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Bevezetés

Isten hozta a Délvidéken!

Az előttünk fekvő rónák a Kárpát-medence bár nagyon különleges, 
de talán legkevésbé ismert tájegysége: Erdély, a Felvidék, de való-
színűleg még Kárpátalja is sokkal nagyobb népszerűségnek és is-
mertségnek örvend a magyarországi turisták körében. Mindenképpen 
érdemes megismernünk a Délvidéket is, mert nemzeti kultúránk és 
ezerszáz éves kárpát-medencei történelmünk ezer szállal kötődik e 
tájhoz. Középkori történelmünk leggazdagabb vidéke a török elleni 
harcok idején sorsfordító csaták színtere lett, az ekkoriban épült várak 
– mint például Galambóc vagy Bács vára – középkori építészetünk 
kimagasló alkotásai. A világtörténelmi jelentőségű, 1456-os nándor-
fehérvári diadalt is a Délvidéken, a mai Belgrád területén aratták! 
A százötven éves pusztítás után gyorsan újra benépesülő terület az 
1848-49-es szabadságharcban került ismét történelmünk fő sodorvo-
nalába. A 13 aradi vértanú közül 5 kötődik a Délvidékhez, ami ekkor 
nevezetes csaták színhelye is volt. Az Osztrák–Magyar Monarchia 
boldog békeidejében a gazdagon termő síkság végre újból jóléttel 
ajándékozhatta meg lakóit. A 19–20. század fordulóján legjelesebb 
építészeink tervei alapján épültek fel azok a különlegesen szép épü-
letek, melyek több itteni városközpontot máig szinte ékszerdobozzá 
varázsolnak, és ekkor születtek itt azok a híres művészek, tudósok, 
politikusok és sportolók, akik nélkül elképzelhetetlen 20. századi tör-
ténelmünk és kultúránk. Itt látta meg a napvilágot Kosztolányi De-
zső, Csáth Géza, de Rákosi Mátyás is, és napjaink hírességei között 
szintén sok a délvidéki. Ki ne ismerné például Rúzsa Magdit, Szeles 
Mónikát, Csernus Imrét, Komlós Jucit, Lajkó Félixet, Radulovics 
Bojánát vagy Lékó Pétert? Ők mindannyian e vidék szülöttei.

Bár a Dél-Alföld, vagyis a régi Magyarország Délvidéke, a ma 
Vajdaságként is ismert terület a török pusztítás következtében nem 
olyan gazdag épített kulturális emlékekben, mint mondjuk Erdély 
vagy a Felvidék, ilyen vonatkozásban is megvannak a maga értékei. 
Az itt élők nyelvi, vallási és kulturális önazonosságának sokfélesége 
az, ami nagyon különlegessé teszi az előttünk fekvő rónákat. A török 
utáni (majd az azóta is folyton ismétlődő) telepítések következtében 
gyakran egy falun belül is tucatnyi nemzetiség él egymás mellett, 
természetesen legtöbbször magyarok is. A legtöbb településnél mi is 
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feltüntetjük a nemzetiségi arányokat, ám csak az adott településen 
számbelileg jelentősebb etnikai csoportok adatait közöljük. A felso-
roltakon kívül szinte minden esetben – bár kisebb nagyságrendben 
– több más nemzetiség is él az adott településeken. (Amikor a telepü-
lések ismertetése előtt számadatokat találunk, figyeljük meg, milyen 
beszédesek ezek! Gondoljunk bele, hogy minden szám egy-egy, a ki-
sebbségi sors hátrányai ellenére nyelvéhez és nemzetiségéhez hűsé-
gesen ragaszkodó magyart vagy más nemzetiségi személyt jelent.)

Az útikönyv szerkesztése 2010. április 7-én zárult. A benne szerep-
lő adatokat, információkat a legnagyobb gondossággal igyekeztünk 
beszerezni, összeállítani, ennek ellenére azok pontosságáért és ak-
tualitásáért felelősséget nem tudunk vállalni. Utazás előtt – a pontos 
tájékozódás érdekében – célszerű utánanézni ezeknek. 

Budapest, 2010. április 
A szerzők

Általános tudnivalók

Délvidék-Vajdaság 
legfontosabb adatai
Terület:  21.500 km2

Lakosság: 2.031.992 (2002. évi adat)
Népsűrűség: 94,51 fő/km2

Közjogi állapot: A Délvidék hivatalos neve Vajdaság Autonóm Tar-
tomány, mely rendelkezik kormánnyal és képviselőházzal, amelyek 
a szerbiai alkotmánnyal összhangban meghatározott hatáskörrel mű-
ködnek. 2008 szeptemberében a tartományi képviselőház megszavaz-
ta a tartomány statútumát, melyet Szerbia parlamentje 2009. novem-
ber 30-án elfogadott. Ennek értelmében a Tartomány saját jelképeket 
használhat, saját törvényeket hozhat, nemzetközi megállapodásokat 
köthet, saját vagyonnal rendelkezhet. Vajdaság tartomány székvárosa 
Újvidék, második legnagyobb városa Szabadka.

Hivatalos nyelvek: A tartománynak elvileg 6 hivatalos nyelve van: 
szerb, magyar, horvát, román, szlovák, ruszin.

Közigazgatás: A Vajdaság hivatalosan 7 körzetre (szerbül: Okrug) 
van felosztva, melyek az alábbiak: (Észak-Bácskai körzet, Dél-Bács-
kai körzet, Nyugat-Bácskai körzet, Észak-Bánsági körzet, Közép-
Bánsági körzet, Dél-Bánsági körzet és Szerémségi körzet). Ezek a 
körzetek nem mindig követik a tájegységek természetes földrajzi ha-
tárait. A körzetek összesen 45 községre (szerbül: opština) oszlanak, 
amelyek a magyarországi szóhasználattól eltérően több kisebb falu 
és város közös közigazgatási egységeit jelentik, hasonlóan az egykori 
magyarországi járásokhoz. A községek legjelentősebb települései a 
községközpontok, amelyek általában az egész község névadói is egy-
ben. A Vajdaság 465 településéből 52 város, illetve városias jellegű.

Nemzetiségek: A Vajdaság lakosságának nemzetiségi megoszlása a 
2002. évi népszámlálás adatai alapján az alábbiak szerint alakult: 
szerbek  65,05 %, 
magyarok 14,28 %, 
szlovákok    2,79 %, 
horvátok    2,78 %, 
jugoszlávok    2,45 %, 
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montenegróiak   1,75 %, 
románok    1,50 %, 
cigányok   1,43 %, 
bunyevácok    0,97 %, 
ruszinok    0,77 %, 
macedónok   0,58 %, 
ukránok    0,23 %
egyéb    5,42 %

Vallás: A Tartomány lakosságának nagy része görögkeleti szerb val-
lású, de jelentős számban élnek itt katolikusok, reformátusok, evan-
gélikusok, továbbá mohamedánok és más, kisebb egyházak követői.  

Földrajzi adottságok, természeti 
viszonyok
,,A Délvidék egyedülálló tája hazánknak. Télen hidegebb, mint a leg-
mélyebb erdélyi völgyek, nyáron forrósága a Balkánéval vetekedő. 
Telei a hóbundás orosz pusztákat, nyarai a kiégett török tájakat jut-
tatják eszünkbe. Aki itt nőtt fel, otthonosan járná be a hóba süppedt 
orosz udvarházakat, mint ahogy nem érezné magát idegennek, ha sor-
sa Rodostóban vetné ki. Tájunk sokfelé mutat, és változó korhangula-
taival sokkal tart rokonságot. Mértéktelen, szeszélyes, kiszámíthatat-
lan vidék ez.”                                                               Szirmai Károly

Az általunk tárgyalt Délvidék (Vajdaság) területét a Duna, a Tisza és 
a Száva három nagy földrajzi tájegységre osztja:
 Bácska (szerbül: Bačka) 
 Bánság (szerbül: Banat)
 Szerémség (szerbül: Srem) 

A földrajzi értelemben vett Bácska északi része ma is Magyaror-
szág része, így földrajzi értelemben Közép- és Dél-Bácska képezi a 
Szerbiához tartozó Bácskát.

A Bánságot (vagy más néven Bánátot) a román–szerb határ kettévág-
ja, így tulajdonképpen csak Nyugat-Bánság képezi Szerbia részét.

A Szerémséget a szerb–horvát határ osztja kétfelé, Szerbiához ilyen 
értelemben csupán Kelet-Szerémség tartozik.

Bácska és a Bánság a magyar Alföld természetes folytatása, je-
lentős része a Duna és a Tisza löszteraszán fekszik, ebbe mélyed 
bele a két folyó széles árterülete. A Dél-Alföld felszínét, melyből 
a Szerémségben a Tarcal-hegység (szerbül: Fruška gora), a Bánság 

(Temesköz) délkeleti határán pedig a Verseci-hegység emelkedik 
ki, a folyók által lerakott hordalék és a jégkorban uralkodó szelek 
alakították ki. A Délvidék nagy része az erdőspuszták övezetébe tar-
tozik. A Duna és a Száva árterületét, valamint a Tarcal- és a Verseci-
hegységet eredetileg szinte összefüggő erdőtakaró borította, helyü-
ket az elmúlt századokban erdőültetvények és szőlők váltották fel. 
A szárazabb területeket az akácosok uralják, de a homoktalajokon 
(például a Delibláti homokpusztán) jelentős mennyiségben telepítet-
tek feketefenyőt is, míg a nedvesebb területeket a hibrid nyárfák ál-
lományai foglalják el. A látszólag egyhangú síkság élővilága a talaj- 
és vízviszonyok sokszínűsége következtében változatosabb. Mivel a 
Délvidék területének több mint háromnegyed részét a mezőgazdaság 
hasznosítja, a természetes élőhelyek csak kis töredékeikben maradtak 
fenn. A helyi vagy országos védelem alatt álló területek nagysága a 
tartomány területének alig 6%-a, de ez az arány évről-évre növekszik. 
A tartományban csak egy nemzeti park van, mert a Tarcal-hegység 
területén kívül sehol nincs olyan változatos, őshonos élővilág, ami 
indokolttá tette volna a kialakítását. A Délvidéken található még 8 
természetvédelmi park és 22 természetvédelmi rezervátum is. 

A Bánság löszteraszain a talajvíz közelsége folytán szikes puszták 
alakultak ki, s rajtuk a sós talajokhoz alkalmazkodott jellegzetes ál-
lat- és növényvilág telepedett meg. A művelésre alkalmatlan szikes 
talajokon maradtak fönn a Délvidék utolsó nagy legelőterületei, s raj-
tuk a túzok utolsó itteni állománya, melynek védelmére rezervátum 
létesült Homokrév közelében. 

A bácskai homokterületek nemzetközi viszonylatban is jelentősek. 
A szabadka-horgosi homokvidéken a hullámos homokfelszín mélye-
déseiben láprétek, láperdők alakultak ki. Ez a mozaikos táj a tanyás 
gazdálkodásra volt alkalmas: a magasabb területeket feltörték, a la-
posokat pedig kaszálóként használták. A határvidék tanyavilágába 
ékelődve így maradtak fenn a hajdani növényzet maradványai. 

A Dél-Bánságban fekvő Delibláti homokpusztát igen szélsőséges ter-
mészeti viszonyok jellemzik. Habár már ezt a homokterületet is az ül-
tetett erdők uralják, jelentős területeken maradtak meg nyílt homoki 
gyepek és zárt homokpusztagyepek, illetve homoki legelők.

A tartomány legmagasabb pontja a Bánságban található, ez a 
Verseci-hegység csúcsa, a Kudrici tető (641 m).

Éghajlat
A Délvidék mérsékelt-kontinentális éghajlatú terület. Évi átlaghőmér-
séklete 11°C, januárban átlagosan –1°C-ot, júliusban pedig 21°C-ot 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
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mérnek. A napsütéses órák száma évi 2070, a zavartalan napsütéses 
napok aránya nyáron 64%, míg télen 25 %. Az évi átlagos csapadék-
mennyiség 610 mm, a legcsapadékosabb hónap a június, a legszára-
zabb pedig az október. 

Gazdaság
Az egykori Jugoszlávia éléskamrájának számító Vajdaság Szerbia 
gazdaságilag legfejlettebb térsége. A mezőgazdaság mellett az ipar 
sem elhanyagolható, amely nagymértékben a mezőgazdasági termé-
kek feldolgozására épül. A tartomány területének 75%-a kiváló minő-
ségű szántóföld, a Szenttamás és Óbecse környéki földeknek például 
a legmagasabb a humusztartalmuk a világon. 

A tartományban a nemzeti össztermék 208 milliárd dinárt tett ki 
2003-ban. Ez megközelítőleg 40%-a a szerbiai nemzeti össztermék-
nek, habár a tartomány lakossága az ország összlakosságának csak 
egynegyede. A nemzeti jövedelem 21%-át a mezőgazdaság, 39%-át 
a feldolgozóipar, 18%-át a kereskedelem, 5%-át az építőipar adja. A 
jövedelem felét a magánszféra termeli meg.

A tartomány lakosságának 45%-a (912.800 fő) áll munkaviszony-
ban, ezen belül 20% a mezőgazdaságban, 25% a feldolgozóiparban 
dolgozik. A munkanélküliek aránya több mint 20%. Az átlagjövede-
lem havi 28.000 dinár, azaz kb. 350 euró, a minimálbér 9600 dinár. 
A hivatalos statisztika szerint a lakosság legalább 20%-a a létmini-
mum környékén vagy alatta él. A külkereskedelmi mérleg évek óta 
negatív, az ipari technológiák jórészt elavultak, a cégek jelentős része 
veszteséges. A folyamatban levő magánosítás törvényi szabályozása, 
átláthatósága sokak szerint nem megfelelő. 

Népesség, nemzetiségek, vallás
,,Az én őseim nem a Vereckei-szoroson jöttek át, a fehér lovat a hon-
foglaló magyarokkal, Csaba kibuggyanó vérét én a harmadik osztály 
olvasókönyvében láttam először. (…) Apai ősöm II. József idejében 
költözött erre a földre mint sváb telepes, anyám családja szintén ba-
tyus volt, de francia. Nagyszüleimmel gyerekkoromban többet beszél-
tem németül, mint magyarul, sőt szüleim is a német beszédre fogtak 
(…) Én hiszem és vallom, hogy jó magyar vagyok, származásom el-
lenére is, de nem tagadhatom le a valóságot, amelyet a miliővel és 
nevelésemmel kaptam. Nem szakíthatom ki magamból az emléket, 
amely Dušanokat és Đuricákat őriz bennem, és nem a szerb népdalo-
kat, amelyeket guszalé-maszalé közben és Illés-tűznél tanultam.”

Herceg János

Az Árpád-kor végétől az 1500-as évek elejéig, tehát a török hó-
doltság előtti évszázadokban Bácska, Bánság és Szerémség területe 
gazdaságilag fejlett, döntően magyar lakosságú vidék volt. Ám a 
török megjelenését, majd az ország három részre szakadását követő-
en, a gyakori háborúskodások és a magyar lakosság ezzel járó óriási 
vérveszteségének következtében Dél-Magyarország elnéptelenedett, 
egy idő után vadvizek vették birtokba a hatalmas, maláriával fertő-
zött levegőjű, fátlan pusztaságot. A 18. század végéig kellett várni 
arra, hogy a török háborúk végével, a betelepítések nyomán a terület 
újból benépesüljön, mezőgazdasága ismét felvirágozzék. Az újkor-
ban a Délvidéket kiváló földjei, kiterjedt csatornarendszere ismét 
Magyarország éléskamrájává tették, még ha ekkor már a visszatéré-
sükben sokáig akadályozott magyarok csak kisebb részét jelentették 
is a rendkívül tarka összetételű lakosságnak. A Balkánról bevándorló 
délszlávok nagyobb része szerb volt és a görögkeleti vallást követte, 
másik részük – a bunyevácok és a sokácok – katolikusok voltak; ők 
Boszniából a török sorozatos vérengzései elől vándoroltak a ference-
sek vezetésével Bács vármegyébe. A török időket átvészelt csekély 
számú őslakos magyarság után újonnan betelepült magyarok kez-
detben többnyire római katolikusok voltak, és főleg Heves, Borsod 
és Nógrád vármegyéből érkeztek a vidékre a 18. század közepétől. 
Adminisztratív akadályok miatt a református magyarság csak a 18. 
század végétől kezdhetett betelepülni a Délvidékre. Ők leginkább 
a Nagy- és a Kiskunságból, illetve Békés vármegyéből érkeztek. A 
szlovákok jórészt az 1760-as években költöztek Bács környékére, de 
a Temesi Bánságba is. Ők a felvidéki vármegyékből jöttek, nagyobb 
részük evangélikus, de találunk köztük katolikusokat is. A ruszinok 
Magyarország északkeleti vármegyéiből települtek be, és görög ka-
tolikus vallásúak. A második világháború végéig számban jelentős 
etnikai csoportot képeztek a németek is, akik már a török háborúk 
végeztével megjelentek. A németek legtöbben katolikusok és evan-
gélikusok voltak, de reformátusok is akadtak közöttük. 

Az 1910-es népszámlálás adatai szerint, de még Trianon után is soká-
ig a Délvidék lakosságának döntő többsége megközelítően arányosan 
oszlott meg a magyarok, a németek és a délszlávok között. Bácskában 
a lakosság 43 %-a volt magyar 1910-ben, míg a németek aránya 22 
%, a délszlávoké pedig 28 % volt. A Bánátban 1910-ben a magyar la-
kosság aránya 20 %, a németeké 23 %, a délszlávoké pedig 40 % volt.

Ma a népesség kétharmada szerb (1.300.000 fő), egyharmadát pe-
dig nemzeti kisebbségek alkotják. A Délvidék nemzetiségi összeté-

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK



14 15

tele egyre kevésbé sokszínű, ezt tükrözi a térség kulturális, vallási 
és nyelvi szerbesedése is. Legnagyobb lélekszámú nemzetiségként 
még mindig magyarok élnek itt, mai becsült számuk azonban csupán 
270.000 fő, szemben az 1910-es népszámlálás szerinti 424.000 fővel. 
A németség szinte teljesen eltűnt, de továbbra is számottevő a hor-
vátok, ruszinok, szlovákok, románok, bunyevácok, cigányok aránya. 
Kisebb számban, de jelen vannak macedónok, bolgárok, a magukat 
jugoszlávnak, crnagorácnak (montenegróinak) vagy ukránnak vallók 
és más nemzetek tagjai, például a csehek vagy lengyelek is. 

A tartomány lakosságának népszaporulata – különösen a magyar-
ság körében – évtizedek óta negatív, a népesség mégsem csökkent, 
a Jugoszlávia felbomlását kísérő polgárháborúk százezernyi szerb 
menekültje (zbeglica) ugyanis előszeretettel választotta új hazájának 
Szerbia leggazdagabb vidékét, Vajdaság Tartományt. 
             (Miklós Csongor összeállításának felhasználásával)

A DÉlVIDÉK 
TÖrTÉNeTe MAgyAr 
SzeMMel
A Délvidéket, azaz a régi Magyarország Délvidékét több mint ti-
zenegy évszázada folyamatosan lakja a magyarság, és bár némely 
részein a viharos történelemmel járó népmozgások következtében 
jelenléte napjainkra lecsökkent, szinte sehol nem szűnt meg. A Kár-
pát-medence déli része a honfoglalás előtt sok népnek adott otthont: 
kelták, rómaiak, majd bolgárok és különböző szláv törzsek is éltek itt. 
A monda szerint a dunai bolgárok utolsó uralkodójának, Zalánnak a 
székhelye a Tisza és a Duna összefolyásánál, Titelnél volt. A délvidé-
ki Bács, Bodrog és Csongrád vármegyék I. (Szent) István uralkodása 
alatt jöttek létre. Első királyunk 1028 körül a Temesközben (mai neve 
Bánság vagy Bánát) verte le Ajtonyt, a Maros-vidék urát. A két évre 
rá püspökké szentelt (Szent) Gellért főpásztori székhelyét az Ajtony-
tól elfoglalt Marosvárra (Csanádra) helyezte. A honfoglalástól kez-
dődően Magyarország Délvidéke az Árpád-kor végéig a legdélebbi 
részek kivételével csaknem színmagyar lakosságú terület volt, bár az 
1200-as évek végére kunok és jászok is települtek a vidékre. A 15. 
században a Szerémség a történeti Magyarország legvirágzóbb me-
zőgazdasági területe volt. A század végére aztán a török kezdődő be-
törései miatt a dél-magyarországi vármegyékből a magyar lakosság 
egy része észak felé húzódott, a török hódítás elől menekülve pedig 
délszlávok – főként szerbek – érkeztek a helyükre. A mohácsi csata 
(1526) után a török seregek hatalmas pusztítást végeztek a Délvidé-
ken. A másfél évszázados hódoltság alatt több százezer magyar pusz-
tult el Bácskában és a Temesközben, akiknek a helyére újabb beván-
dorlók jöttek délről. A görögkeleti szerbek és románok betelepülését 
a török is ösztönözte, szívesebben látta őket, mint a Róma fennható-
sága alá tartozó katolikus magyarokat. Bácska Savoyai Jenő Zentánál 
vívott fényes győzelme után, a karlócai békével szabadult fel 1699-
ben a török uralom alól, a Temesköz csak két évtizeddel később, az 
1718-as pozsareváci békével került Habsburg uralom alá. 1690-ben 
Csernovics Arzén ipeki pátriárka vezetésével nagyobb számú szerb 
települt a Szerémségbe és Bácska déli részébe a teljesen megsem-
misült magyar őslakosság helyébe. A Habsburg hatalom egyrészt a 
török elleni védekezésre, másrészt a magyarság esetleges szabadság-
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törekvéseinek ellensúlyozására kívánta felhasználni az újonnan ér-
kezett, katonailag is jelentős erőt képviselő szerbeket, akiket ezért 
fontos kiváltságokkal is megajándékozott. A szerbek betelepülésük-
kor a Hanbsburg-házól kapott kiváltságai – latinosan privilégiumai 
– képezték a 17-19. század folyamán autonómiatörekvéseik, illetve 
Magyarországtól való elszakadásuk és az 1848-ban Somogytól Erdé-
lyig kikiáltott Szerbiai Vajdaság elcsatolásának ideológiai alapját. A 
Délvidék területén a 17. század végétől kezdődően a még fenyegető 
török veszély okán határőrvidékeket szerveztek, melyeket többnyire 
szerbek laktak, akik a katonáskodáson kívül semmilyen más szolgá-
lattal nem tartoztak. A Habsburgok már az 1703-ban kitört Rákóczi-
szabadságharcban felhasználták a betelepedett szerbeket a magyarok 
ellen. A 18. század közepére a határőrvidékek fokozatos felszámolá-
sával, a területnek a vármegyerendszerbe történő visszatagozásával, 
illetve a földesúri függés megjelenésével a szerbek közül sokan kite-
lepültek; helyüket többnyire Heves, Borsod és Nógrád vármegyéből 
érkezett magyarok foglalták el. Különösen Mária Terézia, majd II. 
József és II. Lipót uralkodása idején jelentős számú németet, szlová-
kot, ruszint és sok más nemzetiséget (például még olaszokat, franci-
ákat és spanyolokat is) telepítettek be a háborúk során megüresedett 
területekre, de az udvar és a helyi földbirtokosok által szervezett te-
lepítések a 19. század elejéig folytatódtak Magyarország Délvidékén. 
A telepítéseket ezután a magyar kormányok próbálták meg folytatni, 
ennek a törekvésnek egyik utolsó mozzanataként a 19. század végén 
Bukovinából való áttelepítéssel – máig meglévő – székely falvakat 
hoztak létre az Al-Duna mentén.

Az 1848–49-es szabadságharcot a Délvidéken a szerb felkelők fel-
lépése nyomán sok helyen rendkívül véres események kísérték, me-
lyek során elsősorban a magyar, a sváb, de gyakran a magyarsággal 
szolidáris, valamint a szabadságharc eszméi mellett kiálló más nem-
zetiségű lakosság is igen sokat szenvedett. Pedig a dolgok biztatóan 
kezdődtek. A szerbek vezetői 1848. március 15-én Újvidéken gyűlést 
tartottak és megfogalmazták követeléseiket, majd küldöttséget me-
nesztettek Pozsonyba, hogy azt ott az országgyűléssel ismertessék. 
Az országgyűlés és Kossuth Lajos rokonszenvvel fogadta a szerbek 
petícióját, meg is éljenezték, amikor a szerb küldött e szavak kísé-
retében ismertette az újvidéki gyűlés határozatait: „Méltóztassanak 
bennünket testvéri karjaik közé, mint ugyanegy hon fiait fogadni, mi 
pedig szent ígéretet teszünk, hogy mi szerbek egyedül csak Magyar-
országért és csak a magyarokért élni és halni fogunk.”

Kossuth egy mellékszobában elbeszélgetett a szerb 
küldöttség tagjaival, de a kezdeti biztató légkör per-
cek alatt elmérgesedett. Az egyik szerb küldött fel-
vetette ugyanis, hogy az országgyűlés a szerbeket 
nemzetként ismerje el, mire Kossuth kijelentette, 
hogy Magyarországon politikai értelemben csak 
egy nemzet elismerése lehetséges. A szerb kül-
döttség egyik tagja néhány pillanatnyi csend után 
válaszul így fogalmazott: „Ha Pozsony megtagad-
ja tőlünk jogaink elismerését, akkor mi azt máshol 
fogjuk keresni.”Az anekdota szerint Kossuth logikus  
válasza igencsak baljóslatú volt: „Akkor köztünk a 
kard fog dönteni.”

Vajdaság mint földrajzi fogalom az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc idején született meg. A Magyarország ellen fellázadt, szerbiai 
önkéntesektől támogatott szerbek 1848. május 13-án kiáltották ki a 
„Szerbiai Vajdaságot”, ezzel fejezve ki önállósodási törekvéseiket. 

A népi emlékezet „nagy szaladás” néven őrizte meg azt, hogy 
1848–49-ben sok délvidéki magyar falu teljes lakosságának el kellett 
menekülnie a szülőföldjéről, ha nem akarta, hogy kardélre hányják 
a felkelők. A „szaladás” után pedig hónapokig (nemegyszer évekig) 
vissza sem merészkedhettek a lakosok elhagyott falvaikba. 

A szabadságharc bukása után Ferenc József császár 1849. novem-
ber 18-án három vármegyéből (Bács–Bodrog, Torontál és a Horvát-
országhoz tartozó Szerém vármegye) hivatalosan is létrehozott egy 
Vajdaság nevű tartományt, majd ugyanő alig több mint egy évtized 
múlva, 1860. december 27-én meg is szüntette azt. Bár manapság 
sokan már a magyarban is áttértek a Vajdaság név használatára a régi 
Magyarország Délvidékéről szólva, megemlítendő, hogy a Vajdaság 
kifejezést 1945 előtt magyarul nem használták.

A szabadságharcot követően, és különösen a kiegyezés után Magyar-
ország legjobb termőfölddel megáldott területe, és annak minden 
nemzetisége végre élvezhette ennek áldásait. Paradox módon sokáig 
legkevésbé a magyarok, hiszen a Délvidéken magyar kézben alig volt 
termőföld: magyar parasztok leginkább a sváb és szerb birtokokon 
dolgozhattak béresként. Gyorsan kiépült a vasúthálózat, melynek se-
gítségével az acélos bácskai búza eljuthatott a távoli piacokra. Ennek 
hasznát nemcsak a Délvidék-szerte gyönyörű, historizáló eklektikus, 
majd szecessziós stílusú városközpontokat felépítő polgárság és a te-
kintélyes kastélyokat ebben az időben építtető földbirtokosság, de a 
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szemmel láthatóan a polgárosodás útján megindult parasztság is él-
vezte. 

Az első világháború után a francia csapatok által támogatott szerb 
katonaság bevonulását követően a szerbekből álló vajdasági képvise-
lőház a lakosság 60%-át alkotó magyarság és németség mellőzésével 
megszavazta a Szerb Királysághoz való csatlakozást. Az impérium-
váltást követő földreform idején a csekély számú magyar nagybirto-
kost mind megfosztották birtokaitól, az így szerzett földeket pedig az 
újonnan érkezett szerb telepeseknek osztották szét, akik számára a 
színmagyar területeken vadonatúj falvakat hoztak létre.

A második világháború alatt Bácska ismét Magyarországhoz ke-
rült, míg a Bánság és Szerémség német megszállás alatt volt. A rövid 
magyar uralom alatt, 1941–1942 között a magyar kormány Bácskába 
bukovinai csángókat telepített. Horthyvára, Hadikhalom, Hadikliget, 
Hadikszállás, Hadikföldje, Hadiknépe, Bácsjózseffalva, Józsefháza, 
Andrásföldje, Bácsandrásfalva, Andrásmagyar, Bácsistensegíts, 
Istenvelünk, Istenkeze stb. nevű telepeiket a történelem hamar elso-
dorta, minthogy lakóik 1944-ben Magyarországra voltak kénytelenek 
menekülni, ahol az onnan kitelepített svábok falvaiban telepítették le 
őket. 

A második világháború évei újra sok szenvedést hoztak az itt élők-
nek. Előbb Bácska szerb többségű délkeleti térségében hajtottak vég-
re a magyar csapatok sok ártatlan áldozatot követelő partizánellenes 
akciókat, majd a háború végén 1944–45-ben a jugoszláv partizánok 
kegyetlen megtorlása következett az ártatlan magyar és német lakos-
sággal szemben. 

A történelembe újvidéki vérengzés néven bevonult 1942. januári ese-
ményeknek mintegy 3300-3800 döntően szerb és zsidó polgári lakos 
esett áldozatul Újvidéken és környékén; az 1944–45-ös megtorlás 
ártatlan magyar polgári áldozatainak számát pedig Délvidék-szerte 
30–40.000 főre teszik.

