ábrázolások) megjelenésének és a VII. század utolsó harmadában új, a Fekete-tenger-
től északra fekvő vidékeken is ismert tárgytípusok (szablyák, kerek, patkó alakú és egyenes 
talpú kengyelek, oldalpálcás zablák), új viseleti elemek (csüngős fülbevalók, nyakperecek, 
mellboglárok) felbukkanásának. E változások hátterében a kazárok elől menekülő bolgárok 
betelepedése sejthető.10 Legbiztosabban a közép avar korra keltezhető temető hozzánk legkö-
zelebb Gomboson található.

A késő periódus kutatása az avar régészet egyik legösszetettebb ágazata. A mai napig nem 
tudni pontosan, mi történt a VII. század végén. Az anyagi kultúra olyan szintű változáson 
esett át, amekkora szinte páratlan egyazon nép esetében. Vajon új népcsoportok költözhettek 
be a Kárpát-medencébe? Nem tudhatjuk biztosan, hiszen a korabeli források épp ebben az 
időben hallgatnak az avarokról.

A korszak legmarkánsabb új tárgycsoportja, „vezérlelete” a griffes és az indás díszű, öntött 
övgarnitúra. A férfi harcosok viseletét 2–6 mellékszíjas, öntött bronz veretes díszöv jellemzi: 
az övcsat mellett övveretek, lyukvédő veretek, övforgó és nagyszíjvég, továbbá a mellékszíjak 
veretei és szíjvégei is kifejezettek. A legkorábbiak a négyszögletes testű övveretek, melyeket 
főleg griffel, ritkábban indával vagy geometrikus motívummal díszítenek. Ezeket követik a 

8 Vida, 2003, 303
9 Ковачевић, 1977, 82
10 Vida, 2003, 306
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széles címerpajzs alakú veretek, ritkán griffel és/vagy más állattal, gyakrabban lapos indával 
vagy egyéb indadíszítéssel. 

A nagyszíjvégek jellegzetes díszítései az állatküzdelmi jelenetek és a vonuló griffek, de 
előfordulnak emberalakos ábrázolások is, később pedig az inda- és palmetta-kompozíciók. A 
harcossal gyakran vele temetik fegyvereit is (széles végű, csontmerevítős íj, háromtollú nyíl-
hegyek, szablya, lándzsa, balta). A nők szinte állandó viseleti tárgyai az üveggyöngycsüngős 
függőpár, a dinnyemag- és kásagyöngyös nyaklánc. A felsőruhát kerek mellboglár-pár fogja 
össze, a kart huzalkarperecek, a kézujjakat spirális drót- vagy lemezgyűrűk ékítik. 

A korszak végére a férfiak viseletéből egyre inkább elmarad a díszöv, a fegyverek között 
új, nyugati típusok (hosszú harci kés, ún. langsax, valamint szárnyas lándzsa, horgas sar-
kantyú, köpűs, szakállas nyílhegy) tűnnek fel. A nők ékszerei között mind gyakoribb lesz a 
nyugati típusú lemezgyöngy csüngős függő, a drótékszerek, a többtagú rúd- és mozaikszemes 
gyöngyből fűzött nyaklánc.11

A topolyain kívül a késő avar korból sok temetőt tártak fel községünk területén, de távo-
labb is: Bácskossuthfalván, Cserepesen, Bácsfeketehegyen, Kishegyesen, Verbászon.

Topolya – Bánkert

A Bánkert nevű lelőhely a mai Vágóhíd területén helyezkedik el. A sírokra először 1958-
ban bukkantak silógödrök ásása közben. A maradványokat az akkori művésztelepre szállí-
tották. Innen a leletek először a szabadkai Városi Múzeumba kerültek. Ezután került sor az 
első ásatásra Szekeres László és Milorad Girić vezetésével, amikor is 6 sír került kibontásra. 
Közülük egy szarmatának, míg öt avar korinak bizonyult. Vegyes temetőről van szó, hiszen 
ezt a helyet több évszázadon keresztül használták temetkezésre nemcsak az avarok, hanem 
előttük a szarmaták is. 

A topolyai községi vezetés és a Szabadkai Városi Múzeum sikeres együttműködésének 
köszönhetően a tervszerű, szervezett ásatások, kisebb megszakításokkal, négy éven át zajlot-
tak (1973, 1974, 1975, 1977). Nem kevesebb, mint hét alkalommal folyt régészeti feltárás, 
aminek eredményeként 222 szarmata, illetve avar sírt sikerült megmenteni. Vajdaságban alig 
található ehhez hasonló nagyságrendben feltárt népvándorlás kori temető.

A bánkerti temető tudományos jelentősége mindenekelőtt abban áll, hogy a feltárt 
temetőrész egyharmada (60–70 sír) kora avar korinak bizonyult. Ebből a korszakból Kö-
zép-Bácska területén viszonylag kevés temető ismert. 

A Bánkertben megtalálható volt mindaz, ami az avaroknak a Kárpát-medencében eltöl-
tött három évszázadát jellemzi, ami nagy szó, hiszen a temetőnek csak egy töredékét sikerült 
feltárni.12

A női sírokból bizánci vagy más helyekről származó arany ékszer, szövés szimbólumát je-
lentő agyag orsógomb, üvegpaszta nyakláncok, ruhaszorító karperecek, különböző csontok, 
amuletteknek számító tárgyak és egy vagy két síredény került elő. 

A férfi sírokból túlnyomórészt a társadalmi hovatartozást jelentő szíjveretek (préselt, ara-
nyozott ezüstlemezek, aranyozott bronzöntetek), kisebb-nagyobb kések, férfi fülbevalók, tűz-
szerszámok, valamint a női sírokhoz hasonlóan síredények kerültek elő. Elsősorban a  kirabolt 
11 Szőke, 2003, 310
12 Ricz, 2010, 19
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sírokból szinte párját ritkító leletek, arannyal bevont ezüst „fólia-lemezek” maradványai is 
előkerültek, amelyek a halotti lepel díszítésére szolgáltak. A sírok szakmai szempontból még 
egy felbecsülhetetlen leletegyüttessel szolgáltak, még pedig a maguk korában legfélelmete-
sebb fegyvernek, az ún. reflexíjnak, vagyis visszacsapó nyílnak a maradványaival. Nem keve-
sebb, mint 13 sírból kerültek elő a fegyvertípus csontlapocskákból álló részei. A topolyai avar 
temetőből egy dolog hiányzik: az avarokra oly jellemző lovas temetkezés.

Máig tisztázatlan, hogy hol helyezkedett el az avarok lakóhelye. Szakmai szempontokat 
figyelembe véve valahol a Bánkertet nyugatról, illetve délről körülvevő völgyparton. Erre 
viszont nincs kézzelfogható bizonyítékunk.13

Az alább ismertetett tárgyak csak egy apró töredékét képezik annak a hagyatéknak, ame-
lyet a Szabadkai Városi Múzeum Szekeres László és Ricz Péter vezetésével feltárt. Sajnos, 
a temető módszeresen még nem lett feldolgozva és publikálva, így e tárgyak ilyen formában 
most  először  kerülnek a nyilvánosság elé.

13 Ricz, 2010, 20

Kézzel készített, 
rossz megtartású sírkerámia, 

VII–VIII. sz. 58. sír

Sírba helyezett, mindennapi 
használatra is alkalmas, 

korongolt kerámia, 
VII–VII. sz. 118. sír

Kézzel készített, 
rossz megtartású sírkerámia, 

VII–VIII. sz. 114. sír

Antik eredetű, talán 
bolygatott szarmata sírból 

származó kerámia, 
205. sír

Jó minőségű, 
korongolt sárga kerámia, 

VIII. sz. 7. sír 

Kézzel készített, 
rossz megtartású sírkerámia, 

VII–VIII. sz. 54. sír
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Vaskés, VII–VIII. sz., 48. sír 

Bronz, 
réz és 

vascsatok, 
VII–VIII. sz. 
64, 205, 206, 
48, A-4631

Bronzból öntött, áttört liliomdíszes 
nagyszíjvég, 

VIII. sz. vége–IX. sz. eleje, 
ismeretlen sír

Gyöngycsüngős fülbevalópár, bronz, 
VII–VIII. sz., ismeretlen sír

Gyöngycsüngős 
fülbevaló, 

bronz, 
VII–VIII. sz., 
ismeretlen sír 

Szőlőfürt díszes fülbevaló, bronz, 
VIII. sz. vége, ismeretlen sír

Kövekkel kirakott fülbevaló, 
VII–VIII. sz., ismeretlen sír
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Bronz karperec pár, 
VII–VIII. sz., 68. sír

Üvegpaszta karperecek, VIII. sz., 
ismeretlen sír 

Reflexíj csontmerevítői, 6 db, 
VII–VIII. sz., 129. sír

Indadíszes csontmerevítő, 
talán tegez darabja?, VIII. sz., 36. sír

Ismeretlen 
rendeltetésű, 
geometrikus 

motívumokkal 
díszített 

csontlemez, 
VII–VIII. sz., 

55.

Csontból készített, geometrikus motívumokkal 
díszített bogozó, VII–VIII. sz., 206. sír 

Üvegpaszta karperecek VII–VIII. sz., 
ismeretlen sír 
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Pecze Rózsa

Marót

„Az est közelget, a nap áldozik,
S a véres oltár, melynek meghajol
A csalfa gyilkos ember – lakta föld,
Hol ember embert üldöz vad gyanánt,
S mohón előzve a halál kezét
Idő előtt sírboltot népesít.
Ily véres oltár vagy te most, hazám
Mikor derülsz ki szenvedéseidből? “

(Vörösmarty Mihály: Marót bán, 
a II. felvonás egy részlete)

Maróti rejtély c. írásom a Bácsország 2014/2. számában jelent meg. Abban közöltem, hogy 
a jelenleg ismert vármaradvány közelében a II. katonai felmérés térképén egy mesterséges 
csatorna által körülhatárolt terület három részén is a „Varoš” felirat található. Ismerve a kö-
zépkori városok erődített jellegét, lényegében egy nagyobb várrészről lehet szó. Feltehetően 
itt terült el Marót várának központi része (az egész várkomplexum meg valószínűleg több 
szigeten).

A várral kapcsolatos másik rejtélyt számomra az okozta, hogy a XIII. századinak tartott, 
Boldogságos Szűzről elnevezett templom helyén a felmérés Szent Rókus kápolnát jelöl, a Mo-
rović (Marót) néven feltüntetett helység alatt zárójelben pedig a „gr. Kirche” kifejezés áll, ami 

KUTATÓNAPLÓM ÚJDONSÁGAI  

MARÓT ÉS REDNEK VÁRÁVAL  

KAPCSOLATBAN
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a Nagytemplom rövidítésének felel meg. 
Mivel Marót katolikus templomát Szent 
Rókus templomnak hívják, szerb ortodox 
templomát pedig a Szűzanya születéséről 
nevezték el, azaz elnevezése kapcsolódik a 
Szűzanyához, ezért aztán különféle feltétele-
zésekbe bocsátkoztam a templomok egykori 
szerepét és helyét illetően, azzal a gyanúval 
élve, hogy valamit esetleg fölcserélhettek.

Azóta az első katonai felmérés térképét 
is szemügyre vehettem, ami dilemmáim egy 
részét megoldotta, mivel a kérdéses temp-
lom helyén (időben közelebb a középkorhoz) 
nem a Rókus kápolnát, hanem a Szűz Mária 
mennybemenetele nevű templomot találjuk. 
A csatornával övezett területen szintén meg-
találjuk a „Varos” elnevezést (egy példány-
ban, az egész területre vonatkozóan), a ma 
is meglévő vármaradványnál pedig „Stadt” 
formában szintén várost jelöl a térkép (en-
nek előtagját nem tudtam kiolvasni). A má-
sodik felmérés csatornára írt „Brek” elneve-
zését az első felmérésen a csatorna mellé írt 
„Breg” formában találjuk.

Egyébként a katonai felmérések térképe-
in általában német, francia, magyar és szláv 
elnevezések is szerepelnek (nem feltétlenül 
tisztelve a helyesírás szabályait).

Fejtörést okozott számomra (elsősorban 
a templom erősen középkori stílusa miatt) 
az az adat is, miszerint a templomot újjáépí-
tése (1705–1723) során alakították át erőd-
templommá, és ekkor emelték huszonöt mé-
ter magas, lőrésekkel ellátott tornyát.

Mivel XXIII. János pápa 1414-ben a 
templomot társaskáptalani és prépostsági 
rangra emelte, mindenféleképpen lennie 
kellett a közelében egy kolostornak, vala-
mint egy díszesebb egyházi épületekből álló 
városkának is.

Végül, a templom történetével kapcsolatban olyan adat is „forgalomban van”, miszerint 
az 1729-es canonica visitatio Szent Istvánnak tulajdonítja a templom építését.

A várral kapcsolatban tehát mindenféleképpen szükség volna további régészeti és levél-
tári kutatásokra. Rokay Péter újvidéki egyetemi tanár 750 oldalas doktori értekezést írt a 
 Maróthy családról. Ezt az értekezést is elérhetővé kellene tenni a nagyobb nyilvánosság 
számára.

A mesterséges csatornával körülvett város, 
a II. katonai felmérés részlete

Marót és környéke turistatérképen, térképrészlet 
(az általam említett mesterséges csatornán belül 
a „Farma” fölirat cirill betűs alakja látható), 

Auto-turistička karta Srem i Fruška gora,
1:120 000, Merkur-SV, Beograd
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Vörösmarty Mihály Marót bán című drámáját a közelmúltban olvastam, főhőse a „tö-
rökverő” Maróthy János macsói bán. A vajdasági színházak műsorukra tűzhetnék ezt a 
darabot is.

Rednek vára

Rednek várával kapcsolatos írásom a Bácsország 2015/4. számában jelent meg.
Rednek várának első említését az összes komolyabb történelmi forrás 1315-re teszi, ami-

kor is Demeter érsek a váralján keltezte egy levelét.
A vár első említésének 700. évfordulója kapcsán a turisták tájékoztatása céljából egy 

vártörténetet tartalmazó táblát is elhelyeztek, amelyen föltüntették, hogy az adat Csánki 
 Dezsőtől származik.

Szerémségi váraink kutatásának felületes voltát az is bizonyítja, hogy Katona István: 
A kalocsai érseki egyház története c. könyvébe belelapozva (mivelhogy a vár a kalocsai érsek 
tulajdonában volt) az egyik lábjegyzetben a várnak egy korábbi, egy 1309-es említésére buk-
kantam.

Rednek várának alaprajza, baloldalt a „c”-vel jelölt „szuburbiummal” (Gjuro Szabo vázlata), 
Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Matica Hrvatska, Zagreb, 1920.

A vár 1309-es említését tartalmazó lábjegyzet, Katona István: A kalocsai érseki egyház 
története, 1. rész, Kalocsai Múzeumbarátok Köre, Kalocsa, 2001.
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Másik észrevételem, hogy Gjuro Szabo 1920-ban megjelent (1910-ben készített) felmé-
résén egy szuburbiumot feltételez, amelyet fal választ el attól a platótól, amelyen a főtorony 
áll. Ezt a feltételezést többen is elfogadják. Véleményem szerint azonban a Gjuro Szabo által 
feltételezett „szuburbium” csak egy része a felső várnak, mivel a várépítészet szerint a szubur-
bium, azaz a váralja a várdomb alatt és általában a várárkon túl terül el.

A várárok egyes szakaszai még ma is jól kivehetőek, részemről folyamatban van a feltér-
képezése.

Irodalomjegyzék:

Kalapis Zoltán: Egy „elszórt” XIII. századi magyar emlék Szerémségben, Bácsország, millenniu-
mi szám, Szabadka, 2000.

Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon, http://www.academia.edu/6237130/
Kolostorok_es_tarsaskaptalanok_a_kozepkori_Magyarorszagon_Monasteri-
es_and_Collegiate_Chapters_in_Medieval_Hungary_._Budapest_Arcanum

Szabo, Gjuro: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Matica Hrvatska, Zagreb, 1920.
Pecze Rózsa: Maróti rejtély, Bácsország 2014/2, Szabadka, 2014.
Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, Ez a(z) http://svetistemorovic.weebly.com/crkva-uzne-

senja-bla382ene-djevice-marije.html Google által tárolt változata. Ez egy pilla-
natfelvétel, ahogyan az oldal megjelent a következő időpontban: 2016. febr. 26.

I. katonai felmérés, http://mapire.eu/hu/map/firstsurvey/?bbox=...
II. katonai felmérés, http://mapire.staatsarchiv.at/hu/complete/?zoom=13&lat=45.0148&-

lon=19.22382
Pecze Rózsa: Rednek vára, Bácsország 2015/4, Szabadka, 2015.
Rednek, érseki vár a Fruška gora hegyén, Csorba Csaba: Regényes váraink, Magyar Könyvklub, 

Budapest, 2002.
Marót bán, szomorújáték öt felvonásban, Vörösmarty Mihály összes drámai munkái, II. kötet, 

Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1955.



19

Dr. Kókai Sándor

I. Bevezetés

A Bánság a történelmi Magyarország önálló történeti, politikai, társadalmi, gazdasági 
és földrajzi régiója. E régió 18–20. századi fejlődési sajátosságai számos olyan településháló-
zati, gazdasági, etnikai (pl. etnikai térszerkezet területi változásai, etnikai tömbök, szigetek, 
csoportok és kontaktzónáik kialakulása és fejlődése stb.), történeti (pl. politika- és gazda-
ságtörténeti stb.) és regionális problémát vetnek fel, melyek tudományos feldolgozása nincs 
megnyugtató módon tisztázva, komplex feltárása és szintézisbe foglalása pedig a kezdeteknél 
tart. Az 1980-as évek közepétől a Bánság kutatásához kapcsolódó publikációk mind tár-
sadalmi-gazdasági, mind történeti vonatkozásban megszaporodtak (pl. Kalapis Z. 1979, 
 Kocsis K. 1983, Kladiva O. 1997, 2008, Blazovich L. 1986, Gulyás L. 2005, Vofkori L. 
1994, Kókai S. 2010). Napjaink Bánság kutatásai arra irányulnak, hogy modern regionális 
szemlélettel bizonyítsák: a 21. században sem kérdőjelezhetőek meg a történeti előzmények, 
a Bánság egysége, önálló, sajátos arculata, mely minden tekintetben különbözött a környező 
makrorégióktól (Bácska, Szerémség, Erdély, Szerbia); mindez ma is entitásként él a bánsági 
emberek tudatában. Enélkül nem tervezhető a Bánság közös jövője sem lokális, sem regioná-
lis kontextusban. 

A Bánság társadalmi-gazdasági strukturális elemeinek azonossága és különbözősége fon-
tos specifikumok és kapcsolatrendszerek lenyomata, ami ugyan minden korszakban változott 
és átalakult, de napjainkig megszüntetve is megőrizte másságát, melyre a régió jövőjének egy-
egy szegmense alapozható. Napjainkban a történelmi Bánság egyes részei eltérő jellegűek, 
gazdaságúak és fejlettségűek, ami az elmúlt évszázad új társadalmi munkamegosztásának és 

A SZERB BÁNSÁG DEMOGRÁFIAI ÉS 

ETNIKAI VISZONYAINAK VÁLTOZÁSA 

(1910–2011)
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politikai-gazdasági változásainak az eredménye. Ebben a kapcsolatrendszerben értékelhetők 
a demográfiai és etnikai viszonyoknak a Szerb Bánságban – az elmúlt száz évben – bekö-
vetkezett változásai is. A statisztikai, népszámlálási kötetek alapján azokat az 1910 és 2011 
közötti társadalmi-gazdasági változásokat követem nyomon, amelyekben ott tükröződnek a 
sajátos bánsági válaszok a XX. századi kihívásokra és próbatételekre. Ezek ismerete és megér-
tése alapvető fontosságú a jelen és a jövő bánsági társadalmának önismeretéhez és önbecsülé-
séhez etnikai, nyelvi és vallási kötődéstől függetlenül. 

II. A Szerb Bánság demográfiai és etnikai viszonyainak változása  

a két világháború között

II.1. A Szerb Bánság határai és települései

Szerb Bánságon azokat a bánsági területeket értem, amelyeket a trianoni békediktátum-
mal elszakítottak a történelmi Magyarországtól, és amelyek a napjainkig fennálló, későbbi 
szerb–román felosztás (az 1923. november 24-i belgrádi egyezmény) alapján a Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királysághoz kerültek (9307 km2). Vizsgálatom annyiban hiányos, hogy a mai 
belgrádi Palilula városrész – amelyet átszel a Duna, így déli része még Šumadijában fekszik, 
míg a folyótól északra már a Bánságba nyúlik át – bánsági részeit (az egykori Pancsovai-réten 
elhelyezkedő mai Óborcsa, Galagonyásrét, Almásrét, Újborcsa, Bárányos 396 km2 területét) 
kihagytam elemzésemből, mert népességszáma 1910-ben elhanyagolható volt. Napjainkra 
viszont e területek igen jelentős népességet koncentráltak (2011-ben 57 691 fő), ami erősen 
befolyásolná a Szerb Bánság demográfiai és etnikai állapotainak elmúlt száz évét átfogó folya-
matelemzését. A települések számát tekintve az elmúlt száz évben nem történt olyan jelentős 
változás (pl. 1910-ben 184 db, 1953-ban 187 db, 2002-ben 176 db stb.), amely zavarná az 
időkeresztmetszeteken alapuló folyamatelemzést.

II. 2. A Szerb Bánság demográfiai és etnikai viszonyainak változása  
1910 és 1931 között 

Az 1910-es magyar népszámlálás a Bánság területén 1 582 133 lakost írt össze (Kókai S. 
2010). Ennek 15,3%-a (242 152 fő) magyar, 24,5%-a (387 544 fő) német, 37,4%-a (592 049 
fő) román, 18%-a (284 329 fő) szerb, 1,5%-a (22 131 fő) szlovák, 0,8%-a bolgár (13 000 fő), 
0,5%-a (8100 fő) cseh, 0,4%-a (7195 fő) krasován, 0,3%-a (4872 fő) horvát és 0,15%-a (2392 
fő) ruszin anyanyelvűnek vallotta magát. A fennmaradó 1,3% (18 368 fő) azokhoz a kisebb 
etnikai töredékekhez tartozott (pl. montenegrinus, roma, zsidó, francia stb.), amelyek sajátos 
nyelvi és vallási különállásukkal tovább színezték a mintegy húsz nemzetiségnek otthont és 
megélhetést nyújtó Bánság etnikai képét. Az eddig vázolt folyamatokban az első világháborút 
lezáró trianoni békeszerződés aláírásával markáns változások következtek be. 

A határok meghúzásánál sem a magyarok, sem a németek érdekeivel – az autonómia kér-
désköre fel sem merült –, de a híres wilsoni önrendelkezési pontokkal sem foglalkozott senki. 
Közismert, hogy a Bánság trianoni határainak meghúzásakor nem egyformán esett latba 
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Románia és Szerbia területi igénye. A Bánság észak-nyugati szegletében (Aranka-köz) Óbéb, 
Valkány, Nagykomlós, Nyerő és Román-Kécsa a románok legnyugatibb települése volt, s az 
etnikai szórvány jelleget figyelembe véve a mögöttes területek (keletebbi) német lakosságú 
területeit (az ún. Haide területét) is Romániának adták. Így alakult ez román–magyar vi-
szonylatban is, hiszen Óbéb 1600 román lakója miatt a környező települések (pl. Porgány, 
Pusztakeresztúr, Óbesenyő stb.) homogén magyar, német és bolgár lakosai is automatikusan 
Romániához kerültek, s ez több mint 15 ezer főt jelentett.

A Nagykikinda és Zsombolya városok által jelölt vonaltól délre az új országhatár kije-
lölése még több problémát jelentett. A zsombolyai járás településein túlmenően az egykori 
csenei járás területén mindössze két román többségű falu volt, Bobda és Öregfalu (Pustiniş), 
ugyanakkor hét településen a szerbek voltak többségben, mindezek ellenére csak Klári és 
(a zömében magyar) Hetény került Szerbiához. A gondok Versec és Fehértemplom körül 
sem oldódtak meg, hiszen Versectől keletre román többségű falvak (pl. Meszes, Márktelke/
Markovác, Kastély stb.) kerültek Szerbiához, míg Fehértemplom és Ómoldova között szerb 
többségű falvak (11 db) maradtak Romániában. 

Az I. világháború utáni békeszerződés által megrajzolt határok a települési és természeti 
tényezőkre sem voltak tekintettel, azaz tájegységeket, településrészeket (pl. Gyála, Valkány, 
Klári stb.) és vonalas infrastruktúra által biztosított gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokat 
vágtak szét az utódállamok gyakran egymással is szöges ellentétben álló érdekeinek megfe-
lelően (pl. a bánsági vasútvonal-hálózatot nem kevesebb, mint tizenkilenc helyen metszette 
a trianoni határ). A későbbi Szerb Bánság területén az 1910. évi népszámlálás adatai alapján 
580 957 fő élt, 18,8%-uk (109 510 fő) magyar, 23,0%-uk (133 495 fő) német, 13,1%-uk 
(76 398 fő) román, 40,0%-uk (232 009 fő) szerb, 5,1%-uk (29 175 fő) pedig kisebb nemze-
tiségi csoportokhoz tartozónak vallotta magát (1. táblázat, 1. ábra). 

1. táblázat. A Szerb Bánság népességszámának és etnikai összetételének változása (1910–2011)
Év Össznépesség Magyar szerb német román egyéb

1910 580 957 109 510 232 009 133 495 76 398 29 175
1931 586 906 90 595 271 900 116 900 61 743 45 693
1953 631 485 110 030 388 268 6277 55 439 69 911

Változás (%)
1910–1953 108,7 100,5 167,4 -95,3 -27,6 139,6

1991 690 277 72 508 460 929 0 33 795 124 072
Változás (%)
1953–1991 109,3 -34,1 118,7 0 -38,9 304,6

2002 600 010 62 891 435 685 854 26 521 74 059
2011 563 517 52 892 398 454 795 22 353 89 023

Változás (%)
1991–2011 -18,4 -27,1 -13,6 0 -33,9 -28,2

Mindez azt is jelenti, hogy a szerbek az össznépességből csak relatív többséget alkottak, 
de ugyanez volt a helyzet a települések esetében is. A Szerb Bánság 184 településből 1910-ben: 
szerb többségű 69 db, magyar többségű 34 db (2. táblázat), német többségű 45 db, román 
többségű 29 db, szlovák többségű 5db, míg egy-egy horvát (Kisnezsény) és cseh többségű 
(Csehfalva) település volt. Az 1910. évi népszámlálásban még nem szerepelt, de a homogén 
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magyar többségű falvak száma 1911/12-től két dél-bánsági magyar telepes faluval (Emánu-
eltelep, Fejértelep) gazdagodott, azaz 1920-ban 36 magyar többségű település volt a Szerb 
Bánság területén.

1. ábra. A Szerb Bánság népességének etnikai megoszlása (1910)

Az 1–2. táblázat adataiból megállapítható, hogy az abszolút és relatív magyar többségű 
településeken élt a Szerb Bánsági magyaroknak közel kétharmada (63,8%) és e harmincnégy 
település összlakosságának kétharmada (66%) is magyar volt 1910-ben. Nagybecskerek ren-
dezett tanácsú városban élt és relatív többséget alkotott a legnépesebb magyar közösség. A 
fennmaradó 33 községi jogállású településből tizennégy kilencven százalék feletti magyar-
sággal homogénnek volt tekinthető, további tíz településen domináns (66,7–89,0%) volt a 
magyarok súlya (2. táblázat). E települések területi elhelyezkedése észak-bánsági súlypontot 
mutat, mint ahogy az egész Bánságban csak a törökkanizsai járásban élt abszolút többségben 
a magyarság 1910-ben.

2. táblázat. A Szerb Bánság magyar többségű települései (1910)

Település Össznépesség Magyarok száma, aránya
Fő Fő %

T.torda 4289 4251 99,1
Hódegyháza 1848 1832 99,1
Alsóittebe 2238 2208 98,7
Magyarmajdán 758 747 98,5
Ürményháza 1606 1581 98,4
Rábé 478 469 98,1
Szaján 2323 2278 98,1
Egyházaskér 861 837 97,2
Felsőmuzslya 3408 3247 95,3
Magyarpadé 1998 1875 93,8
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T.vásárhely 5180 4848 93,6
Magyarcsernye 4138 3849 93,0
Kanizsamonostor 329 304 92,4
Magyarszentmihály 929 849 91,4
Lukácsfalva 980 872 89,0
Tóba 1693 1505 88,9
Székelykeve 4542 3869 85,2
Szőlősudvarnok 821 643 78,3
Csóka 4245 3263 76,9
Udvarszállás 462 330 71,4
Tamásfalva 1826 1291 70,7
Törzsudvarnok 863 602 69,8
Törökbecse 7647 5287 69,1
Torontálújfalu 663 450 67,9
Torontáloroszi 3054 1991 65,2
Törökkanizsa 4938 3168 64,2
Józseffalva 2967 1653 55,7
Sándoregyháza 2530 1314 51,9
Oroszlámos 3537 1811 51,2
Feketetó 1101 483 43,9
Hertelendyfalva 2920 1226 42,0
Ólécz 1146 447 39,0
Tiszaszentmiklós 3530 1376 39,0
Nagybecskerek 26 006 9148 35,2
Összesen 105 854 69 904 66,0

Az első szerb népszámlálás adatai szerint a Szerb Bánság 186 településén 1931-ben 
586 906 fő élt. Ez mindössze 1,02 százalékkal (5919 fő) magasabb, mint az 1910-es népes-
ségszám ugyanezen a területen. E szerény növekedés egyértelműen törést jelentett, hiszen 
az 1890 és 1910 közötti húsz évben a későbbi Szerb Bánság népessége 11,53%-kal (60 047 
fő) növekedett. A települési szintű vizsgálatok azt mutatják, hogy az 1910 és 1930 közötti 
időszakban lassú, de határozott nyelvi és etnikai súlypont-eltolódások következtek be annak 
köszönhetően, hogy a népességgyarapodás területi súlypontjaiban nem a belső migrációs 
folyamatok dominanciája érvényesült. 

A Szerb Bánság területén a hatóságok azonnal hozzáláttak a magyar államiság minden 
nyomának a felszámolásához. A hatalmat a helyi szerbek kezébe adták, a magyar közalkal-
mazottak többségét elbocsátották, az iskolákat államosították. Az 500 kat. hold feletti nagy-
birtokok nagy részét kisajátították; ide szerb és horvát telepesek érkeztek – ennek eredménye-
ként 1931-re a Szerb Bánságban élő szerbek száma mintegy negyvenezer fővel gyarapodott 
(1. táblázat), de ennek ellenére az összlakosságon belül még nem érték el az ötven százalékot 
(2. ábra). A magyarok száma közel húszezer fővel csökkent. Az új államhatártól számított 
30–50 km-es zónába telepített délszlávoknak köszönhetően a szerb többségű települések 
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száma jelentősen megemelkedett (pl. Deliblat, Kubin, Pancsova stb.). Új telepes falvak is 
létesültek (pl. Aleksandrovo, Vojvoda Stepa, Banatsko Karađorđevo, Miletićevo stb.), s így a 
szerb etnikai tér kiterjedése különösen Nagykikindától délkeletre nőtt meg. A Bánság Szerbi-
ához került régióiban az 1920-as években mind a németek, mind a románok száma mintegy 
14–16 ezer fővel csökkent. Ez a románok esetében a Romániába történő átköltözésüknek volt 
köszönhető. A későbbiek tudatában megállapíthatjuk, hogy 1910-hez képest jelentősebb te-
rületi átrendeződés nem következett be, ekkor még a természetes asszimiláció lassú folyamata 
zajlott. Az egyes etnikumok és nemzetiségek vonatkozásában a Szerb Bánság továbbra is az 
etnikai keveredés és együttélés területe maradt, ahol a négy uralkodó nemzetiség (német, 
magyar, szerb, román) együttes aránya meghaladta a 92%-ot, míg a kisebb etnikai és nem-
zetiségi csoportok aránya 7,8%-ra emelkedett (2. ábra). 

2. ábra. A Szerb Bánság népességének etnikai megoszlása (1931)

Az 1920 és 1931 közötti változások települési szintű vizsgálatánál megállapítható, hogy a 
nagyvárosok etnikai és nemzetiségi változásai voltak a legmarkánsabbak (3. táblázat). A táb-
lázatból is megállapítható, hogy a magyarság száma erőteljesen csökkent (pl. Pancsova, Ver-
sec, Fehértemplom, Törökkanizsa stb.), a szellemi irányító központnak tekintett Nagybecs-
kereken pedig a magyarok elvesztették relatív többségüket. A németek számbeli változásait 
tekintve megállapítható, hogy szétszórtságuk nem fokozódott, zártságuk azonban csökkent, 
erőteljesebben megindult természetes asszimilációjuk. A tehetősebbek már ekkor elhagyták 
a Szerb Bánság területét, különösen a városokat, így 1930-ban a nagyobb városok közül 
mindössze Versecen (11766 fő = 44,1%) és Fehértemplomban (4409 fő = 45,6%) éltek relatív 
többségben. Abszolút német többségű nagyváros már nem volt a vizsgált régióban.
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3. táblázat. A Szerb Bánság jelentősebb városainak népességszáma és etnikai összetétele (1910–2011)
Table 3. Population number and ehtnic composition of major towns in the Szerb Bánság (1910–2011)
Település Év Összlakos magyar szerb német román egyéb

Pancsova

1910 20 808 3364 8714 7467 769 494
1931 22 089 1746 10 909 7872 - 1562
1953 30 103 3009 20 551 1405 - 3734
1991 72 793 4052 52 832 - - 15 909
2002 77 087 3279 60 963 172 746 11 927
2011 76 203 na. na. na. na. na.

Nagybecskerek

1910 26 006 9148 8934 6811 339 774
1931 32 831 9189 12 813 8164 - 2665
1953 38 714 11 497 22 402 - - 4815
1991 81 316 14 312 52 094 - - 14 910
2002 79 773 11 605 56 560 140 633 10 835
2011 76 511 10 000 54 648 108 635 11 120

Nagykikinda

1910 26 795 5968 14 148 5855 436 388
1931 28 400 5333 15 734 5803 - 1530
1953 29 570 7259 21 197 - - 1114
1991 43 051 5932 30 323 - - 6796
2002 41 935 5290 31 317 52 102 5174
2011 38 065 4504 28 425 74 84 4978

Versec

1910 27 370 3890 8602 13556 879 443
1931 26 711 2537 10 555 11766 - 1843
1953 26 110 3582 17 550 2000 - 2978
1991 36 885 2125 26 309 - 1826 6625
2002 36 623 1800 28 372 85 1734 4632
2011 36 040 1517 27 806 70 1761 4886

Fehértemplom

1910 11 524 1213 1995 6062 1806 448
1931 9657 - 2736 4409 - 2512
1953 9803 501 6633 492 - 2177
1991 11 634 - 8561 - - 3073
2002 10 675 180 8222 29 188 2056
2011 9080 169 6864 45 128 1874

Törökbecse+Aracs

1910 16 810 7586 8847 219 46 112
1931 16 338 6630 8304 - - 404
1953 16 303 6644 9115 - - 544
1991 15 404 4657 8659 - - 2088
2002 14 452 3849 8868 6 144 1585
2011 13 133 3210 7738 10 51 2124
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Törökkanizsa

1910 4938               
3168 1664 62 8 36

1931 4218 2341 1877 - - -
1953 7832 4261 3571 - - -
1991 8062 3241 4239 - - 582
2002 7581 2657 4369 6 5 544
2011 6960 2355 3990 10 - 605

Csóka

1910 4245 3263 903 32 33 14
1931 3733 2630 1103 - - -
1953 4092 2860 1232  - - -
1991 5244 3204 1575 - - 465
2002 4707 2703 1541 3 - 460
2011 4028 2240 1449 5 1 333

Antalfalva

1910 4969 329 23 103 21 4493
1931 5334 - - - - 5334
1953 6674 - - - - 6674
1991 7426 - 427 - - 6999
2002 6764 34 558 2 23 6147
2011 6259 34 593 - 28 5604

Forrás: Népszámlálások alapján saját szerkesztés

II. 3. A Szerb Bánság demográfiai és etnikai viszonyainak változása 1931 és 1953 között

A II. világháború után tartott első népszámlálások (1949, 1953, 1956) adataiból megál-
lapítható, hogy a Bánság 849 településén 1 622 564 fő élt, ami 3,5%-os természetes szapo-
rodást jelentett 1930/31-hez képest, miközben a nagyobb etnikai csoportok közül a szerbiai 
németeket kitelepítették (mindössze 6277 német anyanyelvű személy maradt 8 településen). 
A németek helyére délszláv (szerb, montenegrói, macedón stb.), valamint szlovén és albán 
nemzetiségűeket telepítettek (Kocsis K. 1983.). Az albánok (120 fő, Fejértelep/Šušara te-
lepülésen), a szlovénok (483 fő, Dužine/Szécsénfalva és Temeskutas/Gudurica faluban) és a 
macedónok (némileg tömegesebb) megjelenése (7448 fő) azonban nem számottevő, s csak 
újabb színező elemei a bánsági etnikai palettának. A németek számának csökkenése a Román 
Bánság területén is bekövetkezett, így az egész Bánságban több mint 58%-kal (210 821 fővel) 
kevesebb lett a német; részarányuk az összlakosság 9,46%-ára mérséklődött. Ismeretes, hogy 
1956 és 1977 között családegyesítés címén Romániából Németországba távozott hetvenezer 
német – zömük a Román Bánságban élő svábok köréből került ki. 

Az 1931 és 1953 közötti időszak szerb bánsági adatsorait (1. táblázat) vizsgálva meg-
állapítható, hogy olyan mértékű, az etnikai összetételt jelentősen befolyásoló módosulások 
következtek be, amelyek egyértelműen mutatják, hogy ebben az időszakban a demográfiai 
folyamatokat a különböző irányú és motivációjú, gyakran erőszakos migrációs folyamatok 
határozták meg (Közismert tények: újabb szerb telepes falvak, a német nemzetiség szinte 
teljes likvidálása 1945 után, magyarok elmenekülése stb.). Az 1953. évi szerb népszámlálás 
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adatai szerint a Szerb Bánság 187 településén 1953-ban 631 485 fő élt, ami 7,6 százalékkal 
(44 579 fő) több, mint az 1931-es népességszám ugyanezen a területen.

A magyarság számbeli változásait tekintve megállapíthatjuk, hogy az 1953-as népszámlá-
lási adatok alapján a Szerb Bánság területén száztízezren (17,4 %) éltek, ami 1931-hez képest 
közel húszezer fős gyarapodást jelentett (1. táblázat). A magyarság gyarapodása azonban an-
nak volt köszönhető, hogy a II. világháború után a vegyes házasságban élő németek és zsidók 
zömében magyarnak vallották magukat (3. ábra). A legszembetűnőbb a nagyvárosok ma-
gyarságának a gyarapodása (pl. Nagykikindán 5333 főről 7259 főre, Nagybecskereken 9189 
főről 11 497 főre, Pancsován 1746 főről 3009 főre, Versecen 2537 főről 3582-re) (3. táblázat). 
A magyarság gyarapodása egy sajnálatos etnikai tisztogatás eredménye.

A németek esetében közismert, hogy a Szerb Bánság területéről mintegy száztízezer 
németet kitelepítettek, de a világháborús emberveszteségeket is figyelembe kell vennünk. 
E drasztikus csökkenés azt eredményezte, hogy a Szerb Bánság területén egyetlen német 
többségű település (Rudolfsgnad/Rezsőháza/Kničanin) maradt, azaz a németeket fizikailag 
is megsemmisítették. Kultúrájuk és értékeik elsorvadtak, ami rövid idő alatt teljes katasztró-
fába torkollott és végzetessé vált.

3. ábra. A Szerb Bánság népességének etnikai megoszlása (1953)

A szerbek a Szerb Bánság lakosságának 61,5%-át (388 268 fő) alkották, ami 1931-hez 
képest közel százhúszezer fős növekedést mutat. A gyarapodást a német falvak megszűnte-
tésével, a szerb telepes falvak létrehozásával (pl. Banatsko Veliko Selo, Banatski Despotovac 
stb.) érték el. A szerbek gyarapodása részben Belgrád növekedésével is magyarázható: a város 
hinterlandja egyre jobban kiterjedt a Dél-Bánságra, mintegy elővárosává, agglomerációs tér-
ségévé téve magához kapcsolta a Duna bal partján levő szerb településeket (Pancsova, Višnji-
ca, Borča), melyek dinamikus népességgyarapodást értek el. A szerbek számának növekedése 
települési szinten napjainkig meghatározó tendenciákat indított el. A gyarapodás Pancsován 
és Nagybecskereken megközelítette a 10–10 ezer főt, de Nagykikindán és Versecen is 6–8 

szerb; 61,5%
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ezres szerb növekedés volt, azaz a nagy és középvárosokban meghatározóvá vált a szerb túlsú-
lya. A stagnáló népességű (közel 10 ezer fős) Fehértemplom esetében ez úgy következett be, 
hogy népessége gyakorlatilag kicserélődött, mert a németek száma négyezer fővel csökkent, 
a szerbeké ugyanennyivel emelkedett (3. táblázat). Másrészt a szerb etnikai tér kiteljesedését 
mutatja, hogy 1953-ban a Szerb Bánság 187 településéből már szerb többségű 115 (61,5 %), 
magyar többségű 37, román többségű 25, szlovák többségű 5, macedón többségű 2, valamint 
1–1 német, cseh és szlovén többségű volt.

III. A Szerb Bánság demográfiai és etnikai viszonyainak változása  

1953 és 1991 között

A Bánság 826 településén 1990/92-ben 1 845 558 fő élt. Ez mintegy tizennégy százalék-
kal (13,74%) több, mint az 1950-es évek elején (849 település = 1 622 564 fő), ami önmagá-
ban kedvező tendencia. A mélyebb és részletesebb vizsgálatok alapján azonban megállapít-
ható, hogy a Szerb Bánság 690 277 lakosából 1991-ben 66,7% szerb, 10,5% magyar, 4,9% 
román és 17,9% egyéb nemzetiségűnek/identitásúnak vallotta magát (1. táblázat, 4. ábra). 
Az 1. táblázat adataira tekintve megállapíthatjuk, hogy az 1950-es évektől eltelt mintegy 
negyven esztendő alatt újabb jelentős változások következtek be, melyek kedvezőtlen hatásai 
együttesen azt eredményezték, hogy tovább szegényedett és egyhangúbb lett az etnikai arcu-
lat. Az 1910-es évekhez képest újabb nagy múltú népek és kultúrák semmisültek meg, illetve 
élik végnapjaikat.

A népességszám-változások nem függetleníthetőek az etnikai térszerkezettől, a négy (ma-
gyar, román, szerb, német) nagy nemzet(iség) tradicionális etnikai szigeteitől és kontaktzóná-
itól, melyek változása, illetve eltűnése napjainkra visszafordíthatatlan ténnyé vált. A szerbek 
száma megközelítette a félmilliót (460 929 fő), különösen akkor, ha a jugoszláv identitású 
32 527 főt is hozzájuk számítjuk. A magyarok száma sajnálatosan csökkent (72 508 fő = 
10,5%), miként a többi kis nemzetiség aránya is (kivételt képez a cigányság). Anélkül, hogy 
részletekbe bocsátkoznék, megjegyzem, hogy 1991-re a Szerb Bánság 181 települése között 
mindössze hatvan olyan település maradt (ez még mindig a települések 1/3-a!), ahol nem 
a szerbek voltak abszolút többségben. Magyar többségű 30 település, és közülük 21 tisztán 
magyar többségű (zömében a volt törökkanizsai járás területén: pl. Rábé, Majdán, Csóka, Egy-
házaskér, Feketetó, Kanizsamonostor stb.), míg kilenc településen a magyarok más etnikai tö-
redékekkel együtt alkottak többséget (pl. Oroszlámos, Töröktopolya, Kanak, Nagynezsény, 
Sándoregyháza stb.) a szerbekkel szemben. Tizennyolc település (pl. Jankahíd, Nagytárnok, 
Végszentmihály, Újozora, Réthely, Kiszsám, Vajdalak stb.) abszolút román többségű, míg négy 
település (pl. Nagymargita, Écska, Temesvajkóc) relatív román többségű volt, ahol a román 
más néptöredékekkel együtt volt többségben. Abszolút szlovák többségű négy település (Alsó-
aradi, Újsándorfalva, Antalfalva és Nagylajosfalva) volt, Istvánvölgy településen viszont a szlo-
vákok relatív többségben éltek. A Szerb Bánság két településén (Ferenchalom, Torontálalmás) a 
macedónok kerültek relatív többségbe, míg Csehfalva homogén cseh település maradt. 
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4. ábra. A Szerb Bánság népességének etnikai megoszlása (1991)

Az etnikai változásokkal párhuzamosan az 1950-es évektől felgyorsultak azok a tenden-
ciák, amelyek napjainkra differenciálódott mikrorégiók mozaikjait hozták létre eltérő népes-
ség- és településföldrajzi specifikumokkal. A kedvezőtlen társadalmi-gazdasági adottságok és 
lehetőségek következtében a trianoni határ mentén (kb. 20–20 km szélességben a szerb, ma-
gyar és román oldalon egyaránt) vizsgálatba bevont 239 település népessége 14,7%-kal (463 
605 főről 395 583 főre) csökkent 1953/56 és 1990/92 között. E régióban mindössze tizenhét 
településen mutatható ki természetes szaporodás (39 003 fő) és 222 településen természetes 
fogyás (107 025 fő). A természetes szaporodás 93,4%-át (36 581 fő) a vizsgált térségbe eső 
városok (10 db), míg a fennmaradó 6,6%-át (2422 fő) öt kettőezer főnél népesebb község (pl. 
Zichyfalva), valamint Szászkabánya, Tiszasziget, Frigyesháza (135 főről 170 főre) és Kiste-
remia (477 főről 532 főre) adta. 

A városi népességnövekedés kétharmadát a négy legnépesebb város (Pancsova 30 103 
főről 72 793 főre, Nagybecskerek 38 714 főről 81 316 főre, Nagykikinda 29 570 főről 43 051 
főre, Versec 26 110 főről 36 885 főre) értékei adták. Mindez úgy következett be, hogy Pan-
csován és Nagybecskereken a szerbek száma 30–30 000 fővel gyarapodott, azaz több mint 
150%-kal. A fennmaradó népességnövekedés értékeit azok a kisvárosok (pl. Törökbecse, Tö-
rökkanizsa stb.) adták, amelyek kedvezőbb közlekedés-földrajzi helyzetük, igazgatási, szerve-
zési szerepkörük, tradicionális városi funkcióik és iparosításuk (pl. Csóka, Fehértemplom stb.) 
eredményeként kiemelkedtek a régió települései közül (3. táblázat). Az egykori kismezőváro-
sok egy csoportjában (pl. Mokrin, Párdány stb.) és a falvakban viszont visszafordíthatatlanul 
megbomlott a demográfiai egyensúly. Jellemzővé vált a népességcsökkenés és az elöregedés. 
Kimutatható, hogy a trianoni határ menti zóna negyven év alatt elvesztette lakosságának 
 közel harminc százalékát. A társadalmi, gazdasági és politikai változások eredményeként a tria-
noni határ mentén két drasztikus természetes fogyással jellemezhető mikrorégió alakult ki. 
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Az egyik a magyar–román–szerb hármas határ térsége (a Csóka–Nagykikinda–Nagy-
szentmiklós vonaltól északra), ahol mintegy harminc települést találunk. Itt 1990/92-ben 
47 993 fő élt, ez 26,7%-kal kevesebb, mint 1950-es években (65 430 fő). A természetes fo-
gyás nem egyformán érintette az itt lévő településeket, az 500 fő alattiak (6 db) népességük 
54%-át, az 500 és 1000 fő közöttiek (5 db) 39%-át, az 1000 és 2000 fő közöttiek (10 db) 
29,2%-át, míg a kétezer főnél népesebbek (10 db) 23,4%-át veszítették el. Az utóbbiak népes-
ségmegtartó képességének viszonylag kedvező értéke annak köszönhető, hogy e települések 
között 1950-ben négy olyan is volt, melynek lélekszáma meghaladta az ötezer főt (Mokrin 
7984 fő, Csanád 6089 fő, Óbesenyő 5906 fő, Kiszombor 5534 fő), valamint annak, hogy a 
közepes népességű falvak száma (10 db) is meghaladta a régió átlagát. Nem elhanyagolható 
tény, hogy e régió kedvező értékeit Szeged és a középvárosok (Makó, Nagykikinda) jelenléte 
és közelsége, valamint déli peremének kisvárosai (Nagyszentmiklós, Csóka, Törökkanizsa) 
is döntően befolyásolták. Figyelmet érdemel, hogy ez a mikro régió fejlett mezőgazdasággal 
(pl. intenzív növények termelése stb.) rendelkezik, amelynek etnikai összetételét a második 
világháború utáni események is nagyrészt érintetlenül hagyták. A nagy határú és nagy né-
pességű települések túlsúlya miatt az ötszáz fő alatti községek drasztikus (pl. Porgány 77,7%-
os, Bolgártelep 80,7%-os) népességcsökkenése nem befolyásolta számottevően e mikrorégió 
népesedési tendenciáit.

A másik drasztikus természetes fogyással jellemezhető mikrorégió Zsombolyától Dettá-
ig, illetve Nagykikindától Versecig húzódik a trianoni határ két oldalán, úgy, hogy e halmo-
zottan hátrányos helyzetű mikrorégióba 89 település tartozik. Itt 1990/92-ben 125 823 fő 
élt, 31,5%-kal kevesebb, mint az 1950-es években (183 470 fő). A természetes fogyás mértéke 
mindazok ellenére e mikrorégióban az egyik legmagasabb, hogy itt történt a legnagyobb 
kényszerített népességmozgás az elmúlt fél évszázadban. A legnagyobb problémát e régióban 
az okozza, hogy nincs egyetlen dinamikus központja sem, két kisvárosa Módos és Zsombo-
lya. Módos csökkenő népességszámú (1953-ban 4569 fő, 1992-ben 3544 fő). Az egykori tra-
dicionális kisvárosok (pl. Újpécs, Párdány stb.) pedig csak árnyékuk egykori önmaguknak, és 
nem képeznek jelentős vonzó tényezőt. Ennek megfelelően az egész régióban négy növekvő 
népességű település volt (Zichyfalva 3096 főről 4380 főre, Gyertyámos 3386 főről 3679 főre, 
Bánátkomlós 3059 főről 3230 főre és Zsombolya 11 281 főről 11 830 főre növelte népesség-
számát), amelyek a régió északi és déli peremén helyezkednek el. E régió igazi problémáját az 
jelenti, hogy Nagybecskerek és Temesvár között már a XIX. század végétől nem alakult ki 
jelentősebb erőtérrel rendelkező település, amely perspektívát jelenthetett volna a két egykori 
megyeszékhellyel szemben. E tendencia napjainkra tovább erősödött, és az elvándorlás és 
népességvesztés egyaránt érintett valamennyi népességszám szerinti településkategóriát. A 
2000 főnél népesebb településeken (37 db) az 1950-es években 122 615 fő élt (1990/92-ben 
88 535 fő), az 1000-2000 fő közöttiek esetében (29 db) a csökkenés 34,5% (42 571 főről 27 
922 főre), az 500-1000 fő közöttieknél (21 db) 50,4%, míg az 500 fő alatti két településen 
9,2% (717 főről 651 főre) a természetes fogyás mértéke. Az adatok jól megvilágítják azt a 
tényt, hogy az ezer fő körüli települések népességvesztesége a legkirívóbb, de igen erőteljes 
a kétezer lakos feletti települések népesség-csökkenése is (27,8%). A népességszám-változás 
a trianoni határ mindkét oldalán hasonló mértékű (pl. Tamásfalva 59,2%, Dóc 55,6%, Ka-
rácsonyifalva 60%, Magyarszentmárton 60,5%, Ótelek 53,2%, Gád 77,3% stb.); a román 
oldalon  Temesvár dinamizmusa miatt magasabb a népességfogyás, de a szerb bánsági oldal 
beletelepített szerbjeinek fokozódó elvándorlása ugyan ezt az eredményt adja.
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Versec a dél-bánsági régió legnépesebb városa, fejlődése azonban elmaradt Nagybecskerek, 
de még Nagykikinda mögött is, amellyel határ menti fekvése is közel azonos. Versec esetében 
egyértelműen a halmozottan hátrányos helyzetű depresszióval sújtott hinterland gátolja, fékezi 
a fejlődést, a fellendülést, amit kedvezőtlen közlekedés-földrajzi helyzete csak fokoz.

IV. A Szerb Bánság demográfiai és etnikai viszonyainak változása  

1991 és 2011 között

A Bánság 849 településén a 2001/02. évi népszámlálás adatai alapján 1 698 339 fő élt. 
Ez 8,3%-kal (153 241 fő) alacsonyabb, mint amennyi a terület népessége 1990/92-ben volt 
(1 851 580 fő). Ez egyértelműen törést jelent, hiszen 1950 és 1990 között 13,74%-os volt a 
gyarapodás (222 994 fő), azaz a lélekszám 1 622 564 főről 1 851 580 főre emelkedett. Az 
1990 és 2002 közötti időszak adatsorait vizsgálva megállapítható, hogy a Szerb Bánság né-
pessége 15,1%-kal (90 267 fő) csökkent, míg 2002 és 2011 között további harminchatezer fős 
csökkenés következett be (1. táblázat). 

Az egyes nemzetek és nemzetiségek számának változásai között markáns különbségeket 
fedezhetünk fel. A Szerb Bánságban élő szerbek száma mintegy hatvankétezer fővel (1. táblá-
zat), a magyarok száma több mint húszezer fővel, a románok száma több mint tizenegyezer 
fővel csökkent, míg a kisebb etnikai töredékek száma kivétel nélkül emelkedett, legdinami-
kusabban a romáké. A fenti adatok is rávilágítanak arra a tényre, hogy mind a szerbek, mind 
a románok aránya relatíve emelkedett. A Szerb Bánságban a szerbek 2002-ben a lakosság 
72,6%-át adták a korábbi 66,7% helyett, 1991-2011 között újabb lépéseket tettek tehát az 
etnikai homogenizáció felé (5. ábra). E tényen az sem változtat, hogy 2011-ben az összlakos-
ság 70,7%-a volt szerb nemzetiségű, az etnikai identitásukat nem vállalók száma ugyanakkor 
tizenötezer fővel gyarapodott (6. ábra). 

5. ábra. A Szerb Bánság népességének etnikai megoszlása (2002)
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A magyarság számbeli változásait tekintve megállapíthatjuk, hogy a 2011. évi népszám-
lálási adatok alapján a Szerb Bánság területén alig több mint 52 ezren éltek, ami a legala-
csonyabb érték az elmúlt százötven évben. Valamennyi nagyvárosban csökkent a magyarok 
száma és aránya. A legjobban Nagybecskerek lakosságának etnikai megoszlása jelzi a demo-
gráfiai és etnikai változásokat. Ma már csak egy olyan városa van az egész Bánságnak (Csóka 
2240 fő=55,6%), ahol 50% feletti a magyarok aránya (3. táblázat). Sajnos a községekben sem 
jobb a helyzet, a homogén magyar falvak lélekszáma tovább zsugorodott, és a népesség elö-
regedett. A Szerb Bánság falvai közigazgatásilag önállóak, azonban mindössze huszonhárom 
olyan volt 2002-ben, ahol a magyarok többségben voltak (4. táblázat). E települések több 
mint fele 1000 fő alatti népességszámú kisközség. Ezer fő feletti magyar közösség – több-
ségben – csak hét (Magyar-Ittebe, Torda, Magyarcsernye, Szaján, Padé, Torontálvásárhely, 
Székelykeve) faluban élt, azaz a természetes asszimiláció itt is felgyorsult. A magyar többségű 
24 településen a Szerb Bánsági magyarok mindössze 33,6%-a élt, azaz a magyarság szórvány 
jellege vált meghatározóvá. A Szerb Bánságban nemcsak a magyarság, hanem mindegyik 
kisebbség lassúbb vagy gyorsabb ütemben, de mindenképpen lemorzsolódott.

6. ábra. A Szerb Bánság népességének etnikai megoszlása (2011)

4. táblázat. A Szerb Bánság magyar többségű települései (2002)

Település
Össznépesség Magyarok száma, aránya

fő Fő %
1. Kanizsamonostor 135 128 94,8
2. Magyarszentmihály 1004 944 94,4
3. Egyházaskér 404 372 92,1
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4. Rábé 135 123 91,1
5. Szaján 1348 1195 88,6
6. Udvarszállás 226 200 88,5
7. Székelykeve 2574 2232 86,7
8. T.torda 1771 1533 86,5
9. Magyarmajdán 292 251 86,0
10. Káptalanfalva 94 80 85,1
11. Hódegyháza 978 832 85,1
12. Magyarcsernye 1861 1574 84,6
13. Tóba 691 581 84,1
14. Magyar-Ittebe 1315 1077 81,9
15. Ürményháza 1033 714 69,1
16. Padé 2882 1920 66,6
17. Fejértelep 376 241 64,1
18. Lukácsfalva 598 404 57,9
19. Csóka 4707 2703 57,4
20. Tamásfalva 763 406 53,2
21. T.vásárhely 5325 2836 53,2
22. Feketetó 568 267 45,2
23. Sándoregyháza 1131 452 39,9
24. Emánueltelep 180 62 34,4
Összesen 30 391 21 127 69,5

V. Összegzés

Az elmúlt száz évben a Szerb Bánság területén a társadalmi-gazdasági folyamatok hatására 
olyan demográfiai változások zajlottak le, amelyek napjainkra differenciálódott mikrorégiók 
mozaikjait hozták létre eltérő népesség- és településföldrajzi specifikumokkal. A magyar–szerb 
és a román–szerb határ mentén a népességszám-csökkenés fokozottan érvényesült, s a népes-
ség etnikai, vallási és nyelvi összetétele is átalakult. A társadalmi-gazdasági és politikai vál-
tozások eredményeként a Szerb Bánságban napjainkra a trianoni határ menti területek is ho-
mogenizálódtak, így mindössze két-három eltérő kultúra, nyelv és vallás találkozási övezetévé 
degradálódtak, ami mindenképpen visszalépést jelent a 20. század első évtizedeihez képest. A 
találkozás, a keveredés és az együttélés mindenképpen segíthette volna az egymás mellett élő 
népek gazdagodását, azonban a fentiekben vázolt folyamatok a zárt határokkal felerősödve 
mindezt gyakorlatilag lehetetlenné tették, és ez eddig az elkülönülést jelentette az itt élők 
számára. A korábban jellemző multietnicitás a legtöbb helyen megszűnt, illetve felváltotta egy 
másfajta, a beköltözések révén kialakult sokféleség, amely új problémákat hozott felszínre. A 
beköltözők területi, nemzetiségi és kulturális rekrutációja, a többnyire azonos nemzetiségű 
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(szerb), de igen sokféle gyökerű népesség kevés összetartást mutat, hagyományos értelemben 
nincs kialakult faluközösség, egyfajta gyökértelenség, hagyománytalanság és a lokális kez-
deményezések hiánya jellemző. A kutatások bebizonyították, hogy e halmozottan hátrányos 
helyzetű régió ellentmondásokkal terhelten lépett át a 21. század küszöbén. Ezeket csak a 
határokon átnyúló, a még megmaradt etnikai és nyelvi kisebbségekre támaszkodó együttmű-
ködések mérsékelhetik, melyekhez a megnyitott határátkelőhelyek jelenthetik a kaput.

Felhasznált irodalom

Beke György 
 (2001):  Kisebbik Torontál. Forrás, 2001/2. szám. pp. 75–83.
Kókai Sándor 
 (2010):  A Bánság történeti földrajza. Nyíregyháza, p. 421.
Kókai Sándor 
 (2003):  A Bánát népességváltozási tendenciái 1949–1990 között, különös tekintettel 

a határ menti területekre. In: Határok és az Európai Unió (szerk.: Szónokyné 
Ancsin Gabriella) Szeged, 2003. pp. 251-257.

Kókai Sándor 
 (2004):  Az állam- és közigazgatási határok változásának hatásai a Bánát népességére a 

XX. század folyamán. II. Magyar Földrajzi Konferencia. Szeged, 2004. konfe-
renciakötet (CD)

Kókai Sándor 
 (2007):  A Marosszög demográfiai jellemzői és sajátosságai 1870–2002 között. In: Ha-

tárok és Eurorégiók (szerk.: Szónokyné Ancsin G.) Szeged, 2007. pp. 243–252.
Kókai Sándor 
 (2007):  A Bánát demográfiai jellemzői és sajátosságai 1890–1990 között. In: A társa-

dalmi földrajz világai (szerk.: Kovács Cs. – Pál V.) Szeged, 2007. pp. 303–324.
Kókai Sándor 
 (2007)  Demographical features of the Bánát between 1910–2002. In: IV. Európai Kihívá-

sok konferenciakötet (szerk.: Gulyás L.) Szeged, pp. 403–409.
Kókai Sándor 
 (2008):  The ethnic space of the Bánság in the beginning of the XXI. century. In: Neigh-

bours and partners: on the two sides of the border. (Ed: I. Süli-Zakar). Debrecen, 
pp. 113–124.

Oberding József György 
 (1937):  A bánsági magyarság. Bp.
Penavin Olga 
 (1995):  A jugoszláviai Bánát magyar nyelvjárási atlasza. CNSA. Kanizsa.
Népszámlálások: 1910, 1931, 1953, 1991, 2002, 2011.



35

Mák Ferenc

 A fehértemplomi magyar sajtó

LaKatoS Évának, tiszteletteljes főhajtással 
sajtótörténeti munkássága előtt

Az 1875-ben Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter hathatós támogatá-
sával alapított állami főgymnasium új színt, pezsgést és lendületet hozott a déli határvidék 
helyőrségi városának, Fehértemplomnak az életébe. Az intézmény valódi érdeme, hogy negy-
venhárom éves története során – 1918-ban, a Magyar Királyság összeomlásával egy időben 
szűnt meg – évente közel háromszáz, az ország déli, nemzetiségek lakta területei magyar, 
német, szerb, román és zsidó fiataljának biztosított tanulási és ezzel szellemi értelemben is 
felemelkedési lehetőséget. Az alig tízezer fős, többségében szorgalmas sváb bortermelők által 
lakott kisváros – kiemelt katonai-határőrizeti szerepén kívül – a kiegyezést követő évtizedek-
ben a magyar állameszme terjesztését szolgáló feladatának teljesítésekor egyik jelentős kultu-
rális fellegvára volt a Délvidéknek: a helyőrség laktanyáiban ezernél is több katona szolgált, 
és az előkelő hadsereg jelentősen növelte a kisváros tekintélyét, miközben iskoláiban ezernél is 
több környékbeli diák gyűjtötte az életre szóló ismereteket.1 Ha emellett figyelembe vesszük 
a közeli Versec ugyancsak sváb polgári világának varázsát, az Al-Duna történelmi miszti-
kumát, Orsova kereskedelmi jelentőségét, a Delibláti-homokpuszta egyedülálló szépségét és 

1 A háború második esztendejében, 1915 szeptemberében a helyi lap tudósítása szerint Fehértemp-
lomban 1110 tanuló kezdte a tanévet: országosan ismert főgimnáziumába 252, az állami polgári 
leányiskolába 161, az állami elemi fiúiskolába 145, az állami elemi leányiskolába 300, a községi 
fiúiskolába 174, a magyar-román nyelvű osztatlan népiskolába 36, a magyar-szerb nyelvű népis-
kolába pedig 42 diák iratkozott. A tanulók létszáma; Fehértemplom és Vidéke, 1915. szeptember 
9. 3. p.
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a közeli Herkulesfürdő nagyvilági előkelőségét, megértjük Gozsdu Elek rajongó ragaszko-
dását e vidékhez. „Én szeretem Fehértemplomot – írta 1912. június 21-én Weisz Annához 
intézett levelében –; a hársfák elvirágoztak, de megmaradtak a kéklő Lokva nyájas hegyei, és 
megmaradtak a fehértemplomi gazdag virágok. Ha ezt a tájképet látom, mindig eszembe jutnak 
a toszkánai vidékek. Tegnap estefelé kisétáltam a Néra patakhoz, és a szemem a fiesolei templom 
keresztjét kereste.”2 És a koraesti ragyogásban a reneszánsz emléke kísértette meg a levélírót. 
Ha nem is hasonló hőfokon késztette vallomásra a főgimnázium hosszabb-rövidebb ideig 
a városban tartózkodó, tudós tanárait – Bászel Aurélt, Vajda Károlyt, Csengeri Jánost, 
Gerevics Gusztávot és Irovics Tamást a klasszika-filológia, Király Pált és Molnár Ist-
ván Lajost a történelem, Berkeszi Istvánt, Sziklay Ferencet, Still Nándort és Herrmann 
 Antalt az irodalom, Szőke Endre etnográfust, a földisme tanárát és Hegyi József költőt, 
lapszerkesztőt – a vidék varázsa ugyanúgy rabul ejtette, s ha átutazók is voltak a Délvidéken, 
életük, pályájuk alakulásában Fehértemplom minden tekintetben jelentős szerepet játszott. 
Mondanám: a Néra-parti fények, virágok és ligetek városa kifejezetten alkalmas volt a tudo-
mányos pályára való felkészülésre, utalt erre visszaemlékezéseiben Herczeg Ferenc is, akit 
éppen Töreky Gábor iskolaigazgató bukást jelentő latin szekundája tanított emberségre, 
fegyelemre, a feladatok tisztességes elvégzésére. 

Fehértemplomban a főgimnázium tudós tanáraival – és a katonaság tiszti karának ki-
emelkedő személyiségeivel – a magasan képzett polgári értelmiségnek olyan csapata jelentke-
zett, amely évtizedeken át meghatározta a helyőrségi kisváros életét: társadalmi egyesületek 
és polgári körök alakultak, melyeknek gyakori találkozóin rendszeresek voltak a hangverse-
nyek, a felolvasások és a színes úti beszámolók, mindamellett könyvtáraikat is szépen gyara-
pították. A főgimnázium évkönyvei tudományos közleményeikkel országos visszhangot kel-
tettek, miközben történészek, néprajztudósok, botanikusok és természetbarátok látogatták 
a vidéket. Természetes, hogy ilyen körülmények között a városba érkező fővárosi, aradi és 
temesvári lapokon kívül – ha nehézkesen, ha megkésve is, de – jelentkezett a helyi magyar 
nyelvű hírlap kiadásának az igénye is. Hiszen az első sikereit élő, éppen berendezkedő polgári 
társadalom magyar közössége is szerette volna megmutatni a maga értékeit, szerette volna 
világgá kürtölni a maga teljesítményeit.

A többszöri sikertelen kísérletet követően az első igazán eredményes lépést a lapalapí-
tás terén Hegyi József, a főgimnázium magyar irodalomtanára tette meg: Wunder Gyula 
helybeli nyomdásszal és lapkiadóval együtt 1910. január 6-án olvasói kezébe adta a Fehér-
templom és Vidéke című lap első számát. Dési és oromhegyi Hegyi József 1906-ban került 
Fehértemplomba, azt megelőzően éveken át volt szülővárosában, Jászberényben újságíró. A 
csütörtökönként négy – alkalmanként hat – oldalon megjelenő újság közművelődési, tár-
sadalmi és közérdekű hetilapként hirdette magát, és indulásakor első oldalon jelentette be: 
„Jelen számunkkal városunkban új lapot indítunk meg a magyar közművelődés és társadalom 
szolgálatára, s a hazafias szellem ápolására. Hisszük és reméljük, hogy a hazafias fehértemplomi 
közönség anyagi és erkölcsi támogatása nem marad el, s az új magyar lap útját ezúttal siker koro-
názza.” Kenedi Gézára hivatkozva kiemelte: manapság a magyarság hódító ereje csodálatos 
nyelvében rejlik, s aki megismeri és belelát a magyar nyelv titkaiba, az megismeri a magyar 
irodalmat is, s aki a magyar irodalmat egyszer megismerte, az többé nem lehet a magyarság 
ellensége. „Csak akkor teszünk a magyar állameszmének szolgálatot, ha a nemzetiségeket minden 
erőszakos eszköz mellőzésével rábírjuk, hogy ismerjék meg azt a nyelvet, melynek szárnyain a 
2 Gozsdu Elek: Kertünk Istennel határos – Gozsdu Elek és Weisz Anna levelezése 1906–1915; Buda-

pest – Kortárs Kiadó, 2001. 265. p.
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legszebb dalok szólnak a szívekhez, s mely egy nemzetet – hosszú évszázadoknak annyi ellenséges 
áramlatával szemben – meg tudott őrizni önmagának. A magyar nyelvet kell a magyar állam-
eszme szolgálatában célnak és eszköznek tenni egyaránt.” Wunder Gyula laptulajdonost – aki 
feltehetően csak az üzleti vállalkozás beindulásához adta cégét és nevét, hiszen egy évvel 
később, 1911-ben már fiára, Wunder Gusztávra ruházta át a kiadóhivatal vezetését – vál-
lalkozásában biztatta a remény, hogy a határvidéken a magyar kultúra évről évre erősebb, 
mélyebb gyökereket ver, s az irodalomnak, a művészetnek és a tudománynak már vannak a 
városban olyan művelői, akik alkalmasak a missziós feladatok ellátására. A nemzetiségi vidé-
ken „szeretett polgártársaink anyanyelvének, szokásainak teljes tiszteletben tartása mellett, a ma-
gyarság mind nagyobb térfoglalásának biztosítására a célunk, eszközünk a magyar nyelv, melynek 
éltető, életet adó ereje csak megizmosodott az idők folyamán.” Hazafias céljain kívül a lap a 
tárgyilagos igazság szószólója kíván lenni, éppen ezért a kiadók kijelentik: „Nemzetiségi és 
felekezeti különbség nélkül örömmel fogadunk és megbecsülünk mindenkit, aki nemcsak megérti, 
de át is érzi, hogy mindnyájan egy közös hazának vagyunk egyenlő jogú, szabad polgárai. Igyek-
szünk lankadatlanul ápolni a vallásosság, a hazafiúi szeretet és a magyar kultúra vestalángját. 
Ez a mi fő célunk, ez a mi jelszavunk, ez a mi Szentháromságunk!” A Fehértemplom és Vidéke 
szerkesztősége a béke és szeretet nevében köszöntötte Fehértemplom polgárait, ugyanakkor 
hangsúlyozta: élni fog a nyilvánosság nyújtotta lehetőségekkel, ha valaki föl merné emelni 
szentségtörő kezét e „Szentháromság” ellen. „Adjon az Ég becsületes törekvésünkhöz erőt, koro-
názza munkánkat avval az erkölcsi sikerrel, melyet magyar lelkünk legigazabb lelkesedésével aka-
runk kiérdemelni!” – állt a Beköszöntő végén.3 Ennek jegyében kérte a szerkesztőség az olvasók 
támogatását. A kor szokásainak megfelelően a Fehértemplom és Vidéke is többnyire politikai 
vezércikkel indult az első oldalon, az Aktualitások nyomban utána, az 1–2. oldalra kerültek. 
Fontos eleme volt a lapnak a Tárca, mely a vonal alatt az 1–2., olykor a 3. oldalra átnyúlva 
jelent meg. A Hírek 2–3., alkalmanként a 4. oldalon, a Csarnok (irodalom, tárca, tudósítás) 
a 4–5. oldalon volt olvasható, ezt az 5–6. oldalon a Hirdetések követték. A Sporthírek először 
1914. április 30-án kaptak helyet a lap 4. oldalán. 

Nem ez, azaz nem az 1910. évi volt az első lapalapítási és lapkiadási kísérlete a Wunder 
nyomdának. Wunder Gyula – Julius Wunderként – jóval korábban, a kiegyezés évében, 
1867-ben kezdte a lapkészítést. Az új lap, a Fehértemplom és Vidéke első számának vezér-
cikkében elődként két újságot is megemlített: az egyik sok-sok évvel korábban Fehértemp-
lomi Lapok, a másik Magyar Alduna címen jelent meg. Egyik sem boldogulhatott sokáig, 
mindkettőt a közöny és az érdektelenség fojtotta meg: az 1880-as évek közepén a délvidéki 
határszélen nem volt még pártoló közönsége az olyan vállalkozásnak, amely a magyar nyelv 
és kultúra segítségével tett kísérletet a nemzetiségek megnyerésére. A magyar és német nyel-
ven megjelenő Fehértemplomi Lapok – Weißkirchner Blätter 1885. január 1-én már az ötödik 
próbaszámát jelentette meg, még sincs nyoma annak, hogy a hetilap túlélte volna az indulást. 
Wunder Gyula nyomdatulajdonos lapja első oldalán két nyelven hirdette önmagát: Városi, 
megyei, gazdasági és iskolai érdekeket képviselő irodalmi hetilap – Wochenblatt für stätische, 
virtschaftliche literarische Komitats- und Schulinteressen, felelős szerkesztője pedig a főgimná-
zium helyettes igazgatója, Simon Péter volt. Az előfizetési felhívás szerint kellő „türelmességgel 
párosult vallásosság- és erkölcsösségnek leszünk ezentúl is meleg szószólói, hirdetői az egyetértés- és 
testvériességnek, s terjesztői a magyar állameszme- és magyar nyelvnek”. A lapalapító és a lap-
szerkesztő egyaránt külső erők támogatásában bízott, országos hírű írók közreműködésében 
reménykedett, ugyanakkor megjegyezték: eddigi felhívásuk nem járt kellő eredménnyel, „az 
3 Beköszöntő; Fehértemplom és Vidéke, 1910. január 6. 1. p.
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eddigi előfizetők száma még korántsem elegendő arra, hogy a lap fennmaradhasson, miért is ama 
nemes czél nevében ismételten kérjük annak megrendelése által való anyagi támogatását, hogy 
terjedelem- és kiállításra nézve is inkább megfelelhessen az igényeknek”.4 Az előfizetői felhívás 
németül, gót betűkkel is megjelent, egyébként a hat oldalas lapban minden hírt és tudósítást 
két nyelven közöltek, így Simon Péter főszerkesztő A magyar színészet állandósítása Temes-
várott című beszámolóját is.5 Mellette Johann Weng Prosit Neujahr! című írásában először 
németül köszöntötte az új esztendőt. 

A Magyar Alduna című, négy – esetenként hat – oldalas közművelődési és társadalmi 
hetilap első száma tizenkét évvel később, 1897. január elsején jelent meg (csak a második, 
január 7-i száma ismert), felelős szerkesztőként Kőhalmi Berán Oszkár jegyezte, aki fő-
munkatársul Szentgyörgyi Lajost vette maga mellé (kettejük neve szerepelt az újságban 
laptulajdonosként is), a kiadóhivatal ezúttal is Wunder Gusztáv könyvnyomdájában volt. A 
szerkesztő azonban alig két hónap múltán átadta helyét „a nagy tudású, széles látókörű és fi-
nom ízlésű” Bottlik Dezső királyi közjegyzőnek. Ám ő sem maradt sokáig a lap élén, kilenc 
hónap múlva a Magyar Alduna szerkesztését Gál Kálmán főgimnáziumi tanárra ruházta át. 
A lap programjára a második évfolyam első, 1898. évi január 6-i számában olvasható előfi-
zetési felhívásból lehet következtetni. A szerkesztőség elégedetten nyugtázta, hogy az előző 
év során sikerült leküzdeniük a kezdeti nehézségeket, és mostantól még tudatosabban és még 
határozottabban törnek céljaik felé. Fontosnak vélték hangsúlyozni: lapjuk nem politikai irá-
nyultságú, elsőrendű feladatnak a magyar nemzeti érzés, az irodalom és műveltség ápolását 
tekintik, és céljuk felkutatni és megmutatni mindazt a magyar közösségi hagyományvilágot, 
melynek meghatározó szerepe van a nemzetépítésben. Ezt „nemes hazafias ügyüknek” tekin-
tik. Ezért Fehértemplom és a környéke „mindennemű kulturális, társadalmi és közgazdasági 
ügyei helyet találnak lapunkban. […] A Magyar Aldunának eddig is a vele együtt érző magyar 
közönség adott erőt, támogatásával szilárdult meg, természetes tehát, hogy véleményére és szíves 
jóindulatára ezután is tekintettel lesz.”6 Ehhez kérték olvasóik támogatását. A szerkesztői üze-
netekből az is kiderül, hogy olvasóközönségét a Magyar Alduna a városon és környékén kívül 
Báziásból, Ó-Palánkából, Temes-Gerebencből, Szászkabányából, Versecről és Temesvárról is 
toborozta. 

Gál Kálmán – aki a második évfolyam első számától irányította a lapot – évtizedeken 
át Fehértemplom magyarságának kiemelkedő szellemi vezetője volt, a lapja iránt megnyil-
vánuló részvétlenséggel azonban ő sem tudott megküzdeni, és a bukást követően Wunder 
Gusztáv, a kiadó tulajdonosa az újság 1898. június 30-i számának első oldalán így köszönt el 
olvasóitól: „Minthogy lapunk, a Magyar Alduna a t. közönség részéről nem részesült abban az 
anyagi támogatásban, amelyre jogosan igényt tarthatott, annak további kiadását – sajnálatunkra 
– mai nappal beszüntetjük.” Ugyanott a felelős szerkesztő, Gál Kálmán is búcsút vett mun-
katársaitól: „Wunder Gusztáv kiadó-tulajdonos mai nappal a Magyar Aldunát megszüntetvén, 
a szerkesztőségnek is, mint ilyennek, működése véget ér. Mellőzve minden egyebet, nem mulaszt-
hatom el, hogy őszinte köszönetet nem mondjak mindazon tisztelt uraknak, munkatársaknak 
(közelben és távolban), akik becses támogatásukkal, jóakaró buzdításukkal és dolgozataikkal – a 
4 Előfizetési felhívás a Fehértemplomi Lapok cz. heti lapra; Fehértemplomi Lapok, 1885. január 1. 1. 

p. – Előfizetőket elfogad Wunder Gyula kiadó (Wendelini utcza a Heller-féle szálloda mellett), vagy 
a szerkesztő Simon Péter államfőgymnasiumi h. igazgató (az államfőgymnasiumban, vagy a Mader-
spach-utcza 152. sz.) – olvasható a felhívás végén. 

5 Simon Péter: A magyar színészet állandósítása Temesvárott; Fehértemplomi Lapok, 1885. január 
1. 1–3. p.

6 Előfizetői felhívás!; Magyar Alduna, 1898. január 6. 2. p. 
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mi viszonyaink között – nehéz feladataim könnyűvé tevésében oly önzetlenül segítettek.”7 Rövid 
másfél éves megjelenése során a Magyar Alduna a munkatársai sorában tudhatta Király 
Pált, kora neves történészét, a főgimnázium igazgatóját – akinek munkásságával több íz-
ben is foglakozott a lap –, Schmidt Ágoston főgimnáziumi tanárt és Schenk Jakabot, a 
fehértemplomi állami elemi és polgári leányiskola igazgató-tanárát. 1898. január 27-én 25 
év címmel megemlékeztek a határőrvidék Magyarországhoz történt visszacsatolásának ne-
gyedszázados évfordulójáról, március és április során pedig öt folytatásban közölték Fábry 
Géza A vér című kisregényét, Budapestről pedig a Bánság egyik jeles történelmi családjához 
tartozó  Maderspach Olivérné jelentkezett elbeszéléseivel. Nem a szerkesztőségen múlott 
tehát, hogy Fehértemplom második magyar nyelvű hetilapja sem érte meg boldog férfikorát. 

Amikor a fehértemplomi német nyomdatulajdonos, Wunder Gyula magyar nyelvű he-
tilapok kiadására szánta magát, már gazdag kiadó és szerkesztői tapasztalattal rendelkezett, 
ő volt a helyi Die Nera, a Délvidék legrégibb hetilapjának a megalapítója és 1912 áprilisában 
történt visszavonulásáig negyvenöt éven át a tulajdonosa és szerkesztője. A Die Nera első 
száma a kiegyezés évében, 1867-ben jelent meg, és a kései megemlékezés szerint Wunder 
Gyula „nehéz viszonyok és súlyos megpróbáltatások között bár német nyelven, de hazafias szel-
lemben szerkesztette” a lapját.8 1912-ben, 77 éves korára való tekintettel megvált az újságtól, s 
annak tulajdonjogát Kovátsi Jánosra ruházta át. „Az új tulajdonos és felelős szerkesztő személye 
és egyénisége kellő garanciát nyújt arra” – olvasható a Fehértemplom és Vidéke tudósításában 
– „hogy a nevezett lap ezentúl is, sőt még intenzívebb módon fogja hazafias feladatát végezni 
(…). Midőn az új kollégát a legnagyobb örömmel üdvözöljük, s neki a kultúra szolgálatában 
álló, új vállalatához sok szerencsét kívánunk, egyszersmind óhajtjuk, hogy a jó öreg Wunder bácsi 
megérdemelt nyugalmában, állandó jó egészségben még sokáig legyen tanúja azon lap jövendő 
pályafutásának, amelynek megalapítása az ő nevéhez fűződik.” 1916. január 2-án már arról 
tudósított a lap, hogy „Laptársunk, a Die Nera január 1-jén 50-ik évébe lépett”.9 Egy évvel 
később, 1917. január 4-én a Fehértemplom és Vidéke így emlékezett meg a Die Nera jubile-
umáról: „Ötven éves jubileumot ünnepelt a Nera helyi német lap vasárnapi számával. Érdekes 
megjegyezni, hogy a lap I. Ferenc József koronázása évében indult meg, és azóta hűen szolgálja 
hírlapi híreivel, közérdekű cikkeivel Fehértemplom érdekeit. Jubileuma is IV. Károly király és 
felséges neje koronázási évére esik. Kívánjuk, hogy laptársunk a második ötven évet is dicsőséges 
pályafutásával megérje. Mindenesetre nagy múltra tekint vissza, ezért jövője is nagy reményekre 
jogosít.”10 Néhány hónappal később, 1917. június 7-én azonban az újság bejelentette: Wunder 
Gyula volt nyomdatulajdonos, aki „helyi laptársunknak, a Nerának 45 éven át volt tulajdonosa, 
kiadója és szerkesztője”, június 6-án, életének 82-ik évében meghalt.11 

A Die Nera hosszú évtizedeken át megajándékozta olvasóit a Nera Naptárral is. 1913-
ban, a 26. szám megjelenésének bejelentésekor a Fehértemplom és Vidéke a Délvidék kedves 
házi naptárának nevezte a kiadványt, melyet akkor már a szerkesztéstől visszavonult Wunder 
Gyula helyett a fia, Wunder Gusztáv állított össze.12 „Kedves barátja e fordulatosan szerkesz-
tett naptár németségünknek” – írta a lap. Az 1914-es évi (egyetlen fellelhető) naptár adataiból 
7 Tisztelt olvasóinkhoz!; Magyar Alduna, 1898. június 30., 26. szám 1. p.
8 Gazdát cserélt a Nera; Fehértemplom és Vidéke, 1912. április 25. 3. p.
9 Félszázados újság; Fehértemplom és Vidéke, 1916. január 6. 2. p.
10 Nera jubileuma; Fehértemplom és Vidéke, 1917. január 4. 2. p. 
11 Gyászjelentés; Fehértemplom és Vidéke, 1917. június 7. 3. p. és Temetés; Fehértemplom és Vidéke, 

1917. június 14. 2. p.
12 Nera naptár 26-ik évfolyamában jelent meg a Délvidék kedves házi naptára Wunder Gusztáv 

szerkesztésében. Ára 50 fillér; Fehértemplom és Vidéke, 1913. december 11. 3. p.
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derül ki, hogy valójában ökumenikus kiadvány volt, hiszen néven nevezve és megszólítva is 
a felekezeteket, a katolikus, a protestáns, a görögkeleti hívek és a zsidóság tájékoztatására és 
szórakoztatásra született.13 A Wunder cég – a híradások szerint – a maga korában a Délvidék 
egyik legdinamikusabb és legmodernebb sajtóvállalata volt, a hirdetés szerint Wunder Gyula 
könyvnyomdája „mindennemű nyomtatványokat a legszebb kivitelben készít”.14 1912 szeptembe-
rében bejelentették, hogy a nyomda legújabban villamos motorerővel dolgozik.15 Ettől kezdve 
a lapokon és könyveken kívül a képes levelezőlapokat is „gyönyörű kivitelben” állította elő.16 

A Fehértemplom és Vidéke című hetilap – melynek első számát „úgy a városban, mint a 
vidéken igen rokonszenvesen fogadták”17 – indulásának pillanatában tisztában volt a vállalt 
feladat súlyával: a nemzetiségi vidéken általános érvénnyel és óriási tapintattal kell szolgál-
nia a közösség érdekeit. „A Fehértemplom és Vidéke három országvégi járásnak egyedüli ma-
gyar nyelven megjelenő lapja – olvasható az egyik előfizetési felhívásban. – Felöleli a jámi, 
a károlyfalvi és a fehértemplomi járások minden kulturális ügyét. Lelkes magyar munkássággal 
iparkodik azon, hogy e három járás magyarságának, magyar kultúrájának szolgálója legyen.”18 
Felelős szerkesztője, Hegyi József 1910. december 29-én Beszámoló című, az első évfolyam 
sikereinek számvetésében elmondta: mindössze 150 előfizetővel indultak, ami egy vállalko-
zás tekintetében akkoriban a vakmerőséggel volt határos. Ám az év végére ez a szám 200-ra 
nőtt, és ez a „szép erkölcsi siker új lelkesedést” önt beléjük. A XIX. század végén 10 000 lakosú 
városban a magyarok száma alig haladta meg 300–400-at, ennél azonban jelentősebb volt a 
környező falvak és települések magyarságának a létszáma.19 Wunder Gusztáv korábbi lapa-
lapítási kísérleteiből eredően is tudta, hogy minden – a lapja és vele együtt a vállalkozása sorsa 
is – a munkatársak helyes megválasztásán áll vagy bukik. Tudta, hogy csak azokkal az írás-
tudói szándékokkal, tanári tudással, egyházi lelkiismerettel, hivatali becsülettel és katonai 
tekintéllyel gazdálkodhat, amelyek az Al-Duna vidékén a rendelkezésére állnak. Azt a szelet 
foghatta csak a vitorlájába, amely bejárta azt a tájat. Csak azt a tanárt, papot és tisztviselőt 
hívhatta meg lapja munkatársainak sorába, akit hivatásából eredő feladatai az ország más vi-
dékeiről Fehértemplomba szólítottak. Ezzel együtt is csodálatosan gazdag, eleven és sokszínű 
azoknak a névsora, akiket szerkesztőként, munkatársként és újságíróként a lapjához szólított. 

Hegyi József, a Wunder Gyula laptulajdonos nyomdájában készülő Fehértemplom és 
Vidéke című hetilap első főszerkesztője komoly újságírói tapasztalattal rendelkezett, amikor a 
Néra-parti város főgimnáziumába érkezett: évekkel korábban jogászként a Jászberény és Vidéke 
helyettes szerkesztője, majd a Jászság segédszerkesztője volt, mindamellett pályája során belső 
munkatársa volt a Kassán megjelenő Abauj-Kassai Közlönynek is. Később Budapesten telepe-
dett le, ahol nem igazán kimagasló költő- s tárcaíróként veszett el a fővárosi  hírlapirodalom 
tengerében. Fehértemplomba egy verseskötettel, az 1893-ban Budapesten megjelent Versek 
13 Nera-Kalender vormals Ung.-Weisskirchner Hauskalender auf das Jahr der christlichen Zeitrechnung 

1914 welhes ein Gemeinjahr von 365 tagen ist für Katoliken, Protestanten, Grichen und Israeliten. 
Sechsundzwanzigsten Jahrgang; Fehértemplom – Druck und Verlag von Gustav Wunder é. 
n.[1914] 79 + [28] p.

14 [Hirdetés]; Fehértemplom és Vidéke, 1910. október 6. 6. p.
15 Lapunk könyvnyomdája, mely a Wunder Gusztáv tulajdonát képezi, legújabban villamos motorerő-

vel dolgozik; Fehértemplom és Vidéke, 1912. szeptember 5. 3. p.
16 Fehértemplomi és más képes levelezőlapok gyönyörű kivitelben kaphatók Wunder Gusztáv könyv-

nyomdájában (hirdetés); Fehértemplom és Vidéke, 1913. július 17. 5. p. és július 24. 5. p.
17 Hírek: Lapunk első számát (…); Fehértemplom és Vidéke, 1910. január 13. 2. p.
18 Előfizetési felhívás; Fehértemplom és Vidéke, 1914. július 2. 3. p. 
19 Dési és oromhegyi Hegyi József: Beszámoló [Lapjelentés és újságtörténet]; Fehértemplom és 

Vidéke, 1910. december 29. 1–2. p.
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1885–1892 című kiadvánnyal a tarsolyában és a Hernád mellől című novelláskötet társszer-
zőjeként érkezett. Lírája telve van a századvég magyar irodalmára oly jellemző fájdalommal, 
lemondással vagy elvágyódással, az ő számára is reménytelen a jövő és kilátástalan a jelen, 
és őt sem serkenti tettre, cselekvésre a jövő ígérete. Dalaimat… című versében így kesergett:

Dalaimat nem írom a világnak,
Lelkemnek égő könnyei azok!
Ne lássa könnyem a közömbös népség,
Ne tudja, hogy földönfutó vagyok…

Magamnak írok, és magamnak sírok,
S ha dal, könnyű majd összegyűjtve lett:
A dalból oltárt állítok, s könnyemmel
Tömjénezek a szent oltár felett!

Modern enthusiasmus címmel hazafias dalt szerkesztett ős Budának régi, büszke váráról, 
melynek dicsősége felett vigaszra lel a honfibú, s „a maradéknak elfásult szívében” a nagy 
emléknél egyszerre „lüktet a vér”. Vele, a dicső múlttal szembe furcsa, őszintétlen világnak 
tűnik a jelen, hiszen „Mit érezünk kimondani / Nem szabad, / És ha lelked gondolatját / Egyszer 
ajakodra adnád: / A szó torkodon akad” (Furcsa világ), a lelke mélyén azonban olykor az „Új 
tavasznak áldott reménye” őt is bizakodással tölti el (Új tavasznak). Költeményeinek gyűj-
teményéből messze kimagaslik a Megint reám virrad… című verse, melyben Vajda János-i 
hangulatot örökített meg:

Sötét, borongós kinn az égbolt
Mint a jövő, bizonytalan,
Nem tudni, eső lesz-é, vagy hó?
Minden oly haldoklásra hajló,
Kertemben a fa lombtalan. 

Rokonának érzi ugyan a pusztuló, haldokló természetet, verse végén az új virágzás ígérete 
azonban őt is magával ragadja. Hegyi Józsefet a Vasárnapi Újság is „kiforratlan tehetségnek” 
tekintette, aki nem elég szigorú önmagához; költői tehetsége ugyan még fejlődhet, ehhez 
azonban belső fegyelemre van szüksége.20 Ugyanabban az esztendőben, 1893-ban Kassán 
jelent meg a Hernád mellől című, tizenhat elbeszélést tartalmazó kötet, amely Hegyi József 
három írása mellett ifj. Kemény Lajos, Kuszka Géza és Sárosi Árpád (tárca)novelláit is 
tartalmazta. Hegyi prózai műveiben is ugyanazt a reménytelenséget mutatta meg, amellyel 
az olvasó verseiben is szembesült. „Hiszen te is csak csillag vagy: futó csillag, a melynek élete 
bizonytalan rezgés a tiszta ég egy félre eső sarkában, aztán egy villámgyorsan alágördülő ragyogó 
pálya, egy sárba hulló ív… és semmi több. Még emlékezeted sem marad” – olvasható a Virág-
hullásban. Ott fekszik a ravatalon című írásának pedig a végső tanulsága: „Emberek! vagy szív 
nélkül szülessetek, vagy halva jöjjetek a világra.”21 

20 Versek 1885–1892. Írta Hegyi József; Vasárnapi Újság, 1893. február 12. (7. szám), 116. p.
21 Hernád mellől. Tizenhat elbeszélés. Írták: Hegyi József, ifj. Kemény Lajos, Kuszka Géza, Sá-

rosi Árpád; Kassán – Bernovits Gusztáv nyomása, 1893. 190 p. – Hegyi József: Virághullás, 
3–15. p.; Az elzüllött, 17–43. p.; Ott fekszik a ravatalon 45–54. p. 
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Ami miatt mégis érdemes elidőzni Hegyi József költészeténél, az a maga nemében egye-
dülálló – vagy legalábbis ritka – Egy vidéki lapszerkesztőhöz című versének morális tartalma. 
Ebben a költő a pályája elején, jászberényi lapszerkesztő korában egy társához intézett üzenet 
formájában foglalta össze az újságírás ethoszának számára fontos elemeit. Homályos kör-
vonalú társadalomrajzból bontja ki az újságírói-lapszerkesztői magatartás lényegét: ahol ők 
járnak, ott az elhanyagolt, nem termő föld jó szándéktól vezérelt művelésre vár, de a közön-
ség ritkán jutalmazza azt, aki a soraiban újítással jelentkezik. Mégis, a közönnyel szemben 
a lapszerkesztő legfőbb feladata, hogy a közösség javát szolgálja, hogy az őt útjára bocsájtó 
népnek megmutassa azt az emberibb, tisztességesebb világot, amiért küzdeni kell: „Akarni 
kell az erős jász világnak, / (Hisz’ ez magában egy kicsiny világ!) / Amely ha gőgös úr, ha szolga 
is, de / Az elnyomónak majd nyakára hág” – írta a költő első tanácsának megfogalmazásakor. 
Második tanácsa szerint a hírlapíró feladata és kötelessége, hogy a tolla tisztaságában rejlő 
erejével mentse meg „a sok bálványtól a provinciát”, s hogy e küzdelme során tolla fényére 
kényesen ügyeljen. És a feladat, majd az eszköz megnevezése után, íme a cél is: a jobb társa-
dalom ígéretének jegyében küzdeni az értékekért: „Legyen lapodnak minden cikke egy sír, / A 
sok gazember pihenő helye” – s ennek értelmét őszintén tárd fel a közösség előtt is, hogy előtte 
is világos legyen a küzdelem jelentősége! 

Hogy a Fehértemplom és Vidéke című hetilap főszerkesztőjeként Hegyi Józsefnek ebből 
mit sikerült megvalósítania, azt nehéz eldönteni, annyi azonban bizonyos, a maga szellemi 
arculatával egészen kiválóan illeszkedett be a hetilap életébe. Lapja 1910. szeptember 8-i 
számában még előfizetőket gyűjtött Franciaország története című három kötetes munkájára, 
mai ismereteink szerint azonban ez a műve nem jelent meg.22 Az 1911. esztendő első szá-
ma már kora neves temesvári költőnőjének, Jörgné Draskóczy Ilmának a főszerkesztésé-
vel jelent meg, Hegyi Józsefnek a felelős szerkesztői tisztség jutott – ez sem sokáig.23 1912. 
december közepén a lap tulajdonosa, Wunder Gusztáv a következő közleménnyel fordult 
az olvasókhoz: „Van szerencsém szíves tudomásukra hozni, hogy olyan okok miatt, amelyeket 
egyelőre nyilvánosságra hozni nem akarok, kénytelen voltam a mai nappal e lap szerkesztését 
ideiglenesen magamra vállalni. Remélhetőleg rövid időn belül azon helyzetben leszek, hogy új 
szerkesztő és munkatársakkal léphessek a nyilvánosság elé. Addig is kérem nagybecsű támogatásu-
kat. Tisztelettel Wunder Gusztáv felelős szerkesztő és kiadótulajdonos.”24 Hogy súlyos konfliktus 
támadhatott a szerkesztőségen belül, arra egyfelől a tapintatos laptulajdonosi közleményből, 
másfelől pedig a harmadik oldalon közzétett nyilatkozatból lehet következtetni. Eszerint: 
„Tisztelettel tudatom lapunk olvasóival, hogy a lap kötelékéből főszerkesztőmmel, Jörgné Dras-
kóczy Ilma őnagyságával és Szabolcska Mihály főmunkatársammal együtt e hó 16-án kiléptem. 
Ebből kifolyólag elmulaszthatatlanul kedves kötelességemnek ismerem, hogy összes olvasóinknak és 
munkatársainknak a 3 éven át tapasztalt szíves erkölcsi támogatásért ez úton mondjak hálás kö-
szönetet. Desi és oroszhegyi Hegyi József kir. főgimn. tanár.”25 Ezt követően már nem vett rész a 
lap körüli munkában. 1915 augusztusában jelent meg a rövid tudósítás, miszerint a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Hegyi József fehértemplomi főgimnáziumi tanárt a verseci állami 
főreáliskolához helyezte át. Feltűnő módon tartózkodó és visszafogott volt a búcsú: „He-
gyi József lapunknak pár éven át felelős szerkesztője volt. Köz- és társadalmi működése  annyira 

22 Lapunk felelős szerkesztője [Hegyi József] (…); Fehértemplom és Vidéke, 1910. szeptember 8. 3. 
p.

23 Főszerkesztő Jörgné Draskóczy Ilma; Fehértemplom és Vidéke, 1911. január 5. 1. p.
24 Tisztelt Olvasóim!; Fehértemplom és Vidéke, 1912. december 19. 1. p.
25 A magam ügyében; Fehértemplom és Vidéke, 1912. december 19. 3. p. 
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 ismert, hogy nekünk erről szólni feleslegesnek látszik.”26 Főgimnáziumi tanári működésének 
szép emléke a Palermo és környéke című útirajza, melyet az iskola 1906–1907. évi értesítőjében 
tett közzé.27 

A Fehértemplom és Vidéke című közművelődési, társadalmi és közérdekű hetilap 1913. 
évi január 2-i és január 9-i száma a szerkesztő nevének feltüntetése nélkül jelent meg, csak 
a 13-i számban tűzték a lap fejléce alá az új felelős szerkesztőnek, dr. Bodor Aladának, a 
főgimnázium magyar irodalom tanárának a nevét. Az új felelős szerkesztő rövid pár soros 
beköszöntőjében semmi újat nem ígért, a hetilap eddigi tartalma és iránya mellett kötelezte 
el magát.28 Néhány héttel később, 1913. február 27-én azonban már ismét Wunder Gusztáv 
a Fehértemplom és Vidéke felelős szerkesztője. Bodor Aladár újabb nyilatkozatából mindössze 
annyi derült ki, lapszerkesztőként valakiket a városban nagyon megbánthatott: „Miután a 
helybéli, nekem jórészt ismeretlen társadalomnak különböző apró melléktekinteteit figyelembe 
vennem hajlamaimmal ellentétes és feszélyező volna, arra határoztam el magamat, hogy e lapnak 
szerkesztését önként visszaadom igen tisztelt kiadójának” – írta az olvasóihoz intézett rövid 
búcsújában.29 Wunder Gusztáv laptulajdonos fontosnak tartotta még abban a számban kö-
zölni, hogy a vitatott írás az ő tudta és belegyezése nélkül jelent meg, amiért is a maga részéről 
szíves elnézést kért.30 

Sziklay Ferenc, a főgimnázium magyar–latin szakos tanára 1913. április 17-én foglalta 
el a lap élén a felelős szerkesztői posztot31, ám néhány hónappal később saját kérésére a kul-
tuszminisztérium Fehértemplomból a kassai főreáliskolába helyzete át. Sziklay még csak a 
nyári vakációra utazott el, amikor a lapkiadó már közölte: helyette megbízottként „a szer-
kesztőség ügyeit dr. Stricker Jenő helybeli ügyvéd vállalta el”.32 Stricker Jenő 1913. augusztus 
28-án lett a Fehértemplom és Vidéke felelős szerkesztője.33 Sziklaytól – megköszönve a város 
művelődési életének érdekében tett szolgálatait –, a szerkesztőség Fehértemplom nagyérde-
mű közönségének nevében búcsúzott. Távozása előtt azonban Wunder Gusztáv kiadásában 
még megjelent A császár bora (1913) című vígeposza. 1913. november 13-án azután a lap 
címoldalán főmunkatársként üdvözölte Berkes Józsefet. „A megyés püspök Berkes József ke-
vevárai róm. kath. káplánt Keveváráról városunkba helyezte át. Berkes József szíves volt lapunk 
főmunkatársává szegődni, mi annál kitüntetőbb reánk nézve, mert hosszabb ideig szerkesztette a 
Kevevára című hetilapot, s már onnét ismert ügyes tolla, s írói rutinja is garancia arra, hogy b. 
közreműködése lapunk színvonalát emelni fogja” – állt a szerkesztőség közleményében.34

Berkes József megjelenésével új korszak kezdődött a hetilap életében. A nagy tapaszta-
lattal rendelkező szerkesztő 1914. március 21-én felelős szerkesztőként átvette a Fehértemplom 
és Vidéke irányítását. A Hazáért című, programadó írásában leszögezte: „Szolgálni kívánjuk 
továbbra is lelkes örömmel a magyar kultúra ügyét idelenn, ahol már nem egyszer oly hangokat is 
26 Áthelyezés; Fehértemplom és Vidéke, 1915. augusztus 12. 3. p. 
27 Hegyi József: Palermo és környéke; In: A fehértemplomi m. kir. állami főgimnázium XXXII. 

értesítője az 1906–1907. tanévről. Közzéteszi Bodnár György főgimn. igazgató; Fehértemplom 
– Nyomatott Kuhn Péter könyvnyomdájában, 1907. 3–21. p.

28 Bodor Aladár, dr.: Beköszöntő – Az új szerkesztő; Fehértemplom és Vidéke, 1913. január 16. 1. p.
29 Bodor Aladár: A n. é. olvasóközönséghez; Fehértemplom és Vidéke, 1913. február 27. 3. p.
30 Nyilatkozat; Fehértemplom és Vidéke, 1913. február 27. 3. p.
31 Beköszöntő – Az új szerkesztő; Fehértemplom és Vidéke, 1913. április 17. 1. p.
32 Szerkesztőségünkből; Fehértemplom és Vidéke, 1913. június 26. 3. p. és július 3. 3. p.
33 Dr. Sziklay Ferenc, lapunk volt felelős szerkesztője Kassára történt áthelyezése folytán ezen tisztségéről 

leköszönt. A lap felelős szerkesztését dr. Stricker Jenő helybeli ügyvéd, a lap eddigi helyettes szerkesztő-
je vállalta el. – Szerkesztőségünkből; Fehértemplom és Vidéke, 1913. szeptember 4. 2. p.

34 Szerkesztőségünkből; Fehértemplom és Vidéke, 1913. november 13. 2. p.
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hallhattunk, főleg az újabb időben, melyek ábrándos alaptalanságuk miatt nem illeszthetők bele 
az egységes magyar állameszme keretébe, szolgálni kívánjuk azokat a régi, tradíciók megszentelte 
erkölcsi és szociális ideákat, amelyek a társadalmi rend alapjait képezik, és azon modern esz-
méket, amelyek a kultúra fejlődéséhez valóban hozzájárulnak.”35 Igazi belépőjét azonban első 
vezércikke, a Nemzetiségeink figyelmébe című írása jelentette. Műve önmagában is egy piciny 
társadalombölcseleti remeklés. A magyar társadalomban akkoriban már pattanásig feszült 
nemzetiségi ellentétek okait és megoldásait keresve rámutatott: a modern demokrácia-értel-
mezés szerint az egyénnek joga és kötelessége fejleszteni szellemi és erkölcsi kvalitásait, hogy 
a kiváló képességeiben pompázó individuum azután közössége javát szolgálja. Ezt azonban 
úgy kell megvalósítania, hogy szabadságával ne korlátozza polgártársai szabadságát. Ehhez 
fogható módon azután – a szabadság eszméjének tiszteletben tartásával – a nemzeti indivi-
duumnak is joga és kötelessége a jóra, a kiválóra való törekvés, ezzel tartozik a nemzettársi 
közösségnek. A konfliktus akkor keletkezik, ha egyazon területen – a Kárpát-medencében – 
együtt és egyszerre jelentkeznek a magyar, a germán, a szláv és a román nemzetalkotó és -te-
remtő szándékok és igények, hiszen ezen a területen az évszázados történelmi fejlődés a XIX. 
század végére a magyar állam jogi létezését és szuverenitását „vas következetességgel igazolja”. 
A magyar nemzetállam szuverenitása és a nemzetiségi érdekérvényesítés teremtette súlyos 
konfliktus megoldásának módját kell tehát megtalálnia annak, akinek békés elképzelései 
vannak a jövendőről. Szép dolog az egyén szellemi fölemelkedésének és kiteljesedésének az 
igénye, mint ahogyan tiszteletet parancsol a nemzetek szuverenitása is, „de van még ezen szép, 
ideális és nemes dolgoknál is valami hatalmasabb, szükségesebb erő, és ez a népek boldogságos cél 
felé iparkodó és az élet fejlődésének történelmén alapuló kultúra. Ez a legfőbb törvény, a legfőbb 
cél, a legszebb ideál, amely minden nyelv, minden emlék és minden jövendő nagyság felé néző 
remény felett ragyog, és amely minden különbséget eltűntet, és végül egységesít minden szétágazó 
elemet, reményt és lelkesedést. Nincs több boldogság, csak egy, és ezt az egyet kell egyaránt elérnie 
germánnak, szlávnak, románnak és magyarnak is. Hogy milyen nyelven zengi valaki a kultúra 
boldogságát, az nagyon mellékes, hiszen úgyis csak egyet dicsér, a kultúrát, csak más akcentus-
sal.” Berkes József emlékeztetett báró Eötvös József szép és nemes hasonlatára, miszerint a 
kultúra egy magas hegy, ahonnan a boldogság nagyszerű „panorámája mosolyg” felénk. Erre 
a hegyre rohan más-más nyelven zengve a boldogság himnuszát az emberiség. Az emberiség 
számára a kultúra jelenti a boldogság és boldogulás egyetlen lehetőségét, ezért a nemzetiség-
nek [értsd: a nemzetnek] a kultúra felé kell iparkodnia. Megítélése szerint a konfliktus valódi 
forrása az, hogy a kultúra jogos hordozója „az államegyéniség, és nem a nemzetiségi egyéniség”, 
ezért az állam történeti és jogi keretein belül kell a kultúra felé iparkodnia minden nemze-
tiségnek. „Higgyék el nemzetiségeink – írta vezércikkében Berkes József –, hogy a magyar 
állam örül, ha Goga Oktavián román nyelven zengi szép dalait, ha Jovanovics szerbül dalol, 
örül, hogy Lenau németül pengeti a lantot, mert a kultúra ügyét szolgálják és szolgálták. Örvend 
a magyar állam, ha gyárat emeltek, ha felfedeztek, ha mértek, ha gyalultok, ha szántatok, ha 
bármit is tesztek, ami lendít a kultúrán, de nem rendít a magyar államon, amely trikolorja alatt 
vezetőtök óhajt lenni.”36 Súlyos, figyelmeztető szavak – a magyarság és a nemzetiségek felé 
35 Berkes József: Pro domo; Fehértemplom és Vidéke, 1914. március 12. 1. p. Volt felelős szerkesz-

tőjétől így búcsúzott a lap: Dr. Stricker Jenő felelős szerkesztőnk megválik lapunktól elfoglaltsága 
miatt. Távozását sajnáljuk, de elismerésünket nem tagadhatjuk meg tőle. Mert épp akkor állt lapunk 
élére, amikor a lap a legnagyobb bajokkal megküzdeni volt kénytelen. De hálával adózunk neki azért 
is, mert szeretettel, ügyes tollal volt harcosa a magyar érdekeknek; Fehértemplom és Vidéke, 1914. 
március 12. 2. p.

36 Berkes József: Nemzetiségeink figyelmébe; Fehértemplom és Vidéke, 1913. november 13. 1–2. p.
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egyaránt. A Balkánról érkező hírek okán, érezhető módon tele volt feszültséggel a közélet, ez 
lehetett a forrása Berkes József beköszönő vezércikkének, miközben maga sem sejtette, mi-
lyen rövid lapszerkesztői pályát szabott neki a történelem. 1914. május 7-én azonban még az 
ő szerkesztésében jelent meg a Fehértemplom és Vidéke hetilap jóval korábban beharangozott 
családi melléklete, Az Otthon.37 A melléklet nyolc oldalon közölt a fővárosi lapokból ollózott 
irodalmi, művészeti írásokat, divat rovatával hölgyolvasóinak kedveskedett, gyermekoldalá-
val pedig az ifjú nemzedéket szerette volna megnyerni. A budapesti cégek hirdetései pedig 
már a remélt ügyfeleket szólították meg. 

Az 1913 novembere utáni közel egy esztendő során érezhető volt az a frissesség, amit 
Berkes József a Fehértemplom és Vidéke szellemiségébe hozott. Rengeteget publikált, hol 
teljes névvel, hol B. J., (B. J.), (bj) szignókkal, de biztosra vehető, hogy a név nélkül megjelent 
vezércikkek jelentős hányada is az ő tollán született. Írt vezércikket (A demokratikus vidéki 
társadalom, 1913. december 18.) és történelmi esszét (230 év – A török félhold 1463-ban lépett 
Európa földjére, 1914. február 5.), elbeszélést (Álomból, 1913. november 13.) és verset (Vala-
mikor réges-régen, 1913. december 18.), tárcát (A jövő évtized regénye, 1913. december 4.) és 
könyvismertetőt (Marcel Prévost: Asszonyi dolgokról, 1913. november 20.), és az idők rosszra 
fordultával írt sok-sok tudósítást a háborúról (Nemzetiségeink a háborúban, 1914. szeptember 
24.; A háború angyalai, 1914. október 1.). Berkes József a szó nemes értelmében valóban 
lapot, igazi újságot „csinált”, minden energiáját arra fordította, hogy igényes és színvonalas 
tájékoztatást nyújtson olvasóinak. 1914. január 15-én a Fehértemplom és Vidéke arról számolt 
be, hogy a lap főmunkatársa, előző nap a D.M.K.E. kultúrestjén „ritkán hallott tartalmas, 
s eszmékben dús szabad előadást tartott a modern asszonyról”.38 A szarajevói merénylet utáni 
hetekben azután Berkes Józsefet is mozgósította a hadsereg, s a fronton kórházi lelkészként 
teljesített szolgálatot. Kapcsolata a lapjával ezt követően is hosszú időn át tartott, írásaival 
alkalmanként továbbra is jelentkezett: a 315 tábori postáról küldte az Ellenséges földön című 
elbeszélését (1915. február 4.), majd váltott, és Ypszilon aláírással küldte a beszámolóit (Há-
borús levelek, 1915. május 6., július 15. és augusztus 5.). Olvasói érdeklődésre lapja közölte: 
„Éppen a napokban kaptunk levelet felelős szerkesztőnktől, aki a déli harctéren ez ideig még jó 
egészségben tűri a háborúval járó bajokat”.39 

Berkes József bevonulását követően, 1914. augusztus 13-án ideiglenes felelős szerkesztő-
ként a tulajdonos, Wunder Gusztáv vette át a lap irányítását.40 Az ideiglenesnek hitt állapot 
azonban tartósnak bizonyult, az 1918 végén bekövetkezett megszűnéséig már senki nem 
akadt, aki elvállalta, elvállalhatta volna a Fehértemplom és Vidéke irányítását. 1914 decembe-
rében a lap tulajdonosa üzent olvasóinak: „A háború ránk is súlyosan nehezedik. A lap kiállí-
tása felelős szerkesztőnk hadiszolgálatra bevonulása miatt nehéz gondot okoz, a hirdetések szá-
ma kevés, de azért törekszünk, hogy társadalmi és közérdekű dolgokról közönségünket  kielégítő 

37 Változás a lapunkban (…) havonként egyszer megjelenő, legalább nyolc oldalas melléklet: Az 
Otthon; Fehértemplom és Vidéke, 1914. január 22. 3. p.

38 A D.M.K.E. f. hó 14-én tartott kultúrestjén (…); Fehértemplom és Vidéke, 1914. január 15. 2. p.
39 Szerkesztői üzenet – T. O. M. Budweis; Fehértemplom és Vidéke, 1915. január 7. 4. p. – A Fe-

hértemplom és Vidéke élére azonban többé soha nem tért vissza. 1916. január 20-án a lap arról 
tudósított, hogy a csanádi r. kath. egyházmegye püspöke a nákófalvi plébániához helyezte át. 
„Berkes József fehértemplomi s. lelkész volt, és 1914 őszén tábori lelkészi teendők végzésére beszólítot-
ták őt is, és a déli harctéren  végezte lelkészi kötelességét. Hadba vonulása előtt lapunk felelős szerkesz-
tője volt. Áthelyezését éppen ezért sajnáljuk, mindazonáltal távozásával új otthonában megelégedést, 
örömet és szerencsét kívánunk.” – Áthelyezés; Fehértemplom és Vidéke, 1916. január 20. 3. p.

40 Olvasóinkhoz; Fehértemplom és Vidéke, 1914. augusztus 13. 2. p. 
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cikkeket közöljünk.”41 Az is előfordult, hogy a lap „munkaerő hiánya miatt” csak megkésve, 
pénteken jelent meg.42 1916-ban viszont már a papírhiány nehezítette a lapkészítést és a 
megjelenést.

A Fehértemplom és Vidéke indulásának első éveiben – elsősorban Hegyi Gyula és Szik-
lay Ferenc felelős szerkesztői működésének idején – munkatársainak körében tudhatta a 
bánsági terület néhány kiváló költőjét és íróját, közöttük is a legkimagaslóbbat, a temes-
vári illetőségű Jörgné Draskóczy Ilmát, „kinek örökbecsű, ragyogó ihletettséggel írt költe-
ményeiben” az olvasók 1910 és 1912 között rendszeresen „gyönyörködhettek”, de ebben az 
időben jelentek meg a lapban Szabolcska Mihály versei is. 1915. április 29-én kezdte a 
lap – kisebb-nagyobb rendszerességgel – folytatásokban közölni a titokzatos és ismeretlen 
Deák Ferencné Az eltűnt falu című regényét, mely a következő évben könyv alakban is 
megjelent. Karasjeszenőről pedig ekkoriban az ugyancsak sejtelmes R. H. M., Raikicsné 
Hauser Mária küldte elfogadható tárcanovelláit. Emellett azonban az igazán színvonalas 
irodalmat a fővárosi lapokból ollózott írások – versek, elbeszélések és irodalmi cikkek – 
jelentették. Mindjárt az induláskor, 1910 februárjában a lap három folytatásban közölte a 
Horváth János tanulmánya alapján bizonyos W. E. által összeállított Egy modern magyar 
költő című, Ady pályájával foglalkozó tanulmányt, nyomban ezt követően pedig megjelent 
Juhász Gyula Komjáthy Jenőt bemutató, Egy elfeledett magyar lángész című dolgozata is. A 
lap e korai szakaszában közölte a Vámbéri ifjúsági küzdelmei – Ahogyan maga elbeszéli (1910. 
december 22.) című tárcát is. A Nyugat nemzedékéhez tartozó írók és költők közül Kosz-
tolányi Dezső Ilike az asztalnál (1911. február 16.), A hamiskártyás (1911. szeptember 14.) 
és a Hajnali párbeszéd (1911. november 23.), Csáth Géza A gróf úr Húsvétja (1910. május 
4.) című elbeszélésével, Babits Mihály Kakasviadal – Ady Endrének (1918. február 7.) című 
versével szerepelt a lapban.  Bródy Sándor tollából A basa című, Széchényi grófról, a kons-
tantinápolyi tűzoltóparancsnokról szóló ismertető (1912. szeptember 19.), Miklós Jutkától 
pedig a költőnő Szentek című verse (1912. november 14.) kapott helyet az újság tárcarova-
tában. A századforduló ismert írói közül Eötvös Károly két alkalommal is, Az öreg gulyás 
(1911. április 13.) és A kálvinista kétfejű sas (1911. május 18.) című elbeszélésével szerepelt 
a Fehértemplom és Vidéke első oldalán, míg a világirodalmat Thomas Mann Mindernickel 
Tóbiás (1910. november 17.) című elbeszélésével, Makszim Gorkij pedig Az élet arculata 
előtt (1910. december 15.) és a Gyermeknevelés (1911. március 16.) című cikkeivel képviselte 
a város olvasói előtt. 

A háború első éveiben hűségesen kitartott a lap mellett Gál Kálmán főgimnáziumi 
tanár – aki 1898-ban rövid ideig felelős szerkesztője volt a Magyar Alduna című lapnak, 
1911-től pedig a Fehértemplom és Vidéke című hetilapban is jelent volt43 –, 1914 és 1916 
között azután elsősorban az ő tolla nyomán születtek az irodalmi igénnyel papírra vetett 
politikai elemzések, helyzetjelentések, a kulturális és művelődési eseményekről szóló be-
számolók. Kiváló tudósítója volt a hátországi élet történéseinek (Építsen fel Fehértemplom is 
legalább egy házat a Kárpátokban, 1915. augusztus 12.; A kárpáti falvak újra építése, 1915. 
augusztus 19.; A tél küszöbén, 1915. november 18.), beszámolt II. Vilmos német birodalmi 

41 T. olvasóinkhoz!; Fehértemplom és Vidéke, 1914. december 24. 2. p. 
42 Lapunk mai száma (…); Fehértemplom és Vidéke, 1915. november 25. 2. p.
43 Gál Kálmán kötettel is szolgálta Fehértemplom művelődési életét. Lásd: A fehértemplomi „Tár-

saskör” története (Kultúrtörténeti adatok 1876–1912). Írta és felolvasta Gál Kálmán 1912. febru-
ár 4-én, a Kaszinó ünnepies megnyitása alkalmával. Kiadja a Kaszinó; Fehértemplom – Wunder 
Gyula könyvnyomdája, 1912. 40 p.
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császár  fehértemplomi látogatásáról (Január 20. és 21. napja, 1916. január 27.; Vilmos csá-
szár Fehértemplomban, 1916. február 3.), és alkalmanként emelkedett ünnepi köszöntőket 
írt: Bírói és írói jubileum címmel Michalovits Gábor törvényszéki bírót köszöntötte 35 
éves szolgálati jubileuma alkalmából (1916. április 6.), Erzsébet királyné emlékünnepén (1916. 
november 20.) címmel pedig a magyarok szeretett királynéjára emlékezett (1916. november 
30. 1–2. p. és december 7.). 1916. február 3-án azután ő is elhagyta a szerkesztőséget. „Saj-
nálattal regisztráljuk, hogy február elsejével lapunk eddigi főmunkatársa, Gál Kálmán főgimn. 
tanár úr elfoglaltsága, de különösen betegeskedése miatt kivált lapunk kötelékéből. (…) helyette 
Vanatovits Lászlót, lapunk régi munkatársát bíztuk meg a főmunkatársi teendők végzésével” – 
közölte olvasóival a lap.44 

Wunder Gusztáv ekkor már újra felelős szerkesztői minőségében a MÁV-tisztviselő 
Vanatovits Lászlót vette maga mellé főmunkatársnak. Alig egy hónappal később a vasúti 
üzletvezetőség Vanatovitsot is Temesvárra vezényelte, „ennek következtében lapunk szer-
kesztőségéből kilépett – jelezte 1916. március 9-én a lap. – Reméljük azonban, hogy a kül-
ső dolgozótársaink között megmarad, és közérdekű, társadalmi irányú cikkeivel ezután is fel 
fog keresni. Új állomáshelyén megelégedést, további szerencsés előmenetelt kívánunk”.45 Ettől 
kezdve a Fehértemplom és Vidéke megjelenését már csak külső munkatársak biztosították. 
 Dinnyés Árpád hírlapíró „hangulatos, mély érzésű, szép költeményeivel és elbeszéléseivel”,46 
Zalán  Nándor „ismert tollú felvidéki író”, a pesti színpadok sikeres kuplé-szerzője verseivel 
és tárcáival,47 Sárvári Vass Gyula, a fehértemplomi 43. gyalogezred önkéntes tizedese pedig 
hazafias költeményeivel48 segítette az akkor már erősen cenzúrázott hetilap megjelenését. 
De mindez már alkalmi közreműködés és szerepvállalás volt a háborútól elcsigázott déli 
határvidéken. 

A Fehértemplom és Vidéke különösen nagy teret biztosított a harctéri jelentéseknek, ezen 
belül is kitüntetett figyelemmel kísérte a mozgósított fehértemplomiak sorsát. A városbeli 
katona Montenegróban bekövetkezett haláláról számolt be a Saffer Károly tűzmester – Schutz 
kapitány levele, Bilek, 1914. dec. 16. című tudósítás (1915. január 28.), Vanatovits László 
Búcsúzás című írásában Gyulától köszönt el, aki Galíciában halt meg (1915. február 11.), 
egy névtelen Orosz fogságban címmel négy részes beszámolót küldött a távoli keletről (1915. 
január 28., február 4., február 18. és március 4.), és ugyancsak név nélkül érkezett Az ágyú 
hangja (1915. február 11.) című tudósítás is. Nobel Sándor dr., resicabányai ügyvéd Levél a 
harctérről (1915. április 22.), Kálmán Jenő pedig Az olasz határon (1916. február 24.) cím-
mel számolt be a háború rettenetes hétköznapjairól. Szittya János Sebes Drina címen írt 
verset (1915. december 23.), egy ugyancsak névtelen katona pedig Emlékezzünk címmel írta 
meg harctéri levelét (1918. április 18.). 

Wunder Gusztáv lapja, a Fehértemplom és Vidéke kilencedik évfolyamának szomorú 
lezárásaként, 1918. november 14-én mindössze két oldalon jelent meg, és első oldalának 
teljes terjedelmében, óriási betűkkel közölte: „Különféle okok arra kényszerítenek bennünket, 
hogy lapunk megjelenését a mai nappal további intézkedésig beszüntessük.”49 A további intéz-
kedések azonban sem az al-dunai határvidék magyarságának, sem kiváló lapjának az ügyét 

44 A szerkesztőségünkből; Fehértemplom és Vidéke, 1916. február 3. 2. p.
45 Áthelyezés; Fehértemplom és Vidéke, 1916. március 9. 2. p.
46 Dinnyés Árpád hírlapíró (…); Fehértemplom és Vidéke, 1917. július 19. 3. p.
47 Új munkatárs; Fehértemplom és Vidéke, 1917. december 13. 3. p.
48 Szerkesztőségünkből; Fehértemplom és Vidéke, 1918. március 7. 3. p.
49 Tisztelt Előfizetőink!; Fehértemplom és Vidéke, 1918. november 14. 1. p. 



VMHE Évkönyv 6.

48

nem  szolgálák. A fehértemplomi kiváló német nyomdatulajdonos, lap- és könyvkiadó ma-
gyar újságja a szó igazi értelmében a fronton halt meg. Fájdalmas megszűnése is része volt a 
 történelmi Magyarország összeomlásának. Valamikor 1913-ban, a lap fénykorában olvasói 
levélre válaszolva a lap akkori felelős szerkesztője szerkesztői üzenetként elmondta: „A ma-
gyar lap már csak azért is támogatandó, hogy legyen. Már puszta létezése is kultúrszükséglet ma-
gyar szempontból. A hírszolgálat másodrendű feladata minden újságnak, főleg oly országokban, 
ahol még a napi és heti sajtó feladata a komoly eszmék propagálása. Németországban, Angolor-
szágban, Franciaországban a komoly eszméket a folyóiratok tárgyalják, ott a hírszolgálat az új-
ságokba szorul, ott azután elsőrendű faladat a hírszolgálat. De tessék elhinni, a magyar újságok 
a kontinens legnívósabb lapjai, ám nem azért, hogy sok a pletykahír bennük, de mert tartalmas 
cikkeket visznek bele a közéletbe.”50 Valójában magában a létezésében rejlett a Fehértemplom 
és Vidéke missziós küldetése. Megszólalási lehetőséget teremtett mindazok számára, akik az 
indulatokkal telített Délvidéken a polgári Magyarországot építették.

Irodalom

[Gál Kálmán]: 
   A fehértemplomi „Társaskör” története (Kultúrtörténeti adatok 1876–1912). Írta 

és felolvasta Gál Kálmán 1912. február 4-én, a Kaszinó ünnepies megnyitása 
alkalmával. Kiadja a Kaszinó; Fehértemplom – Wunder Gyula könyvnyomdá-
ja, 1912. 40. p.

Hegyi József: 
   Palermo és környéke; In: A fehértemplomi m. kir. állami főgimnázium XXXII. 

értesítője az 1906–1907. tanévről. Közzéteszi Bodnár György főgimn. igazgató; 
Fehértemplom – Nyomatott Kuhn Péter könyvnyomdájában, 1907. 3–21. p.

[Hegyi József]: 
   Versek 1885–1892. Írta Hegyi József; Budapest – Grill Károly cs. és kir. udva-

ri könyvkereskedése, 1893. 146 [6] p.

Hernád mellől. Tizenhat elbeszélés. Írták: Hegyi József, ifj. Kemény Lajos, Kuszka Géza, Sá-
rosi Árpád; Kassán – Bernovits Gusztáv nyomása, 1893. 190 p. – Hegyi Jó-
zsef: Virághullás, 3–15. p.; Az elzüllött, 17–43. p.; Ott fekszik a ravatalon 45–54. 
p. 

[Sziklay Ferenc, dr.]: 
   A császár bora. Írta Sziklay Ferenc; Fehértemplom – Wunder Gusztáv könyv-

nyomdája, 1913. 32 p.

50 Szerkesztői üzenet; Fehértemplom és Vidéke, 1913. december 11. 4. p.
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A Wunder-nyomda kiadásában megjelent  

fehértemplomi könyvek jegyzéke

[Simon Péter]: 
   Alkalmi beszéd. Tartotta 1885. június 8-án mint I. Ferencz József és Erzsébet 

ő felségeik megkoronáztatásának 18. évfordulóján a fehértemplomi m. kir. ál-
lamfőgymnasiumban Simon Péter hely. Igazgató; Fehértemplom – Muskat M. 
é. n. [1885] 16 p.; Gelegenheitsrede gehalten am 18. Juni 1885. als der 18. Jah-
reswunde der Krönung Ihrer Majestäten Franz Josef mit Elisabeth im. kön. ung. 
Staats-Obergymnasium in Ung.-Weiskirchen von Peter Simon, prob. Director. 
Aus dem Ungarischen übersetzt von Denselben; Ung.-Weiskirchen – Buchdruc-
kerei G. Wunder 1885. 14 p. 

Vajda Károly: 
   Le Sage. Irodalom történeti életrajz tekintettel a XVIII. század elején nyilvánu-

ló tendencziákra. Írta Vajda Károly; Fehértemplom – Wunder Gyula könyv-
nyomdájából, 1885. 48 p.

Bászel Aurél: 
   Die Bedeutung des Studiums der Klassiker im Rahmen des Humanistischen Gymna-

siums. Paränese an die studirende Jugend beim Beginne des neuen Schuljahres. 
Von Dr. Aurel Bászel Professor am k. u. Staatsgymnasium in Ung.-Weisskirc-
hen; Ung.-Weisskirchen – Buchdruckerei des J. Wunder, 1887. 16 p. – Sepa-
rat-Abdruck aus der Nera 

Organisations-Statut der Stadt Ung.-Weiβkirchen; Ung.-Weiβkirchen – Buchdruckerei des Julius 
Wunder, 1894. 59 p.

 
Egy év a Délmagyarországi Tanítóegylet Fehértemplomi Fiókegyletének életéből. Millenáris em-

lékfüzet. Szerkesztette Szentgyörgyi Lajos. Kiadta a Délmagyarországi Ta-
nítóegylet Fehértemplomi Fiókegylete; Fehértemplom – Nyomatott Wunder 
Gyulánál, 1896. 52 p. 

A fehértemplomi állami főgymnasium ifjúsági könyvtárának czímjegyzéke (1898. szeptember); Fe-
hértemplom – Nyomatott és kapható Wunder Gusztávnál, 1898. 43. p.

 
[Király Pál]: 
   Napoca. Írta Király Pál; Fehértemplom – Nyomatott Wunder Gyulánál, 

1898. 121 p. 
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Bücher-Katalog des Arbeiter-Lese- und Bildungs-Verein in Fehértemplom; Fehértemplom – Druck 
von J. Wunder. 1899. 46 p. 

[Bászel, Aurel, Dr.]: 
   Ursprung, Inhalt unt Entwicklung der deutschen Keisersage. Von Professor Dr. 

Aurel Bászel; Ung.-Weisskirchen – Druck von J. Wunder, 1899. 22 p. 

Statuten der Offiziersbibliothek des K. u. K. Infanteri-Regiment Rupprecht Prinz von Bayern Nr. 
43.; Fehértemplom – Buchdruckerei Julius Wunder, 1904. 10 p.

Milleker, Felix: 
   Geschichte der Groβgemeinde Kussics 1383-1907; Fehértemplom – Wunder, 

1907. 22 p.  

[Schnábel, Josef]: 
   Die erste Mittelschule in unserer Stadt (Direktor Knejfl’s Privat-Unter-Realschu-

le). Eine Gedenkblett vierzigjäriger Erinnerung. Von Josef Schnábel; Fehér-
templom – Druck von Julius Wunder, 1908. 15 p.

[Sziklay Ferenc, dr.]: 
   A császár bora. Írta Sziklay Ferenc; Fehértemplom – Wunder Gusztáv könyv-

nyomdája, 1913. 32 p.

Nera-Kalender vormals Ung.-Weisskirchner Hauskalender auf das Jahr der christlichen Zeitrech-
nung 1914 welhes ein Gemeinjahr von 365 tagen ist für Katoliken, Protestanten, 
Grichen und Israeliten. Sechsundzwanzigsten Jahrgang; Fehértemplom – Druck 
und Verlag von Gustav Wunder é. n. [1914] 79 + [28] p.

A fehértemplomi „Társaskör” és a „Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület” könyvtár-
jegyzéke; Fehértemplom – Wunder Gyula könyvnyomdája, 1919. 24 p.
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Győri Csilla

A falu telepítésének rövid története,  

az önkéntes tűzoltóság fejlődése, az első bánáti Gyöngyösbokréta Muzslyán

Muzslya mint lakótelep a Bega folyó jobb partján terül el, termőföldjei pedig érintik a Ti-
sza folyó bal partját. E csendes, még ma is többnyire magyarlakta, kis  település a Magyaror-
szág legkisebb vármegyéi közé tartozó egykori Torontál vármegye bánsági részében, a Maros, 
a Duna és a Tisza háromszögében, a beláthatatlan rónaság közepén, a Bega és Tisza folyó kö-
zött terül el. Telepítése 1890 nyarán kezdődött meg Nagybecskerek város X. külterületeként. 
Az első írásbeli adat a betelepítésről az akkori Torontál napilap 1890. március 30-i számában, 
a 2. oldalon jelent meg: „A nagybecskereki rétben új település /létesül/ Felső-Muzslya néven. A 
kincstári területen a magas k. kincstár körülbelül 420 családból álló telepes községet létesít. A tele-
pítési terv szerint mindegyik /család/ kap: 600 szögöl belsőséget (földtelket családi ház építésére, 
kerttel, udvarral), 8 hold szántóföldet (kint a réten, a falutól a Tisza folyó felé) s ehhez tartozik 
még 1200 hold legelő, mely a telepeseknek közös vagyonát és esetleg a község, mint erkölcsi testület, 
törzsvagyonát fogja képezni. Megfelelő belsőségek lesznek továbbá átengedve az iskola, egyház és 
községháza céljaira, ezen kívül kulturális célokra 50 hold szántó hasíttatik ki... Torontál megyénk 
főispánja, Hertelendy József, kinek kezdeményezésére e nagy fontosságú mozgalom megindult”.

Még ma, 2015-ben is e városnegyedet, Muzslyát a lakossága faluként emlegeti. Nem is 
csoda, hiszen fennállása óta a település többször volt önálló falu, de többször volt városrész 
is. Legutóbb 1971-ben lett városrész, s azóta is Nagybecskerek X. kerülete, vagyis helyi kö-
zössége. Először hivatalosan 1905. június 30-án vált ki a városból, és Felső-Muzslya néven 
magyar telepes község lett. Az akkori törvényi előírások szerint a város X. helyi közösségét, 
majd később pedig mint községet a Magyar Korona Országainak Helységnévtárában először 
1892-ben, az 1115. oldalon tüntetik fel mint Felső-Muzsla telepet. A későbbi évek során sok 
minden megváltozott, így a falu neve is. Ma csakis Muzslya néven található meg minden 
hivatalos feljegyzésben.

A 125 ÉVES MUZSLYA TÖRTÉNETÉBŐL
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A Magyar Korona Országainak Helységnévtárában az 1892. évben a 1115. oldalon a 
következő adatokat találjuk: „Felső-Muzsla telep, Nagy-Becskerek, Torontál vármegye utolsó 
települése, postája Nagy-Becskerek.” Az 1377. oldalon pedig megtaláljuk még: „Muzsla, Csenke, 
Szent-Györgyhalma és a harmadik a Kis-Muzsla, Esztergom vármegye, párkányi járás”– adat-
közlő Illés István, Budapest, a Tűzvédelem folyóirat főszerkesztője 1998-ban.

A tűzoltó egyesület megalakulásáról

Muzslyán is, mint minden más bánáti faluban, vagy ahogyan a történelem rögzíti: To-
rontál vármegyében a falusi művelődési élet gyökerei mély múltra nyúlnak vissza. Ott kez-
dődnek, ahol a helybeli önkéntes tűzoltóság megalakul, és működni kezd. Nagybecskerek 
X. kerületében, vagyis Felső-Muzslyán is gyakoriak voltak a tűzesetek éppúgy, mint a város 
központjában és más külterületein. Itt kint, a város X. kerületében különösen nagy gondot 
jelentett az újonnan felépült kis, nádfedeles paraszti házak megóvása. Emiatt több alkalom-
mal is felvetődött a gondolat, hogy önkéntes tűzoltóságot kellene alakítani.

A muzslyai önkéntes tűzoltóságról, megalakulásáról a zentai levéltárban készült útmutató 
szolgáltatta az első írásos nyomot. Itt tudtuk meg az 1891. évi 49. sorszám alatt: a budapesti 
Országos Levéltárban 8-47862 szám alatt jegyezték be a muzslyai önkéntes tűzoltó egyesület 
alapszabályait. Egy másik megbízható feljegyzés a nagybecskereki városi képviselő- testület 
közgyűlésének 1891. augusztusi 21-i határozata, amely meghatározott pénzösszeget irányoz 
elő egy kézifecskendő megvásárlására az újonnan alakult Felső-Muzslya telepen, a város X. 
kerületében működő önkéntes tűzoltó egyesület szükségletére. A harmadik ránk maradt írá-
sos emlék pontosabb adatokat közöl. Az 1893. november 3-án készült XIX. tűzoltó-parancs-
noksági jegyzőkönyvben olvashatjuk: „Parancsnoksági tanácsgyűlés alkalmával... a III. (har-
madik) pontban felvett írásban: Több muzslyai tűzoltótag kérvényére, a tűzoltó ügyek rendezése 
tárgyában, a közgyűlést egybehívni ez iránt – határozat. A muzslyai községházán ez év november 
hó 12-én tartandó közgyűlést egybehívni és annak megtartásával Pflok Nándor szolgálatvezető 
azonnal megbízva”. A muzslyai tűzoltó egyesület irattárában 1996-ban még megtalálható 

A nagybecskereki tűzoltókapitányság XIX. jegyzőkönyve 1893-ból
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volt, s reméljük, hogy még ma is féltve őrzik az 1959. évre vonatkozó  jegyzőkönyvek vaskos 
kötetét. E jegyzőkönyvek közül különösen a január 3-án felvett érdekes. Kún Szabó Bálint 
és Borbély Pál akkor /1996-ban/ még élt, és ők személyesen is elmondták emlékeiket. Az ő 
bizonyítékaikból tudtuk meg, hogy az egyesület már 1894-ben megünnepelte Szent Flórián 
napját, és egyben megtörtént az első tűzoltózászló megszentelése is. Erről egy fénykép is ta-
núskodik. Ezen a fényképen az ülők soraiban balról jobbra az utolsó „én, Borbély Pál vagyok, 
mellettem ül a társam, Kún Szabó Bálint. A tagok névsora pedig: az egyesület parancsnoka Pok-
recz János, Faragó István, Molnár György, Tavaszi Károly, Borbély János, Sinkó András, Massa 
András, Kónya József, Kiss Tóth János, Varga János, Bitó János, Krén Ede, Schmidt Ede, Szegi 
Gyula, Benedek Zoltán, Jankó János és Horváth János”. 

A nagybecskereki Torontál napilap 1893. május 6-án a következőket írja: „Flórián napján 
a helybeli (nagybecskereki) tűzoltóság, mint minden évben, úgy az idén is megünnepelte védő-
szentjének névünnepét. E hó 4-én teljes díszben, zászlója alatt vonult a muzslyai tűzoltósággal 
egyesülve a római kat. templomba, ahol a védőszent tiszteletére mondott ünnepi szentmisén vett 
részt. Délután pedig zeneszó mellett a kincstári (Berberszki-telepi) erdőbe vonult ki, ahol kedvére 
ünnepelt”.

1895. április 26-án hírt adott a városi napisajtó, hogy a szomszédos Lukácsfalva község-
ben tűz ütött ki. Pár óra alatt húsz ház, számtalan melléképület porrá vált, amikor április 
25-én reggel 7 órakor tűz támadt. A kígyózó lángnyelvek Nagybecskerekig piroslottak a 
magasban. Kühn alparancsnok vezetése alatt egy tűzifecskendővel ki is mentek a helyszínre, 
de mire odaértek, Muzslya telep tűzoltósága már működött.

A Torontál napilap 1899. szeptember 14-i számában megint érdekes hírt olvashatunk 
Sóka Ignác római katolikus plébános bevonulásáról Felső-Muzslyára. „A tűzoltóság Joó Pál 
vezénylete alatt tisztelgett...”

A tűzoltók évkönyvéből arról szerezhetünk tudomást, hogy a felső-muzslyai önkéntes 
tűzoltó egyesületnek 1914-ben már 12 pártoló és 30 aktív tagja volt. Elnök Benedek  Zoltán, 
pénztárnok Molnár György, a római katolikus egyház kántora, titkár Molnár József ír-
nok, orvos dr. Messinger Károly, parancsnok Pokrecz János községi jegyző, alparancsnok 
Schmidt Gáspár. Az első tűzoltózászló megszenteléséről készült fotón (1894) a szertáros 
Kún Szabó Bálint az első sorban balról jobbra a nyolcadik (néhai Kún Szabó Juliska adat-
közlőnk őrizte a családi fotót). A felszerelés két kézifecskendő, egy fahordós lajt.

Az első nyomai 
a tűzoltóság 

megalakulásának 
Muzslyán
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Joó Pál, az egyesület alapítója, 
kőműves mester volt, Nagybecskerek-
ről költözött Muzslyára.  Hatvanhá-
rom éves korában, 1913. október 23-
án hunyt el Muzslyán. Az elhalálozást 
felesége, Komlósi Teréz jelentette be, 
és az elhalálozást a katolikus egyházi 
anyakönyvbe jegyezték be.

Muzslyán és más bánáti helysé-
gekben a falusi önkéntes tűzoltó egye-
sületeknek az első otthont a helybeli 
római katolikus egyház biztosította. A 
tűzoltóknak nem volt otthonuk, így 
a parókia épületében tartották meg 
összejöveteleiket és a tűzvédelemre 

való felkészülés elméleti óráit. A gyakorlatokat is a templom körüli szabad térségen végezték. 
Majd csak a későbbi évek során kaptak falvaink tűzoltóotthont. Muzslyán a harmincas évek 
elején épült fel az első tűzoltóotthon a templom melletti szabad telken. A falusi tűzoltóknak 
mindig is igen nagy szerepük volt a tűzvédelem szempontjából, de különösen nyár folya-
mán, amikor a  kenyérgabona betakarítása folyt. Ekkor az önkéntes tűzoltók beosztás alapján 
ügyeltek az otthonban, a templomtoronyról pedig egy-két személy ellenőrizte a láthatárt, a 
sík búzatáblákat, a falut körülvevő termőföldeket. 

A tűzvédelemről, az önkéntes tűzoltó egyesületekről és a hivatalos tűzoltóságról törvény 
rendelkezik, szabályozza a munkát. A tűzvédelemről először István királyunk rendelkezett, 
majd József császár 1788-ban adta ki az első írásba foglalt tűzvédelmi törvényt.

A tűzoltók első zászlaja

Az első tűzoltó egyesületi csoport a tűzoltók zászlajának megszentelésekor
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Szent Flóriánra emlékezve

Május 4. Szent Flóriánnak, az árvizek és tűzvészek ellen védő szentnek a napja. A XVII. 
század óta alig volt olyan magyar lakta helység, amelynek templomaiban nem találnánk 
meg a képét. Torontál vármegyében, Bánát területén különösen a katolikus német telepesek 
bevándorlásával erősödött a tisztelete, s az egyik legnépszerűbb szentté vált. Sok helyen a falu 
központjában szobrot emeltek tiszteletére. Mindig katonaruhában, égő házzal ábrázolják. Az 
égő házra dézsából vizet önt. A tűzoltóotthonok irodahelységeiben 1940-ig kötelező is volt 
Szent Flórián képét, ikonját a falra akasztani, és minden évben megünnepelni május 4-ét 
mint a tűzoltóknak és a tűzoltók védszentjének a napját. Ezt a jeles ünnepet a volt kommu-
nista rendszer betiltotta. Muzslyán 1990-től újból megünneplik. Az egyesület tagjai minden 
évben e napon szentmisén vesznek részt. Ma az egyesület zászlaján és más jelein fel van 
tüntetve Szent Flórián. Még mindig a muzslyai az egyetlen olyan önkéntes tűzoltó egyesület 
Nagybecskerek község területén, amely tiszteletben tartja a tűzoltók védőszentjét, Szent Fló-
riánt, és ünnepeli a napját.

A tűzoltóknak a zászlajuk a legszentebb ereklye. Benne testesül meg a haza, a tűzoltó-
bajtársi és a felebaráti szeretet. Az első tűzoltózászlót 1894. május 4-én, Szent Flórián napján 
szentelték meg. Az első tűzoltóotthont a római katolikus templom melletti térségen 1938. 
május 4-én szentelték fel, az újjáépített tűzoltóotthont viszont 1982-ben a falu, vagyis a X. 
kerület és Nagybecskerek város II. világháborús felszabadulásának a napján, október 2-án 
avatták fel. Az új korszerű otthon a nagybecskereki község honvédelmi alapjának és a muzs-
lyai lakosságnak az összefogásából épült fel.

Muzslya fennállása óta a tűzoltó egyesület az egyedüli nem politikai szervezet a faluban, 
amely kitartó munkát végez és kitűnő eredményeket ér el folyamatosan 123 éve. A tűzoltóott-
hon dísztermét számos hazai és külföldi elismerés: serlegek, érmek, díszoklevelek díszítik, s 
tanúskodnak a tűzoltók munkájának az eredményeiről. Ezek közül a legkimagaslóbbakat 
soroljuk fel: 2001-ben a XIII. Nemzetközi Ifjúsági Tűzoltóversenyen Finnországban, Kuopio 
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városában július 22. és 28. között a pionír B női csapat bronzérmes lett, a harmadik helyet 
szerezte meg. 2013-ban a franciaországi Mulhouse-ban július 14. és 21. között megrendezett 
nemzetközi tűzoltóversenyen az ifjúsági női csapat a második helyen ezüstérmet, míg a férfi 
csapat a harmadik helyen bronzérmet szerzett. Muzslya és a magyarországi Mindszent város 
többéves baráti kapcsolata testvértelepülési kötelékké vált, tűzoltóik igen szoros kapcsolatot 
tartanak fenn.

A tűzoltók a művelődési élet hordozói; az első bánáti Gyöngyösbokréta

Nemcsak Muzslyán, hanem így volt ez más bánáti falvakban is: az önkéntes tűzoltó 
egyesületek tagjai szervezték meg a hétvégi mulatságokat, pl. az almabált, a Katalin-bált. 
Mindaddig így működött ez, míg az új hatalom (1945-ben) meghozta azt a törvényt, amely 
különválasztja az önkéntes tűzoltó egyesületet a művelődéstől. A tűzoltók soraiból kerültek ki 
az amatőr színészek is. Megszervezték a színielőadásokat. Mivel megfelelő termek nem voltak 
a bemutatókra, a közönségnek a helybeli kocsmákban mutatták be az előadásokat. Külö-
nösen télvíz idején, amikor hótakaró borította a falut, elcsendesedett a határ. A tanyavilág 
lakosai is bejöttek ilyenkor a faluba, ünnepnapokon, vasárnapokon mise után bent maradtak 
estig a kulturális eseményeket megtekinteni. A szerepeket az önkéntesek tűzoltóotthonában 
tanulták be, az előadást meg, mint említettük, a kocsmákban mutatták be. Így alakult ki az 
önkéntes tűzoltó egyesület műkedvelői szakosztálya. A falusi önkéntes tűzoltók voltak azok, 
akik megalapozták a művelődési életet, nem gondolva arra, hogy fáradhatatlan munkájuk 
mély gyökereket enged majd nemcsak a tűzvédelemben, hanem a falu művelődési életében is. 

Muzslyán a helybeli önkéntes tűzoltó egyesület szervezésében 1936. szeptember 6-án ke-
rült sor először a bánáti Gyöngyösbokréta megszervezésére. Megálmodója Mondesz Mihály 
volt, egyben ő lett a rendezvény és az ünnepség rendezője is. A szervezők egynapos rendez-
vényre számítottak, és úgy tervezték, hogy Bodre Gergely kocsmájában fogják megtartani. 
Előzőleg szép díszes nyomtatott meghívókat küldtek szét Nagybecskerekre a városi önkéntes 

A bánáti 
Gyöngyösbokréta 
szervezőbizottsága 
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tűzoltóságnak, a magyar művelődési háznak, valamint meghívták a környező falvak önkén-
tes tűzoltóinak a műkedvelő csoportjait (amikor Udvarnokon kutattam, hogy megírjam a 
falusi tűzoltók történetét, rátaláltam a meghívóra). Udvarnokról, Erzsébetlakról, Csernyéről, 
Tamásfalváról, Tordáról sok vendég érkezett Muzslyára, tömeges megmozdulás volt a falu-
ban. Bodre Gergely kocsmája szűknek bizonyult, így az utcán állítottak fel egy nagy sátrat, 
ebben tartották az ünnepséget. Az egy napra tervezett ünnepély két napig tartott, seregszem-
lévé vált. A muzslyai résztvevők az első Gyöngyösbokrétán: Karl Juliska, Kónya Ilona, Sza-
bó Mihály, Simon Ferenc, Marócsik Anna (Marócsik Gyögy lánya), Kátai Ibolya, Bene 
Gizella, László Teréz, Kún Szabó Kálmán, Venczel Pál, Mári József, Lendvai Ilona, 
Pesti Süli Ágnes, Ricze János, Bene Gizella (az adatok az egyesület irattárában találhatók). 
E napon a népi zenekarok és tánccsoportok pódiumon léptek fel. A muzslyaiak bemutatták 
a Mézeskalács c. mesejátékot is.

Azóta igen sok év telt el. A Gyöngyösbokréta vajdasági szintre emelkedett. Az itt élő 
magyarság népzenéjének, néptáncainak, zenekarainak seregszemléjévé vált. Vajdasági szinten 
Muzslya 1987-ben volt először házigazdája a Gyöngyösbokrétának. Másodszor 1997. június 
7-én és 8-án, harmadszor 2014. június 7-én volt a vajdasági népdalkórusok, citerások találko-
zója Muzslyán, Nagybecskereken pedig a tánccsoportok és zenekarok léptek fel. Mindez ösz-
szefogásból született, fejlődött és maradt meg mind a mai napig. Bácskában, Gomboson még 
ugyanabban az évben (1936. június 14-én) elindult a Gyöngyösbokréta. Vajdasági szinten 
1969-ben rendezték meg először. Majd 1985-ben a bánáti Tordán tartották meg a vajdasági 
szintű Gyöngyösbokrétát, 2016-ban pedig megint csak Torda lesz a színhelye. Tehát Muzslya 
és Torda több alkalommal is házigazdája e híres rendezvénynek Bánátban, ápolva hagyomá-
nyainkat, kultúránkat. 

A falusi művelődési élet, amely a tűzoltó egyesület szakosztálya révén pezsgett, 1946-ban 
megszűnt. Az akkori hatalom külön törvényt hozott az önkéntes tűzoltó egyesületekről és 
külön törvényt a művelődési egyesületekről, így két különálló egyesületet hoztak létre.

Visszatérve a múltba, a két háború közötti időszakban az Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let műkedvelő szakosztályának az élén Obory Ignác, a római katolikus egyház kántora, a 

A muzslyai tánccsoport 
tagjai az első bánáti 
Gyöngyösbokrétán
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muzs lyai magyar műkedvelő színjátszás vezetője, élmunkás, a mozgalom odaadó képviselője 
állt. Kiváló munkatársa volt Mondesz Mihály magántisztviselő, az egyesület többévi tit-
kára. Simon Ferenc viszont nemcsak aktív tűzoltó volt, hanem vezető szerepet töltött be a 
műkedvelők szakosztályában is. Jelentős szerepet játszott a János vitéz, Lili bárónő, Mágnás 
Miska című darabokban. Bemutatták a Dukai István törvényszéki tárgyalása című vígjátékot, 
az Ágnest, az Orosz papot. Szinte versengés folyt. Egymás után állították színpadra a nagy 
sikerű előadásokat. Az előadások nem csak Muzslyán kerültek közönség elé. A műkedvelői 
csapat eljutott Udvarnokra, Hetinbe, Tordára, Debellácsra, Törökbecsére, Törökkanizsára, 
Nagykikindára, Gombosra. Megtörtént az is, hogy a fiatalok fáradtságot nem ismerve be-
utazták egész Bánság településeit parasztszekéren, vonaton. Nem éreztek fáradtságot még 
akkor sem, amikor kora hajnaltól a szikes termőföldön dolgoztak, este pedig tanulták a szöve-
geket. Szombaton, vasárnap hol az egyik, hol a másik kocsmában Muzslyán, Erzsébetlakon, 
Lukácsfalván léptek a helybeli közönség elé, mert sehol sem volt művelődési ház vagy otthon 
abban az időben.

Az első művelődési ház a Kovács-kocsma helyén épült fel 1966-ban. Ezt 1980-ban bőví-
tették egy emelettel, ellátták központi fűtéssel, kerthelyiséggel, nyári színpaddal. 

A művelődési egyesület keretein belül működött fúvós- és tamburazenekar is. Ez utóbbi a 
rumai zenei fesztiválon is részt vett, de mindig is kiválóan szerepeltek, mindig az elsők között 
voltak. Ma viszont a citerások érnek el nagy sikereket Lele József vezetésével. Lele József 
nem csak Vajdaságban képviselte eddig Muzslyát, fellépett zenekarával és szólóénekesként 
Sándorfalván, Budapesten, Mindszenten is. Megszervezte, és tovább szervezi a muzslyai Pe-
tőfi Sándor Művelődési Egyesület keretein belül a Szilasi napot a legkiemelkedőbb muzslyai, 
vajdasági citerás, Szilasi Mihály emlékére. 

A színjátszók sem maradhatnak ki írásunk befejező részéből. Varga szül. Kószó Katalin 
rendezésében a Nyitott ablak és a János vitéz, valamint más előadások láthatók színpadon a 
muzslyai közönség előtt, de más vajdasági falvakban, sőt Magyarországon is. 

Felhasznált irodalom:

Précz István: A 100 éves muzslyai önkéntes tűzoltó egyesület 1893–1993 (kézirat)
Karl Miklós: A dűlőutak szorgos népe; a muzslyai helyi közösség, a Fórum Könyvkiadó és a 

Magyar Szó közös kiadása, 1990.
A szent élet, Apostoli Szentek Könyvkiadó, Budapest 1984.
Torontál napilap az 1892 és 1940 közötti időszakból
A muzslyai önkéntes tűzoltó egyesület irattárának anyaga
Tűzoltó-parancsnoki jegyzőkönyvek 1893-ból – II. füzet.
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István Márta

A bánsági gyógyszertárak múltját feltárni nem egyszerű feladat, pedig nem hosszú időről 
van szó. A levéltári anyag szegényes. A városi múzeumban tárlat nem készült. Napjainkig 
pedig alig maradt fönn olyan patika, ahol láthatók korhű tárgyak, a gyógyszer készítéséhez 
használt eszközök. 

Közismert, hogy az ember az idők kezdete óta megpróbált rossz egészségi állapotán ja-
vítani, és ehhez különféle növényeket használt a természetből. A gyógyszerészet (pharmacia/
farmacia) görög eredetű szó (pharmacon/farmakon – gyógyszer). Az antik világ legismertebb 
orvosai Hippokratész és Galenus voltak, kettejüket az orvostudomány atyjának tartjuk. 
Aszklépiosz, a gyógyítás görög istene a növénnyel gyógyítók védelmezője volt. Az apotheca, 
magyarosítva apotéka vagy patika, kezdetben olyan helyiség volt, ahol különböző árut tárol-
tak. Ennek az őrzője volt az apothecarius, magyarul apotekárius vagy patikus. Védelmezője 
Hügieia, az egészség istennője volt. A patikákat jelző épület külső falán igen gyakran volt 
használatos Aszklépiosz és Hügieia ábrázolású dombormű. Ezekből a nagykikindai pati-
kák bejáratánál is látható volt, de – sajnos – napjainkig egyet sem őriztek meg. 

A középkorban kevés képzett orvos volt, gyógyszertárak (patikák) pedig nem léteztek. A 
betegeket a népi orvoslás módszereivel gyógyították. Magyarországon a leggyakoribb a füvekkel 
való kezelés volt. Kevés gyógyszertár volt, a források szerint a 17. században csupán 27-et jegyez-
tek föl. Újak megnyitása csak a gazdasági és társadalmi fellendüléssel vált lehetővé, a 18. század-
ban. 1784-ben, Pesten, megnyílt az első főiskola, ahol orvosokat és gyógyszerészeket képeztek 
ki. Egyes források szerint e két tudományt egyszerre tanulmányozták, úgyhogy az orvosok 
egyben gyógyszerészek is voltak. A századfordulóig Magyarországon már 193 gyógyszertárról 
tesznek említést. Alapítóik szerint urasági, egyházi, városi gyógyszertárak léteztek. A legtöbb 
gyógyszertárat a jezsuita rend alapította. A gyógyszertárak megnyitása előtt használatban voltak 
az úgynevezett hordozható, vagyis házi patikák, melyek fiókos láda kinézetűek voltak. Előnyük 
abból állt, hogy hordozhatók voltak, ezenkívül jól áttekinthetőek voltak, egyszerűen ki lehetett 
választani a kellő gyógyszert. E ládákat Velencéből és Bécsből hozták, ahol külön mesterek 
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készítették őket. A gyógyszereket porcelán- vagy üvegedényekben készítették. Ezek szerényen 
voltak díszítve, az egyik oldalukon hely volt hagyva a gyógyszer nevének feltüntetésére.

Miután a törököt kiűzték Dél-Magyarországról, és Nagykikindát újból betelepítették 
(1751 után), megnyílt az első gyógyszertár is. Franz Frank nyitotta, 1790 táján. A gyógyszer-
tár neve és helye nem ismeretes. 1807-ben a Megváltóhoz (németül „Zum Erlöser”) nevet viselte 
egy patika. Abban az időben szokás volt, hogy a gyógyszertár szent nevét viselje, aki egyben 
a védelmezője is volt. A gyógyszertárban okvetlenül ott volt a szent képe is. Dimitrije Mita 
Pacsu (Sándor, 1841. VII. 1.–Nagykikinda, 1900. III. 22.) patikus Pesten és Bécsben tanult, 
az első gyógyszertárát Melencén nyitotta. 1872-ben átköltözött Nagykikindára, és hamarosan 
a saját házában (Pacsu-házként ismert) a főutcán megnyitotta második gyógyszertárát. Dr. 
Jovan Pacsu – zeneszerzőként és karmesterként is ismert – neves nagykikindai orvosnak a 
bátyja volt. A fivérek a város politikai és társadalmi életében is részt vettek, náluk gyűlt össze 
a város szellemisége az ismert Pacsu-körbe.1 A ház földszintjén volt a Szent János nevű patika 
elhelyezve. Dimitrije Pacsu halála után a gyógyszertár bérlője Ivačković lett, aki Királyi Ud-
vari Gyógyszertár („Kraljevska dvorska apoteka”) néven üzemeltette. 1875-ben Ernst Brettner 
szenthuberti (Banatsko Veliko Selo) lakos megnyitotta a város második gyógyszertárát. 

Az egyik legrégebbi patika a főutcán volt, a katolikus templommal szemben, a Jung-ház 
mellett (későbbi Pentz-ház). A Monarchia idején Szent István nevét viselte. Bérlői gyakran 
váltakoztak. 1918-után Naszluhaz László a Szent Cirill és Metód nevet adta neki. A követ-
kező bérlő Bordács volt. 

A katolikus népiskola mellett is volt patika, Segítő Szűz Mária („Marija Pomoćnica”) 
nevű. Tulajdonosa Stanislav Popović volt (†1934), Jovan Popović kommunista harcos és író 
édesapja. Munkáját Hans Ludwig folyatta.

A Piactéren volt a Megmentő (németül „Zum Erlöser“) nevű patika. Tulajdonosa Nagy 
Imre, később Hipp volt. 

1 Dejanac Dušan: Leksikon poznatih Kikinđana, Kikinda, Kinđa, 2004, 40. old.
A Pacsu-ház
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A Fő utca és a Mokrini utca sarkán volt az Angyal (németül 
„Engel Apotheke”) nevű patika. Tulajdonosa Neumann, később 
dr. Ottmar Ludwig volt. 

A Lepedat-házban évtizedekig az Arany Kereszthez nevű pa-
tika volt elhelyezve. Tulajdonosa Vučić volt. Az épület kinézése 
miatt ismertebb volt tornyos patikaként.

Az első világháború előtt a patikusok egyike Sima Kirić volt 
(1855–1924), akinek a síremléke a városi Méla temetőben talál-
ható. Dr. Szemző László (Szeged, 1888. XI. 11.–Nagykikinda, 
1964. VI. 3.), neves nagykikindai orvos, gyógyszerészeti tanul-
mányait Szegeden végezte, az orvostudományit és vegyészetit 
Münchenben. Elismert szakember volt, közkedvelt polgártársai 
között.

A második világháború alatt a patikusok egyike a zsidó szár-
mazású Karlo Gottfried, a zsidó hitközség elnöke volt. Túlélte a 
deportálást, és azon kevés zsidók közé tartozott, akik visszatértek 
szülővárosukba. 1966-ban öngyilkos lett. Síremléke a városi izra-
elita temetőben található.

A második világháború után a német nemzetiségű patikusok 
vagyonát államosították. Tulajdonosaik még a háború befejezése 
előtt elhagyták szülőföldjüket. Minden városi gyógyszertár ilyen 
sorsra jutott, állami tulajdonba került, sorszámot kapott. Egye-
sekben egész a múlt század nyolcvanas éveiig megmaradt a régi 
berendezés (Pacsu-ház), egyesek megszűntek működni, mert épü-
letüket lebontották. 

Napjainkban a legrégebbi gyógyszertár a téren van, a katolikus templommal szemben. 
Ez az egykori Szent István gyógyszertár. És, habár többé már nem készítenek benne gyógy-
szereket, hanem gyári készítményeket árusítanak, a 19. század szellemét sugallja. A kornak 
megfelelő előírások szerint kétszeres ajtón kell bemenni az utcáról. A külső falán csengő van. 
Az akkori gyógyszertárak előírása szerint két helységből áll. Az első az úgynevezett „officina”, 
mely a gyógyszerek árusítására szolgál. A falak mentén masszív tölgyfából készült szekrények 
helyezkednek el. Több részből vannak kidolgozva (csukott, üvegezett, fiókos, különböző 
nagyságú polcos). A helyiség kiszolgáló pulttal van elválasztva a vevőktől, ezen kasszagép, 
patikai mérleg, mozsár stb. volt elhelyezve. A polcokon porcelánból készült tartókban őriz-
ték a vegyszereket. A fiókokban a munkához szükséges nyersanyagokat tárolták: magvakat, 
szárított gyümölcsöt, fűszernövényeket, színeket, viaszt, tömjént, növényi kérget, csontokat, 
mézet, zsiradékot, még mérget is. A gyógyszereken kívül a patikusok különféle zsírokat, kré-
meket, oldatokat, bedörzsölendő olajokat is készítettek gyógykezeléshez, de különféle édes-
ségeket, balzsamokat, illatos szappanokat, gyertyákat, parfümöket, likőröket, illatos sókat is. 
A második helyiség volt a patikus dolgozószobája. Abban asztalok és szekrények, továbbá a 
munkához szükséges anyagok, eszközök, készletek voltak. 

A gyógyszertárak a tisztaság és a rend mintaképei voltak. A patikus házának padlása 
tágas és szellős volt, mivel a gyógynövények szárítására szolgált. Itt készültek a különféle 
gyógyteákhoz szükséges keverékek.

E gyógyszertár belterülete még nem változott meg, viszont a külső falát felújították. Ekkor 
került napvilágra a homlokzatán levő mozaikdíszítésű háromnyelvű felirat ЛЕКАРНИЦА – 

A Pacsu család sírboltja 
a Méla temetőben
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GYÓGYSZERTÁR – APOTHEKE. Sajnálatos módon a bal oldalon levő hőmérőt ismeret-
len tettesek leszerelték, és soha nem került elő. Rajta volt a most már ritkaságnak számító, 
Bayer aszpirint hirdető, második világháború előtti ismert kép. Ez volt az egyetlen szabadtéri 
hőmérő a városban, mindig pontos volt, és olyan nagyok voltak rajta a számok, hogy a járó-
kelők szabad szemmel is leolvashatták. Azóta a gyógyszertár jele csupán a kígyó. 

A mai időknek megfelelően ez a gyógyszertár is bolt lett, ahol a gyári, színes dobozba 
csomagolt gyógykészítményeken kívül más mindent is lehet vásárolni, akárcsak a különböző 
üzletekben.

Források:

Dejanac, Dušan: Leksikon poznatih Kikinđana, Kikinda, Kinđa, 2004, 40. old.
Schwarz Peter, Trautner Alexander, Wittje Margaretha: Kikinda, eine Stadt im Banat. 

 Sersheim, 1996, 86. old.
Apoteka Kikinda (az internetről)

A 19. századból származó Szent István gyógyszertár belseje (IStván Márta fényképei)
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Csonti István

Csóka írott történelme 1247-től, az íratlan pedig a kőkorszaktól követhető nyomon, 
ugyanis rengeteg a feltárt anyag nemcsak a Kremenjakról–Tűzkőhalomról, hanem más he-
lyekről is, amiről lelkes kutatók jegyzeteiben olvashatunk. A régészeti ásatások tárgyi leletei 
a környék múzeumaiban lettek elhelyezve, mivel Csókának nem volt múzeuma. Így Szeged, 
Zenta, Szabadka, Zombor, Temesvár, Nagykikinda, Nagybecskerek és más városok lettek a 
befogadók.

A mellékelt fényképeken levő régészeti és numizmatikai lelet a környék szántóföldjeiből 
került elő.

CSÓKA ÉS KÖRNYÉKE

A kőkortól a középkorig és az ókortól a középkorig
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Az ókortól a középkorig

Tárgyi leleteink vannak az úgynevezett Duna II. és Duna I. kultúrából. Csókán került 
elő, s ezért csókainak nevezett agyagkocsi-modell (hasonló a budakalászihoz és más Kár-
pát-medencei modellekhez), de a bodrogkeresztúri kultúra is szép számban képviselteti ma-
gát (ez Móra Ferencnek köszönhető). Bronzkori leletekkel van  teleszórva egész Észak-Bánát, 
az egykori Maros-part magaslatai és az Aranka folyó mindkét partja. A szkíták itt hagyták 
háromélű bronz nyílhegyeiket és ékszereiket, a kelták ezüstpénzeiket, a szarmaták római ere-
detű fém- és jellegzetes kerámia hagyatékkal gazdagítottak bennünket. A hunok, az avarok 
és a griffes-indás nép korabeli jelenléte is nyomon követhető. A honfoglalás kori jellegzetes 
narancssárga iszapolású kerámia is fellelhető lépten-nyomon. A besenyők és a kunok is itt 
laktak az Aranka mindkét partján és a Maros-közben. A török időkig minden királyunk 
pénzérméje fellelhető a volt középkori települések helyén és az útvonalak mentén. A törökdúl-
ás alatt a vidék elnéptelenedett, közben elkezdődött a szerb pásztorok beszivárgása. A török 
időkből csak a zentai csata utáni időkből vannak tárgyi leleteink, ezek kizárólag katonai és 
numizmatikai tárgyak. A pozsareváci béke utáni időkben az osztrákok elkezdték a vidék 
újratelepítését urbanisztikailag előre tervezett településeken, amelyekre már a párhuzamos 
utcarendszerek jellemzőek. A kiegyezés után erőteljes gazdasági fejlődés figyelhető meg a vi-
déken, de ezt az impériumváltás részben lelassította. Az újabb rendszerváltás újabb lendületet 
adott, s ez Tito haláláig tartott. A 90-es évek eseményeinek hozadéka az, hogy ma a gazdaság 
tönkrement, nagy a népesség elvándorlása. Csak szemléltetésként: Egyházaskérnek (Vrbica) 
1961-ben 1220, 1971-ben 988 lakosa volt, napjainkban pedig a falu lélekszáma alig haladja 
meg a 160-at. 

Csóka és Törökkanizsa község bemutatása

Csóka a mai Vajdaság észak-bánáti része 
egyik legészakibb községének a székhelye. Tő-
lünk északabbra fekszik Törökkanizsa község.

A két község összterülete 626 km2, ebből 
Csókára 321, Törökkanizsára 305 km2  esik.

Lakosaik száma a 2011-es népszámlálás 
adatai szerint: Csókának 13  835, Törökka-
nizsának 12  975 lakosa van, azaz összesen 
26 810 fő. A két község etnikai összetétele: 
a csókaiban a magyarok vannak többségben: 
magyarok 51,56%, szerbek 37,63%, cigá-
nyok 2,43%. A törökkanizsaiban magyarok 
29,78%, szerbek 59,53%, cigányok 5,04%. 
Csóka az egyetlen bánáti község, ahol a ma-
gyarok többségben vannak.

Folyóvizeink a Tisza és az Aranka. Na-
gyobb halastavak Törökkanizsa és Hódegyhá-
za környékén vannak.
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A községek falvai

Törökkanizsai község: Törökkanizsa, Oroszlámos, Majdány, Rábé, Sziget, Gyála, Szerb-
keresztúr, Podlokány és Firigyháza.

Csókai község: Csóka, Tiszaszentmiklós, Padé, Hódegyháza, Szanád, Feketetó, Kanizsa-
monostor és Egyházaskér.

A keleti észak–dél irányú vasútvonalat, amelyen egykor a híres Orient Express is közle-
kedett, ma Oroszlámos–Nagykikinda vonalnak hívják. A Törökkanizsa–Csóka szárny évek 
óta elhagyatott. Rendes vasúti közlekedés a Zenta–Karlova (Novo Miloševo) vonalon van.

Mivel a Tiszán nemzetközi forgalom is van, a vám- és útlevélkezelés a magyarkanizsai 
tiszai határátkelőnél történik.

A mezőgazdasági birtokok mind tönkrementek, de hasonló a helyzet az iparral és keres-
kedelemmel is, egy-két kivétellel.

Mindkét községben nagy a munkanélküliség. Iskolái megvannak, de nagyon lecsökkent 
a tanulók létszáma. Az apró falvakban évente 1–2 gyerek születik, de a temetők telnek. A 
fiatalok, ha tehetik, elhagyják szülőföldjüket.

A vidék geomorfológiája

Ha rátekintünk Vajdaság geomorfológiai 
térképére, szembetűnő a nagy folyók nyomvo-
nalának a vándorlása. Ennek egyik kiváltó oka 
az, hogy az utolsó jégkorszakban e vidék nem 
teljes jegesedett el, ami vonatkozik az egész Kár-
pát-medencére. A szakirodalom a vidékünkön 
átélt népcsoportokat ős-kárpátiaknak nevezi. 

A geomorfológiai térkép magyarázatában 
(mellékletében) követhető az egymást követő 
klimatikus fázisokban kialakult folyómedrek 
nyomvonalának a változása. A környék dom-
borzati alakulása a Tiszától, a Marostól, a szél-
től és az intenzív jégolvadástól függött. A be-
mutatott néhány térképen megfigyelhetők ezek 
a változások. 



VMHE Évkönyv 6.

66

Térképeinkről

A 18. század derekáig a használatban levő térképek nem voltak pontosak, még a katonai 
térképek sem. Mária Terézia elrendelte a birodalom  felmérését 1:28 800-as méretarányban. 
Az előkészületek 1763-ig tartottak, majd 1763 és 1787 között elkészült az I. katonai felmérés. 
A térképszelvényeken látható, hogy a felmérők alapos munkát végeztek. Ami a helyszínen 
található volt, mindent berajzoltak. 

A birodalom II. katonai felmérése 1806-
tól 1867-ig tartott ugyancsak 1: 28  800-as 
méretarányban. Ekkor már részletesen beraj-
zolták a dűlőutakat is, az eltelt idő alatt meg-
változott települések alaprajzát is.

A III. katonai felmérés már úgymond 
modern térkép lett a mérőműszerek tökéle-
tessége miatt. Erre 1869 és 1884 között ke-
rült sor, s ez lett az alapja a későbbi, 1890-
től 1910-ig tartó kataszteri felméréseknek. 
Ezeket a térképeket használjuk ma is a csókai 
földmérési hivatalban, természetesen adaptál-
va a mai követelményekhez. A térképek alján 
olvashatók a hitelesítés dátumai. A mellékelt 
kivonat a művelődési ház épületét ábrázolja 
az akkori méretekkel (ölben megadva).

Vidékünk újratelepítése  

a pozsareváci béke után

Amikor az oszmán-törökök Nándorfe-
hérvár eleste (1521) után előrenyomultak a 
Balkánon, ezen a tájon csak vándorló szerb 
pásztorok voltak – ezt a török defterek is bi-
zonyítják. A pozsareváci béke (1718) után a 
Temesi bánság katonai kormányzója 
gróf Mercy tábornok lett, és ő már 
1719-ben kidolgozta az oszmán-tö-
rök által kiürített területeknek, 
vagyis Ausztria külbirtokának az 
újratelepítési tervét. Először a nagy-
szabású mocsár-lecsapolási munká-
latokat végezték el. Helyet készítet-
tek a rokkant és kiszolgált (francia, 
spanyol, olasz stb.) katonáknak mint 
telepeseknek. 1724-től katolikus 

Az I. katonai felmérés

Az I. katonai felmérés

Csókán ezzel a mérőléccel mérték és rajzolták a térképet
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 németeket telepítettek be szinte az egész addigi német nyelvterületekről. E vidékre kaptak 
bevándorlási engedélyt a katolikus bolgárok is 1737-ben. Majd miután Mária Terézia ren-
delettel büntetőkolóniává tette a Temesi bánságot, jöhetett ide mindenfajta népség (francia, 
spanyol, olasz, oláh, szerb, Ausztriából kitoloncolt bűnözők is), kivéve a magyart.

1736-ban beindult a Bécs–Nagyszeben gyorskocsiforgalom. Törökkanizsánál jött be az 
út nyugatról erre a vidékre, és Mokrin irányában hagyta el. Ez tette szükségessé a 9 lyukú 

híd kiépítését az Arankán. A híd ma felújítva 
használatban van ugyanazon az úton. (Te-
hát nem a törökök építették, ahogy egyesek 
állítják)

A Temesi bánságot végül Mária Terézia 
1778-ban uralkodói rendelettel visszacsatol-
ta Magyarországhoz, és ezzel megnyílt az út 
az addig a Bánságból kitiltott magyar betele-
pülők előtt is. Csókára az első magyar bete-
lepülők 1782-ben érkeztek Felső-Magyaror-
szágról, később Szeged környékéről. 

Az újratelepítés befejeztével ez a vidék 
vált a történelmi Magyarország nemzetisé-
gileg legtarkább vidékévé. Az újratelepülők 

A kataszteri felmérés eredetijének a fényképe

A 9 lyukú híd
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leszármazottai megőrizték a ma is használatos ö-ző nyelvjárást. Az egyik legalaposabb kuta-
tómunkát Kálmány Lajos plébános végezte el 1875 és 1910 között. Csókán plébánoskodott 
1887 és 1891 között. Gyűjtési területe az északi Mezőtúrtól a déli Németelemérig (a mai 
Elemér) és Szegedtől a Maros menti Gyorokig (Ghioric) terjedt. Ő fogalmazta meg, hogy az 
újratelepülő magyar lakosság is az „ízös szögedi nyelvjárást használta”.

Forrásanyag:

Borovszky Samu: Csanád vármegye monográfiája
Kálmány Lajos: Magyar hitvilág. Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület, Szeged-Pécska 

[2009] 
Mesterházy Zsolt: A Kárpát-medencei etnogenezis története 
Csonti István: Terepbejárások és gyűjtemények
Narodni muzej, Kikinda: Registrator ČOKA
Csóka Wikipédia
Törökkanizsa Wikipédia
Prostorni plan Opštine Čoka
Prostorni plan Opštine Novi Kneževac
Tumač za geomorfološku kartu Vojvodine
Arcanum: I. katonai felmérés
Arcanum: II. katonai felmérés
Csóka nagyközség kataszteri felmérése
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Szabó Pál

Szegedi újsághírek Belgrád 1914-es birtokbavételéről  

és 1915. évi sikeres ostromáról

„Belgrád alatt magyar bakák járnak,
Belgrád felett sötét felhők szállnak,
A felhőből véres eső patakzik,
Ferenc Jóska a szerbekre haragszik.” 

(háborús népköltés)

Az első világháborúban az Osztrák–Magyar Monarchia és Németország csapatai a hosz-
szú idő óta szerb kézen lévő Belgrádot, Szerbia fővárosát, az egykori magyar Nándorfehérvárt 
kétszer is elfoglalták. Az első alkalomra 1914. december 2-án került sor, amikor Liborius 
Frank gyalogsági tábornoknak, az 5. hadsereg parancsnokának a csapatai bevonultak a ki-
ürített városba, de csak december 14-éig tudták birtokukban tartani. A második ostrom – az 
August von Mackensen tábornagy vezette újabb, Szerbia elfoglalására indított nagyszabású 
hadművelet nyitányaként – 1915. október 7-én hajnalban kezdődött. Az erőteljes tüzérségi 
előkészítéssel és veszélyes éjszakai dunai átkeléssel járó támadásokat követően a Báró Kövess 
Hermann gyalogsági tábornok által vezetett osztrák–magyar 3. hadsereg csapatai október 
9-én bevonultak az elfoglalt Belgrádba.1 Egyúttal ez lett a híres vár utolsó, 20. századi ost-
roma is.

1 A szerző a Délvidék Kutató Központ (Szeged) tagja. Jelen tanulmánya megírásakor a Nemzeti 
Művelődési Intézet III. országos kulturális közfoglalkoztatási programja támogatta (Szeged). A 
mottót a Délmagyarország 1916. február 20-ai számából idézem. Az 1915. évi ostromról tavaly 
írott tanulmányomban már megemlékeztem. Szabó Pál: Belgrád 1915. évi osztrák–magyar, 

„MERT SZÉP VAGY BELGRÁD,  

DE SZÉPSÉGED MOST BÁNATOS.”
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A szemtanúk, katonák visszaemlékezései a háborút követően jelentek meg. Például 
 Nagybaczoni Nagy Vilmos munkája 1926-ban.2 A kor embere azonban a háború esemé-
nyeiről az újságokból már gyorsabban tájékozódhatott. Mert minderről a korabeli sajtó is 
beszámolt; az újsághírek fontos forráscsoportját képezik az első világháborús belgrádi ost-
rom(ok)nak. Tanulmányomban – ezúttal – a szegedi Délmagyarország beszámolóit veszem 
vizsgálat alá.

A két belgrádi diadalnak eltérő hírértéke volt. Azt előrebocsátom, hogy az elsőnek robba-
násszerű újdonsága volt a közvéleményben is. A december 3-i (csütörtöki) lapszám a címol-
dalon tudatta az olvasókkal Belgrád elestének hírét. „Elfoglaltuk Belgrádot!” „Belgrád tehát 
a mienk. Belgrádból ismét Nándorfehérvár lett.” Szintén a címoldalra került Frank tábornok 
győzelmi jelentése az uralkodóhoz, amely egybeesett Ferenc József császári trónra lépésé-
nek (1848. december 2.) évfordulójával: „Tulboldogan kérem császári és apostoli királyi Felsége-
det, engedje meg, hogy dicsőséges uralkodásának 66. évfordulóján az 5. hadsereg leghódolattelje-
sebb szerencsekivánatait rakhassam Felséged lábaihoz, azon legalázatosabb jelentésemmel együtt, 
hogy az 5. hadsereg csapatai ma Belgrád városát birtokukba vették. Frank, gyalogsági tábornok.”3

A lap minden oldalára került valami Belgrádról, mintegy „tematikus” számot szentelt 
az eseménynek. Kiemelkedő A visszahóditott Nándorfehérvár címmel közzétett írás. „Ma-
gyar sziveinknek a világháboru legmámoritóbb hirét hozta meg szerdán a táviró: Belgrád elesett, 
Nándorfehérvár, a történelem folyamán annyi magyar vérrel megszentelt város a mienk.”4 A 
továbbiakban ezt egy hosszabb történelmi áttekintés követi Nándorfehérvár eseményekben 
gazdag történetéről. Megjegyzem, hogy a török ostromok sorában csak az 1521-es harmadik 
szultáni ostromot említette, az 1440. évit és az 1456-os ostromokat már nem.5 A Délma-
gyarország ugyanakkor a szegedi közvélemény óriási érdeklődéséről is számot adott.6 Ez az 
öröm nemcsak a korabeli Szeged lakosait, hanem a fővárost is megérintette. Budapest pol-
gármestere plakátokon hirdette az örömhírt. „A lelkesült emberek katonazene hangjai mellett 
éljenezve és dalolva járták be az utcákat. Este kivilágitották az utcákat.”7 A lap ennek tiszteletére 

német ostroma és elfoglalása. Évkönyv 5. Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület. Szerkesztő: 
Tomik Nimród. Topolya 2015. 5–16.  Különösen: 9, 12–16. A továbbiakban: Szabó 2015.

2 Nagybaczoni Nagy Vilmos: A 3. hadsereg átkelése a Dunán és Belgrád elfoglalása (1915. október 
6–10). Hadtörténelmi Közlemények 1926. 301–333.

3 Délmagyarország, 1914 (december 3) 1.
4 Délmagyarország, 1914 (december 3) 3.
5 Uo. Az összefoglalásnak ugyanakkor erénye a 17–19. századi események rögzítése. A várat a ke-

resztény, szövetséges sereg 1688-ban foglalta először vissza. Miksa bajor fejedelem, Scherffen-
berg tábornok, Fürstenberg ezredes és a fiatal Savoyai Jenő sikere volt. 1690-ben Köprülü 
Musztafa 60 ezer fős seregével visszafoglalta, Croy herceg feladta a várat. 1717-ben Savoyai Jenő 
herceg először a várat felmenteni szándékozó Chalil nagyvezér seregét győzte le. Augusztus 16-
án azonban Musztafa parancsnok feladta a várat. 1738-ban azonban ismét visszakerült török 
kézre. 1789. szeptember 30-án Laudon tábornok kemény ostrom után ismét elfoglalta Belgrá-
dot, ezúttal II. József császárnak. II. Lipót császár pedig 1792-ben a szisztovai békében átadta 
azt a szultánnak. A törökök csak 1867-ben adták át nagyhatalmi nyomásra a várat a szerbeknek, 
Belgrád csak Milán fejedelem királyságával, 1882. március 6-án lett királyi székhely.

6 Uo. „Hiradásunk hihetetlen örömömet és lelkesedést keltett a városban. A késő esti órákig a telefon 
mellől el nem mozdulhattunk… Este 8 óra táján a honvédzenekar bejárta a város népesebb utcáit. 
Egyre nagyobb tömeg követte, láthatólag mámorosan a boldogságtól.”

7 Délmagyarország, 1914. (december 3) 4.
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 közzétette Liboriusz Frank gyalogsági tábornok életrajzát is.8 Egy rövid történeti összefog-
lalót is  találunk, amely csak Belgrád Savoyai Jenő herceg általi és Laudon generális általi 
elfoglalását említi meg. Valamint Potiorek (második) offenzíváját, amelynek akkori állása 
szerint „A mai (december 1.) hivatalos jelentés megpecsételi a szerb ellenállás összeomlását. Az 
ellenség az egész vonalon visszavonulóban.”9

A december 4-ei Délmagyarország arról írt, hogy az uralkodó Frank tábornoknak, aki a 
Lipót-rend tagja, a Lipót-rend hadidíszítményes nagykeresztjét adományozta.10 A lap 4. olda-
lán pedig Belgrád elfoglalásának előzményeiről részletesen olvashatunk. Először a tüzérségek 
harca kezdődött el. „November 16-án… amikor Belgrádot közvetlenül Obrenovác elfoglalása 
után Zimony felől ütegeink vették tüz alá az ellenséges csapatokat; a part mentén a gyalogság verte 
ki a szávamenti állásokból a szerb csapatokat és igy lassanként urai lettünk a zimony–belgrádi 
vasúti hidtól jobbra fekvő Cigány-szigetnek és a Duna–Száva torkolatánál elnyúló Rumának. Az 
ostrom nem lett volna teljes, ha abban vezérszerep nem jut félelmetes monitorainknak… Három 
monitor (ti. a Maros, Körös és Lajta monitorhajók) ontotta lövegeit az ellenséges állásokra. Ek-
kor a Kalimegdán (ti. a vár Fellegvár része) már annyira megszenvedte a három hónapig tartó 
ágyuzást, hogy a szerb ütegek már nem tudták a mi állásainkat a Várhegyről elérni s ezért a 
szerbek kénytelenek voltak a Belgrádon tul fekvő magaslatokra vinni ágyuikat és onnan igyekeztek 
felelni szakadatlan ágyuzásunkra.” „A szerbeknek különösen két magaslaton: a Banjevó-hegyen és 
a Pancsova felé eső Nebojszán volt erős tüzérségük, azonkívül megerősitett tüzérségi állásaik voltak 
a várostól öt kilométerre lévő… Topcsiderben.” A monitorok is részt vettek a lövetésben. „Ob-
renovác felől a Száván, Zimonynál a Duna parton épült Hunyadi-torony mellől és Pancsováról 
lövöldözték az ellenséges állásokat.”11

A tudósító szerint: 
az elmúlt héten „ne-
héz tüzérség is érkezett 
Zimony alá és pénteken 
ujult erővel megkezdő-
dött a nagy tüzérségi 
harc (november 27).” 
Előtte három napon át 
„csak elvétve adtunk le 
egy-egy lövést, amikor 
azonban nehéz tüzérsé-
günk is Belgrád alá ér-
kezett már, összes tüzér-
ségi állásainkat előbbre 
toltuk és megkezdődött 
a Belgrádon tul fekvő 
magaslatok  irgalmatlan 
8 Uo. 1848-ban, Spalatóban született, a bécsi hadiiskola elvégzését követően már részt vett Bosz-

nia és Hercegovina megszállásában. 1879-ben százados, majd a harcászat tanára a bécsújhelyi 
katonai akadémián. Őrnagy, 1890-ben alezredes lett. 1903-ben altábornagy, 1908-tól gyalogsági 
tábornok. A kitüntetései között volt a vaskoronarend I. osztálya, a Ferenc József és Lipót Rendek 
lovagja.

9 Uo.
10 Délmagyarország, 1914 (december 3) 5.
11 Délmagyarország, 1914 (december 4) 4.

Belgrád ostroma a Száváról korabeli képeslapon
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 lövöldözése… Szombaton eldőlt a harc (november 28). Belgrádból mindenki elmenekült és ma-
gával vitte holmiját.”12

Jelentős szerepe volt a katonai helyzet felmérésében a légi felderítésnek is, a szövetségesek 
ugyanis repülőgépekről derítették fel a pusztítást. „Pilótáink napjában többször is végeztek re-
püléseket és jelentéseik egyre biztatóbbak voltak… nemcsak arról a pánikról tettek jelentést, amely 
Belgrádban magában elfogta a szerb népet, hanem lövéseink eredményét is pontosan kikémlelték 
a levegőben s az ő iránymutatásuknak köszönhetjük, hogy aránylag a legrövidebb időn belül Bel-
grád a mienk lett.”13

A zimonyi pályaudvarról „előretolt nehéztüzérségeink az utolsó három napon szüntelenül 
söpörték végig a Száva szerbiai partját.” Ennek az erős tüzérségi pusztításnak nyomós oka volt. 
„…a Száva partján, a nyolc kilométer hosszu Cigány-sziget mentén huzodtak el a szerb fedezékek, 
amelyek Belgrád előtt utolsó mentsvárai voltak a szerbeknek.” A Cigány-szigetet el is foglalták. 
„A harc a sziget biztosításával eldőlt.” „Gyalogságunk szurony-rohamokkal kiverte a szerbeket 
megerősitett lövészárkaikból, hétfőre virradó éjjel… (november 29)” A gyalogság pontonokon 
átkelt a Cigány-szigetre. „A Cigány-sziget elfoglalásával, minthogy kelet felől a Kalimegdán ösz-
szes erődjével együtt harcképtelenné lett, a nyugati oldalról is biztosítottuk magunknak a Belgrád 
ellen való döntő felvonulás utját és igy a Száván át is sikerült csapatainkat, közvetlenül Belgrád 
alatt, Szerbiába átvinni.” A Zimony felől megindult tüzérségi- és monitorharccal sereg érke-
zett „dacolva a hóval, faggyal és a rettentő sárral… és szombaton elérkeztek Avalához, ahhoz a 
helyhez, amely a Topcsideren át az utolsó község Belgrád előtt.” Ekkor nyolc kilométerre voltak 
a csapatok Belgrádtól. „Vasárnap reggel a mi csapataink már közvetlenül a Topcsider alatt ál-
lottak. Most már folytonos szuronyrohamok érték egymást… a hihetetlenül megerősített szerb lö-
vészárkokból egymásután verték ki szuronyrohamokkal a szerb csapatokat.” Azonban ekkor már 
megindult a menekülés a városból. „Belgrádban a végső pánik vett erőt a szerb katonaságon és a 
polgárságon. A Kragujevác felé vezető országut menekülők ezreitől tarkállott, fejvesztett volt min-
den az ellenséges fővárosban… Így érkeztünk nyugatról a Topcsiderhez… ahol a szerb csapatok az 
utolsó ellenállást próbálták kifejteni.”14

„Hétfőn és kedden érte el a harc a legtetejét” (november 30 és december 1). A tudósítás itt 
kezdi el valójában a belgrádi harcokat. „Ugyszólván minden talpalattnyi helyet rohammal kel-
lett elfoglalnunk és csak szuronyrohammal lehetett kedden este (december 1) csapatainknak Top-
csideren keresztül előretörniök magukat.” Ekkor már a Belgrád körüli földeken jártak. „Derék 
vitézeink elözönlötték a Belgrád alatt levő szántóföldeket és bár a szerbek utolsó ellenállásuk örjitő 
perceiben kiméletlen harcot intéztek a Banjevó hegyről csapataink ellen, a mi katonáink megro-
hanták a belgrádi hegyet és elérkeztek a külső városba. Ott megpihentek kedden éjszaka és szerdán 
reggel (december 2) szürkületkor elözönlötték a belgrádi utcákat. Reggel nyolc óra öt perckor a 
Kalimegdán baloldali kaszárnyája mellett levő bástyáról a szerb stantár lehullott. És… felrepült 
a diadalmas osztrák-magyar csapatok hadi lobogója… Szerdán egész nap tartott csapataink fel-
vonulása Belgrádban, csak katonaember léphet be a városba, de valószinü, hogy csütörtökön már 
polgáremberek is látogatást tehetnek a meghoditott Nándorfehérvárban.”15

Azt már megtudtuk, hogy Frank tábornok győzelmi jelentést intézett az uralkodóhoz. 
December 5-én (szombat) a lap közölte Frank tábornok december 3-án Ferenc Józsefhez 
intézett újabb sürgönyét is: „Abban az ünnepélyes pillanatban, amelyben megadatott nekünk, 

12 Uo.
13 Uo.
14 Uo.
15 Uo.
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hogy a belgrádi várra császári és apostoli királyi Felséged dicsőséges zászlaját tüzhessük, az összes 
fegyveres erőnek minden részéből e dicső jelvény körül egybegyült küldöttségek nevében kérem 
Felségedet, kegyeskedjék megengedni, hogy lelkes hodolatunkat legalázatosabban bemutathassuk. 
FranK, gyalogsági tábornok.” A válasz pedig december 5-én érkezett: „A belgrádi várra kitüzött 
zászlónkra feltekintő hü harcosok hódolatát örömmel fogadva, megindult szivvel emlékezem meg 
derék, kitünöen vezetett balkáni haderőmről; az ő hősies harcainak köszönhető Belgrád birtokba-
vétele is. Ferenc József.”16 

Ugyanakkor december 4-én Konstantinápolyból II. Abd al-Hamid török szultán „Bel-
grád elfoglalása alkalmából rendkivül szivélyes üdvözlő-táviratot intézett I. Ferenc József őfelsé-
géhez.”17 Ez a tény, a Török Birodalomnak az Osztrák–Magyar Monarchiához való közele-
dését jelezve, a vár évszázados történetében is jól megmutatta az események óriási fordulatát. 
Korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy a törökök a vár elfoglalásához gratuláljanak az 
osztrák császárnak, azaz a magyar királynak!