Az újvidéki események már a világháború idején 
botrányt kavartak Magyarországon. Előbb belső 
katonai vizsgálat, majd a fő tettesek (Feketehalmy 
Czeydner Ferenc altábornagy, Grassy József ve-
zérőrnagy, Deák László ezredes és számos csend-
őrtiszt) ellen már 1943-ban bírósági eljárás indult. 
Megjegyzendő, hogy a II. világháború folyamán 
párját ritkító eset, hogy valamely ország a saját

hadseregének egységei ellen rendelt el vizsgálatot 
a lakossággal szemben elkövetett atrocitások miatt. 
A tárgyalás során a magyar bíróság halálra ítélte a 
fő felelősöket, az ítéletek végrehajtására azonban
nem került sor, mivel a szabadlábon védekező el-
ítéltek Németországba menekültek. A háború után 
azonban a felelősöket Jugoszláviának kiadták, ahol 
a háborús bűnösöket újból elítélték és kivégezték.

Az 1944–45-ös megtorlás ártatlan magyar áldozatainak ügye a leg-
utóbbi időkig tabutémának számított a Délvidéken, ma már azonban 
számos történelmi, helytörténeti és szépirodalmi mű foglalkozik a 
háború végi magyar tragédiával. Sajnos a mai Szerbiában még nem 
érett meg a helyzet a múlttal való szembenézésre, sőt sok helyen még 
az áldozatok emlékére emelt szerény emlékműveket is összetörik, el-
pusztítják.

1944 végétől Bácska, a Bánság és a Szerémség ismét Jugoszláviához 
került. Az elüldözött magyarok és németek helyére szerte a Délvidé-
ken nemzetiségileg és politikailag „megbízható” szerbeket és monte-
negróiakat telepítettek, jelentősen módosítva ezzel a terület nemze-
tiségi összetételét. Jugoszlávia a háború utáni évtizedekben ügyesen 
kihasználta függetlenségét, és gyors gazdasági fejlődést ért el, ami-
nek egy ideig a helyi magyarság is haszonélvezője volt. Az 1974-ben 
meghozott új jugoszláv alkotmány magas szintű autonómiát adott 
Vajdaság tartománynak, amelyet azonban 1989-ben felszámoltak. Az 
1960-as évektől előbb a puha diktatúra időszakában, majd az 1990-
es évektől a délszláv háborúk éveiben délvidékiek tömegei – köztük 
magyarok tízezrei – települtek ki az országból. A magyarok közül 
különösen sokan választották új hazájuknak Ausztráliát, Nyugat-Eu-
rópa valamely országát, illetve utóbb Magyarországot. Ám a terület 
népessége alig csökkent, mert a ’90-es évektől kezdődő balkáni hábo-
rúk hatására szerbek újabb tömegei települtek be, sokszor a magyar 
többségű településekre, gyakran állami támogatással. 
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gyAKOrlATI 
TUDNIVAlÓK
Árak
Korábban a Délvidékre látogató magyar turista általában a hazainál 
kedvezőbb árakkal találkozhatott, az utóbbi időszakban azonban az 
árszínvonal jelentősen közelített a magyarországihoz. Az üzemanyag, 
az alapvető élelmiszerek olcsóbbak, mint hazánkban, de utóbbiak 
esetében sok függ a vásárlás helyétől és attól, hogy az adott terméket 
Szerbiában állítják-e elő.

Viszonylag olcsón lehet vásárolni és gyakran még a kiírt árakból is 
lehet alkudni a jelentősebb települések piacain, például a szabadkai 
nagypiacon. Itt szinte bármilyen ruházat és elektronikus cikk megta-
lálható, bár ezek eredete sokszor kétséges.

Borravaló
Éttermekben, kávézókban, taxival való utazás esetén a nálunk is 
megszokott 10% körüli borravalót szoktak adni.

Egészségügyi ellátás
Az orvosok, az ápolók, a kórházi személyzet általában magasan kép-
zett, de a rendelők, kórházak felszereltsége a legtöbbször nem éri el 
az európai színvonalat. A Magyarországon egészségbiztosítással ren-
delkező állampolgárok ingyenes sürgősségi ellátásra jogosultak Szer-
biában, ennek ellenére célszerű az utazás megkezdése előtt átfogó 
betegség- és balesetbiztosítást kötni.

Baleset, vagy komolyabb rosszullét esetén orvosi segítséget, men-
tőt a 94-es segélyszámon hívhatunk. 

Elektromos csatlakozás
A Vajdaságban a konnektorok kiépítettsége általában megegyezik a 
Magyarországon megszokottal.

Fontos címek
Belgrád – Magyar Nagykövetség
Cím: Krunska 72. 11000 Beograd
Előhívó: +381-11
Telefon: 244-0472, 244-7479, 244-3739
Ügyelet: +381-63-211-602 Fax: 344-1876
Honlap: www.mfa.gov.hu/emb/belgrade

Belgrád – Nagykövetség Konzuli Osztálya
Cím: Ulica Vladete Kovačevica 3.
Előhívó: +381-11
Telefon: 369-3400, 369-1974 
Ügyelet: +381-63-374-254
Fax: 369-3401
Ügyfélfogadás: hétfőtől–csütörtökig: 8:30–16:00
pénteken: 8:30–13:30

Szabadka – Főkonzulátus
Cím: Ðure Đakovica u. 1–3. (a pályaudvarral szemben található)
Telefon: +381-24-626-300, 00-381-24-554-811
Ügyelet: +381-63-519-790 magyar nyelven
Fax: +381-24-552-427, 00-381-24-552-427
E-mail: mission.sab@kum.hu
Honlap: www.mfa.gov.hu/cons/subotica
Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök: 9:00–15:00 
péntek: 9:00–13:00

A konzuli szolgálat segítséget nyújt a bajba jutott magyar állampol-
gárnak, ha például útlevele elveszett, ellopták azt, vagy megrongá-
lódott; ha baleset érte, ha súlyosan megbetegedett, vagy bűncselek-
mény áldozatává vált, illetve ha a helyi hatóságok személyes szabad-
ságában korlátozzák. A konzuli szolgálat azonban anyagi támogatást 
nem tud adni, kölcsönt nem tud folyósítani.

Gyógyszertárak
Belgrádban a gyógyszertárak általában 7:00–19:00 óra között tarta-
nak nyitva. Éjjel-nappal felkereshető gyógyszertárak: 

Szabadkán a Főtéren (Trg Slobode 1.) a Városháza épületében talál-
ható 1. számú gyógyszertár hétköznap 7:30-től 22:00 óráig, szom-

Gyógyszertár neve Címe: Telefonszáma:
“Sveti Sava” Nemanjina 2. +381-11-6643-170
“Prvi maj” Kralja Milana 9. +381-11-3241-349
“Bogdan Vujošević” Goce Delčeva 30. +381-11-2601-887
“Zemun” Glavna 34. +381-11-2618-582

“Gornji Grad”
Dr. Đorđa 
Kovačevića 27, 
Lazarevac

+381-11-8129-611
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baton 7:30-től 14:00 óráig tart nyitva. A gyógyszertárban hétvégén 
általában ügyelet van. Tel.: +381-24-552-499 

Határátlépés
Magyar–szerb relációban az útikönyv szerkesztésekor a következő 
határátkelőhelyek működnek:

A közúti határátkelőhelyek többsége kis áteresztőképességű, ezért 
nem ritka, hogy az átkelés hosszú időt vesz igénybe. Több órás vára-
kozás szokott kialakulni azokban az időszakokban (iskolai szünetek 
kezdete, vagy vége, ünnepek időszaka), amikor a Nyugat-Európában 
dolgozó vendégmunkások nagyobb tömegei útra kelnek.

A határátkelőhely 
megnevezése

A határátkelőhely 
nyitvatartási ideje

A határátkelőhelyen 
lebonyolódó forgalom

Bácsalmás-Bajmok 
(közút)

V. 1-jétől IX. 30-ig 
8:00-18:00 óra 
X. 1-jétől IV. 30-ig 
8:00-16:00 óra

Magyar-szerb 
személyforgalom 
(kivéve autóbusz)

Baja Ro-Ro kikötő napkeltétől 
napnyugtáig

Kombinált 
árufuvarozást, és 
fuvarozást végző vízi 
jármű és személyzete 
részére

Hercegszántó-Bački 
Breg (közút) éjjel-nappal Nemzetközi 

személyforgalom

Kelebia-Subotica 
(vasút) éjjel-nappal

Nemzetközi áru- és 
személyforgalom 
Veszélyes hulladék 
szállítására kijelölt hely

Röszke-Horgoš (vasút) éjjel-nappal Nemzetközi áru- és 
személyforgalom

Röszke-Horgoš (közút) éjjel-nappal Nemzetközi áru- és 
személyforgalom

Szeged (nemzetközi 
vízi út a Tiszán)

napkeltétől 
napnyugtáig

Nemzetközi áru- és 
személyforgalom

Tiszasziget-Đala 
(közút)

V. 1-jétől IX. 30-ig 
8:00-18:00 óra  
X. 1-jétől IV. 30-ig 
8:00-16:00 óra

Magyar-szerb 
személyforgalom 
(kivéve autóbusz)

Tompa-Kelebija 
(közút) éjjel-nappal Nemzetközi áru- és 

személyforgalom

Szerbiába való belépéskor a határon a beutazóknak igazolniuk kell, 
hogy tervezett tartózkodásuk időtartamára legalább napi 50 euróval 
rendelkeznek.

Idő
A Vajdaság ugyanabba az időzónába tartozik, mint hazánk. A nyári és 
téli időszámítás rendszere megegyezik a magyarországival.

Információ
Már az utazás megkezdése előtt érdemes összegyűjteni a megfelelő 
információkat, gondoskodni a szállásfoglalásról.

Szerb Vasutak honlapja (angol nyelven): www.serbianrailways.com

Szerb Turisztikai Szervezet: (angol nyelven): www.serbia.travel

Vajdaság hivatalos turisztikai oldala (magyar nyelven is):
www.vojvodinaonline.com

Belgrádi Turisztikai Hivatal (angol nyelven): www.tob.co.rs/eng

Szabadka hivatalos turisztikai információs oldala (magyar nyelven 
is): www.visitsubotica.rs

Útinformáció a Szerb Autós Motoros Szövetség honlapján: (angol, 
német nyelven): www.amss.rs.

Közbiztonság
A közbiztonság összességében és általánosságban európai színtű, a 
magyar állampolgároknak atrocitásra nem kell számítaniuk. Ezzel 
együtt a tömegrendezvények, nemzetközi sportesemények közelében, 
illetve az utazó számára ismeretlen helyeken indokolt a biztonsági 
szabályok fokozott betartása. Érdemes elkerülni a politikai tünteté-
seket, utcai sztrájkok helyszíneit. Különösen ügyeljünk értékeinkre 
a zsúfoltabb közterületeken, bevásárlóközpontokban, piacokon, a re-
pülőtereken vagy a tömegközlekedési eszközökön.

Az erőszakos bűncselekmények viszonylag ritkák és általában a szer-
vezett bűnözéssel függnek össze. Autólopások a nap bármely szaká-
ban előfordulhatnak és főként négykerék meghajtású és luxusautókra 
irányulnak.
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Bármilyen bűncselekmény ér bennünket, célszerű azt mielőbb beje-
lenteni a rendőrségen (rendőrségi sürgősségi szám: 92), illetve jelezni 
az illetékes magyar külképviseleten. 

Pénz, pénzváltás, bankkártyák
Szerbia hivatalos pénze a dinár. Forgalomban vannak 10, 20, 50, 100, 
500, 1000, 5000 dináros címletű papírpénzek és 1, 2, 5, 10, 20 diná-
ros címletű fémpénzek. Nem ajánlott alkalmi utcai váltóknál beválta-
nunk pénzünket, hiszen az elmúlt évtizedekben több ízben cserélték 
a forgalomban lévő pénzeket, ezért külföldiek számára nehéz eldön-
teni, hogy az alkalmi pénzváltó ténylegesen forgalomban lévő bank-
jegyeket ad-e a váltás során. A nagyobb településeken a centrumban, 
piacokon és bevásárlóközpontokban könnyű megtalálni a hivatalos 
váltóhelyeket.  

A szerbiai jogszabályok értelmében magyar állampolgár korlátlan 
összegben vihet be Szerbiába készpénzben valutát, azonban ha a va-
luta értéke meghaladja a 10.000 eurót, akkor azt a határon a vámnál 
egy erre rendszeresített nyomtatványon be kell jelentenie. A vámnál 
a nyomtatványt hitelesítik, és ennek birtokában lehet a 10.000 euró 
feletti valutát készpénzben Szerbia elhagyásakor kivinni.

Szállás
A magánszemélyeknél (nem kereskedelmi szálláshelyeken) megszál-
lóknak érkezés után 24 órán belül regisztráltatnunk kell magunkat 
az illetékes rendőrőrsön. Az ezt elmulasztókat pénzbüntetés, elzárás 
vagy kitoloncolás sújthatja. A regisztrációt elmulasztóknak az ország 
elhagyásával is problémája merülhet fel.

Az útikönyvben általunk felsorolt szálláslehetőségeken kívül sok fa-
luban lehet magánháznál megszállni. Számos településen megszer-
vezték a fizetővendéglátást, amely az olcsó szálláslehetőségen túl 
nagyon jó alkalmat teremt arra, hogy megismerjük a helyiek ven-
dégszeretetét, mindennapi életét és megkóstoljuk a helyi ízeket. Lé-
nyeges szempont lehet az is, hogy így közvetlenül szállásadóinkat 
támogatjuk. A falusi turizmus aktuális kínálatáról utazás előtt az adott 
települések honlapjain érdemes tájékozódnunk.

Telefonszámok
Szerbia országos előhívószáma:         +381
Rendőrség:            92
Tűzoltóság:          93
Mentők:             94

Szerb Autóklub (Auto–Motor Savez Srbije) 
24 órás segélyszolgálata: +381-11-987

Városi hívószámok: 
Belgrád:  011
Újvidék:  021
Szabadka: 024

Ha külföldről telefonálunk, a város hívószámát a kezdő 0 nélkül kell 
használni, pl. Belgrád esetében: +381 11.

Utazás autóval, közlekedési 
szabályok
Szerbia földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan a Balkán fő tranzitálla-
ma. A területén található utak összeköttetést jelentenek egyrészt Nyu-
gat- és Közép-Európa, illetve Görögország és Törökország között. A 
Délvidékre tartók legfontosabb útvonala a magyar államhatár – Sza-
badka – Újvidék – Belgrád autóút, amely útikönyvünk írásakor még 
csak félautópálya formában áll az utazók rendelkezésére, de teljes 
autópályává való kiépítése már megkezdődött.

Majdnem 40 ezer kilométernyi útjával Szerbia – mennyiségileg – a 
közepesen fejlett infrastruktúrájú országok közé tartozik. Az utak mi-
nőségét és besorolását illetően azonban alaposan elmarad Európától, 
mert a meglévőknek csupán egyharmada számít első- és másodrendű 
útnak. Az autópályák hossza mindössze 435 kilométer. Az autópályák 
díjkötelesek, fizetni dinárban, vagy euróban az autópálya-kapuknál 
kell. A Belgrád felé tartó félautópálya díjai 2010 tavaszán:
 Szabadka–Belgrád 6 euro;
 Szabadka–Újvidék: 3,6 euro; 
 Újvidék–Belgrád: 2,6 euro
A fizető kapuknál érdemes szerb dinárral fizetni, mivel az euróval 
való fizetésnél felárat számítanak fel.
Az utak főleg a turistaszezon idején, a nyári hónapokban túlterheltek. 
Ezt a helyzetet súlyosbítja az iskolaév elején, illetve végén, vagy az 
iskolai szünetekben meginduló hazai és külföldi vendégmunkás-áradat.

A szerbiai sofőröknek nem a fő jellemzője a közlekedési szabályok 
betartása, az udvarias és körültekintő vezetés. Gyakran találkozha-
tunk – főképpen a Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások kö-
rében – olyan autósokkal, akik az úti céljukhoz való mielőbbi eljutás 
érdekében a megengedett legnagyobb sebességre, vagy az előzésre 
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vonatkozó szabályokat nem tartják be. Elterjedt szokás a záróvonalak 
figyelmen kívül hagyásán kívül az, hogy az autósok az előzés meg-
kezdését a fényszóró felvillantásával jelzik az előttük haladóknak, a 
kanyarodásnál pedig nem használják az irányjelzőt. 

Különösen legyünk óvatosak a magyar országhatár és Belgrád között 
vezető ún. félautópályán, ahol gyakori, hogy a leállósávot is haladás-
ra használják, és néhány vezető szembejövő forgalomnál is előzésbe 
kezd, arra számítva, hogy a szembejövők majd lehúzódnak a leálló-
sávba. 

A megengedett legnagyobb sebesség lakott településen belül 50 km/óra, 
településen kívül 80 km/óra, gépkocsiforgalomra fenntartott úton 
(félautópályán is) 100 km/óra, autópályán pedig 120 km/óra. A biz-
tonsági öv használata mindenhol kötelező.

Az utóbbi időben megszaporodott az utak mentén a közlekedési 
szabályok betartását ellenőrző rendőrök száma, különösen külföldiek 
és a vendégmunkások által használt útvonalak mentén számíthatunk 
a sebesség ellenőrzésére. A szabályok megszegői súlyos büntetésre 
számíthatnak. Elvileg nincs helyszíni bírságolás, hanem csekken kell 
befizetni a büntetést, nagyobb kihágás esetén pedig bírósági tárgya-
lásra idézhetik az elkövetőt. A közlekedési szabályokat súlyosan meg-
sértőkre az eljáró ügyeletes bíró akár 25.000 dináros pénzbírságot, 
illetve 60 napig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat büntetésül. 

Az autó és a vezető dokumentumain túl az érvényes biztosítást iga-
zoló zöld kártyával is rendelkezniük kell a turistáknak. A magyar 
jogosítvány érvényes, autóbérlésnél azonban általában nemzetközi 
jogosítványra is szükség van. Nem saját tulajdonú autó használata 
esetén meghatalmazásra van szükség. Ittas vezetésnek számít, ha a 
ellenőrzés során a járművezetőnél 0,05% fölötti véralkoholszintet ál-
lapítanak meg.

A tömegközlekedés általánosságban elavult gépparkkal rendelke zik 
és túlzsúfolt. A taxik használata biztonságos és aránylag  olcsó. Csak 
hivatalosan megjelölt taxit vegyünk igénybe.

Ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítást kötni indulás 
előtt.

Utazás autóbusszal
Budapestről Belgrádba szabadkai, topolyai, szenttamási és újvidéki 
megállóval közvetlen autóbuszjáratot működtet az Orangeways Zrt. 
(www.orangeways.com)
Az útikönyv szerkesztésekor érvényes menetrend szerint a járat 
23:30-kor indul Budapestről és 7:00-ra ér Belgrádba. Visszafelé a 
belgrádi indulás időpontja 21:00, a budapesti érkezésé pedig 4:30.

Utazás kerékpárral
Még utunk megtervezésekor jó, ha tudjuk és átgondoljuk: a Délvidék a 
Kárpát-medence leginkább sík területe, s mint ilyen, biciklivel is teljes 
egészében bejárható, sőt, különösen alkalmas kerékpártúrák szerve-
zésére. Budapesttől Szegedig a vasúton kerékpárszállító kocsi is van 
a személyvonatokon, Szegedtől pedig csak néhány kilométer a határ. 
Szerbiában gyakori, hogy az autóvezetők agresszíven, a közlekedési 
szabályokat be nem tartva közlekednek, ezért legyünk nagyon körül-
tekintőek és lehetőség szerint kerüljük el a nagy forgalmú utakat. 

Utazás szervezett módon
A Délvidékre többek között a Student Lines utazási iroda szervez uta-
kat csoportok részére. (www.studentlines.hu)

Utazás vonattal
Budapest és Belgrád között (Szabadka és Újvidék érintésével) egész 
évben két nappali és egy éjszakai vonatpár közlekedik. A nappali vo-
natok légkondicionáltak, az éjszakai gyorsvonatban pedig fekvőhe-
lyes kocsik és hálókocsik találhatóak.

Az útikönyv szerkesztésének időpontjában a vonatok menetrendje 
az alábbi volt: 

Szabadkára és Magyarkanizsára (Kanjiža) Szegedről is eljuthatunk 
vasúton.
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343 IC 345 341  IC 344 342 340
Ivo Andrić Avala Beograd  Avala Ivo Andrić Beograd

10:05 13:00 23:00 Budapest 
Keleti pu. 14:55 18:04 5:04

12:01 14:50 0:34 Kiskőrös 13:09 15:57 3:16
12:42 15:24 1:16 Kiskunhalas 12:35 15:17 2:40
13:52 16:31 2:23 Subotica 

(Szabadka) 11:29 14:01 1:25

16:21 19:04 4:56 Novi Sad 
(Újvidék) 8:56 11:35 22:54

17:50 20:36 6:29 Beograd 
(Belgrád) 7:20 10:00 21:25
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A közvetlen magyar-szerb forgalomban mindkét érintett vasúttársa-
ság igen jelentős kedvezményt biztosít mind az oda-vissza érvényes, 
mind az egy útra szóló menetjegyekre.

Indulás előtt a vonatok részletes menetrendjéről, a vonatjegy áráról 
és az egyéb tudnivalókról a MÁV-START Zrt. honlapján (www.mav-
start.hu) vagy a pályaudvari információnál tájékozódhatunk.
A nemzetközi vonatok esetében – különösen a téli időszakban – je-
lentős késések is előfordulhatnak.

Vámszabályok
A határon mindenki köteles a határon szolgálatot teljesítő vámhiva-
talnoknak mindennemű poggyászt vagy úti holmit bejelenteni, és a 
vámeljárásban részt venni.

Szerbiába vámmentesen bevihetők a személyes poggyász, a saját vagy 
a család szükségleteire szolgáló dolgok, pótalkatrészek, könyvek, 
sporteszközök stb. E kategóriába tartozik 1 liter tömény szesz, 200 
darab cigaretta vagy ennek megfelelő mennyiségű dohány, valamint a 
személyes szükségletekre szolgáló mennyiségű gyógyszer bevitele is. 
Az országba tilos bevinni lőfegyvert és lőszert (a vadászfegyverek 
és a hozzájuk tartozó muníció ideiglenes, engedélyezett behoza-
talát kivéve), mérgező és egyéb veszélyes anyagokat, vegyszere-
ket, az állam érdekeit veszélyeztető anyagokat (pl. kábítószer) stb. 
Történelmi, kulturális, művészeti értéket képviselő tárgyaknál szük-
séges az illetékes minisztérium (Szövetségi Külgazdasági Minisztéri-
um) engedélyének és az illetékes köztársasági szerv hozzájárulásának 
előzetes beszerzése. Az előbbi minisztérium engedélye szükséges a 
vadásztrófeák kiviteléhez is.

Utazás előtt érdemes további információt beszerezni a Vám- és Pénz-
ügyőrség honlapján (www.vam.hu) vagy a 06 (1) 470-4121, illetve a 
06 (1) 470-4122-es telefonszámán.

Vásárlás, nyitvatartás
Az élelmiszerüzletek általában reggel 6:00-7:00 órától este 18:00-
19:00 óráig, szombaton 13:00-14:00 óráig vannak nyitva. A nagyobb 
településeken általában vasárnap is találunk nyitva tartó élelmiszer-
boltot, illetve éjjel-nappali kisboltokat. Terjedőben vannak a nagyobb 
áruházak, bevásárlóközpontok is (például: Roda, Tus, Mercator, 
Merkur, Valdi, Idea, Interex), amelyek többnyire a Magyarországon 
megszokott nyitva tartással működnek. 

Sok bolt a déli órákra bezár és csak kora délután nyit ki újra, cserében 
viszont este gyakran a hazánkban megszokottnál hosszabb a nyitva 
tartás. Belgrád belvárosában nem ritka, hogy késő éjszaka is nyitva 
találjuk a legkülönfélébb üzleteket.

Magyar nyelvű könyveket Szabadkán, Újvidéken, és a többi nagyobb 
magyar településen (Zenta, Magyarkanizsa, Óbecse stb.) a központ-
ban találunk a Forum könyvesboltokban, ahol a kiadó könyveit és 
más magyar nyelvű kiadványokat vásárolhatunk. Újvidéken a bolt a 
főtéren, Szabadkán a korzón található, ugyanitt magyar nyelvű kiad-
ványokkal jól ellátott antikvárium is várja a könyvbarátokat. 

Jelentősebb piacok a nagyobb városokban találhatóak. Újvidéken a 
Temerinből beérkező út mellett a város szélén, Szabadkán a Zombori 
út mellett találjuk a „bolhapiacot”, a központban pedig a „tejpiacot”; 
Belgrádban sokáig Újbelgrádban volt a „buvljak”, de miután a város-
vezetés a területet más célokra eladta, jelenleg Zimonyban találjuk 
meg az árusokat.

A posták általában 8:00-tól 19:00-ig vannak nyitva, a piacok minden 
nap 6:00-tól 17:00-ig, a bankok nyitvatartása változó, de hétköznap 
17:00-ig többnyire nyitva vannak.

Ünnepnapok, 
munkaszüneti napok
A szerb ünnepek az alábbiak:
január 6–7. Görögkeleti karácsony
január 13–14. Szerb újév (A szerb ortodox egyház ma is a Juliánus 
naptárat használja, emiatt két hetet tolódnak a vallási ünnepek)
január 27. Szent Száva napja – az önálló szerb ortodox egyház meg-
alapítója, a szerb oktatás és kultúra védőszentje. Szent Száva napja 
fontos nemzeti ünnep, iskolaszüneti nap.
február 15. A szerb államiság ünnepe, 1804-ben e napon kezdődött az 
első szerb felkelés a török uralom ellen.
Húsvét.
május 6–7. Đurđevdan (Szent György napja) – egyházi ünnep, Ederlezi 
néven a romáknál is tavaszköszöntő ünnep. 
június 28. Vidovdan (Szent Vitus napja) – a rigómezei csata (a szerb 
„mohácsi vész”) emléknapja, egyházi ünnep. 1389-ben e napon szen-
vedett vereséget Koszovón Lázár szerb fejedelem a töröktől.
egész éven át: Szláva – családi-vallási ünnep. A szerb családokban 
férfiágon öröklődik valamely szent tisztelete, s annak napját hagyo-
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mányos ételekkel (slavski kolač, slatko) és vallási szertartásokkal 
ülik meg. A legnépszerűbb védőszentek közé tartozik Szent Vitus, 
Szent Száva, Szent Trifun, Szent György, Szent Demeter, Szent Mi-
hály, Keresztelő Szent János és Szent Miklós. 

A hivatalos munkaszüneti napok az alábbiak: 
Január 1. és 2. Újév, 
Január 6–7. Görögkeleti karácsony, 
Február 15. A szerb államiság ünnepe, 
Ortodox nagypéntek és húsvéthétfő (változó időpontban), 
Május 1–2. A munka ünnepe, 
Amennyiben az ünnepnapok hétvégére esnek előfordul, hogy a hét-
végét megelőző, vagy az azt követő nap minősül munkaszüneti nap-
nak.

Úti okmányok
Érvényes úti okmányokkal (útlevéllel) rendelkező magyar állampol-
gárok vízum nélkül utazhatnak be Szerbia területére, és ott az első 
beutazás időpontjától számított hat hónapon belül összesen legfel-
jebb kilencven napig tartózkodhatnak, átutazhatnak és kiutazhatnak. 

Vendégszeretet
Megkerülhetetlen, hogy szóljunk a személyes találkozások jelentősé-
géről. A délvidéki emberek nagyon vendégszeretők, és ez nem csak a 
helyi magyarokra igaz. Itt már azzal a mediterrán szívélyességgel ta-
lálkozunk, melyhez hozzátartozik, hogy a messziről jött idegent, még 
ha csak turista is, és ha csak egy kávéra is, de meghívják az otthonuk-
ba, ha érzik az őszinte érdeklődést szülőföldjük, tájaik és életük iránt. 
Készüljünk fel erre, és ragadjuk meg a lehetőséget összebarátkozni az 
itteniekkel és kapcsolatokat építeni ezen a tájon!

Vendégváró események
A délvidéki magyarság közös nagy kulturális ünnepei és seregszem-
léi az alábbiak:

A Gyöngyösbokréta a délvidéki népi együttesek színpompás se-
regszemléje, 1936-ban indította útjára az akkor megalakult gombosi 
néptánccsoport. Az indulásról 1936-ban a Kalangya című folyóirat-
ban Kende Ferenc így ír: „Mint jótékony, üdítő hűs hullám gyűrű-
zik a Dunabánságon keresztül a Gyöngyösbokréta... Táncai üteme 
vérünk áramlását gyorsítja és viseletük képrázatos színei szemünket 
kacagtatja... A mi Gyöngyösbokrétánk üde és friss. A szeretet keltet-

te életre... népünk megnyilatkozása ez, természetes őszinteségben és 
kedves egyszerűségében.” A fesztivál 1969-től éledt ismét újjá Nyu-
gat-Bácska hagyományőrző falvaiban, országjáró körútját 1972-ben 
kezdte meg, s azóta minden évben más település ad helyszínt a Dél-
vidék legrangosabb néptáncgálájának.

 A vajdasági falvak és tanyák alapvető hangszere a citera volt, 
mint könnyen elkészíthető, olcsó szólóhangszer, amire régtől fogva 
egészen máig táncolni tanul a falusi ifjúság. Sőt! Hagyománytiszte-
letből több délvidéki magyar iskolában minden gyereknek meg kell 
tanulnia citerázni. A citerások seregszemléje lett a Durindó, ame-
lyet 1977 márciusában először Pacséron szerveztek meg, s 1979 óta 
a Gyöngyösbokrétával együtt kerül megrendezésre. A durindó szót 
Moholon gyűjtötték, régen így nevezték a falusi házaknál rendezett, 
citerazenével kísért énekes, táncos összejöveteleket.