Mindezeken túl egy meglehetősen hosszú, kéthasábos beszámolót találunk a belgrádi 
birtokbavételről A meghódított Belgrádban címmel.18 Pontosította a magánértesítésekből ere-
dő túlzó információkat. „Az az öldöklő harc, amely szinte házról-házra utját állta csapataink-
nak, csakis csapongó fantáziák képe, – az igazság az –, hogy némi formális ellenállás legyürésével 
egyszerüen bevonultunk Belgrádba, amelyből a helyőrség már előtte való napon kivonult. Ez 
persze csöppet sem csökkenti diadalunk értékét s csupán a történelmi és ujságirói igazság kedvéért 
tesszük szóvá.”19

A lap beszámolója szerint a rövid tényanyag a következő: „György herceg20 még pénteken 
(november 27) elhagyta Belgrádot, amelyben mindössze 5–6 ezer polgári lakos maradt. A szer-
bek hétfő estétől kedd hajnalig 221 lövést tettek Zimonyra, de csak öt ház sérült meg. Ettől kezdve 
szünetelt az ágyuzásuk. A szerb gyalogság visszavonult és kiüritette a Száva hidat is, amelyet 
aztán népfölkelőink megszálltak. A menekülő szerb seregben monitoraink és ütegeink rettenetes 
veszteségeket okoztak. Kedden délben (december 2) önként jelentkező katonáinkból egy csapat 
átment Belgrádba és jelentette, hogy nincs ott katonaság. Szerdán (december 3) csapataink bir-
tokukba vették Belgrádot.”21 A szerb kivonulás előtt még harcokról is történik említés két, 
fogságban tartott, horvát színésznő szerencsétlen halála kapcsán: „…általános rohamunkat 
megelőző napon… amikor a szerb sereg visszavonulását megkezdte…” A városban voltak ma-
gyar internáltak is. „Száznál több magyar és osztrák alattvaló szabadult fel Belgrád bevételekor 
a szerb hadifogságból. Ez csak kis része internált honfitársainknak, a többit magukkal vitték a 
szerbek dél felé.”22

A Délmagyarország december 6-i lapszámában olvashatunk összegzést Belgrád első bir-
tokba vételéről (Magyar élet Belgrádban). Ebből megtudhatjuk, hogy a szerb ütegek éjjel tü-
zeltek a Duna túlpartján lévő Zimonyra, a monarchia bázisára. „Belgrád őrsége utolsó erejét 
és egyben céltalan dühét a hétfőre (november 30) virradó éjjelen adta ki Zimony ellen. Késő 
éjszaka megdördült a Kalimegdán valamennyi ágyuja és olyan pokoli hangversenyt rendezett, 
mint azelőtt soha. Rövid három óra leforgása alatt kétszázhusz gránátlövést tettek Zimony egy 

16 Délmagyarország, 1914. (december 5) 1.
17 Uo.
18 Délmagyarország, 1914. (december 5) 3.
19 Uo.
20 I. Péter király elsőszülött fia, Karađorđević György herceg.
21 Uo.
22 Uo.
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külső városrészére.”23 Azt is megtudjuk, hogy „A lövedékekből megállapították, hogy Belgrádban 
francia ágyuk és tüzérek dolgoztak.” A város lövetése a Monarchia tüzérsége részéről is meg-
indult. „Másnap éjjel (december 1) a mieink részben visszafizették a mult éjszakai kölcsönt és 
gránátokat lőttek be a szerb fővárosba. Nagy meglepetést keltett, hogy választ alig kaptunk. Csak 
hajnaltájban szólalt meg nagy elvétve egy-egy ágyu a Kalimegdán ködös ormán, aztán csend lett, 
szokatlan gyanus csend.”24 

Kedden (december 1) délben egy szerb civil küldött azt közölte, hogy „A szerb katonaság 
ma délelőtt 10 órakor kitakarodott Belgrádból.” A beszámolóból kiderült az is, hogy „Belgrád-
ban már hetek óta tisztában voltak a helyzettel, azzal, hogy nem tarthatják a várost. Gyorgye 
herceg már a múlt héten elutazott Lazarevác irányába és mikor kiderült, hogy valamennyi hiva-
talnok is vele megy, borzalmas pánik támadt a lakosság között. A rémült emberek ezrei rohanták 
meg az egyetlen vonatot, hogy vele menjenek, sirtak, jajgattak és egymást tiporták. Az utakat 
fölpakolt szekerek százai zárták el és a fejetlenség, a legrettentőbb ijedelem általános volt. Belgrád-
ban ma nincs katon. – ezzel végezte mondani valóját a belgrádi menekült.”

Hátra volt annak kiderítése, hogy ez valóban megfelel-e a valóságnak. „…a választás egy 
kicsiny csapat magyar népfölkelő katonára esett.” Ők délután 1 órakor nekivágtak „az árulás 
veszedelmének vagy a dicsőség halhatatlanságának”. Félő volt ugyanis, hogy a hír csak félreve-
zetés vagy csapda. „Déltájban fölszállott a köd, aranyos őszi napfényben ragyogott a partvidék 
és akik ezen a parton maradtak, feszült figyelmükkel messze elkisérhették a kicsiny csapatot, mely 
csakhamar Belgrád alatt kigyózott, aztán nagysokára eltünt egy dombos kanyarulatnál. Lövést 
azonban nem hallottak az ideát maradottak. A szerbek fővárosa egyetlen puskalövés nélkül esett 
el, lehullott, mint az érett, mint a férges gyümölcs.25 

A csapat további történetéről és útvonaláról is szól a tudósítás, amelynek forrása egy közü-
lük való katona elbeszélése: „Megjárta a Kalimegdán környékét, fölmerészkedett magára a meg-
erősített dombra, járt a város déli, várszerű erőditéseinél. Ellenséges katonának sehol semmi nyoma. 
Erre megfordultak feszesen, parádésan, mintha katonai ünnepségre mennének és nekivágtak a Mi-
hály-fejedelem utjának. Néptelen utcák, zárt boltajtók visszhangozták a magyar katonák kemény lé-
pését, mire azonban közelébe értek a királyi palotának, már itt is, ott is férfit, asszonyt, gyereket csalt 
az utcára a kiváncsiság. Ellenséges kedvnek nemcsak hogy nyoma sem volt, de az arcokon  – mondja 
a kis csapat egy tagja – rajta tükröződött az öröm és a reménység, hogy rájuk most már a nyugalom 
napjai következnek.”26 Ez a felszabadult öröm nem valószínű, hogy rögtön általános lett volna, 
a szerbek részéről aligha. Estefelé járt az idő, amikorra a kis csapat visszatért. „Alkonyodott, a 
köd ismét leszállott a Szávára, mikor visszaérkezett a csapat és jelentette, hogy Belgrád csakugyan a 
miénk.” A ezután a csapatok bevonultak a városba. A Palota (konak) tornyára pedig felkerült a 
„mi piros-fehér-zöld lobogónk. Ezeket a zászlókat Nagy népfölkelő huszárhadnagy, belügyminiszte-
ri fogalmazó tüzte ki.” Szerdán (dec. 2) délben pedig a katonák katonai felvonulás keretében fel-
masíroztak a Fellegvárba, „a Kalimegdánra, hol Frank tábornok beszédet intézett a csapathoz.”27 
A szakirodalomból azt tudjuk, hogy december 2-ára  virradóra (kedd) Fogarasi Tamássy Árpád 
altábornagy hajtotta végre a fontosabb objektumok elfoglalását.28

23 Délmagyarország, 1914. (december 6) 3.
24 Délmagyarország, 1914. (december 6) 4.
25 Uo.
26 Uo.
27 Uo.
28 Magyarország az első világháborúban. Lexikon A–ZS. Főszerkesztő: Szijj Jolán, szerkesztő: 

Ravasz István. Budapest 2000. 67. (Pollmann Ferenc: Belgrád elfoglalása, 117. szócikk). Lásd 
még: Szabó 2015. 9.
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Az 1914. december 10-i Délmagyarországban Striegl F. József Egy nap Belgrádban című 
írása már a felszabadult érzelmektől hangos. Érdemes ebből idéznem, mert nagyon jól be-
mutatja a magyarság újra feléledő, hazafias érzelmeit. „Taposom hát földedet, Belgrád! Büszke 
örömmel taposom s rajtam kívül sok ezer magyar baka. Utcáid visszhangosak magyar  huszárlovak 
patáinak a dobogásától… Néma szfinkszként lapulsz meg most e dombon s Kalimegdánod hall-
gatagon bámulja Zimony diadalmas turulmadarát.”29 Ám ez az öröm a lakosok, a szerbek 
gyűlöletével keveredik. „…Mert szép vagy Belgrád, de szépséged most bánatos. Neked fáj, hogy 
utcáidat, tereidet, házaidat diadalmas, mámoros tekintetű katonáink lepik el. Fejed: a Kalimeg-
dan, szived: a konak (ti. a királyi Palota) és minden tagod, minden ered és minden izmod most 
a mienk… Könnyelműen odadobtak nekünk prédául, mint valami céda, szép leányt azok, akiket 
szerettél, akiket kebleden melengettél, akiket szived vérével tápláltál.”30 A szerző itt arra utalt, 
hogy Belgrádot a szerb védőserege különösebb harc nélkül hátrahagyta, mintegy „hűtlenül” 
kiürítette a várost. 

De joggal lett a város ismét a magyaroké: „A mienk vagy az erősebb és a történelmi juss 
jogán. Lealáztunk, porba sújtottunk, de szeretetünk fel fog emelni. Bombáinktól megtépett ru-
háidat kicseréljük uj, ragyogó köntössel. A tájidon elhullott magyar vért ereid fel fogják szívni és 
szivedbe vinni és leszel, ami voltál, de amiről évszázadok alatt megfeledkeztél: magyarok büsz-
kesége, magyarok dicsősége – Nándorfehérvár.”31 A város középkori magyar nevének említése 
szimbolikusan kifejezte az akkori történelmi léptékkel régen elfojtott magyar vágyat: 1914 
decemberében a szerb Belgrád ismét magyar Nándorfehérvár lett! A szerző számára a közép-
kori Nándorfehérvár elsősorban az 1456. évi török elleni helytállás szimbóluma, az 1440. évi 
sikeres védelemről ő is hallgat „Várfokodon, amelyet Hunyadi János és Dugovics Titusz hősiessége 
mentett meg a török rabigától, már ott állanak őrt a magyar vitézek.”32

Az 1914-ben elfoglalt Belgrádról érzékletes képet kapunk Striegl írásából, aki december 
7-én látogatta meg a várost, bár a Fellegvárba ő sem mehetett be. Tudósítása elsősorban  Belg-
rád elnéptelenedettségét és az erős tüzérségi lövetés pusztításait láttatja velünk. „Bár utcái zsu-
folásig telvék a mi katonáinkkal, bár utcáin végigrobog a villamos, mégis az elhagyatott, a kihalt 
város benyomását kelti. A rombadőlt házak, a csukott üzletek, a leeresztett függönyű ablakok, a 
polgári lakosságnak csaknem teljes hiánya kelti ezt a benyomást… A házakon, az uttesten minde-
nütt látható ágyuink irtózatos hatása. Itt-ott, mintha az utca burkolata fellázadt volna a nyügös 
rabság ellen, szétfeszítette bilincseit és dacosan ágaskodik az égnek. Másutt mély, tölcsérszerü göd-
röket ásott a gránát. Van ház, két- és háromemeletes, amelyből csak két, három kőfal maradt meg 
tető és mennyezetek nélkül. Kevés a ház, amelynek az ablakai épek és valóságos üvegcserép-réteg 
borul rá az aszfaltra.”33 A leírás hasonló képet tárt elénk, mint amilyent az 1915 áprilisában 
Belgrádba látogató amerikai haditudósító, John Reed is közölt.34

A királyi Palota (konak) körüli kertet is látta, valamint néhány szállót. „A régi és az uj 
konak között elterülő kertben – nem nagyobb, mint a Klauzál tér (ti. Szegeden) – néhány éves 

29 Délmagyarország, 1914. (december 10.) 5.
30 Uo.
31 Uo.
32 Délmagyarország, 1914. (december 10.) 5. Az évszázadokig elfeledett 1440. évi ostrommal teljes 

körűen doktori értekezésemben foglalkoztam. Szabó Pál: 1440 – Nándorfehérvár első oszmán-tö-
rök ostroma és előzményei. Doktori értekezés. Areión Könyvek. Szeged 2015. pp. 259. 

33 Délmagyarország, 1914. (december 10.) 5.
34 Itt utalok a Fejezetek a Délvidék múltjából 3. Nemzetközi történettudományi és művelődéstör-

téneti konferencián, Szegeden, 2016. január 22-én megtartott előadásomra (Szélcsend két vihar 
között? – John Reed tudósítása Belgrád lövetéséről, 1915-ben).
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fenyőfacsoportok, amelyek között lépcső vezet le a begyepesedett parkirozott részbe… Nem messze 
a konaktól van a Balkán-szálló.”35 Miután a Kalimegdánba Striegl nem mehetett be, mivel 
a várat fegyveres őrség őrizte, útját a külvárosba folytatta. „A város külső részeibe, nyomorult 
viskók közé jutunk, amelyeknek ablakai lábnyi magasságban vannak a földtől. Ezekben nem igen 
esett kár.” Ellentétben a Moszkva-szállóval: „…a hires Moszkva-szálloda, amely dominálóan 
emelkedik ki Belgrád palotái közül. Őt ugyancsak megtépdeste a háboru vihara. A legtöbbet 
szenvedett épületek közé tartozik a gyönyörű, modern palota.”36

December 9-én érkezett Belgrádba a Monarchia egykori belgrádi követe, báró Wladimir 
Giesl.37 A báró a „stilszerű Belgrád helyén életében és forgalmában megcsonkított várost talált.” 
Egyik helybeli, előkelő nagykereskedőtől megtudjuk, hogy „Belgrád 125 000 lakója közül 
csak az maradt itthon aki nagyon elszánt…”38

2. rész

Az első birtokbavételnek nem sokáig örülhettek a központi hatalmak. Potiorek offenzí-
vája összeomlott, Belgrádot 1914. december 14-én ki kellett üríteni. A következő évben Bul-
gáriának a német és az osztrák–magyar szövetségeseket támogató hadba lépésével, valamint 
a Dardanelláknál, Gallipolinál az angol–francia seregekre mért vereség miatt kedvezőbbek 
voltak a feltételek egy Szerbia elleni hadjárathoz.39 Szerbia elfoglalása a Török Birodalomnak 
nyújtandó német hadianyag-ellátás útjának megkerülhetetlen feltétele lett. A Szerbia elleni 
támadás szövetségesekből álló hadseregcsoportját August von Mackensen vezette, akinek 
alapvető terve az volt, hogy az országot a török háborúkból jól ismert észak–déli irányból kell 
megtámadni, amelynek első állomása Belgrád.40 A Szerbia elleni támadás kezdeti sikereiről a 
szegedi lap is tudósított.

Az október 8-i (péntek) Délmagyarország címoldalon, hosszú címben közölte az első in-
formációkat: „Csapataink a Drinától Orsováig átkeltek a szerb határon, a Száva, Drina és Duna 
szerb partjain megvetették lábukat. Utcai harcok Belgrádban.”41 Tulajdonképpen ezek a hírek 
október 7-i rövid közlemények, különböző hírforrásokból. „Délkeleti hadszintér: Osztrák-ma-
gyar és német csapatok tegnap (október 6) a Drina torkolata és a Vaskapu közt számos ponton 
kényszeritették ki az átkelést. A Duna–Száva vonalon a szerb elöcsapatokat visszaverték (mi-
niszterelnöki sajtóosztály).” „Balkán hadszintér: Német és osztrák–magyar csapatok több helyen 
átkeltek a Drinán, a Száván és a Dunán. A Drina keleti, a Száva és a Duna déli partján megve-
tették lábukat (október 7, Berlin, nagy főhadiszállás).” Míg az előbbi hírek a Mackensen-had-
sereg északi irányú támadásának kezdetét hangsúlyozzák ki, a Pester Lloyd már a belgrádi 
harcokról szól: „Csapataink csütörtök reggel (okt. 7) benyomultak Belgrád északi részébe. A 
szerb  védősereg elkeseredett ellenállást tanusit. Kemény utcai harcok vannak folyamatban. (Pester 
Lloyd, Budapest, október 7)”42

35 Délmagyarország, 1914 (december 10.) 5.
36 Délmagyarország, 1914 (december 10.) 6. 
37 Délmagyarország, 1914 (december 10.) 3.
38 Uo.
39 Szabó 2015. 9.
40 Szabó 2015. 10.
41 Délmagyarország, 1915 (október 8) 1.
42 Uo.
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Az október 9-ei, szombati lapszám címoldalára ismét a Belgrád körüli események kerül-
tek. „Folytatjuk az átkelést Szerbiába. Belgrád alatt 300 foglyot ejtettek a németek; 2 gépfegyvert 
és 3 ágyut zsákmányoltak. A szerbek sehol sem tudják megzavarni vállalkozásunkat.”43 A rövid, 
tőmondatokban írt hírekben az október 8-i események rövid mérlegét kapjuk meg. „Délkeleti 
hadszintér: A Drinán, Száván és a Dunán való átkelés kedvezően folyt. Belgrádtól délnyugatra 4 
tisztet és 296 főnyi legénységet elfogtunk és 2 géppuskát zsákmányoltunk. (október 8, Berlin, nagy 
főhadiszállás).”44

A Délmagyarország az 1915. október 10-ei, vasárnapi kiadásában a címoldalon számolt 
be a győzelmes ostromról „Mackensen, Kövess és Gallwitz seregei Belgrádban” címmel.45 Va-
lójában az események utolsó napjáról olvashatunk tudósítást, a nehéz tüzérségi előkészítésről 
és az október 6-án hajnalban meginduló, a Dunán való éjszakai átkelésről és harcairól nem. 
A berlini, nagy főhadiszállásból való jelentés alapján csupán a tényt tudjuk meg, azaz hogy 
október 9-én „A szövetséges csapatok Belgrádot elfoglalták.” „Mackensen tábornagy vezetése alatt 
újonnan alakitott hadcsoportoknak hét hadserege főerejével átlépte a Dunát és a Szávát. Miután 
Kövess gyalogsági tábornok hadseregéhez tartozó német csapatok hatalmukba keritették a Ci-
gány-szigetet és Belgrádtól délnyugatra emelkedő magaslatokat, sikerült a hadseregnek Belgrád 
város legnagyobb részét is a szövetségesek kezére juttatni.” Az 1914. évi birtokbavétel módjával 
szemben 1915-ben már valódi ostromról volt szó. „Osztrák–magyar csapatok rohammal bevet-
ték a citadellát és Belgrád északi részét, német csapatok pedig az uj konakot. A csapatok tovább 
nyomultak előre a város déli részén keresztül.”46 

Belgrád újbóli elfoglalása a báró Kövess Hermann tábornok vezette osztrák–magyar 3. 
hadsereg és a német XXII. tartalék hadtest közös dicsősége! E belgrádi győzelemmel egyide-
jűleg a német 11. hadsereg Max Karl Wilhelm von Gallwitz tábornok parancsnoksága alatt 
Szendrő és Báziás között kelt át a Dunán.47 „Gallwitz tábornok hadserege kikényszeritette az 
átkelést a Dunán különböző helyeken Semendriától (Szendrő) lefelé és az ellenséget mindenütt 
dél felé szoritja.”48

A lap a magyar miniszterelnöki sajtóosztály október 9-i közleményét is közzétette. „Dél-
keleti hadszintér: Kövess gyalogsági tábornok hadseregének osztrák–magyar csapatai tegnap (ok-
tóber 8) benyomultak Belgrád északi részébe, és rohammal vették be a város védbástyáját, a 
citadellát. Ma reggel (október 9) német csapatok nyugat felől törtek maguknak utat a konak felé. 
A szerb királyok palotáján az osztrák–magyar és német hadsereg zászlói lengenek. A partokat 
örző ellenség a folyam mentén, felett és alatt is, képtelen volt a szövetségesekkel szemben helyt álla-
ni.”49 A közlemény azért fontos adalék ismereteinkhez, mert pontosítja a városon belül folyó 
tűzharcokat. A folyón való partraszállást követően a VIII. magyar hadtest a Kalimegdan, a 
citadella felé tört előre. A németek pedig a királyi palotát foglalták el. Azt is megtudjuk, hogy 
– ellentétben az 1914. évi birtokbavétellel – kemény utcai harcokra került sor. „Különösen 
nagy harc volt Belgrádnál, amelyet északról közelitettünk meg. A szerbek lépésről-lépésre hátrál-
tak; heves utcai harcok voltak, ugyszintén folytatólagos utóvéd-harcok.”50 Belgrád elfoglalása és a 

43 Délmagyarország, 1915 (október 9) 1.
44 Uo.
45 Délmagyarország, 1915 (október 10) 1.
46 Uo.
47 Szabó 2015. 10.
48 Délmagyarország, 1915 (október 10) 1.
49 Uo.
50 Uo.
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Dunán való átkelés a Szerbia elleni támadás nyitánya volt. A tudósítás megállapítása szerint 
„A központi hatalmak balkáni offenzívája eddig igen eredményes.”51

A lap E. Morath, a Berliner Tagenblatt katonai szakírójának értékelését is közzétette az 
eddigi szerbiai hadműveletekről (Morath őrnagy a szerbiai offenzíváról). „Szeptember 20-án 
német tüzérség, egyesülve osztrák és magyar csapatokkal, megkezdte a szerb állások ellen a tüzelést 
a Dunától délre Szemendriánál (Szendrő).” Ugyanakkor Belgrádot is lövették. „Szövetségese-
ink tüzérsége Belgrádot bombázta… Néhány napi szünet következett. Majd ujból megkezdődött 
a tüzelés Belgrád körül, mintegy szövetségeseink messzehordó ágyuinak a kipróbálására.”52 Azt 
tudjuk, hogy a szövetséges bolgár sereg segítségével Szerbia teljes haderejének bekerítése a 
cél. „Eddig még nem tudunk róla, vajjon a mi offenzivánkkal egyidejüleg átlépték-e a bolgár 
csapatok a szerb határt, abban azonban nincs kétség, hogy … keletről és délkeletről is fogják el-
lenséges erők támadni.” Valóban a szakértő ekkor még nem tudhatta, hogy az 1. és a 2. bolgár 
hadsereg később, október 16-án indult meg.53 A német szerző a szerb katonai erőviszonyokat 
is mérlegelte. „A szerb hadsereg a négyesszövetség által bőven el van látva hadianyaggal… Az 
operáló hadsereg tehát kereken 250 ezer ember, az egész hadsereg ereje pedig, a várvédő seregeket 
is beleszámítva, 300 000 emberre és 1000 ágyura tehető.”54

Az október 12-i, keddi Délmagyarország már pontosabb adatokat közöl a belgrádi ostrom 
során szerzett hadizsákmányról. A címoldalon a következő szerepelt: „Belgrádban a szövet-
ségesek 52 ágyut és 5 gépfegyvert zsákmányoltak. 2150 foglyot ejtettek.”55 A rövid hír annyit 
közöl, hogy „Belgrád bevételénél a császári és királyi csapatok kilenc hajóágyut, huszonhat tábori 
ágyucsövet, egy fényszórót, számos puskát, sok lőszert és egyéb hadianyagot zsákmányoltak. Tiz 
tisztet és 600 főnyi legénységet elfogtak. Az ellenség véres vesztesége igen nagy volt. A dunai flotilla 
számos folyamaknát és orosz tengeri aknát emelt ki. (miniszterelnöki sajtóosztály, október 11).” 
A lap közli a német hadsereg zsákmányát is: „Belgrádtól délre elfoglaltuk a magaslatokat… A 
német csapatok eddig tizenegy tisztet, 1542 főnyi legénységet fogtak el, valamint 17 ágyut, köztük 
két nehezet, valamint öt géppuskát zsákmányoltak (október 11, Berlin, nagy főhadiszállás)”.56

A belgrádi ostromnak szerencsére voltak szemtanúi is. A Délmagyarország október 13-i 
lapszámában egy ilyen leírást találunk: „Szegedi szemtanu Belgrád megvivásáról”.57 „Herczeg 
István tartalékos főhadnagy… a zimonyi szerb templom tornyából nézte végig Belgrád ostromát.” 
Október 6-án (az ostrom első napján) összekötő tisztként szolgált. Beszámolóját áthatotta 
a várakozással átitatott lelkesedés: „Holnap keresztelni akarunk: Nándorfehérvár feltámadsz! 
Ezek a szavak lelkemből erednek azokra a mennydörgésekre, amelyeket körülöttem több mint 
kétszáz ágyu végez.” A kíváncsiság hajtja: „A toronyban szeretnék már lenni, hogy lássam a 
Kalimegdánon egy vár modern ostromát.” Mire felért a toronyba, már a tüzérségi találatok 
füstjét láthatta. „Öt kilométerre van a Kalimegdán, füstöl mindenütt. A Topcsiderre tekintek, az 
is füstöl. A kettő közt maga a város ragyog elém a naptól élénken megvilágitott fehér házakkal. 
Ide csak ritkán téved lövedék.”58

Herczeg szemléletesen leírja a tüzérségi ostromban használt nagy 305 mm-es Škoda moz-
sárágyú lövésének félelmetes hangját, a becsapódó lövedék pusztításának látványát, amelyről 
51 Uo.
52 Délmagyarország, 1915 (október 10) 4.
53 Szabó 2015. 16.
54 Délmagyarország, 1915 (október 10) 4.
55 Délmagyarország 1915 (október 12) 1.
56 Uo.
57 Délmagyarország, 1915 (október 13) 4.
58 Uo.
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az amerikai John Reed is említést tett, csak ő a városban élte át ugyanezt. „Most egy har-
minc és feles lövedék hangját kisérem figyelemmel. Ahogy rettenetesen nyikorog és sir a hatalmas 
lövedék röpülése közben, lenn a kutyák ugatni kezdenek… Mikor csapódik le? Öt kilométer a 
távolság csak, azt hinné tehát az ember, hogy egy-kettőre odaér… a lövedék fölöttem sirva-vi-
sitva elsuhant… Egyszer csak azonban megakad a szemünk egy vörös, villámgyorsan felszökelő 
 füstoszlopon. S amig azt nézzük, mélydörgésü hang érkezik hozzánk: a harminc és feles explodá-
lásának a hangja.”59 A lövedék úgy „nyikorog, mintha nem lenne megkenve!” – szólt az egyik 
szemtanú. A felszálló füstnek pedig színei vannak! Herczeg szeme elé „moziban sohasem 
látható események lebegtetik temérdek füstoszlop tündérfátyolát. A Topcsideren mind lilakék, míg 
a Kalimegdánon és attól keletre a legellentétesebb szinek mutatkoznak egyszerre.” A tartalékos 
főhadnagy egy órahosszát töltött a zimonyi templomtoronyban, amikor megérkezett hozzá a 
hír, hogy a szövetségesek három helyen át tudtak kelni a Dunán.60 

Herczeg István visszaemlékezése a lap október 14-i számában folytatódott („Szegediek 
Belgrád ostrománál – Véletlen találkozások Belgrád alatt”).61 Ismét a türelmetlenség hangján 
szól hozzánk: „Belgrád még mindig Belgrád, pedig mára Nándorfehérvárra akartuk keresztel-
ni.” Az egyik sebesült a Cigány-szigetnél kapott sebet és ezt mondta: „Az éjjel érkeztünk… s 
hajnalban pontonon vittek át bennünket. A szerbek harminc lépésre voltak előttünk, lőttek… ”62

A belgrádi ostromról szóló értékes szemtanú-beszámolók sorát az október 26-i lapszám-
ban megjelent „Harc Szerbia bejáratáért” című írással folytatom.63 A magyar tüzér káplár 
előadását a német Berliner Tagenblatt is leközölte. Egy padlásról követte végig az alábbi ese-
ményeket; a beszámoló azért becses forrásértékű, mert a teljes ostromot nyomon követi, a 
folyókon való átkeléstől, a partra szállástól a város ellen indított rohamokig. 

„Október 5-én reggel nyolc órakor elfoglaltam megfigyelő helyemet három kilométernyire a 
Kalimegdántól. Az összes tábori ágyuk megkezdték a belövést.” A szemtanú a tüzérségi célpon-
tokat is megjelöli: „a Njebojsze-torony a parton, az elektromos mü kéménye, a Kalimegdán a 
templommal és tiszti pavilonnal, a zárdatemplom, a hadapródiskola, a viztorony, a kilátó torony, 
a Szt. Mihály-dóm, a Moszkva-szálloda, a régi és új konak és végül a vasúti állomás.” „Délután 
megkezdték munkájukat tizenkettes és tizennyolcas, valamint hajóütegeink. Egy szerb üteget, 
amely egy német repülőt üldözött, felfedeztünk és szétlőttünk.” A város lakossága hozzászokott 
a bombázáshoz, mert a káplár a távcsövével látta az utcákon az „elegáns hölgyeket sétálni”.64

Október 6-án indult meg a támadás. „A szerbek most már viszonozták ágyutüzelésünket, 
amely Belgrádban többfelé tüzet okozott. Éjjel 2 órára volt a Dunán való átkelés és gyalogsá-
gi támadás tervezve.” Az átkelés az éjszaka sötétjében pontoncsónakok segítségével történt, 
mindez hatalmas tüzérségi támogatással. „Mindenféle ágyu és motoros mozsarak is dolgoztak… 
mintha ezer meg ezer lokomotiv robogott volna el a fejem fölött a levegőben s mintha odaát 
 Belgrádban szüntelenül nehéz vasajtókat csaptak volna be… A Kalimegdán sétányán füstből, 
földből, kőből és porból való fekete oszlopok kavarognak. A nehéz szerb ütegek felelnek, a pontonok 
körül vizoszlopok szöknek fel…”65 

Több információt kapunk a káplár beszámolójából a német sereg átkeléséről. A nappal 
folyamán ugyanis a Száva felől a kis Cigányszigetre való átkelést a németek hajtották végre. 
59 Uo.
60 Uo.
61 Délmagyarország 1915 (október 14) 6.
62 Uo.
63 Délmagyarország 1915 (október 26) 4.
64 Uo.
65 Uo.
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Nagybaczoni Nagy Vilmos visszaemlékezése alapján valószínű, hogy ez a XXII. német tar-
talékhadtest volt.66 „A szerbek beásták magukat a kis Cigányszigeten. A német tüzérség azonban 
betemette lövészárkaikat, mire délután 3 órakor egy-egy berlini és brandenburgi osztag pontono-
kon átment a Cigányszigetre.” Ez bizony elég veszélyes feladatnak bizonyult, mert a már átkelt 
csapat magára maradt. „A szerbek zárótüze azonban megakadályozta további erők átszállítását, 
ugy, hogy az a veszély fenyegetett, hogy a kis német csapat az ellenséges tulerővel szemben sulyos 
helyzetbe jut. Attól is lehetett tartani, hogy a németeknek elfogy a municiója.” Egyéni hőstett 
mentette meg őket: „Erre a németek közül az egyik a Cigányszigetről átúszott az ellenséges zá-
rótüz közepette a Száván és csónakokban vitt át municiót és legénységet. A vaskereszt I. és II. osz-
tályát kapta jutalmul.”67 Hasonlóan nehéz helyzetben voltak a Kalimegdan partjánál a partra 
szálló osztrák–magyar 74/III. és 84/IV. zászlóaljak, élükön Anatol Méttelet alezredessel, 
aki a helytállásáért utólag megkapta a Katonai Mária Terézia Rend Lovagkeresztjét.68

Bebizonyosodott, hogy fényes nappal lehetetlen átszállítani további legénységet a túlsó 
partra. „Éjjel aztán további csapatokat lehetett átszállítani és… egy tutaj-hidat csinálni a Ci-
gányszigetről a Száva szerb partjára.” Eközben „A dunai monitorok derekasan nyujtottak se-
gitséget a hidászoknak és az összes ütegek ismét megkezdték a bombázást. Mint tüzér meg tudtam 
különböztetni minden kalibert: hetes, nyolcas, huszonnégyes, harminc és feles és negyvenkettes 
kaliber dolgozott.”69

Október 7-én „este császári és királyi gyalogság nyomult sürü oszlopokban a Kalimegdán 
ellen. Zöld rakéták adták ezt tüzérségünknek tudomására, nehogy a saját embereinkre lőjjünk.”70 
Jól tudjuk, hogy az osztrák–magyar VIII. hadtest 59. hadosztályának zászlóaljai legalább 
részben át tudtak kelni (74/III, 84/IV, 60/II).71 A XXII. német tartalékhadtest is diadal-
maskodott. „A németek éjjel 3 órakor keltek át a kezdetleges tutaj-hidon a Cigányszigetről a 
Száván.”72 

A partraszállás után megkezdődött az ostrom második szakasza: a roham a város ellen. 
„Október nyolcadika hideg, esős őszi nap volt. Gyalogságunk a Kalimegdán platóján levő ká-
polnáig verekedte magát keresztül. Egész nap ropogtak Belgrádban a puskák és gépfegyverek. A 
kikötőben néhány raktár lángban állott. Tucatjával állottak a srapnell-felhők a város és a folyam 
fölött.” A szerbeknek a Banovo-magaslaton voltak tüzérségi állásaik, a német és osztrák–ma-
gyar ágyúk ezeket lőtték.73

„Október 9-én… a mi zászlónkat láttam a Kalimegdánon, a zárdatemplomon és a konakon 
a hideg őszi szélben lobogni. A Dunán és a Száván számos hajó szállított csapatokat és hadianya-
got.” A szerbeknek egyedül még Banovo Brdóban és Topcsiderben voltak állásaik. A német 
gyalogság elterelő támadással és gyors visszavonulással kicsalta ezeket állásaikból és oldalazó 
tüzelés alatt tartotta. „A német és osztrák–magyar nehéz és az angol nehéz hajóágyuk hatalmas 
párbaja pokoli zugással töltötte meg a levegőt és száz méter magas ekrazitfüst-felhőt boritott a har-
colók fölé, akiknek a háta mögött porosz hidászok uj hidat vertek a Száván.”74 Ekkor a szerbek 
már parancsot kaptak a város kiürítésére.
66 Szabó 2015. 15.
67 Délmagyarország 1915 (október 26) 4.
68 Szabó 2015. 15, 16.
69 Délmagyarország 1915 (október 26) 4.
70 Uo.
71 Szabó 2015. 15.
72 Délmagyarország 1915 (október 26) 4.
73 Uo.
74 Uo.
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Másnap, október 10-én „Belgrádban minden nyitott házbejárat előtt őrök állottak s feltü-
zött szuronyu járőrök cirkáltak a meghóditott főváros utcáin.”75

Az ostrom utáni állapotokról a december 21-i lapszám tudósít „Belgrádba visszatér a 
lakósság” címmel. „Belgrád ostroma alatt a városban mindössze tizennyolcezren maradtak a 
 polgári lakosság közül… A város bevétele óta mintegy 35 000 korábbi lakosa érkezett vissza, 
nagyobbára nők és gyerekek.”76 Az eltelt két hónap során úgy tűnik, hogy a „lakosság már be-
lenyugodott az uj helyzetbe… A lerombolt, elpusztult házak épitkezése megkezdődött. Az üzleti 
forgalom is megélénkült s a bankok ugy tervezik, hogy az uj esztendő első napjaiban ujból felveszik 
az üzemet. A zimonyi hidat is át fogják adni a forgalomnak.”77

Az újjászervezést mutatta, hogy Szerbiában önálló Katonai Főkormányzóság alakult Bel-
grád központtal, amiről a Délmagyarország 1916. január 12-i lapszáma is beszámolt. I. Ferenc 
József ugyanis „…jóváhagyta, hogy Szerbiában, Belgrád székhellyel, katonai főkormányzóság 
létesitessék és hogy főkormányzóvá a király gróf Salis-Seewis János altábornagy, bécsi katonai pa-
rancsnokot, a főkormányzó vezérkari főnökévé pedig Gellinek Ottó vezérkari alezredest nevezte 
ki.”78

A város kiemelt katonai súlyát és visszafoglalásának jelentőségét jól mutatta, hogy 1916. 
január 19-én II. (Hohenzollern) Vilmos német császár Belgrádba látogatott. Erről – az im-
már száz évvel ezelőtti eseményről – természetesen a Délmagyarország is tudósította olva-
sóit.79 „A császár látogatásának tisztán katonai jellege volt.” II. Vilmos császárt az újjáépítés 
részletei érdekelték, valamint kíváncsi volt a belgrádi ostrom részleteire is. „Az uralkodót az 
uj főkormányzó, gróf Salis altábornagy fogadta Gellinek vezérkari főnökkel és Kuhinka város- 
és várparancsnokkal.” „A császár legelőször a német, magyar és osztrák műszaki csapatok által 
helyreállított nagy Száva-hidat tekintette meg… ezután Belgrád történelmi emlékét, a régi várat 
tekintette meg, amely a legutóbbi harcokban szintén véres szerepet játszott. A szétlőtt vezérkari 
épület teraszán a XXII. tartalékhadtest parancsnokságának egyik tisztje elbeszélte azokat a véres 
harcokat, melyeknek eredményeképp a szövetségesek zászlói lobognak Belgrád ormain.”80

Az 1915. évi belgrádi ostromról film is készült, amelyet a magyar mozik műsorukra is 
tűztek. A Belgrád bevétele című filmet Szegeden, a Korzó-moziban is nagy érdeklődés mellett 
vetítették, utoljára október 13-án.81

Az ostrom utáni életről Vécsei Miklós, a Délmagyarország tudósítója írta le rövid, de 
máig érvényes, az ostrom utáni egy évben megtapasztalt benyomásait („Uj képek az uj Belg-
rádból”). „Élni egy országban, amelyben születtünk, amely a miénk volt, nyelvében, szokásaiban 
izlésében, viseletében a miénk, a földjét mi szántottuk, gabonáját mi arattuk és egyszerre más 
lesz ezen a portán az úr… Most egy csapásra megváltozott minden. Belgrádban ugy járkálhat a 
magyar ember, mint Szegeden.”82

75 Uo.
76 Délmagyarország 1915 (december 21) 7.
77 Uo.
78 Délmagyarország 1916 (január 12) 5.
79 Délmagyarország 1916 (január 23) 3.
80 Uo.
81 Délmagyarország 1915 (október 13) 5.
82 Délmagyarország 1916 (december 8) 5.
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A.  Sajti Enikő

Rex József, egykori jugoszláv partizán, a szovjet hadsereg önkéntese, Tito lelkes cso-
dálója, majd a belgrádi magyar követség másodosztályú titkára, visszaemlékezésében így ír 
a háború utáni Belgrádról: „1945 szeptember elején egy író delegációval (Zilahy Lajos, Sőtér 
István, Heltai Jenő, Gergely Sándor és Várnai Zseni) mint a külügy hivatalos képviselője voltam 
lent (ti. Belgrádban) egy hétig.  (…) Budapestről Belgrádba és vissza a jugoszláv katonai misz-
szió egyik ingatag teherautóján utaztam, vérfagyasztó hidegben és kényelmetlenségben. Belgrád-
ban meg a nem fűtött Kaszinó Szállóban laktam, ahol reggelire csak popárá (kenyérleves) volt, 
ebédre meg vacsorára hasonló jók…”1 Két évvel később, 1947 decemberében rajta volt azon 
a vonaton, amely Belgrádból Budapestre kísérte a már akkor is nagy tekintélyű marsallt, 
aki a magyar–jugoszláv barátsági szerződés aláírása alkalmával  érkezett Magyarországra. 
„Nehezemre esik ünneprontónak lenni, de Tito arany késsel és villával, Rosenthal tányérból, 
sonkával etette Tigris nevű farkaskutyáját. Alig egy héttel előbb voltam az ifjúsági vasútvonal 
építésénél a boszniai hegyekben, ahol hóban és fagyban dolgoztak a lelkes fiatalok, napi fél kg 
kukorica kenyér és napi két leves mellett.”2

Rex József jugoszláv kommunista és partizán múlttal lépett be a szovjet csapatok által 
megszállt Magyarország „kádervilágába”. Szülei a Tanácsköztársaság bukása után emigrál-
tak Jugoszláviába, ő már Belgrádban nőtt fel, itt lett a SKOJ, majd a JKP tagja, sőt rövid 
partizán múlttal is rendelkezett. Mivel a németek vérdíjat tűztek ki a fejére, szüleivel átszö-
kött az ekkor ismét Magyarországhoz tartozó Újvidékre, de még a razzia előtt sikerült fel-
jönnie Budapestre. Amikor a szovjet hadsereg átlépte Románia felől a trianoni határt, beállt 
a Vörös Hadseregbe, s mivel jól tudott szerbül, a hadsereg politikai osztályára nyert beosz-
tást. Itt ismerkedett meg a későbbi külügyminiszterrel, a békéscsabai szlovák származású 

1 Rex József: A Magyar–Jugoszláv Társaság Története (1945. október – 1949 vége) Forrás, 2011. 2. 
sz. 40. 

2 Uo.: 48. Tito 1947. december 6-ától 8-áig tartózkodott Magyarországon. Ekkor került sor a 
magyar–jugoszláv barátsági szerződés aláírására.  
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Gyöngyösi Jánossal is. Gyöngyösivel szovjet propagandaanyagokat fordítottak magyarra, 
és újságot szerkesztettek.  Felettese és mentora, bizonyos Gurkin gárdaőrnagy ajánlotta be 
a külügybe, mondván, „Gyöngyösi barátunk és az egész külügy rászorul egy kis megfigyelésre.”3 

Rex 1945. május közepén jelentkezett szolgálatra a külügyminisztériumban, és csak-
hamar a politikai osztályra nyert beosztást. Szerb nyelvtudása, jugoszláv kommunista és 
szovjet katonai múltja jól hasznosítható politikai tőkének bizonyult, és kezdettől fogva a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) mellé rendelt jugoszláv delegáció összekötőjeként 
dolgozott.4 Ez azonban már eleve több volt szokványos munkakapcsolatnál. Bizalmas, 
baráti kapcsolatokat épített ki a delegáció tagjaival, de ekkor még nem sejtette, hogy ez 
csaknem az életébe kerül majd. A jugoszláv kormány Belgrádban is számított Rex „barát-
ságára”, ami csakhamar nézeteltéréshez vezette közte és Szántó Zoltán, a háború utáni 
első belgrádi követ között. Szántó azzal vádolta a másodtitkárt, hogy információkat ad ki 
jugoszláv elvtársainak, amiről őt nem tájékoztatja, és munkáját is hanyagul végzi. Szemé-
lyes vitájukból „a beosztott” került ki vesztesen, Szántó kérésére 1948 elején hazarendelték. 

A háborús károk, a súlyos ellátási nehézségek kihatottak a belgrádi magyar követség 
munkájára és mindennapi tevékenységére is. Néhány hónappal Belgrád felszabadulása 
után, 1945 augusztusában Zilahy Lajos író vezetésével, aki ekkor a Magyar–Szovjet Ba-
ráti társaság vezetője volt, a Magyar–Jugoszláv Társaság (MJT) előkészítő bizottságának 
megbízásából magyar küldöttség járt a jugoszláv fővárosban. Céljuk többirányú volt: meg-
próbálták felvenni a kapcsolatot a jugoszláv kulturális, művészeti világ képviselőivel, szeret-
ték volna kitapogatni a hivatalos köröknek az MJT létrehozásával kapcsolatos álláspontját, 
illetve a külügy megbízásából szemrevételezték a korábbi magyar követség épületét is. Mint 
az útjukról készült jelentésben olvashatjuk: „A magyar követség épülete (Krunska ulica-ban) 
sajnos használhatatlan állapotban van. A felső emelet leégett, a földszint jobb szárnyán 3 szoba, 
balszárnyán 4 van ’ használható’ állapotban. Úgyhogy ezekben is súlyos égési károk vannak és 
a hallban a leszakadt tető, gerendák és törmelék. Pillanatnyilag valami tűzoltó őrség parancs-
noksága van 3 szobában elhelyezve. Az épület rendbe hozása, ha egyáltalán lehetséges, milliókba 
kerülne, de a mai anyaghiány miatt majdnem ki van zárva. (…) 5

Az épület rendbe hozása ennek ellenére megindult. A munkálatok azonban nagyon las-
san haladtak előre, elsősorban a Jugoszlávia-szerte tapasztalható pénzügyi válság és anyag-
hiány miatt.  Ez azonban nem késleltette a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok fel-
vételét, s erre pár nappal a párizsi békeszerződés aláírása előtt, 1947. február 4-én került sor.  
Szántó Zoltán követ ekkor adta át megbízólevelét Ivan Ribarnak, a Jugoszláv Szövetségi 
 Népköztársaság elnökének. A követ és munkatársai azonban már január elején megérkeztek 
Belgrádba, ahol lényegében az 1945-ös állapotok fogadták őket. 

3 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) 2.1. I/94. „Rex József” Kézzel írott 
életrajz. 82. 

4 A SZEB-et a magyar fegyverszüneti egyezmény (1945. január 20.) alapján hozták létre, és 
1947. szeptember 15-ig, a párizsi békeszerződés letétbe helyezéséig működött. A testület szovjet 
elnökséggel és a szovjet hadsereg főparancsnoksága alatt, angol és amerikai missziókkal műkö-
dött. Feladata a fegyverszüneti egyezmény feltételeinek végrehajtása, szabályozása és ellenőrzése 
volt. A jóvátételi ügyek rendezésére a SZEB mellett Csehszlovákia 19 fős, Jugoszlávia pedig 10 
fős missziót működtetett. A SZEB tevékenységére bővebben lásd Földesi Margit: A magszál-
lók szabadsága. Kairosz kiadó, Budapest, 2002; A Magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
jegyzőkönyvei 1945–1947. Szerkesztette Feitl István. Napvilág Kiadó, Budapest, 2003. 

5 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL) KÜM XIX-J-1-n-Gyöngyösi Já-
nos-sz.n.-1945. 23. doboz
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Mielőtt tovább folytatnám a belgrádi mindennapok bemutatását, Szántó kinevezé-
séhez némi magyarázatot szeretnék fűzni. Életrajzi adatai6 jól mutatnak a kor új politikai 
elitjének formálódása szempontjából. Hajdani szociáldemokrataként komoly kommunista 
múlttal, azaz megfelelő „nemesi pedigrével” rendelkezett. Rákosi szűkebb köréhez tartozott. 
Azt gondolhatnánk, hogy ez az életpálya elég volt ahhoz, hogy szívesen látott vendég legyen 
Belgrádban. De nem így volt. Szántó követi kinevezése kommunista múltja ellenére sem 
keltett osztatlan lelkesedést Belgrádban. Úgy tűnik, túlságosan is moszkovitának tartották, 
s ezt Budapest tudomására is hozták. Követi kinevezése kapcsán még egy körülményt érde-
mes felidézni. Huszár Tibornak tavaly a Corvina Kiadónál  megjelent, „A pokol malmai. 
Szűcs Ernő ÁVH-s ezredes ügye és elágazásai 1946–1955” c. munkájából tudjuk, hogy Szán-
tóról, még belgrádi követté történő kinevezése előtt, Szűcs Ernő, a szovjet állambiztonsági 
szervek beépített embere, jelentést írt Moszkvába. Szűcs Révai József és Lukács György 
mellett egy szovjetellenes, nyugatbarát, „magyar soviniszta” csoport vezetőjének nevezte 
Szántót, aki még „Sztálint is kigúnyolta”. (A jelentés szerint e csoport tagja volt Münich 
Ferenc pécsi főispán és  budapesti rendőrfőkapitány is.) A terjedelmes jelentés vészjósló 
mondattal zárult: „A csoport működését figyelemmel kell kísérni és kártevő munkájukat meg 
kell akadályozni.”7 A guillotine tehát 1946 tavaszán ott lebegett Szántó feje fölött, azonban 
ő a szerencsések közé tartozott. Túlélte Szűcs vádjait, kivédte a jugoszlávok fanyalgását, és 
néhány hónap múlva megkapta belgrádi követi kinevezését.

De térjünk vissza a belgrádi hétköznapok nehézségeihez. Szántó Zoltán három hónap-
pal kiérkezése után így panaszkodott Gyöngyösi János külügyminiszternek: „E viszonylag 
rövid idő alatt sikerült meglehetősen sokoldalú kapcsolatokat teremteni a jugoszláv miniszté-
riumokkal (…) Követségünknek van politikai tekintélye… Sajnos, munkakörülményeink igen 
súlyosak. (…) méregdrága szállodai szobákba költöztünk, a hivatalt is két szállodai szobában 
nyitottuk meg, és bemutatkozó látogatásaim sorozatát a csatakos belgrádi utcákat róva, gyalog-
szerrel kellett lebonyolítanom. Gyakran kellett szégyenkeznem, hogy sáros lábbal állítottam be 
egy-egy követ vagy miniszter dolgozószobájába. Megtörtént, hogy megsajnáltak, és autón küld-
tek haza. (…) Nem kevésbé kínos a látogatók fogadása szűk, tisztának nem mondható szállodai 
szobámban, melynek mennyezetén a beszivárgó hólé fantasztikus freskókat képezett ki.”8 Mivel 
nem kapták meg a belgrádi kormány által megígért építési kölcsönt, a kötött gazdálkodásra 
történő átállás miatt pedig már nem igényelhettek építőanyagot, az épület helyrehozása 
kitolódott a jövő évi építési idényre. Az épület állapota miatt az első esztendőben, 1947-ben 
egyik alapvető diplomáciai feladatukat, a magyar állami ünnep (ekkor még Szent István 

6 Szántó Zoltán (1893–1977) szociáldemokrata, majd kommunista politikus. A Tanácsköz-
társaság alatt a Vörös Hadsereg ezredparancsnoka, majd hadosztály-politikai megbízott. A 
Tanácsköztársaság után Bécsbe emigrál, részt vesz az MKP újjászervezésében. Visszatér Ma-
gyarországra, letartóztatják, súlyos börtönbüntetésre ítélik. 1935-ben a szovjetunióba emigrál, 
ahol a Komintern titkárságán dolgozik, egy időben a KMP KB Ideiglenes Központi Bizottsá-
gának vezetője. A háború alatt a moszkvai rádió magyar nyelvű adásának, a Kossuth rádiónak 
a főszerkesztője. 1945 nyarán hazatér, 1947 és 1949 között belgrádi és tiranai, majd párizsi és 
varsói követ. Nagy Imre híveként fontos szerepet játszik az 1956-os forradalomban. November 
4-én a jugoszláv követségre menekül feleségével, majd a szovjetek letartóztatják, és a Nagy Imre 
csoporttal együtt Romániába internálják. 1958-ban nem indul ellene eljárás.  

7 Huszár Tibor: A pokol malmai. Szűcs Ernő ÁVH-s ezredes ügye és elágazásai 1946–1955. Corvi-
na, 2009. 54.  

8 MNL OL KÜM XIX-J-4-a-Belgrád-40-1947. 1. doboz
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ünnepe, augusztus 20.) megünneplését sem tudták ellátni.9 Nemcsak a követségi épület ál-
lapota okozott gondot, de mint láttuk, a gépkocsi hiánya is nehezítette a követ életét, illetve 
az élet egyéb területén sem volt könnyű boldogulniuk. A fokozódó ellátási nehézségek is 
egyre negatívabban befolyásolták hétköznapjaikat. Mint Szántó egyik jelentésében írja, 
„iparcikkek egyáltalán nem állnak rendelkezésünkre, csak külföldről szerezhetők be. Ma már az 
a helyzet, hogy bizonyos nélkülözhetetlen élelmiszereket sem tudunk beszerezni.”10

1947-re tehát a korábbi helyzethez képest az ellátás rosszabbodott. 1945-ben a kenyeret 
még mindenhol jegy nélkül adták, a Vajdaság gazdasága, az ország éléstára még nem érezte 
meg a németek totális kitelepítését, a magyarok elleni megtorlást és a gazdasági megszorí-
tásokat, és az UNRRA-segélyek rövid ideig enyhítették az ellátási nehézségeket (gabona, 
10 000 teherkocsi, több száz traktor, gumi, cukor, textília, gyári felszerelések stb.)11, sőt 
ennek segítségével sikerült a fenyegető éhínséget elkerülni. 1947 nyarán azonban az ame-
rikai kormány politikai okokból megtagadta a Tito-rendszernek nyújtandó élelmiszer- és 
gabonasegélyt. 

1947-ben Jugoszlávia megkezdte első ötéves tervének megvalósítását, de addigra már 
elkobozták, államosították az egyéni tulajdon szinte minden formáját az iparban, a kisipar-
ban, a kereskedelemben, a németek és egyes magyar rétegek földtulajdonát is elkobozták 
már.  Az ötéves terv a nehézipar, a hadiipar nagyarányú fejlesztését, köztük 200 nagy be-
ruházást irányzott elő. Ez súlyos megszorításokkal járt. 1947 februárjában komoly állami 

9 MNL OL KÜM XIX-J-4-a-Belgrád TÜK – 62/biz. 1947. 1. doboz
10 MNL OL KÜM XIX-J-1-k-Jugoszlávia 1/b-2766/1-1947. 1. doboz.
11 MNL OL XIX-J-1-n-Gyöngyösi János-szn.-1945. 23. doboz

Május elsejei felvonulás 1947-ben
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beavatkozásra került sor a mezőgazdaságban is. Kötelezővé tették a szántóföldek bevetését, 
bevezették a kötelező beszolgáltatást, márciusban leszállították a kenyérfejadagot, stb. – 
megkezdődött a mezőgazdaság szovjet mintájú állami kizsákmányolása. Négy kategóriát 
állítottak fel. Az első kategóriába a nehéz fizikai munkát végzők kerültek, ők 650 g, míg a 
negyedik kategóriába sorolt osztályidegenek és a gyermekek 250 g kenyeret kaptak naponta.

Bizonyos iparcikkeket ugyan szabadforgalmúvá tettek, de mint Szántó fogalmaz: 
”ezeknek az ára a hazai luxusárak többszöröse, minőségük pedig olyan silány volt, hogy azokat 
megvásárolni részben nem volt lehetséges, részben pedig nem is volt érdemes.”12 A „közellátási 
reformmal” a követ szavait idézve, a jugoszláv kormány „az újjáépítés, az iparosítás, a terme-
lés eddig elért növekedése alapján a dolgozó népesség életszínvonalának lényeges emelését bizto-
sítja.”13 A valóságban a „reform” teljes csődbe vitte az ország ellátását. 

1948 márciusáig a jugoszláv közellátást a kettős árrendszer jellemezte: jegyre olcsón 
és többnyire garantáltan lehetett megkapni a legszükségesebb élelmiszereket és bizonyos 
iparcikkeket, míg ugyanezeket az árukat az állam által engedélyezett szabad forgalom-
ban ennél jóval magasabb, a lisztet például akár négyszeres áron lehetett megvásárolni. 

(A feketepiac nem jelentett komoly gondot 
olyan drasztikusan büntették.) Belgrád la-
kosai maguk között ezt az árrendszert csak 
„osztályáraknak” nevezték, mert a jegyre 
történő garantált ellátás lényegében csak a 
„társadalmilag hasznos” csoportoknak, az 
üzemi, kisipari munkásoknak, tisztviselők-
nek és alkalmazottaknak, a diákoknak és a 
kisgyermekes anyáknak járt. A politikai je-
lentőségű beruházások, építkezések esetében 
tovább differenciálták az államilag garantált 
ellátást az ott dolgozó, „társadalmilag hasz-
nos és fontos” munkások, alkalmazottak és 
értelmiségiek javára. Az ún. rohambrigádok 
tagjai, köztük az ifjúsági vasút építői is, akik-
nek a létszáma egyes időszakokban elérte 
a 80 ezer főt is, emelt fejadagot kaptak. A 
boszniai Šamac–Szarajevó vasútvonal építé-
séről van szó, amelynek Jugoszláviában „az 
ifjúság hazafias és erkölcsi nevelése szempont-
jából” komoly propagandaszerepet szántak. 
Az építkezés politikai értékét azonban nem 
csupán e hazafias és erkölcsi szempontok 
határozták meg, hanem a boszniai hadiipar 
fejlesztésének igénye is. Szántó követ 1947 
szeptemberében, röviddel az átadás előtt lá-
togatta meg az ott dolgozó magyar fiatalokat. 
(A vasutat 1947. november 29-én, az új állam 

12 MNL OL XIX-J-4-a-38/biz.-1948. 2. doboz.
13 Uo.

A Šamac–Szarajevó vasútvonalat népszerűsítő 
korabeli képeslap
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nemzeti ünnepén adták át a forgalomnak.) Mint erről szóló jelentésében írja: „Az ifjak 
2–3000 főre berendezett barakktáborokban vannak elszállásolva, igen puritán körülmények 
között, egyszerű, tartalmas élelmezésben részesülnek és minden dolgozó egy rend munkaruhát és 
egy pár bakancsot kap. Az építkezés a nagy embertömeg fizikai munkáján alapszik. (...) Fiúk, 
lányok talicskázzák a földet, primitív targoncákon hordják a nehéz köveket vagy a betont, a 
vállukon viszik a hídépítők a hatalmas gerendákat. Mindez a legjobb hangulatban, legtöbbször 
énekszó mellett történik. (…) Fogadásomra rögtönzött gyűlést hívtak egybe, amely a magyar–
jugoszláv barátság melletti óriási ovációvá csapott át. A látogatás végén a fiúk-leányok a vállu-
kon vittek ki az autóig.”14 

Kevésbé voltak lelkesek kinti életkörülményeik miatt a jugoszláv Munkaügyi Minisz-
térium és a Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége által kötött szerződés alapján 
1947 nyarán Jugoszláviába érkezett magyar építőmunkások. A mintegy 3500 magyar ven-
dégmunkás a jugoszláv építőipari átlagbéren felül 25%-os pótlékot, szállást és „mérsékelt 
áru élelmezést”, élelmiszer-, cipő- és ruhajegyet kapott. Keresetük felét átutalhatták itthoni 
családjuk számára. A több ezer ember fogadására azonban a jugoszláv fél nem volt felké-
szülve, az ország különféle vidékeire szórták szét őket, néha 2-3 fős csoportokban. Élel-
mezésüket sok helyen csak „zökkenőkkel” tudták megoldani, bérüket késve kapták meg, 
„mely idő alatt – olvashatjuk Szántó egyik ezzel kapcsolatos jelentésében – pénz hiányában 
sem élelmezésüket nem tudták feljavítani, sem apróbb kiadásaikat (levélbélyeg, cigaretta) nem 
tudták fedezni. Ez a körülmény igen elkeserítőleg hatott a magyar munkásokra.” Kevés segéd-
munkást osztottak be melléjük, rossz volt az anyagellátás, „gyakori a tétlen ácsorgás”. Ezért 
nem tudták teljesíteni a normát, így önhibájukon kívül csökkent a fizetésük. Sok helyen 
nemzeti összetűzésekre is sor került: „A jugoszláv pallérok nemzeti büszkeségét sérti a magyar 
munkások jobb teljesítménye”, ezért „inkorrekt” módon akadályozták munkájukat. Komoly 
gondok voltak a fizetések hazautalásával is. A szállásokon nem voltak ritkák a lopások sem. 
„Ilyen elhamarkodott kezdeményezések felesleges súrlódásokhoz vezetnek, ezért már külpolitikai 
érdekeink védelme szempontjából is kívánatos hasonló vállalkozások elmaradása”15 – zárja a 
magyar építőmunkások helyzetéről szóló beszámolóját a követ.

Az 1948 márciusában, néhány hónappal a szovjet–jugoszláv konfliktus kitörése előtt 
bevezetett „közellátási reform” ún. hármas árrendszert vezetett be. A bevezetés célja az volt, 
hogy ösztönözzék a parasztokat: az állam által meghatározott, kötött áron adják el termé-
keiket. Ha feleslegeiket, a rendelet értelmében, nem a szabadpiacon értékesítették, hanem 
állami szabott áron szövetkezeteknek vagy állami felvásárlóknak adták el, akkor az adott 
termék teljes ellenértéke mellett ugyanolyan összegű, iparcikkek vásárlására jogosító utal-
ványokat kaptak. Ez azt jelentette, hogy a parasztok a szabadforgalmi ár akár 1/10-éért 
juthattak hozzá a lábbelihez, esetleg egy-egy pár, akkor hiánycikknek számító zoknihoz, 
gyufához, vagy ha éppen kapható volt, mezőgazdasági eszközökhöz. A rendelet tovább szű-
kítette a szabadforgalomban lévő árucikkek mennyiségét, és ez a jegyre adott élelmiszerek 
árának emelkedéséhez vezetett. A rendelet a belgrádi követség munkatársainak helyzetére is 
komoly hatást gyakorolt. „Az ún. diplomata magazin eddig még nem szűnt meg – jelentette 
ennek kapcsán Szántó 1948 februárjában –, de egy minimális mennyiségű élelmiszeren kí-
vül, amit szintén felemelt áron ad, mindent a szabad forgalomban kell felhajtani. A diplomata 
magazinban például néha kapható kismennyiségű hús, amiért már hajnalban sorba kell állni, 

14 MNL OL KÜM-XIX- J-4-a-Belgrád-51/pol.-1947. 1. doboz
15 MNL OL KÜM XIX-J-4-a-Belgrád-46/pol.-1947. 1. doboz. 
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azonban a jelentkezők nagy részének nem jut belőle. (…) Vajat márciustól csak jegyre fognak 
adni. A vendéglői árakat 100–150%-kal fogják emelni”16 

A harmadik ár közellátásra gyakorolt hatásáról egy hónappal később a követ így szá-
molt be: „A közellátási reform szervezeti előkészítésére az illetékes hatóságok képtelennek bi-
zonyultak. A városokban sok helyen előfordult, hogy az ún. garantált ellátásra jogosultak csak 
nagy késéssel kapták meg élelmiszerjegyeiket. (…) A iparcikkekre jogosító pontokat sok helyen 
még most sem adták ki az igényjogosultaknak. (...) Az utóbbi napokban jegyre adott élelmiszerek 
árát jelentékenyen felemelték anélkül, hogy erre vonatkozóan hirdetmény jelent meg volna. (…) 

a közellátási reform hatásaként várható 
volt a szabad élelmiszerpiac összezsugo-
rodása. Ez be is következett. (…) Egyes 
cikkek árát a parasztok túl magasnak ta-
lálják, így pl. falusi üzletekben bakancs, 
cipő és csizma alig talál vevőre. (…) En-
nek bizonyos bojkott jellege is van. Külö-

nösen a háború sújtotta vidékeken a 
parasztok panaszkodnak különböző 
építőanyagok, fa, kő, vasanyag drá-
gasága miatt. (...) A lakosság körében 
gyakran hallani olyan megjegyzést, 
hogy két évvel ezelőtt jobban él-
tünk.”17 Szomorú kuriózumként 
említi, hogy Montenegróban ko-
moly politikai kérdéssé vált a sírkő 
magas ára. Mint írja: „A kis Mont-
enegró ugyanis legalább 80 000 ha-
lottat veszített a háború alatt, alig 
van család, amely ne gyászolna. 
Most halottaiknak sírkövet szeretné-
nek állítani, de ebben gátolja őket a 
magasan megállapított ár.”18 

A belgrádi Politika, a jugoszláv 
kommunista párt központi lapja 
eközben így lelkendezett: „A mai 
francia kenyérfejadag ötödrésze a mi 

bányászaink fejadagjának és harmadrésze a mi átlagfejadagunknak. (…) Angliában a hús- és 
cukorfejadag a mi alsóbb kategóriákba tartozó dolgozóink fejadagjának felel meg, a kenyér- és 
zsírfejadag pedig a 7–14 éves jugoszláv gyerekek fejadagjával egyenlő. (…) A mi országunkban 
tehát a megélhetés összehasonlítatlanul könnyebb, mint a nyugat-európai államokban.”19

E „könnyebb megélhetés” miatt a követség munkatársai 1948 tavaszától arra kényszerül-
tek, hogy fizetésük terhére futár útján élelmiszert kérjenek Budapestről.20 

16 MNL OL KÜM XIX-J-4-a-Belgrád-38/biz-1948. 2. doboz
17 MNL OL KÜM XIX-J-4-a-Belgrád-20/pol.-1948. 2. doboz
18 Uo.
19 MNL OL KÜM XIX- J-4 -a-Belgrád-6/pol.-1948. 2. doboz
20 MNL OL KÜM XIX-J-4-a-Belgrád TÜK-38/biz.-1948. 2. doboz

„IR”, „R-2” és „G” típusú 
vásárlási jegy 
1948-49-re 
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A belgrádi háziasszonyoknak azonban nem volt kihez fordulniuk. 1948 nyarára tovább 
súlyosbodott a helyzet, a parasztok egyre kevesebb terméket voltak hajlandók kötött áron 
értékesíteni, az árak az egekig szöktek, amit a kiskereskedelem „elhamarkodott” államosítása 
csak még tovább súlyosbított. Válaszként az állam rendeletileg maximalizálta az élelmisze-
rek szabadpiaci árát, mire a parasztok, logikusan, nem vitték ki áruikat a piacra, a tehető-
sebbeknek egyenesen házhoz szállították. Az egyébként is horribilisan magas feketepiaci 
árak 50%-kal tovább emelkedtek. A belgrádi piacokon kialakult drámai helyzetről a követ 
így számol be: „Az asszonyok tömegei verekszenek egy-egy kiló burgonyáért, uborkáért vagy 
karalábéért,  feldöntik a kosarakat, a tejesköcsögöket és elsöprik a rendcsinálásra kivezényelt ren-
dőröket.” Belgrád lakossága, teszi még hozzá lakonikusan, „a szó igazi értelmében éhezik.”21 

Ebben a gazdasági, politikai helyzetben került sor a Tájékoztató Iroda Jugoszlávia elleni 
határozatára, amit a Szovjetunió és a csatlós országok gazdasági blokádja követett. A kül-
ső feltételek radikális megváltozása kiélezte az addigi gazdaságpolitika negatív hatásait és 
újakkal tetézte: a társadalmi lázadás veszélye fenyegette az országot. Sikerül-e megfékezni 
az elégedetlen tömegeket, köztük a haragos belgrádi háziasszonyokat – nos, ez már a követ-
kező esztendők jugoszláviai históriájához tartozik.

21 MNL OL KÜM XIX-J-4-a- Belgrád-31/pol.-1948. 2. doboz 
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Hatvan éves évforduló kapcsán

Mészáros Piroska

Ifjú éveim legszebb óráit a belgrádi József Attila Magyar Kultúrkörben töltöttem el, 
amely a főváros központjában volt. A vezetőség tagjai majdnem kivétel nélkül zentai di-
ákok voltak. 

A belgrádi vezetőségtől a Terazija 2-es számú épületben kaptunk elhelyezést. Hét-
köznapokon délutántól estig lehetett szórakozni, de ilyenkor különböző szekciókban dol-
goztak az egyes tagok. Lehetett sakkozni, rajzolni, zenélni, vagy a színjátszó csoportban 
tevékenykedni. 

A rajzcsoportot Almási Gábor vezette, aki érett fejjel kapott ösztöndíjat, hogy mint 
kivételes tehetség, elvégezhesse a képzőművészeti akadémiát.

A színjátszó szekció a szerémségi és a bánáti magyar falvakban színdarabokat adott 
elő, ami hozott némi bevételt a konyhára. A színjátszó kör egyik főszervezője Korhecz 
Zoltán volt. 

Megünnepeltük a Mikulást, a karácsonyt, a nemzetközi nőnapot, az 1848-as magyar 
forradalmat, a húsvéti locsolkodást, de a legkiemelkedőbb rendezvény a farsangi álar-
cosbál volt. Kötelező volt az alkalomhoz illő öltözékben megjelenni. Sokan a színházból 
kölcsönöztek jelmezt. A szervezők kijelentették, aki nem tud miben jönni, az jöjjön pizsa-
mában, de mindenki jelmezben jelenjen meg.

Szintén kiemelkedő rendezvény volt az újévi bál. Közös vacsora volt, amit a vezetőség 
tagjai és a főzni tudó diákok készítettek el. Ezért fizetni kellett. 

Szombaton és vasárnap a Kör éjfélig tarthatott nyitva, és minden szombaton és vasár-
nap este táncmulatság volt. Két kitűnő zongorista szolgáltatta a zenét. Rövid ideig  Toplák 
Imre, később a becskereki Németh György, akiről úgy hírlett, hogy a Balkán legjobb 
dzsessz-zongoristája volt. Egy-egy ünnep alkalmával koncertet is adtak  Mészáros László 
temerini származású medikussal, aki kitűnően hegedült.

A BELGRÁDI JÓZSEF ATTILA MAGYAR 

KULTÚRKÖR MEGSZÜNTETÉSE 1956 

ÜRÜGYÉN
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A táncteremben két fal hosszában padok voltak elhelyezve, ott ültek le a táncolók, 
hogy megpihenjenek. A legnépszerűbb tánc a polka és a rock and roll volt. Igen szilaj tánc 
volt mind a kettő, úgyhogy utána szükség volt a pihenőre. 

Egyes koncerteken énekszámok is voltak. Trebinjac Mirjana építészmérnök hallgató 
énekelt, akit Binicskiné, a híres zeneszerző özvegye tanított énekelni. Mirjana édesanyja 
budapesti volt. Tökéletesen beszélt magyarul, nemcsak ő, hanem a három gyermeke is. 
Mirjana azért járt a magyar klubba, hogy ne felejtsen el magyarul. A háború alatt Ma-
gyarországon járt középiskolába, csak a háború után jött vissza Belgrádba, ott érettségi-
zett. 

A Magyar Kultúrkörnek, hogy jól működjön, költségei is voltak. Fizetni kellett a ház-
bért, a villanyt, a vizet, a szemétkihordást, a takarítást stb. Ezt a költséget a vezetőségnek 
kellett kigazdálkodnia. Minden szombaton és vasárnap belépőt kellett fizetni, és tagsági 
díj is volt. Minden rendezvényen emelt díjas volt a belépőjegy. A vacsorát is ki kellett fi-
zetni. Szombaton és vasárnap éjfélkor el kellett hagyni az épületet. Ilyenkor a házmester 
bejött, és csörgette a kulcsokat. Mi köréje gyűltünk és vagy fél óráig énekeltük a fülébe, 
hogy „Nem, nem, nem, nem megyünk mi innen el, míg a házi gazda minket furkós bottal 
ki nem ver.” A házmester csak a szája szélét rágta, de a túlerővel szemben nem tehetett 
semmit. 

A Magyar Kör fazeka egyre csak fortyogott, megfelelő alkalomra várva. Ez az alka-
lom pedig az 1956-os magyar forradalom volt. A Magyar Kör vezetőségének egyik tagja 
magyarországi menekült volt, és mindenki Barnabás néven ismerte. Míg minden ma-
gyarországi menekült a gulágokból és internálótáborokból nyugatra menekült,  Barnabás 

Újévvárás 1951-ben
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Jugoszláviát választotta, és itt is nősült meg. Minden rendben is lett volna, amíg ki nem 
nevezték fő bűnbaknak és kémnek, aki Jugoszlávia testvérisége és egysége ellen szervez-
kedik. Barnabás elfogása után a Magyar Kultúrkör összes szervezőjét összeszedték és 
becsukták. Államellenes szervezkedéssel vádolták, majd bizonyos idő múlva kiengedték 
őket. Nevetséges kifogás volt ez a vádaskodás, hisz Tito néhány évvel korábban szakított 
Sztálinnal és az orosz kommunizmussal. 

Évekkel később tudtam meg a teljes igazságot, azt is csak azért, mert a járási városren-
dezési osztályon dolgoztam. Az ország minden évben kiírt egy pályázatot egy középület 
 kiépítésére, és ezt meghirdették az újságokban. Az újságban megjelent pályázat után be 
lehetett adni a terv dokumentációját egy olyan lokációra, amely a város tulajdonában volt. 
A tervdokumentációt az építési engedéllyel együtt három hét alatt nem lehetett megva-
lósítani a megadott törvények szerint. Majdnem minden pályázatot a szlovénok nyertek 
meg, mert akkor Stane Dolanc volt Tito bizalmasa, és ő mindig értesítette a szlovén vá-
rosokat, hogy milyen pályázatot hirdetnek meg a jövőben. Ezt megtudta Stipan Marušić 
is, az akkori járási elnök. 

A tervdokumentációt az akkori járási urbanisztikai titkárság készítette elő Marušić 
értesítése alapján. A következő periódusban egy hotel kiépítésére adtak kedvezményes 
kölcsönt. Szabadkának akkor nem volt megfelelő hotelépülete, csak Palicson volt három 
régi szálloda, abból is az egyiket lebontották, a Nádas Hotelt. Engem küldtek el Belgrád-

ba, hogy vegyek egy hoteltervet, amely 
megvalósítható a város egyik üres tel-
kén. Magammal vittem a telekről szóló 
geodéziai térképet, amire a tervezőválla-
lat talált megfelelő építési tervet. Ahogy 
megérkeztem a megadott címre, a leg-
nagyobb csodálkozásomra az egykori 
József Attila Magyar Művelődési Kör 
épületében találtam magam. A táncte-
remben voltak elhelyezve a tervezők, az 
egykori konyhában volt a kopírozó, a 
különböző klubhelyiségekben pedig az 

Álarcosbál 1954-ben: HoLcer Margit 
építészmérnök hallgató, 

JeSzenSzKI István építőmérnök hallgató, 
trebInJac Mirjana építészmérnök 
hallgató, HeKLI Károly állatorvosi 

hallgató GInder Ervin építészmérnök 
hallgató, és MéSzároS Piroska 

építészmérnök hallgató
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igazgatóság és titkárság volt elhelyezve. Mellesleg: nem ez a Belgrádban készült terv lett 
megvalósítva, hanem egy új, megfelelőbb terv készült Szabadkán, annak alapján épült fel 
a hotel. Először Palics néven szerepelt, később kapta a Pátria nevet. 

A házkezelőségnek érdemes volt eljátszani ezt a cirkuszt a Magyar Kultúrkörrel, mert 
a semmi helyett óriási bérleti díjat kapott a tervezővállalattól és mellé még csendet is 
szombaton és vasárnap az esti órákban. 

Így múlt el a belgrádi József Attila Magyar Kultúrkör dicsősége az 1956-os magyar 
forradalom rovására. 

További forrásmunkák: 
A József Attila Magyar Kultúregyesületről Értelmiségünk bölcsője című könyvében, a 2. 

részben, írt dr. Gubás Jenő. leginkább az írott jegyzőkönyvek alapján. Az egyesület teljes 
névsorát is megadta. Kitért a háború előtti belgrádi magyar egyesületekre, majd a József 
Attila Egyesület megszűnése utáni próbálkozásokra, hogy újra legyen magyar kultúrkör Bel-
grádban. Ezek a törekvések mind csak kísérletek maradtak.

Matuska Mártonnak is van egy írása a körről, Egy fontos belgrádi magyar intézmény 
története címen, de ez a két háború közti időszakot dolgozza fel.

Újévvárás. Mészáros Piroska, Ginder Ervin és Trebinjac Mirjana építészmérnök hallgatók
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Hatvan éves évforduló kapcsán

Stanyó Tóth Gizella

Kivándorlás után, menekülés 1957-ben, vissza a szülőföldre

Unokanővérem, SáGHyné FeHér Zsófia emlékére 

„Ki múlt bajok miatt eped, sóhajt,
Bajjal tetéz csak újra régi bajt.
Megfoszthat bármitől balvégzeted:
Csak tűrni tudj, könnyen viselheted.
Légy víg, s megloptad azt, ki meglopott,
Keseregve: magad újra meglopod.”

(Shakespeare)

Tizenkét éves volt Fehér Zsófia 1953-ban, amikor vele 
egyidős barátnője a  Shakespeare Otellójából idézett sorokat 
írta az emlékkönyvébe. Annyira megszerette, hogy észrevétle-
nül a credójává vált az idézet. Az idő lassan-lassan kikezdi a 
kis emlékkönyvet, amelybe Sághyné Fehér Zsófia néha-néha 
most is belelapoz budapesti lakásában, ahol fiatalabb lánya csa-
ládjával él.

Hívására a közelmúltban (2006 októberében) kerestem 
fel. Hosszú töprengés után határozta el, hogy megosztja ol-
vasóinkkal történetét: Hogyan hagyta el édesanyjával és tíz 
évvel idősebb nővérével szülővárosát, Újvidéket, s települt át 
a család kivándorló útlevéllel 1948-ban Magyarországra, va-
lamint hogyan lett menekült 1957. január elején, egykori szü-
lőföldjén – szülőhazájában... Sokszor gördített a Sors vagy a 

BÉKÉBEN ÖNMAGAMMAL,  

A VILÁGGAL
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Gondviselés óriási akadályokat a család elé, de a kitartásuk, a küzdelmük végül is – nem 
volt hiábavaló.

– Ha fájt valami, eszembe jutottak az emlék-
könyvbe lejegyzettek... Most, hogy visszagondolok, 
úgy érzem, sokszor volt a segítségemre az idézet. Ké-
sőbb már tudatosan igyekeztem a szerint élni – je-
gyezte meg Zsóka (még most is így szereti, ha szó-
lítják), miközben az emlékkönyvet mutatja, meg 
néhány féltve őrzött verset. A megsárgult lapok közül 
előkerül Illyés Gyula (1902–1983) Egy mondat a 
zsarnokságról című költeménye:

– 1950-ben írta Illyés Gyula, és először 1956-
ban, az Irodalmi Újságban jelent meg, amit a forra-
dalom alatt adtak ki. Benne lesz az 1956-os sajtó-
gyűjteményben. Az újságot sokáig őriztük a szekrény 
mélyén azzal az otthonról hozott tankönyvvel együtt, 
amelyben Sajó Sándor (1868–1933) Magyarnak lenni 
verse is benne volt. A nehéz évek alatt a nővérem fé-
lelmében kidobta őket. 

Sokáig be voltak tiltva ezek a versek, de a Hazád-
nak rendületlenül című terjedelmes kötetbe – amelyet 
közvetlenül az 1989-es rendszerváltás előtt adtak ki 
– már belekerülhettek.

A féltve őrzött gépelt oldalról Zsóka belemélyülve olvasta az Illyés- és a Sajó-verset. Majd 
a kettős életükről beszélt. Főleg az újságokéról, ami 1989-ig meghatározó volt. Tudni kellett 
a sorok között olvasni.

– S meg is tanultunk. Meg a rádió, a zene kettős hangját is meghallottuk és megértettük.

Fordulatok, változások

Az apám bácsfeketehegyi Fehér Sándor, az édesanyám újvidéki Bódi Zsuzsanna. Apám 
asztalos volt, anyám szövőnő. Mindketten nagyszerűek a szakmájukban. Mindent a maguk 
erejéből teremtettek meg. Úgy kezdték, hogy anyám hazavitte a szövödéből a fizetését, és 
apám kifizette a segédet belőle... Mindent közösen szereztek, és ’44-re nagyon jól működő kis 
asztalosüzemet hozott össze az édesapám meg az édesanyám. Országos pályázatot nyert meg 
az édesapám, és részt vehetett a csángó falvak építésében. Ez már akkor volt, amikor Vajdaság 
visszakerült Magyarországhoz, és a csángók betelepítéséhez házakat építettek, a famunkát: az 
ajtókat, az ablakokat az édesapám készítette. Fordulatot jelentett neki is az életében, amikor 
1944-ben behívták magyar katonának. Mühldorfban esett amerikai fogságba, amikor vége 
lett a háborúnak. Onnan indult haza három hónap múlva, 1945 nyarán. Már a Dunántúlra 
ért, amikor szembe találkozott az újvidéki, a vajdasági menekülő barátaival is, meg mások-
kal. Tőlük tudta meg, hogy milyen retorziók voltak otthon. Hány magyart végeztek ki, bán-
talmaztak... Többek között keresztapámat is a Dunába ölték a szerbek. Bocsánat; nem tudom 
másként mondani. Édesapám megállt a Dunántúlon, nem mert hazajönni. Azonnal alkalmi 

A forradalom 
a versek „szabadulását” is jelentette
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munka után nézett, és felvette a kap-
csolatot a családdal. Megtudta, hogy 
1945-ben teljes egészében elvitték a kis 
üzemét, ami komoly értéket jelentett 
akkoriban, 400 ezer  pengőre becsülték. 
Mindent elvittek, az utolsó szegig. A 
kárpótlási igényt átadtuk, igaz, az utol-
só pillanatban értesültünk erről a le-
hetőségről. Talán valamit elérünk. Bár 
nem tudom, hiszen még a törvény sem 
született meg róla otthon, ha jól tudom.

A történtek után az édesanyámmal 
úgy döntöttek, hogy mi, anyámmal és 
a nővéremmel megyünk hozzá. Időbe 
telt, mire minden elintéződött. Együtt 
volt már a kivándorló útlevél (Belgrád-
ban vette át az anyám) is, mégis olyan 
szerencsétlenül alakult a végén. 1948. 
július 26-án (azt hiszem) jöttünk át 
Kelebiánál. Én akkor voltam hétéves, a 
nővérem pedig 17. A vonaton azért nem 
volt senki, mert akkor lett a szocialista 
táborban láncos kutya a Tito. Megtör-
tént az összeugrás, összekülönbözés a 
szovjetekkel. Ha akkor, azzal a vonattal 
nem jövünk át, meglehet, hogy a követ-
kezővel – még kivándorló útlevéllel a 
birtokunkban – sem engedtek volna át. 
Itt, Magyarországon, visszahonosítással 
kaptuk meg a magyar állampolgársá-
got. Budapesten települtünk le, hát na-
gyon keserves életünk volt, mert senkink nem volt. Annyira vajdasági magyarok voltunk, 
hogy Magyarországon még távolabbi rokonunk sem volt. 

Igaz, a véletlen úgy hozta, hogy apám vasúti őr öccse Isaszegen volt hivatalos szolgálat-
ban. Azért maradt itt, mert amikor Vajdaság Magyarországhoz tartozott, fiatal vasutasként 
ide helyezték, aztán itt ragadt, amikor 1945-ben ismét fordulat történt. Halason volt még az 
anyám testvérének a családja, akik szintén Újvidékről menekültek. Senki másunk Magyaror-
szágon nem volt. Úgyhogy nagyon keserves életünk volt Budapesten. Kezdve, hogy a házak, 
a lakások szét voltak lőve. Az volt a szerencsénk, hogy az anyánk nagyon szerette a szakmáját, 
és nagyon jó szövőnő volt Újvidéken. Négyszeres udárnik (élmunkás) volt már Újvidéken, 
amikor ’48-ban átjöttünk. Itt is állandó sztahanovista volt, ami az akkori időben nagyon so-
kat jelentett. Magas volt a vetésszáma. Magyarországon például ő szőtt nyolc gépen először. 
A hat elemije ellenére szakmunkás-bizonyítványt adtak neki, mielőtt nyugdíjba ment. Hát 
ilyen szövőnő volt. Ez volt bizonyos mértékben a szerencsénk. De meg is dolgozott érte. A 
három műszak mellett is dolgozott, amikor csak kellett. Ha úgy hozta a sors, december 24-
én, karácsony estéjén is... Orosz érdekeltségű gyárban dolgozott egyébként. (…)

A SHaKeSpeare idézet Zsóka credójává vált
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Lazítás után „visszahelyzet”

Az a bizonyos gazdasági csoda, amelyet Nagy Imre 1953-ban indított be, azon alapult, 
a többi között, hogy a kisipart fel kell lendíteni. Az apám, amint lehetett, kiváltotta az asz-
talos-kisipari engedélyét, és Sashalmon ismét a saját „kis birodalmában” kezdett el dolgozni. 
Mindjárt voltak megrendelései. Szépen be is indult volna, de aztán ismét jött a „visszahely-
zet”. Nagy Imre helyett visszajött Rákosi. És 1955-ben történt valami, ami máig tisztázat-
lan. Ma sem tudjuk miért, de a lényeg, hogy az apám 1955. április 1-jén „öngyilkos” lett. 
Legalábbis így gondoljuk, mert tudtuk, hogy apát előző héten behívták a pártbizottságba, és 
jól megmosták a fejét. Apát ettől kezdve teljesen kicserélték. Gyanítjuk, hogy ennek is köze 
lehetett a tragikus végkifejlethez. Otthon is, Újvidéken a szociáldemokrata párt tagja volt, és 
itt is. Rákosi idejében egyesítették az ilyen pártokat, és létrejött a Magyar Dolgozók Pártja. 
Így került automatikusan ő is a pártba. Próbáltam, azóta többször is, a levéltárakban utána-
keresni, hogy megtudja a család, mi is történt édesapánkkal, immár nagyapával és dédapával. 
De mindmáig nem találtak még semmit. Nem hagy nyugton, azóta sem.

Az anyám idegösszeroppanást kapott, hónapokig nem tudott dolgozni. A nővérem már 
férjezett volt, egy hónapos volt a kisfia, én 14 éves voltam... Anyámat a nővéremék befogad-
ták, én pedig vidékre, Kunszentmiklósra kerültem az egyetlen itt élő nagynénémhez. Jeles 
tanuló voltam mindig, orvosnak készültem kiskorom óta. Az apám azt mondta, ő fogja meg-
csinálni a rendelőmet...

Zsóka asszony keserűen elmosolyodott, könnyek ültek szeme sarkában.., csak kis idő 
elmúltával tudtuk folytatni a beszélgetést.

– Kútba esett minden. Mindig keserűség önti el a lelkemet, ha visszagondolok erre az 
időszakra. Kunszentmiklóson jártam ki a nyolcadikat és kezdtem meg a gimnázium első 
osztályát 1956 szeptemberében. Hétéves voltam, amikor átjöttünk, tehát én nem hatévesen 
kezdtem iskolába járni, mint az itteni gyerekek. Még mindig azzal a céllal kezdtem gimnázi-
umba járni, hogy nekem folytatnom kell a tanulást. Mert, hát én egy „csodagyerek vagyok, 
eminens tanuló”. Ezt mások mondták, nem én.

„A rádión lógtunk”

– Aztán jött az október, a forradalom. Hát érdekes volt ennek a lecsapódása a faluban, na-
gyon. A forradalmi eseményekhez ugyanis borzasztó nagymértékben hozzájárult két beszéd, 
ami sorsdöntőnek bizonyult, s amiről ma nagyon keveset beszélnek. Főleg a Mindszenty 
kapcsán. Először a híres Gerő-beszéd hangzott el, amely „lecsőcselékezte a szocialista demok-
rácia ellenségeit”, és amely bevadított mindenkit. Szörnyű volt. (…) Hogy megértse az ember 
az 1945 utáni magyar falut, Sánta Ferenc Húsz óráját kell elolvasnia vagy megnéznie a belőle 
készült filmet.

Kunszentmiklóson az összes esemény annyi volt, hogy egy nagygyűlést akartak össze-
hívni. Mivel „mániákusan” szerettem a történelmet és az irodalmat, nagyon készültem rá, 
hogy elszavalom Sajó Sándor Magyarnak lenni című versét, amely addig be volt tiltva. Ezzel a 
verssel először egy újvidéki magyar tankönyvben találkoztam. Magyarországon irredentának 
tartották Sajó Trianon után írt versét. Hát ezt szerettem volna elszavalni, mert – ugye – saj-
tószabadság lett közben. Az 1956-os vívmányok közül az elsők között volt a beszolgáltatás 
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eltörlése meg a sajtószabadság kihirdetése. Idáig jutottunk, amikor kiszabadították (októ-
ber 30.) Mindszenty József bíborost, hercegprímást. S a rádióban elhangzott a beszéde. A 
püspök úr azt is kijelentette, hogy most legalább az egyház visszakapja a javait... A magyar 
paraszt ezt követően Kunszentmiklóson még egy nagygyűlésre sem ment el. A falusiak to-
vábbra is segítették élelemmel a fővárosiakat, de a falvak nem mozdultak, mert a falvak nem 
adták a földet, amit 1945-ben megkaptak. Ezt átéltem Kunszentmiklóson. Azoknak, akik 
hozzájutottak 5–10 hold földhöz, eszük ágában sem volt visszaadni. Utólag visszagondolva, 
ez a két beszéd meghatározta az akkori eseményeket. Én nem tudtam akkor úgy fölmérni, 
mert még 16 éves sem voltam.

Menekülés családi okokból

– Családi okokból kifolyólag borzasztó lett az 
életem Kunszentmiklóson. Ez az igazság, erről nem 
szívesen beszélek. A családunkban ezt most már 
mindenki tudja. Karácsony táján tudtam csak fel-
jönni Pestre. De amikor láttam, hogy a saját csa-
ládomban is óriási gondok vannak, nagyon elkese-
redtem. Csodát nem reméltem, hiszen azért kellett 
Kunszentmiklósra mennem, mert a sógorom nem 
akart befogadni. A forradalom leverése után az 
anyámnak sem volt még munkája. Egyszerűen nem 
volt számomra hely az otthonunkban. Maradt a me-
nekülés lehetősége. Számomra ez a családból való 
menekülést jelentette. Akkoriban sokan disszidáltak 
az országból. Én délnek indultam, másokkal együtt. 
Bácsalmáson volt a gyülekező. Előre megadott cím-
re mentünk. Horgosnál léptük át a határt, 1957. ja-
nuár 16-án éjszaka, azt hiszem. Még mindig nem 
töltöttem be a 16-ot, már a táborban, még Palicson, 
január 24-én lettem 16 éves.

– Azzal a szándékkal vágtam neki a nagyvilágnak, hogy Ausztráliáig meg sem állok. Egy 
anyai unokatestvéremről tudtam, hogy ott él. Mint afféle fiatal lánynak romantikus elkép-
zelésem volt Ausztráliáról. Meg hát a világ legmesszebb tájára akartam kerülni. Mindentől. 
A családomtól is. Úgy mentem át Júgóba, hogy senki nem tudta. Csak később értesítették 
anyámat a rokonok. De erről nem akarok beszélni. Soha életemben nem volt rá szükségem, 
hogy mentegetőzzek. Mindig vállaltam önmagam... Ezért otthon sem jelentkeztem senkinek 
(sem Bácsfeketehegyen, sem Újvidéken). Nem akartam, hogy tudják, hol vagyok, Ausztráli-
áig meg sem akartam állni.

– Átmeneti táborba, valami rettenetes hodályba gyűjtöttek össze bennünket Palicson. 
Százan is voltunk egy teremben. Egyébként a túloldalon határőrök vártak ránk, barátságo-
san fogadtak, annak ellenére, hogy zöldhatáron mentünk át. Ha nem lettek volna ott, észre 
sem vettük volna, hogy már túl vagyunk az országhatáron. Azon az átmeneti helyen vették 
fel először az adatainkat. Már ott konstatálták, hogy jugoszláv állampolgár vagyok, mivel 

Történelmet írtak akkor az újságok…
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 Újvidéken születtem. Hiába tiltakoztam. Ők egyre hajtogatták: 
egy Novi Sadon született nem lehet más, mire én csak azt hajto-
gattam: Újvidéken születtem, de most már magyar állampolgár 
vagyok. Hát ebben maradtunk. Aztán, később mégis kijavítot-
ták: így lettem kettős állampolgár. Ezentúl így is tartottak nyil-
ván. A kérdésre, hogy vannak-e rokonaim, nem tagadtam, de 
kijelentettem: nem akarom felvenni velük a kapcsolatot. Én to-
vább akarok menni. Hát ez nem volt olyan egyszerű, mivel nem 
voltam nagykorú, sőt még 16 éves sem.

A kettős állampolgárság előnye

– A rendelet értelmében a szülők nélkül érkezett, 14 évesnél 
fiatalabb gyerekeket vissza kellett küldeni Magyarországra. Az 
ennél idősebbek esetében több lehetőség volt. Nekem az volt a 
viszonylagos szerencsém, hogy Újvidéken születtem, így kettős 
állampolgárként maradhattam. A velem egykorúak, pontosab-
ban, akik már elmúltak 16 évesek, tovább utazhattak a kívánt 
országba, ha megkapták a szülői beleegyezést. De mivel én nem 
akartam, hogy megtudják, hol vagyok, nem is kértem. Ahhoz, 
hogy tovább utazhassak, meg kellett volna várnom, hogy nagykorú legyek. Ezért különböző 
táborokba kerültem. Palicson néhány hétig voltam csupán. Innen valami iszonyatos nagy 
hegyre vittek föl bennünket. Nem tudom pontosan a nevét, talán Sokolac (Bosznia-Herceg-
ovina)... Lehetséges, hogy így hívták. Egy hegyre kerültünk, ahol kétméteres hó volt, meg 
hatalmas fák, éjjelente a farkasok körbejárták az épületet, hallhattuk az üvöltésüket. S itt is 
30–50-en aludtunk egy teremben. Emeletes ágyak voltak.

Hiába erőlködött Zsóka asszony, nem jutott semmi ismertetőjel az eszébe. Csak a fák, a 
hó, meg a farkasüvöltés vésődött mélyen az emlékezetébe.

– Itt sem maradtunk túl sokáig. Elvittek bennünket Rab szigetére (Horvátország), ahol 
még üresen álltak a szállodák. Egészen a turistaidény kezdetéig maradtunk itt. Az elhelyezé-
sünk minőségén ez nem sokat változtatott. Továbbra is többen voltunk egy szobában, mert 
hát sokan voltunk. Akkoriban az a hír járta, hogy a jugoszláv állam állítólag 4 dollárt kapott 
fejenként értünk naponta, az ellátásunkra meg az elhelyezésünkre. Talán az ENSZ-től meg 
Amerikától. Hát, hogy ez igaz volt-e, nem tudom.

Rabról Fehértemplomra

– Késő tavasszal Rabról ismét Vajdaságba kerültünk vissza, ezúttal Fehértemplomra. De 
ez már kimondottan ifjúsági tábor volt, 16 és 18 év közötti fiatalok voltunk mindannyian. 
S valamennyien Nyugatra készültünk, meg az Óperencián túlra... Minden megszépül egy 
kicsit az idő múlásával, bár az ellátásunkra ezt azért nem mondanám. Fehértemplomon volt 
egy fiatal szerb táborparancsnok, aki, ha bármit kértünk tőle, vagy ha panaszt emeltünk, 

A kopjafák őrzik  
emléküket az  

Új köztemető legtávolabb 
eső sarkában – a 301-es 

parcellán
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mindenre azt mondta: „Čekaj, malo sutra!” Végül szállóigévé vált, ezt fújta az egész tábor. 
Volt, amikor az ételt nem lehetett megenni, vagy amikor csigát találtunk a bablevesben. Az 
ilyesmin végül derültünk kínunkban. Egyébként dög unalmas volt a táborban. Ronggyá ol-
vastuk azt a néhány könyvet, amit magunkkal vittünk. A Honvágy dalt, Gubik Mira kedvenc 
dalát napjában többször is elénekeltük, meg az Ott, ahol zúg az a négy folyót, a Himnuszt, 
az erdélyit is, meg bőgtünk közben. Csak hébe-hóba volt valami program a részünkre, meg 
néha közösen a fiútáborral. A mienkben csak lányok voltak. Egy iskolatársam a fiútáborban 
volt, később ő is hazajött. Egyébként tényleg unalmasan teltek a napjaink. Levelet írhattunk, 
bélyeget, borítékot kaptunk rendszeresen meg cigarettát. Naponta 5 szálat. Ezeket mind el-
cseréltem, mert én nem írtam senkinek. Eleinte nem cigarettáztam, végül csak rászoktam. 
Nehéz volt elviselni a semmittevést. Sokszor takarítottam önszántamból, felmostam a folyo-
sót, csakhogy gyorsabban múljon az idő. Valahogy ez maradt meg legjobban bennem. Hiszen 
nekünk Pesten az ’50-es években úgy telt az életünk, hogy mindig valamiért sorba kellett 
állni: húsért, lisztért, cukorért, fáért, szénért... Mindenért.

A legszebb élményem mégis Rabhoz fűződik. Csodálatos az Adria. Soha korábban nem 
láttam a tengert. Nem voltunk itt sem sokáig, mint ahogy azon a hegyen sem, ahol először 
láttam olyan nagy havat, ahol átéltem addigi életem legzordabb telét. A maga módján min-
denütt lenyűgözött a természet. Fiatal voltam, teli vágyakkal. Magyarország legkülönbözőbb 
részeiből érkezett fiatalokkal, de egész családokkal is találkoztam. Rabról sokan továbbmen-
tek. Emlékszem, féltve őriztem a Palicson kapott USA jelzésű, vállra akasztós táskát. A leg-
fontosabb higiéniai kellékek meg rágógumi volt benne. Tetszett, mert praktikus volt. Vízhat-
lan zöld anyagból készült, fehér betűkkel az oldalán: USA. Mást tartalmazott a férfiaké, mást 
a nőké. Ez volt az egyetlen dolog, amit kaptunk. Legalábbis másra nem emlékszem. Nagyon 
szerettem ezt a táskát. Később ezzel jártam dolgozni.

Vállaljuk önmagunkat

– Nem takargattam, nem szégyelltem semmit, amit csináltam. Most is azt vallom, hogy 
az ember csinál az életében hülyeséget: fiatalon is, meg öregen is. De azt vállalni kell! Engem 
a gyerekeim is bármikor megkritizálhattak, meg az unokám is megteszi. De ha nem tudja 
elviselni az ellenkritikát, akkor megkérdezem: hogy van ez? Ha megtanulod vállalni önma-
gadat, nem lesz okod, hogy bármit letagadj vagy szégyellj az életedből. Valahol ezt kellene 
tudatosítani jobban a felnövő nemzedékekben.

Fehértemplomon voltam egészen 1957 júniusáig, amikor is rám találtak a rokonok. Egy 
reggel arra ébredtem, hogy a szobánkba lép a nagyanyám, a nagynénim meg a Jancsi unoka-
bátyám. Megtaláltak. Mint kiderült, az anyámék a Vörösköröszt által kerestettek. Valójában 
követhető volt a mozgásunk, hiszen mindenütt jegyzőkönyvet vettek fel rólunk. A kihall-
gatások minden menekülttáborban újra kezdődtek. Mindenről papír készült, de nekünk a 
kezünkbe egyet sem adtak. Gondolom, ezek csak megvannak a történelmi levéltárakban. 
Általában azt kérdezték: miért jöttünk el, mit csináltunk, hova akarunk menni... Én min-
denütt „hadakoztam” az állampolgárságomért, és szinte mindig a kettősben „egyeztünk ki”.

A nagyanyámék kezessége alapján négy hétre elengedtek a táborból, Fehértemplom-
ról Újvidékre. Bár kitartóan ragaszkodtam továbbra is ahhoz, hogy Ausztráliába megyek, 
s nem megyek haza többé. Mamuci (nagyanyám) és a nagynénim egyre kértek, maradjak 
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a  szülővárosomban, vállalták volna a tanítta-
tásom. De én hajthatatlan voltam, bizonyára 
a fiatalos, romantikus vágyaim sem hagytak 
nyugton, mint már mondtam. Fél évszázad táv-
latából pláne hajlamos vagyok ezt így magya-
rázni.

Négy hét után, amikor visszamentem Fe-
hértemplomra, anyám felhívott telefonon. 
Nem, a táborban nem volt telefon. Az előre 
jelzett időpontban el kellett mennem a postá-
ra, s így tudtunk beszélgetni. Az anyám kért, 
könyörgött, mindent ígért – azt is, hogy náluk 
fogok lakni! – csakhogy hazajöjjek. Ebben az 
időben Magyarországról is mind több hivata-
los személy jött „meggyőzni bennünket”, hogy 
a „saját érdekünkben, jobb lesz, ha hazame-
gyünk”. Végül már egymásnak adták a kilin-
cset. „Zsinórba jöttek”. Az anyám is hívott, má-
sodszor is. Neki még nem mondtam, de akkor 
már tudtam, hogy hazajövök.

Hazatérés

– Sokan meggondolták magukat akkoriban, főleg a 16 évesek, hogy visszafordulnak. 
Jelentkeztünk is. Úgy 35-en lehettünk, akik az első busszal indultunk vissza Magyarország-
ra. Szabadkán adtak át bennünket a magyar hivatalos személyeknek, akik Szegedig kísértek 
bennünket. Itt vonatjegyet biztosítottak a számunkra, s innen egyedül, kíséret nélkül utaz-
tunk tovább. Ki-ki a saját otthona felé. Egy szál papír volt a birtokunkban, amelyen a nevünk 
mellett az állt, hogy ingyen utazhatunk a vonaton. Esetemben Budapestig. Úgy mentem haza 
Sashalomra, hogy nem is tudták, mikor érkezem. Éjszaka csöngettem be... Hát ez volt a nagy 
kaland...

Még tartott a nyári szünet. Nálunk akkoriban a diákok idény- és alkalmi munkát vállal-
hattak. Mivel a nővérem az Ikarusban dolgozott, hamarosan kaptam én is ideiglenes mun-
kát. Aztán a sors úgy hozta, hogy maradtam segédmunkásnak. Nagy választási lehetőségem 
nem volt. Miután betöltöttem a 18. életévemet, beiratkoztam a közgazdasági technikum esti 
tagozatára. Szakma kellett, ahhoz meg tanulás. De én szerettem tanulni, a közgazdaságit 
is azért kezdtem el, mert még mindig úgy éreztem, van esélyem, hogy onnan felvesznek az 
orvosira, mert oda későn, 26 évesen is lehet jelentkezni. Életem azonban másként alakult. De 
ez már egy másik történet. Annyit talán mégis. Valahányszor életrajzot írtam, külön le kellett 
írnom: hol voltam, mit csináltam 1956-ban. Ez mindenkire vonatkozott.

Zsóka (akkor Fehér Zsófia) 1957 tavaszán, 
amikor egy hónapra engedélyezték  

távozását a táborból
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Találkozni a táborokat megjártakkal

Csak egyszer hívattak be a rendőrségre, beszélgetésre, miután hazajöttem. Azt kérdezték 
tőlem: „Milyen államtitkokat árult el a szerbeknek?” Én meg csak néztem, és azt mondtam, 
hogy „amennyiben nálunk a 16 éves lányoknak nemzeti titkok vannak a birtokukban, bizonyá-
ra elmondom, ha kérdezik”. De egyrészt nem kérdezték, másrészt nem volt mit elmondani. 
Tényleg nem tudtam semmit. Valóban nem tettek fel semmilyen provokatív kérdést a jugo-
szláv hatóságok. Mint mondtam, nagyon sokszor hallgattak ki bennünket, de csak a család-
ról kérdeztek, és hogy mit szándékozom cselekedni. Megkérdezték azt is, hogy miért jöttem 
el. Megelégedtek azzal, hogy családi okok miatt. 

Lehet, hogy mások esetében ez nem volt ilyen egyértelmű. Nálam az is döntő volt, bizo-
nyára, hogy Újvidéken születtem. Most, hogy közeleg a forradalom 50. évfordulója, többször 
eszembe jutnak azok, akikkel a táborban voltam együtt Palicson, azon a hegyen, Sokolacon, 
Rabon, és végül  Fehértemplomon az ifjúsági leánytáborban. Semmit sem tudok róluk. Azóta 
sem találkoztunk, még azokkal sem, akik szintén visszajöttek Magyarországra. Egyedül csak 
azzal az iskolatársammal találkoztam az első években, az Ikarusban, aki a fiútáborban volt, 
szintén Fehértemplomon. De most már a nevére sem emlékszem, és nem tudom, hogyan 
alakult az élete a későbbiek során. Kár, hogy fényképek sem készültek rólunk a táborban. Így 
abból az időszakból csak a sajtóban megjelent rövid, főleg hírügynökségi írások jelentek meg 
a befogadóközpontokról. Ezúton is fel szeretném hívni az egykori menekülttáborokat meg-
jártak figyelmét: jelentkezzenek a Magyar Szóban, esetleg más médiumoknál, hogy valahogy 
halljunk egymásról. Akár folytatása is lehet ennek a visszaemlékezésnek – mondta Zsóka 
asszony befejezésül.

SáGHyné FeHér Zsófia lányaival és unokájával
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Epilógus

Emlékeimben vissza-visszatérnek a Zsókával, anyai unokanővéremmel együtt töltött 
órák, napok 2006 kora őszén, amikor ezt a beszélgetést rögzítettem. Egy része megjelent a 
Magyar Szó Kilátó mellékletében, október 21-én. Beszélgetésünk teljes szövege most jelenik 
meg nyomtatásban először. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kö-
zeledve ismét meghallgattam a hangfelvételt… Mennyire másként csapódnak le, visszhang-
zanak bennem szavai most, amikor élete hajója eltűnt a horizontunkról, s átúszott az öröklét 
vizére. Visszaemlékezései eszembe juttatják 1957 kora nyarát, amikor édesapám (aki akkor 
az Új Élet Termelőszövetkezet igazgatója volt Temerinben) jótállást vállalt, és így jöhetett el 
Zsóka Fehértemplomról Újvidékre és hozzánk, Temerinbe. Én akkor másodikba jártam… 
A nagyok beszédébe nekünk, gyerekeknek nem lehetett beleszólásunk, de ha csendben ma-
radtunk, meghúzódhattunk a szoba sarkában, s szinte lélegzet-visszafojtva hallgattuk a tör-
ténéseket. Zsóka megérkezésével újra felelevenedtek az elmúlt ősz dicső, majd véres emlékei. 
Ezekből bennem a legmélyebben azok maradtak meg, amelyek a rádióhallgatást idézték. 
 Kevés házban volt akkoriban rádió. Esténként mindig sokan voltak nálunk is, és másoknál 
is, ahol volt rádió.

Családi körben – Fenn: SáGHyné FeHér Zsófia (háttal) nővérével, oSzoLIné 
FeHér Zsuzsannával (tőle jobbra) és családjaikkal
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Pastyik László: 

„Mindegyik alakomnak meg tudnám adni pontos 
lakcímét. Gyakran több lakcímet is, mert némelyik 
kettőből-háromból van összeróva. (…) Az Aranysár-
kány minden szereplője szintén él vagy élt.”1

Jelen írás a szépirodalom és a helytörténeti kutatás mezsgyéjén helyezkedik el. Tanul-
mányírói fantáziámat már hosszabb ideje foglalkoztatja Topolya és a Kosztolányi család 
kapcsolata. A problémáról más szerzők is értékes és irodalomtörténeti jellegű eredményeket 
tettek közzé. Elegendő, ha Kiss Ferenc és Virág Gábor értekezéseire, illetve cikkeire emlé-
keztetek.2

A magamnak feltett kérdések egyike, hogy Kosztolányi Dezső járt-e szülővárosomban, 
Topolyán. A kérdésre egyértelmű válasz nem adható, de valószínűsíthető, hogy megfordult 
itt. Ezt az alábbi tényekre alapozom.

Legutóbbi budapesti könyvtári kutatásaim során a következő adatra találtam: 
 Kosztolányi unokaöccse, Csáth Géza egy zenetrió tagjaként 1908-ban Topolyán koncer-
tezett. A helyi lap híradása szerint idősebb Brenner József gyógyszerész és ifjabb Brenner 
József jótékonysági koncerten szerepelt a mezővárosban. Így logikusnak tűnik régi sejtésem, 
hogy Kosztolányi is róhatta a kisváros utcáit, s találkozhatott itteni emberekkel, akik már 
korábbról családjának közeli ismerősei voltak. Hogy a Kosztolányi családnak több ismerőse 
lehetett Topolyán, az annál is valószínűbb, mert az általa végtelenül szeretett apai nagyatyja, 
Kosztolányi Ágoston gyerekkorában félárvaként Topolyán nagybátyjának, Kosztolányi 
Alajos plébánosnak a környezetében nevelkedett. A nagyapa az 1848/49-es események után 

1 Indiszkréció az irodalomban. In: Kosztolányi Dezső: ÁBÉCÉ. Bp. Nyugat Kiadó és Irodalmi 
RT. 64. p.

2 Kiss Ferenc: Kosztolányi-tanulmányok. Miskolc. Felsőmagyarország 1998. Virág Gábor: A Kosz-
tolányiak Topolyán. 1-2. 7 Nap 1992. nov. 13. 46, sz. 16. p. és nov. 20. 47. sz. 16. p.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  

ÉS AZ ARANYSÁRKÁNY  

TOPOLYAI VONATKOZÁSAI
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egy időre Amerikába sodródott, hazatérése után Szabadkán találta meg kenyéradó foglal-
kozását, s végül ebben a bácskai városban gyökerezett meg a családja. Ha másért nem is, de 
nagyapja emlékének nyomán megfordulhatott a költő az egykori mezővárosban.

Tény az is, hogy Kosztolányinak a szabadkai gimnáziumban volt topolyai származású 
osztálytársa. Nevét több forrásból is tudjuk. Ő volt Beck Salamon (1885–1974), aki hosszú 
élete során fontos tisztségeket töltött be a magyar közéletben és tudományban.

A történelmi Magyarország széthullása után Kosztolányi Dezső hat esztendeig nem 
látogatott Szabadkára. Trianon után 1923 szeptemberében utazott először szülővárosába, 
amikor gimnáziumi osztálytársaival huszadik érettségi évfordulójukat ünnepelte. E jeles al-
kalomból készült az a két interjú, amelyet Kosztolányi a helyi újságoknak adott.3 A Hír-
lapban megjelent interjúban elmondja, hogy Beck Salamon ügyvéddel érkezett az emlékező 
ünnepségre, Budapest és Szabadka között együtt utaztak. Így volt alkalmuk és idejük, hogy 
felidézzék diákkori éveiket. Kosztolányit és Beck Salamont őszinte barátság fűzte egymás-
hoz. Erről tanúskodik a költő gimnazista naplója is, amelyet 1900-ban és 1901-ben vezetett.4

„December 21.
Félre, földi gondok! Ma lelkemmel törődtem. Gyónni 

mentünk. Gyónás előtt – szokásom szerint – egy öles kö-
rözvényt engedtem szét az osztályban, melyben felhívom 
ellenségeimet a kibékülésre. Friedmann, Beck, Török Jenő 
hajlandók voltak. Három órakor mentünk az Isten há-
zába.”

„Január 16.
Korcsolyáztunk egész nap. A pálya síkos, alighogy ha-

zajövünk, korcsolyára kapunk, s hajrá! Délután itt volt a 
kis Beck, Jóska s a Brenner-család.”5

A fentiekben elmondottak értelmében logikus a 
következtetés, hogy Kosztolányi Aranysárkány című 
regényében felbukkan topolyai osztálytársának alakja, 
ugyanis a regény egyes alakjainak előképei már ezek-
ben a diákkori jegyzetekben megjelennek. Természe-
tesen minden regényben elsődleges a szerzői imaginá-
ció, és nem a köznapi valóság. Az író több alkalommal 
is foglalkozott regényével: egyértelműen kijelentette, 
hogy szabadkai gimnazista emlékeit írta meg. A fent 
említett több év utáni szabadkai útról a következőkép-
pen szól: „az érettségi találkozó idejére esett ez a láto-
gatásom otthon. A sok barát… Kísérteties megdermedése 
volt ez a múltnak. Egy évig írtam a regényt, akkor rög-
tön elkezdtem a munkát.”6 A regény hőseinek mintái, 
mintegy előképei tehát a néhai tanárok és az egykori 
3 Kolozsi Tibor: A költő lábnyomai. Szabadkai Kosztolányi-emlék. Üzenet. 1975/2–3, 207–210. p.
4 Naplók. 1900–1901. In: Kosztolányi Dezső: Levelek – naplók. Bp. Osiris Kiadó 1996. 763–

809. p.
5 uo. 783. és 794. p.
6 Somlyó Zoltán: Kosztolányi Dezső házatájáról. A költő nyilatkozik regényeiről, otthoni dolgokról, 

Milkó Izidorról, Fenyves szerkesztőről, a mai fiatalságról, fiáról, Ádámról, a moziról, a rádióról. 
Bácsmegyei Napló, 1926. dec. 25. 40.p.

A sok kiadást megért 
Aranysárkány
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 osztálytársak voltak. Sárszeg Szabadkával azonosítható a helynévanyag: a városrészek, kocs-
mák, boltok stb. neve alapján. Nekünk, bácskaiaknak, pontosabban a későbbi szabadkai 
diákoknak a szereplők családnevei is ismerősen csengenek. A regénybeli neveknek a valós 
nevekkel való azonosíthatóságát az Aranysárkány kritikai kiadása is megerősíti. A kísérő-
tanulmány szerzője mikrofilológiai akríbiával elemzi a regény szövetében megjelenő nevek 
azonosíthatóságát. Csak egy példát hozok fel. Valós személyekből, egyrészt Glück Géza, 
valamint Beck Salamon osztálytársakból formálta meg a regény legrokonszenvesebb alakját, 
a zsidó Glück Lacit.

Hogy ki volt az Aranysárkány Glück Lacija, a „fekete, dróthajú fiú”, illetve a regényalak 
előképe, Beck Salamon, azzal egy életrajzi tanulmány is foglalkozik, amelyet Németh János 
írt Száz éve született Beck Salamon címmel.7 Ebben olvasható, hogy Beck Soma – mert így 
is emlegetik a Kosztolányi-levelek – 1885. március 25-én született Topolyán Beck Móric 
cipészmester és bőrkereskedő, valamint Ádler Sarolta házasságából. A Beck család tagjai 
iparosok és kereskedők voltak Topolyán, a bőriparban és a rőfös szakmában jeleskedtek több 
nemzedéken át. Az értelmiségi pályára a kiváló észbeli képességgel rendelkező gyermek, 
Beck Salamon lépett. Elemi iskolai tanulmányait szülőfaluja zsidó iskolájában végezte. Erre 
az időszakra így emlékezett vissza Beck Salamon hét évtizeddel később:

„Negyedik elemista vizsgámról maradt meg eleven, folyton őrzött emlékként – a vizsga le-
folyása. A zsidó hitközség akkor választott új elnököt – a »Takarék« igazgatóját. Kötelességtudó 
ember létére megjelent a vizsgán, és maga is kérdéseket tett fel, és tájékozatlanságból olyanokat, 
amik a tananyagon kívül estek. A nővérem akkor polgári iskolai magántanuló volt; az ő könyve-
iből én tudtam a feleleteket és szokásosan, kéznyújtással jelentkeztem. A tanító az én feleleteimet 
az ő sikerének is számította.

A vizsga végén jött a jutalomkönyvek kiosztása. A tanító asztalán hevert egy rakás könyv – 
legalján egy, alakjára is nagyobb, vastagabb könyv. A tanító egymás után szedte elő a könyveket, 
és nevükön szólította a jutalmazandókat. Nem türelmetlenkedtem, tudtam, hogy én leszek az 
utolsó, aki a vastag könyvet kapom. Amikor a tanító az utolsó könyvet a kezébe vette, indultam 
a padból kifelé, amikor hallom, hogy ezt a könyvet egy lány – apja gazdag fűszerkereskedő volt, 
és nyilván ő vette a könyvet; a lány nehézfejű, gyenge tanuló – kapja az »én könyvemet«. Erre én 
mozgás közben szóltam: – Én nem kaptam még könyvet! – A takarékigazgató kérdően néz a ta-
nítóra, az szórakozottan odanyúl egy kis faliszekrényhez, kiemel egy »Filléres Könyvtár«-kötetet, 
odaadja nekem. Dühömben, megcsalatottságomban visszadobtam a könyvet a tanító asztalára, 
és bőgve kiszöktem az iskolából. Apám, aki eljött a vizsgára, utánam sietett vigasztalni, de én 
hazáig bőgtem. Otthon azt mondtam az apámnak, hogy én tovább nem járok iskolába – volt még 
önkéntes jelentkezők számára ötödik és hatodik osztály – én beállok a suszterműhelyébe inasnak!

A dolognak folytatása lett. Másnap beállított hozzánk a takarékigazgató, aki soha azelőtt 
nem járt nálunk, bár az apám kuncsaftja volt, de apám vitte be a készülő cipőt a hivatalába is.

Egyszer csak apám beszólított a szobába, és az igazgató azt kérdezte tőlem, akarok-e gimna-
zista lenni. Ránéztem apám bátorító tekintetére; eddig erre a lehetőségre sem apám, sem én nem 
is gondoltunk. Persze hogy rávágtam az igent!! – Majd én gondoskodom róla, hogy bekerülj a 
gimnáziumba! – szólt az igazgató.

Amikor az igazgató elment, utána elszaladtam az egyik ismerős gimnazistához és elkértem 
tőle a latin könyveit. Mire eljött a szeptember, én már megtanultam ez első kétévi anyagot. Szep-

7 Németh János: Száz éve született Beck Salamon. In: Emlékkönyv Beck Salamon születésének 100. 
évfordulójára. (1885–1985). Szerk. Németh János és Vékás Lajos. Bp. 1985. 7–11. p.
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tember 3-án volt a vidéki diákok beiratkozása. A gimnáziumot a város tartotta fenn, ezért a 
helybelieknek előnyük volt, ők korábban iratkoztak be.

Apám egy levelet kapott az igazgatótól. Az ő fia már gimnazista volt, és egy tanárnál volt 
»kosztos«. A vasútról megérkezve elmentünk a tanár lakására. 
Apám bement, engem kint hagyott az utcán, hogy várjam 
meg. Rövidesen beszólított apám. A tanár – a levélben 
meg volt írva, hogy én tudom az első éves leckét – el-
kezdett kérdezni a könyv elejéről. Megfeleltem, de 
hozzátettem, hogy én már az egész igeragozást, 
még a szenvedő alakot is – ami már második esz-
tendei lecke – tudom! A tanár kérdezett, és azzal 
bocsátott el, hogy csak menjünk az iskolába.

Jó darabig itt szorongtunk a sötét, ablak 
nélküli előcsarnokban, mert a kaput, ahonnan 
kívülről jöhetett volna világosság, becsukták. A 
nagy tömeg jelentkező láttára apám félni kezdett, 
hogy baj lesz a felvétellel, túl sok a jelentkező, és 
csak néhány hely maradt a vidékiek számára. Egy-
szerre csak kijött az igazgatói irodából az én 
tanárom, és vitt bennünket magával. Felvettek! 
Apám, nagyobb koromban, azt mondta egy-
szer, hogy nem fizethetem meg hálával azt a 
másfél-kétórányi várakozást, amíg a felvételnél 
soron kívül – sorra kerültem!!!”

Beck Salamon hat évig járt a szabad-
kai gimnáziumba. A középiskola hetedik és 
nyolcadik osztályát Újvidéken végezte, és itt 
is érettségizett 1903-ban. Ugyanebben az évben iratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem jogi karára, és a tehetséges hallgatót itt avatták doktorrá 1907-ben. Ezekben 
az években nemcsak a kor szocialista és szabadgondolkodó mozgalmaiban vett részt, hanem 
irodalmi eseményekből sem maradt ki. Az egyetem bölcsészeti karán Négyesy László pro-
fesszor híres szemináriumaira is eljárt, ahol irodalomtörténeti jelentőségű stílusgyakorlatok 
folytak. Itt került kapcsolatba Babits Mihállyal,  Juhász Gézával, Tóth Árpáddal, Oláh 
Gáborral és másokkal, de jól ismerte Karinthy Frigyest, Nagy Endrét és Déry Tibort is. A 
diploma megszerzése után Svájcban a lausanne-i egyetem nyári kurzusának volt a hallgatója.

Ezekben az első világháború előtti és alatti években Ady Endrével tagja volt a Martino-
vits szabadkőműves páholynak. 1914-ben az Országos Radikális Párt elnökségének tagja lett. 
1916-ban feleségül vette dr. Klein Magda fővárosi tanárt. 1919-ben fiuk született, András, 
aki később ugyancsak jogot tanult. Beck Salamon a nagy háború befejezésétől 1945-ig ügy-
védként és jogtanácsosként működött. Egyetemi professzori pályafutása a XX. század máso-
dik felében kezdődött. Tanszékén sok neves jogtudóst nevelt.

Beck Salamon édesanyjának, Ádler Saroltának a síremléke 1911 óta háborítatlanul áll 
a topolyai temetőben. Fontos mementó számunkra, mert a sír olyan anya hamvait takarja, 
akinek gyermekei sokat adtak a kis és a nagy hazának.

Fentebb a helytörténet és a szépirodalom kapcsolatában olyan egyéniségről emlékeztünk, 
akiről az egykori osztálytárs, Kosztolányi Dezső a következőt írta regényében:

A bronz érmét Beck. Ö. Fülöp készítette,
 mérete 186 mm
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„ – Jövőre a tízéves találkozó – szólt Huszár Bandi s fölhörpintette a likőrt –, bizony.
   – Ki is hívja össze?
   – Glück Laci.
   – Micsoda az? Tanár?
   – Dehogy. Kolléga. Pesten. Nagy karriért csinált. Szocialistákkal barátkozik. Valami radi-

kális polgári mozgalmat szervez.
   – A szegény embereket védi. Nem csoda. Ő is szegény fiú.
   – Igen, de gazdagon nősült.”8

Az irodalomtörténészek közül többen is elemezték az Aranysárkányt. Az esztétikai, illetve 
irodalomtörténeti analízisek vagy tanulmány, vagy monográfia terjedelműek, arra keresik a 
választ, mi volt az író rejtett szándéka a művével.

Kiss Ferenc, aki évtizedeket szentelt a Kosztolányi-mű tanulmányozására, úgy látja, 
hogy az Aranysárkány a XX. századi ember egyik legnagyobb problémáját dolgozza fel, ame-
lyet Tóth Árpád így fogalmazott meg: „Ó, jaj, az út, lélektől lélekig”. Szerinte a regény szem-
pontjából ez sokkal fontosabb, mint az ifjúkori emlékek.

Devecseri Gábor, aki az életmű egyik korai monográfusa volt, kimutatja, hogy 
a regényben az ellentétpárokra oszló világ képe jelenik meg. Ilyen szembenállások: 
boldogság – boldogtalanság, öröm – fájdalom, erény – bűn stb., s az ellentéteknek 
kiismerhetetlenül sok változata van. A számtalan változat közül kettő-kettő mindig 
megjelenik a regényben, harcban állnak egymással, így adva jelt magukról.

Rónay László szerint, aki megírta a modern magyar irodalom történetét, 
 Kosztolányi Dezső a tanár – diák viszonyban (Novák Antal, valamint a két tanuló: 
Liszner Vilmos és Glück Géza kapcsolatában) általános kérdésekre ad választ, és 
kifejti a maga világképét is. Rónay szerint az Aranysárkány a magyar irodalom egyik 
legcsodálatosabban megkomponált regénye.9

Kosztolányi Dezső munkásságának egyik rejtélyekkel teli szakasza az 1919 és 
1922 közötti időszak. Ebben a néhány évben szélsőjobbos eszméket vallott, amit a 
publicisztikája, pontosabban az Új Nemzedék című lap Pardon rovatában megjelent 
írások tartalmaztak. Világosan fogalmazva: ez volt Kosztolányi Dezső antiszemita 
korszaka. Az antihumánus eszméktől való eltávolodás, korábbi nézeteinek józan felül-
bírálása fokozatosan következett be. Az írónak erről az időszakáról annyi tudható, 
hogy szerkesztette és részben írta a Pardon rovatot. A rövid, glosszaszerű szövegek 
névtelenül jelentek meg, így csak alapos nyelvi és stíluselemzés adhat viszonylagos 
bizonyosságot a szerző, illetve szerzők személyéről. Az irodalomtudósok szerint az 
Aranysárkány kulcsfigurája, Glück Laci ürügyén Kosztolányi végiggondolta a zsi-
dók iránti érzéseit, a pozitívakat és a negatívakat is. A 22. fejezetben a tanár (Novák 
Antal) és a diák (Glück Laci) kapcsolatának ábrázolásában költőileg, mondhatjuk: 
morálisan és esztétikailag is feloldja a Pardon rovatban megnyilvánuló problémát. Az 
író nézeteinek gyökeres megváltozása más fejezetekben is tetten érhető. Erről legnyil-
vánvalóbban az említett 22. fejezet tanúskodik, mégpedig mind a cselekményben, 
mind a párbeszédekben és a kommentárokat közlő szakaszokban.

„Ebben a pillanatban Nováknak eszébe jutott valami. Az, hogy minden tanítványáról 
tudja, hogy mi az apja foglalkozása, még a jelentéktelenekről is, kik nem érdekelték őt, 
8 Kosztolányi Dezső: Aranysárkány. Kritikai kiadás. Pozsony. Kalligram Könyvkiadó 2014. 717. 

p.
9 Rónay László: Kosztolányi Dezső. Bp. Gondolat 1977. 166. p.
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csak Glück Lacitól felejtett el kérdezősködni, kit legtöbbre becsült s példaképül állította 
a többiek elé. És ebben a pillanatban más is eszébe jutott, az, ami nyolc évig nem jutott 
eszébe öntudatosan, hogy ez a fiú, ki itt ül előtte fekete dróthajával, szemében a szeretet 
megnyilatkozni nem-merő vigaszával, zsidó. Maga is furcsállta késői érdeklődését. Glück 
Laciról tudta, hogy zsidó s nyilván azt képzelte, hogy apja egy másik zsidó.

A fiú minden megtiszteltetésen át is ezt érezte. És mást is érzett: azt, hogy tanárja, kit 
mindegyik közt legjobban kedvelt, gyámoltalan jóságában, szőke, vékony hajával, óriás 
koponyájával, melyben fény van, akár az övében, testvéri megértés minden elvont problé-
ma iránt, keresztény. Ezen pár másodpercig ő is csodálkozott. Előrehajolt a székén, ösztö-
nösen, hogy közeledjék hozzá.

Novák nem tudott ember és ember között különbséget tenni, legkevésbé az iskolában. 
Valójában nem szere

tte a szidókat. Nem többé, vagy kevésbé, mint bárki, aki nem-zsidó. Tartózkodott 
tőlük s maga se tudta, hogy ez a tartózkodása védekezés, vagy támadás. Azt képzelte, hogy 
a zsidók nem egészen őszinték s meleg, homályos családi életük mélyén egy szemvillanással 
kísérve oly dolgokat beszélnek keresztényekről, melyeket keresztények társaságában átalla-
nának kimondani, aminthogy a keresztények sem egészen bizalmasak zsidók jelenlétében. 
Nem firtatta, hogy ez előítélet, vagy sem s elmúlik-e, elmúlhat-e majd a következő évszá-
zadokban. Csak a tényt látta, melyet lehetetlen letagadni, a tényt, melyet értelme elítélt s 
érzése gyakorlatban vallott.”10

10 Kosztolányi Dezső: Aranysárkány. Kritikai kiadás. Pozsony. Kalligram Könyvkiadó 2014. 
497–499. p.
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Pekár Tibor

Johann Strauss és fiai egy egész évszázadon keresztül 
ellátták Európát könnyűzenével, méghozzá olyan remek-
művekkel, amelyek maradandónak bizonyultak, s ame-
lyeket öreg s fiatal egyaránt szívesen meghallgat még ma 
is. Sajnos, a nagy Strauss családból senki sem fordult meg 
Szabadkán – írásom címe megtévesztő lehet –, csupán 
azt próbálom meg kideríteni, hogy a valcerkirálynak és 
testvéreinek, valamint édesapjuknak mikor hangzottak el 
művei ebben az észak-bácskai városban, és hogy megszó-
laltatásukban kit illet meg az elsőbbség.

Mind az idősebb Johann Strauss, mind pedig fiai – 
Johann, Eduard és Josef – sokat komponáltak, és aktív 
muzsikusok lévén azon frissiben elő is adták, adatták mű-
veiket. A Bécsi Filharmónia úgy él a köztudatban, mint 
a Strauss-művek leghívebb tolmácsolója, a hagyományok 
őrzője még abból az időből, amikor a Straussok is él-
tek. Az utóbbi feltételezés csak részben állja meg a helyét, 
ugyanis az ifj. Johann Strauss mindössze négy alkalom-
mal dirigálta – hegedűvel a kezében – az osztrák főváros 
már akkor is európai hírű zenekarát: 1873-ban (kétszer), 
1877-ben (egyszer) és 1878-ban (ugyancsak egyszer). 
Néhány emlékezetes koncertet leszámítva az első teljes 
műsort kitöltő Strauss-estre a keringőkirály születésének 
századik évfordulóján – 1925. október 25-én – került sor. 

A Strauss-koncertek hagyományának megalapítója 
Clemens Krauss volt, aki 1929 és 1933 között minden 

STRAUSS SZABADKÁN

Ifj. Johann StrauSS
a keringőkirály (1825-1899)
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évben tartott a bécsi filharmonikusokkal egy-egy ilyen hangversenyt, de sohasem újévkor. A 
mostaniakhoz hasonló első koncertre 1939. december 31-én került sor, tehát szilveszterkor, 
s csak 1941-től kezdve helyezték át ezt az eseményt az év első napjára. S hogy ma emberek 
milliói várják ezeket a pompás hangversenyeket, az elsősorban a televíziónak köszönhető, 
amely 1959 óta élő adásban közvetíti őket. 

Mindezt nemcsak azért írtam le, hogy tudjuk, hanem azért is, hogy legyen összehason-
lítási alapunk.

Mert az első Strauss-estet Szabadkán alig hét évvel a bécsi után, 1932. december 10-én 
rendezték meg a Népkörben. A Szabadkai Filharmónia zenekarát Krámer Imre vezényelte. 
A következő művek szerepeltek műsoron: Egyiptomi induló; Bor, asszony és dal; Perpetuum 
mobile; Kék Duna-keringő; Tavaszi hangok; Művészélet; Pizzicato-polka; Csók-keringő; Tere-
fere-polka és A denevér c. operett nyitánya. A Tavaszi hangok szólistája Csiffáry Mária éne-
kesnő volt.

A nagy sikerre való tekintettel a filharmonikusok fél évvel később, 1933. július 16-án 
este, megismételték a hangversenyt, ezúttal a Palicsi-tó partján. A zenekar a színes égőkkel 
kivilágított zenepavilonban foglalt helyet, s bár a szél mind erősebben fújt, a lelkes közönség 
követelésére több számot is meg kellett ismételni.

A második világháborút követő időszakban aránylag ritkán csendült fel Strauss-mű a 
Szabadkai Filharmónia koncertjein, de azért már 1945. szeptember 6-án műsorra tűzték A 
denevér című operett nyitányát, s később is olykor-olykor elővették valamelyik Strauss par-
titúráját. Vlado Kobler vezényletével igen sikeres Strauss-estet tartottak 1954. április 12-én, 
és ezt tizenegy nappal később megismételték. A szólista egy belgrádi szoprán énekesnő, Nada 
Šterle volt. A következő művek szerepeltek a műsoron: 1. A denevér, nyitány, 2. Mesék a 
bécsi erdőből, 3. Ária  A denevérből, 4. Perpetuum mobile, 5. A cigánybáró, nyitány, 6. Ária A 
cigánybáróból, 7. Bor, asszony és dal, 8. Tavaszi hangok, 9. Kék Duna-keringő.

Az utolsó szám előadásánál az április 23-i koncerten a Népszínház énekkara is közremű-
ködött.

A bécsi filharmonikusok hagyományos január elsejei koncertjének hangulatát idéző első 
rendezvényre Szabadkán 1983. június 1-jén került sor. Az ötlet Murényi Mátyástól szárma-
zik, aki dirigense is volt a Szabadkai Nyár ’83 nevet viselő rendezvénysorozat nyitó hangver-
senyének, amelyen kizárólag Strauss-szerzemények szerepeltek. A színhely a városháza udva-
ra volt. Egy évvel később (1984. június 13-án), ugyanott, hasonló sikerrel szerepelt a város 
szimfonikus zenekara az igényes könnyűzenére szomjazó közönség előtt. Ezúttal nemcsak 
ifj. Johann Strauss, hanem Liszt, Lehár, Puccini és Tijardović is szerepelt egy-egy mű-
vel a műsoron, az énekes szólista pedig az Újvidékről érkezett Biszák Júlia volt. Ugyancsak ő 
énekelt az 1985. november 20-án Becsén megtartott könnyűzene-esten, amelyen Schubert, 
Puccini, Brahms, Kálmán Imre, Gounod, Tijardović és Offenbach legfülbemászóbb 
szerzeményei hangzottak el az öt Strauss-kompozíció mellett. 

Az első valóban szilveszteri koncertre Szabadkán 1988. december 27-én került sor. Ez 
alkalommal kizárólag a Strauss család opusából válogatott Murényi Mátyás: 1. Pizzica-
to-polka, 2. A denevér, nyitány, 3. Terefere-polka, 4. Mesék a bécsi erdőből, 5. Egyveleg A ci-
gánybáró c. operettből, 6. Császárkeringő, 7. Kék Duna-keringő.

A Szabadkai Filharmónia mellett ezen az esten a Szabadkai Leánykórus és a Bratstvo 
Nyugdíjas Énekkar is fellépett. Március 8-án, a nőnap alkalmából ezt a műsort teljes egészé-
ben megismételtük.1

1 A szerző 1959 óta maga is tagja a Szabadkai Filharmóniának
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Ettől kezdve, a nagy érdeklődésre való tekintettel, az év utolsó hangversenyét a  Straussok 
műveinek szenteltük. 

1989-ben ismét Biszák Júlia volt a szólista, 1990-ben Vitkay Kovács Vera és Vojislav 
Kuculović – mindketten az Újvidéki Operaház tagjai. 

A Jugoszlávia területén kitört háborúskodás miatt 1991-ben elmaradt a szilveszteri hang-
verseny, ebben az évben március 8-án a Zsinagógában játszott a Filharmónia utoljára, felvált-
va Strauss- és Brahms-műveket. 

1992. december 28-án még sikerült összehozni egy 
Strauss-estet, de a következő évben már nem, s azután 
még kevésbé.

A zenekar vezetősége érezte, hogy a koncertlátogató 
közönségnek nagyon hiányoznak az immár hagyomá-
nyossá vált koncertek, s mindent elkövetett, hogy leg-
alább  a szilveszteri hangversenyeket életben tartsa. Így 
történhetett, hogy 1995. december 27-én újra összeállt a 
Filharmónia, s Toplák Imre vezénylete alatt igen forró 
hangulatot teremtett a városháza tanácstermében. A si-
kerhez nagy mértékben hozzájárult a zeneiskola Bambi 
gyermekkórusa, amelyet Krizsák Irén tanított be, vala-

mint a szólisták: Vitkay Kovács Vera, Slavoljub Kocić és egy közreműködő fúvósegyüttes. 
Ezen a műsoron már nem csak a Strauss család művei szerepeltek. 

És akkor következett az 1996-os év, amikor egy helyett két szilveszteri koncertben is gyö-
nyörködhettek a szabadkaiak! December 26-án a Murényi Mátyás vezette MM Zenekar(!) 
adott karácsonyi–újévi koncertet, amelynek három szólistája volt: a belgrádi Jadranka Pet-
rović és a szabadkai Herodek Éva és Tóth Róbert. Az ugyancsak közreműködő leánykart 
Murényi Mátyás, a nyugdíjasok kórusát pedig Varga Péter vezényelte.

Három nappal később került sor a Szabadkai Filharmónia újévi hangversenyére. A ze-
nekarban több ismeretlen zenész is helyet foglalt: újvidéki és belgrádi kisegítők. A karmester 
is Belgrádból érkezett: Angel Šurevnek hívták. Ez alkalommal is három énekest kísért a 
zenekar: Baráth Szabó Emíliát, Gordana Tomićot és a magyarországi  M. Kontz Gábort. 

A következő évtől kezdve az újévi gálakoncerteket mindig megismételtük. Az első estre 
meghívóval lehetett csak belépni, a második estet pedig a szélesebb néprétegnek szántuk. 
Sajnos, a terem kis befogadóképessége miatt sokan kívül rekedtek. Ők azután vagy a rádiót 
hallgatták, amely egyenes adásban közvetítette a koncertet, vagy pedig megpróbálták kilesni, 
hogy a tévé mikor tűzi műsorra a gála-estről készített felvételt. 

1997-től kezdve ezeknek a később már karácsonyinak is nevezett koncerteknek a kar-
mestere Berislav Skenderović volt. A szólisták között mind kevesebb volt a szabadkai, mint 
ahogy a zenekarban is kevesen maradtak a régi filharmónia-tagok közül. A minőségre azon-
ban semmiképp sem lehetett panasz, a neves énekes szólisták – Jadranka Jovanović, Lory 
Andrea, Dragana Jugović del Monaco, Sáfrán Mónika, Mavrák Béla, Tanja Obrenović, 
Branislav Jatić és még sokan mások – akkora vonzerővel bírtak, hogy a jegyek már elővé-
telben mind egy szálig elkeltek. A műsoron leggyakrabban felbukkanó név továbbra is a 
Strauss volt, de más komponisták művei – opera-, operett- és musicalrészletek, valamint 
egyéb népszerű szerzemények – is szép számban elhangzottak ezeken a gála-koncerteken.

A Szabadkai Filharmóniának Berislav Skenderović nevével fémjelzett korszaka 2006-
ban ért véget, de a karácsonyi/szilveszteri/újévi ünnepi hangverseny nélkül már nem lehetett 

Ifj. Johann StrauSS aláírása
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meg a város. A december 28-án és 29-én megtartott koncert megszervezésével 2006-ban Pas-
kó Csaba lett megbízva, aki úgy oldotta meg a nehéznek bizonyult feladatot, hogy a  Szegedi 
Szimfonikus Zenekart kérte fel vendégszereplésre. A korábbi hagyományok  szellemében 
 összeállított műsor előadásában ekkor mindössze nyolc szabadkai vett részt: hét zenekari tag 
és a karmester – főtisztelendő Paskó Csaba.

A következő évtől némileg rendeződött a Szabadkai Filharmónia helyzete, a zenekarban 
mind több helybéli zenész foglalt helyet, ám a dirigensi pódiumon mindinkább vendégkar-
mesterek voltak láthatók. 2007-ben és 2008-ban még Paskó Csaba vezényelt, de 2009-ben 
már Miroslav Homen kezébe került a karmesteri pálca. A nagy sikerre való tekintettel a 
következő évben is ő lett felkérve az újévi koncert vezénylésére.

2011-ben és 2012-ben egy belgrádi dirigens, Stanko Jovanović állt a zenekar élén. Az 
újvidéki Aleksandar Kojić a 2013. december 29-én megtartott újévi koncertet vezényelte, ám 
2014-ben ismét Paskó Csaba állította össze a műsort, és vezényelte a zenekart.

A tavaly december 30-án megtartott koncert dirigense Stanko Jovanović, a két énekes 
szólista pedig Dobrotka Szilvia (a szabadkai zeneiskola egykori növendéke) és a belgrádi 
Tanja Obrenović volt. Az utóbbi Strauss Bécsi vér c. operettjéből adott elő egy áriát, amely 
ekkor hangzott el először Szabadkán.

Ami a programok összeállítását illeti, továbbra is az az alapelv, hogy a műsor legyen 
változatos. Strauss Kék Duna keringője és a Radetzky-induló nem maradhat el, de lehetőleg 
minden évben szólaljon meg egy-két Szabadkán addig nem hallott szerzemény is a nagy 
Straussoktól. A neves hazai és külföldi szólisták – énekesek, hangszeresek – teszik színessé és 
igazán vonzóvá ezeket az esteket, s úgy érezzük, a nézők örömmel fogadják azt a karácsonyi 
ajándékot, amit a filharmonikusok évről-évre oly nagy szeretettel nyújtanak át.
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Kórizs József – Sárközi Ottilia

Részlet a 2015-ben megjelent könyvből

Jászkunsági reformátusok leköltözése Bácskába II. József korában című könyvében Nagy 
Kálozi Balázs megírja a betelepülés körülményeit, és rögzíti a telepesek teljes névsorát, va-
lamint  gazdasági helyzetét, illetve a kapott földterületek nagyságát. A kezdet nagyon nehéz 
és viszontagságos volt, tele bizonytalansággal, háborgással és útkereséssel… Az új lakosok, 
akik Kunhegyesről és részben Tiszaburáról költöztek el, otthagyták szüleiket, rokonaikat, 
szomszédaikat, ismerőseiket – szülőhelyüket, mégis gyökeret eresztettek.

A Feketehegyre történt letelepedésről Kálmándi Pap János lelkész, aki egyben rektora 
is volt a falunak, értékes adatokat hagyott hátra. A születési és halálozási anyakönyveket ő 
kezdte vezetni, ezek a mai napig megvannak, és ezek alapján ismerhetjük meg hitelesen az 
akkori egészségügyi állapotokat és folytonosan a történéseket.

A telepesek hozták magukkal nyelvüket, vallásukat, szokásaikat és nem utolsósorban 
nyers, nyakas modorukat. Az ez időből származó statisztikai adatok a születést és elhalálozást 
illetően megegyeznek az akkori kunhegyesi kimutatással.

A természet és az ösztönösség törvényei uralkodtak. Annyi gyermek született, amennyi 
a természet rendje szerint születhetett, és annyian múltak ki ebből az életből, ahányat csak a 
természet adta gyengeség, elerőtlenedés és betegség okán a halál elragadott. Az élve születések 
arányszáma a huszadik század kezdetéig ezer lakosra 40-60 között ingadozott. A halandóság 
arányszáma pedig ugyancsak ezer lakosra 35-55 között mozgott. Mai szemmel nézve sokan 
születtek, de meg is haltak sokan. Egy-egy egészséges asszony 8-10 gyermeket is szült, de ezek 
közül átlagosan csak 3 érte meg a felnőttkort. A halottak 50%-a 5 éven aluli volt, 30%-a 
pedig 1 éven aluli. A 100 élve születettből átlagosan 30-40 már csecsemőkorban meghalt, de 
járványos betegségek esetén a számuk a 80-at is elérte.

Feketehegy lakosainak száma a telepítéskor 963 fő volt, de ez a szám állandóan változott. 
Voltak továbbtelepülők, de újabb betelepülők is. 1805-ben már kb. 1500-an voltak, 1820-ban 

KÓRKÉPEK FEKETEHEGYRŐL
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viszont 1810 magyar mellett már 6 német, 1857-ben a népszámláláskor 2719 magyar és 990 
német mellett még 136 zsidó is élt.

Az 1785 és 1873 közötti pontos kimutatás a születettek és meghaltak számát éves lebon-
tásban, valamint az éves szaporulatot tünteti fel az alábbi táblázatban:

Évszám Született Meghalt Szaporulat Évszám Született Meghalt Szaporulat

1785 30 11 19 1830 138 174 -36

1786 79 40 39 1831 143 155 -12

1787 87 56 31 1832 153 57 96

1788 71 25 46 1833 152 118 34

1789 53 43 10 1834 157 138 19

1790 97 75 22 1835 136 123 13

1791 65 43 22 1836 162 295 -133

1792 87 49 38 1837 145 139 6

Halotti anyakönyv 1785-ből
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1793 114 94 20 1838 166 104 62

1794 102 55 47 1839 153 146 7

1795 74 95 -21 1840 186 128 58

1796 110 40 70 1841 150 83 67

1797 85 52 33 1842 149 131 18

1798 89 95 -6 1843 186 99 87

1799 110 42 68 1844 205 109 96

1800 96 45 51 1845 191 113 78

1801 70 65 5 1846 170 153 17

1802 81 41 40 1847 155 185 -30

1803 73 97 -24 1848 170 201 -31

1804 124 97 27 1849 109 317 -208

1805 93 71 22 1850 96 190 -94

1806 132 99 33 1851 102 184 -82

1807 104 56 48 1852 181 150 31

1808 133 55 78 1853 149 112 37

1809 116 85 31 1854 213 95 118

1810 144 60 84 1855 181 129 52

1811 135 117 18 1856 198 109 89

1812 132 78 54 1857 188 108 80

1813 116 84 32 1858 170 110 60

1814 142 63 79 1859 196 130 66

1815 121 72 49 1860 168 112 56

1816 137 54 83 1861 182 123 59

1817 170 120 50 1862 190 112 78

1818 114 58 56 1863 167 113 54

1819 140 86 54 1864 135 99 36

1820 156 90 66 1865 153 99 54

1821 176 86 90 1866 162 140 22

1822 159 98 61 1867 145 101 44

1823 145 126 19 1868 171 126 45

1824 183 65 118 1869 153 125 28

1825 133 74 59 1870 161 86 75

1826 157 139 18 1871 138 131 7

1827 193 194 -1 1872 162 124 38

1828 78 138 -60 1873 166 103 63

1829 188 134 54
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A himlő sok 1-5 éves gyermek halálát okozta. A bejegyzés szerint 1817-ben például 65 
gyermek halt meg himlőben. 

Miután a védőoltást feltalálták, bár még időbe tellett, hogy a tömegek bizalmát is meg-
nyerjék, a helyzet lényegesen megváltozott. Ebből az időből való az a helyi szólás, miszerint 
az egyik szülő így vélekedik: „Nem ótás kell a gyereknek, hanem kenyír”…

Ritkaságszámba ment az az év, amikor a kanyaró, bárányhimlő, vörheny, szamárköhögés, 
influenza, a görcsös emésztési zavarok, a veleszületett rendellenességek és egyebek nem ragad-
ták el az újszülött gyermekek elég nagy részét.

Himlőben elhalálozott gyermekek 1790 és 1840 között

Tíz évvel a letelepedés után, 1795-ben az elhalálozásokra a következő bejegyzések talál-
hatók:

Életkor Meghaltak
halva született 3
0-1 hónapos 5
1-6 hónapos 6
6-12 hónapos 14
1-5 éves 44
5-15 éves 6
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15-20 éves 5
20-30 éves 3
30-50 éves 5
50-70 éves 4
70 év felett 1
Összesen: 96

A református szülők az újszülötteket igyekeztek még születésük napján megkeresztelni, 
nehogy esetleg kereszteletlenül haljanak meg. Talán innen ered az a szokás, hogy itt, Bácsfe-
ketehegyen a névnapok megtartásának volt hagyománya inkább, mint a születésnapoknak.

A nagyfokú csecsemőhalandóság másik oka az anya- és csecsemővédelem szinte teljes 
hiánya volt. A várandós anyák szinte az utolsó percig dolgoztak, nemegyszer a mezőn szül-
ték meg gyermeküket. Legtöbb esetben még a bábát sem hívták ki. Egyik asszony segített a 
másiknak, de ez a segítség is csak a baba köldökzsinórjának az elvágásából állt. A várandós 
anyák már szülés előtt a maguk módján vigyáztak magzat egészségére. Igyekeztek távol tar-
tani magukat a temetésre járástól. Kerülték a veszekedést, nyugalmi állapotuk megőrzésére 
törekedtek. A rácsodálkozástól óvták magukat.

Kezdetben a népi babonák is jelen voltak, de nem igazán volt széleskörű jelentőségük. 
Nem akartak róluk tudomást venni.

A felcseperedett gyermeket nem dédelgették. Korán beosztották a mezőgazdasági ter-
melésbe vagy a kisebb testvérek gyámolítására. A gyermekek gyakran még télen is mezítláb, 
egy szál ingben szaladgáltak. Sokan elég nagy szegénységben éltek, de ha megbetegedtek, 
igyekeztek gyógyítani őket. Református őseink vallásukból eredően nem vitték beteg gye-
rekeiket szent helyekre, búcsúhelyre a gyógyulás reményében. A betegápolás családon belül 
az asszonyok feladata volt. Megelégedtek a természet adta hagyományos népi gyógyászat 
gyakorlatával. A gyógynövények ismerete és használata sokuktól nem volt idegen. Léteztek 
olyan személyek is, akik szívesen átadták ebbéli tudásukat. Ismeretes, hogy Kis Mária pl. 
veszett kutya harapását is gyógyította… Kis Mária utódai a mai napig is viselik az Orvos 
Kis vezetéknevet.

Korabeli anyakönyvi bejegyzés a himlőoltásról



VMHE Évkönyv 6.

120

A születésszabályozás, illetve a fogamzásgátlás csak később terjed el, főként azért, hogy 
megakadályozza a családi föld szétaprózódását örökösödéskor. A gyermektől való megsza-
badulás leggyakoribb módja az abortusz volt. Csak a feketehegyi nazarénusok voltak igazán 
nagycsaládosok, ugyanis számukra ez a cselekedet nagy bűnnek számított. Mindig akadtak 
azonban javasasszonyok, akik bizonyos füveket, gyermekhajtó porokat készítettek és itattak 
a terhes asszonyokkal, lányokkal és egyéb praktikákat ajánlottak. Az „angyalkacsináló asz-
szonyok” a magzatelhajtást tályoggyökér /hunyor/ segítségével végezték, kockáztatva a kezelt 
életét és saját maguk lecsukatását is. Orvosok is végeztek magzatelhajtást. Nem volt ritka az 
újszülött gyermek kitevése és sorsára hagyása sem. Számos esetben a szülő anyák is áldozatai 
lettek az újszülött világra jöttének.

Az elhalálozás anyakönyvezése kezdetben a család bejelentése alapján történt, mivel a 
falunak nem volt orvosa. Az elhalálozás okának megjelölése idővel változott. Az 1795. évi 
elhalálozások okát és számát hivatott a következő ábra bemutatni 10 évvel a letelepedés után:

A halál oka Meghaltak 
száma

sinlődött 21
nehéz nyavalya 8
himlő 42
száraz nyavalya 3
kelevény 3
dagadozás 4
száraz betegség 2
nyavalya 2
fulladás 1
ismeretlen 6
Összesen: 92

Egyéb halálesetek okaként a következőket jegyezték fel: ló rúgta agyon, szívszorítás, vízbe 
fulladt, lábfájás, sárgaság, kocsi összvetörte, kereszteletlen, kútba fulladt, forró víz, vérfolyás, 
idétlen, veszettség, föld ráomlott, trachomában, sű, az ég csattanásától, hagymáz, főbe ütöt-
ték, elme kavarodás, mennykő, elfonnyadt, véletlenül, erőszakos halál, ittasan agyonverték, 
vérmérgezés, merevgörcs, spanyol nátha, felakasztotta magát…

Vidékünkön 1831-ben felütötte a fejét a kolera. Feketehegyet 1836-ban érte el. A falu 
lakossága nyár közepén nagyban aratott. Ez a betegség rohamosan fokozódó hasmenéssel 
kezdődött, majd szívfájdalmak léptek fel, a beteg erejét veszítette, és gyorsan meghalt. A 
betegség kezdeti stádiumát elég nehéz volt felismerni. A kolera tüneti kezelésével és esetleges 
gyógyításával kapcsolatban eltért egymástól az orvosok és a hatóság véleménye. Próbálkoztak 
fürdők alkalmazásával, alkoholos bedörzsöléssel, érvágással, valamint intenzív dohányzással, 
füstöléssel. Akkor még nem tudták, hogy a kolera fő terjesztője a beteg ürülékével és váladé-
kával fertőzött ivóvíz. A betegség bacilusát a legyek is terjesztették, a beteg ürülékéről átvitték 
az ételre. A védekezés egyszerű lett volna, ha fertőzött beteg ürülékét mésszel ártalmatlanná 
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teszik, vagy a fertőzött vizet fogyasztás előtt felforralják, esetleg ecettel megsavanyítják. Ezt 
azonban akkor még nem tudták. 

Az akkori lakosságnak több mint a 10%-a meghalt. A halottakat oltott mésszel fertőtle-
nítették és eltemették. Aztán a falu első temetőjét bezárták, és ide többet nem temetkeztek. 
Az lett az ócska temető a 20. századi lakosok tudatában. A volt temető helyén áll ma a bács-
feketehegyi általános iskola épülete. A temetkezést a falu északi részén levő nagy temetőben 
folytatták.

Feketehegyen tudott dolog volt, hogy sok lakosnak van szőlőültetvénye, és a szőlőből 
bort készítenek. Nem voltak ezek minőséges borok, de a savanykás nedű üdítően hatott a 
nyári nagy melegben. Aratáskor sokan ilyen bort vittek magukkal ivóvíz helyett is. Ebből 
ittak az aratók és asszonyaik is, meg a kaszát elbíró fiúcskák. A kolerajárvány múltával csak 
később derült ki, hogy ezek a családok túlélték a járványt. A kolera bacilusa ugyanis savanyú 
közegben elveszti szaporodó képességét. Így a borra mint jótevőre emlékeznek Feketehegyen.

1836-ban kolerában elhunytak napi kimutatásban

a hó napjai július augusztus szeptember október
1   17 1  
2   15    
3   20 1  
4   9    
5   9 1  
6   9 1  
7   7    
8   6 3  
9   5 1  
10   5    
11   2    
12   1    
13   4 2  
14   2    
15   2    
16   2    
17   1    
18        
19   2    
20   1    
21   4    
22 1 2    
23   1   1
24 4      
25 3      
26 3      
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27 6 1    
28 11 1    
29 14 1    
30 22 1    
31 20      

A telepítést követő időben az orvosi ellátás igen hiányos volt. Egyetlen orvosa volt Baj-
sának, Kishegyesnek, Szeghegynek és Feketehegynek. Ő látta el csak szimbolikusan a falut. 
Gyakorlatilag rá nem is számíthattak a lakosok. 

Az orvosdoktorok képzése sokáig latin nyelven történt és kezdetben csak a Bécsben vég-
zett orvosokat ismerték el. Az orvosok helyett igen nagy számban működtek diploma nélküli 
sebészek. Ezek rendszerint borbélyok vagy felcserek voltak, akik a hadseregben leginkább 
szanitécként szolgáltak és ott a sebesülteket látták el. A borbélyok egyike-másika sikeresen 
húzott fogat vagy vágott eret. Nagy szerepük volt a bábáknak a szülés levezetésében és ta-
nácsadásban. A református vallásból eredően a babonaságban nem igen hittek, de a javasasz-
szonyok bevált gyógyítási módjait elfogadták.

Halál esetén az orvos nem jött kis megállapítani a halál bekövetkeztét. Erre az esetre a 
református egyház presbitérium tagságából neveztek ki két személyt „halottlátónak”. Az ő 
szerepük volt, hogy haláleset alkalmával megállapítsák a halál bekövetkeztét, megadják a 
terminust, hogy mikor temethető el az elhunyt. Ők határozták meg a haláleset okát is. Leg-
többször az ő diagnózisuk olyan volt, hogy a halál oka ismeretlen, sinlődött, nehéz nyavalya... 
A két halottlátogató a lelkésznél jelentést tett, hogy anyakönyvbe kerüljön a bejegyzés.

Feketehegyiek a temetkezéssel kapcsolatosan az ősi szokást sokáig megőrizték. Ugyanis 
a koporsó fenékdeszkája csak lécezve volt és arra egy nádréteget terítettek. Nyáridőben a 
koporsó alá vödörben jeget helyeztek, és ebben az esetben az áteresztő nádréteg azt a célt 
szolgálta, hogy hűtsék a már-már bomlani készülő hullát, mert kezdetben két napig is vir-
rasztottak mellette. A jeget szalmával bélelt vermekből hozták, amelyet telente termeltek ki 
a mészárosok részére. Innen hozott jéggel hűtötték nyáron a levágott jószág húsát is. Csak az 
1860-as évektől temették már másnap a halottat.

A kun hagyománynak tudjuk be, hogy a sötétkék volt a gyászszínük. Őseink koporsóit 
kék vagy lila színre festették. Ezt a hagyományt még akkor is megőrizték Bácsfeketehegyen, 
amikor a kibocsájtó ősi település, Kunhegyes már több mint 100 éve felhagyott a kunkékre 
festett koporsókkal. 
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Papp László

Midőn a haza nagy fia, Kossuth Lajos meghalt, és a 
nemzet hazahozatta, hogy a haza földjében lelje meg örök 
nyugodalmát, alig volt város, falu, község, amely az orszá-
gos gyász befolyása alatt ne akart volna Kossuth-szobrot 
emelni. A többi megyéhez hasonlóan így volt ez Bácskában 
is. Bár a lelkesedés sok helyütt csak lelkesedés maradt, nem 
így Ómoroviczán, ahol sikerült gyűjtés útján mellszob-
rot készíttetni. A szobor 120 éves történelme során 
nyomon követhető az Ómoraviczaiak példamuta-
tó összetartása, fejlődése és ennek köszönhetően 
megmaradásuk ebben a világban. 

Magyarországon 1894. március 15-én ter-
jedt el először a hír, hogy Kossuth Lajos, a 
„szabadság lánglelkű apostola” meghalt. Ómoro-
viczára is gyorsan eljutott a hír, és gyászba borí-
totta az 1848-as szabadságharc évfordulójának a 
megünneplésére készülődő lakosságot. Gyászlobo-
gók és harangzúgás jelezte a szomorú eseményt. 
Mintha ezen a napon a természet is siratta volna 
a haza nagy halottját, délután 3 és 4 óra között 
villámlással és menydörgéssel kísért záporeső esett 
a faluban. A halálhír, mint később kiderült, nem bizonyult igaznak, de ekkor remény már 
nem volt a nagybeteg felgyógyulására. Az Isteni végzésen megnyugodva mindenki csendesen 
készült a gyászra, amely az első hírt követő ötödik napon be is következett.1 1894. március 
20-án 10 óra 55 perckor Torinóban meghalt a magyar haza legnagyobb fia. 
1 Pénovátz Antal (szerk.): Kossuth Lajos, Moravica 1894–1994. 
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1894. március 16-án, még az első gyászhír idején történt, hogy Vojnits Dezső, az ómo-
roviczai önsegélyegylet sorrendben 4. elnöke a helyben felállítandó Kossuth-szobor eszmé-
jét megpendítette. A „»megye egyik legmagyarabb községében, Ómoroviczán Kossuth Lajosnak 
tehetségünk szerint egy szerény kis szobrot emelni« dicső dolog lenne. Az indítványt az éppen 
felszámolásban levő önsegélyegylet felszámolóbizottságának tagjai elfogadták, és kijelentették, 
hogy »a maguk jutalékából az Ómoroviczán felállítandó Kossuth-szoborra 50 forintot szívesen 
adnak«.”2 Ez volt az első pénzadomány, amely a mozgalmat elindította. Határozatban ez úgy 
adatott át az önsegélyegylet 5. szövetkezeti elnökének, hogy amennyiben nem valósul meg 
 Ómoroviczán a szoborállítás, akkor az összeg a Budapesten felállítandó országos szoboralap-
ba küldessék el.3 

1894. március 29-én a képviselő-testület küldöttséget választott azzal a feladattal, hogy 
utazzon el Budapestre az április 1-jén tartandó temetésre. A küldöttségbe önkéntes alapon 
jelentkeztek: Ambrus Bálint (bíró), Mang István, Obláth Lipót, Neufeld Adolf, Ungár 
Béla, Hollander Mór (községi írnok), Kötő József, Mészáros József, Boldog János, 
Csákvári József, Ungár Pál és Nagy Sándor.4 

A gyásznapon (április 1.) a református egyházközösség hálájának és tiszteletének jeléül a 
következő intézkedéseket hozta:

•	A templom belsejét fekete posztóval bevonják, fekete zászlókat állítanak fel.
•	A nemzeti zászlót fekete fátyollal beborítják, és az Úr asztala mellett állítják fel.
•	Reggel 6 órától 7 óráig szólnak a harangok.
•	10 órakor újra megszólalnak a harangok.
•	A zsúfolásig megtelt templomban a gyülekezet gyászénekével kezdődik a közös 

gyász.
•	10 óra 30 perckor Hetessy Viktor lelkipásztor gyászbeszédet mond.
•	A beszéd végén a gyülekezet elénekli a Szózatot. 
•	Határozat születik a Kossuth-szobor felállításáról.
•	A gyászlobogókat kitűzik a lelkészlakon, a toronyban és a három iskolában. A 

lobogók 6 hétig maradtak kitéve.
A Református Egyház Jegyzőkönyvének utolsó sorai: „Legyen áldott az Isteni kegyelem, 

hogy a nemzetnek Kossuth Lajost adta, hogy őt oly hosszú évekkel megáldotta, és hogy nekünk 
megengedte, hogy könnyeinket hullathattuk annak ravatalánál, kinél nagyobb ember nem szüle-
tett e haza földjén.”5

Hetessy Viktor, a református egyház lelkésze kinyomtatta, és áruba bocsátotta gyászbe-
szédét, majd tiszta jövedelmét (12 forintot) az Ómoroviczán felállítandó Kossuth-szoborra 
adta 1894. május 1-jén. Ezáltal a szobor anyagi és erkölcsi ügye újabb lendületet kapott. Má-
jus 5-én a községi képviselő-testület határozata alapján Ómorovicza 1895. évi költségvetése 
100 forint támogatást irányozott elő a szoborállításra, s így három helyen lett a szobor ügye 
felkarolva.6 Megalakult a Kossuth-szoborbizottság is:

Elnök: Kovács Gyula ref. tanító, a Polgári Kör elnöke. Jegyző: Máthé László ref. tanító, 
a Polgári Kör jegyzője. Tagjai: Hetessy Viktor református lelkész, Schadl Ignátz római kat-
holikus lelkész, takarékpénztár-elnök, Csákvári Lajos községi bíró, Dembitz Vilmos  orvos, 

2 U. o.
3 Máthé László: Ó-Moroviczai Ünnepély, 1896.
4 Drenkovics, Hovány, Magyar, Szimin, Papp: Örökségünk része, 2005.
5 Református Egyház Jegyzőkönyve, 1894. március 8. Ómorovicza.
6 Máthé László: Ó-Moroviczai Ünnepély, 1896.
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takarékpénztár-igazgató, Vojnits Dezső, a népbank elnöke, Neufeld Adolf, a takarék-
pénztár könyvelője, Szőczi Bálint, a takarékpénztár pénztárosa, Muzsik János, a népbank 
pénztárosa, Kötő József, a Polgári Kör pénztárosa, Varjas Sándor, Mészáros József, Kötő 
Lajos, Nagy Bálint, Török Bálint, Jeges András, Kovács Gáspár, Ambruzs János, Kovács 
János, Gál István, Hamar Mihály.7

Az adományok gyűjtését 1895. március 15-én kezdték a Polgári Kör helységének aszta-
lára kitett íven. Ugyanezen év november 2-án a lakosság körében is gyűjtőakcióba fognak. 
Kovács Gyula elnökre bízzák, hogy a község nagybirtokosait, egyházi hatóságokat, pénz-
intézeteket, egyleteket és még a község országos képviselőjét is a támogatásnak megnyerje. 
1896. január 5-én a Polgári Kör közgyűlése 100 forintot szavaz meg a szoboralapnak, január 
19-én pedig már megalakítják a végrehajtó szoborbizottságot. A szoborbizottság 17 hónap 
lankadatlan buzgalmának köszönhetően „kicsik és nagyok, szegények és gazdagok, vallásfeleke-
zetek, képviselő-testületek, műkedvelő polgárok és honleányok, vidéki hazafiak és szegény színé-
szek, összesen 629-en a szobor költségeit összeadják, 32-en kétszer is adnak, hogy Magyarország 
egyik legdicsőbb fiának, Kossuth Lajosnak Ó-Moroviczán szobrot emeltethessenek.”8 Voltak, akik 
önkéntes munkával vagy más felajánlással járultak a szoborállítás költségeinek csökkentésé-
hez. Befolyt összesen: készpénz 1021 forint 13 krajcár, 3390 db tégla, 3 kocsi homok, 50 kg 
cement. Schumacher Károly és Lengyel János kőművesek a szobor alapját ingyen lerakják. 
Neufeld Adolf helybeli birtokos, fakereskedő felajánlja, hogy a szoborparkot maga fogja 
díszes oszlopokkal és gerendakorláttal körülvétetni.

A következő községekből érkeztek hozzájárulások: 
•	Ó-Morovicza  611
•	Topolya 2
•	Roglaticza puszta  5
•	Szabadka 2
•	Zombor 1
•	Cservenka 1
•	Bajsa 1
•	Csuza 4
•	Czegléd 1
•	Bálincz 1 
•	Adakozó összesen:  629

A bizottság a szobrot Budapesten, Gerendai Antal kőfaragó és szobrász műintézeté-
ben rendelte meg. A mellszobor bronzzal futtatott cink, nagysága 78 cm, belülről üreges. A 
Kossuth-szobor alkotói Gerendai Béla és Kiss György szobrászok voltak, akik az öntés és 
kivitelezés munkálatait a fent említett műhelyben végezték el.9 Öntőműhelyükben több Kos-
suth-szobor is készült, némelyek nagy hasonlóságot mutatnak az ómoroviczaival, pl. a szen-
tesi városházán, Técsőn, Bárándon, Balatonkenesén található Kossuth-szobrok, ám mégsem 
azonosak.10 A mellszobrot „elkészültekor süttői világos márvány talapzatra állították, amelynek 
a párkányzata finoman ki volt csiszolva, lapjait pedig fénytelen kidolgozásban hagyták. A talap-
zat magassága 250 cm volt, és így a teljes emlékmű 328 cm-es nagyságban pompázott.”11 A szobor 
7 U. o.
8 Máthé László: Ó-Moroviczai Ünnepély, 1896.
9 Pénovátz Antal (szerk.): Kossuth Lajos, Moravica 1894–1994.
10 Besnyi Károly: Honosságunk jelképei : Térmegjelölés Bácskossuthfalván. In Bácsország 2015/2 (73.) 

54–56 (2013)
11 Pénovátz Antal (szerk.): Kossuth Lajos, Moravica 1894–1994.
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körül egy 5 x 5 méteres szoborparkot alakítottak ki, és a Jónás András helybéli lakatosmester 
által készített díszes vasráccsal körülkerítették. A bizottság a szoborért 1020 forintot fizetett, 
beleszámítva a 25 méter hosszú kovácsoltvas rácsozatot is.

A felavatás előtt az egyházak és a község között vitára került sor: mindkét egyház a saját 
területén szerette volna látni a szobrot, a község pedig azt hangoztatta, hogy köztérre kell 
 helyezni, senki sem tulajdoníthatja ki magának. Hosszabb tárgyalások után a Bácsér jobb 
partján, a falu központjának útkereszteződésénél állították fel. Helymegjelölése ma, 2016-
ban: A központi nagy útkereszteződésnél, a Bajsai út–Szent István utca találkozásánál, a 
Látványkút előtt pár méterrel. A szobor a pacséri útra nézett.

A millennium évében, 1896. augusztus 20-án, Szent István napján került sor a szobora-
vatásra. Ez volt a világon felállított köztéri Kossuth-szobrok között a 7., Bács-megyében az 
első.12 Az ünnepnek pompásan kedvezett az időjárás, nem zavarta sem eső, sem zivatar. Már a 
kora reggeli órákban kürtösök járták be Ómorovicza fellobogózott utcáit, harsány kürtszóval 
jelezve a falu polgárainak a nagy nap eljöttét. Délelőtt 10 órakor kezdődött az ünnepi műsor, 
ekkorra már talpon volt Ómorovicza apraja-nagyja. Egymás után csoportosultak a díszma-
gyarba öltözött hölgyek és urak, díszes koszorúkkal. Hozzájuk csatlakoztak a vidéki vendé-
gek – igen szép számban érkeztek. Jöttek Gyulafalváról, Csonoplyáról, Szabadkáról, Bajsáról, 
Csúzáról, valamint a szomszédos községek egyházi képviselői is jelen voltak stb. Hivatalból 
jelen volt Császár Péter járási főszolgabíró. Az ünnepélyt némileg megzavarta dr. Pataj 
zombori ügyvéd és lapszerkesztő, aki az ünnepélyen függetlenségi programmal akart fellép-
ni. Dr. Pataj zászlókkal érkezett az ünnepélyre, de a zászlókat a főszolgabíró a nép kezéből 
a rendőrök által elvetette, és bevitette a községháza udvarába. Ezáltal a napi politika hangja 

12 Dr. Ádámfi József: A világ Kossuth-szobrai. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest [1979]
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egy kis időre megbontotta az ünnepi hangulatot. A szoborbizottság meghívta Kossuth Lajos 
fiát, Kossuth Ferencet is az ünnepségre, de ő nem jött el, okát nem tudni.13

„A 4000–5000 főre fölszaporodott polgárság menete élén a szoborbizottsággal és a tűzoltó-
sággal, a katolikusok Szent-István napi istentisztelete után (a protestánsok nem tartottak istentisz-
teletet) a községháza elől indultak el a leleplezendő szoborhoz”.14 Az ünnepély igen szép rendben 
folyt le, de egyes résztvevőknek úgy tetszett, mintha Kossuth Lajosban nem is annyira a 
nagy hazafit ünnepelték volna, hanem mintha a protestánsok és egyházuk nagy szülöttjét, 
ami a szoboravatási ünnepély ezen pontjára némi árnyékot vetett.

A szobor-leleplezési ünnepély programja:
Himnusz: énekelte a Polgári Kör énekkara.
Szobor-leleplezési ima: Hetessy Viktor ómorovicai ref. lelkész egy hosszú alkalmi imát 

olvasott fel; az imát, de kivált a prédikátor pátoszát a reformátusok hangosan megéljenezték. 
Részlet az imából:
„Mindenható Isten! Szeretetnek örök forrása! ... dicséret, dicsőség és hálaadás szent nevednek 

azon kegyelemért, hogy megengedted érnünk ez ünnepélyes napot, melyen a kegyelet és hála oszlo-
pát avatjuk fel ama férfiúnak emlékére, kinél igazabbat és nagyobbat még nem ismert a magyar 
nemzet.”15 

Hetessy Kossuth emlékszobrát a „kegyelmes Isten, a mindenható égi Felség” védelmébe 
és oltalmába ajánlotta.

Nemzeti ima: énekelte a Polgári Kör énekkara. 
Millenniumi és szobor-leleplezési beszéd: Tartotta Kovács Gyula, a Polgári Kör és a szo-

borbizottság elnöke. Beszéde emelkedett és lelkes volt, zúgó tetszést aratott.
Részletek a beszédből: 
„…ezer esztendeje annak, hogy a magyarok itt laknak. Igen! egy ezredéve, hogy párduczos 

apáink sátort ütöttek a zúgó négy folyam vadvirágos partjain, s vérrel megszerezték ezt a hont, 
mely annyi zivatarok dúlása s »vak visszavonás tüze« után is szabadon fennáll. (...) Mélyen 
tisztelt ünneplő közönség! Most már itt áll előttünk Kossuth Lajos alakja, hogy épüljünk látásán 
és lelkesedjünk rajta. (...) Ha csüggedünk s erőink hanyatlanak, az Ő érc alakja fog bennünket 
bátorítani.”

Kovács Gyula beszédét követően a szobrot leleplezték.
Millenniumi Himnusz: énekelte a Polgári Kör énekkara.
A szobor előtt: Írta és szavalta Faragó József. A vers első nyolc sora:

„Lehullott a lepel! ... Ím itt van előttünk
Kossuth édes apánk ércbe öntött szobra;
Az egyenlőségnek, a testvériségnek
S a szent szabadságnak örök bizonysága
A szabad eszméknek ékes szószólója,
A jobbágy rendszernek megsemmisítője,
Dicső apostola a népszabadságnak, 
S a mi édes hazánk újjá teremtője.”

Élj, őseink hazája: Énekelte a Polgári Kör énekkara.
A Kossuth szobor története: Elmondta Máthé László református tanító a szoborbizottság 

jegyzője. Részlet a beszédből:
13 Szabadka és Vidéke, 1986. augusztus 30.
14 U. o., 1896. augusztus 30.
15 Máthé László: Ó-Moroviczai Ünnepély, 1896.
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„Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Csekély az én erőm ahhoz, hogy egy szellemóriásnak, mint Kossuth Lajos volt, az érdemeit 

méltassam, de amit lelki erőmmel ki nem tudok fejezni, azt pótolni iparkodom szívem őszinte 
érzelmeivel, midőn arra törekszem, hogy a Kossuth Lajos szobor történetét és vele kapcsolatban 
Ómorovicza közönsége hazafias érzelmeit előadjam. Hogy miért óhajtottunk mi neki múló és 
romlandó emléket állítani, miért vésettük dicső nevét köbe, miért óhajtottuk mellszobrát ércben is 
megörökíteni, midőn az már ott van minden igaz magyar szívben?  

...Azért, mert oltárt akartunk emelni a hazaszeretetnek!”16

Szózat: Énekelte a Polgári Kör énekkara.
A szobor átadása a községnek: Kunszabó Antal községi jegyző atillában átvette a szobrot 

a szoborbizottságtól.
Kossuth-induló: Énekelte a Polgári kör énekkara. Az ének alatt a díszmagyarba öltözött 

hölgyek és urak elhalmozták díszes koszorúikkal és virágcsokraikkal a szobrot, úgy hogy 
szinte meg sem lehetett közelíteni. A szobor körül színes lampionokat gyújtottak, amik még 
a következő napon is égtek.

A szobor átadását követően a szervezők bevonultak a Polgári Kör helységeibe, ahol ki-
sebbszerű bankett volt. Az első köszöntőt Kovács Gyula rektor mondta a királyra, Hetessy 
lelkész úr pedig a meg nem jelent Kossuth Ferencre. Az ünnepély után egész nap egy kis 
füzetecskét árultak: Máthé László: Ó-Moroviczai Ünnepély címmel adta közzé a szoborle-
leplezés minden beszédét, az imát, a verset, az adakozók listáját. Az ebből származó bevételt 
a mellszobor parkosítására szándékozták fordítani. Este több helyütt táncmulatságokat tar-
tottak.17

A községi elöljáróság 1906. november 29-én megtartott rendkívüli közgyűlésén hozott 
határozat alapján kérelemmel fordultak a belügyminisztériumhoz a falu nevének megváltozta-
tása érdekében. Kérelmükben azt kérték, hogy a falu új neve Ó-Morovicza helyett –  Kossuth 
Lajos emléke iránti tiszteletből – Kossuthfalva legyen. A magyar királyi  belügyminisztérium 
1907. május hó 8-án 20832/907 sz. rendeletével megengedte a Bács-Bodrogh vármegyei 
Omorovicza község nevének Kossuthfalvára leendő megváltoztatását.18 

A minisztérium értesítette döntéséről dr. Városy Gyula kalocsai érseket, valamint 
Bács-Bodrog vármegye alispánját, Vojnits urat. Az érsek továbbította a minisztériumi hatá-
rozatot az omoroviczai katolikus egyháznak, Bács-Bodrog vármegye alispánja pedig körlevél 
formájában értesítette a vármegye valamennyi főszolgabíróját, községi elöljárókat, hogy az új 
helynév használata feltétlenül kötelező.19

Mivel Magyarországon ezekben az években több Kossuthfalva község létezett, és sok 
probléma adódott e körül (posta), a falu lakossága névváltoztatást kért, amit meg is kapott. 
Scultéty Ferenc Bács-Bodrog vármegye alispánjának körlevele:

„A m. kir belügyminiszter úr 1912. november hó 4-én 161984/1912. IV-b. szám alatt kelt 
harmadfokú határozatával a topolyai járásban levő »Kossuthfalva« község helynevét »Bácskossut-
hfalvá«-ra változtatta meg.”20

16 Máthé László: Ó-Moroviczai Ünnepély, 1986.
17 Szabadka és Vidéke, 1986. augusztus 30.
18 Bács-Bodrogh vármegye Hivatalos Lapja, 22. sz. 445. o.
19 Drenkovics, Hovány, Magyar, Szimin, Papp: Örökségünk része, 2005. 45. o.
20 Bács-Bodrogh vármegye Hivatalos Lapja, 50. sz. 1235. o.
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Pósa (Muhi) Mária

Egy pusztában álló márványkereszt elfeledett emeltetője

Az 1870-es évek határrendezése során a Magyarkanizsá-
hoz tartozó, Oromparton fekvő hatalmas tanyavilágot 10 
párhuzamos, ÉK–DNy irányú úttal szelték át. Egy-egy út a 
nevét többnyire az adott út első tanyájáról kapta. 

A 10 út közül egy, amelynek az elején álló keresztről, de 
főként állíttatójáról szólni szeretnék, a Mészáros út. Ez a mai 
Oromhegyes és Tóthfalu területeinek határán indul, majd 
áthalad Tóthfalun és a hozzá tartozó határrészeken, hogy 
végül Orom térségében rácsatlakozzon a Kanizsa–Zenta ha-
tárútra. 

A Mészáros út elejéről Mészáros tanyát, amelyről az utat 
elnevezték volna, nem őriz az emlékezet. Viszont most is áll a 
Zentai út és Mészáros út metszésében egy körülnyesett par-
ton egy márványkereszt, és mindig van rajta virág.

Arra jártunkban kíváncsiságból álltunk meg a keresztnél. 
A kereszten nem azt találtuk, amit vártunk! Azon ugyanis ez 
áll: Isten dicsőítésére emeltette Mészáros Ignácz. Semmi több, 
még évszám sem. Éppen a rajta álló szűkszavúság csigázta 
tovább kíváncsiságomat. Jó lett volna tudni, mikor emel-
ték a keresztet, és ki is volt az emeltetője? Hogy róla nevez-
ték-e el egykor az utat? És hogy azonos volt-e, vagy rokoni 

ISTEN DICSŐÍTÉSÉRE EMELTETTE  

MÉSZÁROS IGNÁCZ
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 kapcsolatban állt-e azzal a Mészáros Ignácz nevű pappal, aki 
Kanizsa szülötteként többekkel együtt részt vett az 1848/49-es 
szabadságharcban? 

Mivel kérdéseimre választ helyben nem kaptam, a kalocsai 
Főegyházmegyei Levéltárhoz fordultam. Onnan meg is érkezett 
a válasz három okirat másolatának kíséretében. A három okirat 
közül egy az emeltető ó-kanizsai Mészáros Ignácz prépost-plé-
bános kérelme 1882-ből, egy az Érseki Hivatal idevonatkozó 
belső utasításait tartalmazó irat, egy pedig a kérelemre adott 
válasz volt.

Elsőbb a kérelmen álló szöveget idézem, (az a legnehezeb-
ben olvasható), abból kapunk választ majdnem minden feltett 
kérdésemre, utána pedig részlet következik az Érseki Hivatal 
válaszából: 

Főtisztelendő Érseki Hivatal!
Az ó-kanizsai szállások mellett, a zentai úton általam felállított kőkereszt, a felállító mester-

nek értelmetlen és hanyag művelete folytán egy orkán erejű szélvész által kiingatva összetört. Ne-
hogy a hívek tiszteletének eme megszokott tárgya hiányozzék, az elromboltnak helyére a magam 
költségén márvány keresztet emeltem, melynek alaptőkéje jelenleg 57 ft. és 66 krajcárt tészen ki.

Mély alázattal esedezem a főtisztelendő érseki hivatalnak, miszerint az újbóli felállítását 
helyben hagyni és általami felszenteltetését, illetve megáldatását kegyesen megengedni méltóztas-
sék.

Kiváló szokott tiszteletem nyilvánítása mellett önökhöz a Főtisztelendő érseki Hivatalnak
Ó-Kanizsán 1882. május 6-án.

Legalázatosabb szolgája 
Mészáros Ignácz 
prépost plébános

A kereszt felirata

MéSzároS Ignácz kérelme (részlet)
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A másik okirattal az Érseki Hivatal utólagosan jóvá-
hagyja a kereszt saját költségen történt felállítását, és elis-
merését nyilvánítja e nemes tettért. Majd így fejezi be a 
kérelemre adott válaszát:

…. egyúttal megengedtetik, hogy Főt. Magasságod a ke-
resztet az előírt egyházi szertartás szerint ünnepélyesen meg-
szentelhesse.

Kalocsa, 1882 9/5.
Exp. 9/5. olvashatatlan aláírás

Arra, hogy mikor és milyen szertartás mellett került 
sor a kereszt megszentelésére, nem kerestem a választ.

Innentől viszont egyértelmű, hogy a Mészáros út sar-
kán ma is álló (és esetleg az azt megelőző) kereszt felál-
lítása bizonyosan egybeesik az 1870-es években indított 
határrendezéssel (ami hosszadalmas folyamat volt). Ebből 
pedig következik, hogy ez az út a kereszt állíttatójáról 
kapta a korábban és némely szakaszán ma újból haszná-
latos Mészáros nevet. Ám az emeltető kiléte, személye 
mára teljesen kikopott a köztudatból, annak ellenére is, 
hogy még 30–40 évvel ezelőtt számtalan tanya állt a ke-
reszt környékén. 

További levéltári adatokból fény derült arra is, hogy 
a keresztet emeltető Mészáros Ignác prépost plébános 
azonos azzal az 1848-as szabadságharc Mészáros Ignácz 
nevű honvédszázadosával, akinek felújított sírjánál a ka-
nizsai Nagytemetőben az utóbbi közel 20 évben rendsze-
resített megemlékezéseket tartanak.1

Rövid életrajzából tudjuk, hogy Mészáros Ignáczot 
Kanizsán anyakönyvezték 1820-ban, és ott is temették el 
1889-ben.

1835-ben lett papnövendék, majd 1836/1837-ben bölcsészhallgató az Egri Szeminárium-
ban. Azt követően 1843-ig írnok, illetve hivatalsegéd az Érseki Udvarban–Érseki Hivatalban, 
1844 és 1852 között pedig káplán több nyugat-bácskai településen (Bezdánban 1844–1845, 
Zomborban 1847–1848, Bajaszentistvánon 1851, Doroszlón 1852). 

Miközben 1848-ban honvédnek állt. 
A szabadságharcban való szerepéről a tisztázó eljárást a szentszék előtt 1850 és 1852 kö-

zött folytatták le. 
Úgy tűnik, megfizetett a szabadságharcban való részvételéért. Egy évét, 1853-t homály 

fedi. 
1854 és 1869 között adminisztrátori szerepkört töltött be.

1 Mészáros Ignácra vonatkozó adatok a kalocsai Főegyházmegyei Levéltárban találhatók, még-
pedig perszonális iratában: 1. Mészáros Ignác (Magyarkanizsa, 1820. febr. 3. – Magyarkanizsa, 
1889. nov. 4.) 1835–1905, név alatt. 2. Illetve a történeti sematizmusban, a Névtár, életrajzok 
címszó alatt.

Az Érseki Hivatal válasza 
1882 májusából
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Először Topolyán lett plébános. Itt 1870-től 1878-ig szolgált, azt követően pedig Ma-
gyarkanizsán 1879 és 1889 között. Ez mellett 1879-től 1889-ig, haláláig jóthi prépost, 1885 
és 1888 között pedig a Tiszai Főesperesség Zentai Kerület alesperesének tisztét is viselte.

1886-ban írt végrendeletével tanügyi alapítványokat hozott létre, Mészáros-alapítvány 
címen. Erről részletesebb információnk még nincs.

Feltételezhető, hogy 
Mészáros Ignácz 1882-
ben időtálló anyagból ké-
szült márványkeresztjét 
az elsők között állította 
fel a pusztában, illetve 
a tanyák mellett. Ezt a 
következő évtizedekben 
ugyanitt számos, hasonló 
anyagból készült útszéli 
kereszt felállítása követte. 
Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy fakeresztek már 
korábban is nem álltak, 
csak azokat réges-régen 
birtokába vette az enyé-
szet. 

Ezt  alátámasztandó, 
a mai Orom térségének 
65 km2-én (amelyen 
 Mészáros Ignácz ke-
resztje kívül esik) még 
ma is 16 útszéli kereszt található. A legrégebbi 1884-ből. Ekkorra már a tanyavilág egyre 
népesebb lett. Gyűjtésemből tudom, hogy nagy dologidőben a térség igen vallásos népe va-
sárnaponként még a 20. század közepén is ezekhez az útszéli keresztekhez járt imádkozni.2 
Az egyház szervezésében – többnyire a második világháborút lezáró időkig – szintén tartot-
tak náluk megemlékezéseket, könyörgéseket, és ezek ünnepnapokat hoztak a templomoktól 
távol eső tanyalakók életébe. Amire a mondott kereszt emeltetője maga is utalt kérelmében.

De térjünk vissza Mészáros Ignácz személyéhez! Nevét márványkeresztje és a róla 
(újólag) elnevezett út ma is méltóan őrzi. Ám hogy valójában tudjuk, ki is volt ő, életének 
elfeledett történetét, főleg a szabadságharcban vállalt szerepét újfent be kellene építeni a 
köztudatba.

Orom, 2016. január 30.
Fotók: Pósa József

2 Adatközlő: Konc Katalin oromi lakos

MéSzároS Ignácz családjának sírboltjában nyugszik a kanizsai 
Nagytemetőben (részlet és a teljes sírkő)
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Nagygyörgy Zoltán

A horgosi borvidék története nagymértékben megegyezik Horgosi-Királyhalom (lásd: 
mai Királyhalom) történetével.1

A szőlő és a gabona: azaz a kenyér és a bor az agrártársadalom két legfontosabb terméke, 
melyeknek a bibliai időktől hangsúlyos szerepük van mint alapvető tápláléknak.

Levéltárakban levő korabeli dokumentumok igazolják, hogy a Délvidéken már a kelták 
is foglalkoztak szőlészettel, majd Marcus Aurelius Probus sirmiumi (ma Sremska Mitrovi-
ca) születésű római császár (275-től 282-ig uralkodott) a Római Birodalom Pannonia nevű 
területére szőlőt telepíttetett2 – így a mai szerémségi Tarcal-hegységre (Fruška gora) is, Ka-
mancon (mai Kamenica), Karomban (mai Karlóca), Acumincumban (mai Szalánkamén). 
Slankamenka – az azonos nevű szőlő innen ered, ezt később a szegediek Szlankának vagy 
Magyarkénak nevezeték. A római hatalmat megdöntő Attila (400–453) hunjai is szerették 
a bort. Így ebben a térségben a középkorban először jelenik meg a Furmint és a Kadarka. A 
népvándorlás utolsó hullámában érkező avarok szintén ismerték és kedvelték a bort. Az avar 
birodalmat Nagy Károly (742–814) frank király seregei megdöntötték, de a szőlő az újabbnál 
újabb nemzetségek alatt is fennmaradt, sőt gyarapodott. A honfoglaló magyarok már szépen 
díszlő szőlőföldeket találtak és vettek birtokukba a Kárpát-medencében. De Árpád (?–910 k.) 
magyar fejedelem honfoglalói is magukkal hozták az őshazából a szőlőművelés és a borkészí-
tés ismeretét, amit hadjárataik idején a török fajú népektől tanulhattak.3

Miután Szent István (975 k.–1038) magyar király megalapította államát, és a bencés 
rend segítségével felvétette népével a kereszténységet, támogatta a földművelést – ekkor az 
egész országban felvirágzott a szőlőművelés.4

Az alföldi szőlőművelésről és borkészítésről az eddig előkerült legkorábbi, részben 
horgosi vonatkozású dokumentum I. Géza (1040 k.–1077) magyar király 1075-ben kelt 

1 lásd: Nagygyörgy (48–53. oldal)
2 lásd: Halász (5–6. oldal), Ivan (135. oldal), Reggeli Újság...(1235. oldal)
3 lásd: Halász (13. oldal)
4 lásd: Halász (17. oldal), Engel

A HORGOSI BORVIDÉK TÖRTÉNETE



VMHE Évkönyv 6.

134

 adománylevelének átirata, melyben a felső-magyarországi Garam folyónál alapított Szent 
Benedek apátságának adományozza a többi között a Tisza jobb felöli horog alakú részén 
fekvő Horgas halásztanyát (a Kis-Horgosi major melletti Árpád-kori templomrom ennek 
a maradványa), valamint a Felső-Alpár és Tisza-Kürthöz tartozó szőlődombokat.5 Ekkor a 
Szeged környéki népnek már szőlőföldjei voltak a mai Szerémségben, és borkereskedelmet is 
folytattak.6 Ezután 1241 április derekán a Batu kán (1205 k.–1255) vezette tatárok betörtek 
Magyarországra, és súlyos pusztításokat vittek véghez.7 Ekkor pusztult el az Árpád-kori Hor-
gas halásztanya is a templommal.8 A vandál pusztítás egy évig tartott. A mocsarakba, másutt 
a hegyekbe menekült lakosság visszatérhetett, és a lerombolt kultúrát újraépítette – szőlőből 
leginkább Kadarkát ültetett. Ekkor IV. Béla (1206–1270) lett a második honalapító király, 
mert az elnéptelenedett Alföldet külföldről behívott kun telepesekkel népesítette be, hogy 
az ország katonai erejét ezzel is növelje.9 Egy jóval későbbi, 1502-ben kelt birtokjogi oklevél 
Horgast már mint kun halászok lakta falut említi.10

Aztán jött a török, és Nándorfehérvár (ma Belgrád) 1521-beli eleste után a szerémségi 
borok mellett a Szeged környéki homoki borok is mind keresettebbek lettek. 1552-ben a tö-
rök hódítás elöl a Raška vidékéről menekülő, magukat akkor rašciknak (magyarul rácok – a 
mai szerbek) nevezett népcsoport tömegesen északra húzódott, és Magyarország befogadta 
őket. A rácok letelepedésének a vízjárta árterek nem feleltek meg, mert a magasabb fekvé-
sekhez voltak szokva – így a domboldalak szőlőművelését átvették. Az eltelt másfél százados 
török hódoltság alatt azonban visszaesett a bortermelés. Nem azért, mert a mohamedán val-
lás tiltja a borfogyasztást, hanem az állandó bizonytalanság, a lakosságot sújtó sarc miatt, 
és mert százezreket hurcoltak el rabszolgaságba. A népek védettséget keresve behúzódtak a 
mezővárosokba11 – köztük Szegedre is (Alsóvárosra a kunok telepedtek le, a belvárosi Palánk 
területére pedig a rácok) – de sokan el is menekültek. Emiatt az Alföldön hatalmas puszták 
alakultak ki, így a megsemmisült Horgas halászfalu helyén is.

Amikor 1685-ben a Tisza jobb partja felszabadult a törököktől, megkezdődött a föld-
művesek kirajzása az elnéptelenedett területekre, és a pusztákat szorgalmas munkával ismét 
termőfölddé változtatták. 1691-ben Szeged környékén borhiány volt, de 1699-ben már a nép 
40–50%-ának volt kisebb-nagyobb szőlőbirtoka.12

Ekkor a törököt felváltotta a Habsburg-uralom. 1703-ban kitört a kuruc szabadságharc, 
minekután a II. Rákóczi Ferenc (1676–1735) seregében küzdő szegedi rác harcosoknak 
szőlőterületeket osztottak művelésre. Így a magyar szőlőkultúra a Szeged körüli földeken 
(högy néven) kezdett újra kibontakozni. Köztük a Szentpéter-puszta déli részén húzódó, a 
homokhát művelőiről elnevezett Rác-szőlőhegyen (a mai Horgos községtől délkeletre fekvő 
homokháton, az egykori Vaskapu határőr-település körül, illetve a későbbi budzsáki ma-
jor körül és Kis-Gyálán, az 1920 utáni szerb kolonisták lakótelepének a helyén), akárcsak a 

5 I. Géza király garamszentbenedeki apátság 1075-beli adománylevelének II. Endre király általi 
1217-beli másolata. Hiteles tanúként jelen volt I. Géza király unokaöccse, László herceg, a 
későbbi Szent László király. (Az esztergomi káptalan magánlevéltára, jelzet: 9., fasc 3., No 3. / 
M.O.L. Dl. 235997)

6 lásd: Bálint I. (569. oldal)
7 lásd: Halász (18. oldal), Engel, Reizner, Zsilinszky
8 lásd: Szekeres
9 lásd: Halász (18. oldal), Engel
10 lásd: Thewrek Imre, Szabadka várának 1502-beli birtoklevele (M.O.L., Dl. 88871)
11 lásd: Halász, Engel
12 lásd: Halász, Reizner, Zsilinszky, Gyetvai
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 későbbi, az 1800-as évek első felében a szél összehordta, korábban szintén szerb nevet viselő 
Marinka-szőlőhegyen (a mai Kapros-domb vonulatán, melynek a legmagasabb részét 2014-
ben elhordták az új Európa autóúthoz).