Színvonalas hagyományőrző rendezénye még a Délvidéknek a 
Vajdasági Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár, amelyet 1995 óta 
október második szombatján szerveznek meg, s az utóbbi években 
Újvidék a házigazdája. Táncházzenészek és előadók jegyzik az „Őse-
ink zenéje” című rendezvényt, amelynek bemutatója minden évben 
Szenttamáson van. Óvodások színpadi gyermekjátékainak bemutató-
ja a Kőketánc, amelyet Óbecsén láthatunk, szintén évente. Az iskolá-
sok népzenei vetélkedője, a Szólj, síp, szólj már 25 éve mozgósítja a 
fiatalokat, pár éve pedig a Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén is 
van népzene-néptánc döntő.
 Kifejezetten a bánsági szórványfalvak szervezésében megvalósu-
ló éves találkozók a Dél-bánáti szemle és a Dél-bánáti betlehemes 
és karácsonyi népszokások találkozója. Előbbi résztvevői a magyar 
művelődési egyesületek, utóbbi kiegészül az anyanyelvápolókkal, 
plébániai hittancsoportokkal és iskolákkal is. A Szemle időpontja és 
helyszíne évente változik, rendszerint az iskolaév vége előtt rendezik 
meg, míg a betlehemesek hagyományos téli találkozóját ádvent má-
sodik vasárnapja előtti szombaton lehet megtekinteni.
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részletes útikalauz
Útikönyvünkben részletesen bemutatjuk a régi Magyarország Dél-
vidékét, a ma Vajdaságként is ismert területet, valamint a középkori 
Nándorfehérvárt, azaz a mai szerb fővárost, Belgrádot. Fejezetenként 
egy-egy földrajzi területre koncentrálva ismertetjük a látnivalókat és 
érdekességeket, ennek megfelelően a könyv a következő 5 nagy egy-
ségre bontható: Bácska, Bánság, Szerémség, Al-Duna és Belgrád.

A Délvidék területe a török pusztítás következtében épített emlékek-
ben kevésbé gazdag, mint a Kárpát-medence más területei. Útiköny-
vünkben ezért nagy hangsúlyt helyeztünk a hagyományos értelemben 
vett látnivalók bemutatásán túl arra, hogy ismertessük az egyes vá-
rosok, falvak történelmi múltját és szerepét az ott élők nemzetiségi, 
vallási, valamint kulturális életében.

1. Bácska
,,Tarlók közt szikrázó betonút,
beleszalad a nyárba.
Kétoldalt elhagyott asszonyok,
egy-egy hókarú nyárfa.
Úton kisfiú mendegél,
mezítelen a lába.
Föntről, az égből épp olyan,
mintha egyhelyben állna.” 

Fehér Ferenc: Bácskai tájkép

Bácska a régi Magyarország Bács-Bodrog vármegyéjének a triano-
ni békediktátummal a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz (hivata-
los nevén 1929-től Jugoszlávia) csatolt része. Bács-Bodrog megye 
pedig Bács és Bodrog ősi vármegyék egyesítésével jött létre 1802-
ben, Zombor központtal. Bács vármegye első említése 1074-ből 
származik, központja Bács vára volt; Bodrog vármegye első emlí-
tése pedig 1093-ból való, ennek székhelye volt az azóta elpusztult 
Bodrogvár, illetve az 1514-ben fellázadt szerbek által örökre elpusz-
tított Hájszentlőrinc város. Az Alföld három nagytája közül az egyik 
a Duna-Tisza köze, s ennek legdélibb tájegysége a termékeny földű, 
országhatárral kettészakított Bácska. Bácska tehát a magyar Alföld-
nek földrajzilag szerves része.

Bácska a történelmi Magyarország legfontosabb 
mezőgazdasági területe volt. Míg Magyarország 
mai területén a 20 aranykoronás földek mondhatók 
átlagos minőségűeknek, addig Bácskában nem rit-
kák a 40-45 aranykoronás területek sem. A nagy-
kiterjedésű csernozjom talaj igen mély rétegű, a 
terület időjárása is kiváló. Valószínűleg ez Európa 
legjobb termőterülete, szakértői becslések szerint a 
bácskai földek akár 60 millió ember élelmiszerellá-
tását is biztosítani tudnák. 
„Itt ha valaki bukfencet vet, az is kinő..., és ha békén 
hagynák az embereket, jómódban élhetnének ma is 
a föld áldásából.”             Matuska Márton 

Bácska nagyobb része ma Szerbia Vajdaság nevű tartományához tar-
tozik. Területe 9000 km2. Bácska északi részén él a délvidéki magya-
rok háromnegyed része, központjuk Szabadka város. A magyarság 
maradék egynegyed része a Bánságban és Újvidék környékén szét-
szórva él.

1.1. A Duna menti útvonal
Ha a Duna menti útvonalat követjük, Magyarországról jövet Herceg-
szántónál lépjük át a magyar-szerb határt. Hercegszántó érdekessé-
ge, hogy ez a szerb néphagyományokban leggazdagabb települések 
egyike a mai Magyarországon. (Jelképes ez, hogy már utunk elején, 
még a határ innenső oldalán szerb faluval találkozunk. Tekintsük kul-
túráink közötti hídnak!) 

A határátlépést követően Béregen és a kisállatkertjével büszkélkedő 
Küllődön (Kolut) át érünk Bezdánba.

Bezdán, hivatalos neve: Bezdan
Lélekszám: 
1910-ben: 6607 magyar/ 884 német/ 19 szerb
2002-ben: 2983 magyar/ 1256 szerb/ 424 horvát

A település története: A forrásokban 1305-től emlegetett Battyán a 
török hódoltság alatt kapta a mai Bezdán nevét. Ez szerbül örvényt 
jelent, nyilván a széles Dunára utal – és a törökkori szerb betelepü-
lőktől származik. 

Bezdán térségében a magyar honfoglalást és megtelepedést köve-
tően több város (Bodrog, Hájszentlőrinc) és falu (Kengy, Udvard, 
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Szőlős) alakult ki, de ezek a mohácsi vész után mind elnéptele-
nedtek. Egyetlen kivétel közöttük Hájszentlőrinc városa, amelyet 
Sziljánovics szerb fejedelem pusztított el nyomtalanul még az 1514-
es parasztháborút kísérő szerb zavargások folyamán. Bezdánként a 
falut először a török adókönyvek (defterek) említik 1579-ben. Ekkor 
szerbekkel települt be a falu, de ők a Rákóczi-szabadságharc idején 
(1703–1711) elmenekültek, és helyükre 1742-ben Tolna, Baranya, 
Veszprém és Zala vármegyéből katolikus magyarok telepedtek, majd 
1763 és 1768 között jelentős számú szlovák, szerb, horvát és német 
család is költözött a településre. Az újonnan érkezettek – a németeket 
kivéve – hamar a magyarságba olvadtak. Bezdán 1772-ben szerezte 
meg a mezővárosi rangot, illetve évi négy országos vásár tartásának 
jogát. A 19. században a városka megindult a polgárosodás útján, 
ezt mutatja a társasági és egyesületi élet rendkívüli felpezsdülése is. 
Bezdánt aztán a 20. században érzékeny veszteségek érték. Szám-
belileg a legnagyobb veszteség a 700 főnyi németség megtizedelése 
és elüldözése volt a második világháború után, de a háborút követő 
vérengzésekben sok magyar is életét vesztette, akik helyére délszlá-
vokat telepítettek. Később, a magyarság természetes fogyásával és 
lassú elvándorlásával párhuzamosan, az 1990-es években több mint 
800 szerb menekült telepedett a városba, ám a magyar többség máig 
megmaradt a településen.

Látnivalók: Még a város előtt érdemes letérni a horvát határ, illetve 
a Kiskőszeg (Batina) felé vivő útra annak, aki meg akarja nézni az 
1793 és 1802 között épült Ferenc-csatorna 1856-ban elkészült, ipa-
ri műemléknek számító zsilipjét. Ezen a zsilipen keresztül engedtek 
vizet a Dunát a Tiszával összekötő Ferenc-csatornába, mely nemcsak 
összeköttetést biztosít a két folyó között, hanem a 19. századi mo-
csár-lecsapolásokban is nagy szerepe volt.

A délvidéki földműves lakosság sokszor tehetetlen 
volt az áradásokkal szemben. A helyzet megoldá-
sára az Angliából hazatért kincstári mérnök, Kiss 
József és Gábor öccse kezdeményezésére eleinte 
lecsapoló árkokat ástak, majd 1793-tól komoly épít-
kezések kezdődtek. 1802-ban fel is avatták a Fe-
renc királyról elnevezett csatornát, amely Bezdántól 
Becséig húzódik, 118 km hosszú, 16 méter széles 
és 2 méter az átlagos mélysége. Zseniális, korát 
megelőző mérnöki vállalkozás volt ez, amely 227 
km-rel rövidítette meg a keletről nyugatra haladó 

áruszállítás útját, valamint 120 ezer hold termőföld-
del gazdagította a Duna-Tisza közét. Nem meglepő 
tehát, hogy Kiss József sírjára halálakor a követke-
ző feirat került:
„Itt nyugszik Kiss József, nemzetisége magyar. 
Hogy halhatatlan, a Ferenc-csatorna bizonyítja. 
Hogy halandó, e hideg márvány.” 

Északról Bezdánba érkezve a főutca bal oldalán szembetűnik a klasz-
szicista homlokzatú Szent Simon és Júdás katolikus templom. 1740-
ben épült első formájában, amit a 19. századi bővítések és a neoro-
mán stílusú átépítés követett. A templom érdekessége, hogy tornya a 
szentély fölött található. Oltárképeit, melyek a templom védőszent-
jein kívül Nepomuki Szent Jánost és a Szent Családot ábrázolják, 
Schäffer Béla (1815–1871) akadémikus stílusban alkotó festő ké-
szítette 1847-ben. A nagykárolyi születésű, Pesten és Bécsben tanult 
festőművész a maga korában elismertnek számított, amit az is mutat, 
hogy Düsseldorfban és Szentpétervárott is kapott megbízást.

A falu korábbi istentiszteleti helye a temetőben található. Az 1710 
és 1720 között épült Szentháromság kápolnát a Délvidék legrégeb-
bi népi építészeti emlékeként tartják számon. A bezdáni plébániának 
a törökkor utáni újraszervezése előtt a zombori ferences szerzetesek 
ebben az épületben tartottak istentiszteletet a környéken élő katoli-
kusoknak.

Bezdán nevezetessége a selyemdamasztgyár, ahol még ma is 1871-
ből származó szövőszékeken szőnek. A gyár előzetes bejelentkezés 
után látogatható. (Tel.:+ 381-25-810-137) 

Bezdánban történt 1944. november 3-án a délvidéki magyarokat meg-
tizedelő etnikai tisztogatás egyik legismeretesebb epizódja. Hosszú 
évek kényszerű hallgatása után Cseres Tibor, akit inkább a Hideg na-
pok írójaként ismernek (érdemes megismerni Vérbosszú Bácskában 
című írását is!) novellát írt az esetről A bezdáni ember címmel. A 
magyar áldozatokat először a tömeggyilkosság helyszínén, a közeli 
Isterbác pusztán temették el, majd 1945-ben a helyi temetőbe kerül-
tek, ahol néhány éve egy emlékkereszt áll mementóul.

Zombor, hivatalos neve: Sombor
Zombor a Duna-melléki út legjelentősebb települése. A magyar határ-
tól mindössze 25 km-re, Szabadkától 60 km-re délnyugatra, a Ferenc-
csatorna mellett fekszik. Ma községi székhely és a Nyugat-Bácskai 
Körzet központja is, melyhez az apatini, a kúlai és a hódsági község 
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tartozik. Zombor községnek összesen mintegy 100.000 lakosa van, 
akiknek fele a városban él.

Lélekszám: 
1910-ben: 11.881 szerb/ 10.078 magyar/ 6234 bunyevác/ 2181 német
2002-ben: 32.988 szerb/ 3743 magyar/ 3197 horvát/ 2222 bunyevác

A település története: Az első írásos adattal 1391-ből rendelkezünk 
a városról. Ekkor még Coborszentmihálynak hívták templomának 
védőszentjéről, illetve a 14.-től a 16. századig a Bodrog vármegyei 
ispánokat is adó Cobor családról, amelynek tagjai a város földesurai 
is voltak. A Cobor család 1479-ben domonkos kolostort alapított a 
városban, és az egyre közeledő oszmán veszély miatt várat is építte-
tett. Az 1514-es parasztháborúban, majd az 1526-os, illetve az 1541-
es török hadjáratok és szerb zavargások következtében a város és 
a környező falvak magyar őslakossága elpusztult, elmenekült vagy 
rabszíjra fűzték. 

Coborszentmihály 1541-től majd’ 150 évre betagozódott a török 
birodalomba. A forrásokban nemsokára megjelent a török nyomán 
érkező és ide betelepülő szerbek ajkán eltorzult Szombor névalak, 
amelyből kétszáz évvel később a Zombor név alakult. Zombor a tö-
rök időkben katonai kerület (náhije) központja volt. Mivel itt, a náhije 
központjában keresztezték egymást a kereskedelmi utak, Zombor je-
lentős kereskedővárossá fejlődött. 

Noha Zombornak 2000 lakóháza, erődje, számos boltja, iskolája, és 
több fogadója, szerája, 14 muzulmán imahelye is volt a törökkorban, 
illetve 6 dzsámi és 1 fürdő is épült ekkor a városban; a 146 évig tartó 
zombori török uralomról szinte semmilyen tárgyi emlék nem maradt 
fenn, kivéve az adókönyvek és az útirajzok feljegyzéseit. Zombor 
1687. szeptember 12-én szabadult fel a török alól. Már abban az év-
ben bosnyák ferencesek vezetésével 5000 katolikus bunyevác bete-
lepülő érkezett, majd 1690-ben Csernovics Arzén ipeki pátriárka ve-
zetésével nagy számban érkezetek görögkeleti szerbek is a városba, 
akik a frissen alapított katonai határőrvidéken határőrök lettek. Ek-
kortól Zombor több mint ötven évig jellegzetes határőrváros lett, amit 
a határőrparancsnok, a kapitány irányított. A város első kapitánya, 
Brankovics János, Brankovics György szerb fejedelem unokaöccse – 
népszerű szerb nevén Janko kenéz – volt, aki Savoyai Jenő oldalán az 
1697-es zentai csatában is részt vett.

1697. szeptember 11-én, a zentai csata napján, 
míg a zombori katonák Janko kenéz vezetésével 
Zentánál harcoltak, török portyázók támadtak a vá-
rosra. A monda szerint az asszonyok és az öregek 
elkergették őket, és megvédték a várost. Ennek 
emlékére sokáig minden este 9-kor a görögkeleti és 
a katolikus templomban is harangoztak. 

Az 1699-es karlócai béke utáni nyugodtabb időszakban a város fej-
lődésnek indult. A felívelést csak az akasztotta meg egy időre, hogy 
II. Rákóczi Ferenc egyik serege 1704-ben a Kecskemétet elpusztító 
szerbek elleni büntetőhadjárat során felégette. A Tiszai határőrvidék 
keretébe tartozva 1702-ben Zombor katonai palánk volt, majd 1717-
ben – a törökökkel szemben szerzett érdemei folytán – katonai városi 
rangot kapott. Előbb járási székhely, majd a Tiszai katonai határőr-
vidék központja lett. Görögkeleti iskoláját 1717-ben, katolikus isko-
láját 1722-ben alapították. 1745-ben, a határőrvidék felszámolását 
követően Zombort mint mezővárost Bács vármegyéhez csatolták, így 
rövid időre elveszítette kiváltságait. Ekkoriban innen is sok munka-
nélkülivé vált szerb határőr települt ki Oroszországba, akik helyébe 
baranyai délszlávok érkeztek. A 18. század derekán a városban meg-
indult a polgárosodás, aminek következtében Zombor gyors fejlődés-
nek indult: kereskedelmi, társadalmi és művelődési központtá vált. 
1749-ben hosszas küzdelem és 150.000 aranyforintnak a bécsi ud-
var javára történő befizetése után Mária Terézia szabad királyi városi 
rangra emelte.

Zombor 1786-ban az ország második legnagyobb megyéjének, az 
egybeolvadt Bács-Bodrog vármegyének a központja lett. Ez új len-
dületet adott a város fejlődésének. 1802-re a város közelében fontos 
gazdasági fejlesztésként megépült a Ferenc-csatorna, melyet Kiss Jó-
zsef, zombori születésű mérnök (1748–1812) tervezett. Az 1870-re 
elkészült Szeged–Zombor–Eszék vasútvonal felgyorsította a város 
gazdasági fejlődését. A század végén történt meg Zombornak az a 
nagyarányú fásítása, amelynek következtében az ostorfák máig ural-
ják és hangulatossá teszik az utcákat. 

A város jeles szülöttei többek között Vértesy (Vrábel) József (1901–
1983) hétszeres magyar válogatott, Európai és olimpiai bajnok vízi-
labdázó, Bárczi Géza (1894–1975) Kossuth-díjas nyelvész, egyete-
mi tanár, a Magyar Tudamányos Akadémia egykori tagja és Ranódy 
László (1919–1983) Kossuth-díjas filmrendező. Ismert filmjei: Ludas 
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Matyi (1949); Légy jó mindhalálig (1960); Pacsirta (1963); Arany-
sárkány (1966). 

Látnivalók: Zombor a rétektől, mocsaraktól és a Mosztonga folyótól 
elhódított dombokra épült, így sok utcája görbe. A zombori körutak 
gyűrűbe fogják a hajdani város erődítményének palánkjaira épült vá-
rosmagot. A körútból sugarasan kiágazó utcák irányát a szomszédos 
települések földrajzi helyzete határozza meg. Minden korszak rá-
nyomta bélyegét a városképre: Zombor régi városmagjában egymás 
mellett szemlélhető a barokk, a rokokó, a klasszicista, a biedermeier 
és a szecessziós építészet. A zomboriak néhány durva beavatkozástól 

eltekintve (mint az új szálloda és az áruház a városközpontban) meg-
őrizték e sokszínű örökséget. 

1A  A Hősök parkja (szerbül Park Heroja) az egykori Kos-
suth és Deák Ferenc utca kereszteződésénél található. A 
szép parkot a helyi magyarok ma is Vásártérnek nevezik, 
hiszen valaha hetipiacokat és jószágvásárokat tartottak 
itt, és csak a tizenkilencedik század végén parkosították. 
A tér közepén 1905-ben felállították az aradi 13 vértanú 
egyikének, a zombori születésű Schweidel József tábor-
noknak a szobrát, amely sajnos nem élte túl az 1918–19-es 
impériumváltást. A park hatalmas, gúlaformára nyírt ti-
szafái különlegesen szépek, közöttük ma jugoszláv parti-
zánok mellszobrai láthatók.

2A  Az egykori vármegyeháza monumentális épülete a Vá-
sártér egyik oldalát határolja. Régebbi részei 1802–1806 
között épültek az egykori Pandúr-szigeten, a város ugyan-
is eredetileg számos ilyen, a mocsaras területből kiemel-
kedő dombon települt. Eklektikus homlokzatát, oldaltor-
nyait és hátsó részét Pártos Gyula tervei szerint 1882-ben 
építették. Ma a községi képviselő-testület és a községi 
szervek székhelye. Az épület dísztermében található Eisenhut 
Ferencnek 1896-ban a zentai csatáról festett 4 x 7 méteres 
képe, a legnagyobb olajfestmény Szerbiában. Az épület 
föld alatti helyiségei voltak valaha a vármegyei börtö-
nök.

3A  A Szent István király vagy Karmelita templom szintén 
az egykori Vásártéren áll. A kéttornyú, romantikus stílusú 
épület pénzhiány miatt majdnem 70 éven át épült. Végül 
1902-ben 10.000 polgár előtt, bunyevác, magyar és német 
üdvözlő beszédek mellett szentelték fel. A benne folyó 
egyházi szolgálatokat 1905 óta a templomhoz kapcsolódó 
karmelita zárda szerzetesei végzik. A templom belső terét 
szép üvegablakok és szobrok díszítik. Orgonája három-
soros billentyűzetű, 47 regiszteres és 3158 sípot szólaltat 
meg. 1926-ban készült, és nagyság szerint a harmadik volt 
az egykori Szerb–Horvát–Szlovén Királyságban. 

4A A Szerb Olvasókör épületéhez (Laza Koszticsról nyerte 
nevét) a régi Vármegyeházzal szemben induló sétálóutcán 
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gyalog érünk el. Az olvasókör 1845. március 24-én alakult 
meg 72 zombori polgár kezdeményezésére. Eklektikus 
stílusú épületét, mely az Olvasókör (Čitaonička) utca 2. 
alatt áll, 1882-ben építették. Azév november 30-án, Szent 
András, az Olvasókör védőszentjének napján szentelték 
fel. A benne kiállított, Sztojkov Száva festőművész által 
adományozott festmények a város legismertebb épületeit, 
valamint az Olvasókör 20 legnevesebb tagját ábrázolják, 
és sajátos galériává teszik.

5A  A Városháza klasszicista stílusú tömbje a közelben áll. 
Az üde színűre festett épület a középkorban itt birtokos 
Cobor család vára helyén épült. Az újkori építésekről 
két időpont tanúskodik a két homlokzaton. MDCCXVIII 
(1718) – amikor Brankovics János gróf, Zombor katonai 
város első kapitánya saját kastélyaként megalapozta az 
épületet; illetve a másik, a Szentháromság tér felé eső ol-
dalon: MDCCCXLII (1842) – ami az építmény jelenlegi 
külalakja elnyerésének idejét jelzi. 1749-től a városi ta-
nács székelt itt, ma pedig a politikai pártok székhelye, és 
itt található a helyi rádió és újság szerkesztősége is.

6A  A Szent György nevét viselő görögkeleti templom (avagy 
Nagytemplom) a Városháza hátsó homlokzata felőli téren 
(Szabadság tér, Trg Slobode) áll, és 1761-ben épült a tö-
rök időkből származó, kis görögkeleti templom helyén. 
1778-ban szentelték fel, de a homlokzat és a torony csak 
1791-ben készült el. A barokk, rokokó és klasszicista stí-
lusjegyeket felmutató templomban található Szimics Pál 
1867 és 1873 között készített szentképfala, mely 77 kü-
lönböző méretű gyönyörű ikont foglal magába. 

A Nagytemplom telkén 1836-ban épült a Görögkeleti egyházköz-
ség épülete a Tanítóképző számára, annak az épületnek az alapjain, 
amelyben 1778-ban megkezdte munkáját a Mrázovics Ábrahám ala-
pította Norma, az első szerb tanítóképző. 1891-ben rusztikus klasszi-
cista stílusban építették át. Gazdag levéltár és képtár található benne.

7A  A régi szerb tanítóképző épülete az I. Péter király utca 
és a Radomir Putnik körút sarkán áll, és 1895-ben épült 
neoreneszánsz stílusban. A kupola alatt szerb nyelven 
olvasható felirat jelentése: Georgije Brankovics a szerb 

népnek. Az adománytevő pátriárka ezen épület emelé-
sével tette lehetővé, hogy a korábbi, kicsinek bizonyuló 
intézmény méltó körülmények között fogadja a leendő 
tanítókat. Ma a tanítóképző múzeuma és könyvtára van 
benne. 

8A  A Galle-házat a Szentháromság téren találjuk. A bieder-
meier stílusú épületet Galle Emil gyógyszerész építtette 
1838-ban, később „Dikina kafana” (Díka kávéháza) né-
ven piroslámpás házként híresült el. Mai külsejét 1881-
ben kapta. 1966 óta a Milan Konjović Galériának ad 
otthont, amit a művész városának adományozott 1060 
festménye őrzésére és bemutatására hoztak létre.

A Grassalkovich-palota a Galle-háztól jobbra áll. Az 1763-ban ba-
rokk stílusban emelt épület a császári vagyonigazgatásnak adott ott-
hont, innen irányították például a németek Bácskába telepítését. A 
palota mellett áll a Bieliczky Károly városi könyvtár igazgatósági 
épülete és a Gyermekkönyvtár. Az épület az 1844. december 15-én, 
129 kezdeményező, köztük 30 szerb polgár által alapított Magyar Ol-
vasókör székhelyeként 1883-ra épült fel neoklasszicista stílusban. 

9A  A Szentháromság plébániatemplomot, mely a Szenthá-
romság tér (Lázár cár tér) északi oldalán áll, tornyáról 
hamar észrevesszük. Épületét a ferencesek emeltették 
1763-ban az 1743-ra elkészült kolostoruk mellett. A ba-
rokk stílusú templomot orgona, értékes szobrok és fest-
mények díszítik. A plébánia dísztermében 1749-ben dí-
szes ünnepség keretében adták át a szabad királyi város 
jogállását hitelesítő adománylevelet és alapszabályt, és itt 
választották meg a város első tanácsát is. A kiváltságleve-
lek a díszteremben ma is megtekinthetők! A kolostornak 
a Szentháromság tér felőli falán egy napórára hívjuk fel 
még a figyelmet, amelynek magyar és szerb felirata éle-
tünk rövidségére figyelmeztet.

A Nepomuki Szent János kápolna a Szentháromság templommal 
szemben áll. Redl Ferenc báró építtette 1751-ben, rokokó stílusban. 
Ma magángaléria van benne. 

A kápolnától jobbra áll az 1771-ben épült Krusper-palota. Ma a 
Történelmi Levéltár található benne. Az épület 17. századi eredetű 
ún. Basa-tornya egyike a város kevés török eredetű emlékeinek.
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A Szentháromság térről a Zmaj utcán jutunk a Köztársaság térre 
(Trg Republika). Innen jobbra fordulva a Trifković utcában találjuk 
a Nemzeti Színházat. Az első nyilvános színielőadást 1779-ben tar-
tották Zomborban a Piactéren, a napóra alatt. A ma is álló színház-
épületet egy részvénytársaság építtette eklektikus stílusban, melyben 
a klasszicista elemek dominálnak. Megnyitójára 1882. november 25-én 
került sor. Ha a színházzal szemben állunk, tőle balra az evangélikus 
templomot látjuk, amelyet a valaha a városban élt németek látogat-
tak.

10A  A Városi Múzeum épülete a színháztól jobbra, a Trifković 
és a Petar Bojović utca sarkán áll. A Múzeumot a Bács-
Bodrog Megyei Történelmi Társulat céljaira alapították 
1883. május 11-én. Az 1918-as szerb bevonulásig mű-
ködött, majd 1936-ig szünetelt tevékenysége. A múzeum 
1945-ben Fernbach Antal gabonakereskedő 1870-ben, ek-
lektikus stílusban épült családi házában kapott helyet, ahol 
megtekinthetők az intézmény gazdag régészeti, néprajzi 
és éremtani gyűjteményei, valamint különösen gazdag 
képzőművészeti gyűjteménye és könyvtára. Külön értéket 
képviselnek a Történelmi Társaság anyagai és Frey Imre 
műkincsekből és éremgyűjteményekből álló adománya.

A múzeummal szemben álló Internacional szálló régi szárnya 1856-ban 
a zombori építészetben ritkán előforduló neogótikus stílusban épült. 
Első neve „A francia császárhoz” volt, majd felvette a „Vadászkürt” 
nevet. Az épületnek a Szentháromság tér felé eső homlokzata tűzvész 
áldozatává vált, de 1906-ban újjáépítették. A szálló városképet rom-
boló, tízemeletes szárnya 1980-ban épült.

Zombort a 19. század végén a fiákerek városaként 
emlegették. A város lakosai között divatba jött min-
denhova fogaton utazni, volt idő, mikor több, mint 
100 bérkocsi volt a városban. 1902-ben külön ren-
deletet kellett kiadni a lovaskocsikról, melyben pél-
dául a befogható lovak termetét is szabályozták. A 
központi fiáker állomás a Jókai téren a Vadászkürt 
fogadó előtt volt, ahová 27 szilfát is ültettek, hogy 
legyen hova kikötni a várakozó lovakat. A teret ma 
már Köztársaság térnek hívják, a Vadászkürt he-
lyén a National Szálló áll, de 3 fiákeres ma is műkö-
dik Zomborban.

11A  A Szent János görögkeleti templomhoz a szállótól jobbra 
haladva érünk. Ezt a templomot 1790-ben valószínűleg 
egy török dzsámi romjaira építették rokokó elemeket is 
felhasználó barokk stílusban. Itt található a „nagy rác 
bevándorlás” idején Rigómezőről (Koszovóból) hozott, 
a jazáki kolostor szerzetesei által a templomnak adomá-
nyozott Szent Boldogasszony ikon, valamint Gyurkovics 
Pál 1809-ből származó, szintén értékes ikonosztázionja 
(szentképfala). A helybéliek által „Kistemplomnak” is neve-
zett templom szentélyének belső díszítése 1883-ból való.

Ha a szállóval szemben állunk, tőle kicsit messzebb, balra a Magyar 
Polgári Kaszinó épületét találjuk, amely a zombori magyarság mű-
velődési életének mai központja. Színházterme a magyar összejö-
vetelek színhelye, éttermében pedig magyar étlapot is kaphatunk. A 
kaszinó udvarán található Schweidel József aradi vértanú, illetve az 
1956-os forradalom emléktáblája, illetve egy kopjafa, ami a város 
1944-es mártírjaira emlékeztet.