A török időkben elnéptelenedett megyehatár-puszták birtokjogáért később pereskedések 
kezdődtek, így Bács-Bodrog és Csongrád megyék között is. A királyi kamara ezért 1746-ban 
a Horgosi-pusztát (a mai Királyhalom területét) és a Szentpéter-pusztát (a mai Horgos terü-
letét) eladásra bocsátotta. Ez a két puszta 1751-ben Kárász  Miklós (1715–1797) privigyei 
születésű nemes, szegedi főjegyző és lakos birtokába került, aki ezen évtől a területet elkezdte 
benépesíteni. Első lakói a pásztorai és földmukásai voltak, akiket felépít-
tetett majorjaiba telepítetett13: a Szentpéter-puszta területén, a Folyó 
semyéke mellett épült Kárász-majorba, vagyis a későbbi Nagy-, utá-
na Berl-, majd Vermes Károly-majorba (ezt a II. világháború után 
elbontották, és ma az Európa autóút megy át a helyén; itt juh- 
és szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkoztak), az egykori Hor-
gas halászfalu mellett épült Kis-Horgosi-majorba (ez egykor 
méntelep és gabonatároló volt), azután a már említett egykori 
Vaskapu határőr-település helyén épült budzsáki majorba (ahol 
szőlészettel és borászattal foglalkoztak); a horgosi pusztán (a 
mai Királyhalom területén) épült Rózsa-majorba, melynek mel-
léképületei ma is állnak (szintén szőlő- és bortermeléssel foglal-
koztak), és a mára elbontott két majorba: a vasúti pálya mellett 
épült Pörös-majorba (ahol juhtenyésztéssel foglalkoztak) és az 
egykori szeged–szabadkai országút, vagyis a mai országhatár 
mellett épült Szelevényi-majorban (ahol erdőgazdálkodás és 
juhtenyésztés folyt).14

Mária Terézia (1717–1780) királynő az 1771. március 11-
ei keltezésű birtokjogi oklevelet azzal a kitétellel adta Kárász Miklósnak, hogy Szeged és 
Szabadka között Horgost újra kell telepítenie, tekintettel a megye-határőrségre és az 1753-
ban beindult postakocsi járatára.15  Kárász az új falut az egykori Horgastól 3 km-re keletre 
levő Szentpéter-pusztai birtokán (az egykori Vaskaputól nyugatra) felvidéki magyarokkal 
telepítette be.16 A számonkéréskor Kárász úgy érvelt, hogy az építkezésre itt volt szikföld 
a vályognak, fa a gerendáknak, nád a tetőnek, és nem csak a szeged–szabadkai út, hanem a 
magyarkanizsai út közelébe is került.17

Mivel a puszták ősi gyeptakarójától feltört futóhomokot hordta a szél, II. József (1741–
1790) magyar király 1780-ban elrendelte a homoksivatagok beültetését.18 A horgosi-homok-
puszta megkötésére a Kárász család erdőket és újabb szőlőültetvényeket telepíttetett. Mi-
után 1875-ben Amerikából átterjedt a filoxéra gyökértetű, és 1880-ban letarolta a magyar 
szőlővidékeket, a hegyi szőlősgazdák többsége koldusbotra jutott. Az alföldi forró homo-
kon azonban a piciny tetű nem tudott pusztítani, mert a homokkvarc (szilícium-dioxid) 
13 lásd: Reizner, Zsilinszky, Gyetvai
14 lásd: Korabeli kataszteri térképek (Csongrád Megyei Fióklevéltárak, Szentes, Hódmezővásárhely
15 lásd: Mária Terézia 1771-ben kiadott birtokjogi oklevele Kárász Miklósnak (M.O.L.: Kárász 

levéltár, P 348 / AA No 5)
16 lásd: Az újratelepített Horgos első telepeseinek 1772-beli névsora (lásd: Vajdasági Levéltár, Újvi-

dék, Bács-Bodrog Vármegye fondja, jelzet: 1/1772), továbbá lásd: Engel
17 lásd: Gyetvai
18 lásd: Engel

KáráSz Miklós
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 felsértette a testét, és elpusztult. Ezért 1900 után a magyarországi 
szőlők több mint 50%-át az Alföldre telepítették.19 Ez a homoki 
borkereskedelem felvirágzását jelentette.

1864-ben megépült a horgosi-homokpusztát kettészelő 
szeged–szabadkai vasúti pálya, amelyen 1883. október 16-
án Szegedről a 113-as vasúti megálló- és őrházig (a mai ki-
rályhalmi vasútállomással szemben levő lakott őrházig) uta-
zott I. Ferenc József (1830–1916) osztrák császár és magyar 
király, majd fiákeren Ásotthalomra ment, hogy felavassa az 
erdészeti szakiskolát.20 Ezen esemény kapcsán a vasúti megál-
lónak Horgosi-Királyhalom lett a hivatalos neve, még a ko-
rabeli szeged–szabadkai országút nyugati oldala (ma Ma-
gyarország területe) a Szegedi-Királyhalom nevet kapta.21 A 
Horgosi-Királyhalom nevét a II. világháború után a szerb 
hatalom Bački Vinogradira, magyarul Bácsszőlősre változ-
tatta. A névadók történelmi és földrajzi tájékozatlanságuk 
folytán helytelenül adták hozzá a Bács elemet, a település 
Trianon előtt ugyanis Csongrád vármegye része volt.22

A Kárász család idővel nem tartotta eléggé jövedelmezőnek horgosi-homokpusztai birto-
kát, ezért 1890-ben a mintegy 3000 kataszteri hold kiterjedésű területét a Horgosi-Királyha-
lom vasúti pálya mentén eladta, habár a Magyar Földművelésügyi Minisztérium szőlőrekonst-
rukciós folyamatokat tervezett. Heinrich József (1848–1905) kiskunfélegyházi születésű 
borászati vándortanár sugallatára egy előrelátó szakember, Ormódy Béla (1831–1917) mis-
kolci születésű szegedi nagykereskedő és bankár az osztrák földhivatal segítségével megvette, 
nyomban kiparcellázta szőlőnek, és az 1860-tól a Szeged-Alsóvárosról a Szegedi-Alsótanyákra 
kirajzott kisparasztjainak adta. Ormódy kortársai őrültségnek tekintették a vállalkozást, s 
azt hitték, belebukik. Ormódy a horgosi-homokpusztát 60 forintjával parcellázta fel úgy, 
hogy vételkor a vevőknek csak 5 forint készpénzt kellett fizetniük, a 
fennmaradt összeget pedig később törleszthették az esztendők so-
rán. 1900-ban a koronarendszer életbelépését követőn a kispa-
raszt tulajdonába került föld értéke már átlag 800 koronára 
emelkedett. Ormódy a homokpuszta leghitványabb részén, 
mintegy 200 kataszteri holdon mintaszőlészetet létesített, 
ahol Heinrich József tanár vezette a szőlőtelepítést. Karók 
alkalmazásával a szőlőművelés fejlettebbé vált. 1891. júni-
us végén Miklós Gyula (1832–1894) királyi tanácsos, bo-
rászati kormánybiztos is felkereste Horgosi-Királyhalmon a 
Szeged Vidéki Szőlőtermelők Egyletét, és lelkes beszéddel 
biztatta a népet a szőlőtermelésre. Évről évre újabbnál újabb 
homokterületek kerültek kiparcellázásra és eladásra. 1892-
ben a Szelevényi-pusztán 532 kataszteri hold, aztán a mai 
Magyarországra eső Kárász-erdőnél 100 kataszteri hold, 

19 lásd: Bálint
20 lásd: Dr. Lázár (263–280. oldal)
21 lásd: Bálint, Dr. Lázár
22 lásd: Katonai felmérések (Hadtörténeti Levéltár térképtára, Budapest)

HeInrIcH József

orMódy Béla
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Rókabögyösön 100 kataszteri hold stb. – de már 150 forintot kértek holdjáért. 1893-ban már 
megkétszereződött az Ormódy által beültetett és kezelt minta-szőlőtelep területe, melynek 
csaknem a fele csemegeszőlő, főleg Chasselas volt. Ekkor már két szakember vezette a sző-
lőtelepítést: Heinrich József Szegedről Horgosi-Királyhalomra tette át a székhelyét, és ta-
vasztól késő őszig ott lakott saját, négy évvel korábban ültetett 11/400 holdnyi szőlőbirtokán, 
amelyen 1894-ben 32,40 métermázsa csemegeszőlő termett és borszőlőből 7269 liter szín-
must. (Heinrich József leszármazottai jelenleg is a Heinrich-villában élnek, és az ősi birtokon 
gazdálkodnak).23 Heinrich tanár 147 fajta csemege- és 20 fajta borszőlőt tartott nyilván.24 
A legelterjedtebb borszőlőfajta volt a Szlanka (lásd: népi nyelven Magyarka), színváltozatai 
szerint: Piros Magyarka, Sárga Magyarka, Zöld Magyarka. Piros borszőlő a balkáni eredetű 
Kadarka és a szintén bornak való Dinka három változata: Bogdándinka, Kövidinka (Kőszent-
mártonból idetelepített fajta) és Rúzsadinka. A csemegeszőlő-fajták közül régi és igen finom 
szőlő a Kecskecsöcsű, valamint a kerek, nagy szemű Tökszőlő. Kipusztulóban levő, finom 
csemegeszőlő a Korai Góhér és a Fehér Góhér. A csemegeszőlők zöme Chasselas volt. Korsze-
rűbb szőlőfajták voltak a rizling fajtái: Vadrizling, Fekete Rizling és Veltelini. Ezekhez társult 
még a Delaware, az Ezerjó és a Muskotály. Silányabb feketeszőlők az Othello és az Izabella. 
A munkálatok irányítására Heinrich tanár mellé leszerződtették Zauner  Richárd (1845–
1939) pozsonyszentgyörgyi születésű szakembert, aki a klosterneuburgi Szőlészeti Akadémi-
án szerzett képesítést, majd a Budafoki Állami Borpincénél dolgozott. Onnan jött Szegedre, 
innen pedig Horgosi-Királyhalomra. Az esztendő nagyobb részét ő is Horgosi-Királyhalmon 
töltötte. Az ő érdeme, hogy ezen a vidéken meghonosodott az Olaszrizling, a Pirosveltelíni és 
a Kövidinka. Rendületlen kísérletezéseit Ormódyék drágállották, ezért a székhelyét áttette 
a Szentkút-pusztai Petőfiszállás szőlőtelepére.25 Zauner Richárd helyét Szobonya Bertalan 
(1853–1941) nagykátai születésű, nyugalmazott iskolaigazgató és tanár vette át. (A Szobonya 
család 1218-ban nagyendrődi és födémesi nemesi címet kapott. Gróf Szécsényi Ferenc föld-
művelési miniszter megbízásából Szobonya Bertalan felépíttette Adán a földműves iskolát, 
melynek alapkövét 1884. május 19-én tették le.) 1894-ben 37/800 kataszteri hold homokot 
vett Horgosi-Királyhalmon, és 1897-ben már a jelenleg is meglévő villájában lakott. (Az ősi 
birtok homokján gyökeret eresztett leszármazottjai ma is ott gazdálkodnak.)26 

Ormódy az osztrák földhivatal finanszírozásával 1895-ig 2483 kataszteri hold királyhal-
mi birtokából 823 kataszteri holdat parcellázott ki szőlőnek.27 Az itt termelt csemegeszőlőt 
és bort Budapestre szállították, de Bécsen keresztül eljutott a monarchia más helyeire is. 
A Chasselas csemegeszőlő 4 kilós fűzfavessző kosarakba való csomagolásához Dél-Tirolból, 
Meran vidékéről szerződtettek lányokat.28 1896 nyarán Budapesten, a millenniumi kiállí-
táson az ország szőlészetének és borászatának külön csarnokot emeltek. A 850 borkiállító 
között a homokvidék termelői is képviseltették magukat. Megalakult a Királyhalmi Hegy-
község Szervezete, mely 1904. június 28-án megtartott közgyűlésén meghozta rendtartá-
sát. Ebben az évben a Királyhalmi Hegyközség a vasút mentén jobbról és balról elterülő 
517/1400 kateszteri hold szőlőtelep 32 birtokosa között oszlott meg, többek között: Tóth 
Henrik 30, dr. Rombay Zsigmond 22/800, Szarvady Lajos 15, dr. Demidor Imre 11/400, 
23 lásd: Az új szőlőtelepítőkről (Szabadság, 79. szám, Szabadka, 189l. Jul. 2), /, Horgos gazdasági élete 

(Munka, Szabadka, 1935), 494–495.oldal, továbbá Bálint, Heinrich, Rombay
24 lásd: Korabeli borászati lapok
25 lásd: Bálint
26 lásd: Borovszky, Szobonya
27 lásd: Habermann
28 lásd: Bálint
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Lasztovicza József 7/800 kataszteri hold homokbirtokkal rendelkeztek.29 Az innen tovaván-
dorolt vállalkozó szellemű, törhetetlen munkakedvű kisparasztok érdeme, hogy a korszerű 
kisparaszti szőlőkultúra kibontakozott a szabadkai, halasi, pusztamérgesi, üllési, soltvadker-
ti stb. határban. A századfordulón, aki csak tehette, szőlőt ültetett. Ekkoriban a fiatalabb 
szőlőültetvényeket budárnak nevezték el,30 így a horgosi vasútállomás északi részén húzó-
dó, szél alakította hullámzó homokhátakat is (első-, második-, harmadik-szőlőhegy). Hor-
gosi-Királyhalmon Ladány Nándor és fia, majd Jean K. Hinkel, később Müller Ádám 
pezsgőgyárat és borpincét létesített. 1920-tól 1927-ig itt dolgozott könyvelőként Majtényi 
Mihály (1901–1974) nagybecskereki születésű író. A pezsgőgyár épületeinek egy része lakó-
háznak átalakítva ma is áll.

1918-tól a korábban Szegedről Horgosra került Vass család három fiúgyermeke üzleti 
vállalkozásba fogott: Vass Sándor (1899–1984) 1919-ben elsőként létesített Horgoson papri-
kamalmot (háza s malma a mai egészségház helyén állt), Vass Jenő (1893–1976) kereskedő 
lett (üzlete s háza a mai Vasút utca és Petőfi utca sarkán volt), míg Vass Andor (1905–1979) 
borpincészetet létesített (háza s borpincéje a mai Pince utca és a Stevan Sremac utca között 
volt. A hosszú régi pincét 2001-ben elbontották). Horgoson ugyanilyen borkereskedelmi vál-
lalkozása volt Vámos Károlynak is, akinek villája volt Kamaráserdőn és üzlete Horgoson a 
mai vízművek helyén. Ő Isten dicsőségére keresztet állíttatott 1926-ban a temetőben, a mai 
lélekharang lába mellett.

1920 (a trianoni békediktátum) után Horgos és Horgosi-Királyhalom a Szerb–Horvát–
Szlovén Királysághoz, a későbbi Jugoszláviához került. Ezzel bezárult a szőlészek és borászok 
piaca nyugat felé, és helyette a volt Jugoszlávia tagköztársaságaiba, Horvátországba és Szlo-
véniába helyeződött át. 

1926-ban már a Zentán lakó Vass családból is két testvér, Vass Jenő (?–1944) és Vass 
Nándor (1891–1944) felvásárló borkereskedelmi vállalkozásba fogott Horgoson, a szőlőt 
termő homokvidék és a szeged–szabadkai vasút vonzásában – „Vass Testvérek borpincészete, 
Horgos-Szabadka” néven. Ők Zentán ekkor már vendéglőt is tartottak. Szabadkán „Bor, sör, 
pálinka és mindennemű szeszáruk kereskedése nagyban és kicsiben – rum- és likőrgyár” üzletet 
is működtettek. Ekkora már mintegy 2000 kataszteri hold homokon termeltek szőlőt a hor-
gos-királyhalmi homokvidéken, tehát üzleti vállalkozásuk virágzó volt. A horgosi vasútállo-
más mellett építtetett borpincéjükben mintegy 70 vagon bort tároltak. A falak Európa-szerte 
ritkaságszámba menően készültek, állandó 13 oC hőmérsékletet tartottak. Présházukban 
naponta 20 vagon szőlőt sajtolhattak ki. A bort hordókban és palackokban forgalmazták.31 

1931/32-ben a horgos-királyhalmi borokat már szállították Bécsbe is, és a szőlőtermesztés 
és borszűrés mellett a pálinkafőzés is felvirágzott. Tolnay János (1892–1944) nagyszalontai 
születésű, szabadkai sör- és szesznagykereskedő, rum- és likőrgyáros Horgosi-Királyhalom 
homokján levő tanyás szőlőbirtokán gazdálkodott, és palackozóüzemet létesített. (A  Tolnay 
család 1632-ben I. Rákóczi György erdélyi fejedelemtől várady előnevű nemesi címet ka-
pott.) A Királyhalmon ma is meglévő Tolnay-tanyát János leszármazottjai ma is lakják, és 
művelik a birtokot.32

29 lásd: Királyhalmi hegyközség rendtartása, 1904. julius 28. (Csongrád Megye Fióklevéltára, Szen-
tes, jelzet: Csongrád Vármegye Egyesületei), továbbá Szobonya, Habermann

30 lásd: Bálint
31 lásd: Munka, Szabadka, 1935., Vass
32 lásd: Tolnay
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Horgosi-Királyhalomnak 1902-ben 552 magyar katolikus hívő lakosa volt, 1912-ben már 
1231-re növekedett a lakosok száma, s már saját postahivatala is volt.33 A településen pom-
pás tanya-villák épültek: a Rózsa-, más néven az Ormódy-villa, a Szobonya-villa, a Kladek 
Lukács-villa... Többek között itt volt nyaralója Lifka Sándor (1880–1952) brassói születésű 
szabadkai filmszínház-tulajdonosak is. (Az épület „modern stílus”-ban átalakítva ma is áll.) 
Minthogy a település kellemes kirándulóhelynek bizonyult, a személyvonatnak – amely a 
vasúti megállón naponta hétszer állt meg – naponként 120–150 le- és felszálló utasa volt. Sze-
ged és Szabadka irányából egyaránt érkeztek a turisták, hogy a táj hullámzó szőlőtengerében 
gyönyörködjenek. A nyári hőségben a pincékben borkóstolgatással hűthették le magukat.34

Az 1934-es zágrábi nemzetközi szőlő- és borkiállításon a zentai ági „Vass Testvérek” 
Kadarka bora aranyérmet nyert.

1944 októberétől, a II. világháború végén, a magyarok elleni atrocitások kezdetén a nagy 
tőkére szert tett vállalkozók, földbirtokosok, borgazdák és tanult emberek a támadások cél-
keresztjében voltak. (Több mint 300 család volt érintett a korabeli önálló Horgos községben 
– 1920 előtt Horgoshoz tartozott: Királyhalom, Kispiac egy része, Öttömös és Ásotthalom.) 
A Szegedről Horgosra került Vass családnak még idejében sikerült elmenekülnie. Viszont 
a zentai Vass testvérek áldozatul estek, úgy mint – többek között – Horgos-Kamaráser-
dőn Reök Andor földbirtokos (ugyanakkor Szabadka és Bajmok főispánja) és a királyhalmi 
 Tolnay János is. 

1946-ban az ún. nemzeti agárreform és betelepítések idején az említett üldözötteknek 
mindenét konfiskálták. A kisebb vagyonokat Montenegróból és Bánátból idetelepített szer-
beknek szétosztották, míg a nagyobbak állami kézen maradtak máig is. A nagyobb elkobzott 
birtokok tulajdonosai többek között: Molnár János, Reök Andor, Fodor Miklós, Vass 
testvérek, Ördög család, Heinrich család, Szobonya László, Zsiga Péter és a Horgost 
33 lásd: Rombay
34 lásd: Szabadság, 1891.

A Rózsa majorság fő épülete
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újratelepítő Kárász család leszármazottjai – az utóbbiaknak mintegy 1300 hold földjét és 
szőlőbirtokát államosították.

Az 1970-es évek végére a horgos-királyhalmi szőlő- és borgazdaság rohamosan hanyatlás-
nak indult, és inkább a gyümölcsészet vette át a helyét.

2002. május 25-én Horgoson a Termelők Klubjának bortermelői szekciója megrendezte 
az első Orbán-napi borversenyt, de aztán sikeresebbnek bizonyult a december 27-i Szent Já-
nos napi borszentelő és borkóstoló – ezt a mai napig is megtartják.

2011 szeptemberében Horgoson megalakult a Szent Orbán Borlovagrend 13 taggal, 
amely azóta is tevékenykedik, a tagok létszáma pedig növekvőben van. És talán a szőlő- és 
bortermelés is halványan ismét növekedni látszik.
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Szlávics Károly

A filoxéra, azaz a szőlőgyökértetű nevű rovart (Phylloxera vitifolii) egy francia szőlőbir-
tokos, Laliman hurcolta be 1860 táján dél-franciaországi birtokára amerikai vesszőkkel. 
Károkozására csak később figyeltek fel, amikor már rohamosan elterjedt, és néhány év alatt 
tönkretette Nyugat-Európa borvidékeit. Olyan nagy károkat okozott, hogy a francia állam 
300 000 frank pénzjutalmat ígért a filoxéra elleni biztos szer feltalálójának.1 

A szőlőgyökértetű az európai szőlő gyökerén élősködve, szívásával a tőkéket pusztítja el. 
Lárvái a gyökér lehámló kérge alatt élnek. A kifejlett egyed sárga színű, 1 mm hosszú, to-
jásdad alakú. Egy évben 6-7 nemzedéke lehet. Szívásának hatására a szőlő vékony gyökerein 
csomósodások, vastag gyökerein a fák rákos daganataihoz hasonló dudorodások keletkeznek. 
A megtámadt szőlőtőke fejlődésében visszaesik, majd elpusztul.

Az utóbbi évek kutatásai kimutatták, hogy a filoxéra 1872-ben megjelent a Bécs melletti 
Klosterneuburgi Központi Szőlészeti Kísérleti Intézet ültetvényében is, de ezt üzleti okokból 
titkolták, mivel a szőlővesszők eladása jól jövedelmező üzlet volt. Szénkénegezéssel védekez-
tek, és nem hagytak fel a szőlővesszők forgalmazásával. Ily módon számos helyre kerülhetett 
fertőzött vessző, ami a filoxéra későbbi gyors terjedésének egyik oka volt.Az illetékes mi-
nisztérium már 1872-ben felhívta a gazdaközönség figyelmét a közelgő veszélyre. 1873-ban 
megtiltották a gyökeres vesszők behozatalát, azonban a sima vesszőkét nem.

Az országban először 1875-ben Pancsován észlelték a filoxérát. A kormány gyorsan re-
agált, 1875. október 5-én közhírré tette, hogy Pancsova szőlőiben kb. 66 kat. holdon erős 
fertőzés lépett fel. Az európai tapasztalatok alapján több intézkedést hoztak. Elszigetelték 
a fertőzési gócokat, és a szőlőre szaporítóanyag-zárlatot rendeltek el. A parlament 1876-ban 
elfogadta a filoxéra elleni törvényszabályzatot, amely a következőket tartalmazta:

•	a pancsovai határ összes fertőzött tőkéjének megsemmisítése,
•	a kiirtott, fertőzött területen 8 évig tilos a szőlőültetés,
•	a szőlőtulajdonosok kártalanítása,

1 Bácskai Ellenőr, 1892. Március 20. 2.) 
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•	a részletes rendeletek meghozása és az ehhez szükséges pénzeszközök biztosítása, 
ami a mezőgazdasági miniszter hatásköre,

•	a pótköltségvetésből a fertőzött területek szanálásához szükséges 80 000 forint 
biztosítása,

•	a rendeletekkel kapcsolatban a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi minisz-
ter a felelős.

Minden igyekezet ellenére a fertőzést nem sikerült lokalizálni. 1877-ben a Pancsovához 
közeli Franzfelden (Ferenchalom, ma Kačarevo) újabb fertőzött gócokat fedeztek fel. A kárt-
evő gyorsan terjedt, veszélyeztette az ország borvidékeit. A védelem irányítására 1879-ben 
létrehozták az Országos Borászati Kormánybiztosságot, élére Miklós Gyula személyében 
kormánybiztost neveztek ki. Megalakították az Országos Filoxéra Bizottságot, 1880-ban fel-
állították az Országos Phylloxera Kísérleti Állomást. Intézkedtek a tudományos eredmények 
terjesztéséről is – ez a feladat eleinte a vándortanítókra, majd a filoxérabiztosokra hárult.

A szőlősgazdák közül sokan azt gondolták, hogy a filoxéra csak egy járvány, amely egy 
idő után elmúlik, és a szőlők újból telepíthetők lesznek.

A filoxéra elleni védelem érdekében a Földművelési-, Ipar- és Kereskedelemügyi miniszter 
1879-ben a következő 25505 számú utasítását küldte, többek között Szabadkára is:

„Valamennyi törvényhatóságnak 
A Kassa város határában levő Mathias-féle szőlőtelepben a phylloxera fellépte constatálván, 

nevezett város közönségéhez jelen szám alatt intézett rendeletemmel szigorúan megtiltattam a 
város határából úgy a sima, mint a gyökeres szőlővesszőknek, nemkülönben a szőlőgyümölcs vagy 
szőlő-levélbe csomagolt tárgyaknak kivitelét. Hason értelemben utasítva lettek az ott állomással 
bíró összes közlekedési vállalatok is, hogy ilyne-
mű áruczikekket szállításra el ne fogadjanak. 
Ezen intézkedésemről a törvényhatóságot azon 
utasítás mellett értesítem, hogy azt a területén 
lakó szőlőtermelő közönség tudomására hozván, 
egyszersmind figyelmeztesse, hogy saját érdeké-
ben Kassáról származó ily czikkek vételétől óva-
kodjék.

Budapest, 1879. oktober hó 8-án.”2

Az ügy jelentőségére utal, hogy további 
(27521. számú) utasítás is érkezett:

„Valamennyi törvényhatóságnak

Az eszközölt vizsgálatok/ból/, nemkülönben 
az eddig e téren szerzett tapasztalatokból kétség-
be vonhatatlan tényként kiderült, miszerint a 
philloxera a külföldi úgynevezett csemegeszőlő 
fajokkal hurcoltatott be és terjesztetett szét ha-
zánkban. E szőlőfajok nem annyira egyes terme-
lők, mint inkább szőlővesszőkkel  rendszeresen 
2 Szabadkai Történelmi Levéltár, 7919/polg. 1879.

A Földm. miniszter 
27521. számú körlevele (részlet)
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üzérkedő kereskedők útján jutván az egyes szőlőtulajdonosok birtokába, ma, midőn a philloxera 
az ország több, de különösen egyik legnagyobb jelentőségű borvidékén is aggasztó mérvben feltűnt, 
a baj terjedésének lehető meggátlása céljából elkerülhetetlenül szükséges ezen szőlővessző kereske-
dők telepeinek megvizsgáltatása és folytonos ellenőrzése.

Ennek foganatosíthatása czéljából ezennel az ország egész területén levő összes szőlővessző ke-
reskedők telepeiből és raktárolási helyiségeiből minden szőlő, sima, vagy gyökeres vessző kivitelét a 
közveszély szempontjából eltiltom mindaddig, míg azok szakértőileg megvizsgáltatván, vészmen-
teseknek nem bizonyulnak be. Utasítom ennél fogva a törvényhatóságot, hogy jelen rendeletem 
vételével a területén levő szőlővessző kereskedőket szigorúan odautasítva, miszerint mindaddig, 
míg telepük a vezetésem alatti ministerium részéről kirendelendő szakértő által meg nem vizsgál-
tatatik, és míg ezen vizsgálat alapján e helyről engedéllyel el nem láttatatik, telepéből semminemű 
sem sima, sem gyökeres vesszőt, a legszigorúbb büntetés terhe alatt ki ne adjon.

Felhívom végül a törvényhatóságot, hogy e vizsgálatok eszközöltetése végett a területén levő 
szőlőkereskedők névsorát ide a lehető legrövidebb idő alatt bemutatassa, egyszersmint ezen rende-
letem pontos betartása iránt a legszigorúbban őrködjék.

Budapest, 1879. oktober hó 24-én.”3

Az utasítás szigorú hangnemben figyelmeztette a város törvényhatóságát, és a filoxéragya-
nús szaporítóanyag megjelenése esetére úgyszólván karantént rendelt el. Ami a helyi szőlő-
vessző-kereskedőket illeti, a válaszból kiderült, hogy a városban ilyenek nincsenek.

A főispán, Gromon Dezső, a minél hatékonyabb védekezési intézkedésekkel kapcsolat-
ban a következő levelet intézte Szabadka polgármesteréhez:

„Tekintetes Polgármester Úr!
A földmivelés, ipar és kereskedelmi minister úr Ő Nagyméltósága folyó évi 26692. szám alatt 

kelt rendeletével felhívta a város közönségét, hogy a phylloxera vész idejekorán lehető felismerése 
czéljából azon szőlők, melyekbe Mathias Kassai fa és szőlőiskolájából vesszők, vagy töves szőlők 
vetettek szakértőleg megvizsgáltassanak.

A hazai borászatnak fenyegetett érdeke azonban múlhatlan szükséggé teszi, hogy a phylloxera 
vész felismerésére irányzott szakszerű eljárás folytán teljes biztosságú hivatalos adatok álljanak 
további eljárás alapjául rendelkezésre, minélfogva felhívom tekintetes polgármester urat miszerint 
a fennevezett földbirtokosok szőlejének sőt a bármily okból gyanús szőlőknek és bizottságkép kikül-
dött közigazgatási tisztviselők által szakértők közbejöttével leendő szigorú megvizsgálatát elren-
delni, e mellett azonban akként intézkedni szíveskedjék, hogy a netalán szükségelendő napidíjak 
a legmérsékeltebben vétessenek igénybe.

Részemről is tüzetes tudomást óhajtván bírni a vizsgálatok eszközlése és eredményéről felkér-
ném tekintetes polgármester urat, hogy a teljesített vizsgálatok idejét és helyét az eljárt egyének és 
a netán felszámított költségekről szóló kimutatásokat időnként hozzám beküldeni szíveskedjék.

Zomborban, 1879. deczember 11-én.
Tekintetes Mukits János városi polgármester urnak Szabadkán”4

Időközben a felettes minisztérium megküldte a filoxéra ellen országosan foganatosított 
intézkedéseit.5 Levelét a gazdasági tanácsnokhoz utalták.
3 Szabadkai Történelmi Levéltár, 8304/polg. 1879.
4 Szabadkai Történelmi Levéltár, 9540/polg. 1879.
5 Szabadkai Történelmi Levéltár, 8589/polg. 1879.
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A kormány országszerte szakembereket küldött ki, hogy megállapítsák, hol vannak fer-
tőzött területek. 1880-ban a szabadkai szőlők átvizsgálásával dr. Bruck Ferenc gimnáziumi 
tanárt bízták meg, aki vizsgálata után a következő jelentést küldte felettesének:

„Méltóságos Biztos Úr! 
Mai napon befejezvén a szabadkai szőlők átvizsgálását, ide mellékelve van szerencsém az 

ezen vizsgálatokról szóló jegyzőkönyveket beterjeszteni. A helybeli szőlők, mint azt személyjegyző-
könyvben különösen megemlítettem, majd nem mondhatni legnagyobb része beteg tőkékkel bővel-
kednek, melyek néha külsőleg egészen a phylloxera pusztítás jellegét mutatja is, de a gyökéren sem 
phylloxerát, sem az oly annyira jellemző daganatokat a rostokon nem lehetett látni, minek követ-
keztében határozottan azt mondhatni, hogy az itteni szőlők phylloxera mentesek. A pusztításokat 
az általános rossz mívelés és rossz talajon kívül a cserebogár pajorja eszközli. Ezt annál is inkább 
állíthatni, minthogy minden kiásott beteg tőkének tője és főgyökere ezen pajor által ki van rágva. 
A mívelés sok tekintetben hiányos. Öreg szőlőt úgy szokás újítani, hogy az öreg tőkét a földbe ássák 
s annak 1-2 venyigéjét új tőkén hagyják (döntés) vagy pedig az egész szőlőt annyira töltik fel foko-
zatosan, míg a tő öreg része a földbe kerül. Mindkét esetben a következmény a helybeli homokos 
talaj mellett az, hogy az öreg tő betemetett része elkorhad, a fiatal rész pedig a nagyon hamar ki-
száradó felületen gyökereket nem hajt, minek következtében a szőlő eleinte betegesnek (fodrosnak 
mondják itt) lesz és kivész. Újabb időben azonban egyesek, különösen Malachovszky László úr 
mintaszerű szőlője példája után sokkal okszerűbb míveléshez kezdenek és pedig jó eredménnyel. A 
nemesebb bort szolgáltató szőlőfajok ültetése kezd lábra kapni, és az elért eredmény megfelelő, kü-
lönösen a rieslingi fajok ezen homokos talajban igen díszlők és meglehetősen bőtermésűek. A mint 
a jegyzőkönyvemben említetettem a talaj majdnem az egész szőlőterületen homokos. A helybeli 
lakosság azonban annyira teleültette gyümölcsfákkal az egész szőlőt, hogy gyakran inkább gyü-
mölcsösnek, mint szőlőnek mondható. Mély tisztelettel maradok. Szabadkán 1880. évi augusztus 
26-án. Méltóságos alázatos szolgája Bruck Ferencz s.k. kir. tanár.”6

Bruck a részletes vizsgálat után filoxéra helyett a pajorok jelentős károkozását találta. 
Jelentése hűen tükrözi a szabadkai szőlők állapotát. Rámutat a szőlőművelés alacsony színvo-
nalára, maradiságára, a többi között arra, hogy a tőkedöntés még mindig a legfontosabb sző-
lő-felújítási eljárás. Károsnak ítéli a sok gyümölcsfát a szőlőkben, melyek már-már elnyom-
ják a tőkéket. Becsületére legyen mondva, nem csak a hibákat sorolja fel, elismerően szól a 
korszerű szőlőültetvényekről, amelyekből igaz még kevés van, és az újabb fajták terjedéséről, 
mint amilyenek a rieslingi fajok. Külön kiemeli Malachovszky László gazdasági tanácsnok 
mintaszőlejének jelentőségét, mely példaként szolgál.

1881-ben a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi miniszter a filoxéra elleni védekezés 
céljából a következő 9 pontos, 3837. számú körrendeletet adta ki7:

„Körrendelet
Az összes törvényhatóságokhoz
A phylloxera rovar elleni védekezés hathatósb volta érdekében az 1880., II. törvénycikkben 

nyert fölhatalmazás alapján és az országos phylloxera-bizottság meghallgatása után a következő-
ket rendelem el:

6 Szabadkai Történelmi Levéltár, 9540/polg. 1880.
7 Szabadkai Történelmi Levéltár, 3582/polg. 1881.
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1. A phylloxera rovar leküzdésének egyik főfeltétele az lévén, hogy a baj minél kisebb tért fog-
laljon el, tehát idejekorán észrevétessék; szükséges, hogy a szőlők folytonos és szigorú felügyelet alatt 
áljanak és szükséges, hogy a ministerium intézkedéseinek végrehajtása czéljából a kellő közegek 
mindenütt rendelkezésre legyenek.

E czélból utasítom a törvényhatóságot, hogy a mennyiben a megye területén levő szőlőmívelés 
terjedelme, illetőleg egyes járásokban való kiválóbb fontossága, vagy a phylloxera-vész közelsége 
igényli, egy, a törvényhatóság első tisztviselőjének elnöklete alatt állandóan működő phylloxera-bi-
zottságot küldjön ki, mely első sorban szőlőtulajdonosokból és a természettudomány szakembere-
iből alakíttassék.

E phylloxera-bizottság a phylloxera-vész tekintetében kiadott rendeletek és utasítások végre-
hajtása iránt azonnal intézkedik, elnöke azonban a közigazgatási bizottságának a tett intézkedé-
sekről utólagosan jelentést tenni tartozik.

2. A phylloxera-bizottság a szőlővel mivelt területek terjedelméhez és fekvéséhez képest a tör-
vényhatóság területén egy vagy több oly kiterjedésű járást alakít, mely felett egy egyén kellő fel-
ügyeletet gyakorolhat.

Minden ily járásra a törvényhatóság egy-egy phylloxera-biztost hozzon javaslatba, ki is meg-
bízatását innen nyerendi. E biztosoknak a phylloxera vizsgálatban jártasoknak kell lenniök, mi 
végből esetleg phylloxera-lepett területen beoktandók lesznek.

Föladata lesz e biztosoknak:
a) a szőlők felülvizsgálata,
b) ha a phylloxera jelenlétét fölfedezik, rögtö-

ni jelentés tétel: a. az alispánhoz, b. járási 
szolgabíróhoz, c. ministeriumhoz;

c) az elrendelt intézkedések elzárolás, szénké-
négezés stb. végrehajtása.

d) phylloxera-bizottságok alakítása mind-
ama községekben, melyek több, mint 
300 kat. hold szőlővel bírnak, vagy ha 
kevesebb is, de hol eziránt hajlandó-
ság mutatkozik, és értelmesebb egyének 
találkoznak.

A phylloxera-biztos állása tiszteletbeli, 
tényleges dologi kiadásai azonban a törvény-
hatóság illető közegének igazolása esetében a 
földm., ipar- és kereskedelemügyi ministeri-
um által megtéríttetnek.

3. Minden község elöljárósága szigorú-
an utasítandó, hogy évenkint június hó 10. 
és 25-ike közt a határban levő összes szőlő-
ket, úgy szőlőtőkékkel beültetett kerteket egy 
községi tanácstag, a hegymester és a község 
egyik-másik értelmesebb szőlőtulajdonosának 
kíséretében bejárja, s a bejárásról, úgy annak 
eredményéről. t.i., hogy gyanús, beteges tőkék 
találtattak-e, a szolgabírónak legkésőbb júni-
us hó 30-ig jelentést tegyen.

A Földm. miniszter 3837. számú 
körrendeletének első oldala
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Hol községi phylloxera-bizottságok vannak, ott az elöljáróság a határjárásról e bizottságot 
értesíteni és a bejárást a bizottság kiküldötteinek közbejöttével teljesíteni köteles.

4. A községi elöljáróság köteles továbbá őrködni a felett, hogy mindenütt ott, hol szőlőhegyi 
tanács van, ennek tagjai, a szőlőkerülők és pásztorok, valamint vinczellérek, a phylloxera-rovar 
elterjedésének vészes következményeiről kellően tájékozva legyenek, egyszersmind az ellene alkal-
mazandó összes óvintézkedésekről a legkiterjedtebb módon tudomással bírjanak; a vész elhurcolá-
sát gátló intézkedéseket megtartsák, s a szőlőmunkásokkal is megtarttatsák.

5. A szolgabíró felelősség terhe alatt köteles őrködni a felett, hogy a bejárás a kiszabott időben 
minden községben megtörténjék. Az összes községekből beérkező jelentéseket összefoglalni és legké-
sőbb július 15-éig az alispánhoz beterjeszteni tartozik. Ha a járásban biztos működik, e jelentés 
másolatban evvel is közlendő.

6. A járás-biztosok feladata lévén a szőlők felülvizsgálata ezek is a szükséghez képest, időköz-
ben is tett jelentéseiken felül minden évben július 15-éig legkésőbb jelentést tartoznak tenni arról, 
hogy a szőlőket minő állapotban találták, az elöljáróságok által tett bejárásoknál minő hiányt 
vagy mulasztást tapasztaltak.

7. A törvényhatóság úgy a szolgabíróknak a határjárásokról szóló – mint a biztosok jelentéseit 
–legkésőbb július 30-ig a ministeriumhoz tartoznak bemutatni.

8. Minden szőlő- és kerttulajdonos tartozik megengedni, hogy a községi elöljáró a határjárá-
sokra kitűzött időben, továbbá a járási phylloxera-biztos, a megyei és községi phylloxera-bizottsá-
gok tagjai, végül a ministerium által kiküldött közegek a szőlőkbe és kertekbe bármikor – a szőlő 
érésének idejét kivéve – beléphessenek, azokat megtekinthessék, és ha szükségesnek látják, egyes 
tőkét kiáshassanak.

9. A szőlővesszőnek, úgy simának, mint gyökeresnek, egy község határából a másikba való 
szállítása továbbra is szigorúan tilttatik.

A jelen rendelet ellen, nevezetesen annak 3. és 4. pontja ellen vétő községi elöljárók, tehát 
azon elöljárók, kik a felügyeletök alá helyezett terület átvizsgálását hanyagul, vagy épen nem tel-
jesítik; s a vész elhurcolását gátló intézkedések megtartását kellő figyelemmel nem kísérik;

az 5. pontbeli kötelezettségnek meg nem felelő szolgabírák, tehát azok, kik kellő pontossággal 
nem őrködnek a szőlők bejárásának idején leendő eszközlések felett, s az erről szóló jelentések 
beterjesztését elmulasztják;

a 8. pont ellenére a szőlők és kertek vizsgálatának ellenszegülő vagy azt akadályozó tulajdo-
nosok;

a 9. pont ellen vétők, tehát azok, kik szőlővesszőket csempésznek, vagy akik a csempészést bár-
mi módon elősegítik; általában pedig azok, kik az e tekintetben kiadott vagy kiadandó rendeletek 
ellen bármi módon vétenek: az 1880; II. törv.czikk értelmében 100 frt-ig, ismétlés esetében pedig 
200 frt-ig terjedhető pénzbírsággal, esetleg megfelelő elzárással büntettetnek.

Utasítom a törvényhatóságot, hogy e rendelet értelmében tett intézkedéseiről minél előbb, de 
legkésőbb f. é. márczius hó végéig jelentést tegyen.

Kelt Budapesten, 1881. február hó 7-én.”8

A 3837. számú körrendelet részletesen foglalkozik a filoxéra elleni óvintézkedésekkel. 
Elrendeli a filoxéra-bizottságok felállítását, kötelezi a szőlők évente egyszeri, június 10. és 25. 
közötti átvizsgálását. A vizsgálat eredményének beküldési határidejeként július 15-ét hatá-
rozza meg. Szükség esetén engedélyezi a tőkék kiásását, megsemmisítését. A rendelet szigorú 
betartása érdekében a vétkesekre komoly pénzbírságot (100-200 Ft.), elzárást is kiróhat a 
8 Szabadkai Történelmi Levéltár, 3582/polg. 1881.
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hatóság. Az esetleges dézsmálások elkerülése végett érésidőben még a biztosoknak is tilos a 
szőlők bejárása.

Szabadkának is érdeke volt a filoxéra elleni hatékony védelem megszervezése, hiszen a te-
rületén jelentős szőlőtermelés folyt. A körrendeletben felsorolt feladatokkal felelősként a gaz-
dasági tanácsnokot, Malachovszky Lászlót bízták meg, aki szőlőbirtokosként személyesen 
is érintett volt (kisebb mennyiségben csemegeszőlőt és gyümölcsöt exportált). Értelmesebb 
birtokostársaival egyeztetve, a következő jelentést küldte feletteseinek: 

„Tekintetes Tanács! 
A földmivelés, ipar- és kereskedelemügyi n. m. m. kir. minisztériumnak a phylloxera rovar 

leküzdése czéljából f. 881-ik évi 3837 sz. alatt kibocsátott k. körintézvénye, az abban foglalt 
teendők mi módon leendő foganatosítása iránti javaslattétel végett ugyanez évi 1692/70 t. számú 
határozattal, tisztelettel alulírottnak kiadatván a közlemény / alatti visszazárása mellett van 
szerencsém az ügy érdemére vonatkozólag a következőket előterjeszteni:

Jóllehet a múlt év augusztus havában a magas minisztérium kiküldötte által megejtett álta-
lános vizsgálat alkalmával városunk határában az említett kártékony rovar sehol sem találtatott 
fel, a hivatkozott körintézvény értelménél fogva mindazonáltal a törvényhatóság első tisztviselőjé-
nek –itt helyt tehát a polgármester – elnöklete alatt szőlőtulajdonosokból és amennyiben lehetséges 
a természettudomány szakembereiből állandó phylloxera bizottság küldendő ki, mely a kiadott 
rendeletek és utasítások végrehajtása körül intézkedvén, erről a helyb. közig. bizottságnak jelentést 
ad, minthogy pedig városunk területén levő szőlők 5 részre vannak felosztva, ezekre phylloxera 
biztosokul ajánlatba hozom és pedig:

1-ször a Szegedi szőlőkben Chobort Ferencz, főgymnáziumi természettani tanárt,
2-szor a „Majsai szőlők”-ben Mamusich Benedek, főgymnáziumi természetrajzi tanárt,
3-szor a „Halasi szőlők”-ben Petrovics György, ottani szőlő tulajdonost,
4-szer a „bajai szőlők”-ben Schlosziarik János, főgymnáziumi természetrajzi tanárt;
5-ször a „Buckai szőlők”-ben PanczerJózsef, városi erdészt és ottani szőlő tulajdonost.
A körrendelet 3-ik pontja értelmében az összes szőlők és szőlőtőkékkel beültetett kertek éven-

kint junius 10 és 25-ike között egy községi tanácstag és értelmesebb szőlő tulajdonos közbe jöttével 
bejárandók lévén, községi phylloxera bizottsági tagokul ajánlom:

a) A szegedi szőlőkben: Malachovszky László városi tanácsnokot, Mérei Ágost és Tipka Antal 
főgymnáziumi tanárokat, egyszersmind ottani szőlő tulajdonosokat.

b) A „Majsai szőlők”-ben: Vojnics Dániel városi levéltárnokot és Kammerer Mihály kereske-
dőt, mint ottani szőlő tulajdonosokat;

c) A „Halasi szőlők”-ben: Dr Klein József gyakorló orvost és Rutkay Rudolf elemi iskolai taní-
tót, mint ott-helyi szőlőbirtokosokat;

d)A „Bajai szőlők”-ben: az ottani szőlőbirtokosok közül Czurda Ede takarékpénztári titkárt 
és Polyákovits Alajos főgymnáziumi tanárt;

e) A „Buczkai szőlők”-ben: Szieger Dániel városi bizottsági tagot és Janiga Antal városi írno-
kot, egyszersmind ottani szőlőbirtokosokat.

Itt helyt a körrendeletben jelzett szőlőhegyi tanács nem lévén, hogy a többször említett kör-
rendelet 4-ik pontjának megfelelő időszakonkénti intézkedések annál czélirányossabban megté-
tessenek és a fentebb megnevezett Községi phylloxera-bizottsági tagok, ezek utján pedig a sző-
lő-kerülők és munkások a rovar felismerése úgy elterjedésének vészes következményeiről tudomást 
szerezhessenek: javaslatom odajárul, miszerint a földmivelés-, ipar-és kereskedelemügyi m. kir. 
magas miniszterium ezen eljárás és intézkedésről felterjesztésileg értesíttetvén, egyuttal aziránt is 
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megkerestessék, hogy a Hermann Ottó, kir. magyar természettudományi társulati tag, valamint 
Cserháti Sándor magyar-óvári akadémiai tanár által a phylloxera rovarról írt értekezésseiket az 
illető községi phylloxera bizottsági tagok és értelmesebb szőlő tulajdonosok közt leendő nagyobb 
mérvbeni kiosztás végett, még vagy 30-30 példányban leküldeni ne terheltessék.

Kelt Szabadkán, 1881 évi ápril hó 20-án, Malachovszky László tanácsnok.”9 

Malachovszky a minél hatékonyabb felügyelet céljából a szőlőket 5 kerületbe osztotta, 
éspedig: 1. Szegedi, 2. Majsai, 3. Halasi, 4. Bajai és 5. Buckai szőlők. Valószínű, hogy a Pa-
licsi és a Radanováci szőlők a Szegedi szőlők kerületébe tartoztak, mivel azokról nincs külön 
kimutatás. A bizottságba saját magán kívül helyi értelmiségieket, természettudományokban 
jártas személyeket és értelmesebb szőlőtulajdonosokat javasolt. A bizottsági tagok névsorát 
elemezve látjuk, hogy van közöttük tanító, kereskedő, városi tisztviselő, orvos, többnyire 
szőlőtulajdonosok.

Ezzel megalakult az állandó jellegű filoxéra-bizottság, kezdetét vette a filoxéra elleni szer-
vezett küzdelem.

A gyakorlatban végül a kötött talajokon az amerikai vadalanyra oltott nemes szőlőoltvá-
nyok használata terjedt el. A homoktalajokon a szőlőtermesztés hagyományos módon (saját 
gyökéren) folytatódott. A homoktalajban ugyanis a magas kvarctartalom miatt a filoxéra 
nem tud megélni, szaporodni. Az a mondás járta, hogy „a homok kiszúrja a szömit.” Ebből 
kifolyólag az ilyen talajok immunisak, filoxéramentesek.

A magas kvarctartalmú homok filoxérával szembeni immunitását Franciaországban fe-
dezték fel. Az immunitás kérdése azonban nem volt olyan egyszerű. Mivel a homoktalajok 
nem egységesek, egy bizonyos területen belül több különböző típusuk is előfordulhat a futó-
homoktól kezdve egészen a fekete kötött homokig. Ezért ki kellett dolgozni a határértékeket, 
ami 70–75%-os, néhol 85%-os és magasabb értékű kvarctartalmat jelentett. 

A filoxéra megjelenése után kezdődött el igazán a szőlőkultúra modern szakigazgatá-
sának megteremtése is. Ugyanakkor intézkedtek a tudományos eredmények terjesztéséről 
is. Erről, a filoxéra elleni védekezésen kívül, 1880-ban a szőlészeti-borászati vándortanítók, 
1882-től pedig filoxérafelügyelők gondoskodtak.

A minél hatékonyabb védelem érdekében az egész ország területén 1–5 napos és 2–4 
hetes népies tanfolyamokat szerveztek elsősorban a szőlőtermelők, néptanítók részére, és rész-
letesen ismertették a kártevő felismerését, életmódját és a védekezési eljárásokat. Szőlőoltási 
(fásojtási és zöldojtási), szénkénegezési tanfolyamokat szerveztek, és gyakorlati útmutatást 
nyújtottak a szőlőművelés, borászat terén. Ezeket a tanfolyamokat a vármegyei gazdasági 
egyesület szervezte, és neves szakemberek tartották.

9 Szabadkai Történelmi Levéltár, 3582/polg. 1881.
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Huber Mihály

(könyvrészlet)

Édesapám, Huber (későbbi névváltoztatással: Hubert) Mihály (1909–1972) két 
sorsfor dító útján írt naplót. Ezek Egy úri szabó és kétszer száz tű hossza (Napló 1934-ből és 
1944–45-ből) címen jelentek meg a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet gondozásában 
(Zenta, 2012). Az 1934-es napló arról az útról szól, amelyet két (nálánál fiatalabb) társával 
(„gyerekek”) tett meg gyalog, hogy Zágrábban keressenek munkát, tudván, hogy akkortájt 
sok zentai mesterember ott találta meg a számítását. A naplóból a bácskai útjukra vonatkozó 
részt közlöm az akkor használatos helynevekkel, a túlságosan személyes részeket kihagyva.

Hubert Éva

1934. június 12., kedd
Fájó szívvel búcsút véve előző este szeretteimtől Sentán, 1934. június hó 12-én reggel fél 

4-kor elindultam, hogy szerencsét próbáljak a világban…
Hátizsákom – rájöttem – nagyon nehéz (14,5 kg), alig vártam, hogy kiérjek Gornji 

Bregre, ahol két társam, V. Zsiga és D. Ferenc vártak rám. Fél 5-kor értem ki, a gyerekek 
akkor keltek fel. Általános csomagolás – utána egy-egy deci gyomorerősítő bevétele után jó 
rántottás-szalonnás reggeli következett, majd búcsúzás, és fél 6-kor elindultunk…

Kb. 10 km-es túra után utolért bennünket egy kocsi, amelyen a sentai kórház egyik 
fertőtlenítő szolgája ment Kevibe fertőtleníteni. Fölvett bennünket a kocsira, de nem tudva 
az utat, amely Szt. Tamás felé visz, kimentünk vele egész Keviig, amikor is megtudtuk, hogy 
az út Topolára visz. Nekünk így 18 km kerülőt jelentett a kocsizás, és át kellett vágnunk a mi 
utunkra, ami igen sok késést jelentett részünkre… Tíz órakor Papp Károly tanyájánál vol-
tunk, ahol elköltöttük szerény ebédünket (szalonnás, kolbászos és mákos kalácsos menüt), 
majd továbbmentünk. Nagy hőségben, 15 kg-os csomaggal az első napi menetelés bizony 

EGY GYALOGLÓ MESTEREMBER 

BÁCSKAI FELJEGYZÉSEI 1934-BŐL
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többszöri pihenésre nógatott… Az adai határban egy tanyánál kijöttek elénk emberek, és 
igen titokzatos arccal érdeklődtek, hogy magyarországiak vagyunk-e. Általában véve egész 
úton két dolog volt igen gyötrő kellemetlenségű: az állandó szomjúság és az örökös gyanak-
vó bámulás a tanyaiak és az apróbb közbenső falucskák lakói részéről.

Az adai határtól ismét kocsira kaptunk, mely elvitt bennünket kb. 5 km-nyire az ún. 
Törökfaluig. Ez egy két-három sor házból álló, kis telepszerű falucska, lakói magyarok, 
többnyire béresként, szolgaként megtakarított pénzükből építették itt házukat. Innen újabb 
hosszas, fárasztó gyaloglás következett, mígnem az ún. Mol Gunarasra nem értünk. Itt 
pihenőt vettünk (fél 2 volt), majd tovább… Az út rossz, sáros, összevagdosott gyöp, de 
többnyire szántáson át vezet. A gyerekek is kezdenek panaszkodni: egy-két hólyag az egyik 
lábon, törés a másikon. Nekem mindkét lábam kisujján hatalmas törések, égnek, fájnak, 
úgy megyek, mint macska a dióhéjon, de a hangulat jó… Cipőimet a fiúk lekicsinylették, 
de ők inkább érzik a Bata cipő hátrányát. Délután 3 órakor már a petrovoszelói határban 
vagyunk. Újabb pihenő, evés. Itt az egyik tanyáról egy fiatalember jött ki, szíves beszélge-
tésbe kezdett velünk, és mint később megtudtuk, Tóthnak hívják, és mészárossegéd, azt 
mondta, hogy Srbobran még 25 km-nyire van. Fölajánlotta, hogy ott alhatunk, de szavazás 
útján eldöntöttük, hogy továbbmegyünk. Kb. 5 óra van, amikor a srbobrani határban levő 
Drlya vagy Kutas néven ismert falucskába érünk (10 km). Vígan megyünk keresztül, és jót 
mulatunk az elébünk kiszaladók bámulatán. Váratlanul azonban kiszól a túloldal egyik ab-
lakából egy érces hang szerbül: „Hodite samo unutra!” (Jöjjenek csak be!) Én tréfára veszem, 
és visszaszólok: „Hvala Bogu samo što nas zovu već jednom unutra!” (Hála Istennek, csak 
hogy már valahova behívnak!) És azzal átmegyünk, de bizony, amikor beérünk a kapun, 
egy csendőr marcona alakja lesz látható. Drukkoltunk egy kicsit. „Imate isprave?” (Van-
nak irataik?) – teszi fel a szokásos kérdést ez a „tiszteletre méltó” csendőr őrmester. Ezután 

A túráról maradt egyetlen kép
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 elkezdődött az igazolványátnézés, majd a hátizsák kínos pontossággal való átkutatása. Bi-
zonyára azért is hívják a falut Kutas(s)nak! Szerencsétlenségemre nálam van a vadászkésem, 
amelyet az őrmester „fölöslegesnek” talál, és elkoboz tőlem azzal az indokkal, hogy két éle 
van, tehát tőr, nem szabad magammal vinnem. Miután leigazolt, útnak indított Srbobran 
felé.

Közben… iszonyatosan be van borulva, körülöttünk zeng az ég, nagyokat villámlik, a 
szél meg fújja az ő keserves melódiáját. Szállás után kell nézni. Előttünk balra egy újonnan 
épült ház van, bemegyünk, de huzatos, nem jó, gyerünk tovább… Már a nyakunkban az 
eső, mikor odaérünk egy tanyához. Zsiga bemegy szállást kérni, és nagy alku árán kapunk 
is. Ugyanis azon a tanyán előző éjjel „ismeretlen tettesek” elvittek egy vasüstöt, és így ért-
hető, hogy eléggé bizalmatlanul fogadtak. Megnyugtatásuk után elhelyeztek egy szép tiszta 
és elég illatos – istállóban. Társaságunkban volt két ló, egy tehén és egy bika! Eléggé rossz 
alvás után reggel 2 liter tejjel megvendégeltetvén útnak indultunk fél 7-kor Srbobranba… 
(E napi túra 38 km.)

1934. június 13., szerda
Az előző éjszakai esőzés után még sárosabb lett az út, csak úgy „csencsegett” a lábunk 

alatt…, de azért gyors menetelésbe fogtunk, mert azt mondták, 22 kilométer van még hátra. 
Alig tartottunk pihenőket, csak jöttünk, jöttünk, és minél közelebb értünk Srbobranhoz, 
az mindinkább távolodott tőlünk… Ugyanis az egyik ember azt mondta, még 20 km, vi-
szont 6–7 km-es menetelés után már a válasz 25 km lett. (…) …délután fél 3-kor bent 
voltunk a rég áhított Srbobranban. Felkerestük egyik iskolatársamat, Bernhardt Fülöpöt, 
ott pakoltunk le, és utána elmentünk édesanyám1 még életben levő nővére, nagynéném 
lakását felkeresni. A tantit végül teljesen leszegényedve, mély bánatban találtuk meg egy 
kültelki szőlőben. Egy kis anyóka lócán (sámlin) ülve, kezében kötőtűk, szemén szemüveg, 
harisnyát köt 65 éves létére. Mikor odaköszönök: „Kezét csókolom, Tantikám!”, rám néz 
mély, bánatos szemével, melyből édesanyám lelkét érzem, és nagy sokára kitör belőle a meg-
lepetés és felismerés örömmel és bánattal elegyített sóhaja: „Jé, Mihály!” És mindjárt utána: 
„Nincs bácsi.” Így megtudtam, hogy a bácsi pont egy hete meghalt. Diagnózis: torokrák. 
Továbbá a bátyám megnősül: elvesz egy árva, 25 éves lányt, augusztusban lesz az esküvő.

Srbobranban megállapítottuk, hogy a hátizsákok túl súlyosak, így nem mehetünk tovább. 
Vettünk egy dobozt, és a fölösleges dolgokat belecsomagolva föladtuk Baráth Károly zágrebi 
címére. A postán gyanúsnak tűntünk mi is és a csomag is, és azonnal telefonáltak a srbobrani 
csendőrségnek. Mi közben kimentünk a csatornapartra, majd ismét a postára (…) odajön egy 
csendőr, és kérdi, hogy ki a Huber Mihály. Mondom: én. Tőle megtudtuk, hogy már kint is 
volt a lakásunkon (a nagynénémnél), és átkutatta a hátizsákjainkat, és mivel a postai külde-
mény és a nem jelentkezésünk gyanús, menjünk vele a csendőrségre. Az előbbi jelenet: igazol-
tatás és faggatás, hogy mi van a csomagban. De miután meggyőztük, elmehettünk. A posta 
előtt találkoztunk Müller Jenő sentai születésű srbobrani fakereskedővel, aki Sentán a gróf 
Árminné testvére. Igen szeretetreméltóan kedves és figyelmes volt velünk szemben, és azon 
rövid egy óra idő alatt teljesen szívünkbe zártuk jószívű, nemes és atyai pártfogó jótevőnket. 
Ahogy beszélgettünk vele, több iparosmester jött arra (zárás után lévén); ő mindegyiket 
megállította, és jóindulatúlag pártfogásos figyelmükbe ajánlotta munkanélküli voltunkat, 
majd jó példával elöl járván 3 dinárt adott. Az ott levőkre hatott a példa, és így rövid fél óra 
alatt igen nagy tapasztalattal, 6 dinárral és egy darab szalonnával gazdagodott a közös élés- és 
1  Édesanyja 1932-ben meghalt.
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pénztárunk. Erre igen nagy szükség is volt, mert a postai  küldemény és a napi kiadások kb. 
35 dinárt tettek ki! Innen hazamentünk a tantim szőlejébe, és ott „rossz is, jó is” hangulatban 
megvacsorázva tértünk nyugovóra egy igen szellős és kényelmes fészerben. (E napi túra 39, 
összesen 77 km.)

1934. június 14., csütörtök
Reggel fél 6-kor fölkelve… rendbe hozva a csendőr által tegnap összeturkált hátizsáko-

kat, megmosdva, a Tantikámtól érzékeny búcsút vettünk. (…)
Fél 7-kor már a Vrbas felé vezető útra tértünk. Az idő nagyon szomorú, éppen az én 

lelkemet tükrözi talán: esik az eső, kísér bennünket a kb. 6 km-es úton. Leültünk egy fa alá, 
majd megreggelizve folytattuk utunkat, amikor is utolért egy vrbasi kocsi, felvett és bevitt 
bennünket Stari Vrbasra. Útközben elmondotta, hogy a mi utunk eredeti iránya (Vrbas–
Kula–Vukovár) sokkal hosszabb, és meggyőzésében híve a másik utat: Vrbas–Kucora–Bács–
Vukovár választottuk. ¾ 9-kor már gyalog megyünk keresztül Stari Vrbason a hátunk mö-
gött hagyva már 13,5 kilométert. Jó köves utunk lévén elég szépen haladtunk, és Kucorára 
fél 12-kor értünk. Ha tekintetbe vesszük, hogy útközben szüneteltünk is jó ideig, gyorsan 
megtettük a 8,75 km-t. Lakosai többnyire tótok, svábok és rusznyákok. Itt nem pihentünk, 
hanem továbbmentünk Torzsa2 felé (5,5 km). Később az úton egy kis összekoccanás volt a 
fiúk és én köztem a főzést illetőleg, de ahogy az első vihar elmúlt, tovább battyogtunk, és 
fél 2-re már Torzsán voltunk. Útközben egy helyen igen szép krumplira akadtunk, és mi-
vel nagyon kívántuk már a főtt ételt, a 
krumplira tettük a kezünk. Torzsa min-
den kritikát kibíró szép kis falu 8–10 
ezer lakossal. Utcái gyönyörűen van-
nak rendezve, sok helyen keramitosak, 
a házak előtt bokrok, szegélyek, és ami 
a legszembeötlőbb, a házak eleje majd 
mind zománcozott pala vagy hamis 
márvány – egyszóval olyan falu, amely 
szépségben elvinné a győzelmet Sentá-
hoz képest. Kimentünk a Sándor király 
csatorna partjára, ahol a fiúk fürödtek, 
míg én naplómmal és gondolataimmal 
– melyek Sentán és a jövőben jártak – 
foglalkoztam. Itt igen szép napsütéses 
idő volt, és így pihenőnk egész este fél 
8-ig tartott. 8 órakor már ideje volt la-
kás után nézni – délután persze erre nem 
gondoltunk –, de hogy a közelben nem volt „alkalmas” lakás, elhatároztuk, hogy útnak 
indulunk a 7 km-nyire utunkba eső Pivnica faluba, és útközben majd „nézünk” valamilyen 
tanyán szállást. Hát akadt is egy igen jóképű tanya, ahol a gazda – egy szlovák – jó, pá-
rolgó vacsoránál ült, mely igen csiklandozta orrunkat, de sajnos sem vacsorát, sem szállást 
nem tudtunk tőle „kifacsarni”. Így kénytelenek voltunk este 9 órakor megindulni direkt 
Pivnicára. Pivnica egy 6 ezer lakost számláló tiszta szlovák falu, ahol – amikor beértünk, 
csütörtök lévén, az itteni szokás szerint – a sarkon egy 15–20 tagú lány- és legénycsoportra 
2  Savino Selo.

A napló első oldala (a fenti sötét folt egérrágás)
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akadtunk: daloltak és táncoltak. Este fél 10 volt, és természetesen – bár villanyvilágítása van 
– sötét, és igen  festői, de egyben mulatságos látvány is volt, amikor odamentem  hozzájuk, 
és a  villanylámpám fényénél érdeklődtem a faluháza felől. A lányok bő, cifra, rózsás szok-
nyában, széles, rózsás kendővel bekötött fejjel, a legények kivarrt, cifra ingmellel, fekete 
(általában) bársony ruhában – tört szerbséggel magyarázták meg az utat. Rövid tíz perc alatt 
rá is találtunk egy igen nagy fényességű házra, melyről lesírt, hogy hatósági épület, annál is 
inkább, mert előtte 8–10 egyenruhás rendőr állt; beszélgettek. Midőn előadtuk kérésünket 
a lakást (szállást) illetőleg, igen barátságosan fogadtak, és előzetes igazoltatás után egy tágas 
és „társas” terembe vezettek, ahol igazán előkelő „urak” foglaltak helyet. Például ott volt 
Ámor, a szerelemisten, György király, Jámbor és Jugoszlávia egy folyójának képviselője, Ibar. 
Érdeklődésünkre a kísérő rendőr elmondta, hogy hálótársaink a falu legjobb bikái – a falu 
bikaistállójába kerültünk.

Már majd elaludtunk, midőn éktelen botdobogásra ébredtem fel szundikálásomból, és 
„Ko je to? Wer ist der? Ki az?” – kiáltozásomra és a villanylámpa gyújtására magunk előtt 
láttam egy csúf és béna gnómot, aki vigyorgó, de borzasztó rémületet keltő pofával morgott 
valamit, és flegmán átment a „terem” bal oldalán levő jászolba, és nyugodtan aludni tért. 
Példáját nemsokára mi is követtük, s bár borzalommal gondoltunk rá, utána elég édesen 
elaludtunk. (E napi túra 34,750, összesen 111,750 km.)

1934. június 15., péntek
Reggel fél 4-kor ébredtem fel, és mivel nagyon fáztam, felkeltem, és felöltözve kimentem 

sétálni. Közben megjött az „urak” etetője, és az erre következő lárma miatt a gyerekeket is 
fölébresztettem. Fél 6-kor elindultunk a következő állomás: Parabuć (Paripás)3 felé. Az út 
egy ideig hangtalan telt, majd kb. fele úton letelepedtünk, ahol „bomba” krumplipaprikást 
főztem, majd evés után borotválkozás és tisztálkodás. Ekkor vettem le a bajuszom, majd a 
Zsigát „nyúztam meg” a borotvával, s midőn a cipőt kipucoltuk, vígan indultunk útnak 
a Pivnicétől 12 km-nyire fekvő Parabuć felé. Midőn már közel értünk, elfogott az úton 
kapott influenza és gyomorgörcs, úgyhogy le kellett ülnünk. Szeszes paprika bevétele után 
hirtelen nagy sötét felhő kerekedett, és alighogy a falu alá értünk, egy hatalmas zápor sózott 
bennünket nyakon. Ekkor fél 12 volt. Megtöltve az úton kiürült targyisüveget és egy kapu 
alatt megebédelve fél 1-kor már eső kísérete mellett útban voltunk további állomásunk, a 
13 km-nyire levő Szelencse4 felé. Egész úton, a 13 km-en keresztül kísért a szomorú eső, 
úgyhogy a kipucolt cipő térdig sáros lett. Egy szőlőben megbarackozva és pihenőt tartva fél 
4-kor bent voltunk a tiszta szlovák, ötezer lakosú faluban. Itt újbóli igazoltatás után (a falu-
házán) már  indultunk is éjszakai, azaz ez napi utolsó stációnk, Bács felé, ahova ½ 6-kor, 6,5 
km után értünk. Első utunk az itteni katolikus legényegylet elnökéhez, Tumbász György 
főtisztelendő úrhoz vezetett, hogy szállást kérjünk tőle. Felmutattam a Gere főtisztelendő 
úr által adott vándorigazolványt, amelynek eredménye az lett, hogy Bács elsőrendű kávé-
házában kaptunk egy szobát, mely egész szép teniszpályára nyílott. Lepakolva holminkat, 
megmosakodva, öltözködve elmentünk lejelentkezni az ottani községházára, de mivel már 7 
óra volt, nem lehetett semmit elintézni, csak másnap a vendéglős által, mert mi reggel 8-kor 
már indultunk tovább Vukovár felé. Ezek után egy kis terepszemlére indultunk a faluban, 
aminek igen szomorú incidens lett a következménye. A Parabućon vett targyi nagy mennyi-
ségű bevétele után a gyerekek (Zsiga és Feri) igen jó hangulatban lévén elkezdték egymást 
3  Mai szerb neve Ratkovo.
4  Szerbül pontosabban Selenča, magyarul Bácsújfalu.
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heccelni egy sentai lány, Ollai Manci miatt. Ezen heccből szóváltás lett, majd tettlegességre 
került sor pont a községháza előtt. Odajött a rendőr, és szépen beinvitálta az „urakat” az ún. 
„ingyenlakásba”. Én közben a patikában aszpirint vettem, és kétségbeesve vártam helytelen 
társaim visszatértét, de hiába. Végül is nagy könyörgés után a rendőr ráállt, hogy kerítsük 
elő a jegyzőt. A jegyző elég udvariasan hallgatta végig érvelésem a gyerekek szabadon bocsá-
tását illetőleg, és végül rimánkodásomra kieresztette őket, akik már fájó szívvel gondoltak a 
szállodai puha, fehér ágyra. Hazamenet kenyeret véve, megvacsorázva és az egynapi naplót 
megírva jelen sorokat bevégezve én is nyugalomra térek ¾ 10-kor. (E napi túra 31,500, ösz-
szesen 143,250 km.)

1934. június 16., szombat
Bácsból reggel hét órakor indultunk tovább a küzdelmes úton előre. Midőn kiértünk 

Bácsból, elénk tárult a várrom, amely kies fekvésével mély bámulatba ejtett bennünket – 
rögtön el is határoztuk, hogy megmásszuk. Egy magaslaton áll, és a régi dicső várból már 
csak 6 citadellája és bástyatornya van. A magaslatot víz veszi körül, amelyen bácskai hattyúk 
(= libák) úszkálnak. Két legmagasabb, 20–25 méteres tornyát másztuk meg, ahonnan gyö-
nyörű kilátás volt. Le is fényképeztük. 8-kor már útban voltunk Bogyáni falu felé. Innen 
azonnal indultunk tovább Vukovár felé (13,5 km). Már reggel óta igen szomorú az idő, még 
Bogyánitól elkezd esni olyan őszi (apró szemű) eső, majd Bogyáni és Vukovár között egész 
„jól esett”. Nyakig érő sárban meneteltünk, mígnem fél 12-kor Vukovártól innen 4 km-rel 
pihenőt tartunk. Végül fél 2-kor odaérünk a Duna partjához, Duna bánság határához. A 
csárdában két óráig várva 1-1 pohár szrémi borral öblítettük le az út „porát”, amely a cipőre 
három ujjnyira rakodott rá. Két órakor „átléptük” kompon a Dunát, éppen midőn jött a 
gyönyörű bécsi személyszállító hajó, amely három emeletével, fehér ruhájában és Saturnus 
nevével valóban pompás látványt nyújtott.
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Ljudevit Vujković L.

Od pamtivijeka, odkada je čovjek pripitomio konja, koristio ga je prvenstveno u ratne 
svrhe, za rad, prijevoz i razonodu. Konj je bio glavni oslonac u skoro svakom domaćinstvu.

Homer (oko VIII. veka pne.) u Ilijadi već pominje konjske trke za visoke nagrade. 
 Ksenofont (580-480 pne.) je napisao prvo stručno djelo za uzgajanje konja. Poznato je da 
na Olimpijskim igrama 680. g. pne. bile održane prve trke bornih dvokolica sa četvoropre-
gom. Upotrebom sedla i uzengija konj postaje udarna i veoma mobilna snaga u svakoj armiji. 
Konj je dugo bio znak bogatstva a jahanje privilegija bogataša i plemstva.

Engleska se smatra domovinom suvremenog konjičkog sporta. Prve trke sa konjima 
 održane su u Engleskoj (1174), u Francuskoj (1370), Njemačkoj (1448). U našim krajevima 
najstarije je Dirkalno društvo iz Ljutomera, Slovenija (1785), u Bosni i Hercegovini, u Sara-
jevu (1884).

Prve trke počinju se održavati početkom XIX. stoljeća (oko 1820).
Do 1914. g. konjičkim sportom su se mogli baviti samo veleposjednici i oficiri. 
U Kraljevini Jugoslaviji konjički sport 

je bio organiziran u okviru jedinstvenog 
Dunav skog kola jahača „Knez Mihailo“ i 
imao 25 kola jahača u cijeloj zemlji, među 
koje je pripadalo i Subotičko kolo jahača 
„Kralj Aleksandar“. Svoje konjičke trke su 
održavali na hipodromu koji se nalazio na 
prostoru sjeverno od nekadašnje tvornice 
„Zorka Klotild“, gdje se danas nalaze izvoriš-
ta Vodovoda. U Srbiji je prvo konjičko društ-
vo osnovano u Šapcu 1888. g. U ostalim re-
publikama osnivana su društva na prijelomu 
XIX. u XX. stoljeća. 

POČECI KONJIČKOG SPORTA  

U SUBOTICI

Detalj karte Subotice iz 1927. g.
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Takmičenja u jahanju održavaju se u više disciplina: dresurno jahanje, karuselno jahanje, 
daljinsko jahanje, preskakanje prepona, kasačke trke, takmičenje zaprega i galopske trke.

U Subotici se danas „pogrešno“ tumači da su počeci konjičkog sporta od poslije I svjet-
skog rata kada je osnovano Subotičko kolo jahača „Kralj Aleksandar“ (1920) pri Komandi 
Mjesta, Obilićev vijenac 2 (danas Puškinov trg) na čelu sa predsjednikom divizijkim đenera-
lom Milivojem Dimitrijevićem. Tajnik je bio Čedomir Riznić. Svoje utrke su održavali na 
trkalištu iza „Zorke Klotild“. Između dva svjetska rata utrke se održavaju na trkalištu između 
dvije vojne kasarne (???) s tribinom za 700 gledalaca te pomoćnim objektima. Godišnje su 
održavali 5–6 utrka.

(M. Brustolov u svojoj knjizi „Sport u Subotici 1944–1984 pominje da su takmičenja 
održavana na starom hipodromu na izlazu iz grada prema Paliću(?!), iako je poznato da se 
hipodrom nalazio na prostoru sjeverno od „Zorke“, a projekat za novi hipodrom na „Bajmač-
kom putu“ je završen 12. II. 1931. g.)

Potom se osniva Konjički klub „Bačka“ 1921. g., koji i danas djeluje na hipodromu kod 
„Somborske kapije“. Konjički klub „Bačka“ se zasebice izdvaja naročito poslije II sv. rata, 
jer je izrastao u red najboljih konjičkih klubova u zemlji. Ovaj Klub je organizator mnogih 
značajnih konjičkih trka, derbija, dužijance i svake godine se održava 6–8 trka. Subotički 
odgajivači sa svojim grlima postižu značajne uspjehe na gotovo svim takmičenjima. Danas 
je u konjički klub „Bačka“ učlanjeno preko 250 vlasnika konja. Među najznačajnije konjare 
poslije II sv. rata spadaju: S. Dulić, S. Vukov, A. Wachtler, A. Oračić, B. Mukić, Z. 
Bogdan i dr.

No u spisima u Povijesnom arhivu Subotice se navodi da je Konjički klub osnovan 1891. 
g. (IAS 4918/1891) a da je Konjički klub „Bačka“ osnovan 1921. g. 

Poznato je da je grof Szécsényi István donio prve vijesti o konjičkom sportu i natjecanju 
iz Engleske u Ugarsku monarhiju i da je postavio prve moderne korake u konjičkom sportu. 
On je još 1828. g. napisao prvu knjigu pod nazivom „O konjarstvu”.

Vjerovatno da ih je malo kome je poznato da je na svom imanju na Zobnatici barun 
Vojnics Sándor uzgajao konje još oko 1750. g. radi jahanja i lova. Odavde su potekla mnoga 
poznata grla koja su pobjeđivala na hipodromima Pešte i Beča. Već 1825. g postoji prva škola 
jahanja jer je bilo nezamislivo da bogati veleposjednici ne znaju jahati.
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Prva konjička natjecanja su održana još 1841. g. u Subotici; a druge dragocijene podatke 
saznajemo iz knjižice novoosnovanog „Subotičkog društva za konjičke utrke” (Szabadkai 
Lóverseny Társaság) u kojem se nalaze veoma stroge propozicije sa uvjetima za natjecanje, 
sudjelovanje, te nagradama i kaznenim mjeram iz 1846. g. 

U ovim Pravilima piše da su od 1841. g. svake godine održavana konjička natjecanja – sa 
izuzetkom 1845. g, kada nisu održane iz neutvrđenih razloga – i nastavljena su 1846. g. u 
kojoj je Društvo izdalo ovu pomenutu knjižicu. 

Održavanje konjičkih utrka imalo je podsticajnu namjenu radi uzgoja što boljih konja 
i otuda se odgoju konja posvjećivala velika pažnja radi održavanja pasmine i unapređenja 
konjogojstva.

Udruženje je bilo osnovano na akcionarskim principima (već 1846!!!) a članom je mo-
gao postati svaki pošten građanin. Odluke za prijem su donošene većinom glasova. Svake 
godine se biralo novo povjerenstvo (upravni odbor). U 1846. g. predsjednik je bio Stipan 
Kujundžić (kasnije izabran za gradonačelnika), članovi natjecateljske komisije (suci) su bili: 
Fábian  Vermes, odvjetnik i veleposjednik, te István Záko, veleposjednik, Šime Sarić, Đuro 
 Crnković i Ferenc Höbl, zapisničar je bio Đeno Sarić, a rizničar Ivan Radnić. Starteri 
su bili Grgo Mukić, János Wachtler i Đuro Sarić, a nadzornici redarstvene službe Béla 
Csorda ml. i Lazar Veselinović. Sve su to bili ugledni i pošteni građani i bili cijenjeni 
među akcionarima. Predsjednik je bio dužan čuvati preostali kapital i skrbiti o njegovom 
pravilnom usmjeravanju a na kraju sezone sav ostatak kapitala (koji se nije dijelio!) sa doku-
mentima morao je predati naredne godine novom povjerenstvu.

Društvo je imalo ukupno 76 članova čiji popis postoji u knjižici. Od članova je 50 sa 
imenima koji s završavaju na „-ić, -vić“ a ostali su sa mađarskim ili njemačkim prezimenima. 
Iz ovog se da zaključiti, u što sam uvjeren, jer je većina članova slavenskog porijekla te da je 
društvo i pored toga što je djelovalo u austrougarskim političkim uvjetima imalo sigurno i 
karakter slavenskog djelovanja unutar društva.

U pohrani Gradske knjižnice nalaze se i Pravila (Statut) „Bačkog društva za konjske utr-
ke“ (Bácsi Lóverseny Társaság alapszabályai) za 1846. i 1847. g. sa skoro identičnim strogim 
pravilima za natjecanje i sudjelovanje u akcionarskom udruženju. Interesantno je da u svim 
ovim akcionarskim udruženjima postoje imena akcionara (od 70 do 90 akcionara u svakoj 
godini). I ovo Društvo ima 73 akcionara od kojih je više od polovice (44) slavenskog pori-
jekla. U organiziranju konjičkih trka su: sudije su Latinovity Lajos, Rudić Karlo, Vojnity 
László a zamjenik Vermes Gábor. Redari na stazi i starteri su Antunovity Pál, Marković 
Danijel, Rudity Antal, Vojnity Lajos st. Blagajnik je bio Vojnity Mihály st. 

Ovo drugo udruženje svoje utrke je održalo 14. svibnja 1846. g kao i 19. svibnja 1847. g. 
na praznom prostoru između grada Subotice i naselja Šandor (Aleksandrovo) najvjerovatnije 
na prostoru benzinske pumpe „Glorija“ gdje je gledateljstvo sa nasipa (uzvišenja) moglo lijepo 
pratiti konjičke utrke od 1 milje duž cijele kružne staze. Zadnja utrka dana je bila veoma 
zanimljiva jer se pojavila nova disciplina – utrka sa preprekama na dužini od 2 milje. Bile su 
postavljene četiri prepone visoke tri stope. Prva nagrada je bila srebrna sablja u vrijednosti 
180 forinti. Ulog za natjecatelje je bio 3 zlatnika a cjelokupni ulog je dobijao vlasnik prvopla-
siranog konja uz srebrnu sablju. Ova manifestacija je bila uspješna u financijskom pogledu i 
uz veliko interesiranje gledateljstva odlučeno je da se utrke održe i 1847. g. te su održane 19. 
svibnja.

Iz ove knjižice se saznaje da Pravilnik u nekoliko točaka utvrđuje načela: 
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•	za najboljeg konja će se smatrati koji najbrže stigne do cilja, s tim da je morao 
ispunjavati i neke druge uvjete kao što su živahne naravi, izdržljiv te dobra pluća, 
jake i elastične tetive, budući da će Društvo unapređivati samo tu rasu čiji konji 
budu posjedovali te osobine;

•	ukoliko okolnosti budu dozvoljavale, zasebna pažnja će se posvetiti na kobile 
a manje na paripe, dok će se najviše pažnje posvetiti pastuvima s obzirom na 
postavljeni cilj kako bi se dobio što bolji uzgojni materijal a time i kvalitetno 
potomstvo;

•	zadaća konjičkih utrka je da se preispitaju spomenuti uvjeti, a nagrade se smatra-
ju kao pomoćno sredstvo i doprinos što uspješnijem uzgoju konja;

•	u djelokrug Društva spada i nagrađivanje prikazanih ždrebadi što također spada 
u djelotvorno sredstvo za uzgajivače;

Ove godine se navršava 170 
godina kako su na Paliću odr-
žane prve konjičke utrke. Naime, 
16. svidnja 1846. g. „Subotičko 
društvo za konjske utrke“ odr-
žalo je prve konjičke utrke na 
Paliću „sa početkom u 8 sati na 
prostoru koji leži sjeverno od pa-
lićkog parka. Ukoliko natjecatelj-
ski dan svane s lošim vremenom, 
natjecanje će se održati narednog 
dana”. Pitamo se koji je taj pros-
tor danas? Razgledajući kartu iz 
tog vremena nema obilježja jer se 
vidi oranica, ali to je trebao biti 
prostor otprilike sjeverni dio da-
našnjeg parka između puta Subo-
tica–Segedin, kompleksa tenis-
kih igrališta i crkve.

Ovo je bio veliki događaj za Palić. Prvi puta su organizirane konjičke utrke i to po strogo 
unaprijed propisanim pravilima i propozicijama uz bogate nagrade. To je bilo prije 170 godi-
na, prije nego li u bilo kojem mjestu u tadašnjoj Jugoslaviji! To je bila velik događaj pogotovo 
za ovo malo mjesto, koje još nije razvilo banjski „turizam“ (1850), te Palićke Olimpijade 
Lajoša Vermeša 1880.

U pomenutoj sačuvanoj knjižici su precizno opisana pravila i nagrade. Natjecateljska 
staza je iznosila 1200 hv (hvat = 1,896 m). Akcionari su bili dužni prijaviti svoje konje kod 
službenog zapisničara tri dana prije utrke uz naznaku za koju utrku odnosno nagradu se pri-
javljuje sa opisom izgleda konja i osobinama, rase, boje dlake, porijeklo i sl. Slijedila je i uplata 
za sudionički ulog koji i nije bio mali.

Za uplaćeni sudionički ulog (prijavu) za određenu nagradu vlasnik je mogao promijeniti 
odluku, ali je u tom slučaju gubio uplaćeni ulog a mogao je učestvovati u drugoj utrci samo 
ako su se ostali sudionici saglasili sa učešćem.

U nagrađivanju ždrebadi mogli su učestvovati samo vlasnici siromašnijeg staleža i to bez 
ikakvog plaćanja sudioničkog uloga i predhodnog prijavljivanja.
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Interesantne su dvije odredbe koje i dandanas važe: svaki konj koji stekne i najmanju 
prednost u odnosu na drugog takmaca pobjednik je. Ukoliko suci su u situaciji da ne mogu 
odrediti pobjednika ti konji trče ponovnu trku. Ukoliko učesnik u toku trke ometa protivni-
ka gubi pravo na nagradu i plasman i diskvalificira se.

Nagrade su bile takve, da je interesiranje konjara bilo veliko. 
PRVA NAGRADA: utrka za 16 dukata za konje plemenite rase. Sudionički ulog akcio-

nara je bio 2 forinte a ostalih učesnika l dukat. Kod ove trke 12 dukata se dodjeljuje pobjed-
niku a 4 dukata drugoplasiranom. Sudionički ulozi ostaju organizatoru.

DRUGA NAGRADA: utrka za veliki srebrni pokal sa ugraviranom posvjetom – „Vlasni-
ku najbržeg konja 1846” – i jedan par srebrnih mamuza za konje mađarskog porijekla. Pokal 
dobija pobjednik a mamuze drugoplasirani.

TREĆA NAGRADA: utrka za 25 srebrnih talira za akcionare – vlasnike konja mađarske 
rase. Sudionički ulog je 2 forinte. Prvoplasirani prima 20 talira a drugoplasirani 5.

ČETVRTA NAGRADA: utrka za 10 talira i ukusno izrađene mađarske kajase. U ovoj 
trci mogu se natjecati konji u vlasništvu ljudi siromašnijeg staleža i oni koji nisu akcionari i 
to bez plaćanja sudioničkog uloga.

PETA NAGRADA: utrka za prsten od 4 dukata sa ugraviranim natpisom izvana „Vlas-
niku konja prvom među prvima” a iznutra „Subotičko društvo za konjičke utrke 1846”. U ovoj 
utrci mogu učestvovati samo natjecatelji, osvajači prethodnih nagrada a sudionički ulog se 
nije naplaćivao.

ŠESTA NAGRADA: za najljepše dvo- i trogodo ždrijebe. Prva nagrada je 10 talira a 
druga 4 talira.

Šta reći na sve gore navedeno? Ako ništa drugo da ove odredbe pokazuju i svjedoče 
da je sredinom XIX stoljeća već djelovalo organizirano Društvo koje je priređivalo veoma 
dobro organizirane konjičke utrke koje su bile, nesporno, začetnici današnjih konjičkih 
utrka.

Revolucionarna previranja 1848. g. spriječili su dalji razvoj konjičkog sporta koji je 
doživio veliku krizu. Dugi niz godina nisu održavana natjecanja jer je sav sportski život 
polako izumirao. Održano je samo osamdesetih godina nekoliko utrka hrtova na čantavir-
skim  poljima, koje su organizirali veleposjednici i poslije natjecanja šenlučili i veselili se u 
poznatoj kavani „Zlatno jagnje” u Subotici. Tek nakon pedesetak godina, 30. ožujka 1891. 
g. osnovano je „Subotičko konjičko društvo” (Szabadkai Lóverseny Egyesület), a 1920. je 
osnovano „Subotičko Kolo jahača „Kralj Aleksandar”, a potom 1921. i današnji „Konjički 
klub Bačka”. 

Literatura:

Enciklopedija sporta I-II, JAZU Zgb. 1972/4
Popularna enciklopedija, Bgd 1976
Fizička kultura i sport u Vojvodini 1945–1975, SOFK-a Vojvodine 1975
Žig, dvotjednik, Subotica 1994, 1995
Sport u Subotici 1944–1984, Subotičke novine
Bibliografija GB 1764–1869 br. 75 i 97/1846 i 100/1847
Karta Subotice iz 1927. g., bedeker Subotica i kupalište Palić, 
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Szabadkai Lóverseny Társaság könyvecskéje, 1846, Szabadka, Bitterman, Gr. biblioteka 75/1846
Alaprajza Bács-vármegyei Lótenyésztő Társaságnak és jelentés, 1846, Szabadka, Bitterman, Gr. 

Biblioteka 97/1846,
Bácsi Lóverseny Társaság alapszabályai, 1847, Szabadka, Bitterman, Gr. Biblioteka 100/1847
A szabadkai Lóverseny Egyesület alapszabályai IAS 4918/polj 1891

Napomene:

1 milja – 1609 m
1 hvat – 1,896 m
1 stopa – 28–32 cm (zavisno od namjene i zemlje)
1 dukat – 4 forinte
1 forinta – 2 krune 
1 kruna – 100 filira
1 krajcara – 2 filira
1 dinar – 88 filira
1 novina – 2 filira
obično pismo – 6 filira
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Gallusz László

Élet a törökfalui Pécskai sori Pletikoszity-tanyán

Csöndes még, reggelenként foszladozó páralepelbe burkolózik a határ, mintha féltőn 
óvná, rejteni próbálná a gazda jól végzett munkájának látványát, a mindig reményt keltő, 
zöldellő búzatáblákat, a tavaszi nagy munkákra, a vetésre előkészített szántókat. Bármeny-
nyire is hangoztatja a szaktárca az agrárágazat, a gazdák támogatását, és nem maradnak el 
a termelési és kiviteli eredményeket dicsérő szavak/szóvirágok sem, de évszázadokon át jól 
megtanulta a parasztember, hogy áldozatos munkájában (mert a munkán és családján felül 
nem igen érdekelte egyéb, közösségépítő/formáló tevékenységéhez mindig szűk korlátot sza-
bott a társadalom, a „hatalom”) csak önmagára hagyatkozhat. Töretlen hittel és kitartással 
vállalta és élte/éli választott életformáját, pedig az elmúlt hat-hét évtizedben hányszor mega-
lázták, kisemmizték, ami a „csakazértis”-t, a konokságot, a szívósságot, ugyanakkor a bizal-
matlanságot, a gyanakvást is erősítette testében-lelkében. Az utóbbi évtizedekben megválto-
zott gazdálkodási viszonyok és feltételek, amihez hozzájárult a többet akarás is, elmozdította 
ugyan a holtpontról a gazdatársadalmat, de annak ellenére, hogy azonos gondokkal küzd a 
kistermelő meg a nagyobb gazda, hogy tanyán vagy urbánus környezetben él és dolgozik, 
homogenitásról nem beszélhetünk összefogást követelő és sürgető akcióikban, ennek híján 
pedig kiszolgáltatottnak érzi magát, s a borúlátók még a létét is megkérdőjelezik a mező-
gazdaság átalakulása során. Pedig talán Veres Péter Ha nem lehettél szálfa című versének 
bátorító sorai fejezik ki leghívebben a paraszti lelkületet:

„...Nézd a tarackot,
  nem árthat annak se aszály, se árvíz, se fagy, se tűz,
  hiába perzselik azt fönt, s hiába vagdalják alant.
  Tavasszal nem mozdul, azt hinnéd, kihalt,

NEMZEDÉKRŐL NEMZEDÉKRE
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  pedig azalatt, ott lenn a mélyben ágakat ereszt...
 ...Ez a föld itt a tiéd, tartsad hát erősen, magyarom,
  ha nem lehettél benne szálfa, legyél csak cserje, vagy
  legyél csak gyom...”

Vitathatatlan, hogy Vajdaságban szép számban vannak olyan gazdaságok, tanyai és falusi 
gazdaságok egyaránt (ez mind a növénytermelésre, mind az állattenyésztésre, valamint a gyü-
mölcstermelésre és kertészetre is vonatkozik), melyek a legkorszerűbb termelési technológiák 
alkalmazásában fölveszik a versenyt az EU-s farmerekkel, de a mezőgazdasági termelők zöme 
egyre nehezebben tartja fönn gazdaságát. A mezőgazdasághoz való társadalmi viszonyulást a 
paraszti gazdálkodás legelfogadhatóbb modellje, az elhagyott, a romos tanyák sokasága is ér-
zékelteti. Ha nincs, aki átvegye az idős termelőtől a gazdaságot, véget ér a dűlőút, előbb csak 
ablakszemei csukódnak le, majd beroskad a tető, s halálra van ítélve a tanya. Megbízható, 
pontos adatok nincsenek a vajdasági tanyák múltbeli és jelenkori számáról, de a két világhá-
ború közötti számuk több tízezerre becsülhető. Napjainkra ezek nagy része elnéptelenedett, 
romokban hever, már csak az akác és a bodza jelzi a helyét, meg a takarásukban meghúzódó, 
egyre laposodó, még az emlékezetbe kapaszkodó, sírhalomra emlékeztető sárgás domb. Maga 
a természet font koszorút buja növényzettel a tanyasírra, így hagyja nyugodni az ember is, 
hiszen hiába szántaná fel, nem terem meg annak helyén, de az udvart jelző gyepen sem gabo-
na, legfeljebb pitypang, ebszőlő, csalán, s a mezsgyét is régen tarack uralja már, s ezt az örök 
álmot ki tudja honnan ide került vadrózsabokrok őrzik. 

A szemellenzős, téves agrárpolitika, a mezőgazdasági nagyüzem favorizálása, a rosszul 
értelmezett magántulajdon gazdasági szerepe és ereje mind-mind hátráltatta a mezőgazdaság 
kibontakozását, a gazdasági szempontból mindenképpen előnyös tanyai gazdálkodás térhó-
dítását. (Előszeretettel emlegetünk farmot is, de ezzel a fogalommal a tanyai, a természettel 

Ezt érdemelte a vajdasági tanya?
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együtt élő ember sohasem békélt meg.) A politikai-gazdaságpolitikai rövidlátóság (vagy ne-
vezzük inkább tudatlanságnak?) szintén hozzájárult a tanyák ezreinek megsemmisítéséhez, 
hogy alig néhány évtizeddel később erőtlen és látszólagos, a politikum részéről jobbára az 
ígérgetés szintjén megrekedő próbálkozás történjen a tanyavilág újjáélesztésére. Szerencsé-
re azokban a vajdasági körzetekben, amelyek kívül estek előbb az „igazságos” földosztáson, 
majd a határrendezésen, elkerülte a tájat a szövetkezetesítés meg a földmaximum zsugorítása, 
ezt követően a mezőgazdasági nagyüzem nagyparcellái kialakításának megsemmisítő vihara 
(előbb a háborút követő, majd az 1960-as és 70-es években), megmaradtak a tanyák, a ta-
nyasorok, belesimultak nem csak a tájba, de az agrárpolitikába is (mi egyebet is tehetnének?), 
jóval túlnőve már az önellátó gazdálkodáson, s akár útmutatói lehetnének a korszerű gazdál-
kodásnak, de életmódnak is. „Azért dolgozunk, hogy emberhez méltó életünk legyen, hogy 
az utódoknak is hagyjunk valamit” - hangzik a válasz a föl sem tett kérdésre. 

Messzire látni a fasoroktól is megfosztott vajdasági rónán, a szántók meg az akácok ölelé-
sében pihennek a megmaradt tanyák, távolról is jól kivehető, hogy van-e még ott élet, van-e 
folytatása az ősök földtiszteletének. A Törökfalu és Kavilló közötti útról, ott a keresztnél, a 
szántók közé szorított dűlőútra fordulok, melynek végén tetszetős tanya jelzi nemzedékek 
munkájának eredményét – a Pletikoszity-tanya. Nyoma sincs már hétvégenként tisztára má-
zolt földes szobájú, mestergerendás lakóépületnek, a félig zárt udvart istállók és ólak helyett 
gabonatárolók határolják el a szántóktól. A népi építészet, az egykori paraszti gazdálkodás 
emlékeit hiába keresem, néhány évvel ezelőtt eltűnt valamennyi, hogy az ereje teljében lévő 
tanyagazda, Pletikoszity Árpád helyükbe olyan gazdálkodási egységet építtessen, ami ké-
pes lesz az új nemzedékek megtartására. De ugyanezzel a céllal épült ezen a helyen több mint 
száz évvel ezelőtt az első tanya is, ami még az állami kisajátítást, a konfiskálást is túlélve 
nemzedékek emberi sorsfordulóinak volt néma, tehetetlen szemlélője, s vert falai, alig néhány 
éve, ugyanilyen tehetetlenül omlottak le, teljesen utat engedve a korszerű életmódnak és 
gazdálkodásnak, ami semmiben sem különbözik a nyugati farmok és farmerek olykor-olykor 
már glorifikált (és talán irigyelt) életmódjától. 

Lassan bandukolva indulunk az emlékezet és az ősök tiszteletének több mint száz éves 
dűlőútján.

– 118 évet ölel fel tanyánk története, történelme, alapot teremtve az immár hatodik ta-
nyai nemzedék megtartásához – mondja Pletikoszity Árpád, majd a családfa mélyre nyúló 
gyökere, kibontakozó törzse és minden időben újjáéledni képes lombozata mentén rajzolódik 
ki a tanya és a tanyasi ember küzdelmes élte. – 1898-ban dédnagyapám, Stevan Pletikosić, 
Ákos fiam ükapja, illetve az alig másfél éves Ádám unokám szépapja 10 lánc földet vásárolt 
itt. Egyébként alig másfél évtizeddel korábban osztották fel a pusztaságot a Solymossy, a 
 Mihalek, a Varga és Török családok között, innen a Törökfalu tiszteletet kifejező megne-
vezése, amit 1947-ben az Utrine (vagyis járás, puszta – a szerző megjegyzése) megnevezés vál-
tott fel. A tanya lakóépülete 1898 és 1902 között készült el, háromosztatú, vert falú ház volt, 
s hozzá párosult a ló- meg marhaistálló, a góré, alatta a sertéshizlaldával, az udvar közepén a 
gémes kúttal és itatóvályúval. Nézzünk csak szét a megmaradt, régi tanyák között, ezt a félig 
vagy teljesen zárt építkezési modellt követi valamennyi.