A kaszinótól balra, szintén a Petar Bojovity körútön könnyen fel-
ismerhető, keleties küllemű, piros-fehér épület, a Szokol-otthon. 1927-
ben épült szerb-bizánci stílusban, a Szokol (jelentése magyarul só-
lyom) nevű nacionalista sportegyesület otthonául. Elődei voltak a 
Zombori Sportegylet (1887), a Sakkegylet (1867), a Vívóklub (1872), a 
Zombori Korcsolya-egyesület és a Délvidék legelső atlétikai klubja, 
a Maraton (1873). A Szokol-otthontól balra áll a zeneiskola, amely-
ről azt beszélik, hogy egykor Liszt Ferenc is fellépett benne.

Zombor Zsinagógája 1828-ban épült klasszicista stílusban, a köz-
ponttól Apatin felé, a Drakulić és a Kis Ernő (Ernest Kiš) utca sarkán 
találjuk. 

12A  A Kronich palota a belváros Csonoplya felé eső körútján 
áll (Živojin Misić körút 23.), és sokak szerint a legszebb 
zombori épület. A huszadik század elején eklektikus stí-
lusban épült Kronich István (Stevan Kronić) helybéli 
nagybirtokos és ügyvéd családjának otthonául. Az épület 
később a jugoszláv partizánok által elkövetett kegyetlen-
kedések egyik fő színhelyéül szolgált, 1944 őszén és 1945 
tavaszán itt kínoztak meg és vertek gyakran halálra ártat-
lan magyar és német polgárokat. 
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Zombor református templomát, ahová magyarok járnak, a Čitaonica 
u. 28. alatt találjuk. Az épületet a 2. világháború végén a „felszabadí-
tók” istállónak használták.

Ma már sajnos nem látható, de Zomborban emelték 
országos közadakozásból II. Rákóczi Ferenc első 
teljes alakos szobrát 1912-ben. A Rákóczi szobor 
pályázatának feltétele volt, hogy a talapzaton lévő 
domborművek a kuruc sereget, az ónodi ország-
gyűlést, valamint Rákóczi alakját Rodostóban áb-
rázolják. Több pályázó közül annak a Jankovich 
Gyulának a tervét fogadták el, akinek legismertebb 
alkotása Szent Gellértnek a budapesti Erzsébet híd-
ra néző Gellért-hegyi szobra. Az ünnepélyes szo-
boravatásra 1912. június 9-én került sor. Az ünnepi 
ódát Jászai Mari szavalta el, s a jeles eseményt – a 
korban párját ritkító módon – Bosnyák Ernő filmre 
is vette. 

További információ: Magyar Polgári Kaszinó, Venac P. Bojovica 13. 
Tel.: +381-25-23-164
Zombor Község Idegenforgalmi Hivatala, Lázár cár tér 1. 
Tel.: +381-25-434-350.

Helyi programajánlatok: www.visitsombor.org

Szálláshelyek, vendéglátás: www.cnsombor.org

Zombortól nyugatra jutunk el Monostorszegre. Monostorszegtől észak-
nyugatra, az akkori fő Duna-ág mellett, Vörösmarttal szemben fek-
hetett a középkori Bodrog vármegye névadója, az egykori Bodrogvár. 
Bodrog városa pedig az erődítménytől délnyugatra lehetett, közelebb 
a mai Monostorszeghez. A honfoglaló magyarok feltehetőleg itt már 
egy földből készült erődítményt találtak. Anonymus azt írja, hogy Ár-
pád fejedelem a 9. században Bodrogvárban ütött tábort. Itt tartózko-
dott aztán 1095-ben Szent László magyar király, amikor a keresztény 
uralkodók kérésére keresztes hadjáratra indult. A források szerint 
Bodrogváron domonkos rendházat alapítottak a 14. század elején. 

Nemesmilitics, 
hivatalos neve: Svetozar Miletić
Lélekszám: 
1910-ben: 2176 magyar/ 1380 bunyevác/ 138 német/ 62 szerb 
2002-ben: 1455 magyar/ 217 bunyevác/ 581 horvát/ 549 szerb/ 
8 német/ 149 jugoszláv

A település Zombortól néhány kilométerre, északkeletre, a Telecskai 
dombok lábánál található. Központja 93 m tengerszint feletti magas-
ságban van, a dombságnak köszönhetően azonban a határában már 
120 m magasságban állhatunk. Innen szabad szemmel is láthatók a 
környékbeli falvak, Zombor, a Kiskőszegi (Batinai) hegység, a Vil-
lányi hegység, de tiszta időben még a Mecsek körvonalai is kirajzo-
lódnak.

A település története: A török hódoltság alatt a középkori Szent-
márton falu immár Militics néven szerepel, amely néven elsőként 
1543-ban említik. 1633-ban Kovácsy Miklós kapta meg adomány-
ként a nádortól. 

1752-ben 36 magyar és bunyevác nemesi családot 
telepítettek ide, akik a császárnak tett szolgálata-
ikért kaptak nemesi rangot és az addig pusztán 
maradt földterületek megművelésének lehetőségét. 
Ez megmagyarázza a „Nemes” előtagot a helység 
nevében, a „Militics”-et pedig a latin militis ’katoná-
ké’ szóból származtatják a helybeliek. A kamara az 
idetelepített nemesi családoknak a telepítési szer-
ződés szerint a község határát csak bérbe adta, 
hogy fenntarthassák magukat, de minden család 
megkapta a jogot, hogy meghatározott összegért 
kiválthassa a saját birtokát. A családok éltek is ezzel 
a lehetőséggel, így 1803-ra 40 ezer forintért váltot-
ták ki a kamarától a királyi adományt.

Látnivalók: A katolikus templom alapjait 1752-ben tették le, ma 
látható formáját 1818-ra nyerte el. Barokk stílusban épült, és korának 
legszebb templomai közé tartozott a Délvidéken. A templomtól bal-
ra lévő dombon álló kálváriát 1924-ben szentelték fel. A templom 
freskói (és valószínűleg az oltárképek is) a pesti születésű, München-
ben tanult Lohr Ferenc (1871–1946) alkotásai. Meg kell említenünk 



46 47

BÁCSKA

Kozarek Márton képét, amely Nepomuki Szent Jánost és Steiner 
Lajos képét is, mely Szent Ferencet ábrázolja. A templom fából fa-
ragott, életnagyságú szobrai zágrábi mesterek ügyességét dicsérik. 
Az a szokás, hogy a régi családoknak megvan a maguk padsora a 
templomban, a mai napig fennmaradt. A ’90-es évek végén a templom 
újabb szoboroltárral gyarapodott, amikor a szomszédos falu, Kerény 
(Kljajićevo) templomából áthozták, minthogy azt átadták a helyi gö-
rögkeleti közösségnek. Kerény templomát az ottani sváb lakosok el-
üldözése után a II. világháború óta évtizedekig nem használták, ezért 
pozitív fejlemény, hogy az épület újra rendeltetésének megfelelő 
funkcióba került. 

Nemesmiliticsen a  templombúcsú napja (Kisboldogasszony) után a 
falunapot is minden év szeptember 8-án tartják.

Zomborból Kerényen át visz az út Bácsgyulafalvára.

Bácsgyulafalva, 
hivatalos neve: Telečka
Lélekszám: 
1910-ben: 2575 magyar/ 238 német/ 4 szerb 
2002-ben: 1508 magyar/ 429 szerb

A település története: A Zombor és Topolya közt fekvő, egészen a 
közelmúltig színmagyar lakosságú falut sokan nemrég még kizárólag 
1922-ben államilag ráerőszakolt nevén Telecskának ismerték, pedig a 
források a Gyula nevű falut már 1409-től emlegetik ezen a helyen. A 
török adójegyzékekből Gyulafalváról egészen a 17. századig kapunk 
hírt. Mint oly sok ősi település a Dél-Alföldön, ez is a kétszáz éves 
háborúskodás legvégére pusztult el. A falut csak 1883-ban telepítet-
ték újra, az akkor már Kula-pusztának nevezett helyen. Leginkább 
az észak-temesközi Szaján faluból érkeztek telepesek, magyar do-
hánykertészek, akik az őket ott rendszeresen sújtó árvizek elől ván-
doroltak ide. Állítólag a telepítő miniszter, Szapáry Gyula gróf iránti 
tiszteletből adták a falunak ekkoriban ismét a Gyulafalva nevet. 

Látnivalók: A betelepülők 1898-ra felépítették templomukat, ami a 
falu központjában található. A szajániak magukkal hozták mesterség-
beli tudásukat, és új lakóhelyükön is dohánytermesztésbe kezdtek, 
ami biztos megélhetéshez juttatta őket. Erről tanúskodik, ennek emlé-
keit mutatja be a dohánymúzeum a gyakran átnevezett Fő utca (leg-

utóbb Sípos Györgyről, a falu 1883-as telepítőjéről volt elnevezve) 
48. alatt, Kovács István (telefonszáma: +381-25-864-082) dohány-
kertész saját házában. 

A gazda nagyon szívesen mutatja meg minden ér-
deklődőnek gyűjteményét és meséli el a dohány-
termesztés csínját-bínját a magok csíráztatásától 
egészen a szivar megsodrásáig. Persze vannak 
olyan műhelytitkok, amiket ő sem árulhat el! A kiál-
lítás legmegkapóbb tárgya talán az a kép, amelyen 
Kovács István bácsgyulafalvi dohánytermesztő a 
Philip Morrisnak, a világ egyik legnagyobb dohány-
ipari vállalatának a vezérigazgatójával fog kezet. 
Dohányosoknak mindenképp ajánlatos megnézni a 
kiállítást, amelynek végén helyben készített szivart 
is lehet szívni.

Zombortól délkeletre Kerényen át Szivácra jutunk.

Szivác, hivatalos neve: Sivac
Lélekszám: 
1910-ben: Ószivác: 3748 szerb/ 2571 német/ 1104 magyar
    Újszivác: 2135 német/ 127 magyar/ 17 szerb
2002-ben: 8179 szerb/ 2703 montenegrói/ 425 magyar

A település története, látnivalók: A Kerény felől érkező utazó a fő-
utca bal oldalán hamar észreveszi a még álló egykori református 
templomot, amelyet ma már szoknyás védőtető övez, hogy az árván 
maradt épületről lepotyogó törmelék ne hulljon a gyalogosok fejére. 
A legnagyobbnak tartott bácskai faluban, Szivácon valaha népes sváb 
(német) közösség élt, melynek mára itt is alig maradt hírmondója. A 
svábok romos templomai szomorúan példázzák az eltüntetett nem-
zetek sorsát. A református templom állványzata alatt, a bejárat fölött 
látható márványtábla gót betűs német és latin betűs magyar felirata 
azokról az időkről tudósít, amikor (a 20. század elején) még itt élt az a 
közösség, amely megünnepelte temploma fennállásának százéves év-
fordulóját. A térképről kitörölt sváboknak a falu belsejében található 
másik temploma is szomorú sorsra jutott. Először lerombolták a tor-
nyát, majd kultúrtermet alakítottak ki az épületben. Később tűzfigye-
lő tornyot építettek rá, majd egy teljes épületszárnyat csatoltak hozzá, 
melyben a községi szerveket helyezték el. Ma az egykori templom a 
háztömbbe építve szinte felismerhetetlen.



48 49

BÁCSKA

Szivácon található Dr. Szenteleky Kornél író (1893–1933) háza és 
sírja, ahol a délvidéki magyar írók évente összejönnek. Egykori la-
kóházán (Tito u. 159.) emléktáblát helyeztek el. Szenteleky Szivácon 
körzeti orvosként dolgozott, de minden pénzét az irodalomra költötte. 
Trianon után kerékpáron járta a vidéket, és megszervezte a Vajdaság 
nevezetes magyar irodalmi folyóiratát, a Kalangyát.

A Délvidékre igen jellemző Szenteleky Kornél író 
életútja, akiben kortársai a délvidéki magyar iroda-
lom vezérét tisztelték, és akit az utókor gyakran a 
Vajdaság Kazinczyjának nevez. A két háború kö-
zötti délvidéki irodalmi élet megszervezője ugyanis 
Cornel Stankovič néven született Pécsett. Apja te-
mesvári, anyja pedig baranyai szerb család leszár-
mazottja volt, őt magát is a pécsváradi görögkeleti 
pap keresztelte meg születésekor. 

A Milován Jelica utca 83. szám alatti régi ún. Magyar otthonban, 
ami ma is közösségi ház, évente megrendezik a Szenteleky Kornél 
irodalmi napokat, amelynek keretében a délvidéki magyar irodalom 
legrangosabb díját is kiosztják. A közösségi házban szerény emlékki-
állítás is látható Szentelekyről.

Ma a sziváci magyar művelődési élet felelőse a helyi Szenteleky 
Egyesület. Az emlékszoba kulcsát is tőlük lehet kérni: Varagity Gab-
riella +381 25 714494 vagy +381 64 2167026 gabriela@verat.net

Szivácról a délkeleti úton Cservenkára érünk.

Cservenka, 
hivatalos neve: Crvenka
Lélekszám: 
1910-ben: 6861 német/ 708 magyar/ 37 szerb 
2002-ben: 7264 szerb/ 1313 montenegrói/ 493 magyar

A település története és nevezetességei: Cservenka elődje – mint 
megannyi dél-alföldi település – a török alatt elpusztult. 1785-ben 
németekkel telepítették újra, akik magas színvonalú szőlőművelést 
honosítottak meg a vidéken. A világháború előtt többségében német, 
kisebb részben magyar lakosságú települést a svábok táborokba hur-
colása és kiüldözése után szerbekkel telepítették be. A város neve 
sajnos más szomorú események miatt is ismertté vált. A helyi tég-

lagyárban 1944-ben a német megszállók több száz magyar zsidót és 
nazarénust végeztek ki. 1944. október 6-án Radnóti Miklós is meg-
állt itt az „erőltetett menet” közben. Verset is írt itt, a Razglednicák 
második darabját. 

Cservenka szomorú nevezetessége, hogy itt született Beregfy (Berger) 
Károly (1888–1946) vezérezredes, Szálasi honvédelmi minisztere és 
vezérkari főnöke. A németeket mindenben kiszolgáló tisztet a népbí-
róság ítélete alapján a háború után kivégezték.

A látnivalók közül a ma a helyi magyar közösség által használt, 1813-
ban épült református templom érdemel figyelmet a Tito utca 2. alatt.

Cservenkáról egyenes úton érkezünk Kúlára.

Kúla, hivatalos neve: Kula
Lélekszám: 
1910-ben: 3679 német/ 2510 szerb/ 2425 magyar/ 456 ruszin
2002-ben: 9623 szerb/ 2738 magyar/ 1125 ukrán/ 725 ruszin/ 
322 horvát 

A település története: Kúla határában a középkorban több falu is állt, 
úgymint Kőégető, Örs, Keresztúr, Kenyeres és Hullatag. Ezek Kúla 
elődjével, a közelében lévő földvárról Várszögnek nevezett faluval 
együtt elpusztultak a török alatt. Az újratelepített falu mai nevét a tö-
röktől kapta: Kúla törökül tornyot vagy bástyát jelent. 1740-től indult 
meg a betelepítés, aminek folytán tömegesen költöztek ide katolikus 
magyar és ruszin családok. Később, az 1780-as évben a Kamara Ulm 
és Regensburg környékéről német ajkú katolikus családokat is hoza-
tott Kúlára. 

A 19. század Kúlán is az iparosodás korszaka volt. 1876-ban kez-
dett működni az első gőzmalom, 1908-ban megkezdte termelését a 
posztógyár, s a kisipar is gyors fejlődésnek indult: pékek, szíjgyártók, 
cipészek, köteles mesterek, szabók dolgoztak. 1941-44 között, a ma-
gyar közigazgatás alatt figyelhető meg a település fejlődésének újabb 
korszaka: gyógyszertár nyílt, működött a Hungária szálloda, meg-
indult a szervezett orvosi ellátás, az iskolákban többnyelvű oktatás 
folyt. A szomszédos Lipár településre ekkoriban csángó magyar csa-
ládokat telepítettek, akik az Istensegíts nevet adták neki a régi hazára 
emlékezve. Ám ’44 őszén a németekhez hasonlóan ők is kénytelenek 
voltak Baranyába menekülni. Az újonnan létrehozott Jugoszláviában 
erős betelepítési hullám kezdődött Bosznia, Horvátország és Monte-
negró hegyvidékeiről. Így történhetett meg, hogy Kúlán is egészen 
rövid alatt megváltozott a lakosság etnikai összetétele. 
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Kúla neves szülötte Jakobey Károly (1825–1891) festőművész, 
aki különösen az egyházi képfestés terén alkotott sokat, de figyelemre 
méltóak portréi is, melyeket nevezetes személyekről, pl. Liszt Ferencről, 
Széchenyi Istvánról készített.

A kúlai község érdekessége, hogy itt él a legtöbb ruszin (más 
néven rutén avagy rusznyák) a Délvidéken. A ruszin falvak közül 
a legfontosabb a Kúlától délnyugatra fekvő Bácskeresztúr (Ruski 
Krstur), ahol ma is többségben vannak az egykori Északkelet-Ma-
gyarországról idetelepült görög katolikus ruszinok, akiknek középis-
kolája is van a településen. 

A ruszinok a 2002-es népszámlálás szerint kb. 
16.000 főt számláltak Szerbiában. A legjelentősebb, 
ruszinok által is lakott további települések: Verbász, 
Topolya, Zentagunaras, Újvidék, Zsablya, Szabad-
ka, Szávaszentdemeter és Belgrád. Az utóbbi idő-
ben jelentős viták bontakoztak ki arról, hogy a ruszint 
önálló nyelvnek, illetve nemzetiségnek, vagy az 
ukrán nyelvjárásának, illetve néprajzi csoportjának te-
kintsék-e. Ennek eredményeként az újabb népszám-
lálásokban már ki ukránnak, ki ruszinnak vallotta 
magát a délvidéki ruszinlakta területeken. A ruszinok-
ról szólva érdekes megjegyezni, hogy a Délvidéken 
beszélt nyelvjárásukban sok a magyar eredetű szó, 
valamint sok köztük a magyar vezetéknevű sze-
mély, ami még az egykori északkelet-magyarorszá-
gi magyar–ruszin együttéléssel magyarázható. 

Látnivalók: A városnak a Cservenka–Verbász országúttal párhuza-
mosan szép főutcája van a csatorna felé, amely fölött a fák lombjai 
összeérnek, és ahol néhány kellemes söröző és kávéház is várja a ven-
dégeit. Ennek az utcának a sarkán barokk stílusú görögkeleti temp-
lom áll, beljebb pedig a Szent György katolikus templom található. 
A katolikus templomban a bejárattól balra a falon egy igen szép, vö-
rös márványból faragott régi magyar címerre hívjuk fel a figyelmet.

Kúla katolikus és református temetőjében egyaránt találunk 1848-
as emlékművet: az előbbiben egy klasszicista stílusú, csonka, fekete 
márványoszlopot keressünk, az utóbbiban egy 1848-as évszámmal 
megjelölt obeliszket, aminek kereszt van a tetején.

Egy érdekesség nem hagyható ki Kúláról szólva. A kúlai magyar 
reformátusok és evangélikusok az egyházközség alapítása óta egye-

dülálló módon mindig is közös templomot használtak, és közös is-
tentiszteleteken vettek részt. Így van ez ma is az ún. Szerb hídon túl 
fekvő, építészetileg jelentéktelen emeletes imaházukban a Vlahovica 
utca 24. alatt.

Kúláról egyenes úton érünk Verbászra 

Verbász, hivatalos neve: Vrbas
Lélekszám 
1910-ben: Óverbász: 1837 német/ 1813 szerb/ 615 magyar/ 108 ruszin 
   Újverbász: 5171 német/ 150 szerb/ 1361 magyar/ 571 ruszin
2002-ben: 10.067 szerb/ 7785 montenegrói/ 2003 magyar/ 1478 ruszin

A település története: Verbász neve először 1213-ban jelenik meg a 
forrásokban, akkor még Orbászpalotája alakban, ami később módo-
sult szerbül fűzfát jelentő mai nevére. A török időket követő újratele-
pítéskor tulajdonképpen két település jött létre, előbb „Ó”- majd „Új”-
verbász, amelyek később egybenőttek. Az 1784-től főleg Pfalzból 
érkezett németek az egyik legnépesebb délvidéki német közössé-
get alkották a második világháború végéig a Délvidéken. A háború 
végén nagy részüket a kollektív bűnösség vádja alapján táborokba 
hurcolták, másik részük pedig már korábban „önként” menekült el 
a városból. A németek helyére főleg szerbeket és montenegróiakat 
telepítettek. 

Az óverbászi evangélikus templomot a második világháború után 
lerombolták, mint ahogy a legtöbb olyan délvidéki templomot, ahová 
csak németek jártak. Az újverbászi templomokat – minthogy azokat 
magyarok is használták – nem tették a földdel egyenlővé. 

A II. világháborút követően némely faluban olyan 
gyűlölettel viseltettek a németek iránt, hogy még 
a falu „német” iskoláját is lerombolták. Az újonnan 
betelepülő szerbek és montenegróiak aztán csak 
későn vették észre, hogy így az egykor színtiszta 
német falu egyetlen iskoláját tüntették el, kezdhet-
tek hát újat építeni… 

Látnivalók: A Kúla felől jövő és a várost keresztül szelő út mentén 
alakult ki Verbász hangulatos központja. Az egyhelyütt térré is széle-
sedő főutcán szép fák, díszkövezet, padok, kandeláberek, szökőkút és 
virágágyások gyönyörködtetik a szemet. A központban csak a szép és 
hatalmas, de elhagyatott két barokk templom (evangélikus és refor-
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mátus) meredezik egyre szomorúbban és romosabban az út mellett. A 
németek elhurcolása után egy ideig még magyar hívek is látogatták 
őket, ám miután ők is nagyon megfogyatkoztak Verbászon, nem lehet 
tudni, mi lesz az épületek sorsa. 

Az egykoron Bácskában élő németség nagy részétől eltérően a 
verbászi svábok nem katolikusok, hanem evangélikusok és refor-
mátusok voltak, majd pedig részben metodisták lettek. Ha Verbász 
központjától Szenttamás felé indulunk, az út bal oldalán először a 
katolikus templomot látjuk, ahová zömmel magyarok járnak; majd 
nem sokkal odébb a kéttornyú metodista templomocskát, amit ma-
napság zömmel szerbek látogatnak. 

Érdemes megemlíteni, hogy a magyarországi me-
todista egyház Verbászon indult el 1898-ban. A 
százéves jubileum alkalmával született az elhatáro-
zás, hogy felújítsák az akkorra már romos, bedesz-
kázott ablakú templomot. Így 2005-ben, hatvan év-
vel a németek kiűzése után, a templomot az elszár-
mazott németek adományaiból kitatarozták, majd 
újraszentelték. Jelképes szép cselekedetként az 
úrasztalára a szerb Biblia mellé odatették azt a né-
met Bibliát is, amely a templom alapításától 1944-ig 
ott volt, és amelyet egy verbászi származású, ma 
Németországban élő család 60 éven keresztül őriz-
getett, mint a szülőhazából származó emléket. 

Reményteli fejlemény, hogy az egykori verbászi evangélikus németek 
a metodista templom példáját szeretnék követni, és kezdeményezni 
fogják az evangélikus templom teljes felújítását is. 

Verbászon élt és alkotott Pechán József (1875–1922) és fia Pechán 
Béla (1906–1986) festőművész. Az apa Münchenben tanult, de meg-
fordult Párizsban és Nagybányán is. Pechán Józsefet a délvidéki ma-
gyar képzőművészet legkiemelkedőbb egyéniségeként is emlegetik, 
színesen dekoratív képei a szecesszió jegyében készültek. A mester 
fia is festő lett, ő is megjárta Münchent, majd otthon telepedett le 
és folytatott alkotómunkát. A Pechánok Medgyessy Ferenc szobrász 
által alkotott síremléke a verbászi Új temetőben ma is áll. A család 
leszármazottai ma is Verbászon élnek. Az Ive Lole Ribara u. 34. szám 
alatt megtekinthető néhány képük, amihez Pechán Gabriellát lehet 
keresni a +381-21-701-581-es telefonszámon. 

A verbászi Helytörténeti Múzeumot Gyenge István tanár és diákjai 
létesítették. Az összegyűjtött darabokat eleinte a tanteremben tartot-
ták, majd mikor a tárgyak kinőtték a tantermet, a gyűjteményt több-
ször is költöztették, míg a községháza épületében megfelelő otthonra 
nem találtak. A múlt mindennapi eszközei mellett igazi érdekességek 
is láthatók a múzeumban: van itt egy fából készült porszívó, amely 
Pechán József tulajdona volt, illetve egy tál, amelyben legalább két-
ezer éves, megkövesedett búzaszemek vannak.

Verbászon született Csernus Imre, közismert pszichiáter és Rúzsa 
Magdi énekesnő.

Szálláshely: HOTEL BAČKA Save Kovačevića, Tel. +381 21/ 707-
376; 700-379

Zombortól délnyugatra, az Apatinba vivő út mellett fekszik Kupuszina.

Kupuszina (Bácskertes), 
hivatalos neve: Kupusina
Lélekszám: 
1910-ben: 3179 magyar/ 3 szerb 
2002-ben: 1857 magyar/ 279 szerb

A település története: Kapu falva mellett az Árpád-korban egy He-
tes nevű helység is volt a mai falu Budzsáknak nevezett részén. Az 
1500-as években Kis- és Nagy Hetes néven említik, amelyeket ekkor 
összesen 53 magyar ajkú család lakott. A törökkorban a falu előbb 
elnéptelenedett, majd 1692-re szerbekkel népesült be. A bécsi udvar 
a 18. század derekán a szerbeket Bácska szívébe telepítette, s a he-
lyükre 1752-ben Pozsony, Nyitra, Heves vármegyéből és a Sárközből 
magyarokat és szlovákokat hívott. Mind a szlovákok, mind a később 
érkezett németek és dalmátok a magyarságba olvadtak. Érdekes vi-
szont, hogy a falu lakóinak vezetéknevei főleg szlovák hangzásúak. 

A községnek nem eredeti, de máig gyakran használt másik neve 
Bácskertes. Ezt a nevet 1904-ben hatósági úton állapították meg a va-
lószínűleg az ősi magyar Kapu falu nevéből alakult szerb Kupuszina 
név helyett. A Bácskertes névtől idegenkednek a helybeliek, s inkább 
kupusziniaknak nevezik magukat
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Kupuszina népi hagyományait tudatosan őrző tele-
pülés, ahol a sokszoknyás, eredeti palóc színvilá-
gú, valamint a bácskai svábok viseletének hatását 
is magán hordozó, a magyar nyelvterületen egye-
di népviselet ma is a mindennapok tartozéka. Jel-
legzetes a falu palócos nyelvjárása, a sok népdal, 
népballada, vallásos népének, népi imádság isme-
rete is. Él még a faluban a karácsonyi kántálás, a 
húsvéti zenés locsolkodás hagyománya és több 
más régi népszokás. A kupuszini lakodalom példá-
ul egy péntektől vasárnapig tartó, népszokásokban 
gazdag mulatság. Sajátos eseménye a trasákolás: 
vasárnap délután a férfiak női, a nők férfiviseletbe 
öltöznek, majd körbejárják a lakodalmas házakat és 
a falut.

A falu nehezen művelhető, vizek által gyakran elöntött, illetve azok-
tól gyakran körülvett földek mellett települt. (Még az is előfordult, 
hogy csónakból kellett összegyűjteni a termést!) A különben sem túl 
jó minőségű földeken csak nagy munkaigényű növények termeszté-
se volt kifizetődő, amikhez az ügyes és szorgos női kezek kellettek. 
Talán ezzel is magyarázható, hogy a kupuszini társadalom egészen 
az 1970-es évekig matriarchális jellegű volt: a nők kezelték a pénzt 
és a gazdaságot! A földek nehéz művelhetősége miatt a falu sosem 
vált vonzóvá újonnan érkezett jövevények számára, ezért tudta máig 
megőrizni régi hagyományait és palócos nyelvjárását.

A falu eleven közösségi életére utal, hogy két színjátszó csoportjában 
mintegy 100 ember szerepel rendszeresen. A tánccsoportban három 
korosztály – gyermek, ifjúsági és felnőtt – táncol, népdalkórusuk és 
társastánc tanfolyamuk is van. Előre bejelentett csoportoknak egész 
estés, vacsorával egybekötött néprajzi műsort adnak, melyben meg-
elevenedik a híres kupuszini lagzi sok szép régi szokása is. Kapcso-
lat: Balogh Pál: +381-25-786-233 vagy: +381-25-786-681.

Látnivalók: Kupuszina első újkori temploma 1754-ben épült. A ma 
is álló templom 1808 és 1813 között épült fel a falu közepén Szent 
Anna tiszteletére. 

A nyár közepére eső Szent Anna-napi templombú-
csú a legismertebb és leglátogatottabb falusi bú-
csúk egyike Nyugat-Bácskában.

1890. október 2-án nagy tűzvész pusztított a faluban, mintegy 300 
ház égett le. Ennek emlékére azóta mindennap fél 4-kor harangoznak, 
mivel akkor ütött ki a tűz. A templomhoz közel eső vegyesbolt előtt 
áll Petőfi Sándornak néhány éve felavatott szobra, ami a falu jelen-
kori történetének egyik büszkesége.

A hajdani népélet tárgyi emlékeit néprajzi gyűjtemény, a templom 
közelében lévő falumúzeum őrzi. A kiállítás legfőbb kincsei a festett 
bútorok. Ennyire teljes festett lakásberendezéssel egyetlen délvidéki 
múzeum sem rendelkezik. Az asszonyok kelengyéjét bemutató gyűj-
temény is teljes (szoknyák, kendők, fehérnemű, konyharuha stb.). A 
hajdani kupuszini ház berendezése itt kitűnően tanulmányozható. A 
látogatási szándékot telefonon be kell jelenteni Balogh Pálnak, a he-
lyi kultúregyesület vezetőjének: +381-25-786-233 vagy: +381-25-
786-681.

Szakrális szabadtéri emlékekben Kupuszina a leggazdagabb bácskai 
település! A falu vallásosságának a jeleivel lépten-nyomon találkoz-
hatunk, ha itt sétálunk: kálvária, szentek szobrainak sokasága, ke-
resztek, szentképek találhatók az utak mentén. Kupuszina legrégebbi 
ilyen alkotása Nepomuki Szent János szobra 1833-ból (Zombori út 
22.); a jószágtartók védőszentjének, Szent Vendelnek szobra pedig 
az itteni templomkertben áll egyedül az egész Délvidéken. 

Az Ady Endre és a Zombori út sarkán álló szatócs-
bolt homlokzatán mázas cserépből készült címer 
látható: Bács-Bodrog vármegye régi címere – 
igazi egyedülálló darab!

Kupusziniak rendkívül kedvező áron egész nyáron át szerveznek 
egyhetes vízitúrákat a Duna délvidéki szakaszán. Érdeklődni a http://
www.sarkanyduna.hu címen vagy Kupuszinán a Kossuth Lajos u. 13. 
alatt lehet. Tel.: 06-30-2980765 vagy: 06-30-3108798.

Szálláslehetőség:
Császár Gábriel, Petőfi Sándor u. 23. Tel.: +381-63-85-28-53 vagy:
Varga József, Zombori út 18. Tel.: +381-25-786-657

Zomborból Kupuszinán át érünk Apatinba.
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Apatin, hivatalos neve: Apatin
Lélekszám: 
1910-ben: 11.661 német/ 1067 magyar/ 71 szerb/ 291 sokác 
2002-ben: 13.990 szerb/ 612 jugoszláv/ 848 magyar/ 967 román/ 
658 horvát

A település története: Apatint Mohács előtt Apátinak hívták, mint-
hogy birtokosa a bátai apátság volt. A 15–16. században a kalocsai 
érsek birtokolta az akkor már mezővárosi rangú települést. (A 16. 
század közepétől a forrásokban szereplő érseki várnak a maradványai 
az 1840-es években még látszottak.) A törökkort átvészelő település 
csak a felszabadító háborúk folyamán, a 17. század legvégén pusztult 
el. Grassalkovich Antal gróf 1748-ban főként württembergi német 
iparosokkal telepítette be, akik hamar felvirágoztatták a települést, 
úgyhogy 1755-ben újra mezővárosi rangot kapott. A városban 1756-
ban alapították a történelmi Délvidék legrégibb, ma is működő sör-
gyárát. Apatinban született Pártos (Puntzman) Gyula (1845–1916) a 
magyar stílusú szecessziós építészet egyik úttörője, Lechner Ödönnel 
társulva többek között a nagybecskereki megyeháza, a szegedi, il-
letve a kecskeméti városháza és a budapesti Iparművészeti Múzeum 
tervezője. Apatinnal kapcsolatban a 19. századi leírások mind a helyi-
ek szorgalmát emlegetik, ennek ellenére a település sváb lakosságát 
1944-ben elüldözték...

Látnivalók: Apatin kedélyes, szerény Duna-parti kisváros, amely a 
Délvidék egyik legkellemesebb, emberi léptékű, árnyas fasorokkal 
szegélyezett sétálóutcájával rendelkezik. Itt számos kávéház, kiülős 
vendéglátóhely is kínál kikapcsolódást. 

A városházát, amely különleges formájú tornyáról messziről ész-
revehető és segíti az eligazodást a városban, Raichle Ferenc tervez-
te. Az arányos, üde, pisztáciafagylalt-színű, századfordulós épületen 
magyaros díszítőelemeket is észrevehetünk. Az épület a gyönyörűen 
kiépített sétálóutca keleti végén áll. 

A városházától nem messze, a korzó során áll a barokk stílusban 
épült katolikus templom. Balra mellette a plébánia szintén figyelem-
re méltó szép, régi épület. Itt lehet kérni, hogy nyissák ki a templo-
mot, mely különben általában zárva van. (Ne legyenek gátlásaink, az 
itt szolgáló pap és nővér is magyar anyanyelvű!)

A korzó nyugati végén, a Posta utca sarkán található Ábrahám 
Pál (1892–1960) zeneszerző, karmester szülőháza, melyről a házon 
szerb-magyar-német nyelvű emléktábla tudósít. Ábrahám képzett 
komponista volt, de a könnyűzenében tette híressé magát. Olyan 

népszerű dalok dallamainak volt a szerzője, mint például a Kislány 
kezeket fel!, Lila akácok, Jó reggelt, itt a tej vagy a Honvédbanda 
szól a Stefánián. Külföldön operettjei (például a Viktória és a Bál a 
Savoyban) tették híressé.

A belvárosi sétálóutcáról rövid gyaloglással elérhető a Duna-parti 
korzó, mely szintén szépen ki van építve, és ahol kellemes séta kínál-
kozik. A sétányon egy neobizánci stílusban épült, szép, új, görögke-
leti templom hívja fel magára a figyelmet.

Apatintól délkeletre az első falu Szilágyi.

Szilágyi, hivatalos neve: Svilojevo
Lélekszám: 
1910-ben: 1672 magyar/ 125 német/ 1 szerb 
2002-ben: 792 magyar/ 403 szerb

 A település története: Szilágyi az egyik legújabb telepítésű délvidé-
ki falu, 1899-ben alapították az Apatintól délkeletre fekvő tölgyerdő 
helyén. Több mint 50, zömmel bácskai faluból érkeztek ide katolikus 
magyar telepesek. A falu nevét Szilágyi Dezsőről (1840–1901) kapta, 
aki 1889-től 1895-ig igazságügy-miniszter volt, s akinek a templom-
ban emléktáblája, a templomkertben mellszobra található. Szilágyi 
(vagy a helyiek szóhasználatában: Szilágy) katolikus temploma 
2006-ban ünnepelte építésének századik évfordulóját. A templom jó 
ízléssel megtervezett neogótikus épület, különösen belső tere nagyon 
otthonos. Figyelemre méltó oltárképe, melyen Szent István felajánlja 
a Szent Koronát Szűz Máriának.

Apatinból Bácsszentivánon és Sztapáron keresztül érünk Doroszlóra.

Doroszló, 
hivatalos neve: Doroslovo
Lélekszám: 
1910-ben: 2602 magyar/ 109 német/ 14 szerb
2002-ben: 952 magyar/ 659 szerb/ 84 horvát

A település története: Doroszló a Ferenc-csatornától délre eső, jelen-
tős magyar néprajzi hagyományokkal rendelkező és máig magyar több-
ségű öt település (Kupuszina, Szilágyi, Gombos, Doroszló, Temerin) 
egyike. Területe ősidők óta lakott, határában kőkori, bronzkori és 
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késő vaskori leletek kerültek elő. 1192-ben említik először, 1313-ban 
Doruzlou néven szerepel és 1332-ben már templomáról is olvasha-
tunk. Doroszló Mohács után elpusztult, csak 1750–1757-ben települt 
újra, főként dunántúli katolikus falvakból érkezett magyarokkal, akik 
mellé 1763-ban sváb családok is jöttek. Az 1848-49-es szabadság-
harcban a doroszlóiak a szomszédos szerb falu, Sztapár (a középkor-
ban Szentpál) lakosságát megvédték ugyan a magyar honvédektől, de 
sok más délvidéki magyar településhez hasonlóan a doroszlóiaknak 
is volt „futásuk”: 1849-ben Kupuszinán kellett menedéket keresniük 
a rájuk törő szerbek elől. Herman Ottó (1835–1914), az utolsó ma-
gyar polihisztor huzamosabban tartózkodott Doroszlón, amikor a ma-
gyar halászat történetéhez gyűjtött adatokat. 1945-ben a faluba líkai 
szerb telepescsoport érkezett, akik az 1990-es években betelepített 
szerb menekültekkel együtt számbelileg kis híján háttérbe szorították 
az őslakos magyarságot. 

Látnivalók: A Szentkút (avagy Žarko Zrenjanin) utca 54. szám alatt 
található tájház egy régi nagygazda életkörülményeit idézi fel. Az 
épület és a gyűjtemény a hagyományos falusi építészet, lakberende-
zés és a hímzésekben gazdag helyi népviselet szép és igényes múzeu-
ma. Udvarán nyaranta alkotótáborokat szerveznek fiataloknak, akiket 
a tájház mögötti, 20 fő számára kialakított házikóban szállásolnak el. 
A tájház megtekintését a benne összegyűjtött régi, szép és érdekes 
tárgyak és ezek igényes elrendezése miatt melegen ajánljuk! Infor-
máció: Hegybeli Éva: +381-25-862-334 vagy Raj Rozália: +381-63 
8658-661 vagy Nagy István: +381-63-8423-797

1803-ban épült fel a falu katolikus temploma Szent Imre tiszteletére. 
A templomon és a tájházon kívül érdemes még meglátogatni Fehér 
Ferenc költő egykori házát a Gyepsor (avagy Zmaj Jovina) u. 3. 
alatt, amely szintén őrzi régi hangulatos berendezését. A ház kulcsa a 
Gyepsor (Zmaj Jovina) u. 1. alatt lakó Rozi nénitől kérhető el. A két 
parasztházon kívül még egy módosabb (szinte mezővárosi) paraszt-
ház tisztaszobája is megtekinthető, amihez Bártol Juliannát kell ke-
resni: +381-63-852-12-68.

A falu specialitása az üszőpaprikás, amit szerintük 
messze földön ők főznek a legfinomabban, ám ezt 
csak nagyobb csoportok számára (kb. egy autó-
busznyi ember) vállalják, minthogy 50-60 kg húst 
használnak fel hozzá. 

Ha valaki szeretné megkóstolni a doroszlói üszőpaprikást, Lennert 
Tímeát kell keresnie: +381-63-87-94-798; lenni@neobee.net.

Előzetes szállásfoglalás: Holló Ronald, Zmaj Jovina 47. 
Tel.: +381-25-862-400 vagy: +381-63-8683-263

Doroszló–Bajkút búcsújáróhely
A Doroszlótól egy kilométerre délre fekvő, vele csaknem összenőtt 
Szentkút a Délvidék talán legnépszerűbb búcsújáróhelye, amelyet a 
magyarok mellett horvátok, szlovákok, sokácok és bunyevácok is 
látogatnak. Az Árpád-korban egy Bajkút nevű falu állt a szentkút 
mellett, melyet – nevéből következtethetően – már a középkorban is 
gyógyító erejűnek tartottak. A falut Nagy Lajos király 1382-ben az 
óbudai klarissza apácáknak adományozta. Ez a falu a török alatt el-
néptelenedett, de a kút és a hozzáfűződő hiedelmek megmaradtak. 

Ahhoz, hogy hogyan lett a szentkút újra búcsújáró-
hely, egy helyi népmonda kapcsolódik: 1792-ben a 
gombosi Záblóczki János megvakult. Sokat imád-
kozott, mire Szűz Mária látomásban megjelent neki 
és megígérte, hogyha megmossa a szemét a kút 
vizében, újra látni fog. Záblóczki így is tett, mire 
csakugyan visszanyerte a látását.

A kút mellett 1796-ban fakápolna épült, és megkezdődtek a zarán-
doklatok. Bajkutat 1837-ben búcsújáróhellyé nyilvánították, 1865-
ben pedig kőkápolna épült mellé, amit 1874-ben kibővítettek. A sza-
badkai püspök 1967-ben egyházmegyei búcsújáróhellyé nyilvánította 
Bajkutat. 1974-ben szabadtéri oltárt és keresztutat is építettek az egy-
re nagyobb hívősereg igényeinek megfelelően, amit 2008-ban újra 
bővíteni kezdtek. A Szentkútnál évente kétszer, pünkösdkor és Kis-
asszony napján, azaz szeptember 8-án tartanak búcsút. A búcsúsok 
ilyenkor messze földről is a régi szép rendben érkeznek. Elöl a lányok 
és legények jönnek, ők hozzák a keresztet és a zászlókat. Mögöttük 
halad az előénekes, nyomában a férfiakkal, akik levett kalappal vo-
nulnak. Az asszonyok zárják a sort, akik menet közben rózsafüzért 
imádkoznak.

A nem vallásos utasnak is érdemes megállnia itt, illetve elgyalo-
golnia a szentkúthoz, mert nagyon szép hely. Ahol a templomocska 
mögötti lanka a szentkúthoz ér, hatalmas fáival gyönyörű nyárfaliget 
susog: itt elcsöndesedésre, pihenésre, gondolkozásra, imádkozásra 
egyaránt van lehetőség, ráadásul a kulacsunkat is megtölthetjük friss 
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vízzel. Visszafelé jövet pedig megnézhetjük azokat a vallásos témájú 
falképeket, amelyeket a délvidéki települések jámbor népének ado-
mányaiból festettek a templom északi oldala melletti gyóntatófolyo-
só falára. 

Doroszlóról Rácmiliticsen át érünk Gombosra.

Gombos, 
hivatalos neve: Bogojevo
Lélekszám: 
1910-ben: 3008 magyar/ 100 cigány/ 96 német/ 8 szerb 
2002-ben 1154 magyar/ 374 cigány/ 287 szerb

A település története és nevezetességei: Gombos helyén már az 
avar időkben földvár állt, ennek nyomai sajnos ma már nem látha-
tók. A magyar honfoglalás korából is gazdag leletanyag került elő a 
falu határából. Az Árpád-korban Boldogaszonyteleke nevű falu állt 
itt, amely nevét temploma védőszentjéről kapta. (Ebből a névből tor-
zult későbbi szerb neve: Bogojevo.) Boldogasszonytelkét 1494-ben 
II. Ulászló városi rangra emelte és polgárainak kiváltságokat adott, 
majd II. Lajos országgyűlést tartott itt. 1526-ban a Budáról hazafelé 
tartó Szulejmán serege porig égette. Nemsokára szerbek költöztek a 
magyarok helyére. 1703-ban a kurucok elfoglalták, és várával együtt 
felégették. 1770-ben hatalmas árvíz pusztította el a falut, ami után a 
szerbek Militicsre költöztek. 1773-ban a Dunántúlról és a környező 
tanyákról katolikus magyarokkal telepedett be újra a falu. A betelepü-
lők templomot is építettek, amelyet Szent László király tiszteletére 
szenteltek fel. 

A falu újabb kori nevét érdekes módon Gombos Ist-
ván csárdájáról kapta. A falu szerb neve, Bogojevo 
idegen hangzású volt a letelepült színmagyar la-
kosságnak, a történelmi Boldogasszonytelke név 
pedig már feledésbe merült. Új névre volt szükség. 
Minthogy Gombos István csárdája a vasútállomás-
hoz közel esett, az állomást Gombos névvel kezd-
ték emlegetni, majd e név lassan az egész falura 
átragadt. 

Bár a falunak nincs tájháza, Doroszló és Kupuszina mellett ez a har-
madik leginkább hagyományőrző falu Nyugat-Bácskában: viseletük 

és néptáncuk messze földön híres. A fontos átkelőnél, ahol 1868-tól 
gőzkomp biztosította az átkelést, ma híd ível át a folyón. A Duna 
partján nyaralótelep és fövenyfürdő is található.

Gombosról a bácskai németség egyik egykori központján, Hódságon, 
majd Dernyén át érünk Bácsra.

Bács, hivatalos neve: Bač
Lélekszám: 
1910-ben: 1888 német/ 1238 sokác/ 719 magyar/ 26 szerb/ 28 szlovák
2002-ben: 4274 szerb/ 509 horvát/ 418 magyar/ 272 jugoszláv/ 
142 szlovák

A település története: Bács egy Szent István által megszervezett me-
gye központja volt évszázadokon át, így az egész Bácska (régebbi 
nevén Bácsság) névadója is lett. Bács neve – oly sok más magyar 
településnévhez hasonlóan – személynévi eredetű. Vélhetően a vár-
megye első ispánját hívták Bácsnak, akinek neve egyébként ótörök 
méltóságnévből származik. Bács a magyar középkorban végig or-
szágos jelentőségű város volt: érseki székhely fontos gabonapiaccal. 
Miután 1072-ben Nándorfehérvár – kis időre – bizánci kézre került, a 
magyarok Bácsra telepítették a szerémségi görög rítusú püspökséget, 
amelyet Szent László 1092-ben érsekséggé emelt. A 12. század első 
felében még görög papok látták el az egyházi szolgálatokat, majd a 
13. századra latin szertartásúvá alakult. A bácsi érsekség Dél-Erdély-
ben sószállító hajókkal és sóbányászati kiváltságokkal rendelkezett, 
melyekben a pápa 1215-ben megerősítette. 1234-ből ismeretes a tele-
pülésen egy, a ciszterci rend gondozásában lévő ispotály, amit az első 
ismert kórháznak tekinthetünk a Délvidéken. Bács az 1241-es tatárjá-
rás után elszegényedett, de a középkor végére újra visszanyerte régi 
fényét. Itt hunyt el Váradi Péter (1450–1501) humanista tudós, kan-
cellár, kalocsai érsek, Mátyás király egyik legbizalmasabb embere. 
Bácsot II. Ulászló 1494-ben városi rangra emelte, ám 1526. október 
8-án a török kifosztotta és felgyújtotta a várost. Várát a török 1529-
ben foglalta el végleg. A törökkorban Bács náhije (katonai kerület) 
székhelye lett. A tizenöt éves háború egy rövid szakasza után, mikor 
a vár magyar kézen volt, 1686-ban foglalták végleg vissza a töröktől. 
1686-ban Tuzla vidékéről érkezett sokácok voltak az első új bete-
lepülők a törökkor után. Bács 1719-ben mezővárosi rangot kapott, 
földesura ettől kezdve egészen 1920-ig a kalocsai érsek volt. Itt szü-
letett Déri Miksa (1854–1938) gépészmérnök, feltaláló, a Ganz Vil-
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lamossági Gyár mérnöke, majd igazgatója, az elektrotechnika egyik 
jelentős magyar úttörője, a transzformátor egyik megalkotója.

Bács mai jelentősége nem is mérhető ahhoz, hogy 
milyen fontos helység volt az Árpádok korában. 
Mégis érdemes tennünk egy sétát Bácson, mert 
a történelem viharai ellenére is több olyan épü-
let maradt meg a városban, amely a Délvidéken 
egyedülálló. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy Aracs 
mellett a bácsi vár romjai és a város középkori ere-
detű temploma számít a legértékesebb középkori 
műemlékegyüttesnek a Délvidéken.

Látnivalók: Ha a Hódság–Palánka országútról térünk le Bácsra, a fő-
utcán rögtön szembetűnik a Ferences templom román stílusú szenté-
lye és tornya. Ez a legrégibb, ma is használatban lévő templomépület 
egész Bácskában! A templomot a templomos lovagok rendje építtette 
1169-ben Szűz Mária tiszteletére, majd rendjük feloszlatása után a fe-
rencesek vették át. A tatárjáráskor súlyos károkat szenvedett boltoza-
tot 1370-ben gótikus stílusban építették újjá. A török korban a templo-
mot mecsetté, a tornyát minaretté alakították. Ennek emléke például a 
mihráb (imádkozófülke) a templom déli falában. A templommal egy-
beépített kolostort a török korban elpusztult régi épület helyén 1734 
után építették újjá. Benne található a csodatévő Gradovári Szűzanya 
képe, melyet a török hódoltság végén betelepülő sokácok hoztak ma-
gukkal régi lakóhelyükről. A 18. században barokk stílusban hosszab-
bították meg a templomot, ugyanekkor kórust is építettek, valamint 
kriptákat is ástak a templomhajó alá. A kolostornak híres kincstára 
és könyvtára is van. A templom búcsúja augusztus 15-én van, amit a 
helybeliek „sokác Nagyboldogasszony”-nak neveznek.

A ferences templomtól egyenesen a Szent Pál tiszteletére szentelt 
plébániatemplomhoz jutunk, melyet Batthyány József gróf, kalocsai 
érsek építtetett 1773 és 1780 között. Mellette látható az egykori apá-
cakolostor, rajta az érsekség jótevőjének, Haynald Lajos bíboros, 
kalocsai érseknek a címerével. Haynald milliókat áldozott jótékony 
célra, amellett botanikus és könyvgyűjtő volt. Füvészeti és könyv-
gyűjteményét a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozta, ahol ma 
is őrzik.

A plébániatemplomtól balra indulva juthatunk a várhoz. Az útköz-
ben bal kéz felé eső török fürdő (törökül hammam) romja az egyet-
len ilyen jellegű műemlék a Délvidéken!

Az íves gyaloghídon és az azt követő vadregényes Silják kapun át 
jutunk az egykori erődítés területére. Rögtön balra a kapu mellett, 
illetve fölött látjuk a szép kálváriát, majd a kis falusias utcán végigsé-
tálva jobbra hamar feltűnnek Bács várának lenyűgöző romjai. 

Bács várának romja a város legnagyobb nevezetessége, de egy-
szersmind az egész Délvidéké is: az Alföld középkori téglaépítésze-
tének egyik legjelentősebb emléke. Ám nemcsak építészetileg vagy 
művészettörténetileg fontos műemlék a vár, számos jeles esemény is 
történt falai között vagy éppen alattuk. A bácsi vár valószínűleg egy 
korábbi avar vagy szláv földvár helyén épült. Az egykor hatalmas 
mocsárral és vízzel körülvett, háromszög alaprajzú épületet 1192-ben 
említik először, majd Károly Róbert 1338 és 1342 között a délről 
jövő támadások föltartóztatása céljából megerősíttette. A 15. század 
második felében bővítették, majd a század végén reneszánsz stílusban 
építették át. A vár jelképe, a négyzetes lakótorony a palotaszárnyak 
által közrefogott udvar közepén áll. A kaputoronnyal és bástyákkal, 
belül pedig öregtoronnyal és palotaépülettel rendelkező erődítmény 
egy sokkal nagyobb erődítésrendszer központja volt, melynek nyo-
mai légi fölvételről ma is láthatók. 

Minthogy a bácsi vár a bácsi érsek egyik székhelyeként is szol-
gált, királyaink gyakran fordultak meg falai között. 1158-ban II. Géza 
itt töltötte a húsvétot. 1462-ben Mátyás hirdetett ide országgyűlést. 
1499-ben II. Ulászló hosszan időzött itt, országgyűlést is tartott, és 
a városi rang mellé külön kiváltságokat is adott Bácsnak. A vár az 
1514-es parasztháborúban megért egy kisebb ostromot, de a fölkelt 
parasztok nem tudták elfoglalni. A vár melletti mezőn utoljára II. 
Lajos tartott országgyűlést 1518–19-ben. A török 1529-ben foglalta 
el. A vár a török kort – benne például a tizenöt éves háborúval –, még 
úgy-ahogy átvészelte, a végpusztulás csak azután érte el. II. Rákóczi 
Ferenc csapatai 1704-ben megostromolták, s bár a tetőszerkezetet si-
került felgyújtaniuk, bevenni nem tudták. A várat saját kezükön meg-
tartó császáriak viszont 1705-ben, mielőtt elvonultak volna falai alól, 
– hogy végleg használhatatlanná tegyék – robbantásokkal döntötték 
romba. A falu lakói aztán lassan kezdték elhordani köveit építkezése-
ikhez, mígnem 1842-ben romantikus lelkesültségtől vezetve az elsők 
között hoztak intézkedéseket a még mindig méretes, festői szépségű 
romok védelmére. 1960-ban aztán az addig raktárnak használt lakó-
tornyát korhűen újították fel, hogy annak alapján képet alkothassunk 
az egykor itt állt vár nagyszerűségéről.
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A településtől 6 kilométernyire délre, Dunabökény felé, a Mosztonga 
partján található a Szent Antal kápolna. 15. századi eredetű, s valaha 
népszerű búcsújáró hely volt. A hagyomány szerint Demense pasa 
hálából építtette, mert fia szembetegségét egy ferences atya meggyó-
gyította. 1700-tól Páduai Szent Antal ünnepén látogatják a búcsújáró-
helyet; főként a környék magyar és sokác hívei zarándokolnak ide. A 
búcsújárók hagyományában Páduai és Remete Szent Antal tisztelete 
összefonódott, utóbbit az állatok védőszentjeként is tisztelik, ezért 
sokác és bunyevác szokás szerint régebben állatokat ajánlottak fel a 
ferences kolostornak, illetve kérték azok megáldását. 

Bácstól hat kilométerre található Bácsújfalu avagy Szelencse – amely 
jellegzetes délvidéki szlovák falu, élő néphagyományokkal – tizenkét 
kilométerre pedig Paripás.

Paripás, hivatalos neve: Ratkovo
Lélekszám: 
1910-ben: 3283 német/ 471 szerb / 224 magyar/ 53 horvát/ 39 szlovák
2002-ben: 3760 szerb/ 62 montenegrói/ 43 jugoszláv/ 39 magyar/ 
39 szlovák

A település története: A település történelmi neve Pordánc, amely a 
török kor végére Parabutyra torzult. Legújabb kori nevét jelentős ló-
tenyésztésének köszönheti, errefelé a Nyugat-Bácskában elterjedt nó-
niusz fajta honos. A helyi kántortanító fiaként itt született Eisemann 
Mihály (1898–1966) zeneszerző. Eisemann a két világháború közötti 
időszak egyik legismertebb slágerszerzője volt. Sok halhatatlan film-
zene, például a Hyppolit a lakáj, az Egy csók és más semmi és a Fe-
kete Péter zenéje is a nevéhez fűződik. Operettjei – például az Én és 
a kisöcsém – révén a harmincas években európai hírnévre is szert tett. 
Az általa komponált dalok jó részét ma is ismerjük, az olyanokat pél-
dául, mint az Egy kis édes félhomályban; János, legyen fenn a János 
hegyen; Hallod-e Rozika, te; Maga nős ember vagy boldog; Jaj de jó 
a habos sütemény stb. talán unokáink is ismerni fogják.

Bélamajor, 
hivatalos neve: Karađorđevo
Bácstól Bácstóvároson és Borócon át Palánka felé menet egy rövid 
leágazással érhetjük el Bélamajort, amely természetvédelmi terüle-
te és Titónak a településtől nem messze lévő vadászkastélya miatt 
érdemel említést.

Palánkáról könnyen átruccanhatunk Horvátországba, ahol érdemes 
körülnézni Újlakon (Ilok). Palánka és Futak között térjünk be az 
1892-es alapítású sörgyáráról és az 1832-ben épült Dungyerszki kas-
télyáról nevezetes Dunacsébre (Čelarevo).

Futak, hivatalos neve: Futog
Újvidék elővárosának tekinthető, s közigazgatásilag is hozzá tartozik.
Lélekszám:
 1910-ben: Ófutak: 2595 német/ 2483 szerb/ 551 magyar/ 282 szlovák. 
    Újfutak: 2115 német/ 907 magyar/ 502 szerb
2002-ben: 16.828 szerb/ 279 magyar/ 226 jugoszláv/ 152 horvát

A település története és nevezetességei: Futak első említése 1224-
ből való. Neve a régi Futak személynévből ered, amelynek jelentése 
futár volt. A 15. században fontos vásárváros volt a Futaky család 
birtokaként. Vásárai messze földön híresek voltak, a kereskedők a 
Dunán a Fekete-tengerről is eljöttek áruikkal. A településnek a kö-
zépkorban várkastélya volt, amelyet 1422-ben a Garaiak birtokaként 
említenek a források. 1456-ban országgyűlést tartottak itt. 1462-ben 
Futak határában Rozgonyi Sebestyén az országra törő törököket meg-
verte, s ez által 17.000 magyar foglyot szabadított ki a török rabság-
ból. A hódoltság alatt főleg szerbek népesítették be, majd a török idők 
utáni telepítések során legfőképpen németek költöztek ide, így mind 
Ó-, mind Új-Futak népességét nagyrészt e két etnikum alkotta. Hadik 
András gróf, miután haditettei jutalmául Futakon birtokokat kapott, 
katolikus, majd görögkeleti és örmény templomot, valamint plébáni-
át és iskolát építtetett a településen. Hadik Andrást az általa építtetett 
katolikus templom főbejáratának küszöbe alá temették, majd pedig a 
templom újjáépítésekor az új templom falában helyezték el csontja-
it. 1848. szeptember 6-án a magyar honvédsereg és a szerb felkelők 
között véres csata dúlt itt. A futaki birtok 1886-ban a Chotek család 
tulajdonába került. 

Futakon született Haraszthy Ágoston (1812–1869) utazó, földrajzi 
író és szőlész; a kaliforniai szőlő-, és borkultúra atyja. Azon kevés 
magyarok közé tartozik, akiket az amerikai emlékezet számon tart. 

Haraszthy valódi felfedező, úttörő és kalandor volt, 
mindennel megpróbálkozott. Volt testőr, üzletember, 
hídépítő, juhtenyésztő, fűrészmalom-tulajdonos, 
téglaégető, gabonatermesztő, textilgyáros, sheriff, 
városalapító, aranymosó, népgyűlési tag, vincellér 
és kereskedő. 1861-ben több mint 300 szőlőfajtát
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vitt Európából Amerikába, amelyekkel forradalma-
sította a kaliforniai szőlő- és bortermelést. A rizling 
és a tokaji borok amerikai elterjesztése, csakúgy 
mint a konyak- és pezsgőgyártás korszerűsítése 
mind az ő érdeme.1862-es angol nyelvű szőlészeti-
borászati alapművéből sok nemzedék tanult. Élete 
utolsó szakaszában cukornád-ültetvényes és rum-
készítő volt Nicaraguában, mígnem egyszer egy 
folyóba esett, ahol kajmánok falták fel.