– Hogyan cserélődtek a tulajdonosok, módosulás, fejlesztés történt-e a tanyán?
– Ami magát a lakóépületet illeti, nem, hiszen a parasztember mindig fontosabbnak 

tartotta a maga kényelménél, hogy jó helye legyen állatállományának – különösen a lovak 
voltak nagy becsben –, hogy a fészer alatt pihenjen a ráfos szekér, az eke, a borona, a fogas, 
valamint a henger, a tanyai gazdaság teljes „gépesítése”. Stevan dédnagyapámtól fia, Jenő 
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örökölte meg a tanyát, de mivel két fiú volt a családban, Nándornak Csantavéren vásárol-
tak házat, ő már urbánus környezetből gazdálkodhatott. Édesapám, Zoltán, 1957-ben kapta 
örökségül a tanyát, én itt születtem 1958. december elsején, s 1998-ban, édesapám halálát 
követően vettem át a gazdaságot, amit Márta (1957) és Ilona (1966) nőtestvéreimmel osztot-
tunk, s az természetes, hogy a juss rájuk eső részét kifizettem. Tulajdonképpen én 1978-ban 
elhelyezkedtem a szakmámban, majd tíz évig a kikötői vállalatban rakodógépeket kezeltem, 
s 1998-ban vettem át a 28 holdas szülői birtokot, de addigra már mi is összekuporgattunk 
néhány holdnyi földet, mert 1984-ben, amikor közgazdasági középiskolai végzettségű Márta 
feleségemmel összekerültünk, ő hozományba két holdat kapott, én meg 3,5 holdat, de már a 
következő évben megtoldtuk egy holddal, s amikor senkinek sem kellett a föld, akkor bőví-
tettük a gazdaságot. Most meg keresett a föld, nem is lehet hozzájutni.

– Miért ragaszkodott a tanyához, hiszen Pletikoszity Árpád nem is parasztember, fé-
mesztergályos a szakmája...

– Nem kell ahhoz vérbeli parasztembernek lenni, hogy valaki tisztelje a földet, ősei mun-
káját. Alig voltunk túl a háborús éveken, s úgy voltam vele, hogy a tanya az elmúlt évtize-
dek során kiállta az idők próbáját, mindig biztonságot nyújtott, volt olyan időszak, amikor 
nagyobbat, mint az esztergapad, meg azután egy évszázados értéket, amibe őseim életüket 
építették be, nem hagyok megsemmisülni. Kétközben voltam a gazdálkodást illetően, s az is 
megfordult gondolataimban, hogy megteszi pihenő-tanyaként is, mert amolyan kétlakiként 
éltünk, Zentán van a családi házunk. Ez megkönnyítette a gyerekek iskolába járását, de nem 
szakította el őket a természettől, ettől a sokszor embert próbáló munkától. Amikor láttam, 
hogy gépésztechnikumot végzett Ákos fiam mennyire vonzódik a mezőgazdasághoz, hiszen 
ezt a munkát látta nap mint nap, s tanúja lehetett a fokozatos fejlesztésnek, egyértelművé vált, 
hogy nem a hamis romantikát ébresztő mestergerendás, petróleum-lámpás tanya lesz a meg-
tartó erő, hanem a korszerű gépek, a termőföldek tekintélyes területe. Egyszerűbb lett volna 
a háborús években, majd az 1999-es bombázást követően kimenekíteni innen a családot, de 
úgy gondolom, hogy helyes utat választottunk, amikor az itt maradás mellett döntöttünk. S 
ebben a hitben csak megerősödök, amikor látom tipegő, másfél éves kis unokámat, amint ga-
gyogva hozza felém a mérőlécet vagy a játékkalapácsot, játéktraktorainak irányítására „kény-
szerít”, hogy ő a hatodik nemzedék képviselője, aki tovább élteti a Pletikoszity-tanyát.

– Az idős gazdák egyre gyérülő nemzedéke nem feledi a „tapsikolt” földek időszakát, 
majd a padlássöprést, a konfiskálást. Kis híján a Pletikoszity-tanyát is magával ragadta az ár...

– Jenő nagyapám 30 láncosra növelte a gazdaságot, meg is kapta érte a „kulák” jelzőt, s a 
tanyával együtt megfosztották a családot a gazdaságtól, de mivel a tanya édesapám nevén volt 
vezetve, kénytelenek voltak visszaadni. A föld-visszaszármaztatási törvény életbelépésével (az 
1990-es évek eleje, a szerző megj.) a család visszakapott 25 holdat. Igazságszolgáltatás volt ez, 
s lehetett örülni neki? Dehogyis! A tanyát „az állam nevében” a szó legszorosabb értelmében 
véve kifosztották, sem a lovakat, sem a kocsit és szerszámokat, de még a bútorokat sem kap-
ták vissza szüleim, illetve a nagyszülők. 

– A kisemmizést követően hogyan tudtak talpra állni, a megmaradt néhány holdat meg-
művelni lovak, szerszámok nélkül – s még a vetőmagról nem is szóltunk.

– A nincstelenség, a közös sors eggyé tudja kovácsolni az embereket. Ez történt. A tanya-
szomszédok, magukban káromkodva, de fogukat összeszorítva, vállukat egymásnak vetve 
tették a maguk dolgát. Mindezt csak édesapám és nagyapám elbeszéléseiből jegyeztem meg, 
meg azt is, hogy a parasztemberre akkor van szüksége a hatalomnak, amikor katonai behívót 
kézbesít neki, kiveti az adót, szavazásra invitálja. Jól emlékszünk az 1990-es évek gazdasági 
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zárlatára, amikor szinte mutatóban se lehetett üzemanyaghoz jutni, virágzott is a feketeke-
reskedelem, s az akkori miniszterelnök (Mirko Marjanović) nagylelkűen bejelentette, hogy 
hektáronként 5 (!) liter gázolajat biztosítottak a gazdáknak. Ha valaki egy kicsit is ismeri a 
gépek fogyasztását, a mezőgazdaság energiaigényét, csak legyintett: nem egyéb ez, mint a 
gazdák megalázása, az élelmiszertermelő ágazat megcsúfolása, mint amilyen az a hektáron-
kénti 4000 dináros támogatás is. De hát a mezőgazdaság olyan ágazat, amit vagy csinál az 
ember, vagy nem. Én csinálni akartam.

– Az évtizedek során a lovakat lóerők váltották fel, a fejlődéshez és fejlesztéshez alapul 
szolgáló 10 láncos gazdaság napjainkra 300 hektárosra növekedett, melyen a legkorszerűbb 
gépek könnyítnek a munkán. 

– Amikor kisemmiztek bennünket, újra 
kellett kezdeni, s édesapám szavai szerint előbb 
lovat, a Mancit, szekeret meg ekét vásárolt, az-
tán a Nosztár, majd a Csillag és a Hajnal került 
a gazdaságra, s 1975-ig lovas igával műveltük a 
földet. Akkor került az első traktor a tanyára, az 
IMT 533 típusú kis traktor, azóta pedig meg-
van minden szükséges talajművelő eszközünk, 
a Claas kombájn, s egy 160 lóerős John Deere 
traktor is. Hogy szükség van-e a különböző vo-
nóerejű traktorokra? Persze hogy szükség van, 
hiszen a szántást nem végezhetjük 35 lóerős 
traktorral, a vetéshez meg szükségtelen a 160 
lovast járatni. Szóval a munkafolyamat hatá-
rozza meg egy-egy gép bevetését. Nem váloga-
tunk a munkában, nem várunk egymásra, ha 
kell, egymást váltjuk a kombájn vagy a traktor 
nyergében, mert csak így lehet haladni.

– Még ha fájó rombolással is jár, ahogy az 
a régi tanya és a tanyát körül ölelő gyümölcsös 
meg szőlős megsemmisítése esetében is történt 
– magyarázza Pletikoszity Ákos, a fiatal ta-
nyagazda – haladni kell. Lassan már telepíti 
a gyümölcsfákat a 2013-ben felépült korszerű 
tanya köré, mert attól függetlenül, hogy a fo-
gyasztói társadalom hullámverése itt a hábo-
rítatlan természetben is érződik, az iparszerű 

termelésen felül a jól értelmezett önellátó gazdálkodást igyekeznek megőrizni minden ta-
nyán. – A tanyát nem szemlélhetjük pusztán mint gazdálkodási rendszert, melyben csak a 
nyereség számít. Jól emlékszem, hogy a régi tanyánkat akácok, a róna jelképei vették körül, s 
értéket jelentettek a tanyagazdának, hiszen törzséből készítette a kerítésoszlopokat, a górénk 
szerkezete is ácsolt akácgerendákból készült, végső soron pedig a tüzelő egy részét is bizto-
sította. Én a tanyát gazdálkodási, társadalmi és ökológiai rendszerben szemlélem. Szívesen 
hallgatom szüleim és az idősebb tanyagazdák elbeszélést, hogy a tanyavilágnak megvolt a 
maga, íratlan szabály szerint működő társadalmi rendszere, ami a szolidaritásban is kifejezés-
re jutott, csakhogy ettől elszokott a kor embere. Az ökológiai rendszer megbontása, a fasorok 

pLetIKoSzIty Ákos: A több mint száz éves 
körtefa maradt meg 

a régi tanya gyümölcsöséből
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 megsemmisítése pedig – tapasztaljuk – nemcsak a határ- és tanyaképet rombolta le, hanem 
közvetlenül kihat a gazdálkodási eredményekre is. Elveszünk az információkban, mégsem 
méltányoljuk kellőképpen a természet és az ember egymásrautaltságát. Több mint száz évvel 
ezelőtt információk híján is tudta ezt a parasztember, s mintegy figyelmeztetőként, ezért is 
őriztük meg azt a több mint száz éves körtefát, melynek törzsét három ember sem képes 
körülölelni.

– Olykor-olykor nem érzik hátrányát a tanyai életnek?
– Nem. Megvan minden kényelmünk, nem vagyunk a világ végén. Jó néhány évvel 

ezelőtt cukorgyári mészkőhulladékkal szórtuk le a kövesig vezető 3,5 dűlőhossznyi kátyús, 
sáros utat, bármikor közlekedhetünk rajta, ha meg hó vág el bennünket, fölkapcsolom a 
hóekét, s a legkeményebb hófúvás is utat enged. Hogy a tudomány miként jut el gazdasá-
gunkra és alkalmazzuk-e az agrár-újdonságokat? Ez nélkül nincs eredményes termelés, így 
résztvevői vagyunk a gazdaképzőknek, a világháló pedig folyamatosan szállítja az értékes 
információkat. Ükapám, ha élne, bizonyára elcsodálkozna, hogy az utóbbi években menyire 
szorgalmazzuk a talajművelésben a hengerelést, közben ő száz évvel ezelőtt eperfa törzséből 
készített hengerrel simította el a vetést. 

– Az természetes, hogy a tanyasi ember mindig a munkát helyezte/helyezi előtérbe, de a 
társadalmi életnek is megvan a maga helye és ideje...

– A jeles napok, az emberi sorsfordulók megállásra, de csak nagyon rövid ideig tartó 
megállásra intenek, amikor, bármennyire is szorít a munka, elodázzuk. A tanyasi ember nem 
sokat ünnepelt, az ajándék pedig az egymásra figyelés – vallja Pletikosztity Márta asszony, 
Árpád gazda felesége, majd így folytatja: – Névnapot, születésnapot nem ünnepeltünk olyan 
látványosan, mint napjainkban divat, de Ádám kis unokánk születésnapja fölött mégsem 
tudunk csak úgy átsiklani, s azt illő ebéddel és ajándékkal tesszük emlékezetessé. Az aján-
dékozás, persze, csak mértékkel, az 1980-as években kezdett divatba jönni, a gazda sohasem 
ajándékra gyűjtögetett, hanem hogy befektesse. A húsvét, a karácsony, meg augusztus 15-i 
templombúcsúnk, Nagyboldogasszony napja a mi igazi ünnepünk. Az ember túlságosan 
önző lény, a maga erejének tulajdonít minden sikert, de nem árt néha az égre tekinteni, mert 
van kinek megköszönni életünket és sikereinket. A nemzedékek során sorsfordulókban sem 
szűkölködött a tanya, hiszen 1984-ben itt kötöttünk házasságot Árpáddal, s szüleink igazi 
sátoros lakodalmat csaptak, de fiunknak is itt a tanyán volt a lakodalma, igaz nem sátorban, 
hanem az éppen felépült hangárban. Később jöttek a falubeliek, adjuk ki lakodalmas terem-
nek. Nem adtuk. Majd ha Ádám nősül, akkor szól ott ismét a muzsika.

– Sok tekintetben rendhagyó, egyben utat mutató a Pletikoszity-tanya. A gazdasági/gaz-
dálkodási eredmények, a felszereltség magával értetődő, de a képzettség az már más! Árpád 
fémesztergályos, Márta asszony közgazdász, Ákos gépészeti technikumot végzett, a tanya 
fiatal gazdasszonya, Beáta pedig tanítónő...

– A tanya sohasem volt idegen számomra, hiszen nagyszüleim törökfalusiak, s gyakran 
kijártam látogatóba Zentáról. Amikor azután összeházasodtunk Ákossal, sokan föltették a 
kérdést, tanítói oklevéllel a tanyára? Ezért kellett tanulnod? Ezért, mert most osztálytanító 
vagyok Törökfaluban. De ha történetesen nem is kaptam volna munkát, a tanya környéke 
rendezésre vár, azután itt van Ádám, aki két embert követel, s ha érkezik a kis testvér, meglesz 
az elfoglaltságom – mondja mosolyogva Pletikoszity Beáta. Azt hiszem, hogy ezt a termé-
szet nyújtotta békességet sehol nem érezheti úgy át az ember, mint itt a hatalmas térségben, 
amikor rádöbben, milyen parányi porszeme a teremtett világnak, s hogy mennyire érezzük 
magunkat otthon benne, csak rajtunk múlik.
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– Meggyőződésem – vallja Pletikoszity Árpád –, hogy itt a természetben érzi igazán 
az ember Isten közelségét, s ha így van, illik fejet hajtani előtte. Ezt tette Jenő nagyapám is, 
amikor alapos részt vállalt a falu templomának, a Szent Gellért tiszteletére emelt templomnak 
a megépíttetéséből. Ennyivel a közösségnek is tartozunk.

A korán érkezett tavaszban (vagy talán nem is volt tél) a pacsirta trillázását, mintegy az 
énekes lágy hangját túlharsogó nagyzenekar, traktorzúgás nyeli el – két különböző világ pil-
lanatnyi, megsemmisítő találkozása. A dűlőúton a „köves” felé tartok, mögöttem a virágzó, 
az immár hatodik nemzedéknek az otthon melegét és biztonságát nyújtó Pletikoszity-tanya 
mintha búcsút intene százéves körtefájával. A második dűlőbe sem érek, s úgy érzem, gyalo-
gakácok állják utam, pedig nem, csak odahúzódtak az út mellé, mint a gyalogos, hogy illőn 
helyet engedjen a ki tudja hova siető szekérnek. Gyalogakácok, halálra ítélt tanyát takargat-
nak, a serkenő fűből már emelgeti fejét a gyermekláncfű, az árvacsalán, közöttük mintha 
ördögcérna tövises ágaiból font kötél lebegne: a természet fonta. 

Míg az elárvult tanyát nézem, Szente Tibor A tanya című csodálatos könyvének sorai 
jutnak eszembe: „...Most nyílnak a mező virágai, amelyek bekerültek népünk díszítő művésze-
tébe, dalaiba és meséibe egyaránt. A pipacs piros foltja a búzatáblában, a szarkaláb lila csomója, 
a búzavirág kékje, a margaréta sárga-fehér feje, vagy a kikirics és a tocsogós rétek gólyahírének 
sárga szirmai, elválaszthatatlan, eleven díszítői ennek a hatalmas hímzésnek, ami előttem elterül 
a kékesen rezgő ég alatt.

A pLetIKoSzIty család 4-6. nemzedéke (balról jobbra): pLetIKoSzIty Márta, Ádám unoka, 
pLetIKoSzIty Árpád, Beáta és Ákos
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Ezt a nagy terítőt a természet varrta ki, az ember csak az arányokat szabta az utóbbi évszá-
zadokban, és gondos kézzel elhelyezte benne a szántások fekete-barna foltját, a vetések zöldjét és a 
tanyák messzire világító fehér falát.

Ezt a tarka kendőt sokan alakították, sokszor tudatosan, többször öntudatlanul. Néha kö-
zömbösen tapostak rajta, vagy elmentek mellette egy életen keresztül, hogy végül magukra terítsék, 
aláfeküdjenek... Nem a múltat sajnálom. A múltból nem a régi világot, hanem a sokat szenvedett 
embert sajnálom...

...A paraszti lét csendje halkul körülöttem...”

A régi tanya helyére 2013-ban kényelmes, tetszetős, új tanya került
(A szerző fotói)
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Prétz István – Klementné Burza Mária

Bega menti visszaemlékezések

Mindannak ellenére, hogy újabb háborúra készülő-
dött a Balkán, 1914. június 17-én Nagybecskerek lakossá-
gát a napi sajtó arról értesítette, hogy a tényleges katonai 
szolgálaton levő férfiak aratási szabadságra érkeznek haza. 
A közös hadsereg és a honvédség csapatai megkapták az 
aratásról szóló rendeletet, amely szerint minden földmű-
veléssel foglalkozó és kisbirtokos katona 21 napos szabad-
ságot vehet igénybe június 27-étől július 17-éig.

Az Osztrák–Magyar Monarchia elveszítette a trónörö-
köst.1 Ferenc Ferdinánd tragédiája szörnyű esemény volt 
Torontál vármegye népének is. Nagybecskereken, Toron-
tál vármegye székházában július hó 10-én rendkívüli köz-
gyűlést tartottak, amelynek tárgya a trónörökös és neje 
halála feletti gyász és a részvét kifejezése volt.

Törzsudvarnok faluból sok fiatalt soroztak be a hon-
véd századba, melynek legközelebbi a laktanyája abban az 
időben Versecen volt. Míg a fiatal katonák Versecen tartóz-
kodtak, a hozzátartozóik: szüleik, gyerekeik, feleségestül 
látogatták őket. Ezt az állításomat bizonyítja 
a több száz akkoriban készült fénykép, ame-
lyeken jól olvasható Weiser – Versecz, vagyis, 
hogy ott készült a felvétel. 

1 A háború közvetlen kiváltó oka a szarajevói merénylet (1914. június 28.) volt és a hadüzenettől 
(1914. július 28.) számítják kezdetét.

SORSOK SORSFORDÍTÓ IDŐBEN

HaLáSz Antal honvéd Versecen,
akit a harctérre vonulása előtt látogatott meg

édesanyja, Anna és lánya, Ágnes
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A helyi irodában vezetett halotti anyakönyvekben abból 
az időből több fiatal nevét olvashatjuk, mint Petkov Bartal, 
Damjanov Pál, Müller József, de nincs feltüntetve, hogy hol 
haltak meg, a halál okaként tífusz és malária van bejegyez-
ve. Prétz Ferenc alig volt 18 éves, amikor besorozták a hon-
véd hadseregbe. 1896-ban született, apja neve Miklós, anya 
neve Karolina. Szüleit az első német családokkal telepítették 
Katalinfalvára (ma Ravni  Topolovac) dr. Putcz szüleivel egy 
időben. Prétz Ferencz a doberdói fronton harcolt, majd csak 
1919-ben tért Udvarnokra két kitüntetéssel: a „nagyezüst” vi-
tézségi éremmel, valamint a „sebesültek érméjével”, ez utób-
bit láblövése miatt kapta. Később Nagybecskerekre költözött, 
magánvállalkozóként, mint kiváló kútfúró dolgozott. Rövid 
betegség után életének 85. évében a jó Isten magához szólítot-
ta 1981. április 21-én. Hamvait a városi katolikus temetőben 
helyezték el. 

Muzslyán kutatásaim során tudtam meg: Rácz Józef (fog-
lalkozása napszámos), 20 éves volt, amikor, mint hadköteles 
1913-ban elhagyta szülőfaluját, a Bega virágzó völgyét. A 29. 
császári és királyi gyalogezredbe sorolták be. Szegeden volt ki-
képzésen, a halál 1915. június 30-án érte Podjerkov helységnél. 
Családtagjai segítették a fronton harcolókat, ezért emléklapot 
kaptak, amely unokatestvére, néhai Rácz István gyűjteményé-
ben volt 2006-ban, Muzslyán, a Bartók Béla utcában. Az em-
léklap tejes szövege: „1914: Emléklap Rácz Erzsi részére, ki az 
1914. évi honvédelmi harcban vitézül küzdő harcosok, valamint 
az elesett hősök özvegyeinek és árváinak karácsonyi öröméhez ado-
mányával hozzájárul”.

Varga Katalin 2015-ben Muzslyán így emlékszik vissza né-
hai nagyapjára, Marocsik Györgyre: Erzsébetlakon (ma Belo 
Blato) szegény családban született, apja, András Szlovákiából 
származik, anyja, Gulyás Viktória Erzsébetlakon született. Ti-
zenhat évesen besorozták. Szegeden katonai kiképzésben része-
sült, majd innen került az olasz frontra. Doberdónál már több 
bánáti frontharcosra talált. A zenével már gyerekkorában, szülőfalujában az édesapja mellett 
megismerkedett. A harctéren ismerkedett meg a nagybecskereki, nála idősebb Baráczius 
Józseffel, aki kiváló zenész volt. Vele az idők során, a két világháború közötti években már 
idehaza, a Bega parti nagyvárosban találkozott ismét össze. Baráczius József oszlopos tagja 
volt a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületnek, majd haláláig a könyvtár gondozója. A zene 
volt az, ami még jobban összekötötte a két Bega parti magyar honvédet, Baráczius kiváló 
zenész is volt, gyorsan összebarátkoztak.

Marocsik György az olasz fronton vívott csatában foglyul esett, Barba került, és nap-
számban kellett neki dolgoznia. Az I. világháború után nyolc évig Felsőgallán élt, de Ta-
tabányán dolgozott a szénbányában. Ott, a föld mélyén került kapcsolatba az 1918-ban 
megalakult bányász szakszervezettel, de ott ismerkedett meg feleségével (a nagyanyám-
mal), Schultz Annával is, ott született első gyerekük, Anna (az én édesanyám). A második 

rác Erzsi emléklapja

prétcz Ferenc



Prétz István – Klementné Burza Mária: Sorsok sorsfordító időben

171

 gyerekük,  Margit lányuk is ott született. Bizonyos okok miatt, de 
erről sosem beszélt, el kellett hagynia Magyarországot. Szülőfalujá-
ba, Erzsébetlakra költözött családjával, itt született meg Károly fiuk. 
Nehéz napok voltak akkor, nem fürödtek „tejbe-vajba”, napszámos-
ként az écskai halgazdaságban kereste meg a mindennapi kenyerét. 
Majd később munkát kapott a  nagybecskereki cukorgyárban, de itt 
is mint napszámos, majd Muzslyára költöztek. A cukorgyár melletti 
Vardar ucában a rokonok segítségével építette fel kis családi házát. 
A II. világháborúban, a Kommunista Párt sejtjének a munkájában 
is része volt Nagybecskereken. Amire az egész családunk büszke, 
hogy a felszabadulás után is kivette részét a társadalmi munkából, 
különösen a kulturális munka terén. 1945. május 6-án (a Bega folyó 
bal partján, a volt híres sörgyárnál levő) egykori Dundjerski-palo-
ta nagytermében szervezetten, a korábbi megbeszélések alapján dr. 
Várady Imre ügyvéddel, az alapító közgyűlés elnökével, Korom 
Tiborral és Lendvai Andrással megalakult a Vajdasági Magyar 
Művelődési Közösség, amit a Tartományi Népfelszabadító bizott-
ság 1945. június 22-én kelt végzésével emelt jogerőre. Első elnöke 
a nagyapám, Marocsik György lett, s éveken keresztül ő vezet-
te az egyesületet. 1957-ben az egyesület felvette a Petőfi Magyar 
Művelődési Egyesület nevet. Megalakítása óta megszakítás nélkül 
tevékenykedik.

Muzslyán a Varga családnak igen közeli rokona volt Palatinus István, aki, ahogy adat-
közlőm, Varga Katalin elmondta, a keleti harctéren esett el.

Szintén Muzslyán Hevesi Ferenc a Kun Béla utcában így emlékszik vissza nagyapjára, 
valamint őseire: A dédapám, Hevesi János, Heves megyében, Kemermesen született, s on-

nan  jött Padéra. 2015-ben volt 125 éve annak, hogy betele-
pítették Muzslyát, nagyapám és a családja akkor jött Padéról 
ide, Muzslyára. Mint minden új telepes, Muzslyán ők is kap-
tak egy 600 szögöl területű telket, amelyre felépítették a csa-
ládi házat. A telken kívül kaptak még 17 hold földet, ebben 
volt legelő, szántó, de nem volt mind egy tagban. Az „apó” 
– így ismerték, így is szólították mindig Muzslyán a nagy-
apámat, aki Padén születet 1876-ban, a felesége pedig Kéri 
Rozália volt. Ők voltak az elsők között, akik építettek tanyát 
a muzslyai rétben, ott született az édesapám, Hevesi István. 
Az anyám Tordán született Barna Mária néven. Az apót is 
és a többi muzslyait is, akik csak földet kaptak, az állam is 
segítette, hogy felépítsék a tanyájukat, azzal, hogy harminc-
évi törlesztéssel kellett kifizetni. Közben apót, Hevesi Jánost 
sem kerülte el az I. világháború. Besorozták, Szegedre ment 
kiképzésre, onnan meg az orosz frontra, ahol fogságba került. 
Ahogy befejeződött a háború, hazajött, de itt a nagy nincs-
telenség fogadta. Mivel a föld értékét nem bírták törleszteni, 
a földdel együtt a tanyát is elveszítették tőlük. Nemsokára e 
tanyát a magyarországi  Battonyáról érkező szerb családnak 

HeveSI János 
(1876, Padé – 1968. május 

8., Muzslya) 
(Unokája, HeveSI Ferenc 

adta a képet megjelentetésre)

MarocSIK György 
(A fotót unokája, 
varGa Katalin 
ajándékozta 

megjelentetésre)
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adta az állam. Apó pedig saját költségén vett Martonosi Rozáliától egy 17 holdnyi föld-
területet, és új, nagyon szép tanyát épített fel. Sokat mesélt apó odakint, amikor még a 
tanyán éltünk, petróleumlámpa mellett a meleg szobában, amikor befűtöttük a banyake-
mencét. Mi, gyerekek és a szomszédok nagy érdeklődéssel hallgattuk történeteit, amelyek 
az orosz front küzdelmeiről szóltak. Hevesi János holttestét 1968. május 8-án helyezték 
örök nyugalomra a muzslyai katolikus temetőben.

Muzslyán találkoztam Budai Ilonával, születet  Szarvák. Ő így emlékezett vissza dió-
héjban az akkori eseményekre: Nagyapám, Szarvák Ferenc 1878-ban született Szajánban. 
Szüleivel került Erzsébetlakra, de még abban az időben, amikor a Bega folyó e sík termőföldet 
burjánzó vadonban szelte át. Dédapám, Szarvák János a Tisza–Bega Árvízvédelmi Társu-
lathoz szegődött gátőrnek. Nagyapámat a háború viharai a hetes őrháznál érték el, ahonnan 
Szegedre vitték kiképzésre, onnan pedig az orosz frontra. Itt maradt a felesége, Katalin a négy 
gyerekkel. Nő létére helyettesítette nagyapámat, amíg ő a harctéren volt, meg aztán még fog-
ságba is esett Kijev mellet egy kis faluban. Ott sokat szenvedett, volt, hogy egy egész napra 
négy főtt krumplit kapott enni. Amikor hazakerült a fokságból, sokat mesélt. Hazafelé töb-
bet jöttek gyalog, mint vonaton, de nekik az volt a céljuk, hogy minél előbb a magyar földre 
érjenek. 1920-ban érkezett haza. Akkor újból átvette az őrházat. Amíg távol volt, nagyanyám 
vezette az őrházat, jól gazdálkodott, sok jószág volt. Nagyapámmal a jószágot eladták és bent 
a faluban, Erzsébetlakon építették föl családi házukat.

Lukino Selo korábban s ma is magyar nyelven  Lukácsfalva, a Bega mentén, a Fehér-tó 
mellett fekvő magyar kisközség. Házainak száma 131, lakóinak száma 1025. Itteni kutatá-
saimnak köszönhetem, hogy megtudtam bizonyos adatokat a helybeli születésű Gombár 
Jánosról, akinek édesapja akkoriban a falu bírója volt. Gombár János berukkolt a honvéd 
hadseregbe, majd 1917-ben hazajött szabadságra. Amikor letelt a szabadság, elindult az 
olasz frontra. Két gyereke, a 13 éves lánya, Maris és a 16 éves Pista fia összefogták a lábát, 
s úgy sírtak, könyörögtek édesapjuknak, hogy ne menjen 
vissza, ne hagyja el őket. Erre János bácsi röviden csak 
annyit felelt „rövid idő múlva visszajövök, s akkor többet 
nem foglak benneteket elhagyni”. Sajnos, ő is elesett az olasz 
harctéren, ismeretlen földben nyugszik, mint sok honvéd 
harcos. Gombár János dédunokája, Szarvák Ferenc még 
ma is az élők soraiban van és Muzslyán él a Bartok Béla 
utcában.

Belo Blato, magyarul korábban és ma is magyarul 
 Erzsébetlak, a Bega és a Fehér-tó partján fekvő kisközség. 
Az 1910-ben végzett összeírás szerint lakosainak száma 
2012, ebből 684 magyar, 233 német és 790 tót (szlovák), 
valamint 278 bolgár ajkú. Adam Jonás /Jonáš/ helybeli 
amatőr történész feljegyzései szerint ebből a faluból ösz-
szesen 50 férfi vett részt e nagy háborúban. Csak néhá-
nyat említünk közülük: Jonás Adam az albán harcéren 
halt meg; Sziánta Gusztáv honvéd káplár az olasz fronton 
24 évesen esett el; Patriskov József szakaszvezetö; Hrom-
csik /Chromčik/ József 19 éves korában az orosz fronton, 
Dornic nevű helységben esett el 1915-ben; Szabó Sándort 
29 évesen az orosz fronton érte a halál. Mint korábban 

A lukácsfalvi GoMbár János
(Fotóját dédunokájától, 

SzarváKFerenctől kaptam)
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említettem, Udvarnokon több fiatalt, pl. az erzsébetlaki Erling Lorenzot is úgy vezették 
be az anyakönyvbe, hogy tífuszban halt meg, sem hely, sem év nincs itt bejegyezve. Tóth 
József a hetedik honvédezred gyalogosaként 34 évesen esett el. A 32 éves Pálfi Mihályt 
Mostarban érte el a halál, Fiser Géza 18 évesen az orosz fronton vesztette életét. Egy 
igen érdekes családi történet volt a helybeli Szabó Mihályé: hat fia volt, Mátyás, Gyuri, 
János, Dávid, Mihály és Sándor, mindannyian részesei voltak a nagy háborúnak. Sándor 
az orosz fronton halt meg. Volt három veje is, akik úgyszintén részt vettek ebben a há-
borúban. Adam Jonás (1888–1958) július 14-én rukkolt be a verseci honvédlaktanyába 
Szűcs Istvánnal együtt, majd innen mindkettőjüket az orosz frontra vezényelték, ahol 
fogságba kerültek. Szűcs a háború után ottmaradt Oroszországban, családot alapított, s 
Krasznojarszkban élt. Két fia 1973-ban meglátogatta édesapjuk szülőfaluját.

Párdány, Bega-csatorna menti nagyközség, szerbül Međa. Az 1910. évi hivatalos ada-
tok szerint lakosainak száma 3522, ebből 2127 magyar, 1129 német ajkú, házainak száma 
pedig 610. Járási székhely volt. II. József császár 1773-ban, harmadik dél-magyarországi 
útja alkalmával Párdányban is megfordult. Egy időben a birtok Bogdanovitz Dávid és 
családja kezében is volt. A temetőben két síremlék is őrzi az I. világháborúban elesett hely-
beliek nevét. A helység templomát a lakosság 1885 és 1889 között építette föl, a kincstár 
költségén, szilárd anyagból. Sajnos, ma már nagyon siralmas állapotban van ez a 180 négy-
zetméteres, valaha szép, a Bega-csatorna mentének egyik legszebb temploma. 

Párdány, az I. világháborúban
 elesett harcosok síremléke

SzücS István és Adam JonáS
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Ezzel az írással emlékezni kívánunk őseinkre, mert „Nem az hal meg, akit eltemetnek, 
hanem az, akit elfelednek”. Legyen e rövid írás egy tiszteletteljes megemlékezés mindazok-
ra, akik a háborúban vesztették el életüket. 

Felhasznált irodalom:

Magyarország vármegyéi és városai; Torontál vármegye, dr. Borovski Samu szerkesztésében – 
1910 Budapest

Érdekes újság – 1916/IV. évfolyam, Budapest 
Torontál napilap 1913–1914
A zrenjanini Petőfi Művelődési Egyesület 50 éves, Stocker Eduárd – Hegyi József, 1995

Adatközlők:

Adam Jonás, Erzsébetlak 
Szarvák Ferenc, Muzslya
Hevesi Ferenc, Muzslya
Varga Katalin, Muzslya

Halász Antal, Szűcs István és Adam Jonás fotóit az erzsébetlaki Adam Jonás biztosította 
megjelentetésre

prétz Ferenc honvéd kitüntetései, a háborúból megmaradt kulacs és a puskaszurony; 
honvédmedál (dögcédula), mely a honvéd adatait tartalmazta 

(név, vezetéknév, születési idő és hely)
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Szedlár Rudolf 

A magyar hadsereg 1941. április 13-án, húsvét vasárnapján vonult be Csantavérre, több 
irányból is, ám ahhoz, hogy a történtekről hitelesebb képet kapjunk, először ismertetni kell a csa-
patmozgásokat és a véres események felelőseit. A kutatómunka éveket ölelt fel, mert a dokumentu-
mok többségét a háború végének közeledtével a fő felelősök megsemmisítették, illetve meghamisított 
hivatalos jelentéseket készítettek. A részleteket a vezérkari tisztek visszaemlékezései és naplójegy-
zetei alapján, illetve a budapesti Hadtörténeti Levéltár Délvidékre vonatkozó anyagából tudtam 
kikövetkeztetni és rekonstruálni.

Bácska megszállása

Bácskát a III. hadsereg április 11-én támadta meg, élén Gorondy-Novák Elemér al-
tábornagy állt. A hadsereg négy hadtestből (corpus) állt: az I., IV., V. és a gyorshadtestből. 
Utóbbinak az volt a célja, hogy minél előbb érje el a stratégiai szempontból fontos közpon-
tokat, utakat, vasúti csomópontokat, hidakat, kaszárnyákat és városrészeket. Helytörténe-
ti szempontból számunkra nagyon lényeges megemlíteni a szegedi V. hadtestet, élén vitéz 
 Silley Antal altábornaggyal, illetve a gyorshadtestet, vitéz dálnoki Miklós Béla vezérőr-
naggyal az élén. Az V. hadtest egységei Kelebia felől először Szabadkát foglalták el, majd az 
egységek különböző irányból vonultak Nagyfény és Csantavér felé.

A hadtest 14. gyalogdandárja (brigád) élén Stomm Marcell vezérőrnaggyal már Szabad-
kán véres leszámolásba kezdett, hogy az esetleges ellenállástól és a rajtaütésektől elriassza a 
„csetnik hordákat”. Vaktában lövöldöztek az épületekre, gyakran a filmhíradó kedvéért, köz-
ben a város utcáin és a Városháza falánál olyan polgárokat végeztek ki, akikről nem lehetett 

CSANTAVÉR HÚSVÉTVASÁRNAPI 

GYÁSZOS VISSZATÉRÉSE
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tudni, hogy mi volt a vétkük. Későbbi tanúvallomásokból kiderült, hogy már az is elegendő 
volt, ha valaki megvádolta a haragosát, azt állítva róla, hogy csetnik, vagy illegális kommu-
nista. A szabadkai civil áldozatok száma azokban a napokban 210 fő volt.

Közben a gyorshadtest 2. huszárezredének április 12-én este, Bajmokon és a Vojnits szál-
lásokon átkelve, nyugati irányból Csantavért kellett volna elérnie és itt éjszakáznia, de nagy 
keveredés támadt a csapatok torlódása miatt, és a bevonulás 13-án a hajnali órákban történt 
meg. A falu fiatalsága a nagyszombat esti mulatozást követően nem tért haza, hanem kora 
hajnalban, zászlókkal és virágcsokrokkal a magyar csapatok irányába vonult, nem számolva 
azzal, hogy a magyar katonák zömmel be voltak pánikozva a csetnikektől, így azonnal készek 
voltak tüzet nyitni a szembejövő ismeretlen csoportokra. Szerencsére nem ez következett be 
a Nagyfénypuszta (Újzsednik) felé vezető úton.

Stomm brigádjának néhány csapatteste Verušić irányából, a kliszai úton vonult Csanta-
vér felé, míg a többiek Šebešić felől közelítve beleütköztek a páncélkocsi-akadályba, az úgy 
nevezett „Maginot-vonalba”, amely több kilométer hosszúságú, mély árokból állt. Ezen átkel-
ve, nehézségek árán, bevonultak Nagyfénypusztára, majd a „rendteremtés” után Csantavér 
felé vették az irányt. Közben egy zászlóalj Palics–Zenta között eltévedt, és végül az oromi út 
felől Csantavéren kötött ki. A kidolgozott stratégiai tervek végrehajtásával és a logisztikával 
megbízott felelős tisztek tájékozatlansága szembeötlő volt.

A faluban eközben nagy népünnepély támadt, a központban felállított bográcsokban főtt 
a gulyás, szólt a zene, a bevonuló katonákat virágcsokrokkal várták és itallal kínálgatták. A 
pánikhangulat és az italozás később tragédiába torkollt. Takács Gáspár plébános előzőleg 
komolyan figyelmeztette a híveket, hogy a katonákat ne itassák le, mert az különös veszé-
lyekkel járhat, de a plébános intelmeit senki sem vette komolyan. A lakosság a Magyar Rádió 
adásaiból már az előző napokban értesült a tervezett bevonulásáról, ezért felkészülten várták 

StoMM Marcel Csantavéren (jobbról)
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a hadsereg egységeit. Előkerültek a korábban elrejtett piros-fehér-zöld nemzetiszínű lobogók, 
és Csantavér ünnepi díszben várta a visszatérés hírnökeit.

„Csetnikveszedelem” Csantavéren

„A csetnikekkel követendő eljárásokra vonatkozólag nyomatékosan utalok arra, hogy cset-
nikek, komitácsik (felfegyverzett polgári lakosság) komoly ellenállást nem fejthetnek ki. Meg-
felelő éberséggel és könyörtelen erélyes fegyveres fellépéssel garázdálkodásuk könnyen megtörhető. 
Fegyverrel kézben elfogott polgári egyéneket a helyszínen agyon kell lőni. Könyörtelen megtorlás a 
parancsnokoknak nemcsak joga, hanem kötelessége is.” (Horváth László altábornagy)

Salamon Aurél tartalékos huszártiszt az Újvidéken, 1941-ben közzétett Délvidék visz-
szatérése c. visszaemlékezéseiben arról ír, hogy a MH bevonulásakor a jugoszláv hadsereg 
már visszavonult, és nagyobb összeütközésre nem került sor. „Előrenyomulásuk során azonban 
előbb Csantavérnél érte őket csetnik támadás.”

A két idézet nagyon komoly kérdést vet fel: volt-e Csantavéren csetnik támadás, vagy 
sem? Csantavér színmagyar falu volt, lakosai azt sem tudták, mi a csetnik. A megkérdezettek 

HorvátH László (középen)
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egyhangúlag állították, hogy szerintük a magyar katonák és csendőrök sértegetésnek szánták 
ezt a gúnynevet. A helyi lakosságot már a kezdetektől fogva lenézték és alábecsülték, ami 
érthetetlen viszonyulás volt a várva várt felszabadító hadsereg, illetve a Magyarországról ide-
rendelt polgári vezetőség részéről. Abban a pillanatban, a feszült légkörben idegesen kapkodó 
parancsnokok mindenkiben ellenséget láttak, és képtelenek voltak tudomásul venni, hogy 
a keresett „dobrovolyác szerb falu” nem itt, helyben, hanem a falu déli határán van. Sem 
Csantavéren, sem pedig az akkori Dušanovac faluban nem került sor fegyveres összetűzésre. 
A Csantavéren élő szerb tisztségviselők a magyar hadseregtől való félelmükben behúzódtak 
a lakásukba. 

A Délvidék kevert nemzetiségi viszonyaiból előállt különleges helyzetre a honvédség nem 
lett felkészítve. Werth Henrik vezérkari főnök egyik jelentésében elismerte, hogy késve kap-
ták meg a terület sajátos helyzetét és viszonyait összefoglaló anyagot. Magyarán, nem voltak 
tisztában, hogy az egyes településeket milyen nemzetiségű népek lakják. Ez a felkészület-
lenség annál is inkább szánalomra méltó, hiszen a sokat siratott trianoni békediktátum óta 
csupán két évtized múlt el, s ez idő alatt a korábbi színmagyar lakosság nem cserélődhetett 
fel szerbre. Az általános tudatlanságra már az is rossz fényt vet, hogy ezt éppen a szegedi és 
környékbeli honvédek és tisztjeik nem tudták, akik úgymond, a szomszédságból lettek átve-
zényelve a szerbek által sanyargatott magyar nép felszabadítására. A faluban délig állt a bál, a 
katonák ettek-ittak és elosztásra vártak. Elmondások szerint egy századnyi honvéd a Zentai 
utcán volt felsorakozva, a másik pedig a Szőlősor felé vette az irányt, amikor zűrzavar támadt, 
majd lövöldözés kezdődött. 

Máig sem tisztázódott, hogy Szabó (szül. Mészáros) Mária 66 éves asszonynak miért 
kellett elsőnek meghalnia. A községi anyakönyvi hivatalban és a plébánia anyakönyvében a 
halál okának „kézigránát” van feltüntetve. A test roncsolódása miatt még húsvétvasárnap 
sebtében el kellett őt temetni. Az előzetes rendeletek szerint minden házon ki kellett tűzni 

Csantavér központja 1941-ben
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a magyar zászlót. Amely házon ilyent nem láttak, annak lakóit ellenségnek nyilvánították. 
Lassú „Zsárity” István 62 éves parasztember megkereste a magyar trikolórt, és felkapasz-
kodott a padlásra, hogy kitűzze. Vesztére a zászlót feltekerve dugta ki a tűzfal nyílásán, és az 
arra vonuló őrjáró szakasz tüzet nyitott. A vékony deszkafalon át Lassú Istvánt találat érte, és 
elterült. A katonák felrohantak a padlásra, levonszolták, és az udvaron puskatussal ütlegelni 
kezdték a „csetniket”. Könyörgött, hogy ne bántsák, hiszen ő magyar ember, de hasztalan 
rimánkodott, mert ott helyben agyonverték.

Ezt megelőzően a vasútállomáson már a délelőtti órákban tragikus esemény történt – egy 
szemtanú idős asszony így emlékezett vissza: „Talán sosem derül ki, hogy a szerb állomásfőnök 
és a vasutas kinek lehetett az ellensége, és miért kellett meghalniuk. Valójában nem voltak ők el-
lenségek, inkább csendes, visszahúzódó népség volt. Az állomásfőnök feleségével szépen szót lehetett 
érteni. Féltek a magyar katonáktól, ezért a pincébe bújtak, de rájuk találtak, és ott lőtték őket 
agyon. Még ma is látom, amint kivonszolták őket. A földön elterült négy éves kisfiuk aranygombos 
matrózruhába volt öltöztetve, nagyon szép kisgyermek volt. Az asszonyka még élt, és borzasztóan 
szenvedett a haslövéstől, meg a családja elveszítésétől. Nagy fájdalma mélyen megindított, és elsír-
tam magam ilyen kegyetlenség láttán.”

Egy fiatal (19 éves) bunyevác származású papucsos segéd, Anišič Stanko a vasútál-
lomás közelében albérletben lakott. Éppen hazafelé tartott, amikor a közelben eldördült 
lövések hallatán és az utcán megpillantott járőröző katonák láttán ijedtében futásnak eredt 
a Deák Ferenc (ma Bolmáni) utcában. Leterítették, majd a helyszínre érve főbe lőtték mint 
csetnik  merénylőt. Annak a háznak ablakát, amely előtt a kivégzés történt, kívülről betör-
ték, hogy a merénylet bentről való előkészítésének a látszatát keltsék.

Csantavéren az ünneplés átcsapott hisztériába. Az utcákon járőröző szakaszok és a tisz-
tek képtelenek voltak felmérni az adott helyzetet. Józan döntés helyett ittasan rohangáltak, 
ordítoztak, és vaktában lövöldöztek a megriadt lakosságra. A falu egyik végén tüzelő katonák 
lövedékei a túlsó soron csapódtak be, mire az ott állomásozók azt hitték, hogy csetnikek tá-
madnak rájuk, és visszalőttek. A fejetlen lövöldözésnek ártatlan civilek estek áldozatul, így a 
négy éves Dér Ilonka is. A kislány a Csantavér–Nagyfénypuszta melletti úton, azon a tanyán 
tartózkodott, ahol egy szakasz magyar katona volt elszállásolva, és akik az elmondottak sze-
rint már erősen ünnepi hangulatban lehettek, amikor a faluban eldördültek az első lövések. 
A lövedékek becsapódása nagy izgalmat keltett, és a katonák azonnal tüzelni kezdtek a falu 
irányába. Az udvaron játszadozó gyerekek szétrebbentek, de Ilonkát találat érte. Édesapja a 
kijárási tilalmat megszegve, szekéren Topolyára szállította őt az orvoshoz, de ott senkit sem 
talált, ezért Szabadkára indult. A kórházban egyetlen orvost talált, aki nem tudott rajtuk 
segíteni, és a leányka másnapra meghalt. 

A Zentai út irányából tüzet nyitottak a templom tornyára, amelyben elrejtőzött csetni-
keket véltek látni. A nehézgépfegyver szitává lőtte a harangtorony fémredőnyét, és a nagy-
harangból is kilőtt egy darabot. A Nagyfény felé vezető út menti tanyákon elszállásolt sza-
kaszok meg voltak győződve, hogy a faluban közelharc folyik az ellenséggel, ezért fedezékbe 
vonultak és onnan lőtték a falut. 

„Háborúban élünk. Honvédeink a magyar fegyverek erejével, a magyar lélek világos öntu-
datával szemben állnak azzal a hatalommal, amely Európára a legszörnyűbb anyagi és erkölcsi 
romlást jelentette. Honvédségünk a visszaítélt Kárpátalja s a Délvidék visszafoglalásával és most 
a szövetségeseinkkel folytatott küzdelemben dicsőséget, hitet és biztonságérzetet nyújtott a nemzet 
számára. A magyar történelemből felénk sugárzó nagy magyar katonai erények és értékek fénye 
ragyogja be újból a magyar honvéd útját.” (Bárdossy László miniszterelnök)
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Akik a felkelőkkel való összetűzésben haltak meg

Egy 86 éves özvegyasszony visszaemlékezései 2004-ből: „Édesapámat inkább a Kosaras 
becenevén ismerték, a Mészáros helyett; a családi házunkban kocsmát meg boltot tartott. A ször-
nyű eseményre az udvarunkban került sor húsvétvasárnap délután. A nagymise után még sokan 
folytatni kívánták az ünneplést, így néhányan a mi kocsmánk udvarán tartózkodtak és egy zenész 
társaságában iszogattak, beszélgettek. Valami zűrzavar történhetett, mert előttünk, a főutcán 
katonák rohangáltak, és a vendégeink időnként kikémleltek a kapun, vagy a padlásról, hogy lát-
hassák az eseményeket.

Hirtelen néhány katona és egy tisztféle berontott a kapun, ránk szegezett fegyverekkel ordí-
toztak, káromkodtak, és mindnyájunkat lecsetnikeztek. Édesapám és a többiek hiába állították, 
hogy ők nem csetnikek, hanem magyarok, ám a hisztérikus állapotban lévő katonáknak ez mit 
sem használt. Időközben a hazafelé tartó Kucor András hentesmester a kitárt kapu elé érve látta 
az udvarunkban történő drámát, és mindnyájunk lojalitása mellett kardoskodott. Jóindulatát 
azonban a katonák semmibe vették, hanem megragadták, és a többiek közé lökték. Halálfélelem 
lett úrrá rajtunk. A tiszt rámparancsolt, hogy a karomon ülő kislányommal azonnal menjek az 
utcára, majd a karomnál fogva kituszkolt.

Eközben Kucor arra kérte a katonákat, hogy legyenek tekintettel családapa mivoltára, és ne 
bántsák őt. Joci, a zenész letérdelt, és az életéért könyörgött. Karomon a síró gyerekkel, rémülten 
futottam át a szemben lévő Dér fatelepre, de még át sem értem, amikor a kiáltozásokból és a 
lövésekből hallottam, hogy otthon már mindennek vége. Egész éjszaka nem mertem hazamenni, 
és állandóan a férjemre meg apámra gondoltam. A szerencsétlen kivégzettek hajnalig az udva-
ron feküdtek vérbe fagyva. Férjemnek úgy sikerült megmenekülnie, hogy az udvarunk végében 
épülő kerítésfalon átvetette magát, és valahol a szomszédságban elrejtőzött. Apámat azonban 
megölték.“

Kucor András hentest, Tallós József „pikulást“, Vass Géza borbélyt, Mészáros Lukács 
kereskedőt és Patócs Tamást a szomszédék falához állították, és kivégezték. Azt mesélték, 
hogy Vass Géza arcát úgy szétlőtték, hogy csak a ruhájáról tudták azonosítani. Húsvéthétfő 
reggelén a misére igyekvők döbbenten nézték a helyszínen férjét sirató Tallósnét, amint 
véres kézzel szedegette elő a halott zsebeiből az iratokat és a pénztárcát.

Joszkin Illésről (Ilija) mindenki tudta, hogy illegális kommunista. Azok is tudták, akik 
Dvorácskó János kocsmája előtt ültek, és látták őt a Mátyás király utcában (Október 11. u.). 
Heccből katonákat uszítottak rá, akik a menekülőre lőttek, majd amikor utolérték, a falhoz 
állították, és főbelőtték. Embereket végzett ki, de fölkelőkkel vagy csetnikekkel a magyar 
hadsereg Csantavéren sehol sem találkozott. A hadijelentésben a kényes ügyet sürgősen tisz-
tázni kellett, ezért a II. világháború magyar vonatkozású történetírásában hivatalosan ma is 
úgy tartják, hogy Csantavéren kemény ütközet folyt a csetnik fölkelők ellen.

Áldozatok, akiknek soha nem avattak emléktáblát

Anišić Stanko (19) bunyevác/horvát, papucsos segéd, fejlövés
Dér Ilona (4) magyar, lövés
Đekić Ilija (37) szerb, vasutas, fejlövés
Huszta Szilveszter (28) magyar, földműves, fejlövés
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Januskó János (37) magyar, földműves, lövés
Joskin Ilija (44) magyar/szerb, földműves, fejlövés
Kozma Antal (36) magyar, állattenyésztő, lövés
Kuczor András (34) magyar, mészáros, fejlövés
Lality Alajos (17) magyar, napszámos, fejlövés
Lassú István (62) magyar, földműves, lövés
Mészáros Lukács (66) magyar, kereskedő-vendéglős, fejlövés
Nešković Dragiša (34) szerb, állomásfőnök, fejlövés
Nešković Ilija (4) szerb, lövés
Pribicki Mihály (19) magyar, földműves, fejlövés
Simon Sándor (24) magyar, pék, lövés
Szabó Mária (66) magyar, kézigránát
Szécsi Lajos (17) magyar, haslövés
Tallós József (36) magyar, földműves, fejlövés
Vass Géza (39) magyar, borbély, fejlövés.

A Csantavéri Anyakönyvi Hivatal halotti anyakönyvében Berényi Sándor anyakönyv-
vezető bejegyzései szerint egy-egy elhalálozás oka: „a csetnikek elleni közelharcban vagy lövést, 
vagy haslövést, vagy fejlövést kapott”. Láttamozva és hitelesítve 1941. április 15-én a Topolyai 
Járási Katonai Parancsnokság pecsétjével.

Az áldozatok közül tizenhármat egyházi temetésben részesítettek. Takács Gáspár plébá-
nosnak a nevek mellé az egyház halotti anyakönyvébe kötelezően be kellett jegyeznie a halál 
okát: „a felkelőkkel való összetűzésben”.

Tehát tizenkilencen a nem létező csetnikekkel vívott harcok során kapták a halálos lövé-
seket, közülük tizenegyen fejlövést, ami nem más, mint a menekülés közben agyonlőtt, vagy 
a helyszínen kivégzett áldozatok utólagos megcsúfolása, aláírással, pecséttel ellátva és hiva-
talosnak nyilvánítva. 1944 őszén a következő rendszer ugyanezt a módszert alkalmazta az ő 
áldozataival szemben: utólagosan kreálták a bírósági ítéleteket. Akár az egyik, akár a másik 
hatalom urai vagy pribékjei ezt könnyen megtehették, hiszen az adott időben ők voltak az 
erősebbek, a törvény az ő oldalukon állt.

Utószó

A húsvétvasárnapi tragédia sokakban, de főleg az érintett családokban ellenszenvet vál-
tott ki a honvédséggel és az új hatalom tisztségviselőivel szemben. Már nem szimpátiával, sőt 
inkább megvetéssel viszonyultak az új közigazgatás rendeleteihez, amely egyre több szigorí-
tást vezetett be az újonnan visszatért Délvidéken. Nagyapám becsületes magyar iparosember 
volt. Ő mesélte el, hogy a szakmája mellett kisegítő pincérként dolgozott egy kocsmában, 
ahova azokban az áprilisi napokban, reggelizés közben egy szakaszvezető altiszt fontoskodva 
betoppant. Mikor meglátta, hogy a nagyapám a szalonna mellé fehér kenyeret eszik, megve-
tően ezt mondta: „Adjon hálát annak a dobrovolyác istenének, hogy ilyen kenyeret evett, mert 
mostantól fogva ilyent nem fog látni!” Nagyapám meglepődött, de igazi fehér kenyeret legkö-
zelebb jóval 1948 után látott újra.
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A magyar közigazgatás alatt elfogott illegális kommunistákat és a szimpatizánsokat Da-
chauba deportálták. A környékbeli telepes falvakból 1500 szerbet elűztek, egy részüket a 
sárvári gyűjtőtáborba szállították, másokat gazdasági birtokokra adtak kényszermunkára. 
A csendben lapuló kommunista besúgók elrejtőztek, és a saját idejükre vártak. Közben fi-
gyelték a nemzetieskedő magyarokat, akiket később a megszállókkal való együttműködéssel 
vádoltak, és ítélet nélkül kivégezték, vagyis meggyilkolták őket. Az újra hazatérő szerbek 
egyike sem állt bosszút a velük szemben elkövetett sérelmekért, hiszen azokat nem a helybéli 
magyarok követték el. 

Csantavér mindkét diktatúra terhét szó nélkül, nyögve viselte, a rendszerváltásokért ve-
rejtékkel, vérrel és könnyekkel fizetett. Kárpótlást soha nem kapott érte.
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Kotek Szabolcs

A bácskossuthfalvi északi (katolikus) temető-
ben, a bejárattól nem messze, az út bal oldalán ta-
lálható Adamik József honvéd utász sírja. A nyug-
hely egy gesztenyefa tövében terül el, síremlékének 
tetején katonai sisak, alatta kereszt, majd a sírfölirat:  
Itt nyugszik Adamik József honvéd utász született 1919 
Életét adta a hazáért 1941. ápr. 12. A sír nyitott tetejű, 
van rajta egy emléktábla is, melynek fölirata: Bajtársi 
kegyelettel tisztjei tiszthts és az 1941-13.3 éves legénysége. 
1943. aug. 20. 4. gk. u. szd. 

A sír mindig gondozott, virágok vannak rajta, s ha-
lottak napján mindig kerül rá több gyertya és mécses.

Kevesen járnak ebbe a temetőbe, még kevesebben 
tudnak e sír létezéséről De nem csak a helyi lakosok 
közül. Annyira elfeledett szeglete ez a falu, de Magyar-
ország történetének is, hogy a Magyar Honvédelmi 
Minisztérium II. világháborús sírokat és emlékhelyeket 
nyilvántartó jegyzékében sem található meg ez a sír, 
ahogy az ebben az időszakban épült hősi emlékmű sem.1

A II. világháború kezdetén Bácskossuthfalvára ápri-
lis 12-én vonultak be a magyar honvédség csapatai.2 A 

1 Besnyi Károly közlése; a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Ke-
gyeleti Főosztálya által üzemeltett http://www.hadisir.hu/hadisir/ adatbázis

2 Horváth Csaba – Lengyel Ferenc: A délvidéki hadművelet – 1941. április. Puedlo Kiadó, Buda-
pest, 2003, 27. oldal

EGY ELFELEDETT HONVÉDSÍR

adaMIK József nyughelye
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falun a 13. dandár haladt át.3 Ezen a napon esett el Adamik József honvéd utász, halálát egy 
orvlövész okozta.4 Az életét Nikola Korać gyilkos golyója oltotta ki, aki a honvédekre lőtt a 
falu és Bački Sokolac között, a kanyarban található tanyájából. A honvédség ekkor Bački So-
kolac felé tartott. Korać, 1918 utáni telepes szerb lévén, ellenérzéssel tekintett az ő szemszö-
géből megszálló magyar hadseregre. Tettéért kivégezték.5 Itt némi ellentmondásra bukkan-
tam az adatközlőim által elmondottak és a Brindza Károly Békétlen rónaság című könyvében 
leírtak között. Bár Brindza konkrét nevet nem említ, egy honvéd haláláról említést tesz, de 
szerinte a halál oka egy 
eltévedt golyó.6 Művé-
ben említi Nikola Ko-
rać nevét is, ám szerinte 
a honvédek őt teljesen 
ártatlanul és ok nélkül 
végezték ki.7 

A honvéd 1919. ápri-
lis 25-én született a Vas 
megyei Tömördön, édes-
apja Ferenc, édesanyja 
Csuka Erzsébet. A veje 
szerint ő volt a Délvidék 
visszacsatolásának első 
hősi halottja. Temetésére 

3 Uo. 28–29. oldal
4 Ezt az adatot több forrás is megerősítette: a katolikus halotti anyakönyvben is ez áll, de a honvéd 

veje, Németh Antal is így írta le, valamint Tóthpál József adatközlőm
5 Tóthpál József közlése
6  „…a részeg katonák egy udvarban galambokra lövöldöztek. Egy eltévedt golyó megölt egy katonát. 

A parancsnokok azonnal riadót fújattak, mire általános futkosás, lövöldözés kezdődött. »Csetnik 
orvtámadókra« vadásztak.” – Brindza Károly: Békétlen rónaság : A moravicai földmunkások és 
szegényparasztok mozgalmai 1805–1945. Stara Moravica – Moravica Helyi Közössége, Moravica, 
1986, 108. oldal

7 Uo. Mivel Brindza műve erősen kommunista szellemben íródott, nem zárható ki, hogy pár 
helyen a tárgyilagossága csorbát szenvedett

Az özvegy (fent)

valamint az édesanya 
(balra)

és a bajtársak 
a temetésen
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katonai tiszteletadással került sor április 13-án. Két árvája maradt:  Erzsébet és János.8 Fog-
lalkozását tekintve gyári munkás volt, feleségével, Bartos Katalinnal és két gyermekükkel a 
Pest megyei Pomázon éltek.9 A temetés jelentőségét mutatja az is, hogy a temetési ceremónia 
egyházi feladatait nem a helyi plébános végezte, hanem a szabadkai püspökség küldött egy 
káplánt, Sztrilich Károlyt10, aki a szabadkai Szent Teréz-templom káplánja volt. 11

8 Németh Antalnak, az elhunyt honvéd vejének közlése
9 A bácskossuthfalvi halotti anyakönyvben leírtak alapján. Érdekesség, hogy itt a halál helye Bács-

kossuthfalva–Pacsér, valamint hogy csak 1942. január 23-án került bejegyzésre
10 Sztrilich Károly (Zenta, Bács-Bodrog vm., 1918. aug. 12.–1964. okt. 28.): pap, irodaigazgató. 

Zentán érettségizett. A teológiát Szarajevóban végezte. Pappá szentelése után Szabadkán a papi 
irodában dolg. 1939: Kalocsán az érs. iroda titkára. 1945: a helyi rendőrség elfogta, s Bp-re, az 
Andrássy út 60-ba vitte „ne táncoljunk a haza romjain” szavai miatt. Grősz József érs. az ameri-
kai követségen járt közben érte, s néhány hét után szabadon engedték. 1951. V. 18: vele együtt 
~et is letartóztatták, öt és fél évre ítélték (→Grősz és társai pere). 1956. II. 24: az Elnöki Tanács 
egyéni kegyelmével szabadult, Kalocsán irodaig. lett. 1963. IX. 8: Kecel plnosa, esp. - Bp-ről 
1964. X. 28: a háború utáni első pp-szentelésről hazatérőben 3 paptársával (Mihályffy István 
hittanár [ő vezetett], Kujáni Ferenc helynök, Kovács Vince) autóbaleset áldozata lett. (http://
lexikon.katolikus.hu/S/Sztrilich.html)

11 Tóth József atya közlése a katolikus halotti anyakönyvek alapján, ahol a halál oka: A felszabadí-
tó magyar hadsereg bevonulása alkalmával községünk határában egy szerb komitácsi orvul lelőtte

Katonai tiszteletadással 
temették el adaMIK Józsefet

A halotti anyakönyvi bejegyzés 
a halál okával
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Előkerült egy emléktábla fényké-
pe is, melynek fölirata: Délvidék visz-
szaszerzése alkalmával hősi halált halt 
bajtársunk ADAMIK JÓZSEF utász 
emlékére Pacsér, 1941. ápr. 12. Sajnos 
a tábla helyét nem sikerült kideríteni, 
sem a sorsát, de feltehetőleg a magyar 
hadsereg kivonulása után veszhetett 
nyoma.12

Fény derült arra is, hogy másnap, 
április 13-án másik két magyar kato-
na is életét vesztette: Lencsés József 
honvéd, aki a magyar királyi hadsereg 
13. tábori tüzér osztagánál szolgált, va-
lamint Kósa László, a magyar királyi 
hadsereg 13. tüzér osztagának címzetes 
őrvezetője.13 Ők egy kocsin lőszert szál-
lítottak, ami fölrobbant, így vesztették 
életüket. Szintén  Bácskossuthfalván 
temették el őket, ám családjuk kérésé-
re még 1941-ben exhumálták őket, és 
holttestüket hazaszállíttatták.14

Így került Adamik József a bács-
kossuthfalvi északi temetőbe, nem messze dédnagyanyám húgának, Herceg Anná-
nak a sírjától, aki szintén 22 évesen egy másik impériumváltáskor, a Vörös Hadsereg 
eltévedt gránátja által vesztette életét.

12 Tóth József atya szerint a nemrégiben fölújított pacséri katolikus templom falán nem találtak a 
munkálatok előtt emléktábla helyére utaló jelet.

13 A bácskossuthfalvi halotti anyakönyvben leírtak alapján. A halál okaként robbanás van 
föltüntetve.

14 Katolikus halotti anyakönyv nyomán

Ezidáig nem sikerült kideríteni, hol volt Adamik 
József emléktáblája
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Uri Ferenc

Bevezető

Péterváradnak és a Duna bal partján levő Péterváradi Sáncnak véglegesen a karlócai béke 
hozott szabadságot a török uralom alól, 1699-ben. A Bács megyei összeírás szerint 1717-ben 
a Péterváradi Sánc mezővárosában három zsidó családot írtak össze, Márk, Jákob és Mózes 
főkkel, kereskedéssel foglalkozott mind a három. Már ekkor e három zsidó család 10–12 
tagja szent egyesületet alkotott, majd a várostól kiharcolta a Zsidó Hitközséget.

Ebben az időben Lipót császár uralkodott (1657–1705), aki Kollonich hatására nagy ne-
hézségeket okozott a betelepülő zsidóságnak.

A betelepülésről

Dr. Papp Ignác nyugalmazott főrabbi – az újvidéki zsidó hitközségben, 1881-ben – sokat 
foglalkozott az újvidéki zsidóság történetével. Tőle ismerjük történetük jelentős részét.

Azokat a zsidókat, akiket a XVI. században elüldöztek Spanyolországból, Törökország 
hamarosan befogadta. A XVI. század közepén a győztes török sereggel eljutottak Belgrádig, 
innen meg Szerémségbe, majd Péterváradig (ma is található itt régi zsidó temető). A török 
uralom alatt a zsidó lakosság békében élt.

A karlócai béke után eltűntek innen a törökök, és jelentkeztek az osztrákok – nagy iram-
ban építették a péterváradi erődítményt. Mivel az osztrákoknak nem tetszett a zsidó lakosság 
állandó növekedése, arra kényszerítették őket, hogy hagyják el Péterváradot!

AZ ÚJVIDÉKI ZSIDÓK TÖRTÉNETE 

(1720–1945)
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Így a XVII. század végén a zsidó lakosság nagyobb része átkelt a Duna bal partjára, és 
új otthont keresve megtelepedett Reitzendorfelben, közvetlenül a Duna partján, és itt zsidó 
hitközséget is alapított.

Érdujhelyi Menyhért könyvében, az Újvidék történeté-ben, leírja, hogy a zsidó családok 
akkor jöttek Újvidékre, amikor 1702-től alakulóban volt a határőrvidék. Ennek a katonai 
sáncnak szerbek voltak a lakói, akik még 1694-ben telepedtek meg, és elnevezték Péterváradi 
Sáncnak.

Újvidék, szabad királyi város

A zsidók 1748. évi első összeírása az Újvidéki Levéltárban található. A város első és ne-
gyedik kerületében 9 ház volt zsidók tulajdonában. Ezek a legrégibb ismert zsidó nevek Új-
vidéken. 

Házszám Családnév és keresztnév A ház nagysága 
 m3

57 Schneider Jud Mayr 248
70 Freydhof Deren Juden 231
153 Jüdin Elisabetha 132
163 Wolf Jüdin Lipmann 79
194 Wellisch Jud Salmon 180
197 Kohn Jud Leebl 117
202 Flesch Jud Jacob 294
227 Jud Stbrahain 204
199 Perl Jud 315

Ezek a házak mind a város első kerületében voltak, ahol zsidók nem lakhattak a királyi 
szabadalomlevél alapján.

Az újvidéki zsidó hitközségről

Újvidéken az első zsidó hitközséget Érdujhelyi szerint 1748-ban alapították, míg a 
bácsi alispán szerint 1773-ban volt a városban zsidó hitközség. A városi magisztrátus 1750-
ben erélyesen követelte a zsidó hitközségtől, a rabbitól a toleranciaadó összeszedését és befi-
zetését.

A városi magisztrátus 1813. április elsején fogadta a zsidó hitközség küldöttségét  Hirschl 
Simeon bíró vezetésével, hogy új hitközségi tagokat válasszanak. A magisztrátus szenátorai 
német nyelven tárgyaltak a hitközség tagjaival.
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A XIX. század első felében évente újraválasztották a zsidó hitközség tisztségviselőit. Va-
laki lehetett életében többször is bíró, elnök, szenátor stb.

Az első újvidéki zsinagóga

Az első zsinagóga 1748-ig valahol a város központjában volt, a régi Matica épületétől 
az örmény templom irányában, az akkori Úri utcában. Ott volt nemcsak az első zsinagóga, 
hanem az első zsidó temető is a városban.

A második zsinagógát a zsidó hívők 1749 táján építették fel érdekes körülmények között. 
Ez a zsinagóga a valamikori Eszéki úton (ma Futaki út) épült, tulajdonképpen ott, ahol a 
mostani, a harmadik zsinagóga van, csak sokkal kisebb volt, mint a mai. A városi levéltárban 
található iratok szerint ezen a helyen Hirschl Terézia zsidó nő lakott családjával 1748 előtt, 
amikor még a város nem volt szabad királyi város.

Az újvidéki zsidó hitközség megvásárolta a Hirschl családtól ezt a családi házat, és 
1749-ig felépíttette a második zsinagógát. A második zsinagóga építését Hirschl Simeon, 
a zsidó hitközség akkori bírója szervezte meg, és az építkezés összesen 2212 forintba került.

Kollonich-korszak

Az itt élő zsidók élete nem lett könnyebb. I. Lipót osztrák császár (uralkodott 1657–1705) 
1688 nyarán megbízta Kollonich Lipót katolikus püspököt, a pozsonyi kamara elnökét, 
hogy dolgozza ki a töröktől felszabadult Magyarország gazdasági, pénzügyi és közigazgatási 
tervezetét. Kollonich csak a Habsburg birodalom és a katolikus egyház érdekeit tartotta 
szem előtt, a magyar királyság érdekeit semmibe vette. Azt tanácsolta a császárnak, hogy a 
zsidókat fokozatosan távolítsa el az országból, mint a rossz pénzt!

Újvidék szabad királyi város továbbra is türelmes volt a zsidóság iránt, nem úgy, mint a 
többi magyar szabad királyi város 1748 után! Újvidék megtűrte azt is, hogy a zsidóság házat 
vegyen vagy eladjon a városban. Ezt a levéltárban levő szerződések bizonyítják.

Később azonban nagyon sok tilalom, kirekesztés érte az újvidéki zsidó hitközség tagjait. 
1749-ben az újvidéki zsidók kénytelenek voltak eladni a város központjában levő házaikat, és 
a város nyugati peremén levő Zsidó utcába költözni, ahol a zsinagógát is építették.

Az újvidéki magisztrátus 1749. február 11-én szabályzatot hozott a temetőkről, s ennek 
alapján a város hat, templom körüli temetőjét meg kellett szűntetni. Ez a zsidó temetővel 
már előbb megtörtént. A városi magisztrátus 1770-ben betiltotta a zsidó vallásúaknak, hogy 
a szabó céh tagjai legyenek, majd 1767-ben azt, hogy zsidó vallású kereskedő vasáruval fog-
lalkozzon.

1770-ben megtiltották a zsidó kereskedőknek a nyersbőr fölvásárlását is.
Mária Terézia 1770. október elsején elrendelte, hogy a birodalomban illír (délszláv) nyel-

vű könyvet csak Joseph Kurzbock bécsi nyomdája nyomtathat. Külön megtiltotta, hogy a 
zsidó kereskedők keresztény könyvekkel kereskedjenek.
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Az újvidéki zsidók II. József császár idejében

II. József rövid uralma alatt (1780–1790) nagyon sok jót tett országa zsidó lakossá-
gának. A magyarországi Helytartótanács akkor Budán székelt, és onnan küldte a ren-
deleteket. 1786-ban egy rendelettel megtiltotta a zsidó kocsmárosoknak, hogy már ittas 
parasztoknak italt szolgáljanak. Ezt a rendeletet később a keresztény kocsmárosokra is ki-
terjesztették.

1786. szeptember 19-én a Helytartótanács megtiltotta azoknak a házasságkötést, akik 
nem töltötték be a 13. életévüket. A zsidó vallású gyerekek ezután a keresztény iskolákat is 
látogathatták. A keresztény iskolák igazgatójának kellett gondoskodnia arról, hogy a zsidó 
tanulókat az iskolában semmilyen megkülönböztetés ne érje.

A budai Helytartótanács még a következő rendeleteket hozta: a zsidó kereskedők is nyit-
hatnak üzleteket; a zsidók is vásárolhatnak termőföldet, és földműveléssel foglalkozhatnak; a 
zsidókra is vonatkozott az a rendelet, hogy örökre választani kell vezeték- és utónevet.

A város zsidó iskolái a XIX. század elején

Meglepő, hogy az akkori állami hatóságok mennyire szívükön viselték a zsidó iskolák 
sorsát. A zsidó hitközségek kötelesek voltak eltartani az iskolákat, és minden zsidó polgárnak 
el kellett végeznie az elemi iskolát. Ezt már II. József uralkodása alatt vezették be.

Érdujhelyi a könyvében megemlíti, hogy az újvidéki zsidó hitközségnek összetűzése 
volt Mittler August tanítóval, és 1802-ben felmondtak neki. Őt követte Deutsch Lázár, 
majd Lebl Simeon tanító. A tanítók egész évre 150, a segédtanítók 50 forint fizetést, ingyen 
lakást és tüzelőt kaptak. A tanítónak minden nap három órát kellett tartania mindkét nem-
beli diákoknak.

A zsidó iskolát 1803-tól 1810-ig bezárták, csak amikor a városi magisztrátus erélyesebben 
megintette a zsidó hitközséget, újra megnyitották. A Helytartótanács azt is számon tartotta, 
hogy a zsidó iskolákban milyen tankönyveket használnak a diákok. (Csak a Helytartótanács 
által engedélyezett könyveket használhatták.)

A zsidó hitközség munkája

Az újvidéki zsidóságot a XIX. század első felében sok tiltás, üldözés, megszégyenítés érte, 
de ez csak megerősítette ellenállási erejét, viszont ugyanakkor nőtt az ingerlékenység a hit-
községen belül. Komoly ellentétekre került sor az egyes családok között. A hitközség kisebb 
csoportja állandóan harcban állt a Hirschl család fölényével.

A XIX. század első felében az újvidéki zsidó hitközségben általában két csoport ala-
kult ki. 1801. március 31-én, pészáh (a zsidóknál az elkerülés, zsidó húsvét, a kovásztalan 
kenyér ünnepe) második napján a hitközség bíróját és az esküdtjeit újra kellett választani 
a városi hatóság három szenátorának jelenlétében. Ekkor alakult ki Simeon Hirschl és 
Joseph Deutsch csoportosulása. Egészen 1848-ig folyt a harc a hatalomért a hitközségen 
belül.
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A zsidóság szabadságjogairól

Az 1840-es év óriási eredményeket hozott a magyarországi zsidóságra, és biztosította e 
nép jövőjét ebben a térségben. A pozsonyi országgyűlés törvényt hozott arról, hogy minden 
zsidó, aki Magyarországon született, és büntetlen előéletű, ott telepedhet le, ahol akar, szaba-
don kereskedhet, bármilyen iparos szakmát választhat, gyárat emelhet. Továbbá szabadon vá-
laszthat iskolát, egyetemet, bármely tudományt, művészetet, vásárolhat bármilyen ingatlant, 
csak legyen választott előneve és neve, amelyet a rabbi bevezetett az anyakönyvbe.

A forradalmi 1848/49-es évek

Az 1849-es bombázás alkalmával a hitközség épülete és a zsinagóga a tűz martalékává 
vált. A nagy tűzvész tönkretette a zsidó hitközség irattárát. A megmaradt írásokból tudjuk, 
hogy az újvidéki zsidóságnak is nagy volt a kára. A város 2812 épületéből ekkor leégett 
2004.

A gazdagabb zsidók a forradalmi időben elmenekültek a városból, sokan vissza sem jöttek. 
Az osztrák kormány 1850-ben megbüntette a magyarországi zsidókat, köztük az újvidékieket 
is: 1500 forint büntetést kellett fizetniük, mert a magyar forradalommal szimpatizáltak.

1851-től tömegesen érkeznek vissza a zsidó családok a városba (körülbelül 60 család). 
Először az otthonaikat kellett rendbe hozni, és újra kellett szervezni a zsidó hitközséget. 
Az új elnök Emanuel Roth lett, s a hitközségben nem voltak zavarok, egymás elleni 
pártoskodások! A hitközség esküdtjei úgy döntöttek, hogy rendbe hozzák a zsinagó-
gát, majd megvásárolták Simon Hocschl házát a Könyök utcában, és ott kezdett újra 
működni a zsidó iskola. A zsinagógát 1852-ig annyira rendbe hozták, hogy már isten-
tiszteletet lehetett ott tartani. A zsinagóga belső berendezése elégett, nem voltak padok, 
évekig így kellett az istentiszteleten részt venni a hívőknek. 1855-ben a tanító Joachim 
Flesch volt, évi fizetésként 400 forintot, míg az első kántor 250 forintot kapott. 1856-
ban pályázat útján megválasztották rabbinak Sonnenscheint évi 525 forinttal. Ekkor 
az újvidéki hitközséghez csatolták Ó- és Újfutak, Óker, Kiszács, Begecs, Petrőc zsidó 
hitközségeit is.

Az osztrák–magyar kiegyezés kora

Az osztrák–magyar kiegyezés 1867-ben megteremtette az Osztrák–Magyar Monarchia 
dualista politikai rendszerét. Ez nemcsak a magyarországi, hanem az újvidéki zsidóságnak is 
új távlatokat teremtett. A zsidóság megkapta minden polgári jogát, beköszöntött a liberális – 
szabadelvű – korszak, az ipar és a kereskedelem fellendülésének korszaka. Az újvidéki zsidó 
hitközség a 7. járásba tartozott, Baja központtal.

Az újvidéki magisztrátus, hogy bebizonyítsa: jóváhagyja a zsidóság emancipációját, 
azaz egyenjogúsítását, beválasztott 3 zsidó tagot a városi előjáróságba. Ezek egyike volt 
Freyer J. S. rabbi is. Az iskola ettől fogva a hitközség tulajdonába tartozott, a megválasztott 
iskolabizottság igazgatta.
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Ebben az időben a városi hatóságnak nem volt beleszólása a zsidó hitközség munkájába.
A zsidó hitközség ekkor megváltoztatta belső szerkezetét. Most csak elnököt és elöljáró-

ságot választott, teljesen függetlenül. Elöljáró felelt az egyházi ügyekért, az iskoláztatásért, a 
pénztárért és a gazdasági ügyekért.

1884-ben felavatták az új elemi iskolát. A zsidó lakosok száma állandóan növekedett 
Újvidéken: 1869-ben: 965, 1880-ban: 1141, 1890-ben: 1507 zsidó lakos élt. A régi zsinagóga 
már nem volt jó állapotban. Az egyik udvari fala ki akart dőlni, úgy kellett megtámasztani. 
A hitközség úgy döntött, hogy új zsinagógát kell építeni. Az is sürgette az építést, hogy 400 
zsidó férfi hívőnek a zsinagógában csak 192 hely volt a meglevő padokban, de a női hívők sem 
voltak jobb helyzetben.

Dr. Pressburger Gabriel 13 évig volt a hitközség elnöke, 1895. szeptember 28-án elha-
lálozott. Csak 1896 januárjában választottak új elnököt dr. Kohn Károly személyében. Az 
új elnök idejében a városi magisztrátus megtámadta a zsidó hitközség önkormányzati jogát 
(autonómia), de ezt dr. Kohnnak sikerült kivédenie.

1907-ben Magyarországon szó volt az egyházi iskolák államosításáról. A kormány ekkor 
összehívta Újvidéken a város egyházi iskoláit, és megegyeztek, hogy a zsidó iskola megmarad 
egyházinak, de kap városi támogatást.

A harmadik zsinagóga építése

1904. február 10-én összeült a zsidó hitközség Kohn Károly elnök vezetésével. Szó volt a 
templom bővítéséről és tatarozásáról. Az elöljárók és képviselők a vita hevében hamar rájöt-
tek, hogy egy új templom építése lenne a legjobb megoldás. Az elnök ajánlata az volt, hogy 
kérdezzék meg a hitközség híveit a harmadik zsinagóga építéséről, azzal, hogy akkor új oltárt 
is kell emelni az Isten tiszteletére. Továbbá pénzügyi gyűjtést kell kezdeni a hitközség hívei 
között, és majd a gyűjtőakció sikere dönti el, hogy az újvidéki zsidó hitközségnek szükséges-e 
az új zsinagóga.

A pénzgyűjtő akcióra a hitközség bizottságot alakított. Majd pár hét múlva, február 25-
én újra összeült a hitközség. A hitközség elöljárói örömmel hallgatták, milyen sikeres volt a 
templomépítési gyűjtőakció. Az elnök, Kohn Károly szavazásra szólította fel a hitközségnek 
mind a 24 képviselőjét, és ők egyhangúlag elfogadták a tervet. Ezek után elkezdődhetett a 
harmadik zsinagóga építése 1905. augusztus elsején.

Az építkezési bizottság 1906. április 12-én elfogadta Labas Gyula szabadkai építészmes-
ter 306 936 koronás ajánlatát, aki így elnyerte az építés jogát.

Az Újvidéki Takarékpénztár felajánlott a zsidó hitközségnek 210 000 koronát 5%-os évi 
kamattal, 50 éves visszafizetésre, s ezt a hitközség elfogadta.

Az építkezés alatt az istentiszteletet az iskolában tartották. A régi – lerombolásra ítélt – 
zsinagógában 1906. június 3-án tartották az utolsó istentiszteletet. A vallásos énekek és a 
szentbeszéd után a főrabbi és főkántor átvett egy-egy tórát.

A végén a közös ima, Smá Jiszraél (Halljad Izrael) után megkerülték a régi zsinagógát, 
majd az elöljárók, dr. Kohn Károly az elnök és a főrabbi megálltak az oltár előtt, és a főrabbi 
imája után átadták a régi templomot az építőknek.

1907. január 31-én új egyházközséget választottak, az új elnök Ernst József lett – a har-
madik zsinagógát nekik kellett felépíttetniük. 1908 elejére az iskolaépület elkészült, a tanítás 
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szeptember elsején elkezdődhetett. Az iskolaépület dísztermét imaháznak használták, de ott 
istentiszteletet is, tanítást is tartottak.

Az épületek és a zsinagóga befejezésének határideje közeledett. Az új hitközségnek újabb 
kölcsönt kellett felvennie. A városi hatóság megszavazott a hitközségnek 20  000 koronát 
támogatásként.

1909 augusztusára a tisztviselők már beköltöztek az épületbe. Hamarosan a zsinagóga is 
elkészült.

A harmadik zsinagógát 1909. szeptember 8-án, ünnepélyes körülmények között szen-
telték fel. A nagy ünnepélyre az egész ország területéről jöttek vendégek: dr. Singer Bernát 
szabadkai főrabbi, Adler Lipót bajai főrabbi, a kormány kiküldöttei, a városi magisztrátus 
képviselői is ünnepeltek. Az ünnepélyes istentisztelet után nagy bankettet rendeztek a Mayer 
szállodában.

Hitközségi élet 1909 és 1918 között

1909 szeptemberében a hitközség felmentette dr. Papp Ignác főrabbit, mint hittantanítót, 
de az újvidéki középiskolában maradt.

Az újvidéki zsinagóga
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Az 1910. évi hitközségi választásokon újra dr. Kubinyi-Kohn Károlyt választották el-
nöknek, de ő nem vállalta, ezért új jelöltként dr. Armin Kassovitzot választották meg. A 
hittantanítást is megoldották Klein Armin hittantanítóval.

1914. július 28-án kitört az első világháború. A hitközség úgy döntött, hogy a Vöröske-
reszt kérésére 100 ággyal segítik a kórházat. A háború alatt a hitközség gondját viselte a hadba 
vonult katonák családjának, az özvegyeknek és a hadiárváknak.

Az újvidéki zsidóság az SzHSz Királyságban (1919–1930)

Az ötéves háborúnak 1918 novemberében vége lett. November 12-én a szerb és francia 
hadsereg bevonult Újvidékre. 1920. június 4-én Versailles Trianon palotájában aláírták a 
békét Magyarországgal, amelynek értelmében új határok alakultak ki.

Az újvidéki zsidóság életének utolsó évtizedeiből három nevet kell kiemelni, akik sokat 
tettek a zsidó hitközség fejlődéséért: Ernst Bernát, dr. Kassovitz Armin és dr. Lustig 
Nándor.

A zsidó hitközség 1919. június 22-én új képviselőket választott, dr. Leitner Benőt újra-
választották elnöknek.

1921. március 2-án a hitközség megválasztotta főrabbinak dr. Kiss Henriket. 
1921 decemberében a zsidó hitközségi választásokon Ernst Bernátot választották elnök-

nek. 
Szeptemberben nagy gondot okozott, hogy az állam kormánya kinevezte dr. Roth  Lázárt 

középiskolai hitoktatónak – ezzel a kormány semmibe vette a zsidó hitközség autonómiáját. 
A zsidó gyerekek nagyobb része beszélte az államnyelvet (a szerbhorvát).

1921. augusztus 10-én elhunyt I. (Karađorđević) Péter király. A hitközség dr. Lustig 
Nándort jelölte ki, hogy képviselje a hitközséget a király temetésén. Ugyanakkor az újvidéki 
zsidó hitközség üdvözölte I. (Karađorđević) Sándort, az új királyt.

1922-ben dr. Izsák Alkalay főrabbi látogatott Újvidékre. Meglátogatta a zsidó hitköz-
ség iskoláját, és tudomást szerzett az államosításról. Ezért egy memorandumot küldtek a 
Közoktatásügyi Minisztériumnak Belgrádba, kérték államosított iskolájuk megszüntetését! 
Dr. Lustig Nándor adta át a memorandumot. Már 1923 januárjában megérkezett a válasz 
a memorandumra, azaz értesítés, hogy egy tanítónőt nyugdíjaztatnak (Mészárosné Weiss 
Berta). A zsidó iskola tehát továbbra is államosított maradt.

Megalapították jugoszláviai zsidó hitközségek szövetségét (alakuló kongresszusára 1919. 
július 1-jén került sor Eszéken), amelynek élén a legfőbb rabbi állt. A szövetsége 1924. június 
17. és 18. között megtartott kongresszusán az újvidéki hitközség küldöttei voltak: Ernst 
 Bernát, dr. Lustig Nándor, Frank Gyula, Székely Arnold, László Jákob és dr. Kiss Hen-
rik főrabbi.

1929 tavaszán dr. Kassovitz lemodott, és dr. Lustig Nándort választották a zsidó hit-
község elnökének. Nagyon megromlottak az egymás közti viszonyok. Dr. Lustig erkölcsileg 
és anyagilag is segítette a palesztinai zsidók mozgalmát.
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Az újvidéki cionista mozgalomról

A cionizmus a zsidóság nemzeti és politikai mozgalma, amelynek célja egy független zsi-
dó állam létrehozása Palesztinában, ahova visszatérne a szétszóródott zsidóság. A mozgalom 
a nevét a Jeruzsálemben emelkedő Sion hegyről kapta.

1921. február 21-én megalakult a vajdasági kerületi cionista szövetség, dr. Kassovitz 
Ármin volt az elnök. A cionista ifjúsági mozgalom 1935-ben alakult meg Újvidéken. Ennek a 
mozgalomnak az volt a feladata, hogy gátat vessen az asszimilációnak, akár merről fenyegeti 
is a város zsidóságát. Az újvidéki zsidóságnak kevés kapcsolata volt a külföldi testvérekkel. 
Amint eddig láttuk, inkább a vallási problémákkal foglalkoztak és jótékonysági ügyekkel.

Az újvidéki zsidóság sportélete

A zsidóság századokon át főleg csak a lelki, szellemi értékeket értékelte, a testnevelést 
teljesen elhanyagolta. Ezt a XX. században a cionizmus mozdította el a holtpontról. Ekkor 
(1920-ban) dr. Kassovitz Ármin fogorvos, dr. Handler Zsigmond ügyvéd és Kohn Sárika 
kezdeményezésére Juda Makabbi néven sportklub alakult. Az egyesület első elnöke Löwy 
Mátyás volt. A klub szakosztályai labdarúgással, birkózással foglalkoztak. 1923-ban az ő 
birkózóik voltak a legjobbak az egész országban.

1925-ben a Makabbi és a Vojvodina S. E. közös labdarúgópályát és sportházat épített 
ki. A pálya felszentelésekor a Makabbi labdarúgóival a bécsi Hakoha labdarúgói mérkőztek.

1928-ban hat szakosztály működött: vívás, labdarúgás, birkózás, asztalitenisz, atlétika és 
torna. A vívóklubban kimagasló eredményt ért el dr. Schwarz Péter, ő az ország legjobbja-
ként részt vett az amszterdami olimpiai játékokon. Az országos asztalitenisz bajnokságon a 
Makabbi versenyzői, Roth és Klauber párosban lettek az elsők.

A Juda Makabbi vezetőségében működtek: dr. Lustig Nándor, dr. Sattler Mátyás, 
Hajós Gyula, Iritz Mór, Mayor József, Schossberger Manó, Halász Kálmán és mások.

A Juda Makabbi labdarúgói az újvidéki alszövetségben játszottak.

Az újvidéki razzia

1942. január 19-én a feketehalmi Czeydner Ferenc őrnagy Szenttamásra összehívta a 
tiszteket. Itt előadta a razzia tervét, végrehajtását pedig Grassy József ezredesre bízta. 240 
járőrséget formáltak. Ugyanaznap érkezett Újvidékre Zöldy Márton hadnagy is.

Január 21-én reggel hirdetmény jelent meg a házak falain, amelyben közlik a razziát a 
lakossággal. A leventeotthonban (azelőtt kol-otthon) igazolóbizottság ülésezett, oda vitték 
a letartóztatottakat – akit nem igazoltak, azt kivégezték. Az első nap 30–40 ember lőttek a 
Dunába.

Másnap, 22-én, a járőrök további 30 embert öltek meg. Így virradtak fel január 23-án, 
amikor a városban több kivégzőhelyet jelöltek ki, ilyen volt például a NAK futballpálya is. De 
ilyen hely volt a szerb Uspenska temető is, ahol halomba gyűltek a hullák. Azután a Kenyér 
utcában (Miletić utca), a Schossberger házban 20 zsidót öltek meg. A dunai strand volt a 
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legkegyetlenebb kivégzőhely, itt léket vágtak a befagyott Dunán, és oda dobálták az áldozato-
kat. Amikor délután – Bajcsy-Zsilinszky Endre beavatkozására – leállították a razziát, még 
százan álltak a térdig érő hóban, szótlanul várva sorsukra.

Bajcsy-Zsilinszky magyar országgyűlési képviselő szerint az újvidéki razziának 2000 
áldozata volt, ebből 556 zsidó.

A fő felelősöket a magyarországi bíróság még a háború alatt halálra ítélték. A halálos 
ítéleteket azonban nem tudták végrehajtani, így kiadták őket Jugoszláviának, és 1945-ben a 
bűnösök egész sorát állították a jugoszláv bíróság elé. Czeydnert, Grassyt, Zöldyt, Bátho-
ry csendőrőrnagyot felakasztották, vitéz Bajor Ferenc tábornokot, a város katonai parancs-
nokát, vitéz Nagy Miklóst, a város polgármesterét főbe lőtték.

Az újvidéki vérengzés a helybeli zsidóság tragédiájának legsötétebb fejezete volt.

Forrásanyag:

Pavle Šosberger, Jevreji u Vojvodini. Prometej, Novi Sad, 1998.
Marko Rado, Josif Major, Istorija novosadskih jevreja. Uranija, Izd. preduzeće Martin Komlos, 

Novi Sad, 1930.
Érdujhelyi Menyhért, Újvidék története. II. kiadás, Agape, Újvidék, 2002.
Molnár Erik, Magyarország története, I. kötet, Gondolat K. K. Budapest, 1964. R. Várkonyi 

Ágnes III. fejezet 159–316 old.
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Kocsis Antal

A topolyai zsidóság múltjáról kevés írott dokumentumot találtunk, ugyanis a tárgyi em-
lékek többsége eltűnt, többnyire megsemmisült. Az írott emlékek közül először kiemelném a 
topolyai r. k. plébánia irattárában őrzött, 1767-ben latin nyelven írt, szám nélküli okmányt.

A Néhány vegyes adat címszó alatt ezt olvashatjuk:
„Egy zsidó pénzszedőnél, aki Topolya birtokát mondja magáénak, van egy 13 év körüli szol-

gálólány, egy topolyai lakos árva leánya, de az szorgalmasan gyakorolja a keresztény vallást.”1

1 A topolyai r. k. plébánia archívuma: Egyházmegyei jegyzőkönyvek, 1767. augusztus 2.

A TOPOLYAI ZSIDÓSÁG EMLÉKEI

A topolyai r. k. plébánia archívumából. Egyházmegyei jegyzőkönyvek, 1767. aug. 2.
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Az 1787-es évben a kimutatás szerint 29-en, 1803-ban 70-en, míg 1806-ban és 1808-ban 
94-en vallották magukat izraelitának.2

 Mezővárosunk nemzeti és vallási fejlődéséről, összetételéről is találunk adatokat néhány 
dokumentumban. „Az 1900. évi népszámláláskor Bácstopolyán volt 12 029 (1890-ben 10 816) 
lélek 2212 házban. ... Vallás szerint 11 182 rk., 13 gkath., 12 gkel., 126 ág. ef., 95 ev. ref., 569 
izr., 32 egyéb...”3

Topolya első születési anyakönyvében, amely az 1750. és 1806. közötti időszakot öleli fel, 
található néhány, hangzása alapján héber név – feltételezhető, hogy viselője zsidó származású 
személy volt.4

Emeljünk ki egy családnevet!
Izrael János 1784 (apja Izrael Gáspár Áron), Izrael Károly 1781, Izrael Anna 1776, 

Izrael József 1775, Izrael József 1773.
Továbbá találhatók még a névsorban olyan, a későbbi topolyai zsidó közösségre jellemző, 

gyakori családnevek is, ami alapján bátorkodhatunk kapcsolatot feltételezni az anyakönyv-
ben említett személyek és a hitközség közt.

Czefer (Cifer – nehezen olvasható) János (apja János) 1772, Rót (Rőtt) Márta 1796, 
Rótt Veronika 1799, Rótt Anna 1791 (anyja Anna), Roth Veronika 1790, Rosenberg 
Anna Mária 1803.

A munka folyamán több ezer név került napvilágra. A személyek azonosítása időnként 
lehetetlen különböző okoknál fogva. Egyfelől a többnyelvű környezetben a személyek nevét 
többféleképpen is nyilvántartásba vették (gondoljunk bele: itt a héber, német, magyar, időn-
ként szláv neveket hol magyar, hol szerb-horvát közigazgatási elvárásoknak, főként helyes-
írásnak kellett megfeleltetni). Másfelől a neveket őrző korabeli dokumentumokban, emléke-
ken, anyagokon igen sok a pontatlanság, gyakori az elírás. Harmadszor: több esetben történt 
névcsere. A Topolyán élt és tevékenykedett izraeliták lexikonjában fel van tüntetve minden 
személy nevének minden azonosított névváltozata. Miközben a temető feltérképezése, az em-
lékművekkel kapcsolatos adatok gyűjtése, feldolgozása folyt, régi újságokból, levéltárakból, 
magángyűjteményekből, a temetőből addig ismeretlen adatok kerültek elő.

A város területén a zsidóságnak négy, a vallás szertartásaihoz kötődő épülete állt:
A többször felújított vagy újjáépített zsinagóga,
A rabbinátus,
Az ortodox imaház,
A kápolna vagy halottasház.

Mivel nagy gondot fordítottak a hitéletre, valószínű, hogy már az 1700-as évek végén 
volt egy épület, talán imaház, ahol vallásukat gyakorolták. Ennek valószínűségét a korabeli 
nemzeti és vallási vonatkozású írások támasztják alá.

Fel nem tüntetett források alapján Pavle Šosberger két dátumot jelöl meg az első zsina-
góga építésének idejeként: 1833-at és 1840-et.5 A zsinagóga építésére vonatkozó első, hiteles 

2 Összeállította és szerkesztette: Lelkes György, Magyarország történeti helységnévtára, Bács megye 
(1773–1808), Központi statisztikai hivatal könyvtár és dokumentációs szolgálat, Budapest, 
2005. 187.