A Chotek család Veninger Ferenc tervei alapján az előző templom he-
lyén építtette fel 1906–1908-ig a település díszét, az égbetörő neogó-
tikus katolikus templomot Jézus szíve tiszteletére (a régi templomról 
készült olajfestmény a plébánia irodájában látható). A monumentális 
templom tornyai 54 méter magasak, hajójának hossza 50, szélessége 
54 méter. Baloldali hajójában látható a korábbi templomnak az 1700-
as évekből származó oltára, továbbá itt van az az ereklye, amelyet 
1777. június 3-án a pápa ajándékozott a futaki templomnak, s amely 
1779. október 18-án érkezett meg Rómából Bécsen keresztül, onnan 
pedig dunai vízi úton Futakra. Az ereklye nem más, mint Szent Jenő 
mártír díszruhába öltöztetett földi maradványai, melyek egy üveg-
koporsóban láthatók a jobb oldali kis oltár alatt. A templom falán az 
egykori oltárkép alatt helyet kapott gróf Hadik András tábornagy és 
Hadik Mária Jozefa grófnő emléktáblája is. A templom Hadik Andrá-
son kívül más főrangúak nyughelye is: az őt követő helyi birtokosok 
közül többek között Chotek Rudolf és Ráday Gedeonné sírja is itt 
található. 

Hadik András (1710–1790) tábornagynak, az egyik legnagyobb 
magyar hadvezérnek leghíresebb haditette a hétéves háború idején 
Nagy Frigyes porosz király fővárosának, Berlinnek az elfoglalása és 
megsarcolása volt. 

Hadik közel 2000 gyalogossal, 2500 huszárral és 
néhány ágyúval ötnapi erőltetett menetelés után 
1757. október 16-án ért Berlin falai alá. Az ellenséges 
területre mélyen behatoló katonák éjjel haladtak, nap-
pal elrejtőzve pihentek. A meglepett porosz főváros 
több százezer aranytallér hadisarcot volt kénytelen 
fizetni, ráadásul Hadik 6 porosz zászlót és Mária 
Terézia királynő számára két tucat glaszékesztyűt is 
magával hozott Berlinből. A kesztyűk a porosz udva-
ri mesternél készültek és a város címerét is

rájuk hímezték. Hadik András és katonái csak arra 
az időre maradtak Berlinben, míg a kesztyűk elké-
szültek. Hadi tettéért Hadik a Mária Terézia Rend 
nagykeresztjét kapta, valamint grófi címet és a 
futaki kamarai birtokot. 

Hadikot Mária Terézia leghűségesebb tábornokaként és bizalmasa-
ként tartják számon. Mindent elért, amit egy katona a Habsburgok 
birodalmában elérhetett: pályájának csúcsán, 1774-ben tábornagy 
lett, és kinevezték a bécsi haditanács elnökévé. Mint Bukovina kor-
mányzója a kötelező határőri szolgálat ellen tiltakozó és az 1764. ja-
nuári mádéfalvi veszedelem után Moldvába menekült székelyeket a 
töröktől 1774-ben megszerzett Bukovinában telepítette le. Hálából 
a bukovinai székely falvak közül kettő Hadikfalva és Andrásfalva a 
nevét őrzi. 

1.2. A Tisza menti útvonal
A Szerbiába érkezők nagy része Röszkénél lépi át a határt. Az M5-
ös autópálya Budapesttől közvetlenül a határátkelőhelyig halad, s a 
másik oldalon is elkészült már a szerbiai autópálya teljes vonala (jól-
lehet útikönyvünk írásakor még csak fél szélességben áll az autósok 
rendelkezésére), amelyen el lehet jutni Belgrádig. A következőkben 
az országutakhoz igazodva ismertetjük Bácska látnivalóit.

A határ átlépését követően alapvetően két irányban folytathatjuk utun-
kat Újvidékig: végig le a Tisza mentén, vagy Szabadka felé Közép-
Bácskán keresztül. Ebben a fejezetben a Tisza mellett végighaladva 
látogatunk el a bácskai magyar tömb településeinek fontosabbjaiba.

A szerb–magyar határtól félautópálya halad Újvidék felé, amiről 
kb. fél kilométer után kell lekanyarodni az útjelző táblákat követve 
Horgos eléréséhez. A szerbiai oldalon a legelső település Horgos, a 
szerbiai Délvidék legészakibb települése.

Horgos, hivatalos neve: Horgoš
Lélekszám: 
1910-ben: 7975 magyar/ 1 szerb/ 39 német
2002-ben: 5320 magyar/ 438 szerb/ 298 cigány/ 114 jugoszláv 

Mottó: 
„A horgosi csárda ki van festve. 
Odajár a cimbalmos a cimbalmával cimbalmozni minden este...”
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A település története: Horgos környéke már a legősibb időkben 
is lakott hely volt, területe nagyon gazdag régészeti lelőhelyekben, 
amit a falu számos dűlőjében (pl. Kamarás, Budzsák, Szűcshalom, 
Kőlapos stb.) végzett ásatások bizonyítanak, melyek során a kőrösi, 
vincsai, bodrogkeresztúri és tiszapolgári kultúrák itteni jelenlétét si-
került kimutatni. A vidék régészeti jelentőségéről vallanak a környé-
ken található földvárak is.

A falu nevét egy, a határában volt horog alakú tóról, a Horgas tóról 
kaphatta. Első írásos említése 1075-ből származik: a 11. századi for-
rások már említenek Horgos néven egy halászfalut egy bencés kolos-
tor birtokaként, és szó esik egy, a szomszédságában lévő, Szentpéter 
nevű faluról is. A 13. század elejétől kunok népesítették be a tájat, 
emléküket néhány dűlőnév őrzi. A település neve az írott forrásokban 
1640 táján tűnik fel ismét. A törökkor után fél évszázadra Horgos 
területe is az akkor megszervezett katonai határőrvidék része lett. 
Ennek megszüntetése után, 1746-ban Kárász Miklós szegedi jegyző 
vásárolta meg a falu területét. Kárász 1772-ben Magyarország külön-
böző vidékeiről körülbelül 120 magyar családot telepített a faluba, 
aminek nyomán létrejött a mai település. 1820-ra épült ki a falu hét 
utcája, ez jelenti a település történeti magvát. A vármegyék újjászer-
veződésével Horgos Csongrád megyéhez került, sőt több alkalommal 
annak igazgatási központja is volt.

Látnivalók: Kárász Miklós Szegeden halt meg 1797-ben, de testét 
Horgoson helyezték örök nyugalomra az általa barokk stílusban épít-
tetett katolikus templom szentélye alatti családi sírboltban. A temp-
lom szentélyének bal oldalára gyermekei vörös márvány emléktáblát 
állíttattak a családi címerrel és rajta latin szöveggel. Ma is élnek még 
Kárász-leszármazottak Horgoson és környékén.

A Kárász-család épített emlékei közül a legjelentősebb a Szelevényi-
pusztán található Kárász-kastély. Az államhatalom 1944 után ka-
szárnyaként használta. A rossz állapotban lévő épület megmentéséért 
egyre többen emeltek szót, sőt 2006-ban művészek és kutatók köz-
reműködésével megszervezték a kastélyparkban a Homokfesztivált 
a kastély és egykor arborétumszerű parkja iránti figyelem felkeltése 
céljából. 

A Kárász-család nevéhez köthető a régi horgosi árvaház („a zárda”) 
megépítése is, mely ma általános iskola. Fejérváry Miklósné Kárász 
Coelesztina építtette 1897-ben árva vagy szegény sorsú leánygyer-
mekek számára. Nevelőket Kalocsáról, a Miasszonyunkról nevezett 
szegény iskolanővérek tagjai közül hozatott. Ugyanő 1911-ben Kis-
horgoson 132 kataszteri hold és 1439 öl földet is vásárolt az árvaház 

számára, hogy annak bérbeadásával az intézmény fenntartásához ele-
gendő bevételt biztosítson. Ugyanebben az évben az árvaház bal szár-
nyához hozzáépíttetett egy kis kápolnát is. A horgosi árvaház egészen 
1946 nyaráig működött, ekkor államosították, és előbb kaszárnyává, 
majd általános iskolává alakították át. Az épület falán emléktábla ta-
lálható, melyen a Kárász család levéltárában megtalált árvaházalapí-
tó-okirat szövege olvasható, amit a kőfaragóként dolgozó legifjabb 
Kárász Miklós vésett a gránitkőbe.

Az első világháború utáni agrárreform a helyi nagybirtokosokat, a 
Kárász, a Vermes és a Reök családot is súlyosan érintette. Az elvett 
földeket itt is délszláv telepeseknek utalták ki.

Horgoson Balázs Béla íróval együtt gyűjtött népda-
lokat Bartók Béla, akinek ösztönzésére Kodály Zol-
tán is idelátogatott. Munkájukat később a zombori 
születésű folklorista, Kiss Lajos folytatta. A horgosi 
csárda ki van festve kezdetű népdal az ő gyűjtése 
nyomán, a Horgosi népdalok c. kötetből vált ismert-
té az egész magyar nyelvterületen.

A horgosi csárda jelenleg sajnos nem üzemel, de még megtalálható 
a Kamarás nevű falurészben, az 1911-ben épült, ma romos és haj-
léktalanok által lakott régi vasútállomás épülete mellett. Ez utóbbit 
az a Magyar Ede tervezte, aki a híres-nevezetes szegedi Reök-palota, 
a kaposvári Csiky Gergely Színház, valamint több szebbnél szebb 
szecessziós épület, például a nagykikindai református templom ter-
vezője is.

Kamaráserdőnél, az egykor szép, népes és vidám üdülőtelep mellett 
húzódik a kamarási villasor. Itt több, egykor gyönyörű, ma többségében 
romos állapotban lévő épület látható, pl. a Pálfi-villa (benne falfest-
mények, míves tornácszerkezet), a Bagolyvár, illetve Brauswetter 
Ottó villája (az ún. Órás villa), mellette a Baranyai-villa. Az utóbbi 
nevezetessége, hogy itt lakott az ifjú Bartók Béla 1906-os horgosi 
tartózkodása idején, ezért az épületen a 2006-os Bartók-emlékév al-
kalmából emléktáblát helyeztek el. A nagy zeneszerző itt jártának 
emlékét őrzi a helyi magyar kulturális központ, a Bartók Béla Köz-
művelődési Egyesület neve is. 

A Kamaráserdő árnyas fáival és a kedves kis tóval ma is kellemes 
sétálóhely, úgy hírlik, fénykorában Palicsfürdőével vetekedett a nép-
szerűsége. Kamaráserdő területe egyébként ma természetvédelmi 
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körzet. Hadd idézzünk egy helyi nevezetességeket is versbe szedő 
népdalt:

„Nem nyílik már Kamaráserdő rózsát a számomra,
Besorozták az én rózsám hosszú hónapokra,
Mikor jössz majd onnan vissza, meddig kell még várni,
Meddig kell a szerelmemet bús szívembe zárni.
Rigó, rigó sárgarigó, fölszállott a Bagoly-várra,
Mindég csak azt fütyörészi, hogy ő milyen árva,
Én is olyan árva vagyok, mert be vagyok zárva,
Szabadkai háromemeletes honvéd kaszárnyába.”

Kamaráserdőn található a Reök majorság is. 

1920-ban az új országhatár Reök Iván (1855–1923), 
volt császári és királyi folyammérnök ingatlanjai 
közé állt, vagyis a Szegeden maradt, nevét viselő 
palotája és kamarási majorja közé. Ő az utóbbit vá-
lasztotta otthonául. Családjával minden vasárnap fi-
ákeren (később a környéken elsőként automobilon) 
ment szentmisére a horgosi templomba, ahol foglalt 
helye volt a főoltár bal szárnya mellett. 

Reök Ivánt kívánságára nem a horgosi temetőben, hanem az anyaor-
szág határához minél közelebb, a majorság melletti semlyékes part-
ján (az ún. Reök parton), a később ott feltárt népvándorlás kori sírok 
közelében temették el. Sírkövén ez áll: „Boldogok a tiszta szívűek, 
mert meglátják az Istent! Itt nyugszik Reök Iván (1856–1923) Krisz-
tusi gondolatokkal formálta nemes erkölcsűvé és értékessé életét. Jó 
sorsban nem bizakodott el. Bú bajban nem csüggedett.” Ő emeltette 
a Tisza menti töltést, a Láda tavat lecsapoltatta, és termőfölddé ala-
kíttatta, továbbá nagy mecénása volt Szeged, majd Horgos magyar 
művelődési életének.

Horgos legújabb büszkesége a falu főterén 2010 tavaszán Magyar-
ország köztársasági elnöke által leleplezett Szent István szobor, 
amely államalapító szent királyunk első köztéri szobra a Délvidé-
ken.

A Horgosról Királyhalom felé vezető út mellett van a Kishorgosi 
major, itt áll a város legrégebbinek tartott világi épülete, az 1750 kö-
rül épült klasszicista stílusú magtár. Horgos falu mai templomát csak 
1790-re építették fel, s amíg az kész nem lett, a magtárban tartották 

a miséket. Kishorgos határában egy 13. századi templom romjait is 
feltárták, a romok mellett újabban emlékkereszt áll.

Ugyanezen út mentén továbbhaladva jutunk el a Szelevényi erdő 
területére. Ennek szélén található Rózsa Sándor csárdája, s nem mesz-
sze tőle a betyár három fája. 

Szelevény a horgosi határsávban Királyhalma és Horgos települé-
sek közt fekvő körülbelül hétszáz hektárnyi terület. Ebből 90 hektár 
erdő, a többi rét, kaszáló, szántó – számos védett növénytársulással. 
Fellelhető itt többek között a homoki tarka nőszirom, a vadorchidea 
és a fürtös gyöngyikének egy különleges alfaja. Ritka növénytársu-
lásai miatt 1997 óta az egész területet természetvédelmi oltalom alá 
vonták. 

Horgoson született Kárász Benjámin (1792–1874) Csongrád vár-
megye főispánja, 1848/49-ben kormánybiztos.

Szálláshelyek: Domus Pacis ferences lelkigyakorlatos és közösségi 
ház. Horgosról Szabadka felé haladva találjuk az E-75-ös nemzetközi 
út mellett, a hetedik kilométernél. Gyönyörű természeti környezetben 
és kedvező áron baráti csoportok is kaphatnak szállást. Honlapjuk, 
illetve elérhetőségük: www.agape.hu/hu/domuspacis

Horgos után Bácsszőlőst elhagyva délre találjuk Kispiac falucskát.

Kispiac, 
hivatalos neve: Male Pijace
Lélekszám: 
2002-ben: 1916 magyar/ 34 szerb

A település története és látnivalói: A település az 1930-as évek kö-
zepéig még a térképeken sem igen szerepelt, annak ellenére, hogy te-
rületén már a középkorban két, a török korban elpusztult falu létezett: 
Pusztaegyház és Vastorka. A területen a magyar lakosok az 1750-es 
években jelentek meg ismét, ami után lassan kialakult a tanyavilág 
ezen a környéken is, 1874-ben megnyílt az első iskola, az ún. „or-
szágúti iskola”. Földrajzi fekvéséből kifolyólag a környező mezőgaz-
dasági települések árucseréjének helyszínévé válhatott, hatalmas he-
tipiacokat tartottak itt egészen a második világháború végéig, ennek 
köszönheti Kispiac a mai nevét. A falu katolikus temploma 1933-ban 
épült meg a Körös-parti dombon, Szent Péter és Szent Pál tiszteletére 
szentelték fel. A helyi közösség épülete előtt turulmadaras kopjafát 
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állítottak a 90-es évekbeli délszláv háborúkban elesett magyarok em-
lékére. A kopjafa Sátai József tóthfalusi fafaragó mester munkája. A 
falu végén, Kishomok felé menet találjuk a vadászotthont, illetve a 
valamikori homokbányából kialakult strandot, nádassal és kellemes 
nyárfaerdővel. A határban van a 650 hektáros Kapitány-réti halastó 
is, ide folyik a falu mellett elhaladó Körös-ér. Napjainkban havonta 
egyszer, minden hónap utolsó vasárnapján van jószág- és kirakodó-
vásár – a régi piacok utolsó emlékeként. A kispiaci búcsút, valamint 
a falunapot minden év június 29-én tartják.

Horgos után, a Magyarkanizsa felé vezető útról letérhetünk Marto-
nosra.

Martonos, 
hivatalos neve: Martonoš
Lélekszám: 
1910-ben: 4969 magyar/ 1320 szerb 
2002-ben: 1897 magyar/ 155 szerb 

Martonos első írásos említése 1237-ből származik, és azon kevés dél-
vidéki település közé tartozik, ahol a magyar őslakosságnak az egész 
törökkort sikerült átvészelnie. Mai nevezetessége egy gyönyörű, ere-
deti díszében pompázó, 19. század végi iskola. Martonoson híresek 
még a kosárfonó műhelyek és a paprikaszárítók is. 

Magyarkanizsa északról, az autópályáról Horgoson át, délről a 
Zenta–Topolya útról letérve, a Bánság felől Törökkanizsa központjá-
ból a hídon át közelíthető meg. 

Magyarkanizsa, 
hivatalos neve:Kanjiža
Lélekszám: 
1910-ben: 16655 magyar/ 329 szerb / 28 német 
2002-ben: 8825 magyar/ 865 szerb/ 99 jugoszláv/ 86 cigány 

A település története: „Az utcákon, az akácok alatt csönd fekszik el, 
az esti szürkületben csak itt-ott piroslik egy-egy pipa parazsa a kis-
kapuban. Kanizsát úgy is híják: a Csöndváros” – írja a Jugoszláviai 
Magyar Újság 1933. évi szeptemberi számában Esztergomi Iván hír-
lapíró, aki a régi gyógyfürdő igazgatója is volt.

Magyarkanizsa, akárcsak a többi Tisza menti település, az ősök 
sírjaira épült – ezt a téglagyár nyersanyagának kitermelése közben 
előbukkanó ősállati és emberi csontmaradványok bizonyítják. A szűk 
belvárosnak nincs olyan pontja, ahol alapásás közben ne bukkanná-
nak régészeti leletekre.

A források tanúsága szerint az itteni Körös patak tiszai torkolatánál 
egy kb. 600x300 lépés méretű, téglalap alakú földvár állt. Ennek a 
földvárnak a 19. századra már nyoma sem maradt, ám 1694-ben még 
látható volt, hiszen a vidéken táborozó császári csapatok hadmérnö-
ke, Luigi Ferdinando Marsigli felmérte és térképet is készített róla az 
uralkodó seregei számára. (A kanizsai Halász tér sarkán látható egy 
bronz emléktáblán Marsiglinak a földvárról készített rajza.) A föld-
vár a Tiszába ömlő patak és a sziget alkotta magas part oltalmában 
megbúvó révet védte. Újabban a közelében egy Árpád-kori templom 
romjait is megtalálták. 

A magyar államalapítás idejének esztendeiben, 1003-ban Csanád 
püspök hadai Kanizsáig űzték a lázadó Ajtony seregeit az éppen 
gyökeret eresztő magyar kereszténység nevében – ad róla hírt a 14. 
századi Szent Gellért legenda. Még hitelesebb forrás az az 1093-as 
birtokösszeírás, melyben első ízben írják le a város későbbi nevét, 
igaz, ekkor még csak „Cnesa” patakról tesz említést az okirat. Ké-
sőbb III. Béla királyunk névtelen jegyzője azt állítja krónikájában, 
hogy három honfoglaló vezér kelt itt át a Tiszán, amikor a Temes-
vidék hódoltatására indultak.

„…sereget akartak küldeni Galád vezér ellen, kinek az uralma a Ma-
ros folyótól egészen Haram váráig terjedt. Az ő ivadékából származott 
hosszú idő múltán Ajtony, akit Csanád megölt. E dologra Szovárdot, 
Kadocsát és Vajtát küldték ki. Mikor ezek engedelmet nyerve ello-
vagoltak, Kanizsánál keltek át a Tiszán és a Csesztreg vize mellett 
szállottak meg.”

Anonymus: Gesta Hungarorum

A török hódoltság elején az életben maradt kanizsai magyarok 
Martonosra húzódtak, így Kanizsa elnéptelenedett. A törökök a ma-
gyarok helyére délszlávokat telepítettek, azonban a 17. század máso-
dik felére a szerb lakosság is teljesen elhagyta a várost, csak a régi 
földvár pusztuló sáncai emelkedtek még ki a természet által egyre 
jobban birtokba vett, elvaduló tájból. Kanizsa a török alól 1686. 
október 20-án szabadult fel (ezért ünnepli október 20-át a község 
napjaként). Ezután a bécsi udvar szintén szerbekkel telepítette be a 
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kanizsai sáncot. A határőrvidék megszűntével a szerb határőrök nagy 
része elvándorolt, helyükre 1753-ban magyarok telepedtek, akiknek 
jogállását 1774-ben kiegyenlítették a szerbekével. Minthogy a város 
területét előbb sikerült visszahódítani a töröktől, mint a túlparti Ka-
nizsa (a középkorban Révkanizsa) területét, ezért ennek Ókanizsa, 
annak pedig Törökkanizsa lett a neve. Az előbbi pedig – lakossága 
túlnyomó többségének nemzetiségi hovatartozása folytán – lassan-
ként Magyarkanizsa néven vált ismeretessé. 

Az 1848-as szabadságharc során kanizsai katonák is részt vettek 
Szenttamás első sikertelen ostromában, akik hazatérve – a szerbe-
ket vádolva a sikertelenségért –, lefegyverezték a helyi nemzetőrség 
szerb tagjait, és több szerb lakost meglincseltek. 1849. február ele-
jén a szerbek Kanizsáról és Martonosról kiszorították a honvédséget, 
ezért a magyar polgári lakosságnak Horgosra és Szegedre kellett me-
nekülnie. Ekkor a szerb szakadár lázadók elfoglalták és felgyújtották 
a várost, amely csaknem teljesen leégett: 1311 házából csupán a 105 
szerb ház maradt épen. A megszállást kísérő kegyetlenkedéseknek 
ezrek estek áldozatul. A magyar áldozatok fejeit a főtéren hordták 
össze. A honvédség márciusi ellentámadása során a csekély szerb la-
kosság volt kénytelen elmenekülni a Tiszán át a Bánságba. Kanizsa a 
szabadságharc idején rendezett tanácsú város lett, és címert is kapott, 
a forradalom bukása azonban ezeket a változásokat elsodorta. Leg-
közelebb csak 1908-ban nyerte el ismét a városi rangot az 1904 óta 
immár hivatalosan is a Magyarkanizsa nevet viselő település. A vá-
ros neves szülöttei többek között Tolnai Ottó (1940–) Kossuth-díjas 
író, költő, kritikus, szerkesztő, a délvidéki irodalom egyik kiemelke-
dő alakja és Nagy József mozgásművész-rendező, az orléans-i JEL 
Színház alapítója.

Látnivalók: Magyarkanizsa újkori katolikus temploma már 1768-
ban állt, de az 1849-es tűzvész után csupán egy kőkereszt maradt a 
helyén. A mai főtemplomot, a Szent Őrangyalok templomát 1858-
ra építették fel. A szép arányú barokk templom hajója 62 méter hosz-
szú, tornya 56 méter magas. A templommal szemben találjuk az egy-
kori Haynald Leánynevelő Intézetet. Az intézmény története 1884-
ben kezdődött, amikor Sporn Vilma a városra hagyta szőlejét azzal 
a megkötéssel, hogy a hagyatékért járó pénzt fordítsák a hazafias 
nevelésre. 1890-ben, Mária Valéria főhercegnő házasságának alkal-
mából Haynald Lajos kalocsai érsek nagy összegű pénzadományt tett 
egy nevelőintézet felépítésére. Azt, hogy az elemi iskolák mellé in-
ternátussal egybekötött 4 osztályos leány polgári iskolát is állítsanak, 

az 1891-ben plébánossá választott Márton Mátyás indítványozta. Az 
építkezés Kolbenheyer Viktor tervei alapján 1901-re fejeződött be. 
Az épületben elemi és polgári iskola, valamint internátus működött. 
Az oktatást kizárólag apácák végezték. Az épület 1944 után egy ide-
ig katonakórházként üzemelt, majd 1946-ban 24 óra leforgása alatt 
kilakoltatták az apácákat. Az épület azóta állami elemi iskolaként 
használatos.

Továbbhaladva a főtéren a délvidéki szecesszió egyik jellegzetes 
alkotását láthatjuk. A városháza 1911-ben épült Reich Ferenc ter-
vei alapján. Az épületben található városi házasságkötő terem több 
alkalmi rendezvény helyszínéül is szolgál. A városháza előtt Koncz 
István költő és Dobó Tihamér (Cigonya) festő szobrát találjuk. A 
főtéren még egy Reich-tervezte építményt láthatunk, az 1908-ban 
szintén szecessziós stílusban épült úri kaszinó épületét.

A vasúton túli magyar temetőben két 1848-as honvédsír is található, 
Mészáros Ignác és Kafga Gyula sírja, a temetőkápolnán pedig egy em-
léktáblán olvashatók az 1848-49-es forradalmi eseményekben részt-
vevő magyarkanizsaiak nevei. Ebben a temetőben áll továbbá az első 
világháborús honvédek sírkertje, valamint a 44-es áldozatok emléké-
re az 1990-es években állított emlékmű is.

A Tiszához vezető út mentén, a tömblakások előtti téren áll „János, a 
halász” szobra, mert a városrészt egykor halászok lakták.

A Törökkanizsa felé vezető töltés mellett, a híd közelében létesült 
Kanizsa gyönyörű húszholdas parkja, a Népkert néven is ismert régi 
Erzsébet-liget, benne a Csodakúttal és az 1913-ban kiépült gyógy-
fürdővel. Kanizsának a múlt század elején 15 artézi kútja volt, és az 
egyik gázt is adott. Grünfeld Hermann helyi üzletember (mellszobra 
a népkert szélén épült új fürdőkomplexum előtt áll) hat kilométeres 
csővezetéken keresztül vezettette a vizet a városba, valamint kádfür-
dőt építtetett a ligetben. A főtér fiákeresei ettől kezdve szorgalmasan 
fuvarozták a fürdővendégeket a messzi vasútállomásról a liget csend-
jébe burkolódzó Csodakút Ártézi fürdőbe. Akkoriban főként női bajok 
kezelésére használták a gyógyfürdő vizét, de igénybe vették reumás 
megbetegedések, izom-, ízületi és idegbetegségek, sőt vérszegénység 
esetén is. A gyomor- és bélpanaszokkal küszködők ivókúrákat vettek, 
és a víz palackozva is forgalomba került. A régi fürdőépület előtt áll 
a cigánylány szobra, amely a gyógyvíz felfedezésének történetére 
utal: a várostól távoli szikes legelő egyik tavacskájában egy sánta 
lány többször is fürdött, mire lassan meggyógyult. Amikor ennek 
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híre ment, megvizsgáltatták a vizet és orvosilag igazolták gyógyha-
tását. A 20. század eleji kezdetek óta új, kénes-nátriumos hévízre is 
bukkantak Kanizsán, s fölépült az új gyógyfürdő és a nemzetközi hírű 
gyógyközpont, amely nagyszámú vendéget és gyógyulni vágyót vonz a 
városba. Az ásványi eredetű hévizet és a gyógyiszapot reumás meg-
betegedések, illetve csont- és ízületi rendszeri sérülések utáni állapo-
tok gyógykezelésére is használják. A fürdőn kívül sportcsarnokot s új 
szállodákat is találunk a területen.

A liget lámpákkal és virágokkal szegélyezett sétányait és játszóte-
reit járva láthatjuk meg az 1895-ben épült Vigadó hangulatos épü-
letét, valamint a Vadászházat és az elesett magyar katonák emlék-
művét. A ligetben található az 1952 óta minden évben megrendezett 
magyarkanizsai írótábor alapítóinak emlékköve is, valamint egy 
csodálatos ólomüveg-szárnyú kérész, amely a kifejezetten ezen a 
környéken megfigyelhető természeti jelenségre, a tiszavirágzásra utal. 
A Tiszavirág szobra egyúttal egy kislány tragikus halálára is emlé-
keztet: a szülei állíttatták meggyilkolása színhelyén.

A tiszavirág egy kérészfaj (latin nevén Palingenia 
longicaudata), amelynek napjainkban a Tisza folyó 
az egyik utolsó élőhelye. Testhossza a farokrésszel 
együtt 10-12 cm, szárnyfesztávolsága pedig 5,5 cm. 
A tiszavirág a világ egyetlen olyan állatfaja, mely-
nek nincs táplálkozási csatornája. A szárnyas 
vízirovarnak nincs is ideje enni, hiszen csak 2-3 órát 
él, mely időt a párzásra kell fordítania. A tiszavirág 
tömeges rajzása és násza a tiszavirágzás. Ilyenkor 
több százezer lárva bújik ki üregéből és emelkedik a 
víz színére, majd a magasba repülve, a levegőben 
párosodik. A párzás után a hím elpusztul, a nőstény 
a vízbe rakja 6-7000 petéjét, majd ő is meghal. A 
rövid és drámai nászünnep mindössze pár óra alatt 
játszódik le. A peték a vízfenékre süllyednek, az 
elpusztult tiszavirágokat pedig elsodorja a folyó. A 
petékből kikelő lárvák 3 évig a víz medrében fej-
lődnek mielőtt néhány órás víz feletti életüket meg-
kezdenék. Érdekesség, hogy a folyó lárvákkal teli 
hordaléka pont annyit sodródik a folyás miatt lefelé, 
mint amennyit a nőstény kérészek felfelé repülnek, 
így mindig ugyanott virágzik ki a folyó. 

Néhány évtizede még Európa és Ázsia számos folyójában éltek az 
érdekes vízirovarok, mára azonban csak a Tisza ad otthont e furcsa 
állatoknak. Magyarkanizsán minden évben június 10-25 között tart-
ják a tiszavirág napokat.