3 Iványi István, Bács-Bodrog vármegye Földrajzi és Történelmi Helynévtára, IV. kötet, 150.
4 Topolyai Községháza
5 Pavle Šosberger, Sinagoge. Spomenici minulog vremena. (Zsinagógák. Elmúlt idők emlékhelyei) 

Prometej, Novi Sad, 1998. 21.
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és megbízható okmány 1840-ből származik – erről dr. Virág Gábor tesz említést monográfi-
ájában.6 

A következő idevonatkozó doku-
mentum 1863-ból való, amikor fel-
épült az új, 20 x 11,5 m alapterületű 
zsinagóga. Időrendben ez után kö-
vetkezik az 1878-as kéziratos térkép, 
amely megbízható adatokkal szolgál.7 
Ezen a már említett zsinagóga és még 
két épület van feltüntetve. A rajzon jól 
látható, hogy a zsinagóga az udvarban 
van, míg a másik két épületnek a mai 
Fő (akkoriban: Gróf Széchényi István) 
utcával párhuzamos falait a telek mezs-
gyéjére építették. A területet keletről 
egy mellékutca (ma a November 29. 
utca), nyugatról a Böge-patak (ma a 
Belgrád áruháznak nevezett épület és 
tere) határolta, míg a déli terület akkor 
nem volt beépítve.

6 Dr. Virág Gábor, A topolyai iskolák története. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1993. 58. Forrás: 
Etnographisch-topografische Beschreibung des Markt-Ortes, Topolya, 1859. július 24. Szabadkai 
Történelmi Levéltár

7 Magángyűjtemény

A rabbinátus, mögötte a zsinagóga

Annak a kéziratos térképnek a részlete, amelyet a 
Magyar Királyi Helyszínlelőségi Felügyelőség Topo-
lya nagyközség helyszínelési előrajzai 1884. néven 

iktatott be
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Adatközlők szerint ennek az épületnek a fűtése nem volt megoldva, a hideg beálltával 
szinte lehetetlen volt használni. Mivel az állandó fűtést nem lehetett biztosítani, a szertartá-
sok idején több esetben olyan hideg volt, hogy a víz megfagyott a teremben. Valószínűleg ez 
a magyarázata annak, hogy az 1920-ban mór stílusban felépített rabbinátus egyik helyiségét 
úgy alakították ki, hogy télvíz idején helyettesíthesse az udvarban lévő zsinagógát. Az épület 
e részének elnevezése a mai napig fennmaradt: téli zsinagóga. Némi átalakítások után, ide 
helyezték a Népkönyvtárat.

A második világháború után a helyi politikai szervezet a zsinagógát sokáig raktárként 
használta, majd egy ideig kerékpárjavító műhelyként szolgált. A helybeli adatközlők szerint a 
hatvanas évek végén vagy a hetvenes évek elején bontották le az akkor már düledező épületet.

Az ortodox imaház a mai Fő utca és a Dózsa György utca sarkán áll, azaz, mondhatjuk, 
düledezik. Az épület egy része át volt 
alakítva a vallási követelmények szerint. 
A szájhagyomány úgy őrizte meg az el-
nevezését, mint Alajn ház vagy Gombo 
ház. A névadás pontos okát nem ismer-
jük. A második világháborúig magántu-
lajdonban volt.

Az épület jelenleg a város tulajdo-
na. A második világháború után számos 
funkciót töltött be: volt ott fogászati 
rendelő, orvosi rendelő, daráló, takar-
mány-kimérő, stb.

Az ortodox hitközségről tudjuk, 
hogy kis létszámú volt, de a hívek nagy 
egyetértésben éltek a nagyobb neológ 
hitközséggel, annyira, hogy közös teme-
tőjük, kápolnájuk, anyakönyveik vol-
tak.8

A település múltját meghatározó 
népcsoport örök nyugvóhelye ma nem 
egészen 60 000 négyzetméter. Hogy 
eredetileg mekkora volt a temető, nem 
tudjuk. A szóbeszéd szerint többször 
megcsonkították a területét, s a helyszín 
megtekintése után egyértelmű, hogy 
mindez igaz.9 Jelenleg keletről a város 
egyik negyedének, Linder-falvának a 

8 Adatközlőim visszaemlékezése alapján. Altman György (1919-Naharije, 2014), Kisimre szül. 
Bencsik Mária (1912–2002).

9 Lepeda Antal elmondta, hogy az első világháború után a temető nyugati részét egyszerűen levá-
lasztották, elvették. Házak, utca épült rajta. Előfordult, hogy a nagyobb esőzések után a kocsiút 
beszakadt a lovas kocsik alatt. Szögletes sírgödörre emlékeztető mélyedéseket mosott ki a víz. 
Énekes Károly név szerint megnevezte Pásztor Ferencet, aki az említett területen lakott. Egyik 
alkalommal a házánál ültek, beszélgettek, majd hirtelen robajjal beszakadt alatta a föld. Egy 
sírgödörbe zuhant.

Az ortodox imaház főbejárata
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főútvonala, a Széles (régen: Felső), északról az Epres (Dudova), délről a Mažuranić, nyugat-
ról a Bánáti utca határolja.

A temető főkapujától 6,2 méterre van a barokk, néhány szakember szerint falusi- vagy 
parasztbarokk stílusúnak említett ravatalozó. Ez egy 8 x 6,6 méter alapterületű, cementbe 
rakott, sárga téglából emelt épület. Harmincnyolc centiméter vastag falait és tetőszerkezetét 
néhány éve felújították. A keleti orom 
közepe kovácsoltvas Dávid-csillagot 
tart. Belül, az északi fekvésű falfelületre 
erősített két fehér márványtábla a vi-
lágháborúk topolyai zsidó áldozatainak 
állít emléket.

A kisebb, 95 x 65 cm-es tábla a 
belevésett, aranyozott betűkkel az első 
világháború (1914–1918) áldozatainak 
nevét őrzi. A névsor felett látható héber 
szöveg magyar fordítása:

emlékezz világ! hősök, akik 
otthagyták családjukat, asszo-
nyukat, otthonukat, hogy elme-
hessenek a háborúba, és ott hősi 
halált haltak.

(A márványtábla, a felirat szerint, 
Ujhely Verbas-on készült.)

A temető bejárata

Topolya példát mutatott 
2012. április 22-én
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A nagyobb, 127 x 192 cm-es márványtáblán vésett, fekete betűkkel a második világ-
háborúban kivégzettek névsora olvasható. (1947-ben készíttette a helyi zsidóság.) A kutatás 
folyamán kiderült, hogy az itt felsorolt névsor nem teljes.

A szemközti falon levő márványtáblát 1936-ban a jelenlegi kápolna felépítésére adomá-
nyozók tiszteletére állították.

Forrásmunkák

A topolyai r. k. plébánia archívuma: Egyházmegyei jegyzőkönyvek, 1767. augusztus 2.
Dr. Virág Gábor, A topolyai iskolák története. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1993. 58. Forrás: 

Etnographisch-topografische Beschreibung des Markt-Ortes, Topolya, 1859. július 
24. 

Iványi István, Bács-Bodrog vármegye Földrajzi és Történelmi Helynévtára
Magyar Királyi Helyszínlelőségi Felügyelőség Topolya nagyközség helyszínelési előrajzai 1884
Összeállította és szerkesztette: Lelkes György, Magyarország történeti helységnévtára Bács megye 

(1773–1808), Központi statisztikai hivatal könyvtár és dokumentációs szolgá-
lat, Budapest, 2005

Pavle Šosberger, Sinagoge. Spomenici minulog vremena. (Zsinagógák. Elmúlt idők emlékhelyei) 
Prometej, Novi Sad, 1998

Topolya első születési anyakönyve, 1750–1806
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Cservenák Pál

A topolyai zsidóság a két háború között

Az egykori anyaország peremvidékein élő zsidóság, amely kissé gondtalanabb életkörül-
mények között élt a 19. század második felétől a 20. század második évtizedéig, a trianoni 
békeszerződéssel, éppúgy, mint a magyar lakosság, új helyzetbe került. Így a Topolyán élők 
is. Az SzHSz Királyságban a zsidók jogállapota gyökeresen megváltozott. Az SzHSz (1929-
től Jugoszláv) Királyság ugyan elfogadta és alá is írta a békeszerződésben foglaltakat, így a 
nemzeti kisebbségekre vonatkozó pozitív előírásokat is, de nem tartotta magát hozzájuk, 
recessziós intézkedéseket foganatosított a nem szláv lakosság ellen. Az állam a zsidókat új 
kisebbségként igyekezett kezelni, habár ők zömmel továbbra is magyar anyanyelvűnek és 
izraelita vallásúnak vallották magukat. Az ún. névelemzési törvény értelmében az elsőnek 
megnyílt szerb nyelvű iskolai osztályokat eleinte zsidó gyermekekkel töltötték fel. A fenti 
törvény értelmében a (szláv hangzású nevű) magyar tanulókat is szerb osztályokba kötelezték 
beíratni.

A gyermekek keresztnevét is szerbesítették, sőt a családnevüket is, ha nem volt elég ön-
tudatos az ellenállás. Ugyanezzel a módszerrel éltek az 1921-es és 1931-es összeírásnál is, így 
csökkentve a kisebbségiek számát. Ezek az adatok tehát elég pontatlanok. Ugyanakkor az 
új hatalmi szervek a békeszerződés által tiltott betelepítésekkel igyekeztek megváltoztatni a 
lakosság nemzetiségi összetételét. 

A topolyai izraeliták zöme a nyomásgyakorlás ellenére továbbra is magyar anyanyelvűnek 
vallotta magát1. Ennek az ellenállásnak az ereje idővel csökkent. A helyi zsidó fiatalok egy 
része, főleg azok, akik szerb osztályba jártak, és elsajátították a szerb nyelvet, már elkezdtek 

1 Magyar családnevű izraeliták Topolyán:  Ádám, Balog, Bán, Gábor, Hajnal, Diósi, Kán, 
Forgács, Kovács, Lendvai, Major, Pál, Pálfi, Rónai, Havas, Székely, Szirtes, Gergely, Komlós, 
Víg stb. A keresztnevek zöme szintén magyar volt, még azoknál is, akik megtartották a német 
családneveket.

TOPOLYA, SOÁ  

1944/45
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közeledni az új hatalomhoz, és kiváltságosabb helyzetbe kerültek a saját közösségükben, a 
helyi magyarokhoz viszonyítva is. Az ilyenek kisebbségben voltak, a többség ragaszkodott 
a hagyományos kapcsolatokhoz. Többen részt vettek a lassan újjáéledő magyar művelődési 
életben; ezek főleg az értelmiségiek, továbbá a középréteget képviselő kereskedők, kis- és 
nagyiparosok közül kerültek ki. Ezek az állapotok egészen 1941 áprilisáig fennmaradtak.

Út a megsemmisítésig

1941. április elején a hitleri katonai gépezet lerohanta, és hat nap alatt megsemmisí-
tette a királyi Jugoszláviát. 1941. április 12. és 14. között a magyar honvédség visszavette 
egész Bácskát, Dél-Baranyát és a Muravidéket. Nagyobb fegyveres összetűzés e tájékon nem 
történt, de néhány településen rövid összecsapásokra sor került. Így Topolya határában, a 
kishegyesi úton, ahol a dél felé nyomuló honvédekre lőttek egy tanyáról azokkal a fegyverek-
kel, amelyeket a délszláv telepes lakosságnak osztottak ki, és amelyeket a civil lakosság nem 
szolgáltatott vissza. Nagyobb lövöldözésre és ebből fakadóan vérengzésre került sor Karkatúr 
szerb lakossága és a honvédek között. Magában a városban is volt szórványos lövöldözés, és 
véres események zajlottak le a topolyai járáshoz tartozó Pacséron is, több áldozattal. Ezeknek 
az eseményeknek és a későbbi bosszúnak 1941 áprilisában és májusában 105 áldozata volt: 
8 zsidó, öt magyar, a többi pedig szláv lakos. A bevonulást követően egy rövid időszak a 
katonai közigazgatás jegyében zajlott, majd októbertől kezdve minden magyarországi tör-
vényt ezen a területen is életbe léptettek. Ebben az időszakban Topolyán 423 magyar nyelvű 
izraelita lakos élt, akikre már májustól érvényesítették az 1938. május 24-én meghozott zsi-
dótörvény minden cikkelyét. Ez a törvény tulajdonképpen érvénytelenített sok állampolgári 
jogot, munkavállalási korlátozásokat írt elő. Alkalmazták az 1939-ben meghozott második 
zsidótörvényt is, amely még radikálisabb volt, mint az első. Ennek a törvénynek a 230. parag-
rafusa a munkaszolgálatra vonatkozott. Az 1941-ben meghozott zsidótörvény a két korábbi 
kiegészítése volt. Ez már faji törvény volt a polgári jogok teljes mellőzésével.

A délvidéki, így a topolyai zsidó lakosokra 1941 elejétől alkalmazták ezeket a törvényeket.
Topolya izraelita lakosait nem a helyi emberek, nem a polgártársaik, a szomszédaik, az 

alkalmazottaik hozták lealacsonyító helyzetbe. Hogy az addigi közös élet elveszett, és ez a kis 
közösség megbélyegzett lett, nem a helyieken múlott. A topolyai zsidók üzemeire, gyáraira, 
egyszóval vagyonukra zárgondnokságot alkalmaztak, nem vállalkozhattak, nem változtat-
hattak szabadon lakhelyet, üzletet nem nyithattak, kereskedéseik árukészleteit összeírták, 
nem tölthettek be közhivatalt, politikai tevékenységet nem fejthettek ki, korlátozták az is-
koláztatásukat, a katonaságnál csak munkaszolgálatra osztották be őket, kényszerlakhelyet 
jelöltek ki azoknak, akikkel a hatalomnak baja volt, külön hűségesküt követelhettek, pénzt, 
vagyont zsarolhattak ki tőlük.

Topolya mellett, az egykori bajsai úti katonai objektumban a III. hadsereg déli szárnya 
keretében 1941. május 19-én megnyitották a 101-es gyűjtő-, mozgó- és elosztótábort. A tá-
bor három és fél éves fennállása alatt (1944. szeptember 8-ig létezett) rövidebb-hosszabb 
ideig tartottak itt politikai foglyokat, zsidókat, szerbeket, magyarokat és más nemzetiségű-
eket Bácska egész területéről. A több mint három év alatt a tábor lakói a következők voltak: 
100 állítólagos kommunista (köztük zsidók is), 700 ellenálló, partizángyanús, 100 baloldali, 
6 volt katona (a Magyar Tanácsköztársaság seregéből), 20 szakszervezeti vezető, 10 szerb 
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önkéntes az első világháborúból, 800 szerb paraszt (őslakos), 150 újvidéki zsidó és szerb (a 
razzia idején), 10 lázító, 200 telepes szerb, 20 szabadkai zsidó túsz (a búzagyújtogatás idején, 
1941 nyarán), 10 igen gazdag zsidó, 10 ukrán, 10 jehovista, 7 orosz emigráns, 200 cigány és 
5 (zsidórejtegető) magyar.

1942-ben és 43-ban még 400 magyarországi prostituáltat és 15 ultrajobbost is fogva 
tartottak itt. 1944. április 16-a után ebben a táborban csoportonként összesen 3200 zsidót 
tartottak, akiket vonattal vagy gyalog a német birodalmi területek felé irányítottak a kon-
centrációs táborokba. Április 17-étől német őrsége volt a tábornak, de igénybe vették a helyi 
hatalmi szervek és a csendőrség munkáját is. A tábor 1944. szeptember elején megszűnt az 
előző formában működni.

A táborban 1941 és 1944 között több helybeli is raboskodott, elsősorban zsidók, ki nem 
telepített szerbek, továbbá baloldali tevékenységgel gyanúsított vagy a királyi Jugoszláviában 
bizonyítottan szakszervezeti vezető magyarok voltak.

A tábori életkörülmények nagyon rosszak voltak, az ellátás hiányos, a bánásmód pedig 
embertelen.

1941-ben Topolyán egy magyarok, zsidók és szerbek alkotta csoport gyűjtést szerve-
zett a táborlakók megsegítésére. Akik ebben részt vettek: dr. Blau Rózsa, Mara Lustig 
 Dimitrijević, Sinnger Sándor, Boschán György, Blau Ilona, Sinnger György,  Sinkovics 
József, Sinkovics Dezső, Uglješa Moljac és Pressburger Bebo. Letartóztatták őket, in-
ternálták és többüket börtönbüntetésre ítélték, majd 1942-ben munkaszolgálatra  osztották 

1941 nyarán az illegális kommunista párt néhány tagját és szimpatizánsait búzaégetés miatt 
halálra ítélték. Képünkön egy újvidéki kivégzés október 15-én. 

A kivégzettek között volt a szabadkai KLauSz Rudolf is. 
A többi kivégzett: varGa Gyula, KocSI János, raduJKov Đorđe és LarKIn Lajos.
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be a keleti frontra. Az említett, 
1941–1944-es időszakban a to-
polyai zsidókat a hatalom egyes 
képviselői a meglévő törvényes 
szigorítások mellett pénzzel is 
zsarolták, így az egészségház má-
sodik emelete szinte teljesen zsi-
dó pénzből épült, de esetenként 
egy-egy ügyintézés kapcsán az 
ékszerek és más vagyontárgyak 
is gazdát cseréltek. Tudunk olyan 
esetről is, hogy a zsaroló jelentette 
fel később a megzsaroltat. 1942-
ben a hadkötelezettek közül a 
magyarok a honvédségbe kaptak 
behívót, a zsidó férfiak pedig az ún. munkaszolgálatos egységekbe és így kerültek a keleti 
frontra. A (fegyvertelen) munkaszolgálatos egységeket fegyveres őrök őrizték. A rabszolga-
munkát végzők körül többen halálukat lelték a rossz élelmezés, a hideg, a verések és az eseten-
kénti kivégzések miatt. Így például a munkaszolgálatos topolyai Szirtes Lajost a keleti fron-
ton Gerjance mellett egy honvéd tizedes puskatussal verte agyon. Ugyanitt vesztette életét a 
szabadkai Grünberger Sándor és még 17 másik munkaszolgálatos, és mind az őrzőik által.

Topolyán a helyi lakosok zöme nem tudta és nem is akarta elfogadni azt, ami az izrae-
lita polgártársaikkal történt. De mint mindenütt, itt is volt kivétel. Akadt olyan kereskedő 
például, aki boltjára kiírta, hogy csak keresztényeket szolgál ki, olyan is, aki azt írta ki, hogy 
kutyának és zsidónak a belépés tilos. Sőt, újságba is tettek fel hasonló hirdetéseket. Tudósítot-
tak az újságok olyan esetről is, amikor egy népes küldöttség érkezett Kishegyesről Topolyára 
a járási szolgabíróhoz, hogy a zsidókkal szembeni intézkedéseket kérjék számon, vagyis a 
törvényeken felüli elbírálást sürgették.

Kishegyes község a zsidóság ellen. 
Megjelent 1941 májusában a Délvidéki Magyarság 

című lapban

Egy végzés 1947-
ből. A holocaustot 

túlélő, majd a 
katonai szolgálatból 
leszerelt ember nem 
költözhetett a saját 
házába, mert azt 

államosították. Így 
a zsidó hitközösség 

épületében 
telepedhetett le
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Voltak más, emberibb példák is. Ilyen 
volt, amikor a polgári iskola igazgatója és 
tanára eltángálta azt, aki zaklatta azt az egy 
szál zsidó gyermeket, aki az osztályába járt. A 
háború után néhány évvel (már felnőttként) a 
fiú zsidó lányt vett feleségül. 

Előfordult, hogy a leventeoktató meg-
pofozta azt a fiút, aki nem akart kiköpni, 
amikor sárga csillagot viselő zsidó ment el 
mellette. De többen voltak olyanok is, akik 
elősegítették, hogy a zsidók életben marad-
janak, bújtatva őket. Sajnos, olyan esetről is 
tudunk, hogy a hamis papírokkal utazó zsidó 
embert egy topolyai felismerte a vonaton, és 
feljelentette.

A helyiek 1944 tavaszától már tudták, 
hogy az addigi nehéz sors véget ér, és még 
borzalmasabb vár rájuk. Ami 1944. április 
17-e és június 22-e között be is következett. 
Az 1941-ben 423 főt számláló kis közösségből 
272-en lettek a holocaust áldozatai2. Legtöb-
ben a megsemmisítő táborokban vesztették 
életüket, vagy munkaszolgálat közben ölték 
meg őket3.
2 A legfiatalabb topolyai elhurcolt Presszburger István volt, 1 éves. A legidősebb Hajduska 

Ida, aki 1858-ban született, tehát 86 éves volt az elhurcolás pillanatában. Egyetlen 10 év alatti 
gyermek sem tért vissza élve. A topolyai visszatérő közösség majdnem gyermek nélkülivé vált.

3 A topolyai áldozatok közül legtöbben a Lederer nevet viselték, 17-en. A Beer családnevűek közül 
ugyancsak 17-en, a Pressburgerek 11-en, a Vaisok közül 11-en, a Vigek közül 9-en és a szinte ős-
lakosoknak számító Hajduska családból is 9-en vesztették életüket. A többi család áldozatainak 
száma ennél kevesebb volt.

SInKovIcS Dezső 
tartalékos honvéd 

származási igazolványa, 
amelyben igazolja, hogy 

a nagyszülőkig keresztény 
származású. Ha ezt nem 
tudták igazolni, még a 
kereszténységet felvett 

zsidók sem mentesültek 
a munkaszolgálat, majd 

1944-től a haláltáborokba 
való elhurcolás alól sem

Egy belügyminisztériumi tanúsítvány, 
amelyet Budapesten adtak ki 

1944. július 6-án HaJnaL Dánielnek. 
Ugyanilyent kapott a fia, HaJnaL István is



VMHE Évkönyv 6.

208

1944. október végétől 1945. augusztus közepéig 82 visszatérő topolyai adatait vette fel 
dr. Bach Imre4. Itt jelentkezett be még 4 bajsai, 4 kishegyesi, 2 belgrádi, 2 újvidéki, 1 zentai, 
1 kúlai, 1 szabadkai és 1 kézsmárki (Szlovákia) zsidó ember. A visszatérők közül még 1945 
végéig egy személy meghalt. 1944/45-ben az új hatalom sok zsidó házat birtokba vett. A nép 
nevében birtokba vették üzemeiket, gyáraikat, földjeik nagy részét. Így sokan közülük segély-
re szorultak, pedig a zsidók vagyona elég számottevő volt. 1942/43-ban a magyar hatóság fel-
mérte ezt a vagyont. A topolyai járásban az 560 zsidónak 42 millió pengőre becsült vagyona 
volt. (Maga a hatóság is úgy értékelte, hogy a vagyon forgalmi értéke ennek a háromszorosa 
volt). Tulajdonukban volt 3604 hold föld, 138 ház, üzemek, műhelyek, boltok stb. Sőt az 
ingóságokat nem is számolták ehhez az összeghez. A fentiek itt maradtak, új hatalom vette át.

1945-től a szárnyaszegett és összeroppantott közösség pár kísérletet tett, hogy újraszer-
veződjön és beilleszkedjen az új rendszerbe, de ez nem sikerült. Az újonnan létrejött Izrael 
állam lett a céljuk. Kivándoroltak. Néhányan az itthon maradottak közül az 1950-es és 60-as 
években már a nagyobb városok zsidóközösségei felé irányultak, és ma már nincs zsidó lakos-
sága Topolyának. Emléküket a közösség őrzi.

Felhasznált anyag:

1. Topolyai helytörténeti levéltár: Zsidó anyag
2. Topolyai helytörténeti levéltár: Újsággyűjtemény
3. Saját gyűjtemény: dokumentumok, jegyzetek, jegyzőkönyvek, szóbeli közlések.

4 Az első zsidó lakos, aki 1944. október 16-án visszatért Topolyára, Pancel Mirko (Imre) egykori 
vasúti tisztviselő volt. 1942. július 1-jén vitték munkaszolgálatra; Aranyosmeggyesről (Erdély) 
szökött meg, és tért vissza Topolyára.
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Dr. Balla Ferenc – Dr. Balla István 

A Duna melléki Bezdán mezővárosnak 1785-ben már szervezett izraelita hitközsége volt.1
A helység mintegy 3900 lakosa2 főleg földműveléssel, állattartással és halászattal foglal-

kozott. A magyar ajkú lakosság demográfiailag jelentős abszolút többséget alkotott. A bezdá-
ni római katolikus egyházközség 1816. évi egyházlátogatási jegyzőkönyve szerint az izraelita 
hitközségnek volt imaháza, rabbija, iskolája és tanítója.3

A kalocsai érsekség által kiadott Schematismus Colocensis szerint Bezdán zsidó lakosai-
nak a száma 1848-ban elérte a 291 főt. Attól az időtől kezdve számuk fokozatosan csökkent. 
Az 1848–49-es magyar szabadságharc időszakában a bezdáni zsidóság a magyarok mellé állt. 
A bezdáni születésű Stern Samu a komáromi várőrség századosa volt.

A mezőváros módosabb zsidó családjai a 19. század első évtizedeiben már fontosnak 
tartották, hogy gyermekeiket oktatásban részesítsék. Több család összefogott, és tanítót fo-
gadott fel a gyermekek magánházban való tanítására. Akkortájt Lederer Sámuel és Pollák 
Efraim voltak az ismertebb magántanítók. A héber tudományokban mindkét tanító jeleske-
dett, Pollák a világi tantárgyakat is eredményesen tanította.4

A mezőváros gazdasági, kulturális és szociális helyzetéről készült, 1851. évi elemzés meg-
említi, hogy a mezővárosban zsidó zugiskolák működnek. A dokumentumból megtudjuk, 
hogy a felső hatóság ezeket 1852-től betiltotta.5

Az első nyilvános izraelita felekezeti elemi iskola valószínűleg az 1850-es évek végén 
nyílt meg. A főtanító Kircz, az altanító Grünbaum volt. A tanítás a rabbi házának a hátsó 
1 Ujvári Péter (szerk.): Magyar zsidó lexikon. Budapest, 1929. 116.;  http://mek.oszk.

hu/04000/04093/html/0124.html (2013.11.28.)
2 Katona István: Historia metropolitanae Colocensis ecclesiae I. Kalocsa, 1800. 99–100.
3 A bezdáni plébánia irattára: Egyházlátogatási jegyzőkönyv, 1816.
4 Nagy József: A bezdáni izraelita népiskola. In: A magyar–zsidó felekezet elemi és polgári iskoláinak 

monografiája. Első kötet. Kiadja az Országos Izraelita Tanítóegyesület. Szerk.: Barna Jónás és 
Csukási Fülöp. Budapest, 1896. 135–136.

5 Történelmi Levéltár – Zombor (TLZ): Bezdán község iratai, 1851.

A BEZDÁNI IZRAELITA NÉPISKOLÁRÓL 

ÉS JELES TANÍTÓJÁRÓL,  

NAGY JÓZSEFRŐL
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 részében lévő két szobában folyt. A tanulók száma 40 körül mozgott. Közöttük tizenöt éves 
fiúk is voltak. A tanítási nyelv a német volt. A tanulók évente négyszer vizsgáztak. A taní-
tási idő délelőtt 8 órától 12 óráig, délután 1 vagy 2 órától 6 vagy 7 óráig tartott. A későbbi 
években Oppenheimm, Weiss, Mogyorósi, Lőwy tanítókat alkalmazták az iskolában. Az 
1860-as évek végén valamilyen oknál fogva megszűnt az izraelita iskola, és ismét magánta-
nítók (Scheinberger Móricz, majd Tauber Ármin [1824–1889]) oktattak a helységben.6

A magyar országgyűlés 1868. december 5-én elfogadta az Eötvös József vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter által kidolgozott népoktatási törvénytervezetet. A törvény az alsófokú 
oktatás alappillérévé az elemi népiskolát tette. Ez két (6 évfolyamú ún. mindennapi és 3 
évfolyamú ismétlő) tagozat működését irányozta elő. A hitfelekezetek is tarthattak fenn nép-
iskolákat. A felekezeti iskolák bizonyos autonómiát élveztek (tanterv, tankönyvek használata 
stb.) Az iskolák tanítási nyelvét a nemzetiségek maguk határozták meg. Az izraelita felekezeti 
elemi iskola alsófokú felettese az iskolabizottság volt, másodfokon már a királyi tanfelügye-
lőséghez tartozott.7 

Az 1874-ben megnyílt második nyilvános zsidó elemi iskola tanítójának Tauber Ármint 
választották meg. 

Az iskolaszék tagjai voltak: Adolf Blitz rabbi, Loschitz Ignác (meghalt 67 éves korá-
ban, 1893-ban), Klein Sámuel, Roheim Károly (Bezdán, 1836–Zombor, 1902) és Roheim 
Vilmos (meghalt 76 éves korában, 1884-ben). Tauber Ármin tanító évi fizetése 600 forint 
volt, és haszonélvezett 5 kishold iskolai földet. 1876-tól egy rövid ideig 450 forint évi fizetés-
sel segédtanítója is volt az iskolának, Stern S. személyében.

Az iskola 1876. évi adataiból:
A tanulók száma: 20 fiú, 10 leány, valamennyien helybeliek.
Tanszerek: 3 térkép, 1 földgömb, szemléltető képek.
 Költségvetés: 
Kiadás – a tanítók fizetése: 1050 forint; házbér, fűtés, tisztogatás: 175 forint.
Bevétel – hitközségi segély: 300 forint; 15 fizetőképes tanuló után: 600 forint;
      – az iskolaalapból: 200 forint.
Fedezetlen összeg: 125 forint. (A hiányt éveken keresztül az országos izraelita iskolaalap 

fedezte.)
Tauber Ármin nagy érdemeket szerzett a zsidó gyerekek oktatásában. Húsz évig taní-

tóskodott Bezdánban. 1889. január 14-én hunyt el (a sírkövén lévő felirat szerint). Sírjele a 
bezdáni zsidó temetőben van.8 

Az 1881. évi népszámlálási adatok szerint Bezdán 7715 lakosából 211 zsidó volt. Az 
1880-as években Bezdán megszűnt mezőváros lenni, nagyközség státust kapott.

1887. augusztus 22-én és 23-án Bezdánban tartották meg a megyei községi tanítók évi 
közgyűlését. Megjelentek a szerb és a zsidó tanítók is. Az állami iskolák tanítói nem vettek 
részt rajta, mert nem kaptak útiköltségdíjat. A szakmai előadások a Homok Szent György ut-
cai iskolában voltak. A közgyűlés két napján tanszerkiállítást rendeztek. Ez volt az első ilyen 
jellegű kiállítás a megyében. Budapestről 8, Szegedről 2, Zomborból, Zentáról, Gombosról 
és Bezdánból 1–1 mester állított ki.9 

6 Nagy 1896. (4. jegyzetben i. m.) 136.
7 Dr. Balla Ferenc–Dr. Balla István: Bezdán művelődési életének krónikája. Logos-print. Tóthfa-

lu, 2007. 62.
8 Nagy 1896. (4. jegyzetben i. m.) 136–137.
9 Bácska (Zomborban hetente kétszer megjelenő, megyei közérdekű közlöny), 1887. augusztus 26.
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A bezdáni izraelita népiskolát 1889-től 1892 
februárjáig Hoffmann Gyula vezette.10

1892-ben Nagy József lett a bezdáni ötosz-
tályos, osztatlan, egytanítós magyar–izraelita 
felekezeti népiskola tanítója. Vasperben (Zala 
vm., egerszegi járás) született 1862. március 
2-án. Apja Grósz Ignác, anyja Grünbaum 
Sarolta. Az izraelita vallású szülők fiuk kisgyer-
mek korában Vasperből Nagy-Mizdóba költöz-
tek, ahol kiskocsmát béreltek és földműveléssel 
is foglalkoztak. A kis Grósz József családjával 
és rokonaival végig lakta a Körmend környékén 
lévő falvakat. Így közelről is megismerhette a 
Rába menti síkságtól keletre fekvő dombos vi-
déken, a Hegyháton élő nép (magyar parasztság 
és falusi zsidóság) életét. Későbbi néprajzi leí-
rásainak élményszerűsége abból eredt, hogy az 
általa leírt tényeket nem alkalomszerűen, adat-
gyűjtő kirándulásokon, hanem gyermekkorától 
folyamatukban ismerte meg.

Körmenden elvégezte a magyar tannyelvű 
izraelita népiskola 6. osztályát. A premontrei 
szerzetesrend szombathelyi főgimnáziumában 
érettségizett. 1883-ban a csáktornyai állami ta-
nítóképzőben tanítói oklevelet szerzett. 1882-től 

1892-ig a turdossini (Árva vm.) izraelita elemi iskolában dolgozott. (A mintegy 3000 lakosú 
Turdossin akkoriban járási székely volt.) Grósz családi nevét 1884-ben Nagyra magyarosí-
totta. Házasságot kötött Neumann Berta (Medvedze, [Árva vm., vári járás] 1867–Bezdán, 
1941. szeptember 14.) tanítónővel.  Turdossini tanítóskodása idején is szorgalmasan ápolta 
kapcsolatait szülőföldjével, a Hegyháttal.  Írásai folyamatosan jelentek meg a körmendi Rá-
bavidék c. társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilapban, de állandó levelezője volt 
a kéthetenként megjelenő Árvamegyei Hírlapnak is.

1886-ban a hangulatos útirajzokat (A gyolcsosok otthonából, A tótok otthonából, A liptai 
sajt [brinza] készítése) tesz közzé. A gyolcsosok otthonából c. írásában írja: „Míg hozzánk távol 
eső dolgok megtudása után vágyódunk: a közvetlen közelünkben levőkkel nem törődünk (...) Az 
eszkimókról beszélni hálásabb, mint a szegény tótokról, vagy más nemzetiségekről.”

A turdossini tanító bekapcsolódott az 1889-ben megalakult Magyar Néprajzi Társaság 
munkájába. 1891-ben az Árva megyei Alsókubinban megjelent Nagy Józsefnek a szlovák nem-
zetiségről írt néprajzi monográfiája. A mű címlapján a következő olvasható: „A tótok otthonáról 
Árvamegyében. Néprajzi monographia. Írta Nagy József tanító, a Magyar Néprajzi Társaság tagja. 
A Magyar Néprajzi Társaság ülésén ismertetett, részben felolvastatott és a kiadásra érdemesnek ta-
láltatott. Megrendelhető a szerzőnél Turdossinban (Árvamegye). Alsókubin, az Árvamegyei Hírlap 
könyvnyomdájától. 1891.” Ugyanabban az évben a tanító a megye akkori székhelyén, Alsóbu-
kinban megjelentette az Árva megyei tótok építészetéről szóló monográfiáját is.
10 Nagy 1896. (4. jegyzetben i. m.) 137.; Bácska, 1892. február 26.

tauber Ármin (1824–1889) tanító 
földön fekvő sírjele a bezdáni 

zsidó temetőben /2014/
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A néprajzi társaság 1890-ben indított Ethnographia c. folyóiratában sorban jelentek meg 
néprajzi szemléletű dolgozatai (1891. Árvamegyei tót népszokások, Árvamegyei tót népbabonák, 
Regölés, 1892. Hegyhátvidéki hangutánzók, mondák és babonák.)11 

Nagy József tanító évi fizetése a bezdáni izraelita népiskolában a 19. század végén 500 
forint volt. Lakbért nem fizetett. Haszonélvezője volt 6500 négyszögöl szántóföldnek és 800 
négyszögöl kertnek (ezekből kb. 100 forint évi jövedelme volt). Takarításért kapott 5 öl ke-
mény tűzifát, amellyel télen a tantermet is kellett fűtenie.12 

A tanítói hivatás mellett elvállalta a bezdáni izraelita hitközség jegyzői teendőinek végzé-
sét és a felekezeti anyakönyvek vezetését is. (A hitközség anyakönyvei a 2. világháború idején 
valószínűleg megsemmisültek.)

A Nagy házaspárnak négy fiúgyermeke született: Jenő (1888), Mihály (1892), Béla (1896) 
és Andor (1898).13

A bezdáni izraelita népiskola tannyelve magyar volt. Az iskola írásban értesítette a szülő-
ket gyermekeik előmeneteléről és viseletéről.

A beíratott tanulók létszáma
1891/1892-es tanév: 36 tanuló, 18 fiú és 12 leány (közülük 3 keresztény).
1892/1893-as tanév: 38 tanuló, 19 fiú és 19 leány (közülük 3 keresztény).
1893/1894-es tanév: 42 tanuló, 24 fiú és 18 leány (közülük 8 keresztény).
1894/1895-ös tanév: 35 tanuló, 19 fiú és 16 leány (közülük 3 keresztény).
A vidéki tanulók száma 6 és 8 között mozgott.
1895/1896-os tanév: 37 tanuló, 20 fiú és 17 leány (közülük 2 keresztény).
1896-ban a heti tanórák összege 32 volt. Az órák többnyire félórákra voltak felosztva az 

egyes osztályok között, éspedig úgy, hogy a tanító az egyes osztályokat vagy külön, vagy ahol 
a tantárgy megengedte, összevonva tanította.

A 4. és az 5. osztály tantárgyai, valamint az iskola heti óraszámai tantárgyak szerint: 
Hittan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Héber olvasás .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Biblia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Magyar olvasás  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Magyar nyelv- és irály tan. . . . 1+1/2
Beszéd- és értelemgyakorlat . . . . . 1
Német olvasás. . . . . . . . . . 4+1/2 
Német nyelvtan . . . . . . . . . 1+1/2
Számolás  . . . . . . . . . . . . . . 5
Földrajz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Történet  . . . . . . . . . . . . . 1/2
Természettudomány  . . . . . . . . 1
Szépírás és diktandó írása . . . . . . 1
Ének  . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Torna .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Összesen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32

11 Dömötör Sándor: A Hegyhát hajdani etnográfusa : Nagy József 1862–1943. In: Savaria. A Vas 
megyei múzeumok értesítője. 7–8. köt. 1973–1974. 218., 222.

12 Nagy 1896. (4. jegyzetben i. m.) 143.
13 Nagy József: Háborús idők! (1914–1918). Kézirat. Tizenkét A4-es gépelt oldal.
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A tanulók hallás után kétszólamú dalokat gyakoroltak énekelni. Az őszi és tavaszi hó-
napokban az iskola udvarában tornáztak. Az iskolának nem voltak tornaszerei. Egy óra rajz 
mint szabadfoglalkozás szerepelt a heti órarendben. Az üresen maradt órákon csendes fog-
lalkozás folyt (másolás, fogalmazás, olvasás, fordítás). A tankönyvekül az országos izraelita 
tanítóegylet kiadványai szolgáltak.

Az iskola felszerelését képezte: húsz pad, emelvény tanítói asztallal és székkel, szekrény, 
három falra erősített ruhafogas, bádogkanna ivóvíznek, ivóedény, kályha. Tanszerek és esz-
közök: két nagy iskolatábla állvánnyal, számológép, földgömb, Magyarország, az Osztrák–
Magyar Monarchia, Európa, Ázsia, az öt földrész és Bács megye térképe, a kormány által 
kiadott tíz szemléleti kép, húsz nagy és tizenhat kis szemléleti tábla, mértékeket ábrázoló 
kép, hőmérő.

Az iskola tulajdona volt egy 30 forintot érő színpad. Az iskola a könyvtár állományát, 
a tanszerek egy részét és a színpadot az iskolában évente bemutatott egy-egy gyermek-színi-
előadás tiszta jövedelméből vásárolta. Az ifjúsági könyvtár 1896-ban 45 kötet ifjúsági kiad-
ványból állt. A tanítói könyvtárat, csak a Tanítók Lapja című újság 4 bekötött kötete képezte. 

A szombat rendes heti szünnap volt. Nem volt tanítás – a többi között – az izraelita ün-
nepeken és félünnepeken, valamint vasárnap délelőtt, búcsúnap délutánján és szerda délután. 
A történelmi évfordulókat (március 15-e, koronázás) megünnepelték az iskolában.

A tanulók által fizetett tandíjak összegét a szülők vagyoni állapota arányában állapították 
meg. Az 1895/1896-os tanévben a legmagasabb évi tandíj 24 forint, a legalacsonyabb évi 
tandíj pedig 2 forint 80 krajcár volt. 6 tanulónak nem kellett tandíjat fizetnie.14 

A bezdáni zsidó közösség tagjai főleg boltosok voltak, de földbirtokos, gabonafelvásároló, 
vashulladék-szedő is akadt közöttük. Az értelmiségi szakmákban – mint amilyen az ügyvéd, 
orvos, gyógyszerész – is képviseltették magukat. Sokan kivették a részüket a társadalmi élet-
ből. Voltak műkedvelőik, akik a magyar kultúregyesületek rendezvényein léptek fel. Tagjai 
voltak a községi képviselő-testületnek és a megyei törvényhatósági bizottságnak. A kisszámú 
bezdáni zsidó közösség igyekezett beilleszkedni, és alkalmazkodni a nagyobb létszámú ma-
gyar közösséghez, hozzájárult a község gazdasági, társadalmi és kulturális életének gazdagí-
tásához, miközben megőrizte vallási identitását és hagyományait.

A bezdáni izraelita közösség tagjai közül az 1880-as évek elején többen bekapcsolódtak 
azoknak a helyi magyar társadalmi egyesületeknek (Casino Egylet, Polgári Kör, Olvasókör, 
Magyar Asztaltársaság) a tevékenységébe, amelyeket nem a helyi katolikus egyházközség 
irányított. Szerepeltek színielőadásokban, felléptek a magyar nemzeti ünnepek alkalmával 
rendezett műsorokban, gyűjtöttek adományokat helyi és országos közművelődési célokra.15

A Bácska c. lap 1898. március 11-i számában arról ír, hogy Nagy József tanító március 
15-én, az 1848/1849-es magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából a 
Magyar Asztaltársaság által rendezendő ünnepség műsorában felolvassa a Jellemrajz 1848-ból 
című tanulmányát.

1901 januárjában az olvasóköri dalárda műkedvelő színjátszói bemutatták az Egy víg 
újoncozás című, 5 jelenetből álló zenés bohózatot. A szereplői között találjuk Nagy József 
tanítót is.16

14 Nagy 1896. (4. jegyzetben i. m.) 140.
15 Dr. Balla F.–Dr. Balla I. 2007. (7. jegyzetben i. m.) 74–75, 96, 104, 109, 111.
16 Bácska, 1901. január 11.
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A Magyar Asztaltársaság által szervezett március 15-i ünnepség műsorában Nagy József 
tanító és Gál Rezső zsidó ügyvéd a történelmi nap jelentőségét méltatta.17 

Az 1894-ben megalakult Izraelita Magyar Irodalmi Társaság 1904-es évkönyvében látott 
napvilágot Nagy József Falusi zsidó-élet Vasmegyében c. dolgozata,18 amely a magyarországi  
zsidó néprajz egyik úttörő alkotásának tekinthető. 

A szerző dolgozatában Vas megyei gyermek- és részben ifjúkorára emlékszik vissza. 
„(...) Hol találhatnék megfelelőbb mintát a falusi zsidó élet jellemzésének kiindulására, ha 
nem nálatok, jó szüleim, kiket a sors arra szemelt ki, hogy falun keressétek meg a mindennapi 
kenyeret magatoknak és nagyszámú gyermekeitek számára. (...)” – olvashatjuk a dolgozat 
elején. Apja Nagy-Mizdó faluban korcsmatartási joggal járó néhány hold szántót bérelt. 
József kisgyermekként örült, ha házaló, „rongyos zsidó” tért be házukba megpihenni. Ér-
deklődéssel hallgatta, amikor az élményeiből mesélt, „(...) bár igen sokat nem értettem meg 
az ő »jidis«19 beszédjéből, lévén községünk tiszta magyar [Nagy József kiemelése], az én anya-
nyelvem annyira magyar, hogy német nyelven a legegyszerűbb mondatka kiejtésére is képtelen 
voltam, a miért nem ritkán neheztelését vontam magamra szülőimnek, hogy olyan »nehéz fejű« 
vagyok.”

Az őszi nagy zsidó ünnepek hozták a legnagyobb változást a Grósz család egyhangú 
falusi életébe. A szerző szerint csak a falusi zsidó tudja, hogy mi igazán a „Ros-hasóno20 és a 
Jomkipur21 ünnep”. „Igazi ünnepe ilyenkor csak a falusi zsidó gyermeknek van, ki egész éven át 
alig lépi át a falu szűk határát, kabátos embert, ökörszekéren kívül más fogatot alig lát; míg most 
bámulni valója bőven akad az úton, a szép városban.”

A szerző részletesen ír első elemi iskoláiról. „(...) már nyolc éves elmúltam, míg mindig csak 
annyit értettem az ABC-hez, mint az a sokat emlegetett tyúk. Szülőim olyan faluban laktak, 
hol iskola nem is volt és honnan a gyermekek egy másik faluba jártak, mely tőlünk fél-három-
negyedórányira esett. E falu iskolája, mint plébánia központ, három falu és ugyanannyi nagy 
urasági major gyermekeit fogadta magába. Bár a tankötelezettség végrehajtása még csak legzsen-
gébb csecsemő korát érte és csak az küldte gyermekét, ki akarta, mégis, ha jól ment, 150–200-ra 
is növekedett a tudvágytól mentes tanulóknak száma. Gyermek volt abban az időben bőven. Az 
egykét vagy a preventív intézkedéseket akkor a magyar ember – pláne falun – a szó szoros értel-
mében még hírből sem ismerte.

Ezt a sereg gyermeket egy tanító tanította. Hogy oklevele nem volt, azzal nem sokat mondok. 
Hiszen az 1860-as évek végéről és a hetvenes évek elejéről írok, mikor falun alig találkozott még 
rövid úton szerzett (néhány heti vagy kurzust látogató) oklevéllel bíró tanító.”

17 Bácska, 1901. március 22.
18 Fenyves Katalin: A bezdáni „zsidó Jóska” és a néprajz. In: Bácsország. Vajdasági honismereti 

szemle. 2010/4. (55. szám), Szabadka. 45., 47.
19 A jiddis nyelv a késő középkorban kialakult germán nyelv, amelyet a német területek zsidó kö-

zösségei, az askenázik beszéltek. A 18. század végén, miután a német zsidó családok megjelentek 
Közép–Európa más országaiban, a jiddis egyre meghatározóbb nyelv lett a kelet- és közép-euró-
pai diaszpórákban.

20 A zsidóság a zsidó újév első napján ünnepli a rós há-sáná ünnepét. Ez a nap a bűnbánat és az 
önvizsgálat tíznapos időszakának kezdetét jelöli. Az időszakot az engesztelés napja, a jom kippur 
zárja le.

21 A jom kippur az engesztelés napja, a zsidóság egyik legnagyobb ünnepe. A zsidók e napot böjttel 
és imával töltik. Az Úr e napon bocsátja meg a zsidóknak a tiltó parancsolatok megszegését. Az 
ünnep arra a tórai történetre utal, amely során az Úr megbocsátotta a zsidóknak, hogy amíg 
Mózes a bálványimádást tiltó tízparancsolatot kapta meg a Úrtól, ők az aranyborjút imádták.
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A Grósz család jobbnak látta, ha József fiukat a miniszteri engedély nélkül működő zsi-
dó zugiskolába, vagy ahogyan ott nevezték, zsidó vándoriskolába járatják. (Négy szomszédos 
falu zsidó családjai gyermekeik tanítására felfogadtak egy fiatalembert tanítónak; a tanítás 
színhelye minden második hónap után másik faluban volt.) A tizennyolc év körüli tanító 
híján volt a módszertani és pedagógiai ismereteknek, „egyedül a józan észre támaszkodhatott, 
ami bizony nem egyszer megbicsaklott”. Ennek ellenére a „tősgyökeres magyar gyerekek” megta-
nultak elég jól írni, készséggel olvasni, négy alapművelettel számolni, imádkozni és a bibliát 
németre fordítani.

Zomborban 1905-ben felavatták Schweidel József honvédtábornok, aradi vértanú 
szobrát. Bezdánt az ünnepségen 8 tagú, hivatalos küldöttség képviselte, melyben 4 izrae-
lita személy kapott helyet: Loschitz 
Sándor, Loschitz Alajos, Loschitz 
Dániel és Nagy József tanító.22

Bezdáni lakosként is számos 
cikket publikált az Ethnograpfiában 
(1896. Bácsmegyei babonák, 1898. 
Bácsmegyei mesék és népmondák, 1900. 
Hegyhátvidéki népszokások), a Népraj-
zi Múzeum Értesítőjében (1900. A 
hegyhátvidék építkezése, 1902. Játék 
kukoriczafosztáskor), a Rábavidékben 
(1894. A Bácskából23, 1895. Bácsor-
szágból24), a Néptanítók Lapjában 
(1897. Az írvaolvasás módszeréhez, Az 
osztatlan iskola tanterve, 1898. A ta-
nítói földek adója, 1900. Kell-e külön 
tanterv az osztatlan iskolának?, 1901. 
 Évzáróvizsgálatokról), az Izraelita Ta-
nítóegylet Értesítőjében (1896. A játék 
szenvedély, 1897. Kertészkedjünk, Ta-
karékosságra való nevelés az iskolában, 
1898. A tanító bírói mérlege, Mi lesz a 
gyermekeinkből? 1900. Felirat az osz-
tatlan iskola tanterv ügyében, 1901. A 
gyermeki lélek megfigyelése).

A Bácskából c. tárcájában arról ír, 
hogy az idő változandósága új érzése-
ket keltett szívében az Alföld és népe 
iránt: a nép itt is bővelkedik az álta-
la teremtett hagyományokban, bár 
ezek másfélék, mint a felső vidéken. 
A Bácsországból c. tárcájában leírja a 

22 TLZ: Bezdán község iratai, 1905.
23 Rábavidék. Társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. Körmend, 1894. április 29. (18. 

sz.)
24 Rábavidék. Körmend, 1895. május 12. (19. sz.), május 19. (20. sz.)

naGy József tanító két tanítványával és két fiával 
1907 körül. 

Balról jobbra: az első reep Kaspar (reeb Gáspár), 
a második KocH Ferenc, 

a harmadik naGy József tanító, 
a negyedik naGy Béla, az ötödik 

naGy Andor
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 bácskaiak hírhedt mulatozásait, a hajóvontatás nehéz munkáját a Ferenc-csatornán, a Zöld-
halom és a bezdáni erdőben lévő Bodrogvár legendáit, valamint a kiskőszegi (batinai) Leány-
várról és tulajdonosáról, Vörös Mártáról szóló mondát. A Bácsmegyei babonák c. tanulmá-
nyában a babonákat öt csoportra osztja: a) az élet közönséges dolgaival b) az égitestekkel c) az 
időjárással, d) a különböző bajokkal, betegségekkel, e) a szerelemmel kapcsolatos babonákra. 
Nem szó szerint, hanem összevontan, röviden lényegüket írja le az élőbeszédre jellemző kife-
jezésekkel. A Bácsmegyei mesék és népmondák c. 20 tételből álló gyűjteménye inkább babonás 
történeteket tartalmaz, mint meséket és mondákat: nagy részük a boszorkányok rontó tevé-
kenységeiről szól az adatközlők nevének és az adatközlés színhelyének megnevezése nélkül.

Hegyháti tanulmányaiban olvashatunk harangokról szóló versikéket, hangutánzó mon-
dókákat a malomkerék nyikorgásáról, falucsúfoló történeteket, valamint babonákat betegsé-
gekről, igézésekről, állatokról, időjárásról, előjelekről, boszorkányokról, hazajáró lélekről stb. 
Kiválóak a lakodalomról, az élet fájáról, a móringolásról, a temetésről, a kalákáról, a fűzfa 
sípról, a búcsúról, a húsvéti piros tojásokról, a labdázásról, a szitkozódásról, a lucázásról írott 
megfigyelései. Szól a nép testalkatáról, viseletéről, ruházatáról, táplálkozásáról, házépítéséről, 
munkaeszközeiről.25 

Cikkekben foglalkozott az idegen nyelvek tanításának módszertanával, a népműveléssel, 
az osztatlan népiskolák tananyagával és tantervével.

Írásait közölte a Felsővidéki Nemzetőr, a Paedagógiai Szemle, a Tanítók Szava, a Nemzeti 
Iskola, az Árvamegyei Hírlap, a Zombor és Vidéke stb. is.

Az Országos Izraelita Tanítóegyesület kiadásában 1896-ban, Budapesten megjelent 
A magyar–zsidó felekezet elemi és polgári iskoláinak 
monografiája c. munka első kötete. A többi között tar-
talmazza Nagy József A bezdáni (Bácsmegye) izraelita 
népiskola c. tanulmányát is.

A tanító 1914-ben, Mohácson válogatást jelente-
tett meg írásaiból Hajdan és most címmel. 

Két fiát, Jenőt (1888–1914) és Mihályt (1892–
1915) elveszítette az I. világháborúban.26

A Nagy családot ért sorscsapások valószínűleg hoz-
zájárultak ahhoz, hogy Nagy József az I.  világháború 
után már keveset foglalkozott irodalommal. Érdeklő-
dését inkább az iskolai tanítás és az izraelita hitközség 
működtetése kötötte le.

Ötven évet töltött Bezdánban. Három generá-
ciót oktatott. Iskolája igen népszerű volt a község la-
kosságának a körében. Gyermekeiket a jobb módú 
 keresztény szülők is a „zsidó iskolába” járatták. (Példá-
ul az 1918–1919-es tanévben beíratott 44 tanuló közül 
33-an római katolikus vallásúak voltak.)

A tanulók a tanteremben tanítás előtt és a taní-
tás félidejében néhány percet énekeltek, mert Nagy 
József úgy vélte, hogy az éneklés fokozza a gyerekek 
25 Dömötör 1973–1974. (11. jegyzetben i. m.). 220., 222–223.
26 Nagy 1914–1918. (13. jegyzetben i. m.) 4–10., 12.

naGy József Hajdan és most 
című kötetének címlapja
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tanulási kedvét, és felüdíti őket. Legtöbbször  hegedűjét használta énekoktatásra, -vezetésre 
és kíséretre. Testi fenyítést úgyszólván sohasem alkalmazott, ami akkor ritkaság volt.

1920-ban a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság miniszteri rendelettel megszüntette a fele-
kezeti iskolákat az országban. A magyar anyanyelvű zsidó gyerekek 1920-tól csak az állami 
népiskolák szerb tannyelvű osztályaiba járhattak. A zsidó elemi népiskola megszűnése után 
Nagy József tanító a helyi ipariskolában és az állami elemi népiskola német tannyelvű osztá-
lyiban tanított.

A nyelvrendelet értelmében Bezdánban a szláv 
hangzású családi nevet viselő, csak magyarul tudó 
gyerekeket az állami népiskola szerb tannyelvű osz-
tályaiba kellett beíratni. Hogy ezt több szülő elkerül-
je, gyerekét inkább német tannyelvű osztályba íratta 
be. Ezekben az osztályokban ugyanis Nagy József 
tanított, aki a tananyagot magyarul is elmagyarázta 
a tanulóknak. Nemes patriotizmusát igyekezett át-
plántálni tanulóiba. Felesége tanítói képesítéssel ren-
delkezett, de iskolában nem tanított. Úgy segítette 
férjét az oktatásban, hogy míg férje a tanteremben 
előadta az új tananyagot, addig ő az udvarban vagy 
a kertben kikérdezte a tanulókat az otthon tanul-
takból.27 A házaspár eredményes munkáját mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy mind a négy magá-
núton tanuló fiukat maguk készítették fel a középis-
kolai vizsgákra.

Nagy József tagja volt az 1929-ben megjelent 
Magyar zsidó lexikon szerkesztőbizottságának.

A nyugállományba vonult Nagy József segített 
Zomborban lakó, ügyvédként dolgozó Béla fiának, 
hogy az minél sikeresebben végezhesse mindennapi 
munkáját. Hét közben fia titkáraként Bezdánban 
fogadta azokat a polgárokat, akik ügyes-bajos dolga-
ikkal a fiához kívántak fordulni. Mire bekerültek a 
tanító házában kialakított, alkalmi irodahelyiségbe, 
dr. Nagy Béla már mindenről tájékoztatva volt.28

A két világháború között mintegy 18 bezdáni 
zsidó lakos költözött Zomborba. A központi jugoszláv hitközségi összeírások szerint a bez-
dáni zsidó lakosság 1940-ben 90 főt tett ki. Egy évvel később a községben 72 izraelita és 6 
keresztény vallású zsidó tartózkodott.29

A magyar közigazgatás Bácskában 1941-ben érvényesítette a magyarországi törvényeket a 
zsidósággal szemben. A bezdáni zsidó közösség tagjainak körében döbbenetet keltett az 1941. 
augusztus 8-án kihirdetett, 1941. évi XV. tc. (az úgynevezett harmadik zsidótörvény), amely 
a zsidónak minősített állampolgárok jogainak további korlátozását tartalmazta. A nürnbergi 

27 Balla Ferencnek (1909–1990), a Bezdáni Izraelita Népiskola egykori tanulójának szóbeli adat-
közlése (1980) alapján. Bezdán, Zombori út 47. 

28 Helene Paschkesz írásbeli adatközlése alapján. Holon, Izrael, 1982. március 29.
29 http://bacska.zsidomult.hu./index.php/elveszett-koezoessegek/zomborijaras... (2015. 06. 15.)

A római katolikus vallású 
baLLa Ferencnek, az izraelita népiskola 

4. osztályos 
tanulójának év végi értesítője
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faji törvényekhez hasonlóan megtiltotta a zsidók és nem zsidók közötti házasságkötést és 
az azon kívüli nemi kapcsolatot is. A törvény értelmében jóformán mindenkinek (állami, 
illetve községi tisztviselőknek, orvosoknak, mérnököknek, gyógyszerészeknek, tanároknak, 
tanítóknak, kereskedőknek, egyes iparosoknak stb.) igazolnia kellett „őskeresztény” voltát a 
nagyszülőkig bezárólag.

Nagy József 1943. október 29-én hunyt el Bezdánban. Az állami halotti anyakönyv a ha-
lál okaként vesezsugorodást tüntet fel. A szájhagyomány szerint családi tragédiái, a zsidóság 
emberi megalázása (a jugoszláv kormány zsidóellenes rendeletei, a magyarországi zsidótörvé-
nyek), eszményképeiben való csalódása annyira megviseltek, hogy elkeseredésében önkezűleg 
vetett véget életének.

A szerzők, amikor 2014 márciusában ellátogattak a bezdáni zsidó temetőbe, nem találták 
meg Nagy József és családtagjainak a sírjelét.

Abonyi István ny. erdőmérnök, aki fiatal korában jól ismerte Nagy József tanítót, így ír 
róla egyik helytörténeti munkájában: „Példás életével, kulturált egyéniségével nagy hatással volt 
a község fiatalságára, de iskolán kívül az idősebb generációra is. A bezdáni izraeliták összetartását 
vallási téren is példamutatóan segítette. Elsősorban az ő érdeme, hogy olyan megbecsülésben része-
sültek az egész lakosság előtt (de fordítva is), ami minden elismerést megérdemel (…)”30

A zsidó vallású és magyar nemzeti identitású Nagy Józsefet rendkívül szerény em-
bernek ismerték Bezdánban. Korának nagy tudású, jeles pedagógusa volt. Az Oszt-
rák–Magyar Monarchia idején írt munkái meggyőzően tükrözik, hogy ő minden 
magyar állampolgárt azonos értékű embernek tartott. A nemzetiségi kérdéssel nem 
foglalkozott. 1883-tól 1914-ig igen aktív irodalmi munkásságot fejtett ki. Megjelent és 
kéziratban maradt írásai mind magyar nyelvűek.31 Ő nem dolgozott fel néprajzi anya-
got, nem faggatott ki néprajzi adatközlőket, hanem leírta a nehéz anyagi körülmények 
között élő nép mindennapi és ünnepi tevékenységeit, munkáit és szórakozásait. Le-
írásai tapasztalati megfigyelésein alapulnak. A legértékesebb munkáit a néprajzszerű 
leírások képezik. Ezekben mély élményszerűséggel ír a Vas megyei magyar parasztság 
és falusi zsidóság, valamint az Árva megyei szlovák nemzetiség életmódjáról, szellemi 
hagyatékáról. Ahhoz a korai magyar etnográfus nemzedékhez tartozott, amely a 19. 
század utolsó évtizedében létrehozta a magyar néprajz intézményes kereteit és lerakta 
a néprajztudomány alapjait.

A szerzők köszönetet mondanak dr. naGy Sándor (Budapest, 1945–) ny. szakközgaz-
dának, naGy József tanító dédunokájának, amiért dédapja több nyomtatásban megjelent 
és egy kéziratban maradt munkáját rendelkezésükre bocsátotta.

30 Abonyi István (szerk.): Szülőföldünkre emlékezünk : (Volt bezdániak az 1940 előtti Bezdánról). 
Készült az Erdészeti és Faipari Tervező és Szervező Iroda sokszorosító részlegében. Budapest, 
1984. 80.

31 Fenyves 2010.  (18. jegyzetben i. m.) 43.
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Palatinus Aranka

Bánát a szívünkben él!
A II. világháborúban számtalan – a pontos lét-

szám még mindig nincs meg – ártatlan vajdasági 
német és magyar szenvedett és veszett oda. A báná-
ti – écskai németek tragédiája után kutattam, és az 
adatközlők vallomása alapján írtam le a történteket. 
Mindezt menekülők mondták el, azok, akik pa-
rasztkocsikon 1600 kilométert, vonattal pedig 1200 
kilométert tettek meg Écskától Stuttgartig. Útköz-
ben szenvedtek, éheztek, többen közülük elhaltak. 

Németországban, Tettnang külvárosában, Bür-
germoosban különös utcanevek vannak: Bánáti, 
Csernyei, Francfeld, Dunai, Sváb, Zsigmondföldi, 
Katalinfalvi utca és így tovább. Amikor ez a vá-
rosrész épült, legtöbben a Bánátból kitelepített, el-
űzött, hontalanná vált németek települtek ide Mün-
chen, Stuttgart, Weiblingen és Ulm környékéről. 
Építettek ide házat a Magyarországból kiűzött német családok is. A haza még él szívükben. 
Emlékezetül nevezték el utcáikat szülőfalujukról. 

A II. világháború befejezése után az átélt borzalmakról hallgatniuk kellett, mert meg-
bélyegezték őket, kollektív bűnösök lettek. A hontalanság és a sehova sem tartozás kínzó 
érzése gyötörte őket. Hazájukba, ahonnan embertelen módon kiűzték, a hatvanas évek köze-
pén mertek csak először hazalátogatni. Messziről szemlélték elkobzott házukat, vagyonukat, 
amibe mások települtek. Kártérítést soha senkitől sem kaptak. A Dunai Svábok Házában 
Sindelfingenben évente május hónapban Mária ünnepén összejönnek, és emlékeznek. Saj-
nos, már mind kevesebben vannak az élők sorában. Gyermekeiknek, unokáiknak többször 
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elmondták az átélt borzalmakat, a meghurcoltatást, a fájdalommal, éhen–szomjan megtett 
kilométereket.

A Bánátban élő németeket szorgalom, munkaszeretet, államhűség és néphűség jellemezte. 
Kötődtek hagyományaikhoz. Nem akartak többet, csak hagyományaikat ápolni. Gyermeke-
iknek azt mesélték, őseik Mária Terézia (Bécs, 1717–1780, uralkodott 1740–1780) uralkodása 
idején települtek erre a vidékre a Császárság területéről. München, Stuttgart, Ulm, Württem-
berg, Baden és a Fekete-erdő környékéről jöttek. 

Bánátban kiszárították a mocsarakat, a szántóföldek létesítése több munkaerőt igényelt. 
Gabonaféléket (búza, árpa, rozs), ipari növényeket (len, kender, komló, olajrepce) kezdtek 
termeszteni. Az utak mentén eperfákat ültettek. Muzslya és Écska között a Bega töltésének 
mindkét oldalán eperfák ékeskedtek. Beindult a selyemhernyó tenyésztése. Nagybecskereken 
selyemgyár működött. Bánát az ígéret földjévé vált. A Bécsi Udvar erre a területre 12–15 ezer 
buzgó katolikus németet telepített. De Bánát nem lett földi paradicsom. Ragályos betegségek 
tizedelték a lakosságot. A német telepes családok közül többen visszatértek oda, ahonnan 
jöttek. Akik itt maradtak, beilleszkedtek, gyökeret vertek. Idővel a buzgó katolikus és szor-
galmas gazdálkodó németeknek elmosódott az eredete és a származási helye. Hazájuknak azt 
az országot tekintették, ahol békességben, jószomszédi viszonyban éltek a más ajkú népekkel.

Écska Muzslya tőszomszédságában van, a szőlőskertek választották el egymástól a két fa-
lut. A térképeken a két falu közötti távolság 5 kilométer. Az 1761-es évből származó térképen 
úgy jelölik, mint szerb települést. A házak száma 20-ról 52-re emelkedett.

Torontál vármegye székhelye Nagybecskerek, ünnepélyes kinyilvánítása 1779. július 13-
án történt. Mária Terézia ekkor kiváltságot, mezővárosi címet adományozott.

Écskát 1781. augusztus 1-jén a bécsi nyilvános árverésen Lázár Lukács gazdag földbirto-
kos bérlő megvette az állami kincstártól. 1838-ban Lázár Zsigmond tábornok lett a helység 
földesura. 1791-ben a falunak több mint 1500 lakosa volt. Összehasonlítás végett: Nagybecs-
kereknek akkor 5000 lakosa volt. Écska német lakosai a temesi bánság különféle területeiről 
1802-ben telepedtek le. 1866-ban Écskáról néhány német család elköltözött, mert művelhető 
föld nélkül maradtak. Elvette az uraság. A számukra kijelölt területen kiépítették  Rudolfsgnad 
(Rezsőháza) falut, a mai Knićanint. Szorgalmuknak köszönve a családok gyarapították vagyo-
nukat. Ajándékba nem kaptak sem házat, sem földeket, mindenért becsületesen megdolgoztak.

Az écskai római katolikus egyházközségi sematizmusok szerint a hívek száma: „Az 1836-
os egyházlátogatáskor 1325 német és 59 magyar, 1935-ben 1329, ebből 904 német és 425 magyar. 
Hívek száma 1983. december 31-én 318, ebből 279 magyar, 33 horvát és 6 bolgár.”1 Német ajkú 
katolikusok nincsenek. A II. világháború végén az ártatlan németeknek menekülniük kellett.

„Német-Écska a Bega balpartján fekvő nagyközség. Házainak száma 334, lakosaié 1674, 
akinek nagyobb része német ajkú és római katolikus vallású... A községbeli angol stílű kastélyt rész-
ben még Lázár Ágoston építette a XIX. század első felében... E kastélyban az 1898/1899 években 
megfordult Ferencz Ferdinánd trónörökös is... A római katolikus templom 1863-ban épült.”2

1910-ben kolerajárvány pusztított. „Az 1910-es összeírás szerint Écska két községből állt: Ro-
mán-Écska 566 ház 3047 lélekszám. Német-Écska 355 ház és 1680 lélekszám. Összesen: 921 ház 
és 4727 lélek. Nemzeti hovatartozás szerint: 3106 ortodox vallású román, 1398 római katolikus 
német, 135 magyar (és zsidó), 82 ortodox szerb és 6 más nemzetiségű.”3

1 Palatinus János: A muzslyai egyházközség eredete és története, 2015, 42. old.
2 Dr. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai Torontálvármegye, 1912 Bp. 44. old.
3 Ervin Gazdag, Miron Grgić, Vasilije P. Novak: Ečka, mala istorija Banata, Zrenjanin, 2012., 

73.old.
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Az I. világháborúba nemzeti hova-
tartozástól függetlenül mennie kellett 
minden hadkötelesnek. Nincs pontos 
adat a sorozásról. Écskán annak idején 
emlékművet emeltek az elesett németek-
nek – ezen 39 név van feltüntetve. Külön 
emlékmű őrzi az elesett román katonák 
nevét. Többek között Thurn Paul (Écska, 
1891–Stetten, 1946) is megjárta az első 
világháború poklát. 1914-ben besorozták, 
az orosz frontra vitték. A fogságból 1921-
ben szabadult, ott jól megtanult oroszul. 
Művelt ember volt, az értelmiségiek közé 
tartozott. Az orosz nyelven kívül beszélt 
németül (anyanyelve), szerbül, románul 
és magyarul. A nagybecskereki vasútál-
lomásról ő szállította vissza azt a három 
harangot, amelyeket az écskai templomto-
ronyból hadi célokra leszereltek 1916. no-
vember 11-én. A német népcsoport elke-
veredett más nemzetiségekkel, ezért volt 
jellemző rájuk a többnyelvűség.

Az I. világháború után a trianoni bé-
keszerződés (1920. 06. 04.) értelmében a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz 310 000 német került. Vajdaságnak összesen 1 509 295 
lakosa volt, túlnyomórészt három nemzetből tevődött össze: a magyarok lélekszáma 459 000 
fő (30 %), a szerbeké 378 000 (25 %), a németeké 308–310 000 fő (20 %).

A németek igyekeztek lojálisak lenni a mindenkori hatalomhoz. Gazdasági és kulturális 
alapon szerveződtek. Újvidéken 1920. június 20-án alakult meg a Német Kultúrszövetség 
– Kulturbund mint központi szervezet. Ezt követően alakultak alapegységei azokban a fal-
vakban, ahol éltek németek. Muzslyán és Écskán is megalakult és a II. világháború végéig 
működött. A Kulturbundnak három alapvető célja volt: 1. Német nyelvű iskolák nyitása, a 
német nyelv ápolása. 2. Gazdasági erősödés, a mezőgazdaság fejlesztése, szövetkezetek alapí-
tása, szociális védelem. 3. A német nyelv tisztaságának ápolása. A falvakban különböző egy-
leteket, szervezeteket, szövetkezeteket alapítottak. A német lakosság maga középiskolákat és 
tanítóképzőket tartott fenn. Iskoláztatták gyermekeiket, államhűségre és néphűségre nevelték 
őket, és arra, hogy hűek legyenek hagyományaikhoz. Az écskai német családok közül többen 
rendszeresen látogatták a Nagybecskereki Színház előadásait, annak ellenére, hogy anyagias-
nak és spórolósnak tartották őket.

„Hivatalos összeírás szerint – 1931-es adatok, Écskán 5207 lakos élt: 1507 német, 2800 ro-
mán és 900 más nemzetiségű – ebből 40 szerb család, 3 zsidó és 180 magyar család.”4 2002-ben 
Écska 4513 lakosából 2483 szerb, 1325 román, 196 magyar, 123 jugoszláv, 9 német és 375 
egyéb. A Vajdaságban pedig 3154-en vallották magukat németnek.

Adatközlőm, Hirt, született Thurn Helene, Ilonka (Écska, 1931), zokogás közepette 
mondta el tragédiájukat, szenvedésük történetét. Édesapja, Thurn Paul (Écska, 1891– Stetten, 
4 U. o. 106. old.

tHurn Paul, Vilma, Helene, Katharine, 
Christine, Écskán, 1939. február 8-án
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1946), édesanyja Thurn sz. Samu Vilma (Muzslya, 
1912–Stetten, 1995). Nővérei: Katharina (Écska, 
1934–Mélykút, 1945. nov. 3.), Chrisztina (Écska, 
1938–Rommelshausen, 1997) és Anneliese (Vittin-
gau, 1944. nov. 4.–Mélykút, 1945. nov. 5.).

A szorgalmas család az úgynevezett Hodályon 
(Francfeld) levő takaros tanyájukon élt. Ez a perla-
szi határrész, 12 km-re Écskától. Ott voltak a leg-
jobb szántóföldek. Ezen a területen egy tagban 17 
lánc volt a tulajdonukban, 28 lánc pedig az écskai 
és az óécskai (stajićevói) határban. A falusi házuk 
az écskai Nagyutcán volt, a család 1939-ben épí-
tette. A Hodály magaslatáról az écskai templomot 
látták. Közelükben a Vodice kistemplom állt, ahova 
minden 14 napban kijárt misét mondani a pap. A 
templom mellett egy kút állt. A vizének csodálatos 
gyógyító ereje volt. A Susák család (apa és négy fia) 
dolgozott náluk. Közelükben volt a Malbaški-, a 
Panić-, a Steiner- és még néhány tanya. A hosszú 
téli estéken a környéken élő családok összejöttek, 
beszélgettek, kártyáztak. Soha nem gondoltak arra, 
hogy ki milyen nemzetiségű. Békében és barátság-
ban éltek. A férfiak együtt vadásztak, a gyerekek együtt játszottak. Édesapja gyakran han-
goztatta: Itt születtünk, össze kell tartanunk. A család otthon legtöbbször magyarul beszélt, 
mivel gyakran ott segédkezett Helene muzslyai öregapja, Samu Sándor (1885–1945) és Sörös 
Imre (1912–1944), az öregapja nővérének,  Erzsébetnek a fia. Imre legényember volt, amikor 
Helenét a muzslyai Mária Szent Neve-templomban a keresztvíz alá tartotta. Imrét 1944-ben 
ártatlanul kivégezték, egyedüli bűne az volt, hogy magyar embernek született. Földi marad-
ványai a valamikori écskai dögtemetőben nyugszanak, mint a többi ártatlanul kivégzett mu-
zslyainak. Helenét Imre több magyar nótára megtanította – ezeket még most sem felejtette el. 
Édesapja pedig gyakran magyar operettdalokat dalolgatott. A szerb nyelvet a náluk dolgozó 
béresektől, napszámosoktól sajátította el. A család apraja-nagyja együtt dolgozott a napszámo-
sokkal. Helenét az otthoniak és a rokonok Ilonkának szólították. 1939-ben, amikor Écskán 
beíratták a német általános iskola első osztályába, nem beszélt helyesen németül. A tanító 
nénit Mila Rosinának hívták, Versecről jött Écskára dolgozni. Ludwig Griffel plébános az 
écskai plébániát 1918-ban vette át, ő végezte az iskolában a hitoktatást. Jó kedélyű, egyszerű 
ember volt, szerették a gyerekek és a népek. Közkedvelt volt, mindig viccelt, tréfált. Művelt, te-
hetséges zenész, hegedűn és orgonán játszott. Hat nyelven beszélt. Sok fiatalt zenére oktatott. 
A plébániaudvar mindig tele volt gondtalanul játszadozó gyerekekkel. Ilonka Mária-lány volt.

Kitört a II. világháború, a hír futótűzként terjedt a faluban. Abban az időben Écskán, mint 
a többi faluban is, csak egy-két rádió volt. Helenéékhez is összejöttek a rokonok, szomszédok 
a híreket hallgatni. 1941. április 6-a, reggel hét óra. A Belgrádi Rádió bejelentette: Figyelem, 
figyelem! Német repülőgépek bombázzák Belgrádot. Németország és Jugoszlávia hadban áll. Rö-
vid szünet után megismételték a közleményt, majd elhallgatott a rádió, mert a rádióállomást 
is lebombázták. Másnap a falu felett is keringtek a repülőgépek. A lakosság körében félelem 
uralkodott. Röpcédulákat osztottak, értesítették a lakosságot, mit kell tenni bombázás esetén.

tHurn Vilma, Helene, Katharina, 
Christine, Annelise a telči lágerban
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A német nemzetiségűek körében is megkezdődött az önkéntes, majd a kötelező sorozás. 
Écska a II. világháború ideje alatt jelentős geostratégiai és hadi jelentőséggel bírt, mivel 1942-
ben kiépült az écskai repülőtér. Az építkezésen a kényszermunkára hurcoltak, a parasztkocsik-
kal rendelkező német családok és azok a férfiak dolgoztak, akiket nem vittek el a harcterekre. 
A falu lakosai állandóan feszült helyzetben és rettegésben éltek. A rádión keresztül figyelem-
mel kísérték a harctereken zajló eseményeket. 1944 elején már világossá vált, hogy Németor-
szág elvesztette a háborút. 1944. szeptember 30-án a késő esti órákban megjelent a faluban 
az écskai repülőtér parancsnoka. Közölte, hogy hamarosan odaérnek a szovjet csapatok, a 
német egységek nyugat felé menekülnek, hogy átkeljenek a Tiszán, majd a Dunán. A német 
családoknak azt ajánlotta, hogy ők is induljanak Titel irányába, kövessék a Dunát. Csak a 
legszükségesebbeket vigyék magukkal. A férfiak összejöttek, köztük volt Griffel plébános is, 
tanácskoztak, mitévők legyenek. Menni, vagy maradni? Nem vétettek senkinek. Miért kel-
lene elhagyniuk otthonukat, hazájukat és mindazt, amit két kezükkel, szorgalmukkal meg-
teremtettek. A visszatérés reményében indultak útnak. Nem sejtették, hogy soha többé nem 
térhetnek vissza. Minden jogtól megfosztott hontalanná lettek. Rájuk nyomták a kollektív 
bűnösség bélyegét.

Écskáról 1944. október 2-án, hétfőn hajnalban 86 parasztkocsi indult útnak Rudolfsg-
nad, Titel irányába. Helene édesapja 6 zsák lisztet, 6 zsák zabot, egy levágott hízó besózott 
húsát, némi ruhaneműt, egy dunnát és egy párnát tett a parasztkocsira. Édesanyja áldott 
állapotban volt, gyermeket várt. Bezárták az ajtót, a megszokott helyre tették a kulcsot, annak 
reményében, hogy hamarosan visszatérnek. Maguk mögött hagyták a Nagyutcán lévő bebú-
torozott házat, a Hodályon lévő tanyát, amelyben a Susák család tartózkodott, a tanyatelepet, 
a cséplőgépet, a földek megműveléséhez szükséges mezőgazdasági eszközöket. Az istállókban 
2 fejőstehén, 3 üszőborjú, 3 ló, az ólban 9 hízó és több száz baromfi. Így tettek a többiek is, 
élelmet és ruhaneműt vittek magukkal. Egy-egy parasztkocsira nem sokat rakhattak, amikor 
négyen–öten felültek, már nem sok hely maradt. Maguk mögött hagyták mindenüket, mind-
azt, amit szorgalmukkal megteremtettek. Kártérítést soha nem kaptak. Griffel plébános is 
a parasztkocsin ült, Gössl sz. Tábor Magdaléna (Écska, 1894), Gössl Josef (Écska, 1891), 
Hoff Paul (Écska, 1912), Hoff sz. Gössl Katharina (Écska, 1916), Retzler Nikolaus és 
Margarete sz. Graff, Michi Georg (1918) és fia, Johann (1942), Perl Adam és Susanna sz. 
Gössl, Thess sz. Retzler Elisabeth (1922) és fia, Nikolaus (1939) és lánya, Anna (1940), 

Mária-lányok 
GrIFFeL 

plébánossal
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Permantye Nikolaus búzakereskedő, lánya, Christine, fia, Valentin (1932), aki családjával 
Felbachban él és még mások. Menekülés közben többen meghaltak Magyarország, Szlovákia, 
Csehország területén, így Kronberger Georg (1903–1944),  Michi  Mathias (1903–1944), 
Hubsch Josef (1926–1944) és még mások, akik felett nem domborul sírhalom, vagy valahol 
egy ismeretlen tömegsírban nyugszanak. A becslések szerint, ha minden parasztkocsin négyen 
ültek, akkor a menekültek létszáma 364. Újvidék, Zombor, Bácsalmás, Baja, Budapest. Tá-
volabbról követték a Dunát, erdőn keresztül, legtöbbször járhatatlan utakon, a falvakba nem 
mertek bemenni. Siettek, féltek, hogy az orosz katonák utolérik őket. Budapesten a Dunát 
követték. Csodálták a városon áthaladó hajókat, sokuknak még nem volt részük olyan lát-
ványban. A Bega, a Tisza a falvak mellett haladt. Néhány férfi, Thurn Paul, Permantye 
Nikolaus búzakereskedő, Griffel plébános és még mások már utaztak hajón Belgrádtól a 
Budapest–Bécs–Prága útvonalon. Annak idején Écskáról több német fiatal Prágában járt főis-
kolára. Egyesek visszatértek, többen tanulmányaik után ott maradtak, megnősültek, gyökeret 
vertek. Pl. Thurn Hans, zeneakadémiát végzett, megnősült, maradt. Thurn Nikolaus ott 
tanult papnak.

Budapestet elhagyva egy dunai kompon keltek át Szlovákiába. Hegyes vidéken halad-
tak, a lovak alig haladtak fölfelé, nehezen húzták a kocsikat, belefáradtak. A kocsik mellett 
haladtak az elgyengült, kiéhezett menekülők. Budapesttől kb. 411 kilométerre Wittingau vá-
roskába (ma Třeboň) értek. Écskától Wittingauig kb. 911 kilométert tettek meg. A város és 
környéke az amerikai katonaság fennhatósága alatt volt. Vöröskeresztes konyhák működtek. 
Paradicsomlevest és lóhúst kaptak enni. A lovakat megetették, megitatták. A gyerekek édessé-
get is kaptak, hisz 1944. december 21-e volt, közelgett a karácsony. Nem mertek tovább men-
ni, München lángokban állt, dúltak a harcok. Wittingautól 64 kilométerre irányították őket, 
Böhmen láger – Telč. A láger egy grófi kastély udvarában volt, ott tartózkodtak, a kocsikon 
aludtak. Körülöttük lángolt az erdő, bombák robbantak. Úgy döntöttek, kipihenik magukat, 
és visszatérnek Écskára. Azt hallották, Jugoszláviában már béke uralkodik. Nem sejtették, 
hogy mi történik az otthon maradt német családokkal, az ártatlan asszonyokkal, gyermekek-
kel és idősekkel. Először Bécsbe mennek, ott Helene édesapjának egy közeli barátja a konzu-
látuson dolgozik, kikérik a véleményét. Egy határőr, akinek az édesapjával megbarátkoztak, 
a városon kívül, szántóföldeken keresztül vezette, majd Bécs felé irányította őket. Tizenegy 
napig mentek éhen-szomjan, bujdosva a felpörkölt vidékeken. Lung tanár úr már elég idős 
volt, ott maradt Csehországban, családot alapított. Addig nem volt nős.

A 86 fogatos kocsi felsorakozott Bécs központjában. Minden kocsiba két ló volt befogva. 
Elképzelhető, milyen látvány volt. Thurn Paul, Griffel plébános és Thurn Valentin fel-
mentek a konzulátus épületébe. Ott azt ajánlották nekik, hogy ezen a télen maradjanak még 
Ausztriában, addig talán megtudják, mire fordul sorsuk. Bécsben 14 napig maradtak, minden 
nap egyszer kaptak enni. Úgy döntöttek, nem maradnak Ausztria területén, visszatérnek ha-
zájukba, otthonukba. Akkor még nem tudták, hogy nincs többé sem otthonuk, sem hazájuk, 
hontalanná váltak. Bécstől két orosz katona vezette őket Magyarországon keresztül Csikériá-
ig. Ekkor másodszor járták meg Budapestet. Az orosz katonák jók voltak hozzájuk, különösen, 
amikor Helene papája orosz nyelven társalgott velük. De azért elvették tőle a zsebóráját és még 
néhány embertől, akik még nem cserélték el némi élelemért. A katonák feladata az volt, hogy 
átadják őket a jugoszláv hatóságnak. Csikéria és Szabadka között 21 kilométer a távolság. Csi-
kéria területén tizennégy napig tartózkodtak, éheztek. Az asszonyok kukoricát, paradicsomot 
és szőlőt loptak, hogy ne haljanak éhen. A plébános is velük tartott, reverendájában hozta a 
szőlőt és a fákon felejtett almát az éhes gyerekeknek. Többen már kimerültek, megbetegedtek. 
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A számítások szerint ekkor már kb. 1600 kilométert tettek meg a 86 fogatos kocsin mene-
külők. Három nap eltelte után megtudták: ha átlépik a jugoszláv határt, lágerba – interná-
lótáborba teszik őket, és ott várják további sorsukat. Közölték velük az új hatalom döntését: 
Jugoszláviából a németeket kitelepítik, mivel kollektív háborús bűnösök. Minden német ingó 
és ingatlan vagyonát államosítják. Jogi és személyi védelmet nem kérhetnek a bíróságtól vagy 
intézményektől. Az orosz katonáknak köszönhették, hogy nem kerültek valamelyik interná-
lótáborba. Keserűen tanakodtak, mitévők legyenek? 1945. október vége, hideg van, jön a tél.

A 86 kocsiból három Mélykút irányába vette útját. A három kocsin négy reményt és 
hazát vesztett család ült: Thurn Paul, Vilma, Helene, Christine, Katharina, és Anneliese (6 
személy); Thurn Valentin, Elisabeth, Helene, Anneliese és Valentin (5 személy); Hartmann 
sz. Thurn Klári és gyerekei, Michael és Fillip (3 személy); Parmantye Valentin (Écska 1912 
– Weiblingen, 1992), felesége, Susanna (Écska, 1912 – Weiblingen, 1980), fiuk, Paul (Écska, 
1934 – Weiblingen 196l) és Scheirich Elisabeth, az écskai Scheirich-kocsma tulajdonosa. 
Összesen 8 felnőtt és 10 gyerek. A 82 tanácstalanul várakozó családtól elvették a kocsikat, va-
gonba terelték őket, és Kelet-Németországba, Mecklenburgba vitték őket. Később áttelepültek 
Nyugat-Németországba.

Mélykúton a parasztokhoz fordultak munkáért. Szállást egy csődöristállóban kaptak. A 
polgármester téglát és deszkákat biztosított. A férfiak téglából tűzhelyet raktak. A fekvőhelyük 
téglákra rakott deszka volt. Örültek, hogy meleg helyük és ennivalójuk volt. Az oroszok a pa-
rasztoktól előzőleg elvitték a lovakat, kellett a munkaerő az őszi termények betakarítására. A 
négy férfi a fogatos kocsikkal – a polgármester irányításával – a terményeket hordta. Az asszo-
nyok és a nagyobb gyerekek a kukoricát és a cukorrépát szedték. Némileg jobbra fordult a ha-
zátlan menekültek sorsa, nem éheztek. Naponta egyszer kaptak valamit enni azoktól, akiknél 
dolgoztak. Egynapi bér fejenként: 1 kiló zsír, 25 kiló liszt, 25 kiló krumpli. Az összegyűjtött 

tHurn Valentin écskai háza udvarában, 1944-ben
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élelem jól jött. Budapesten és a városokban élelemhiány volt. Piaci napokon vonattal jöttek az 
emberek Budapestről, a városokból, és folyt a cserekereskedelem. Élelmet cseréltek ruhaanya-
gért, lábbeliért, alsóneműért. Mélykúton 1945 októberétől 1946. március 2-áig tartózkodtak. 
Helenének két nővére ragályos betegség áldozata lett. A kilencéves Katharinát 1945. november 
3-án, az egyéves Anneliesét pedig november 5-én temették. A szomszédságban élő, gyermek-
telen Pista bácsi és Kati néni a községházán házmesterek voltak. Helene többször segített Kati 
néninek takarítani. A népek kérdezgették, kicsoda, hol lakik. Nem tudta, hogy nem szabad 
megmondania az igazat, mert akkor veszélybe kerülnek.

Újra kitavaszodott. Haza nem térhettek, Mélykúton sem maradhattak. A magyarországi 
németeknek is el kellett hagyniuk otthonukat, házukat, Németországba telepítették őket. A 
mélykúti jegyző segítségükre volt. A parasztkocsikért és a lovakért élelmet, sonkát és zsírt kap-
tak cserébe. A jegyző kíséretében egy teherautó Bajáig vitte őket. Ott vonatra ültek, a jegyző 
Budapestig velük ment. Fájdalmas, szomorú és küzdelmes útjukon ekkor már harmadszor 
látták Budapestet. Budapesten sonkáért és zsírért cserébe, szerencsére sikerült egy teherszállító 
vagonba bejutniuk. A telt vagonokban magyarországi németeket deportáltak Németországba. 
A vonat a lerombolt, romokban heverő Stuttgartba szállította őket. Bajától Stuttgartig kb. 
1200 kilométert tettek meg.

Stuttgartból omnibusszal Schulzbachba vitték és ott regisztrálták őket. Onnan tovább 
Stetten nevű kis falucskába. 1944. október 2-án keltek útra, és 1946. március 9-ig tartott a 
körülményes, küzdelmekkel teli, emberfeletti erőt igénylő utazásuk.

Hihetetlennek tűnik: megtenni 1600 kilométert fogatos kocsikkal a II. világháború ide-
jén, és további 1200 kilométert vonattal. Örökre elhagyták a bánáti rónaságot, nem volt más 
választásuk.

A romokban heverő német városok lakossága nem szívesen fogadta a menekülteket. Nem 
tartották őket honfitársaiknak. Jugoszláviai cigányoknak nevezték őket. Másképpen beszélték 
a német nyelvet, öltözetük hiányos volt. Továbbra is szenvedtek. Hosszú és fájdalmas út volt a 
talpra állásuk útja. Helene édesapja 1946 augusztusában tüdőgyulladás áldozata lett.

Jugoszláviába bejöttek az orosz katonák, segítettek a felszabadítóknak. A falvakban szál-
lóigévé vált: Bújjatok lányok, asszonyok, jönnek az orosz katonák! Így volt ez Muzslyán is, meg 
Écskán is. A szárkúpokban, a padlásokon és az ólakban bujdostak a fiatalasszonyok és lányok. 
A hadi – katonai egységekben voltak jólelkű, alázatos katonák, de bizony voltak olyanok is, 
akik nem tudtak parancsolni állati (szexuális) ösztöneiknek, vagy ami megtetszett, elvették.

Écskán 1944. október közepén Hirt Christinét (Rudolfsgnad, 1923.04.02.–Tettnang, 
2000.10.02.) barátnői ágyba rejtették, rárakták a dunnát, párnákat, mert jöttek az orosz ka-
tonák. A szobát átkutatták. Christinét félelmében a hideg rázta, rettegett. A katonák észre-
vették, hogy mozog a leterített ágy. Megtalálták. Kényszermunkára hurcolták Oroszországba, 
ahonnan 1948-ban szabadult. A szülei Augsburgban, a göggingeni lágerban tartózkodtak. 
Fivérét, Antont (Rudolfsgnad, 1925. 03. 08.–Bürgermoos, 1999. 04. 18.) 1944-ben elvitték a 
háborúba. Ő a menekülő katonákkal jutott el Augsburgba. A család egyesült, és Tettnangba 
települtek. Az Écskán maradt német családoknak is menekülniük kellett. Az Écskán marad-
takat 1944 karácsonyán szedték össze, és vitték a rudolfsgnadi koncentrációs táborba.

A Jugoszláviában maradt németek kálváriája 1944. október 18-án kezdődött meg, és 
1948-ig tartott. Közel 40 internáló- és 6 koncentrációs táborban szenvedtek az ártatlan néme-
tek, akiknek egyedüli bűnük az volt, hogy németek voltak, és ápolták hagyományaikat.



Palatinus Aranka: A II. világháború ártatlan német áldozatai

227

Rudolfsgnadnak (Rezsőháza, ma Knića-
nin) 1910-ben 3186 lakosából 139 magyar, 
3011 német volt. Ebből 3118 volt római kato-
likus. Német katolikus templomát 1948-ban 
rombolták le az üres faluba betelepülők.

1945. október 10-én a rudolfsgnadi kon-
centrációs táborba azokat a falubeli németeket 
zárták, akik nem hagyták el otthonukat, kb. 
900 lelket. A haláltáborban 17 200 embert 
hurcoltak meg Közép- és Dél-Bánátból. A 
láger nem volt teljesen zárt, 80 felfegyverzett 
rendőr vigyázta. A lágerlakók beteg, tehetet-
len öregek, gyerekek, fiatal anyák és asszo-
nyok. Éhesek, hiányosan öltözöttek. Egy-egy 
szobában húsz–harmincan voltak, szalmán 
aludtak. A három év alatt egyszer sem cse-
rélték a szalmát. Naponta minimális élelem, 
leves kukoricadarából, kukoricakenyér és tea. 
A túlélés reményében különféle gazokat és fü-
veket is megettek. Nem voltak kellő higiéniai 
föltételek, tetvek, pockok uralkodtak. Külön-
böző fertőző betegségek terjedtek. A felméré-
sek szerint 11 000 német nemzetiségű ártatlan 
gyermek, asszony és idős ember vesztette életét 
kegyetlen, brutális módon. 7767 áldozat nevét 
a megvigyázott dokumentáció adatai alapján 
tudják. Az agyonverteket, éhen haltakat kez-
detben bizonyos ideig a helyszínen hagyták. 
Később naponta parasztkocsin vitték őket egy 
tömegsírba.

Egy német család szomorú története: 
1942-ben Gerstenbühler Antont (Zsig-
mondföld, 1915. 03. 07.–Stetten, 1992. 10. 
28.) mint hadkötelest Versecre vitték. Ott tel-
jesített szolgálatot. 1944 szeptemberében ott-
hon volt szabadságon Rudolfsgnadon, amikor 
elfogták, és orosz fogságba hurcolták. 1945 
októberében a feleségét, Gerstenbühler sz. 
Tomitsch Magdalénát (Rudolfsgnad, 1920. 
08. 20.–1946. 11. 25.), gyermekeiket: An-
tont (Zsigmondföld, 1939. l2. 08.–Rommels-
hausen, 2015. 12. 26.), Konrádot (Zsigmond-
föld, 1941. 03. 19.–1946; éhen halt) és Évát 
(1942. 07. 11.–1946; éhen halt) a lágerba hur-
colták. Magdaléna elment ennivalót keresni 
éhes gyermekeinek, de a táborba visszatértekor 

HIrt család, 1948, Augsburg, a göggingeni 
lágerban

GerStenbüHLer család, 
Zsigmondföld, 1944-ben



VMHE Évkönyv 6.

228

brutális módon, puskákkal agyonverték. A hétéves Anton egyedül maradt. Amikor felszámol-
ták a tábort, a nagybecskereki nővérekhez, onnan Zomborba, majd a crikvenicai gyermekott-
honba került. Édesapja, miután megszabadult az oroszországi kényszermunkából, 1952-ben a 
Nemzetközi Vöröskereszt által találta meg Antont. 

A koncentrációs tábort 1948. március 23-án számolták fel.
Karl Weber: A Németek tövises útja a kommunista Jugoszláviában (IV. könyv, München, 

1994) című könyvében a következő felsorolás olvasható: „240 elhunyt 1944 októberében, me-
nekülés közben; 8049 meggyilkolt 1944-ben a felszabadulás első napjaiban az orosz és partizán 
alakulatoktól; 48 447 elhunyt a lágerokban éhen, különböző fertőző betegségek és kegyetlen kínzá-
sok következtében; 56 736 áldozat Jugoszláviában; 1994 elhunyt Oroszországba való deportálás 
közben; 605 elesett Jugoszlávia és a Szovjetunió területén kívül; 59 335 összesen elesett civil; 26 
064 elesett dunai sváb katona; 85 399 összesen elesett dunai sváb. Az 500 000 dunai sváb közül, 
akik Jugoszláviában éltek, 93 450 mint katona harcolt a németek oldalán a II. világháborúban.”5

Az új jugoszláv hatalom célja az volt, hogy a Jugoszláviában élő összes németet kitelepíti. 
Meg is tette. A kitelepítettek és meghurcoltak legnagyobb vétke az volt, hogy németnek szü-
lettek, és ápolták hagyományaikat.

A történelmet a győztesek írják. A II. világháború borzalmairól, az ártatlan németek ellen 
elkövetett gaztettekről, deportálásokról, tragédiákról hatvan évig nem beszéltek. Az áldozatok 
és hozzátartozóik félelmükben nem mertek beszélni az átélt embertelenségekről. Kollektív 
bűnösnek nyilvánították őket. Ártatlanok voltak, mégis bűnösnek tartottak minden németet, 
aki Jugoszláviában élt.
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Teleki Júlia

Légvári Sándor

Apám 11 hónapig rendőr volt, ezután leköszönt, és a Vojnovity malomban helyezkedett 
el. A zsablyai razzia alatt még viselte az egyenruhát. A parancsok szerint a vasútállomást őriz-
te, senkit sem bántott, de sokan látták az egyenruhában.

Aki ismerte, úgy emlegette, mint jókedvű és jószívű embert.
1944 őszén dobszóra bevonult a többi fiatallal a Magyar Honvédségbe, de két hét után 

hazaszökött. Néhány hétig katonaszökevényként bujkált, nappal egyik barátjának a magtárá-
ban, csak éjszakánként látta a családját. Hárman voltunk otthon gyerekek. A barátjának nem 
volt családja, de a saját élete féltéséért feladta apámat.

Egyik éjszaka a partizánok csapdát állítottak neki, és elfogták. A földvári községházára 
vitték, ahol csúnyán összeverték. Innen többedmagával parasztkocsin Csúrogra vitték, ahol 
nyoma veszett. Édesanyámat Becsére vitték és becsukták, de végül három gyerekre hivatkoz-
va hazaengedték. Földváron akkor sok árva és félárva maradt. Elvesztettük azokat, akik még 
élhettek volna, hisz oly nagy szükség lett volna még rájuk.

Ez a mai napig is nagyon fáj.

Névtelen levélíró

Kutatásom során több névtelen levelet kaptam, így Bácsföldvárról is.
Légvári Sándort és Hornyikot félig agyonverték. Ott feküdtek az utcán, az egyiküknek 

a szeme is ki volt verve. Egy Gál nevezetű embernek kellett elszállítania őket Csúrogra, ahol 
ki lettek végezve.

Kivégezték Bakos Sándor rendőrt. Dér Sándor rendőr később a sérüléseibe halt bele.
Meggyilkolták Kovács István cséplőgép-tulajdonost. Egy Sirovica nevezetű tanyasi 

embert a szerb szomszédja vert agyon.

BÁCSFÖLDVÁR 

VALLOMÁSOK
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Megtalálták a nyilas párt névsorát, és mindannyiukat kivégezték. Tehették, mert Tito 
szabad kezet adott a „fasiszták” megbüntetésére, az már senkit sem érdekelt, hogy bűnösök 
voltak-e. Voltak talán tizenöt-húszan. Voltak közöttük asszonyok is, hisz ezek az emberek az 
ígért földért léptek be a pártba. Soha nem harcoltak.

Vranya Istvánnak hiába mondta a bátyja, hogy ne lépjen be a pártba, ő hajthatatlan ma-
radt. Kellett neki a föld. Már az új tanyáját építette, mikor 1944 őszén érte jöttek, és agyon-
verték. Kelemen Mátyásért a fiát küldték a határba, ahol napszámosként a kukoricát törte. 
Mikor megérkezett, mindjárt bekísérték. A felesége még utánaszólt, hogy várjon, mindjárt 
hozza a kabátot. A partizán gúnyosan visszaszólt: – Ne hozza, neki már nem kell kabát. – 
Többet már nem látták. Vinkovics Ágnest is agyonverték. Az ura katona volt, és így túlélte. 
Agyonverték a Vacsik házaspárt is. 

Mándity nem volt a nyilas párt tagja, de mikor a fegyverek beszolgáltatását kérték, 
bevitte a pisztolyát – a felesége hiába kérte, hogy ne tegye – ott rögtön a saját pisztolyával 
agyonlőtték, pedig a felszólításkor azt ígérték, hogy senkinek nem lesz bántódása.

Ártatlanul ölték meg Benkó Antal vaskereskedőt, agyonverték a Dózsa vezetéknevű 
kovácsot is. Őt a szerb szomszédja vitette be.

Az ártatlanul kivégzett embereket előzőleg megkínozták.
Az élet azért visszavágott. Csúnya életük lett a hóhéroknak. Sekulićnak a hímvesszőjét 

vágta le a mezőgazdasági gép. Elvérzett. Az egyik Bečejac fiatalon meghalt. Bečejac Marko 
sok embert megölt, köztük sok asszonyt is. Az ő idegei is felmondták a szolgálatot. Naponta, 
hetente találkozott az utcán az áldozatok hozzátartozóival, akik rámutattak megvetően, vagy 
köptek egyet a földre – a gyilkos Bečejac Marko – végül megőrült. Mindig azt hitte, hogy 
jönnek érte a magyarok. Tósó cigány heptikás lett, és megfulladt. Miladin őrült volt, a felesé-
ge is. A putriban élte le nem dicső életét. Tapavica Đorđe apja Csúrogon szörnyethalt, mikor 
meglátta, hogyan mészároltak le a partizánok legalább ötven embert.

Bácsföldváron kb. 60 ártatlan embert végeztek ki. Szeretném, ha az utókor számára meg-
maradnának – mintegy elrettentésül – ezek az események, amik nálunk történtek. (Áll a 
levélben.)

Már Óbecse és Ada is az oroszok kezében volt, amikor a német és a magyar védelem 
menekülni kezdett. A németek Temerin felé menekültek úgy, hogy az úton a kukoricahordó 
parasztkocsikat menekülés közben az árokba lökték. A magyarok méltóságteljesebben visel-
kedtek. Volt idejük civil ruhát ölteni, és elbúcsúzni a falubeli ismerősöktől. Majd a csendőr-
tiszt felrobbantotta a gyöngyszigeti kompot, és ők is Temerin felé távoztak.

Miután a falu védelem nélkül maradt, előjöttek a partizánok a rejtekhelyükről.
Három magyar embert még aznap agyonlőttek a községháza udvarán: Rózsa Sándort, 

Szabolcski Istvánt és Zeke Bélát. A gyilkosok, Sekulić és Bečejac Marko látták a ma-
gyarok visszavonulását, és azonnal bosszúba kezdtek. Rózsa Sándorról azt mondták, hogy 
katonaruhákat rejteget, azért lőtték le. Szabolcski István rendőr volt, őt azért. Zeke Béla 
anyaországi anyakönyvvezető volt. Akkoriban született családjuk, és ők elmentek, de Zeke 
visszajött, mert talán valamit elfelejtett. Ez lett a veszte. Ennek a három embernek itt van 
a sírja a temetőben. Mind a három sír gondozott. Ezt a kivégzést a padlásról látta egy idős 
ember, és rémületében megszakadt a szíve. Holtan találtak rá a padláson.

A többi embert éjszaka szedték össze. Rózsa Mátét az elsők között vitték el. Hatvanon 
felüli idős, gazdag ember volt. Községi küldött. Szívesen jelent meg díszmagyarban. Ünnep-
ségeken ezt a verset szavalta: 
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„Moszkva felé
 Hol vannak a nagy havasok,
 Dübörögnek győztesen
 a magyar hernyótalpasok.”

A legnagyobb bűne azonban az volt, hogy három társával aláírta a betelepített szerbek 
(dobrovoljacok, szerbiai zsandárok,) Sárvárra való szállítását. A másik két aláíró, Szép Gyula 
bankár és Sirovica gazda elmenekült Magyarországra. Így túlélték a bosszúállást. Az elvittek 
többsége hazajött Sárvárról.

Kis Antalt is az elsők között vitték el (talán meg is érdemelte).

11 áldozat a Petőfi brigádban

1944 végén történt. Az „önkéntes” Petőfi brigádból tizenkét magyar gyerek úgy döntött, 
hogy átszöknek Magyarországra. Megbeszélték, hogy reggel elindulnak a határ felé, mintha 
dolguk volna. Katonasorban mennek, és a tizedes vezeti őket. 

Reggel induláskor egy társuk hiányzott. Azt gondolták, hogy G. nevű társuk meggondol-
ta magát, és nem jön velük. Nem tudták, hogy társuk elárulta őket. Amint mentek az úton a 
tizedes vezetésével, észrevették, hogy jön utánuk egy teherautó tele fegyveressel.

 – Fel a kezekkel! Le vagytok tartóztatva!
Másnap mind a tizenegy magyar gyereket (tizennyolc évesek voltak) agyonlőtték.
A fiúk földváriak és pirosiak voltak. A földváriak között volt egy Szalai, egy Diósi, és 

egy Nagy nevezetű – a nevekre már nem emlékszem. 
A szülők sokáig átkozták a földvári G. nevű áruló fiút, aki most harcosként nyugdíjat kap.

Bartos Eszter (Mészáros Sándor Holttá nyilvánítva c. könyve alapján)

Azokat, akiknek a nevét megtalálták a nyilaslistán, a községházára kísérték. Az elhurcol-
tak között volt a Galac család is. Közöttük az elbeszélő nagyanyja, leánykori nevén Német 
Ilona, annak két fia, Galac János és Ferenc, valamint János felesége, született Pelle Rozália 
is. Ezeknek az embereknek semmi más bűnük nem volt, csak hogy beiratkoztak a nyilaske-
resztes pártba.

Galac Jánoséknak két kisgyermekük volt, az egyik kétéves, a másik négyéves. Öccsének, 
Ferencnek másfél éves kisfia volt. Rozália, János felesége éppen szülés előtt állt, mindenna-
pos várandós volt. Letartóztatásukkor sírva kérte a fegyvereseket, hogy legalább őt hagyják 
otthon kisgyermekeivel, mert csak egy távoli rokon, 75 éves idős asszony maradna mellettük. 
Hiába rimánkodott, betuszkolták a többiek közé,

Az elbeszélő minden nap vitt élelmet édesanyjának. Egy hétig tartották őket fogva. Lát-
szott rajtuk, hogy nagyon megkínozták őket. Az utolsó napon sírtak, sejtették, hogy mi vár 
rájuk. Az ebédet sem akarták elfogadni. Valóban, aznap este a Bara-parton vonultak el a par-
tizánok, és a fegyveresek több házba is benyitottak, ásót, kapát követeltek. A közelben lakók 
éjjel sortüzet hallottak az úgynevezett „csonthalom” felől.

Úgy tudni, hogy másnap reggel egy idős ember kiment a csonthalomhoz, hogy megnéz-
ze, mi történt ott éjjel, nem sejtve, hogy még mindig fegyveres őr áll ott. Őt is lelőtték, és 
elföldelték.
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Az egyik szerb, az emberi mivoltából kivetkőzött, Stojsić nevezetű gyilkos mesélte később, 
nem egyszer borgőzös állapotban a vendéglőben, amely egyébként második otthona volt:

– Amikor a 25–30 ember megásta a saját sírját, közülük többen jajveszékeltek. Az anyós 
átfogta a menye nyakát, és rimánkodott, hogy irgalmazzanak meg a fiatalasszonynak, hisz 
minden pillanatban megszülheti gyermekét. Az egyik fegyveres azonban belerúgott úgy, 
hogy az idős asszony estében félig leszakította a menye ruháját. Utolsó kétségbeesésében 
ösztönösen feléjük indult János, mire úgy fejbe vágták, hogy összeesett, és arcát elöntötte a 
vér. Nem tudott többé talpra állni. Ültében lőtték bele a gödörbe. Rozi pedig állt, remegett 
és nyöszörgött, hiszen a magzatvíz is elment tőle.

„Tudjátok, úgy ugrált a hasába a gyerek, mikor agyonlőttük, és odamentünk hozzá, meg-
nézni, hogy él-e még” – mesélte többször Stojsić a kocsmában.

Erről a borzalmas történetről sokáig iszonyodva beszéltek az emberek, szerbek és magya-
rok egyaránt.

Magyarországi pöttyös lányok

Ezek a fiatal lányok Magyarországról jöttek segíteni a szegényeknek és a nagycsaládo-
soknak. Vajdaság több városában is voltak. A nevüket a pöttyös ruhájuk miatt kapták, mivel 
mindig így jártak.

1944 őszén a partizánok elől nem tudtak mindannyian elmenekülni.
Egy fiatal lányt a partizánok kivégeztek, és a földvári téglagyár gödrében temették el. 

Valószínűleg nem temették mélyre, mert három nap után a disznók kitúrták a gödörből.
Csak a pöttyös ruhájáról ismertek rá, mert a disznók szétszedték a testét.
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Diákok kutatási eredményei1

Német Klaudió 

1944 őszén a szovjet alakulatok és a jugoszláv partizáncsapatok visszafoglalták Magyar-
országtól Bácskát. A jugoszláv partizánok Bácska megkaparintásával megtorlás néven több 
ezer vajdasági magyart likvidáltak. Kivétel volt pár bácskai falu, ahol a lakosság bátran és 
határozottan kiállt a falubeliekért, így elkerülte a tragédiát. Bácskossuthfalva is közéjük tar-
tozik. Ez nagyban köszönhető Zsáki Józsefnek és azoknak a kommunista egyéniségeknek, 
akik támogatták a partizánokat. Bár 1944 után több vajdasági szintű politikai beosztása is 
volt Zsákinak, mégis mindig hazatért szülőfalujába. Munkám bebizonyítja, hogy egy bal-
oldali, kommunista érzetű személy is menthet meg embereket, akiket az általa is követett 
irányzat rosszul ítélt meg. Zsáki József emberségessége felülmúlta politikai nézeteit.

Bácskossuthfalva magyar fennhatóság alatt

1941. április 11-én Magyarország megszegi a Jugoszláviával 1940. december 12-én kötött 
örök barátsági és meg nem támadási szerződést.2 Az I. és II. bécsi döntés Felvidék egy részét, 
Kárpátalját és Észak-Erdélyt visszacsatolta Magyarországhoz.

1 A szerző a topolyai gimnázium tanulója. A Tudományos Diákkörök Vajdasági Konferenciájáról a 
döntőbe jutott ezzel a munkával. A döntő április 1-jén és 2-án, az Évkönyv véglegesítését követő-
en volt. Bemutatva még 2016. február 17-én a topolyai könyvtárban. Mentor  Pletikosić Paja.

2 Száray M. – Kaposi J. (2013), 132. o.

AZ ELKERÜLT TRAGÉDIA
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Magyarország Bácskát Jugoszlávia megtámadásával szerezte vissza, Bánát pedig német 
megszállás alá kerűlt. 1941-ben Bácska szerte több razzia történt, ez a szerbek és zsidók elleni 
etnikai tisztogatás volt.3

A honvédcsapatok 1941. április 12-én vonultak be Bácskossuthfalvára.4 A falubeliek 
többsége örült a magyar csapatoknak. Ám voltak akik nem örültek: a munkásmozglami 
(baloldali beállítottságú) emberek és a szerbek nem. – Ez jellemző volt az egész délvidékre. – 
A katolikus pap misét, a református tiszteletes pedig istentiszteletet tartott. Külön érdekesség, 
hogy a helyiek sem a magyar csapatoknak, sem a szovjet alakulatoknak a bejövetelére nem 
mondják a felszabadulás szót. Egyszerűen csak annyit mondanak, hogy „bejöttek a magyarok” 
vagy „bejöttek az oroszok”.5 

Több falubeli elmesélése szerint nem voltak szerb áldozatok. Nem úgy, mint a szomszé-
dos Pacséron vagy Topolyán, ahol besúgások következtében több száz szerbet és zsidót végez-
tek ki.6 Bácskossuthfalván a falu vezető egyéniségeinek is köszönhető, hogy a szerb nemzeti-
ségűeknek nem esett bajuk. Amikor egy helyi tanítónőt értek támadások, akkor Dévay Lajos 
református esperes kiállt mellette.7

1944-ben a zsidó családokat a deportálásukat megelőző napokban összegyűjtötték több 
házba, és fogva tartották őket egészen május első vagy második szerda estéjéig. Akkor, egyik 
este rajtaütésszerűen felkeltették őket, és azt parancsolták nekik, hogy induljanak a köz-
ségháza elé. A zuhogó esőben parasztkocsik várták a mintegy 30 családot. Egy kis időre a 
szabadkai gyűjtőtáborban helyezték el őket, mielőtt megindultak volna végzetes útjukra.8

Egy más világ küszöbén

1944 őszén a szovjet alakulatok és jugoszláv partizáncsapatok elfoglalták Bácskát, majd 
a katonai közigazgatás bevezetésével a partizáncsapatok a magyarokat ezrével likvidálják.9 
A vérengzés Csurog, Mozsor és Zsablya településeken tetőzött, ahol a magyar lakosságot 
gyakorlatilag megsemisítették.10 Kevés településen próbáltak ellenállni a partizánoknak. Még 
kevesebbszer volt sikeres ez a kiállás. 

Az egyik ilyen település Bácsfeketehegy. Az akkori református püspök, Ágoston 
Sándor behívatta az irodájába a falu kommunista vezető egyéniségeit, és arra kérte őket, 
hogy tárgyaljanak a partizánokkal, ne öljenek meg senkit. A tárgyalás létrejött, a par-
tizánvezetőt amúgy sem fűtötte bosszúvágy, ezért nem került sor vérengzésre.11 Egyes 
állítások szerint azonban a menekülő székely telepeseket itt érték el, és mintegy félszáz 
férfit löttek le.

3 http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_maps&view=map&layout_id=4&tmp-
l=itr&Itemid=192, 2016. január 18.

4 Brindza K. (1986), 107. o.
5 Besnyi K. elmondása szerint
6 Mészáros S. (1995), 175. o.
7 Majláth B. állítása szerint; Szimin Bosán M. (2005), 179. o
8 Szimin Bosán M. (2005), 184-187. o.
9 Jelöletlen tömegsírok, dokumentumfilm
10 Matuska M. elmesélése alapján
11 Mészáros S. (1995), 174. o.
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Kishegyest is elkerülték a Vajdaságon végig söprő, megtorlásnak nevezett kivégzések. 
Állítólag itt nem is terveztek senkit likvidálni.12 

Érdemes megemlíteni a bajsaiak esetét is. A bajsai férfiak nagy része a topolyai kaszárnyá-
ba volt bezárva. Az egyik őr bajsai származású volt, és ő tudta, hogy milyen sors vár ezekre az 
emberekre. Ezért állítólag egyik este mellézárta a bajsaiak lakatját, és azt mondta nekik, hogy 
reggelre nem akarja őket ott látni.13

Bácskossuthfalván 1944. október 5-ére a jegyző, Csorja Zoltán és hivatalnokai, vala-
mint a katolikus pap és a református esperes elmenekültek a faluból. A vallási vezetők el-
menekülése ahhoz a hírhez köthető, hogy a partizánok más terülteken a papságnak sem 
kegyelmeztek.14 A falu vezető nélkül maradt. Ekkor alakult meg az első Népfelszabadító 
Bizottság: Zsáki József elnök, Gallos Károly titkár, Csík Ferenc, a szervezés alatt álló nép-
őrség parancsnoka, továbbá: Bakos József, Bézi Sándor, Kardos Lajos, Kecskeméti Lajos, 
Kiss József, Kovács Sándor, Modrčin Ivan és Romić Gavro… Jelképesen is átvették a ha-
talmat, kitűzték a  községházára a kommunista párt sarló- kalapácsos zászlaját és a jugoszláv 

12 Uo.
13 Papp L. elmesélése alapján
14 Brindza K. (1986), 132. o.

A meglőtt fa a református templom mellett
(2016. január 1.)
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zászlót. Kockázatos volt ez akkor, mivel a szomszédos Topolyán ekkor még honvédcsapatok 
tartózkodtak.

Október 12-én egy páncélkocsi és egy teherautónyi magyar katona érkezett a faluba. 
Ekkor a községházáról levették a zászlókat. A faluba érve partizánok után érdeklődtek a 
lakosságtól. Ekkor a Népfelszabadító Bizottság Véke Imrét hivatta a községházára, ő volt az 
1941 és 1944 közötti időszakban a bíró. Gallos Károly követelte, hogy mondja azt: ő adta 
át nekik a hatalmat. Véke Imre eleget tett Gallos kérésének, ennek ellenére Gallost mégis 
elvitték vallatásra Topolyára, és testi fenyítést alkalmaztak rajta a kihallgatói.15 Hazatérése 
után már csak egy évet élt, 1945-ben halt meg.

1944. október 18-ára Topolya szovjet kéz alá került.16 Reggel 8 óra körül két lovaskato-
na indult meg Moravica irányába; a faluba érve szétnéztek a településen, majd visszatértek 
Topolyára. Eközben a Bajsát és Moravicát összekötő nyári úton Bajmok irányába vonultak 
vissza a honvédcsapatok. A szovjet járőr még a délelőtti órákban visszatért a faluba. A csapa-
tok találkozása lövöldözésbe torkolt, amiben állítólag az egyik katona lovastul áldozatul esett.

A honvédek tudták, hogy hamarosan erősítés érkezik a szovjetektől, ezért három kato-
na felállította fegyvereit a központban, a topolyai útnak irányítva. Más katonák pedig fi-
gyelmeztették a lakosságot, hogy menjenek fedezékbe, mert hamarossan lövöldözés lesz.17 A 
visszavonuló egységeket védték. A visszaemlékező szerint előbb a magyar katonák lőttek a 
topolyai úton érkező szovjetekre. A lövöldözésben megsérült a református templomtorony,18 
a templomparkba pedig több lövedék csapódott. 

A lövöldözésnek egy civil áldozata is lett, akinek a lövedék a házát eltalálta, Herceg 
Annának hívták. Történt egy komikus eset is.  Bizonyos M. J. talált egy fel nem robbant 
aknát az udvarában. Elvitte a falu patikusához, hogy ő ezt találta az udvarában, és hogy mit 
is kezdjen vele.

A falubeliek elszállásolták a szovjet katonákat, a főhadiszállásuk egy ideig a református 
parókián volt, addig, amíg a környéken folytak a harcok.19

Az elkerült vérengzés

Feltételezhetően október 18-át követően kidobolták, hogy minden férfinak meg kell je-
lennie a piactéren, mert ha nem, az komoly következményekkel fog járni. A piactér megtelt a 
kiadott időpontra, a partizánkatonák pedig felolvasták, kiknek kell félreállniuk.20

A mai Juhász-bálterem, az egykori Juhász-kocsma épületében 120–300 személy szo-
rongott.21 Az ajtó előtt két pacséri szerb fiatal állt puskával. Akik elégedetlenkedtek, azokat 
megverték, gyakran félholtra, az embereket többször falhoz állították, és fegyverüket rájuk 
fogták, de senkit nem öltek meg. Kiss Antal református esperes így emlékezett meg erről:

15 Brindza K. (1986), 132-133. o.
16 Nagy T. állítása szerint
17 Kasza K. visszaemlékezése szerint
18 Móricz Á. (2007), 106. o.; Magyar Szó, 1991.01.13. 11. o.
19 Kósa A. állítása szerint
20 Palágyi L. elmesélése alapján
21 Kalapis Z. (2003), 353. o.
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„A Juhász-kocsmába voltak bezárva a nyilasok, az imrédisták, a turáni vadászok, 
egyszerű, főleg szegény emberek, akik kenyeret remélve és nem meggyőződésből léptek 
be ezekbe a pártokba. Sorsuk bizonytalan volt mindaddig, amíg [Zsáki] Józsi bácsi be 
nem avatkozott.”

Érdemes megemlíteni azt is, hogy a topolyai kaszárnyában, az egykori faraktárban 27 
vagy 29 moravicai lehetett bezárva.22

De hogyan mentette meg a moravicaiakat Zsáki József?
A történetnek több változata létezik, de a legvalószínűbb a következő: a partizánvezetőket 

a községháza udvarában Zsáki József, az első Népfelszabadító Bizottság elnöke, Modrčin 
Ivan, a falu patikusa, valamint Gallos Károly, a Népőrség vezetője várták be. Tárgyalásra 
hívták őket. A tárgyalóterem előtt Zsáki személyes testőre állt, aki áttapogatta a partizánokat 
és elvette tőlük fegyvereiket.23 A fegyverek elvételére azért volt szükség, mert többször tragé-
diával végződött egy-egy ilyen tárgyalás.

Amikor a tárgyalófelek a terembe léptek, az őr kívülről bezárta az ajtót. Miután asztalhoz 
ültek, Zsáki József felállt, a fegyverét maga elé tette, és azt mondta:

„Ha Moravicán bárkit meg akartok ölni, akkor velem kezdjétek.”24

Merészebb állítások szerint azonban a következő volt hallható:
„Ha Moravicán bárkit meg akartok ölni, akkor én foglak titeket megölni.”25

A tárgyaláson Modrčin is elmondta, hogy a faluban nem történtek ’41-ben sem kivég-
zések, ezért most sincs miért bárkit is kivégezni.26

Modrčin Ivan, a falu közkedvelt patikusa 1941–1944-ben gyógyszerrel segítette a parti-
zánokat. A Czindel-malomból az ott dolgozó, szlovén származású Ogrizek Stefánia (Štefica) 
több ízben lisztet küldött a partizánoknak. Mindezek hozzájárulhattak a tárgyalás végkime-
neteléhez.

A tárgyalás sikerrel járt, olyannyira, hogy még a moravicaiakat a topolyai táborból is 
hazaengedték, igaz, a környék lakosai közül utoljára, de a karácsonyt már ők is otthon tölt-
hették. Topolyára Zsáki József és Modrčin Ivan ment a fogvatartottakért.

Moravicán senki nem esett áldozatául az 1944/45-ös kivégzési sorozatnak, a partizánok 
„csak” testi bántalmazást és kényszermunkát alkalmaztak egyeseken.

22 Nagy T. állítása szerint
23 „Matuska Márton: Konkrétan tudom, hogy Bácskossuthfalván mi történt. Ott volt egy Zsáki József nevezetű 

kommunista vezető. Robosztus, hatalmas, téglagyári munkás volt. Akkora tenyere volt, hogy ha valakit meg-
csapott volna, vagy lehet, hogy meg is csapott, az utána arról kántált. Ő valahogy kiszagolta, hogy a szomszéd 
falvak szerbjei készülnek Moravicán, Bácskossuthfalván vérengzést csapni. Ő volt a községi párttitkár. Berendel-
te a vezető kommunistákat, partizánokat, az ő párttitkári irodájába. Akkor már tiltották azt, hogy az ilyen 
gyűléseken a partizánok fegyverrel menjenek be a tanácskozási terembe, mert abból néha katasztrófa lett. Zsáki 
elintézte, hogy az ajtóban ott állt az ő őre, megtapogatta az embereket, és a fegyvereiket kint kellett hagyniuk. 
Akkor szólt, hogy zárják be az ajtót, majd kitette az asztalra a hatalmas brovnikját. Ezután megfenyegette a 
jelenlévőket, hogy ne merjenek „magyarirtást” csinálni, mert akkor ő lövi le őket. Hogy ezt hogyan merte Zsáki 
megtenni azt nem tudom, pedig elég sokat beszélgettünk vele, de hát ő sem mondott el mindent. Moravicán, az 
ő falujukban ezért nem volt vérengzés.” http://www.tebennedbiztunk.hu/?m=661, 2015.11.25.

24 Magyar Szó, 1991. január 13., 11. o.
25 http://www.tebennedbiztunk.hu/?m=661, 2015.11.25.
26 Majláth B. állítása szerint



VMHE Évkönyv 6.

238

Zsáki József

1911. január 12-én született szegény család 9. 
gyermekeként. Apja, Zsáki Ferenc csizmadiamester 
majd varga.27 Zsáki József jó munkás, jó szervező 
és jó vezető volt. Bizonyítja az 1936-os sikeres ka-
pássztrájk is. A II. világháború előtti kommunista 
pártszerveződésnek előbb szimpatizánsa volt, majd 
a párt tagja lett. Állítólag maga a későbbi jugoszláv 
államfő ismerte el, hogy Zsáki olyan magyar kom-
munista, akiben meg lehet bízni. Egy rövid időre 
1941-ben a szabadkai Sárgaházba került – ide zárta 
a magyar kormány azokat a vajdasági embereket, 
akik kommunistáknak vallották magukat. Ez po-
litikai börtön volt. Hazaárulás vádjával a Honvéd 
Vezérkari Főnökség Bírósága elé került 1942 márci-
usában, de bizonyíték híján nyolc helybeli társával 
együtt felmentették.28 1934-től 1944-ig a téglagyár-
ban dolgozott. 1944-től több vajdasági szintű poli-
tikai beosztása volt. 1965-ben végleg visszavonult a 
politikai élettől.29 1973. május 18-án hunyt el.

Miért kegyelmeztek meg a partizánok?

A délvidéki vérengzés idején Közép-Bácskát (Kishegyes, Bácsfeketehegy és Moravicát) 
egyedülálló módon elkerülte a likvidálások sorozata. Ez főleg azért lehetett, mert a magyar-
országi pártok (pl. a nyilaskeresztes) nem vetették meg annyira a lábukat ezeken a települé-
seken. A kommunista irányzat sokkal jobban meggyökeredzett ezeken a helyeken. Ezért a 
későbbi kommunista hatalmak elégedettek lehettek emiatt is. 

Mivel csekély számú szerb nemzetiségű volt az említett helyeken, az 1941-es és 1942-es 
esetnek sem voltak itteni szerb áldozatai.

A moravicai eset azért különleges, mert Vajdaságban egyetlen helyen sem volt példa arra, 
hogy kidoboltatták a gyülekezési helyet és időpontot, a likvidálni kívánt személyeket össze-
gyűjtötték egy helyre, és mégsem végezték ki őket. A településen különleges esetnek lehettek 
tanúi a polgárok. Köszönhetik nagyban a megmentett emberek Zsáki Józsefnek, Modrčin 
Ivannak és azoknak a kommunista érzetű személyeknek, akik a partizánokat segítették a 
harcuk során. Ha ezek a személyek nem lettek volna, Moravicának lenne mire emlékeznie. 
Így lassan a történet az idő homályában elveszik.

27 Kalapis Z. (2003), 352. o.
28 Brindza K. (1986), 124. o.
29 Magyar Szó, 1965. május 1- 3. 

Zsáki József
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Egy titokzatos statisztika

A történet hitelességét nagyon sok forrás megerősíti, ennek ellenére egy dologban sántít. 
A Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság statisztikája azt állítja, hogy Bácskossuthfal-
ván (Moravicán) a következő személyek haltak meg a likvidálásban: Cifra Péter (1944. 10. 
25.), Farkas Lajos (1944. 10. 25.), Ulfra Péter (1944), Szabó Sipos Imre (1944), Sefer 
 Fránya (1944. 11. 27.). Az öt embert állításuk szerint a zombori OZNA végezte ki.30 A forrá-
suk hivatalos és létező, a Vajdasági Levéltár 183-as fondjából származik. Ennek az öt ember-
nek a történetét egyelőre homály fedi.

Összegzés

A két „bevonulás” eseményei különös tanulságot hordoznak. 
Jó példa arra, ahogyan az emberek kiállnak valamiért, ebben az esetben egymásért.  

Mindkét esetben. Ahogyan ezt tették, mindenképpen figyelmet érdemel. Felülbírálták saját 
politikai meggyőződésüket, párthovatartozásukat, és úgy cselekedtek, ahogyan az embersé-
gük diktálta. Voltak korábbi sérelmeik (Zsáki és vele együtt számos munkásmozgalmi társa 
megjárta a Sárga házat is), mégsem az vezérelte cselekedeteiket. Emberségességük felülmúlta 
politikai nézeteiket.
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Diákok kutatási eredményei1

Fontányi Réka – Posztós Nikoletta 7. osztályos tanulók

Munkánkban Gunaras templomának történetével és az egyházi iroda vezetésével ismer-
tetjük meg az olvasót. Azért választottuk ezt a témát, mert egyrészt bízunk abban, hogy a 
vidékiek, akik elolvassák dolgozatunkat, kedvet kapnak ahhoz, hogy ellátogassanak falunkba 
és megtekintsék ezt a szép templomot. Másrészt szeretnénk azt is, hogy a falubeliek is megis-
merkedjenek annak a templomnak a történetével, ahová minden vasárnap ellátogatnak, ahol 
megkeresztelték őket és talán házasságot is kötöttek.

Gunaras fejlődésének rövid áttekintése

Gunaras Topolya községben, a Topolya, Becse és Zenta által alkotott háromszögben he-
lyezkedik el. Az 1870-es években Gunáros néven említik, akkoriban Moholhoz tartozott. 
A település neve a házi ludakra utal, melyeket abban az időben ezen a területen tömegesen 
tenyésztettek.

1882-ben megindult a falu kulturális és szellemi fejlődése, megnyílt az iskola (1-4. osz-
tállyal), amely „vörös iskola” néven volt ismert, piros cserepei miatt.

1922-ben kezdték építeni a katolikus templomot. Ó-Gunaras a mai Gunaras nyugati ré-
szén terült el, ahol akkoriban csak néhány tanya létezett. A templom felépülése után azonban 
a jelenlegei faluterület átveszi a központi szerepet, és az új lakóházak már a templom köré 
épülnek.

1940-ben kezdték építeni a Helyi Közösség épületét, és 1941-ben befejezték. Ekkor meg-
indult Gunaras önállósulása, megkezdték az anyakönyvek vezetését. Gunarast 1946-ban 
hozzácsatolták Topolyához, melytől kb.18 km távolságra van.
1 A dolgozat a Tantárgyháló nevű versenyre készült, a döntőbe jutó legjobb tíz munka egyikeként 

prezentációként bemutatták a zsürinek és a közönségnek. A prezentációt a topolyai könyvtárban 
is bemutatták. Mentor: Laták Mónika

TEMPLOMUNK TÖRTÉNETE



VMHE Évkönyv 6.

242

1948-ban a régi 4 osztályos 
iskolát még két osztállyal bővítet-
ték. 1952-ben megkezdték a falu 
villamosítását. 1953-ban postát 
építettek. 1955-ben megépült a 
nyolcosztályos iskola, mely Dó-
zsa Györgynek, a parasztláza-
dás vezérének a nevét vette fel. 
1970/71-ben az iskola tornater-
met kapott. 1978-tól az orvosi 
rendelő megnyitásával Gunaras 
a környező tanyavilág központja 
lett.

A gazdasági életben jelen-
tős szerepe volt és van ma is a 
növénytermesztésnek és állatte-
nyésztésnek.

Az 1. grafikonon láthatjuk a lakosság számának alakulását Gunarason, a népszámlálási 
adatok alapján.2

1981-ig a lakosság lélekszáma növekszik, ekkor éri el a maximumot, ami a falu fejlődé-
sének köszönhető. Ezt követően a falu lakosainak száma évről évre csökken. A fiatalok nem 
látnak biztató jövőt a falusi életformában, és a környező városokba költöznek. Az utóbbi 
időben pedig sokan külföldre költöztek.

3. Az önálló egyházközség megalakulása

Már a húszas évek elején a hívek növekvő száma saját papra tartott igényt. Így került a fa-
luba Hegyi László plébános, akit „pipás atyának” hívtak, mert mindig pipa lógott a szájában.

A falunak nem volt temploma, így az Isten tiszteletére megfelelő helyre volt szüksége. 
Az imaház szerepét 1920/21-től a Hermecz család birtokán álló magtárépület töltötte be 
egészen a templom felszenteléséig (1925. IX. 8.).
3.1. Az imaház

Hermecz Márton földbirtokos és felesége, Szántó Jusztina a birtokukon levő magtár-
épületet felajánlották az egyház számára, hogy vasárnaponként ott tartsák a szentmisét, amíg 
a falunak nem lesz temploma.

Berendezése egyszerű volt. Egy oltár, tetején csipketerítővel és egy kis kereszttel, néhány 
pad. Az imaház belső falait bíborvörösre meszelték, a külsejét pedig világosszürkére. Az 
 épület körül eper-, kőris- és feketeakácfák sorakoztak. A szentmise minden vasárnap délelőtt 
10 órakor kezdődött.

2 Az interneten elérhető hivatalos oldalról (http://popis2011.stat.rs/) gyűjtött adatokból

A lakosság száma
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3.2. A templomépítés körülményei

A templom Deák Ferenc földjére épült, melyet ő a hitközösségnek ajándékozott. Sok 
adomány érkezett a hívektől. Hogy még több pénzt gyűjtsenek, a templom javára táncmulat-
ságot és bankettet szerveztek, de kölcsönre is szükség volt.

Az építkezés jóval meghaladta a gunarasi hívek és az egyház anyagi helyzetét, ezért más 
megoldás nem volt, csak a kölcsön. A környező hitközségek is igyekeznek lehetőségeik szerint 
segíteni az épülő templomot.

A templom alapja 10 x 25 m, vagyis belvilágának szélessége 9 m, hossza pedig 24 m. 
Belső magassága 11 m, a torony magassága 26,5 m, és 230.000 tégla épült bele.

Templomunknak különleges, 310 kg súlyú harangja van, mely 78%-ban vörösrézből és 
22%-ban angol ónból készült. Az oltárt fehérre festették, zománcozták, lakkal fényezték. A 
templomnak van 2 szószékje és kétszer 13 padsora.

A templom előtt nagyon szép díszes kereszt várja a híveket. Fehér márványdarabokból 
és terméskőből készült alapzaton oszlopszerű felső rész van. Az oszlop nyugati oldalán egy 
ablakszerű bemélyedésben a következő szöveg olvasható: „TELJES SZENTHÁROMSÁG 
TISZTELETÉRE EMELTETTE GYÖRE MIHÁLY ÉS NEJE VELO MÁRIJA 1925.”. 
Ennek az oszlopnak a tetején fehér márványból készült feszület található, melynek tövében 
szépen kidolgozott női alakot ábrázoló dombormű található. A női alak Krisztus töviskoszo-
rúját tartja az ölében.

A gunarasi templom építését 1925-ben fejezték be. Még ebben az évben, vagyis 1925. 
szeptember 8-án felszentelték Kisboldogasszony – Szűz Mária tiszteletére. Tornyára szépen 
megmunkált, nyugati tájolású bádogkereszt került, melyet Tóth János bádogos készített. Saj-
nos, a díszes bádogkereszt már nem áll a helyén, olyannyira elrohadt, hogy le kellett  cserélni. 

A templombelső
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Helyére az 1926-ban Kis Péter által készített temp-
lomtető keresztet helyezték át, mely ma is ott áll.

A templom mellett van a plébánia épülete, ahol 
a falu papja él.

1922-től napjainkig 15 lelkipásztor végezte mun-
káját a gunarasi templomban, de – sajnos – többsé-
gükről hivatalos adatokhoz nem sikerült jutnunk.

4. A hitközség 1925-től napjainkig

Az anyagi helyzetet legjobban a hitközség 1925. 
évi zárszámadása tükrözi. Komáromy József egy-
házelnök szerint az összkiadás 827 162,50 dinárt 
tett ki, ebből az összegből Bech Henrik építész 504 
364,50 dinárt kapott, különféle kiadásokra pedig 
297 995,00 dinárt fordítottak.

A gunarasi hitközséghez tartozó tanyavilág: 
Kavilló, Drea, Brazília hívei 1933-tól hallgathattak 
úgynevezett tábori misét, de csak évente egyszer.

A 30-as évek végi gazdasági körülményekkel 
ellentétben a falu hitéletében fellendülés érezhető 
anyagilag. Az egymást követő lelkészek jogosan bíztak híveik önzetlen segítőkészségében és a 
környező egyházközségek segítségében, és így terveiket megvalósították.

1942. szeptember 21-én Kovács Ferenc lelkész átadja a hivatalt Sándor János lelkésznek, 
aki rövid időn belül betekintést nyert a hitközség anyagi helyzetébe, és kérelemmel fordul a 
kalocsai érsekhez.

A későbbi jegyzőkönyvből kiderül, hogy az érseki hatóság nem volt hajlandó eltörölni a 
hitközség immár 18 éve húzódó adósságát.

1944-ben új lelkész kerül a faluba, Nagy Pál. Még ebben az évben kap a gunarasi plébá-
nia az addigi 8 hold föld mellé 16 holdat a földreform jóvoltából.

1945 szeptemberében Trungel Lajos veszi át a hitközséget. A templomot felszentelték 
20. évfordulója alkalmából.

A templomfelszentelés óta jelentősebb esemény a templom kifestése olajfestékkel, nagy-
méretű freskókkal, amelyek egy-egy család megrendelésére készültek. Freskók díszítik az 
egész templomot, nem csak a falakat, még a mennyezetet is.

1953-ban villanyvilágítással és egy szép betlehemmel gazdagodott a templom, 1955-ben 
pedig három szélfogó ajtót és három csillárt szerelnek fel adományokból. A paplak is bővült 
a nagy építkezések utáni évben. Sor került a mellékhelyiségek építésére. 1938-ban egy kis 
irodahelyiséget kapott. 1953-ban az utcai részen lévő deszkakerítés helyére téglakerítés épült, 
1955-ben pedig a gazdasági udvarban egy 5 méteres górét emeltek. 1965-ben az egyházköz-
ség a falu fejlesztése érdekében eladja a templomkert egy részét, orvosi rendelő és lakás építése 
céljából.

1980 októberétől Brasnyó Ferenc atya irányítja a hitközség munkáját.
Áttekintve a fontosabb eseményeket, kiemelhetjük:

A templom előtti kereszt
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•	1981-ben automatizálják a 
harangot,

•	1983-ban a hittantermet ta-
tarozzák, a templom belső 
falaira villanyvilágítást szerel-
nek és befestik a falakat,

•	1985-ben megünneplik a 
templom felszentelésének 60 
éves évfordulóját, a haranglá-
bakat kicserélik,

•	1989. VI. 16-án a temetőben 
lerakják a ravatalozó alapjait. 
Brasnyó atya Horgosra távo-
zik, helyébe Csuzdi Illés lel-
kész jön, akit 1994-ben Vrec-
kó Ferenc atya követ, majd 
2010-ben Zsolnai István,

•	1994-ben a gunarasi egyház 
fennállása óta először tisztelen-
dő nővért kap  Vreckó M. Ma-
risztella személyében, aki Ferenc 
atyával együtt 2010-ben elköltö-
zik Zentára.

Anyakönyvek az egyházban

Nagy örömünkre István atya a nála 
való látogatásunkkor megmutatta nekünk 
az egyházi anyakönyveket. Külön anya-
könyvben vezetik a kereszteléseket, a házas-
ságkötéseket és az elhalálozásokat.Ezeket 
a könyveket 1923-ban kezdték el vezetni. 
Míg a keresztelések és házasságkötések 
könyve még nincs tele, az elhalálozásokat 
tartalmazó könyvből már a második is félig 
megtelt. Ez sok mindent elárul. 

Gunaras lakosságának száma csökken. 
Kevés új házasságot kötnek, így az újszü-
lött is kevés. Ez eredményezi azt, hogy a 
falu lakossága elöregedik. Az elhalálozások 
száma pedig az újszülöttekéhez viszonyítva 
magas.

Tanulmányoztuk az  anyakönyvek 
adatait az elmúlt negyed évszázadra A templomtorony a kereszttel, napjainkban

Az oltár mögötti freskó, 
Jézus születését ábrázolja
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 visszamenőleg. Megszámoltuk, hogy 1990-től napjainkig melyik évben hány keresztelés, há-
zasságkötés és temetés volt. 

Megkereszteltek száma 1990-től napjainkig

A grafikon tanulmányozásá-
val megállapíthatjuk, hogy bár 
egyes években a megkereszteltek 
száma növekvést mutat, egészé-
ben nézve az utóbbi negyed év-
században a keresztelések és ezzel 
együtt az újszülöttek száma is 
csökkenést mutat. Ennek több 
oka lehet. Egyrészt sok fiatal a fa-
luból városba költözött tanulmá-
nyai folytatása vagy munkakere-
sés céljából, másrészt a gazdasági 
helyzet és pénztelenség miatt a 
fiatalok alaposan meggondolják a 
gyermekvállalást. 

Házasságkötések száma 1990-től napjainkig

A házasságkötések számát 
ábrázoló grafikon a megkeresz-
teltek számát mutató grafikonhoz 
hasonlóan csökkenést mutat az 
utóbbi 25 évben. 1993-ban éri el 
a maximumot, ami 17 házasság-
kötést jelent, míg az idei évben 
csak egy házasságot kötöttek a 
gunarasi templomban. 

Itt azonban meg kell említe-
nünk, hogy ezek az adatok nem 
azt jelentik, hogy nem kötött 
több gunarasi lakos házasságot az 
adott években. Mivel a hagyomá-
nyok szerint a templomi esküvő a menyasszony lakhelyén történik, ezért megtörténhet, hogy 
több gunarasi vőlegény is kötött házasságot egy-egy évben, sőt akár a faluban is maradhatott 
feleségével együtt, de ha nem Gunarason kötött házasságot, nem szerepel a gunarasi egyház-
közösség anyakönyvében.

A házasságkötések száma 1990-től napjainkig

A megkereszteltek száma 1990-től napjainkig
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Elhunytak száma 1990-től napjainkig

A grafikonon, mely az el-
hunytak, illetve az eltemetet-
tek számát mutatja, az előző két 
grafikonhoz képest változást fe-
deztünk fel. Míg az előző görbék 
láthatóan csökkenést mutattak, 
itt a csökkenés nem kifejezett. 
Maguk a számok jóval nagyob-
bak, vagyis több az elhalálozott, 
mint az újszülött vagy akár a há-
zasságkötések száma, az elmúlt 
25 évben nem sokkal csökkent a 
temetések száma. A maximumot 
2001-ben éri el, ami 50 temetés az adott évre, míg a legkevesebb 1991-ben és 2014-ben tör-
tént, 22 temetés.

Ha összevetjük az egyes évek adatait, ismét azt látjuk, hogy a lakosság száma csökken.
2014-ben 11 gyermeket kereszteltek, 4 házasságot kötöttek és 27 hívőt eltemettek. Vagyis 

az eredmény negatív. Több mint kétszerese az elhunytak száma a megkereszteltek számának, 
a házasságkötéseknél pedig majdnem hétszer nagyobb.

Temető

A századfordulón Gunaras és a környező tanyavilág lakosai halottaikat, temető híján, a 
legközelebbi falvak temetőibe temették el. Ez azonban rossz idő esetén kivitelezhetetlen volt. 
Ez az áldatlan állapot arra késztette a település lakóit, hogy helyben temetkezzenek, bár enge-
délyt nem kaptak rá. Így került sor Gunarason az első nem hivatalos temetkezésre a Szántó 
család birtokán.

A lélekszám növekedésével a megalakult hitközség megoldotta a temető kérdését. Mi-
vel évekig nem tudtak megegyezni, a 
lakosok a nekik legjobban megfelelő 
földterületet választották, és hivatalos 
engedély nélkül kezdtek el temetkezni. 
Így 1923-ban került az első koporsó a 
mai temető területére.

Özvegy Szamek Istvánné és a hit-
község 1927. június 7-én kötötte meg 
a hivatalos adásvételi szerződést a már 
használt temetőföldre.

A gunarasi polgárok temetkezési 
körülményeit nagyban megkönnyítette 
az 1989-ben elkezdett és rövid idő alatt 
befejezett korszerű halottasház.

Az eltemetettek száma 1990-től napjainkig

A gunarasi temető mindenszentek ünnepén
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Befejezés

Munkánk készítése során sok olyan információt sikerült hallanunk és papírra vetnünk, 
amit kutatásunk nélkül valószínűleg nem tudtunk volna meg. Az idősebbek elbeszélése al-
kalmával sokszor annyira elkalandoztunk, hogy még jegyzetelni is elfelejtettünk, miközben 
a meséket hallgattuk. A képeket, melyek munkánkat színesebbé teszik, mi készítettük. Min-
denképpen sok élményben és örömben volt részünk a dolgozat készítése során.

Mivel munkánkat igyekeztünk az egyház megalakulása és munkája köré építeni, sok 
információ, amit Gunaras kialakulásával és fejlődésével kapcsolatosan megtudtunk, nem ke-
rült bele írásunkba. Viszont mi mindenképpen gazdagodtunk velük. 

És ki tudja? Lehet, hogy a történetünket folytatjuk egy második fejezetben.

Szakirodalom

Kocsis Antal, Sávrányi V. Zsuzsa: Gunarasban templom lesz, Agape Kiadó, 1995. 
Dr. Harkai Imre: Topolya monográfiája, Dániel print nyomda, Újvidék, 2001.
Egyházi anyakönyvek: Megkereszteltek, Házasságkötések és Elhunytak anyakönyve.
Internet: https://www.popis.rs/

Szeretnénk köszönetet mondani Zsolnai István atyának, akinek a segítségével 
nemcsak templomunk történetét, hanem annak irattárát is megismertük. 

Szintén köszönettel tartozunk Pecze István bácsinak és nagymamáinknak, akik 
nagy örömmel mesélték nekünk régi élményeiket a falu és a templom fejlődésével 
kapcsolatban.
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Diákok kutatási eredményei1

Zabos Aurél

Tanulmányomban kifejtem szülőfalum, Zentagunaras helytörténetének egy szegmensét. 
Az iskolák nagyon fontos szerepet vállalnak közösségünkben, hiszen nemcsak a tananyagot 
ismertetik, hanem az életre is tanítanak bennünket. Így méltó emléket próbáltam állítani a 
környékbeli iskoláknak. Volt olyan iskola, amelyről mindössze csak két adatközlőm tudott, 
ők is keveset. Szerencsére akadt ellenpélda is: a Polyák iskola rendeltetéséről és romjairól még 
a fiatalok is tudnak.

A hatóságilag szervezett oktatás kezdete a mai Zentagunaras területén

Az egykori Osztrák–Magyar Monarchia 1868-ban iskoláztatási törvényt hozott, melyet 
1896-ban kibővítettek azzal, hogy a tanyákon lakó gyerekeknek is biztosítani kell az iskoláz-
tatást. A törvény értelmében minden 6 éves köteles járni 12 éves koráig, illetve 15 éves koráig 
iskolába. A fogyatékossággal élőket csak orvosi igazolással lehetett kiíratni, illetve be sem 
íratni. Ha a szülő vagy a gyám nem akarta a gyerekét iskolába járatni, akkor négyszer sújt-
hatták egyre nagyobb pénzbírsággal – a pénzt az iskola kapta meg. Ha a gyermek ezután sem 
járt iskolába, akkor az iskola felsőbb iskolaszékeknél tehetett jelentést. 

Az épületre vonatkozó 27. paragrafus a következő: „Az újonnan építendő iskolaépületek 
egészséges helyen épültek, szárazak s a gyermekek létszámához mérten (egy teremre 60 gyermeket, 
s minden gyermekre legalább is 8–12 négyszögöl lábnyi helyet számítva) elegendő számú tágas, 
világos és könnyen szellőztethető tantermekkel legyenek ellátva.”

1 A szerző a topolyai gimnázium tanulója. A kutatás a vajdasági regionális Tudok diákversenyre 
készült. Bemutatva 2015. dec. 5-én. A másik előadás február 17-én volt a topolyai könyvtárban. 
Mentor Pletikosić Paja.

ISKOLÁK ZENTAGUNARAS  

TÖRTÉNELMÉBEN
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Puskás-tanya

Puskás Albert épített a házához egy tantermet, ott tanította az oda járó gyerekeket.  
Nagy szürke marha gulyája volt, ebből telt az épületre. Feltételezés szerint újratelepítéskor 
épült, ezt próbálja az is igazolni, hogy a falait még nem döngölték, hanem taposták, amit ez 
idő tájt kezdett felváltani a vert fal. Csak két adatközlőm tudott róla. A ház jelenleg bontás 
alatt áll.

Polyák-iskola

Zenta város 1910-ben 
határozatot hozott a járási 
tanyavilágbeli iskolák építé-
séről. 1911-ben megtekintet-
ték a többi között a Polyák 
Henrik zsidó származású 
gazda által felkínált földterü-
letet is. 1912-ben a Magyar 
Királyi Vallás- és Közokta-
tásügyi Minisztérium elfo-
gadta Sváb Gyula szecesszi-
ós kisiskola tervét, s ennek 
alapján a Polyák-féle telken 
kezdték el építeni az iskolát 
ugyanabban az évben Gráf Ármin vezetésével. 1913-ban megkezdődött benne a tanítás. 
Az első világháború alatt kisebb megszakításokkal, nagy fáradozások árán sikerült fenntar-
tani az iskola működését. Megszakítás csak akkor volt, amikor katonákat szállásoltak el az 
iskolákban, továbbá amikor nem volt tűzrevaló, vagy amikor kitört a spanyolnátha-járvány, 
illetve az első világháború utáni zavargások idején. A tanároknak 1923-ig szerb nyelvvizsgát 
kellett tenniük, addig csak ideiglenesnek tekinthették állásukat. A második világháborúban 
a nagy szegénység ellenére is tovább folyt a tanítás. 1941-ben a magyar hatóság átszervezte az 
oktatást. 1975-ben összevonva tanultak 1-től 4. osztályig. Huszár Zsuzsanna tanítónőnek 
ekkor járt le a szerződése, helyette Dudás Imrét helyezték ki, de neki csak 3 hétig sikerült 
fenntartania a tanítást. Ezután végleg bezárt az iskola, azóta is rettenetes állapotban található 
a szenttamási úton. 

Kadvány-iskola

A Topolya–Zenta és a Csantavér–Szenttamás útvonal kereszteződésében, a település mai 
központjában építtette Kadvány Károly birtokos 1910 körül. Négyosztályos volt, az iskola 
épületében foglalt helyet az iskolaszolga és a tanító lakása. Az 1–2. osztály délelőtt, a 3–4. osz-
tály délután járt.  A tanítónak minden hónapban jelentést kellett vinnie Zentára az  iskolával 
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kapcsolatban. Egyik adat-
közlőm megjegyezte, hogy 
volt olyan tanító, akit nem 
került el az alkohol. A falu 
fizetés gyanánt földet, disz-
nót, búzát és baromfit adott 
a tanítóknak. 1963-ban a 
szövetkezet került ide, az is-
kola pedig átköltözött mai 
helyére. Szemeti Kálmán és 
felesége, illetve Gere Mária 
is tanítottak itt. 

Gunarasi iskola

1910 környékén (lehetséges, hogy 1907-ben) épült az akkori Gunaras-soron, ami ma 
Zentagunarashoz tartozik. Az iskola ugyanúgy nézett ki, mint a tornyosi könyvtár. Kez-
detben négyosztályos volt, majd kibővítették hatosztályosra. Erdélyből érkezett a két Radó 
lány, ők már zenét is tanítottak, tudtak kottából olvasni. Az épületben volt egy zongora is. 6. 
osztályban voltak kirándulni a gyerekek a palicsi állatkertben.

A ruszin nyelvű tanítás kezdete

A település 1946-tól szá-
mít falunak, ekkor költöztek 
ide a ruszin telepesek. Nem 
lett idejében kész a nekik 
szánt iskola, így a tanítást 
szeptemberben a Dukai-kas-
tély egyik kitisztított és be-
meszelt tyúkóljában kezd-
ték. Ezután voltak, akik a 
Polyák-iskolába jártak 49-ig, 
voltak, akik a mai ruszin ott-
hon tantermébe 50-től 62-ig, 
míg a többség Rohanj Vla-
dimir tanító keze alá az elké-
szült ruszin iskolába. Ide Keresztúrról hozták a fapadokat. Ezt az iskolát esküvők és egyéb 
rendezvények megtartásához is használták. Ezt az épületet 75-ig Ifjúsági Otthonként hasz-
nálták, majd lebontották. Az iskola új helyét az akkori ruszin tanítók lakásában jelölték ki. 
Pár falat kibontottak, és kezdődhetett is a tanítás. Itt tanított Segedi Nikola és Bodžanjec 
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Vitomir 1966-ig, amikor is bezárták az iskolát, és átköltöztek az Október 18. Általános Isko-
lába. Ez évig 6 osztályos volt a ruszin anyanyelvű tanítás. Az iskolát azután Ifjúsági Otthon-
ként használták, ma diszkóként funkcionál. 

Október 18. Általános Iskola

Amikor 1963-ban a két falubeli szövetkezet, a Sloga és a Partizan egyesült, elkapták 
a Kadvány-iskolát irodaépületnek, míg az összes többi iskola a Partizan volt irodaházában 
kapott helyet. Ekkor alakult meg az Október 18. Általános Iskola, ami már nyolcosztályos 
volt, így a 6. osztály után nem kellett Topolyára menni elvégezni a 7–8. osztályt. Az új iskola 
nem rendelkezett elegendő tanteremmel, így egy emeletet és újabb épületrészt építettek a 
tantermek számára, míg a tornaterem többszöri megnagyobbítás után elnyerte mai alakját 
és nagyságát. Az emeleten kapott helyet a topolyai Bambi iskoláskor előtti intézmény két 
tagozata és a topolyai zeneiskola harmonika tanszakja. A ruszin iskola is egy tantermet kapott 
Timko Vladimir, Timko Marija és Dudaš Amalija vezetésével. Ez már csak négyosztályos 
volt, és ezek is össze voltak vonva. A ruszin gyerekek 4. után Topolyára mentek szerb tago-
zatokba. 1966-tól 1969-ig ezt sikerült fönntartani, ezután megszűnt. Máig van ruszin nyelv 
mint választható tantárgy heti egy órával. Az iskola első igazgatója Gracza János volt, akiről 
a magyar kultúrotthon kapta a nevét. Ma alig több mint 130 tanuló jár ide, kevesebb, mint 
30 dolgozója van. Jelenleg a legkisebb létszámú osztályban 11-en vannak. 

Összegzés

Minden mai magyar és ruszin településnek meg kell birkózni a népesség és a tanulók 
csökkenésével. Ha a településen beszüntetik az anyanyelvű oktatást, akkor visszafordíthatat-
lan lesz az elvándorlás és a beolvadás. A zentagunarasi lakosoknak mindig is fontos volt ezen 
iskolák emlékének megőrzése. Kutatásommal egyszerre próbálom a régi iskoláknak, épüle-
teknek és kultúrának a fontosságára, illetve az anyanyelvi tanítás szükségességére felhívni a 
figyelmet, mivel a múltunk, a jelenünk és a jövőnk múlik rajta.

Források

Kocsis Antal (2014): Zentagunaras múltjából. Pannonia-Print, Topolya
Sípos Katalin: Településem (számomra) legérdekesebb épületei c. kutatásából
Adatközlők: Bús Imre, Bús Irén, Dudás István, Kišjuhas Marija, Kišjuhas Mironj, Rac 

 Ljubo, Rózsa László, Szeverics Franciska, Üveges Gizella
Internet: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5360 2015.12.1
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2008 végén felmerült egy vajdasági szintű 
helytörténeti társaság létrehozásának a kérdé-
se. A kezdeményezők felidézték egy hason-
ló, 1883-ban alakult, Bács-Bodrogh Megyei 
Történelmi Társulat nevű szervezet 35 éves 
tevékenységét. Az öttagú kezdeményező bi-
zottságot Mojzes Antal nyugdíjas tanügyi 
munkás hívta össze a bajmoki Dózsa György 
Művelődési Központba. Tagjai voltak Szabó 
József topolyai nyugdíjas újságíró, dr. Vékony 
László szakorvos, Kocsis Antal köztisztviselő 
és Tomik Nimród fiatal történész. 

Ahogyan a kezdeményezők valameny-
nyien hangsúlyozták, Vajdaságban számos 
helytörténettel foglalkozó értelmiségi él, és 
vagy időről időre vagy rendszeresen publikálja 
is saját kutatásai eredményeit. Szükség lenne 
egy olyan politikamentes, civil szervezetre, 
amelyik tömörítené a helytörténettel foglalko-
zókat, és segítséget, támogatást is nyújtana az 

erre rászorulóknak. Mojzes Antal, mint tapasztalt helytörténész, a kezdeményezők között 
is elsőként látta be ennek szükségét. Az elképzelést lelkesedés, elhatározottság követte: 2009. 
május 16-án, ugyancsak Bajmokon, megalakult a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság. 
A jelen lévő 70 helytörténész nagy többsége alá is írta a belépési nyilatkozatot. 

Mojzes Antal a VMHT első elnöke, majd később, élete végéig tiszteletbeli elnöke volt. 
Élete legnagyobb részét, pedagógiai szakmája mellett, helytörténeti kutatásokkal töltötte. 

MOJZES ANTAL EMLÉKÉRE  

(1934–2015)
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 Elsősorban a bajmoki eseményeket kutatta és publikálta. Írásai folyóiratokban is megjelen-
tek. A Bácsország, az Életjel, a Hét Nap, a Gondolat, a Népoktatás, a Subotičke novine is közöl-
ték helytörténeti írásait.

Mojzes Antal kitartása, szívóssága már a fanatizmust súrolta. Amikor már reményte-
lennek tűnt egyesületi problémáink rendezése, amikor a kutatómunkák sikeres befejezése is 
reménytelennek látszott, akkor ő bevetette elnöki tekintélyét, mozgósította valamennyi tá-
mogatóját, ismerősét. Mi, nála jóval fiatalabbak is csodáltuk ezt a tulajdonságát. Élete utolsó 
éveiben már komoly mozgási és kommunikációs problémái voltak. Még akkor sem hagyta 
magát! Amikor már nem tudta leírni gondolatait, akkor tollba mondta!

Mojzes Antal 1934. május 2-án született Bajmokon. A tíz testvér közül a család hetedik 
gyereke volt. Apja földmunkás és bognár, anyja háziasszony volt. A szegény, falusi családok 
sorsát volt alkalma bőségesen kitapasztalnia. Kis gyerekként alkalmi munkákat vállalt. A 
bajmoki általános iskola után a szabadkai tanítóképzőbe iratkozott, majd a pedagógiai aka-
démiát is befejezte. Fiatal falusi tanítóként a madarasi tanyasi iskolában, majd a bajmoki 
Nikola Tesla nyolcosztályos iskolában tanított. Negyven éven keresztül tanított történelmet 
és magyar nyelvet.

Mojzes Antal kivette részét Bajmok kultúréletéből is. A Dózsa György Művelődési 
Egyesület elnöke volt. Nevéhez fűződik az új kultúrotthon felépítése, az iskola, a tornaterem, 
a sportcsarnok építése. Még a Bajmok–Bácsalmás határátjáró megnyitásába is belesegített. 
Aktív volt a tűzoltó egyesületben és a helyi sportszervezetekben is. Neki köszönhetően épült 
ki az Akácfa melletti emléktemető, ami a megemlékezés és a tiszteletadás színhelye több 
éven keresztül. Ezzel az 1944/45-ös bajmoki megtorlásoknak tiszteletteljes és tartós emléket 
állítottak.

Mojzes Antal mintegy kéttucatnyi helytörténeti könyvet jelentett meg: Bajmok monográfi-
ája (Monografija Bajmoka, 1979), Munkásmozgalom Bajmokon (Radnički pokret u Bajmoku, 
1984), A közoktatás története Bajmokon (Istorija školstva u Bajmoku, 1985), Bajmok műve-
lődési krónikája I., II. (1993/1994), Bajmok utcanevei (1993), A kaponyai ütközet (1995), A 
bajmoki tűzoltóság története (Istorijat vatrogastva u Bajmoku, 1994), Halottak napja Bajmokon 
(1994), A bajmoki Szent Péter és Pál római katolikus templom története (2001), Bajmok memen-
to (2004), Bajmok családnevek tükrében (2004), Bajmok sportélete (2006), Délvidék 1848/49 
(2008), Memento (2009, társszerző), Tömegsírból emléktemető 1944–2014.

Mojzes Antal számos elismerésben és kitüntetésben részesült. Utolsóként 2006-ban a 
Magyar Köztársaság Hőse emlékérmet tudta átvenni. 2014-ben a Délvidék Kutatásáért em-
lékérmet kapta Szegeden. A mi helytörténeti társaságunk Szabadka község Pro Urbe díjára 
javasolta. Ő ezt már nem tudta kivárni. A VMHT hét év elmúltával is folyamatosan mű-
ködik, és kitűzött céljait eredményesen megvalósítja. Ebben jelentős érdemei vannak első 
elnökünknek.

Gulyás László, a VMHE alelnöke 
Fotó: Besnyi K.
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A helytörténészeknek fontos, hogy kutatásaik eredményeit megjelentethessék. Gyűjtő-
munkájuknak nem ez az egyetlen célja, hiszen sokszor maga a megismerés a hajtóerő. Vi-
szont, ha már létrejött egy kézirat, azt közzé kell tenni, hiszen akkor válik igazán értékké. 
Amikor pedig végre könyv is készül egy-egy kutatómunka eredményéből, az valóságos ünnep 
a helytörténésznek. Jobbik esetben annak a közösségnek is, amelyikről a könyv szól.

Néhány évre visszatekintve úgy tűnik, az utóbbi időben fellendülőben van a helytörté-
netírás, fokozódik az érdeklődés a közösség múltja iránt, vagy legalábbis a kutatási eredmé-
nyekről gyakrabban jelennek meg írások, sőt szép számban könyvek is. Ez a felemelkedő 
érdeklődés fokozza a befogadóképességet is, a helytörténeti kiadványok olvasókhoz kerülnek, 
nem pedig a könyves szekrénybe, mint arra korábban gyakran volt példa. 

A megjelenő könyvek és egyetlen helytörténeti, honismereti folyóiratunkban közölt ta-
nulmányok, úgy tűnik, serkentik a többi helytörténészt is, arra sarkallva őket, hogy kutassa-
nak és közöljék a feldolgozott témákat. 

Ezeken az oldalakon ismertetjük tagjaink által az elmúlt évben megjelentett könyveket.  
Minden bizonnyal nem teljes a felsorolás, hiszen nem jutott el hozzánk minden kiadvány 
híre. A folytatásban a tagjaink által beküldött anyagot tesszük közzé. A sorrend véletlenszerű.

Ustorka, Kispiac egyik csaknem elfeledett névváltozata

Kovács Mária 
 2015.  Volt egyszer egy Ustorka. Grafoprodukt, Szabadka. 240 oldal, illusztrálva.

Több évtizedes kutatás és adatgyűjtés eredménye ez a kézirat, Ustorka helytör-
téneti, néprajzi és szociográfiai értékeinek a gyűjteménye, az értékmentés csodálatos 

KÖNYVESPOLC
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 formája, amelyben közvetítő szerep valósul 
meg a régmúlt idő és a jelen között, a jövő felé.

Az írásos dokumentumok által Vastorok 
néven emlegetett, majd a martonosi tanyavi-
lág V. kerületéhez tartozó településként, a nép 
tudatában Ustorka néven becézett, jobb sorsot 
is megért és érdemelt közösségről szerzőnk, 
Kovács Mária, nem kívülállóként beszél. Ön-
magát is beleszőve az események menetébe, 
tartalmába és mondanivalójába, lélekmelen-
gető közelségben szemlélődik azon a tájon és 
mereng el azokon az emberi sorsokon, amelyek 
a valamikori Ustorkát jellemezték. A kézirat 
nem célozta meg a teljességet, csupán fejezeti 
adalékok alakjában igyekszik gazdagítani a ku-
tatás alatt feltárt vidéket.

A személyes vallomások, gyermekkori él-
mények, a mindennapi élet megélése, majd a 
szenvedések feltárása által teremtett meghitt 
hangulatban közvetít a Volt egyszer egy Us-
torka c. kézirat, amelyet Kovács Mária által 
ismerhetünk meg. A valamikori és a mostani 
ustorkai lakósok megszólaltatása egyben olyan céltudatos és merész vállalkozás is, 
amelyben egy szempillantás alatt felelevenedik a valamikori ustorkai élet, kiszíne-
ződik a táj, életre kelnek az elhagyott tanyák. Az utolsó lámpás fényénél tárul elénk 
az a világ, amely a természettel összhangban és egyetértésben a gyökerekhez való 
visszatérés reményét kelti.

Tóthné dr. Glemba Klára

Részlet a könyvből:
„A kihalófélben levő, több száz éves település, Ustorka igaz történetét abból a célból vetettem 

papírra, hogy átmentsem a jövő nemzedékének azokat az eseményeket, adatokat, emlékezéseket, 
amelyek ezt a kis települést éltették, éltetik és remélhetőleg a jövőben is éltetni fogják. Ustor-
ka – ahonnan egy életerős, szívós élet és gazdálkodási mód veszett ki – történetének megírását 
Barát Ferenc (1924–2010) Feri bácsi, egykori ustorkai lakos bátorítására kezdtem el, aki 1997. 
június 2-án egy kis füzet kíséretében a következőket mondta: „Elhoztam neked Ustorka népét. 
Mi összeírtuk, a többi a te dolgod!” Ebben a füzetben 231 gazdának a neve és gyermekeinek a 
száma szerepelt. Személyes indítékom sem elhanyagolható, ugyanis a martonosi tanyavilág ötödik 
leszármazottjaként felelősségérzet is párosult elképzelésemhez. Nem hagyhattam szó nélkül az 
elmúlt több évszázad homályában azokat az embereket, akik benépesítették ezt a tájat, azokat az 
embereket, akikhez jómagam is tartozom.”

Kovács Mária
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Utószó legújabb helytörténeti könyvünkhöz

Kórizs József – Sárközi Ottilia
 2015 Kórképek Feketehegyről. Grafoprodukt, Szabadka. 91 o., illusztrálva. Utószó: 

Pál Károly

A Kórképek Feketehegyről a tizenhatodik hely-
történeti kiadvány, amely az elmúlt  tizennyolc 
évben kísérletet tesz arra, hogy az utókor számá-
ra nyomot hagyjon a Bácsfeketehegyet 1785-ben 
újratelepítő kun származású magyarok és a velük 
hosszabb-rövidebb ideje együtt élő más népek éle-
téről.

Az elmúlt idők mindennapjaiból kiragadott 
részletek megörökítésével Kórizs József és Sár-
közi Ottilia bácsfeketehegyi helytörténészek, do-
kumentumok és adatközlőktől begyűjtött infor-
mációk ötvözésével emléket állít egy ma már nem 
létező világnak.

A könyv szerzői, mai szemmel nézve, gyak-
ran hihetetlennek tűnő dolgokról számolnak be a 
minden élők útján eltávozott nemzedékek, őseink 
életkörülményéről. 

A kiadványt mindazok figyelmébe ajánlom, 
akik erőt kívánnak meríteni a mindennapi gondok 
könnyebb elviseléséhez, az öröm esélyét hordozó 
élethelyzetek vállalásához és megéléséhez. 

Végezetül remélem, hogy közösségünkben to-
vábbra is lesz akarat és lehetőség újabb, rólunk szóló kiadványok megjelentetésére, hiszen még 
a mai modern adathordozók világában is helyénvalónak tűnik az állítás, hogy bizonyosan 
csak a papírra vetett dolgok történtek meg velünk, valamint az előttünk élt és az utánunk 
jövő nemzedékek mindegyikével. 

Bácsfeketehegy, 2015 márciusa
Pál Károly
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Maradandó emlék a jeles elődöknek

Papp László
 2015  Ép testben ép lélek : Bácskossuthfalva/Ómorovica sportkrónikája 1871–2015. 

Monográfia Helytörténeti Egyesü-
let, Bácskossuthfalva, 440 oldal, il-
lusztrálva

Bácskossuthfalva sokszínű helyismereti irodal-
mában a legutóbbi évekig méltatlanul kevés szó 
esett a község testkultúrájáról, sportjáról és sport-
egyesületeinek történetéről. Ezt az űrt próbálja 
betölteni Papp László most megjelent, Ép testben 
ép lélek Bácskossuthfalva/Ómorovica sportkrónikája 
1871–2015 című kötete.

A modern sportélet meghonosodásának 
(1905–1918) idején, több mint száz évvel ezelőtt 
Bácskossuthfalván egy lelkes fiatal csoport felis-
merte és követte a kor egyik legnagyszerűbb em-
berformáló törekvésének, a testkultúrának a fon-
tos szerepét, és 1912-ben sportegyesületet alakított 
Ó-moravicai Torna- és Athlétikai Club (OTAC) 
néven.

A szerző sportmonográfiájában egyedi meg-
közelítésnek számít, hogy a bácskossuthfalvi sport 
kezdetét 1871-re datálja, amikor is a torna oktatása 
megjelent a helybeli általános iskola tantervében. A sportágak felsorolása és a helybeli Slobo-
da SE szakágainak sorrendi közlése is eltér a sportirodalomban szokványostól (kronológia, 
ábécés felsorolás), de a szerző állítása szerint a felsorolásban a sportágak „nagysága”, töme-
gessége és népszerűsége volt számára a mérvadó. A sportágak történetéről talált első adatok, 
források, újságcikkek viszont a kellő helyen szerepelnek. A talált adatok alapján mutatta be a 
sportklubok történetét.

Évtizedek óta folytatott sporttörténeti kutatásaim okán jól tudom, hogy hallatlanul sok 
utánajárás, évekig tartó adatgyűjtés, könyvtári és levéltári „búvárkodás” szükséges egy vá-
ros, település, hát még egy falu több mint 100 éve tartó, szerteágazó sportéletének a fel-
tárásához. A szerzővel folytatott számos sporttörténeti eszmecserénk, az érdekes adatokat, 
neveket és eredményeket tartalmazó jegyzetek sokasága, a táblázatok névsorai egyértelműen 
bizonyítják, milyen lelkesedéssel és gondoskodással, a kétes részletek messzemenő tisztázási 
szándékával készült ez a jelen és a jövő sportkedvelői számára aranyat érő bácskossuthfal-
vi sportkiadvány. Viszont akármennyire is a teljességre törekszik a szerző, szinte lehetetlen 
elérnie, hogy a meglelt hiányos dokumentációkban, a forrásanyagokban rejtőző esetleges 
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 pontatlanságok, elírások, valamint a hozzávetőleges emlékezések miatt ne csússzon hiba a 
kiadványba.  Remélhetőleg most ez nem így történt, de ha a kedves olvasó szembesül téves, 
esetleg mellőzött adatokkal, korrekció lehetséges.

Ennek a könyvnek az anyagát Papp László szinte egyedül gyűjtötte és állította össze. A 
több évtizedes, hangyaszorgalmú kutatás során 400 oldalnyi anyag halmozódott fel, mely-
ben minden adat érdekes és jellemző, minden név, táblázat és fénykép fontos és kihagyhatat-
lan. A kronológiát böngészve a kezdetektől a mai napig végigkísérhetjük a község sportéletét. 

A szerző Bácskossuthfalva sporttörténetét a rövid bevezető után 21 fejezetre tagolva tárja 
az olvasó elé. A sporteseményeket részletesen bemutatja a kezdetektől (1912), azaz az első 
sportklub megalakulásától az első világháború befejezéséig, majd a két világháború közöt-
ti időszakon (1920–1940) keresztül. A második világháború (1941–1944) idején történtek 
közlése igazi kuriózum, hiszen sokak számára ez az időszak még ma is tabutémának számít. 

A II. világháború után élte Bácskossuthfalva sportélete valódi virágkorát. 1945-ben meg-
alakult a Sloboda SE mint átfogó sportegyesület, amely a szocialista eszméken alapulva, egy-
séges, központi irányítással működött, több szakággal. Sok sportág az egyesület keretein belül 
jelent meg és honosodott meg. Az idő múlásával és az évtizedek alatt változó párthatározatok 
függvényében, a sportpolitika alapján az életképes szakágak megmaradtak, tevékenységük és 
fejlődésük töretlen a mai napig, a többiek megszűntek. A Sloboda SE mellett az 1945–2015-
ös időszak alatt még számtalan sportklub és egyesület alakult (15 sportágra), amelyek közül 
több még ma is sikeresen tevékenykedik.

Ez a Bácskossuthfalva sporttörténetét összefoglaló kapitális mű a második Vajdaságban, 
amely a kezdetektől a mai napig (1912–2015) átfogóan összefoglalja egy település, jelen eset-
ben egy falu sporttörténetét, megőrizve ezzel az elért eredményeket, a kiváló sikereket, és ma-
radandó emléket állítva a jeles elődöknek. A könyvben közölt adathalmaz mögött rengeteg 
munka, fáradság és önzetlen lemondás áll. Számos fejezet minden korosztálynak örömet sze-
rez majd, hiszen az eredmények ismertetésén kívül rávilágítanak régi jeles, közismert helybeli 
egyéniségekre, nagyapákra, nagyanyákra, apákra, édesanyákra, rokonokra, ismerősökre, de 
bizonyára sokan önmagukra is rátalálnak, akik részesei voltak a nagy múltú bácskossuthfalvi 
sportéletnek. Bácskossuthfalva és minden sportszerető ember nevében köszönet érte a szerző-
nek, a könyv átlapozgatását, elolvasását pedig ajánlom mindenkinek.

Zenta, 2015 júliusában
Táborosi László
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Sporttörténeti dokumentáció

Táborosi László: 
 2015  90 éves a zentai bírkózás 1924–2014. 

Zenta Birkózóklub, Zenta
 Laslo Taboroši: 
 2015  90 godina rvanja u Senti 1924–2014. 

Rvački klub, Senta

Táborosi László legújabb könyve, a 90 éves a 
zentai birkózás 1924–2014 nagy mértékben meg-
haladja a címben foglaltakat. A szerző szakszerű 
egyetemes művet produkált, és ezzel nemcsak a 
zentai, hanem a vajdasági, sőt az országos birkózás 
történetét feltárván, megmentette a történéseket az 
elfeledéstől. Nehéz most bármit is kiemelni ebből a 
műből, ha fontossági sorrendet akarnánk felállíta-
ni. Ha csak a tartalomjegyzéket vesszük szemügy-
re, már abból mindannyiunk számára  világossá 
válik, hogy egy átfogó birkózótörténeti alkotásról 
van szó, amelyben a zentai birkózás minden szeg-
mentuma megtalálható. 

A könyvnek nagy értéke az, hogy a zentai bir-
kózók eredményeinek részletes felsorolásán kívül 
külön részben tüntette fel azokat, akik (az anyagi-
ak miatt) más, „nagyobb” klubban folytatták pá-
lyafutásukat (Belgrád, Zágráb, Újvidék, Szabadka, 
Nagybecskerek stb.). Ezek a birkózók viszont ezt 
számtalan országos bajnoki és nemzetközi titulus-
sal „hálálták” meg, s ezzel a vidéki klubok dicsősé-
gi éremtáblázatán javítottak igen nagy mértékben. 

Általános tényként elmondható, hogy a sport-
történeti dokumentáció java általában a külön-
böző levéltárak, könyvtárak és múzeumok raktá-
rában porosodik és veszik el. De jött Táborosi 
László… Ő vette a fáradságot, és kitartó munká-
val kikutatta a még fel nem tárt, soha nem közölt 
birkózóadatokat, majd összefoglalta őket ebben a 
könyvben. Táborosi most is, mint eddig megje-
lent könyveiben (26), a maximumra törekedett: 
adatai precízek, mennyiségük impozáns. A könyv 
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könnyed és érthető olvasást, lapozgatást igér mindenki számára a szakszerű kronológiai sor-
rendnek köszönhetően. 

Nagyon kevés manapság az olyan sportújságíró, hát még a sportörténet-kutató, aki ekko-
ra megszállottsággal és alázattal közelít egy műhöz, mint Táborosi László. Az ő munkájának 
a gyümölcse ez a különösen jelentős és egyedülálló „történelmi” birkózókönyv. A legrégibb 
időkig visszamenő, számtalan birkózási adathalmaz, a birkózók és eredményeik közlése miatt 
(minek köszönhetően emlékük mindig megmarad) a könyv értéke évről-évre növekedni fog. 

Egy könyv nem lenne igazán teljes fényképes illusztrációk nélkül. A szerző erről is gon-
doskodott. Az általa kiválasztott több száz fénykép időrendi kiválogatása önmagáért beszél. 
Az eddig meg nem jelent „anno“ birkózóképek és újságcikkek a különféle korosztályú csapat- 
és egyéni fotókkal átfogó képet adnak a zentai birkózás sikeres történetéről, és egyedülállóvá 
teszik ezt a könyvét.

Dr. sci. Miodrag Dokmanac 
és Sreten Damjanović 

More podataka

Laslo Taboroši
 2015  90 godina atletskog saveza vojvodine 1921–2011. Atletski savez Vojvodine, Novi 

Sad

Želim ovom prilikom da istaknem da sam 
radeći u sportu više od 40 godina često obilazio 
celu tadašnju Jugoslaviju, Srbiju i Vojvodinu i uvek 
sam nailazio na veliki i prijateljski odnos prema 
sportskim radnicima i prijateljima sporta. 

Pred vama je knjiga trenera i velikog sportskog 
atletskog radnika Lasla Taborošija „90 godina At-
letskog saveza Vojvodine 1921–2011. godine” koja 
daje slikovit i veoma koristan pregled atletskog 
dešavanja u Vojvodini. Pitam se samo otkud toliko 
snage i volje Laslu da pronađe sve ove podatke i 
pribavi građu koja oslikava atletska zbivanja u ovih 
90 godina?!

Dugačak je period od devedeset godina. Na-
ročito je dugačak ako gledamo kroz burne istorij-
ske vihore koji su više puta prohujali na teritoriji 
današnjeg prostora Vojvodine, uvek ostavivši svoje 
značajne tragove i u sportu. 

Naporan i težak je bio put koji je Atletski sa-
vez Vojvodine prešao za proteklih devedeset go-
dina. Naročito u početku je trebalo mnogo volje, 
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 samoodricanja, nastojanja svih mogućih vrsta, da se stvore uslovi za nesmetani rad i za opšti 
opstanak saveza. Atletika je jedan od najstarijih sportova, a svoje začetke vodi još od prvih 
dana postanka ljudskog roda. 

Kao što je poznato, pre formiranje atletskog saveza 1921, atletska aktivnost na teritoriji 
Vojvodine datira još iz šezdesetih godina XIX veka. Atletika od 1867. godine bila je zastupl-
jena u školama kao obavezan predmet nastave. Uskoro su se počela priređivati atletska tak-
mičenja i osnivati sportska udruženja koja su na programu imali i atletske discipline: 1873. 
godine Somborsko đačko sportsko udruženje, 1878. Subotičko gimnastičko udruženje (zva-
nično 1880.), 1882. Senćanski atletski klub, 1884. Atletski klub Torontal – Veliki Bečkerek, 
1885. Sportsko društvo Achiles – Palić, 1885. Atletski klub – Bačka Palanka, 1887. Atletski 
klub – Bela Crkva, itd...

U knjizi Lasla Taborošija „90 godina Atletskog saveza Vojvodine 1921–2011” pored istorije 
i rada saveza, rezultata i uspeha klubova, možemo naći skoro sve što je potrebno da se mnogo 
opsežnije upozna atletika i kod nas i u svetu. Naime, čitalac do sada uopšte nije mogao na 
jednom mestu da nađe sakupljeno more podataka koji su sada predstavljeni u ovoj ogromnoj, 
permanentnoj knjizi atletike. 

Ova knjiga popunjava prazninu na tlu vojvođanskog (i šire) atletskog prostora i služi 
kao priručnik svim znatiželjnicima. Pruža neophodan i tačan tabelarni prikaz plasmana 
vojvođanskih atletičara na raznim nacionalnim prvenstvima, rekorderima i rezultatima 
 postignutim u okviru državnih reprezentacija. Sam sadržaj je više nego obilan. Ima 28 pog-
lavlja i gomilu pod-glava koje obuhvataju temu od prvih koraka atletike u svetu do pojave 
i razvoja atletike kod nas. Glavni deo je usmeren na istoriju vojvođanske atletike i saveza. 
Poseban, najveći deo je posvećen rezultatima vojvođanskih atletičara na svetskim i državnim 
takmičenjima, prvenstvima u svim kategorijama, pa sledi ekipni rezultat i istorijat klubova, 
imena zaslužnih trenera, najistaknutijih takmičara, spisak imena ostalih, predsednika, sek-
retara, atletskih sudija itd... 

Posebno je zanimljivo 5. poglavlje, u kome je reč o vrlo slabo istraženom i poznatom 
razdoblju atletskog sporta u II svetskom ratu (1941–44). Do skoro ovo je bila tabu tema, nije 
bilo zgodno razotkrivanje ovih vremena. Pročitavši nađene podatke dobićemo jasniju sliku 
šta se stvarno dešavalo na atletskim terenima i sa poznatim i manje poznatim atletičarima 
od 1941. do 1944. godine. Ako bi nešto hteli da zameramo ovoj knjizi to bi bilo poglavlje o 
višebojima, maratonima, hodanjima i dvoranskim prvenstvima. Ti podaci su nepotpuni jer 
autor, jednostavno, nije našao izvore za svaku godinu. To nije ni čudno ako znamo da Atlets-
ki savez Vojvodine raspolaže sa vrlo malom dokumentacijom koja bi trebala da čuva rezultate, 
a većina klubova nema ni bilo kakvu arhivu a kamoli rezultate. Oni malobrojni koji poseduju 
neki podatak, nisu mu izlazili u susret. 

Ovo izdanje povodom obeležavanja jubileja 90. godina od osnivanja Atletskog saveza 
Vojvodine ostvariće svoj cilj. Ostaće trajno zabeleženi svi značajni događaji iz prošlosti voj-
vođanskog atletskog sporta. Odato je priznanje i zahvalnost svim generacijama atletičara i 
atletičarki koji su ostvarili plasman i vrhunski rezultat na takmičenjima, njihovim trenerima, 
atletskim sudijama, rukovodiocima i drugim amaterskim i profesionalnim sportskim radni-
cima.

Čitaoci, ovo je životno delo jednog sportskog hroničara, iskrenog atletičara, nekadašnjeg 
bacača koplja, velikog srca za atletiku, koji je uvek živeo samo za sport! Kod prelistavanja 
osetićete i vi tu ljubav prema atletskom sportu koja se ispoljava na svakoj stranici. 
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Može se očekivati da ova knjiga postane i koristan „atletski almanah“ trenera i drugih 
stručnjaka. Posebno, ova publikacija može da bude i draga svojina mnogih sportista (živih i 
rodbine nekadašnjih) čiji su rezultati i uspesi ovde zabeleženi čuvajući ih od zaborava. Ona 
može da posluži i studentima prilikom usavršavanja diplomskih i drugih radova, novinarima 
za podatke i kao podstrek onima koji tek dolaze na atletske borilište.

Dane Korica, Beograd, dr fizičke kulture

Jubilej Spartaka

Laslo Taboroši
 2015 70 godina Atletskog kluba Železničara „Spartak” Subotica 1945-2015. AKŽ  

„Spartak”, Subotica 

Subotica je jedan od prvih gradova ne samo u Srbiji već i u bivšoj Jugoslaviji gde se poja-
vila atletika kao sport u savremenom smislu. Zahvaljujući braći Vermeš i čuvenim „Palićkim 
olimpijadama“ još krajem XIX veka postavljen je temelj mnogim atletskim disciplinama a 
rezultati koje su postizali subotički atletičari nisu bili ništa slabiji u odnosu na znatno raz-
vijeniji mađarski atletski sport. To se naročito odnosi na najpoznatijeg subotičkog atletičara 
sa početka XX veka Đuru Stantića koji je osvojio zlatnu medalju u hodanju na vanrednim 
Olimpijskim igrama u Atini 1906. godine. 

Po završetku I svetskog rata obnavlja se sve pa i atletika. Od 1924. godine radi atletska 
sekcija JAD Bačka koju sa uspehom vodi Ljudevit Vujković, a pred početak II svetskog rata 

osniva se SLAK (1938), kao novi subotički klub. 
Najbolji i najpoznatiji predratni subotički atletičar 
bez sumnje je bio Jovan Mikić, kasnije poznat 
pod nadimkom „Spartak“. On je isto tako bio prvi 
takmičar međunarodnog formata koga je odgajio 
najseverniji srpski grad.  

Mikić se tokom II svetskog rata takmičio kao 
član promađarskog kluba „Egyetértés“ da bi kasni-
je prešao u ilegalu i priključio se oslobodilačkom 
pokretu. Postao je komandant Subotičkog parti-
zanskog odreda, ali je tokom borbi za oslobođenje 
Subotice poginuo u svojoj 30. godini.

Kada je 21. aprila 1945. god. u Subotici osni-
vano Fiskulturno društvo, dileme nije bilo: zvaće 
se Spartak. Od ranog proleća 1945. godine do 
danas proteklo je punih 70 godina, a Spartak ne 
samo da je opstao već je vremenom postao jedan 
od najjačih i najcenjenijih atletskih kolektiva i u 
Jugoslaviji i u Srbiji. Spartak je dao našoj atletici 
troje olimpijskih  reprezentativaca (Laslo Ubori, 



VMHE Évkönyv 6.

264

Miloš Šakić i Elvira Pančić), 28 reprezentativaca i 32 reprezentativke Jugoslavije koji su čak 
272 puta branili boje naše zemlje kao i 12 seniorskih rekordera Jugoslavije. Na svim prvenst-
vima Jugoslavije do 2006. godine atletičari Spartaka osvojili su čak 763 medalje (od toga 215 
titula prvaka) po čemu se nalaze na osmom mestu među preko 170 atletskih klubova iz svih 
krajeva bivše Jugoslavije! Ovo je u najkraćim crtama sedamdesetogodišnji bilans svih genera-
cija Spartaka koji je zaista za ponos!

Jubilej Spartaka biće svečano obeležen, a jedan od centralnih događaja tokom proslave 
biće izlazak iz štampe jubilarne monografije koju će prirediti naš poznati sportski istoričar 
i publicista i moj stari prijatelj Lacika Taboroši iz Sente. On je do sada štampao veliki broj 
(25) odličnih publikacija u kojima je u tančine opisao i sačuvao od zaborava skoro kompletan 
sportski život njegovog rodnog grada Sente i šire. Međutim, nedavno mu je izašlo iz štampe 
njegovo životno i remek delo – knjiga o 90-godišnjoj istoriji atletike u Vojvodini (1921–2011). 
Pored izuzetno bogatog i kompletnog sadržaja o počecima i svim uspesima vojvođanske kra-
ljice sportova ova monografija biće upamćena kao najobimnije delo iz istorije atletike na ju-
goslovenskom prostoru ikada s obzirom da je knjiga štampana na preko 900 stranica velikog 
formata sa 1021 slika i novinskih članaka! 

Taboroši je svakako primerno uradio i monografiju o AKŽ Spartak utoliko pre što je i 
sam, kao prvi komšija, učestvovao na mnogim takmičenjima i priredbama zajedno sa Spar-
takovim trenerima i takmičarima za koje ga vežu i mnogobrojna prijateljstva. Ja sam mu, 
sa svoje strane, pomogao u kreiranju teksta nekim podacima i fotografijama koje Lacika 
nije mogao da nađe na drugom mestu, a to mi uopšte nije bilo teško jer sam i sam bezbroj 
puta priman u Subotici kao najrođeniji. Poznavao sam veliki broj trenera i takmičara iz svih 
Spartakovih generacija koje ubrajam u divne ljude, a zahvaljujući njihovom gostoprimstvu u 
Subotici sam se oduvek osećao kao kod kuće. 

Šta još da kažem na kraju sem da čestitam novim generacijama Spartaka veliki jubilej i da 
im poželim još više uspeha, medalja i rekorda u narednih sedamdeset godina!

Ljubiša Gajić istoričar sporta, 
član Međunarodne federacije atletskih statističara (ATFS Srbija)
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Tomik Nimród

Eseménydús és igen eredményes évet zárt a Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület 
2015-ben. Megtartottuk éves közgyűlésünket, melynek keretein belül szakmai napot tartot-
tunk, bemutattuk az 5. Évkönyvünket, kiosztottuk díjainkat, ősszel pedig sikeres konferen-
ciát szerveztünk. Mindez igen komoly munkát igényelt, de az Elnökség tagjai ismét jelesre 
vizsgáztak szervezésből. 

Nézzük részletesen az elmúlt esztendőt. Első elnökségi ülésünket már januárban meg-
tartottuk. Ezen az összejövetelen döntöttünk a legfontosabbakról: helyszínek, időpontok, 
témák. Szokásunkhoz híven közgyűlésünket ismét más településen tartottuk. Első alkalom-
mal Bánságban, Csókán. Néhány évvel korábban már felmerült mint lehetséges helyszín, de 
csak 2015-ben tudtuk megvalósítani tervünket. Korábbi kitűnő kapcsolatainkat használtuk 
ki, és nem kellett csalódnunk, hiszen a csókaiak nagyszerű házigazdák voltak. Külön köszö-
net Csóka község vezetőségének, a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesületnek és Csonti 
Istvánnak a közvetítésért. Szakmai nap keretein belül három kitűnő előadást hallhattunk. 
Dr. Ózer Ágnes Csókán töltött gyermekéveit elevenítette fel, valamint egy újságcikk nyo-
mán indított kutatás eredményeiről számolt be. Dr. Kókai Sándor, a Nyíregyházi Főiskola 
professzora a Bánság nemzetiségi arányának változásairól értekezett, Csonti István pedig 
szülőfaluját mutatta be. Mindhárom előadásból érezhető volt a Bánság iránti szeretet és ag-
gódás.

Évkönyvünket Pastyik László méltatta – kiemelte annak fontosságát, hogy fiatalok is 
publikálhatnak. 2015-ben is kiosztottuk díjainkat. Kalapis Zoltán-díjban Uri Ferenc nyu-
galmazott történelemtanárt részesítettük sok évtizedes munkásságáért. Első alkalommal osz-
tottuk ki a Szabó József-díjat. Pecze Rózsa és Szedlár Rudolf kapták. Úgy gondolom, hogy 
díjaink megérdemelt helyre kerültek, és Jóska bácsinak is méltó emléket állítunk. 

A sikeres rendezvény új erőt adott, és még nagyobb lelkesedéssel vágtunk bele őszi ta-
nácskozásunk előkészítésébe. Zsidó és magyar sors a 20. században Vajdaságban címet adtuk 
rendezvényünknek. A számos előadáson kívül egy könyvbemutatóra is sor került: a  szabadkai 

ELNÖKI BESZÁMOLÓ
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zsidóság történetét feldolgozó Élettől az életig a holokauszton át című kötetet ismertettük. A 
konferenciának igen jó visszhangja volt. 

Amikor Egyesületünk megvalósított terveiről beszélünk, megkerülhetetlen téma az 
anyagi fedezet. Több sikeres pályázatot is írtunk. E feladatok egésze két bácskossuthfalvi ta-
gunkra, Besnyi Károlyra és Gulyás Lászlóra várt. Hálás köszönet mindkettőjüknek odaadó 
és megfizethetetlen munkájukért. 

Úgy gondolom, jó döntés volt székhelyünk megváltoztatása. Topolya község nagyszerű 
partner volt az előző évben, remélem, továbbra is így lesz. A pénzügyi beszámoló szerint soha 
nem állt ilyen jól a VMHE, mint a 2015-ös évben. Számláinkat rendezni tudtuk, nincsenek 
kinnlevőségeink. Sajnos, tartalékaink igen szűkösek, de reméljük, nem leszünk áldozatai az 
újabb „ésszerűsítésnek”, melyet a művelődési életben akarnak elkövetni. 

Külön öröm számomra, hogy a pénzügyi helyzet stabilizálásán kívül másik cél felé is 
sikerült lépéseket tennünk. Ez pedig a tagság fiatalítása, bevonása a munkába és publikációs 
lehetőség biztosítása. Besnyi Károllyal részt vettünk a Topolyán megrendezett Középiskolás 
Kutatók Köre elnevezésű tanácskozáson, és számos nagyszerű előadást hallhattunk. Ezek kö-
zül három olvasható a 6. Évkönyvben. Járjunk nyitott szemmel, karoljuk fel az ifjú kutatókat, 
adjunk nekik lehetőséget. 

Sajnos, nem csak pozitív események történtek velünk. Elment egyesületünk megálmo-
dója, kezdeményező bizottsági tagja, első, majd később tiszteletbeli elnöke, Mojzes Antal. 
Halála előtt néhány nappal felhívott telefonon, és az egyesület ügyeiről beszélgettünk. Örült, 
hogy sikerült egyben tartani az egyesületet, megőrizni önállóságát. 

 Vigyázzunk szeretett egyesületünkre, segítsük egymást! Ehhez kívánok mindnyájunk-
nak kitartást és jó egészséget! 

paStyIK László bemutatja az Évkönyvet az évi közgyűlésen.
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2015. évi díjazottjaink: SzedLár Rudolf, pecze Rózsa és urI Ferenc

A csaknem teljes elnökség: SzedLár Rudolf, beSnyI Károly, cSontI István, taKácS Etelka, 
 táboroSI László, GuLyáS László, naGyGyörGy Zoltán és toMIK Nimród. 

(Nincs a képen paStyIK László, aki szintén elnökségi tag)
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naGy Tibor
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Képek az őszi tanácskozásról
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egy része

A tanácskozás 
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