A tiszavirág védett faj, a Tisza jelképe, jól jelzi a folyó vízminősé-
gét is. A tiszavirágzás Magyarkanizsa legjelentősebb ökoturisztikai 
látványossága, a természeti csoda messze földről idevonzza a láto-
gatókat.

A jól kiépített és szórakozóhelyekkel bőségesen ellátott Tisza-parti 
üdülőtelep a sport- és szabadidő-tevékenység egyik központja, ahol 
augusztusonként futó- és úszómaratont is szerveznek. Nemrégiben a 
Tisza mellett egy tanösvényt is kialakítottak, a Tiszavirág Erdei Sé-
taösvényt, amely kerékpár- vagy gyalogtúra kiindulópontja is lehet. 
A várostól nem messze található a régebben közkedvelt táborozóhely, 
a Majom-sziget. 

Az I. világháború után az új délszláv állam Kanizsa 
határába likai szerbeket telepített, és így két új tele-
pülést hozott létre: Velebitet és Vojvoda Zimonjićot. 
1941-ben a bevonuló magyar csapatok e falvakat 
kiürítették, s Romániából bukovinai székelyek köl-
töztek ide. Ekkor az elhagyott bukovinai falvak egyi-
ke nevének emlékére Velebit a Fogadjisten nevet 
vette fel. 1944-ben a székelyeknek menekülniük 
kellett, s a szerb telepesek visszatértek. 

„Június 13-án értesítést kaptunk, hogy 16-án estig el kell hagynunk 
Románia területét. Ekkor már tudtuk mi fog történni. Izgalom vett 
erőt valamennyiünkön, hiszen a pár nap mulva meginduló orosz-né-
met háború sejtése pattanásig feszültté tette a légkört. Az ottmaradás 
veszélye mindenki agyán átvillant. A búcsúzás képe az átmeneti, de 
mégis 180 éves otthontól nem volt mindennapi. Megható volt látni, 
amint a Hadikfalváról távozó székely vonatot, a román sovinizmus 
elvakultságában annyira gyűlölt székelyeket, könnyes szemmel, sírva 
és némán integetve búcsúztatta a román vasutas személyzet és a kör-
nyékről odasereglett román parasztság. A székelyek hazafias dalokat 
énekeltek. Nem fennhéjazva, de valami olyan nyugodt fölénnyel, mint 
mikor valaki lelkével érzi, hogy egy szebb világba, az igazi otthonba 
indul. 
A románok meghatottságában volt valami irigységgel párosult bo-
csánatkérés, mindazért a sok igazságtalanságért, amit a székelyekkel 
szemben elkövettek. Könny nem jelent meg a távozók szemében, pedig 
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mindnyájan a lassan tovatűnő, régi tornácos otthont nézték utolsó 
tekintetükkel. Keményre rajzolódott arcukon kiült az akarat, mely 
elfojtotta az ellágyulást. Látszott: a régi otthonnal nem hagytak ott 
mást, csak tárgyat, a szívüket teljes egészében hazahozták. A románok 
megindult búcsúja, a székelyek kendőlengetése a gyűlölettől mentes 
emberi érzések hangulatát fejezte ki.”    

Dr. Németh Kálmán

Velebithez közel terül el a horgászparadicsomnak számító Velebiti 
avagy Kapitány-réti-tó.

Magyarkanizsa központjában lévő CNESA Oktatási és Művelődé-
si Intézmény helyet ad a Művészetek Házának, az Alkotóháznak, a 
Kultúra mozinak és az Info TV-nek. Az Alkotóházban működik az 
Ozoray Árpád Magyar Művelődési Egyesület, amely évente meg-
szervezi a már hagyománnyá vált Veszendő értékeink nyomában 
egyetemista néprajzi és nyelvjárási kutatótábort, valamint az Álta-
lános Iskolások Hon- és Környezetismereti Táborát. A CNESA 1995 
óta évente nemzetközi hírű jazzfesztivált is szervez, ahol a jazz és 
más improvizatív zenei irányzatok mellett archaikus népzenét, kö-
zépkori zenét és klasszikus műveket is hallhat a közönség. A kon-
certek helyszíne változatos: nemcsak a CNESA épületében és a Vi-
gadóban, hanem a Tisza-parton és a népkertben is zajlanak. Továbbá 
itt, a József Attila Könyvtárban kap helyet a nyaranta megrendezésre 
kerülő délvidéki magyar írótábor, a Magyarkanizsai Írótábor több 
rendezvénye is, amelyet minden évben délvidéki magyar írók és köl-
tők részvételével rendeznek meg.

Magyarkanizsán született Beszédes József (1787–1852) vízépítő 
mérnök, a Tisza és a Duna szabályozásának egyik fontos alakja, a 
pest-szolnoki központi vasút mérnöke, a vízierő-hasznosítás és a me-
zőgazdasági vízépítés nemzetközi viszonylatban is korai úttörője, a 
magyar nyelvű műszaki irodalom egyik megteremtője. Mellszobra 
a Horgos felé vezető út mentén található, ott, ahol egykor a Körös 
patak a Tiszába torkollott.

Szálláshelyek: 
Hotel Aquamarin*** recepció: +381 24 875-163 e-mail: marketing@
banja-kanjiza.com  
Hotel Lupus**** recepció: +381 24 876-666 
Hotel Aqua Panon**** recepció: +381 24 876-600

Zenta felé haladva, a Kanizsa és Zenta közti útszakaszt egy kelet-
nyugati irányú bekötőút szeli ketté. Keleti irányban Adorjánra, nyu-
gat felé pedig Oromhegyesen, Tóthfalun, Völgyesen és Oromon ke-
resztül Szabadkára juthatunk el.

Magyarkanizsáról délre vivő útról két letérő is van Adorján felé: az 
északi bekötőút jobb, mert szélesebb.

Adorján, hivatalos neve: Adorjan
Lélekszám: 
2002-ben: 845 magyar/ 191 román/ 5 szerb

A település története és látnivalói: Adorján határa fontos régészeti 
lelőhely: az itt kanyargó Tisza medrében mamutagyarakat, jávorszar-
vasagancsot, továbbá őstulok maradványait találták meg, melyeket a 
zentai Városi Múzeum paleontológiai gyűjteményében állítottak ki.

Adorján ma aprócska falu a Tisza jobb partján, ám valaha Alsó- és 
Felsőadorján néven a 14. századtól a török időkig jelentőségében vete-
kedett a két szomszédos településsel, Magyarkanizsával és Zentával. 
Fontos monostora volt, és vásártartási jogot is szerzett. Aztán csak-
nem teljesen eltűnt a térképről. Új helyen, a Tiszához közelebb, a 
régi néven alapították újjá dohánykertészettel foglalkozó magyarok. 
Adorjánnak máig nevezetessége a kiváló minőségű dohány. A fris-
sen telepített falu népének 1848-49-ben futásban kellett menedéket 
keresnie a rájuk törő szerb csapatok elől, akik a falut utóbb kifosz-
tották, majd felperzselték. A visszamerészkedő adorjániak mindent 
romokban találtak, s mint szerte a Délvidéken, itt is nehéz volt az 
újrakezdés. Ezt az eseményt „az első nagyszaladás” néven tartja szá-
mon a népi emlékezet. 1858-ban épült fel a falu ma is álló temploma 
és első újkori iskolája. A második „nagyszaladás” 1918-ban zajlott le, 
amikor a Délvidék szerb elfoglalását követően szerb katonák három 
társuk halála megbosszulásának ürügyén lőni és gyújtogatni kezdték 
a falut. Az 1919-ben a faluba visszaszivárgók újra üszköket és ro-
mokat találtak… A falu megszenvedte az 1944-es hatalomváltást is: 
azév halottak napjára csaknem minden családnak volt kit gyászolnia.  
Ennek emlékére 2001-ben szép, komoly emlékművet állítottak a te-
metőben az áldozatok neveivel. 

A falu lakóinak öntudatosságát bizonyítja, hogy 
már az 1960-as években vették a bátorságot, hogy 
követeljék a rájuk ragasztott és hivatalossá tett 
„Nadrljan” csúfnév helyett a település eredeti nevének
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visszaállítását. (A „Nadrljan” név enyhébb meg-
fogalmazásban is annyit jelent, hogy „ráfázott”.) A 
csoda, amelyben csak kevesen hittek megtörtént: 
hosszú huzavona után a hatóságok engedélyezték 
a település nevének visszaváltoztatását! 

A falu közelében, az árvízvédelmi töltésen túl fürdőzésre alkalmas 
mesterséges tó terül el.

A Magyarkanizsáról dél felé menő útról a második adorjáni bekötőút-
tal szemben, jobbra kell letérni Oromhegyes eléréséhez.

Oromhegyes, 
hivatalos neve: Trešnjevac
Lélekszám:  
2002-ben: 1797 magyar/ 25 szerb 

A település története és látnivalói: A mai Oromhegyes területén le-
hetett hajdan a Károly Róbert király 1353-ban kelt adománylevelében 
említett Felsőadorján. E település legrégibb tárgyi emléke egy Má-
tyás-kori templom maradványa. A mai falu kialakulása a szájha-
gyomány szerint az 1848/49-es szabadságharc leverése utáni időkhöz 
kötődik. A harcok elültével eleinte Rózsa Sándor szétszéledt bandája, 
majd más szegénylegények szakítottak ki telkeket Magyarkanizsa 
város legelőjéből, amit a város eleinte nem nézett jó szemmel. Ám – 
úgy látszik – a telepesek voltak erősebbek, akik bár minden jogcím 
nélkül telepedtek ide, 1857-ben már több mint 400-an voltak.

A falu katolikus temploma 1908-ban épült. Oromhegyes általános 
iskolájával és történelmi jelentőségűvé vált vendéglátó-ipari egysé-
gével, a Zitzer-klubbal, a „Szellemi Köztársaság” helyszínével az 
egész világ közvéleménye megismerkedhetett a Jugoszlávia felbom-
lását kísérő polgárháborúk elleni civil tiltakozás nyomán.

Oromhegyesen akkor lázadt fel a falu, amikor had-
köteles férfilakosságának több mint a felét moz-
gósították. 1992. május 10-én a falu központjában 
tiltakozó megmozdulást szerveztek. Ezen az ösz-
szejövetelen született meg a döntés, hogy a falu 
központjából a Zitzer Club nevet viselő pizzériába 
mennek. Úgy döntöttek, akik nem akarnak elmenni 
a háborúba, ott maradnak a helybeli vendéglőben.

Hozzávetőlegesen 5000-6000 olyan személy for-
dult meg itt, aki vagy kapott mozgósítási parancsot, 
de nem akart a háborúban részt venni, vagy csak 
azért vett részt ebben a megmozdulásban, mert 
úgy érezte: azzal, hogy a tiltakozók mellé áll, egyér-
telműen nemet mond a háborúra. A falut tankokkal 
vették körül, csöveiket a templomtorony felé irányí-
tották, kiadták a tűzparancsot is.

„Amikor Boszniában sorban kiáltották ki a különböző szerb köztár-
saságokat, akkor mi úgy döntöttünk, parodizálni fogjuk ezt, és kikiált-
juk a Zitzer Szellemi Köztársaságot. Ennek a köztársaságnak nincsen 
területi igénye, de befogadja a békeszerető embereket.” A hír bejárta 
a világot, és külföldön egymással versengtek abban, hogy megalakíthas-
sák a Zitzer Szellemi Köztársaság nagykövetségét, konzulátusát.

Az Oromhegyes melletti Bergel-domb, vagy Csákó-halom az első 
zentai csata feltételezett helye. 1686. október 19-én vagy 20-án a Vete-
rani tábornok által vezetett csapatok itt győzték le a török sereget, s 
ezáltal felszabadult Szeged, sőt egész Bácska. A tervek szerint ezen 
a helyen emlékparkot hoznak létre. A helyiek minden évben új szo-
borral kívánják gyarapítani az emlékjelek gyűjteményét. Első alka-
lommal egy fehér keresztet avattak, majd a horgosi Reök Iván vízépí-
tő mérnök emléktábláját.

A településen működik a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, 
mint a helyi kultúra szervezője, és a Gazdag Ág Alapítvány, a családi 
élet serkentésére.

Oromhegyesről a Szabadka felé vivő útról balra fordulva jutunk 
Tóthfaluba.

Tóthfalu, 
hivatalos neve:Totovo Selo
Lélekszám: 
2002-ben: 705 magyar

A település története és látnivalói: A falu nevét Tóth József alapító 
földbirtokosról a 20. század elején kapta. Tóth József földbirtokos 
volt az, aki a századfordulón béreseinek tanyája közelében mintegy 
60 házhelyet osztott ki, majd 1909-re felépíttette a falu katolikus 
templomát is, amely a Munkás Szent József nevet kapta. A település 
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1948-ban, a kanizsai határ átszervezése révén nyert önrendelkezést. 
Ekkortájt gyarapodott jelentősen lakossága is az elhagyott tanyák la-
kóinak betelepülése révén. Az 1970–80-as években azonban ez a fo-
lyamat az ellenkezőjére fordult az iskolát végzett fiatalok városokba 
áramlásával. Ám – a Kárpát-medencében párját ritkító módon – si-
került megfordítani ezt a negatív tendenciát. Ebben hatalmas szerepe 
van Utassy Jenő atyának, aki azóta, hogy 1977-ben idekerült plébá-
nosnak, hatalmas munkába kezdett. 1980-ban nyári lelkigyakorlatos 
táborokat indított el plébániáján, és az azóta eltelt idő alatt a világvégi 
kis falu a Délvidék egyik szellemi központjává alakult. A legkülön-
félébb táborok, tudományos konferenciák, közéleti összejövetelek 
zajlanak itt egész évben. 2002-ben felépült az óvoda és az Ifjúsági 
központ. Az utóbbi az új évezred első délvidéki magyar egyházi is-
kolájának kollégiumaként fog funkcionálni.

A plébános életenergiája a példásan kiépített kis falu lakóira is átra-
gadt: nemhogy nem öregedett ki, hanem talán ez az egyetlen magyar 
település a Délvidéken, ahol megfordult a negatív népesedési tenden-
cia.

Szálláshely: Ifjúsági központ. Kulturált szálláshely akár nagy cso-
portok részére, konferenciák tartására is. Elérhetőség: +381-24/ 883-
036, vagy +381-24-883-037, fax: 381-24-883040

Völgyes, Orom és Újfalu, hivatalos 
nevük: Doline, Orom, Novo Selo
Szabadka felé haladva három kései alapítású, kis magyarlakta falu 
következik. Völgyes, ahol megtekinthetjük a helyi tájházat (ehhez 
Pósa Magdolnát, az Aranykalász Művelődési Egyesület vezetőjét kell 
keresni), utána következik a központi falu Orom. 1889. november 
14-én fejezték be a tanyákat összekötő Szabadka–Orom vasútvonal 
építését, és ekkorra épült fel az állomás is. Ettől a dátumtól számítják 
Orom alapítását, amit minden évben falunapként ünnepelnek meg, 
jóllehet Orom és Völgyes közigazgatásilag csak 1948. január 1-jén 
vált önállóvá. Oromon az első iskola már 1893-ban felépült, de a 
templom csak 1972-re készült el. A falu mellett láthatjuk az egykor 
az Alföldön oly gyakori szélmalmok egyik utolsó szép példányát. 
A harmadik település Újfalu, amelyet csak 1947–48-ban kezdtek el 
építeni. 

Úgy tervezték, hogy Újfalu utcái egy ötágú csillag 
ágai lesznek, ám végül – fordult egyet a politika – a 
csillagnak csak három ága készült el.

A falvak kulturális életét a  Petőfi Sándor Egyesület, ill. az Aranyka-
lász Művelődési Egyesület szervezi.

A Zenta–Topolya út Magyarkanizsa felé vivő leágazásával szemben 
találjuk Felsőhegy bekötőútját.

Felsőhegy, 
hivatalos neve: Gornji Breg
Lélekszám:
2002 -ben: 1835 magyar/ 24 szerb

A település története és látnivalói: Felsőhegy Zentától mintegy négy 
kilométerre nyugatra, a Zenta-Orom vasútvonaltól délre fekszik. A 
falu a sík tájat megbontó kiemelkedésen épült, amely valójában a 
telecskai dombok keleti nyúlványainak egyik löszplatója.

A török pusztítás után sokáig lakatlan területet viszonylag későn 
telepítették be újra. Lakossága főleg jászsági, nagykunsági és Sze-
ged környéki magyarokból, valamint Nyitra megyei szlovákokból 
állt össze, akik szőlővel, gyümölcsfával ültették be a magaslatot. A 
szájhagyomány szerint először Felsőszőlőhegy volt a falu neve, de 
amikor a filoxéra kipusztította a szőlőt, a falu neve is megrövidült. 
Zentától délre volt egy Alsóhegy nevű telep is, a mai Mákos, amely 
névnek nincs köze a mákhoz, hanem ahhoz, hogy a szőlőtelepítés 
előtt ezen a helyen tölgyerdő, „makkos” állt, ahol a disznókat mak-
koltatták. 

Felsőhegy első kápolnáját Szent Orbán tiszteletére szentelték fel 
1808-ban. Mai temploma, a Szent József-templom 1890-ben épült 
historizáló eklektikus stílusban. Oltárképét Than Mór festette. A la-
kosság főfoglalkozása a mezőgazdaság, azon belül is a konyhakerti 
vetemények termesztése.

Áprilisban van a Nemzetközi birkanyíró és birkapörköltfőző 
verseny: hagyományos és gépi birkanyírás, birka- és kecskekiállítás, 
sajtfesztivál, nemezkiállítás, sétakocsizás és „kivilágos kivirradtig” 
tartó juhászbál; júliusban rendezik a Kárpát-medencei aratóversenyt.
A településen működik a  Felsőhegyi Olvasókör és a Petőfi Sándor 
Művelődési Egyesület
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Vendéglátás: A Brioni Vadászlaktól 400 méterre van a Gyümölcsök 
Királynője (Kraljica Voca) Panzió. Népi stílusban épült, előre beje-
lentkezett vendégeknek a Délvidékre jellemző ételeket szolgál fel, 
barackosa gyümölcséből készült pálinkával is szolgál. Elérhetőség: 
+381-63-838-64-82 vagy +381-63-505-982.

Tornyos, hivatalos neve: Tornjoš
Lélekszám: 
2002-ben: 1452 magyar/ 256 cigány/ 23 szerb

A település története és nevezetességei: A falu helyén a középkor-
ban virágzó település volt, de a török hódoltság derekára elpusztult, 
majd a 18. század közepétől a zentai tanyavilág részeként magyar 
lakossággal népesült be újra.

Az 1526 után elárvult falvakat elhagyott birtokokat Fekete Iván 
(Cserni Jován) szerb parasztvezér csapatai szállták meg a Maros kör-
nyékétől a Duna-Tisza közéig. 

Cserni Jován magát prófétának, majd cárnak ne-
vezte, serege pedig meghaladta a  10 ezer főt. A 
„fekete ember” részben nemzetiségi, részben szo-
ciális mozgalma azonban nem tudott kibontakozni, 
megerősödni. A Marosnál nagy katonai erő vonult 
fel ellene, és csapatai vereséget szenvedtek. A ve-
zér Szegedre menekült, ahol puskalövés érte. Hívei 
haldokolva hozták Tornyosra. Itt végezték ki 1527 
júliusában. Halála után csapatai szétszéledtek. 

Tornyostól délkeletre van Kevi falucska, amelynek határában 4000 
ezüstdénárra rúgó, I. Mátyás, II. Ulászló és II. Lajos magyar királyok 
korabeli pénzlelet került elő, a közelben levő Zentagunarason pedig 
honfoglalás kori sírokra bukkantak.

A zentai szecessziós építészet alkotásainak körébe tartozik a tornyosi 
és a kevi templom is, amelyek 1900-ban, illetve 1901-ben készültek 
el. A tornyosi templombelső festése 1914-ben lett kész a magyaros- 
szecessziós díszítőművészet szép példájaképpen. A templombúcsú 
napja október második vasárnapja.

Tornyoson működik az Ady Endre Művelődési Egyesület.

Zenta, hivatalos neve: Senta
Lélekszám: 
1910-ben: 27221 magyar/ 2020 szerb/ 177 német
2002-ben: 15860 magyar/ 2655 szerb/ 373 jugoszláv/ 235 cigány/ 
118 montenegrói

A település története: Zenta, „a legmagyarabb város” – ahogy a büsz-
ke zentaiak nevezik magukat. Földrajzi fekvése kedvező, hiszen jelen-
tős vízi és szárazföldi útvonalak mellett, azok kereszteződésénél terül 
el. Az egykori Bács-Bodrog vármegye öt nagyobb művelődési köz-
pontja (Baja, Szabadka, Újvidék, Zenta, Zombor) között a legkisebb, 
viszont a Tisza-mente többi városa (Ada, Csóka, Magyarkanizsa, 
Törökkanizsa) közül a legnagyobb volt.

A település mindenkor fontos átkelő- és vámszedőhely volt a Ti-
szán. Fontosságához és hírnevéhez képest azonban a területéről rit-
kán kerülnek elő régészeti leletek, ugyanis a középkori települések 
maradványai vagy a város épületei, udvarai, útjai alatt rejtőznek, s 
ezért hozzáférhetetlenek, vagy maradványaikat elmosta a Tisza. 1216-
ban bencés kolostorát említik a források, amelyet a tatárok 1241-ben 
a településsel együtt pusztítottak el. 1367-es említésekor már mező-
város volt, s a budai káptalan birtokolta. Zenta történetében jelen-
tős fordulatot hozott az 1506-os esztendő, amikor II. Ulászló a már 
várossá fejlődött települést szabad királyi városi rangra emelte. A 
ranghoz megfelelő jogok is járultak (önkormányzat, vásártartási jog), 
amelyek még inkább serkentették a város fejlődését. Ekkor már elég 
fejlett polgári rétege lehetett, amire abból lehet következtetni, hogy 
ezekben az években a krakkói egyetemen két Zentáról származó ifjú 
is tanult. 1526-ban, egy hónappal a mohácsi csata után a török feldúl-
ta, felperzselte, majdnem a térképről is letörölte.

Verancsics Antal, dalmáciai születésű humanista író 1543-ban dip-
lomáciai küldetéssel a Délvidéken keresztül utazott Konstantinápoly-
ba. Budáról a Dunán lefelé hajózva ezt látta a mai Délvidék területén: 
„Mily elhagyatott itt minden, mennyi vad tanyáz a szántóföldeken és 
szőlőkben! Mily ritka mindenfelé a földműves, ritka az állat, s csak 
a pusztaság végtelen. Kormányosunk, egy rác ember beszélte, hogy 
egykor itt egy községben több lakos volt, mint amennyit most har-
mincban is alig lehet találni.” 

A régi lakosság annyira megritkult, hogy a törökök új telepesek 
után néztek. A már régebben meghódított területekről hozták őket, és 
főleg szerb nemzetiségűek voltak. A 17. század elejéig tehát alaposan 
megváltozott az egész vidék nemzetiségi összetétele. 
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A török uralomnak 1697-ben, a világtörténelmi jelentőségű zentai 
csata után szakadt vége. 

II. Musztafa nagy sereget gyűjtött össze azzal a céllal, hogy Er-
délyt elfoglalja. A nyár folyamán a császári csapatok parancsnoká-
vá Savoyai Jenő herceget nevezték ki. Neki kellett feltartóztatnia 
a török sereget. Musztafa augusztus 11-én érte el Belgrádot, azután 
Pétervárad alá vonult, de ott nem támadott, hanem elindult a Tisza 
jobb partján észak felé. Savoyai Jenő seregei tisztes távolból követték 
őket. Szeptember 10-én, amikor Szenttamás alá érkeztek, táboruk-
ba érkezett a zentai őrség kapitánya, Jovan Tekeli, akitől megtudták, 
hogy a törökök már rég Zentára értek, és mindent elpusztítottak. 
Tekeli arról is beszámolt, hogy a törökök hidat kezdenek verni a hely-
ségtől délre, a Porond szigetnél. A császári sereg azonnal indult, és 
szeptember 11-én délután érkezett Zentára, ahol a törökök 60 hajóból 
már hidat is építettek a Tiszán. A szultán és kísérete már átkelt a folyó 
bal partjára, a gyalogság pedig éppen akkor kezdett átkelni. 

Savoya hercegének nem sok ideje volt a gondolko-
dásra. Azonnal elrendelte az általános támadást. A 
törökök között óriási pánik tört ki. A hidat találat érte, 
és a sebesült janicsárok úszva igyekeztek elérni a 
túlsó partot. A török hadsereg néhány óra alatt tel-
jesen megsemmisült. A harcban a nagyvezér is el-
esett, a szultán pedig a folyó túlsó partjáról nézte 
seregének pusztulását. Ezer lovasa kíséretében 
Temesvárra indult, onnan pedig Belgrádon keresz-
tül Konstantinápolyba tért vissza. A törökverő csata 
emlékét egy helyi délszláv közmondás is megörö-
kíti, mely így hangzik: „nyert, mint a török szultán 
Zentánál”

A zentai diadal következményeképpen 1699. január 28-án, Karló-
cán írták alá azt a békeokmányt, melyben – a Temesközt kivéve – a 
török végleg lemondott addigi magyarországi birtokairól és Erdély-
ről. A győztes hadvezér csak novemberben ért Bécsbe. Savoyai Jenő 
tiszteletére feldíszítették a várost, és diadalkaput állítottak a követ-
kező szöveggel: „Vienna ad Zentam servata MDCLXXXXVII” (a 
Zentánál megvédett Bécs 1697.). A csatának Zentán is emléket ál-
lítottak. A szobor, a valamikori Porond-szigeten álló Eugén-szobor 
(Eugén magyarul Jenő) maradványainak felhasználásával készült, 
amely a  Tisza-parti lakótelepnél található egy néhány éve épült ha-
rangláb mellett. A csata évfordulóján minden évben harangot raknak 

fel a haranglábra, hogy megkondítsák az elesettek emlékére és az új 
életek ünneplésére.

A török idők után Zenta a Tiszai Határőrvidékhez került, és főleg 
szerb határőrök lakták. Ezt a határvidéket 1741-ben megszüntették, 
ekkor a szerb lakosság tömegesen vándorolt ki a Temesi bánságba és 
az Oroszországhoz tartozó Besszarábiába, ahol a mai napig is léte-
zik egy általuk alapított Zenta nevű község. A szerb lakosság helyére 
1753-ban magyar és szlovák családok érkeztek, akik 1755-ben temp-
lomot és parókiát építettek. 1769-ben szinte az egész város leégett, de 
egy év alatt újra felépült a település. A szlovákok és az 1785-ben be-
telepített zaporozsjei kozákok fokozatosan beolvadtak a magyarság-
ba. 1795-ben és 1831-ben kolerajárvány tizedelte meg a lakosságot. 
1848-ban az addig ún. Szabad korona-kerülethez tartozó Zentát is a 
vármegyéhez csatolták, s rendezett tanácsú város lett.

Az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc zentai vonatkozá-
sáról a „véres gyertyaszentelő” néven emlékezik meg az utókor. A 
zentai szerbség árulása miatt vezérüket, Baderlicza Áczó nagybirto-
kost kivégezték. 1849. február 2-án a Brenovački Jevo vezette húsz-
ezer fős szerb csapat elől a magyar lakosság hiába próbált a nádaso-
kon keresztül elmenekülni (itt ezt hívják a helybeliek „nagyszaladás-
nak”) – a két napig tartó szabad rablás során mintegy kétezer zentai 
polgárt öltek meg. A legyilkoltak fejét levágták, és az emberfejekből 
óriási piramist raktak a főtéren lévő Szentháromság szoborra. Emlé-
küket az 1849-es áldozatok emlékműve őrzi.

A 19. század második felében kórház, iskola és állandó tiszai híd 
épült a városban. 1895-ben Ferenc József Zentára látogatott, s a város 
ennek alkalmából (az egész Délvidéken elsőként) bevezette a villany-
világítást, és aszfaltjárdákat építtetett. 

1911-ben a főtéri Szent István templom és a városháza leégett. Új 
templom nem, de 1914-re új városháza épült.

Kevesen tudják, hogy a budai Várban álló Savoyai 
Jenő szobor eredetileg Zenta városa számára 
készült. A zentai csata 200. évfordulójára ugyanis 
gyűjtést indított a város, hogy a győztes hadvezér-
nek szobrot állíttasson. A szobor el is készült, de 
minden igyekezet ellenére a szükséges hatalmas 
összeget Zentának nem sikerült összegyűjtenie. A 
helyzetet a király oldotta meg azzal, hogy a hiányzó 
összeget rendelkezésre bocsátotta. Így viszont az 
elkészült szobor Zenta helyett a budai Várba került.
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Az első világháború után a város fejlődése megakadt, majd csak a 30-
as években volt tapasztalható némi fellendülés. 1922-ben itt alakult 
meg az Országos Magyar Párt, a két világháború közti időszak egyet-
len kifejezetten magyar politikai pártja a Délvidéken. A II. világhábo-
rú után, az 1960-as években indult meg az újabb fejlődés: 1963-ban 
felépült az új tiszai vashíd (a korábbit 1941-ben felrobbantották), s 
kiépült az ipari zóna és a kikötő. A Tisza szerbiai szakaszán Titelen 
kívül csak itt van vasúti híd, ez is növeli jelentőségét. 

A közelmúlt történelmének, a véres szerbiai polgárháborúnak 
egyik fontos állomása is Zentához kötődik. 1991 őszén a vezérkari 
főnök nem kevesebb, mint 250.000 tartalékos mozgósítását rendelte 
el. Zentán akkor ezernégyszáz SAS (azonnal hatályba lépő) behívót 
igyekeztek kézbesíteni, de az érintettek hatalmas többsége „fülest” 
kapott, és árkon-bokron keresztül menekült. Ki más városba, ki a ha-
táron túlra. Az erőszakos mozgósítást a város népe nem volt hajlan-
dó birka módjára tűrni, hanem spontán módon gyülekezni kezdett a 
főtéren. Ebből keletkezett az első több napig tartó tüntetés, amely 
felemelte hangját a háború ellen, és amelynek híre Európa határain 
is túljutott. 

Amikor egyértelművé vált, hogy a tüntetésben hozzávetőleg ötezer 
ember vesz részt, a zentai helyőrség parancsnoka a szabadkai lak-
tanyában készenlétben levő katonai rendőrség segítségét kérte. Órá-
kon belül meg is érkezett egy raj – jórészt nem vajdasági – marcona 
géppisztolyos, akik bekerítették a tömeget. Akkoriban terjedt el a 
hír, hogy a parancsnok már ki akarta adni a tűzparancsot, de a zentai 
rendőrség illetékesei közbeléptek és javasolták az alezredesnek, hogy 
vonja vissza a fegyvereseket, mert ők majd szavatolják a rendet. 

A zentai viszonylatban hatalmas tüntetésnek sze-
rencsére csak egyetlen kárvallottja volt: a városhá-
za főbejáratának egyik igen kisméretű üvegtáblája. 
Valaki a tömegből vigyázatlanul belekönyökölt, és a 
kis ablak betört. 

Látnivalók: Zenta a Tisza mente művelődési központja. Múzeuma, a 
főtéri Plébániapalotában található Városi Múzeum értékes régészeti, 
néprajzi és képzőművészeti anyaggal rendelkezik. A főtér építészeti-
leg legkülönlegesebb épülete az 1914-ben Kovács Frigyes tervei sze-
rint épült Városháza (benne található a városi levéltár is). Az épület 
stílusa a szecessziós elemeket felhasználó akadémizmushoz közelít. 
A városháza tornyában található egy emlékkilátó, benne a zentai csa-
tát ábrázoló makettel. A főtér virágos-árnyas parkján keresztülsétálva 

jobbra az 1884-es építésű gimnáziumot találjuk, mely 1906-os bő-
vítése során Berzenczey Domokos tervei szerint szecessziós külsőt 
kapott. Az épület terve, tantermeinek és berendezéseinek fényképei 
eljutottak az 1906-os londoni világkiállításra, ahol a legjobb tervnek 
járó aranyéremmel jutalmazták. A gimnázium közelében, a tér déli 
oldalán álló görögkeleti templom 1774-ben épült.

A Szent István király-kápolnát az 1908-ban Berzenczey Domo-
kos tervei alapján a főtér Tisza felőli oldalán épült bérpalota (ez az 
ún. Plébániapalota) három alsó termét egybekapcsolva alakították ki 
1929-ben. Itt helyezték el az 1911-ben leégett Szt. István templomból 
kimentett három Barabás Miklós-olajfestményt. A Szent István temp-
lom újjáépítése megkezdődött ugyan az 1910-es években, de nyolc év 
után abbamaradt, s a csonkán maradt templomot 1945 után lebontot-
ták, oszlopait pedig hirdetőoszlopnak állították fel a városban. Ezek 
az oszlopok pár éve a Zenta külvárosában, a Kertekben épülő Kis 
Szent Teréz Emléktemplom főbejáratát díszítik. Az emléktemplom 
mellett található a millenniumi emlékkút, amely a megcsonkított 
országot egy szétszabdalt Országalmával szimbolizálja. A Kis Szent 
Teréznek szentelt templom zarándok- és búcsútemplom lesz, építé-
sze a kanizsai Tóth Vilmos, a tóthfalusi óvoda és a noszai templom 
tervezője. 

Feltétlenül megtekintésre érdemes a főutcán található, 1904-ben 
épült tűzoltólaktanya, amely szintén a szecessziós építmények sorát 
gazdagítja. A gyönyörű épület mozgalmas homlokzatát a népművé-
szeti formakincsből vett motívumok díszítik. Tervezője Lajta Béla 
(1873–1920) volt, aki éppen ennek az épületnek a felavatásán mond-
ta el építészi hitvallásának is beillő célját: „[célom az, hogy] itthon 
az építészetet magyarrá tenni segítsem, hogy az idegen, ha idejön, 
magyarul beszélő házakra találjon, és még azoktól is tanuljon meg 
magyarul beszélni”. 

A tűzoltólaktanya melletti épületben van a Bolyai Tehetséggondo-
zó Gimnázium és Kollégium – az első és máig egyetlen magyar tan-
nyelvű, természettudományi-matematikai szakirányultságú gimnázi-
um a Délvidéken. A gimnázium udvarán található a 2003 májusában 
felavatott Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, amely a délvidéki 
tudományos élet egyik fontos szervezője.

A híd közelében áll egy révészt ábrázoló szobor, amelyet a szabad 
királyi városi rang elnyerésének 500. évfordulóján, 2006-ban állítot-
tak, s mely arra utal, hogy Zenta (középkori neve: Szinta-rév) a folya-
mi átkelőnek köszönheti várossá fejlődését.
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E híd lábánál lőtték a Tiszába, majd földelték el a ’44-es délvidéki 
vérengzés zentai áldozatait. A köztemetőben 1994 óta obeliszk áll 
az 1944. november 9–10-én meggyilkoltak emlékéül. A Vörös Had-
sereg, majd a jugoszláv partizánok bevonulásáról és cselekedeteiről 
Zenta vonatkozásában Burány Nándor zentai születésű író vall Ösz-
szeroppanás c. regényében. 

A 19. század utolsó évtizede Zentán és környékén a templomépítke-
zéseknek is nagy korszaka volt. A már meglévő templomok restau-
rálása mellett ekkor épült fel a felsőhegyi templom, majd 1895-ben 
az alvégi Szent Szív-templom. Ez a háromhajós, neogótikus stílusú 
templom Zenta egyik legimpozánsabb épülete.

Az Adai utcában álló Szent Antal katolikus templomot is Berzenczey 
Domokos tervezte neogótikus stílusban.

Különféle sportolási lehetőségeket nyújt, és hosszabb nyári sétákra 
ad alkalmat a 34 holdas Népkert, amelyet 1867-ben létesítettek. Be-
járata közvetlenül a Tisza-híd lábánál van. Területén uszoda és sport-
pályák találhatók. 

Zentán rendezik júliusban a Nyári Ifjúsági Játékokat, a Délvidék 
legnagyobb magyar ifjúsági rendezvényét, ahol délvidéki és magyar-
országi könnyűzenei együttesek lépnek fel; májusban rendezik az 
Énekelt Versek Fesztiválját.

Szálláshelyek: Az idegenforgalmi hivatalban (Fő tér 1.) sokféle ven-
dégszobát vagy vendégházat tudnak ajánlani. Elérhetőségük: telefon/
fax: +381-24-817-818, mobil: +381-63-55-32-32 vagy +381-62-118-
18 68; honlapjuk: www.sentainfo.org, e-mail: info@sentainfo.org.
Royal Hotel (Magyar Ede tervezte szecessziós stílusban), Fő tér. 
Tel.: +381-24-812-368.

Vendéglátás: Papuli étterem, Posta u. 46.
A Mojo klub nevű pizzéria színvonalas jazz és blues koncerteknek is 
helyet ad, címe: Jesenj u. 5.

Zentáról három irányba haladhatunk tovább: a Bánságba a hídon ke-
resztül Csóka felé; nyugatra Topolya irányába; a Tisza-mentén pedig 
a Zenta–Becse–Újvidék országúton dél felé, ahol a következő meg-
állóhelyünk Ada.

Ada, hivatalos neve: Ada
Lélekszám: 
1910-ben: 10459 magyar/ 1960 szerb
2002-ben: 8744 magyar/ 1106 szerb/ 216 jugoszláv/ 117 cigány 

A település története: A középkorban számos falu feküdt a mai Ada 
területén: Asszonyfalva (1198), Bánfalva, Kisad, Peszér. Ezek a telepü-
lések a mohácsi csata után eltűntek, de eltűnésük egybeesik Ada ke-
letkezésének idejével: lakosságuk a török elől valószínűleg a mocsár-
vidékből és nádasból kiemelkedő domborulatra menekült. A sziget 
valamelyest menedéket nyújtott az embereknek, így itt új települést 
hoztak létre, amelyet a török „adá”-nak nevezett el, ami magyarul 
szigetet jelent. De az is lehet, hogy a település neve az 1308 óta ada-
tolható Kisad falu nevéből ered, és így jóval régebbi.

A mai Petar Drapšin utca folytatásában, mintegy 100 méterre az 
utolsó háztól, a rétbe vezető út mellett található egy hatalmas kő-
tömb, amely az Ada valamikori helyét igazoló legrégibb megőrzött 
tárgyi bizonyíték. Némelyek szerint az 1500-as évekből maradt visz-
sza, mint síremlék az akkori temető helyén. Érdemes még megemlí-
teni az ún. adai kincsleletet, amely 1966-ban került elő a Nagy úton 
az ötödik dűlőben lévő gémeskút közelében. A lelet 200 darab külön-
féle ékszerből és ruhadíszből áll, jelenleg a zentai múzeumban őrzik. 
A tárgyak az 1500-as évek végén készülhettek, és valószínűleg a 17. 
század közepén rejtették el őket előkerülésük helyén.

1690-ben a Csernovics Arzén vezette szerb betelepülők a magyar 
őslakosság mellé költöztek. A török távoztával a többi Tisza men-
ti helységgel együtt Ada is a Tiszai határőrvidék része lett. A kato-
nai határőrvidék feszámolásával a szerb határőrök elvesztették ki-
váltságaikat, s megkezdődött tömeges kitelepülésük a Bánságba és 
Besszarábiába. Helyükbe a Kamara katolikus vallásúak betelepülését 
ösztönözte. A betelepítés első hulláma 1763-ban történt, amikor is 
116 család érkezett (főleg magyarok, de érkeztek szlovákok, bunye-
vácok és zsidók is). A település vásártartási szabadalmat 1835-ben, a 
következő évben pedig mezővárosi rangot kapott, így szabad keres-
kedelmi központként a koronakerület mezővárosa lett. 

A város fejlődését az 1848-49-es szabadságharc, majd az 1854-es, 
egy egész városrészt elpusztító tűzvész hátráltatta. Az ezt követő év-
tizedekben gyors fejlődés következett, s jelentősen megnövekedett a 
lakosok száma, amihez hozzájárult a folyószabályozás, a gőzhajóál-
lomás, az út és vasút, a postahivatal építése is. Ekkoriban virágzott 
a társasági élet, kultúrkörök és olvasókörök alakultak gazdag könyv-
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választékkal. A 20. század első két tizedében Adát a szélmalmok 
jelképezték. Az északi bejáratánál egy sorban hat szélmalom is állt, 
amelyek egyéni arculatot adtak a helységnek.

Látnivalók: A város központjában találjuk a Szentháromság kato-
likus templomot, amely 1795-ben épült. Érdekessége a kovácsolt-
vasból készült toronytető és a kör alakú kórus (ún. „galéria kórus”). 
Oltárképét Franz Maurer festette. 

A hagyomány szerint az adai templomot eredetileg 
Zentán tervezték felépíteni. A meghívott olasz épí-
tőmester azonban megismerkedett a zentai piacon 
egy ott áruló tüzes adai menyecskével. Szerelemre 
lobbantak és ezután rendszeresen látogatták egy-
mást. A menyecske azonban egy idő után megunta 
az utazgatást Ada és Zenta között, és rábeszélte szí-
ve választottját, hogy költözzön hozzá, és a Zentára 
tervezett templomot Adán építse fel.

Nem messze a templomtól, a központban található a város híres szülött-
jének, Szarvas Gábor (1832–1895) nyelvésznek, a magyar nyelv-
művelés megteremtőjének a mellszobra. Első szobrát 1898. június 19-
én leplezték le Adán, az akkori piactéren. A szobrot Jankovits Gyula 
szobrászművész készítette. A szobor 1918 őszén eltűnt. A ma is meg-
lévő második – Almási Gábor szobrászművész által készített – szob-
rot 1972 őszén leplezték le.  Fontos eseménynek számít Adán a Szar-
vas Gábor Napok eseménysorozata, amikor nyelvművelő előadások 
hangzanak el, illetve nyelvi vetélkedőt szerveznek kisiskolásoknak.

A központból tábla jelzi az irányt a Tisza-part és a kemping felé. Ezen 
az úton jutunk el a szabadtéri színpadhoz is, ahol nyaranta könnyűze-
nei koncerteket rendeznek. A Tisza-parton szép homokos strand van, 
s mellette 400 sátor befogadására alkalmas kemping. A strand köze-
lében sportpályákat találunk (röplabda, foci, óriás sakktábla, aszta-
litenisz), valamint szép parkos területen három medencét (olimpiai, 
gyermek és nyugdíjas), játszóteret és a PÓNI állatkertet. Ada hatá-
rában népszerű vadászterületek is vannak, valamint több kilométer 
hosszan a település mellett húzódik a Budzsák patak, mely a sport-
horgászok kedves helye.

Az adai görögkeleti templom talán az első a Délvidék területén fel-
épült neobizánci stílusú templomok között. Sejthetjük, az Oplemacon 

lévő Szent György-templomra rendkívül hasonlító épület csakis az 
1920-as impériumváltás után épülhetett fel ilyen tornyos-kupolásan. 
Érdekesség, hogy az adai templom építésének védnöke a Karagyorgye-
uralkodóház egyik tagja, Aleksandar volt. A kívülről szürke templom 
belső festése különösen szép, érdemes belülről is megcsodálni!

Az adai tájházat a Második (avagy Karagyorgye) utcában találjuk, a 
látogatást kérik előzetesen jelezni (+381-24/ 852-152 Bajusz Margit, 
vagy +381-24/ 851-614 Kokrehel Rozália telefonszámon). 

Adán született a magyar történelem egyik sötét korszakának emble-
matikus alakja, Rákosi (Rosenfeld) Mátyás (1892–1971), a Magyar 
Kommunista Párt, majd a Magyar Dolgozók Pártja főtitkára, „Sztálin 
legjobb magyar tanítványa”.

Ada júliusban aratóversenynek, augusztusban nemzetközi lóverse-
nyeknek ad otthont.

Szálláshelyek: 400 sátor befogadására alkalmas kemping a Tisza-
parti szép homokos strand mellett.
Park Hotel*, Felszabadulás tér 1. info: www.hotel-park-ada.com; tel.: 
+381 24 853 259
Hubertus vadászház, Zentai út 45., max. 20 fő számára, tel.: +381 24 
852 959
Turistaház a lóversenypálya mellett max. 12 fő számára, tel.: + 381 
24 853 112.

A Zenta–Óbecse úton Ada és Péterréve között fekszik Mohol.

Mohol
hivatalos neve: Mol
Lélekszám: 
1910-ben: 6615 magyar/ 3557 szerb / 
2002-ben: 4217 magyar/ 2189 szerb/ 153 cigány 

A település története és nevezetességei: Mohol első írásos említése 
1332-ből való, akkori neve Moharréve volt. A település legrégebbi 
pecsétje 1775-ből származik, legrégibb anyakönyve pedig 1762-ből 
való. Az 1700-as évek elején még csak szerbek telepedtek Moholra, 
ám egy részük a határőrvidék megszűnésekor a század közepén el-
vándorolt, ekkor kezdődött a magyarok betelepülése. Mohol jelen-
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legi magyar lakosságának ősei azonban tömegesen csak a 19. század 
elején telepedtek ide, s elsősorban Pest megyéből érkeztek. Ezt meg-
előzően a katolikus magyaroknak nem volt itt saját temetőjük sem, 
és Adára vitték a holtakat. 1805-ben alapították a katolikus egyház-
községet, amelynek temploma 1824-re épült fel, védőszentje Szent 
György. A lovagot ábrázoló főoltárképet Josef Kesler 1882-ben Bécs-
ben festette. A templom búcsúja április 24-én, illetve szeptember 29-
én van. A templom kertjének északkeleti sarkán az 1942-ben emelt 
hősök szobra állt, ezt 1944 októberében a szerbek lerombolták, ma 
ugyanott áll a 2006. augusztus 20-án felavatott Szent István király 
szobor, amelyet elsőként állítottak a Délvidéken. Meg kell említe-
nünk a szintén 1824-re felépült görögkeleti templomot is, amelynek 
szép ikonfala van.

A moholi katolikus központi temető délnyugati részében található 
az 1944/45-ben Moholon kivégzettek emléktáblája, amelyet 1996-
ban avattak fel. Varga Lajos plébános 300 hívével együtt szenvedett 
mártírhalált.

A töltés mellett fekszik a szépen gondozott Tiszavirág park és 
üdülőközpont labdarúgó-, tenisz-, kosárlabda-, röplabda- és kézilab-
dapályákkal. A töltés túloldalán Mohol egyik sajátos látványossága 
található, egy természetvédelmi védelem alatt álló, hatalmas fehér 
nyárfa. A zuhanyozókkal felszerelt Tisza-parti strand, napozó és für-
dőhely aktív pihenési és szórakozási lehetőségeket nyújt.

Mohol közelében gyógyvíz, ill. ennek nyomán gyógyhatású sár is 
található (az ún. Orlovacsa), amelynek reménység szerint mielőbb 
megtörténik turisztikai célokra való kiépítése. Az Orlovacsa környé-
ke, a moholi erdő vadállományban (fácán, fogoly, vadkacsa, nyúl, őz, 
vaddisznó) gazdag vadászterület.

Moholon töltötte gyermekkorát Moholy-Nagy (Weisz) 
László a Magyar Iparművészeti Egyetem névadója, 
a Bauhaus iskola kiemelkedő alakja, konstruktivista 
festő, grafikus, fotográfus, formatervező, építészeti 
szakíró. Művésznevét szeretett nevelőapja (nagy-
bátyja) Nagy Gusztáv és gyermekéveinek helyszíne 
Mohol után választotta és ezen a néven vált világ-
hírűvé is. Ő volt többek között a párizsi UNESCO-
székház egyik tervezője.

Minden év december elején megrendezik a Betlehemesek találko-
zóját, amikor hagyományőrző csoportok adják elő népi-dramatikus 
játékaikat.

Szálláshelyek: Szarvas („Jelen”) vadászlak kerthelyiséges étteremmel 
és 12 férőhelyes szállással a Tisza partján található. Elérhetősége: 
+381 24 861 588.

Péterréve (avagy Pecelló), hivata-
los neve: Bačko Petrovo Selo
Lélekszám: 
1910-ben: 7934 magyar/ 2004 szerb/ 76 német
2002-ben 5175 magyar/ 1567 szerb/ 243 cigány

A település története és látnivalói: Péterrévénél végződik a régé-
szek által Kis római sáncnak nevezett, valójában a szarmaták által 
épített földsánc, amely Apatintól indul, s félkörívben szeli át Bácskát. 
A kutatók szerint ehhez a sáncrendszerhez tartozik az a több párhuza-
mos vonulatból álló tiszántúli sánc, amely Keveváránál kezdődik, és 
több száz kilométer hosszan húzódik észak felé a Hortobágyig, majd 
onnan Hatvanon át Pestig. 

Péterrévét először 1092-ben említi Szent László egyik oklevele 
mint a tihanyi apátság egyik birtokát. A török idők alatt jelenik meg a 
falu szerb neve: Petrovoszelló, bizonyságául, hogy már a török idők-
ben telepedtek le itt szerbek. A szláv névből alakult ki a falu magyar 
népi neve: Pecelló. A területnek a török alóli felszabadulása után, az 
1690-es években a Csernovics Arzén vezetésével bejött szerbek kö-
zül is többen telepedtek le Péterrévén, ám többségük a határőrvidék 
felszámolásakor a 18. század közepén továbbállt. A török idők utáni 
első nagyobb magyar betelepülési hullám 1755-ben volt, amikor 150 
család érkezett az ország különböző vidékeiről. A második hullám-
mal a Jászságból, Heves, Hont és Nógrád vármegyékből, valamint 
Kiskundorozsmáról érkeztek katolikus magyar telepesek az 1770-es 
években. Első templomuk vert falú, nádfedelű építmény volt; ma is 
álló, Mindenszentek tiszteletére szentelt plébániatemplomukat 
1805-ben építették fel a főutcán, a település központjában. A templo-
mon kívül a vasútállomás közelében álló, az 1980-as években épült 
Szent Imre kápolna érdemel említést, valamint a főutcán lejjebb, 
Óbecse felé lévő, 1777–1780 között épült, Szent Miklós tiszteletére 
szentelt görögkeleti szerb templom. Ennek kertjében található a te-
lepülés híres szülötte, Vikentije Prodanov (1890–1958) mellszobra, 
aki 1950–58 között a görögkeleti szerb egyház pátriárkája volt A szá-
zadfordulóra számos, a falu településképét meghatározó épülete épült 
fel, köztük 1891-ben a zárda. Péterréve 1944-es magyar áldozatainak 
száma 360 körül lehet. 
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Péterréve mellett folyik a Tiszába a Csík-ér, vagy ahogy a helyiek 
nevezik, Csík-bara. A Csík-ér mellett a 20. század közepéig kiterjedt 
tanyavilág volt, de ennek ma már csak maradványait találjuk, hiszen 
a kommunizmus éveiben itt is – mint szerte a Délvidéken – a me-
zőgazdaság központosításának jelszavával lerombolták a tanyákat. A 
Tisza és a bara összefolyása közelében halastó és csárda található. 

Péterrévén van a legismertebb szerb szentkút (vodica) a Délvi-
déken, amit Péterréve határában, a topolyai út mentén, nem messze 
a Csík folyócska kiszélesedett részétől egy rendezett, parkosított te-
rületen találunk. 

Bár a 19. század végétől vannak rá adatok, hogy a 
szentkút kultikus hely volt, igazán népszerűvé csak 
az 1970-es években vált. Ekkor épült fel a hívek 
adományaiból a Mária mennybemenetele kápolna, 
majd a 80-as években a kolostor. A szentkút nép-
szerűsége azóta is töretlen, a forrás és az azt gon-
dozó szerb szerzetes „csodatévő ereje” az egész 
szerbiai Délvidéken közismert, ezért görögkeletiek, 
katolikusok, sőt még nem hívők is látogatják, s vi-
szik haza az ottani szenteltvizet betegségeik gyó-
gyítására.

A településen Uborkanapokat tartanak július második hétvégéjén, 
amely tudományos-művelődési rendezvénysorozat, elsősorban a fa-
lura oly jellemző zöldség népszerűsítése érdekében.

A falufesztivál augusztus végén tartott háromnapos rendezvény 
hazai és magyarországi vendégek részvételével. Fő attrakciója úszó-, 
horgász- és halászléfőzőverseny, valamint azt kísérő művelődési mű-
sor. Péterrévén működik a Tisza Népi Együttes, a Karinthy Frigyes 
Színjátszó Kör és a Dr. Kiss Imre Művelődési Kör

Következő állomásunk Óbecse, amely a Zenta–Újvidék és a 
Szenttamás–Törökkanizsa út metszéspontjában helyezkedik el.

Óbecse (helyi szóhasználatban: 
Becse), hivatalos neve: Bečej
Lélekszám: 
1910-ben: 12.488 magyar/ 6582 szerb/ 193 német
2002-ben: 11.725 magyar/ 11.197 szerb/ 808 jugoszláv/ 298 horvát/ 
185 cigány/ 172 montenegrói

A település története: A forrásokban 1091 óta előforduló Óbecse 
a termékeny bácskai feketeföld közepén fekszik, s az egykori tiszai 
révek (Kanizsa, Szentarév, Moharréve, Péterréve, Becse) legfonto-
sabbika volt. Becse török eredetű régi magyar személynév, jelentése: 
kánya. A becsei vár első említésekor, 1238-ban IV. Béla király egy 
székesfehérvári szerzetesközösségnek adományozta a települést. A 
középkorban a vár és a környező város még a Tisza mindkét partjá-
ra kiterjedt. A 14. század elején Lazarevics István, majd Brankovics 
György szerb fejedelem hűbéri tulajdonába került. 1542-ben a lakos-
ság elpusztult vagy elmenekült a városból, a becsei várat pedig 1551-
ben foglalta el végleg Szokolovics Mehmed basa, a török birodalom 
leendő nagy kormányzója. A török kiűzése után a várat 1701-ben a 
karlócai béke határozatainak megfelelően nagyrészt lebontották, de 
romjai még mindig láthatók a törökbecsei oldalon, a vízparton, s 
ugyanott emlékkereszt is áll. A Habsburgok, hogy megelőzzék a tö-
rökök Temesköz felőli esetleges betörését, 1702–1703-ban 300 határ-
őrrel megalapították a Tisza menti határőrvidéket, melynek központ-
jává Becsét nevezték ki. A települést ebben az időben Becse Sáncnak 
nevezték, majd később, 1774-től Óbecsének – megkülönböztetésül 
a túlparti, a török uralom alól később felszabadult Törökbecsétől. 
Minthogy a törököket már 1718-ra sikerült kiűzni a Temesközből, 
megszűnt a határőrvidéket életre hívó igény; annak megszűntével pe-
dig 1751-ben megalakult a Tisza menti Koronakerület 14 Tisza menti 
településsel. Ennek székhelye szintén a – nemsokára városi rangra 
emelkedett – Óbecse lett. 

A törökkortól a 18. század közepéig zömmel szerbek által lakott vá-
rosba a magyarok 1757-ben kezdtek betelepülni, először a Jászság-
ból és a Kiskunságból, 1767-ben pedig újabb csoportjaik érkeztek 
a Felvidékről és a Kárpátokból. 1763-ban felépült az első katolikus 
templom, majd 1786-ban a második. Óbecsének a 19. század közepé-
re már 10 vízimalma és 8 szélmalma volt, országos hírű sörgyártása 
pedig Gerber Nándor sörgyárában folyt. (A jogutód sör ma Old Gold 
néven kerül forgalomba.)

A település 19. századi híres szülöttei a Than testvérek. Than Mór 
(1828–1899) festőművész, a dualizmus korának egyik legismertebb 
freskófestője volt. Számtalan középületet (a Nemzeti Múzeum lép-
csőházát, az Operaház előcsarnokát, a Vigadót) díszítenek alkotásai, 
de kiadványokban legtöbbször az 1848-as forradalom csatáit megörö-
kítő képeit láthatjuk. Saját kívánságára az óbecsei városháza nagyter-
mében helyezték el Árpád az ország határán című festményét, me-
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lyet a millennium alkalmából festett, ám a festményt az 1919-ben 
érkezett szerb csapatok megsemmisítették.

Than Károly (1834–1908) vegyész, egyetemi tanár, 1860-tól fél 
évszázadon keresztül a magyar kémiai élet vezető egyénisége, aki a 
Magyar Tudományos Akadémia alelnöke és a Természettudományi 
Társulat elnöke is volt.

Látnivalók: Óbecse központi terén, közkeletű nevén a „Pogácsán” 
találjuk a városka legszebb épületeit. 

Óbecse régi fényképeit nézegetve érthetővé válik 
a térrel kapcsolatos pogácsa-hasonlat, mert a ma 
látható, sötét márvánnyal kirakott porond, s a vélhe-
tően a Szabadság eszméjét ábrázolni kívánó szo-
bortömb a szocializmus hőskorában került csak ide, 
előtte Becsének hatalmas kerek főtere volt, ahol a 
képek tanúsága alapján konflisok jártak és piac mű-
ködött. A partizánszobor helyén pedig a millennium 
tiszteletére az I. világháború végéig obeliszk állt a 
tetején turulszoborral, amit a bevonuló szerb csa-
patok döntöttek le.

Az 1830-ban épült Szűz Mária mennybemenetele templomban 
Than Mórnak két 1855-ben festett festménye is található, a Mária 
mennybemenetele és a Szent József című. Szomszédságában van az 
1858-ban barokk és klasszicista stílusban épült Szent György gö-
rögkeleti szerb templom. Ikonosztázát 63 barokk stílusú ikon al-
kotja, köztük Uroš Predić híres festő alkotásai. Az épület nagysága 
és szépsége, különösen a szomszédos katolikus templomhoz képest 
szembetűnő. A templom építéséhez a város földeket is kölcsön adott a 
görögkeleti egyháznak az építkezés idejére, hogy ezzel is támogassa 
a munkálatokat. Talán ezért is tartott az építkezés másfél évtizedig. A 
szerb templom mögött a Technikai iskolát látjuk. Az 1703-ban szerb 
elemi iskolának készült épület a Délvidék legrégibb, ma is működő 
iskolája. Előtte I. Karagyorgyevics Péter 1991-ben felújított szobra 
áll. Szemben az iskolával pár évtizede még a Vadászkürt Szálloda 
épülete állt, a katolikus templom mellett álló nagyáruház helyén pe-
dig a magyar általános iskola volt…

A főtér központi épülete a Városháza, amely 1881 óta a tér dísze. 
Mellette Eufemija Jović bárónő 1894-ben épült palotája áll, ame-
lyet a görögkeleti egyházközség emeltetett a bárónő hagyatékából 

neoklasszicista stílusban. Az épület sarkán van az óbecsei idegenfor-
galmi hivatal. Tel.: +38121 6910 404.

A két templom között, a sarkon az egykori Központi Kávéház és 
Szálloda épületét látjuk (a valamikori Úri utca elején): ma művelő-
dési központ, illetve középiskola működik benne. 1944-ben ide hur-
colták a később a Tisza-parton kivégzett magyar polgárokat, köztük 
Petrányi Ferenc apátplébánost, aki 1918 óta vezette az óbecsei plé-
bániát. Az áldozatok emlékét pár éve kopjafa is őrzi a szegényház 
melletti temetőben, ami a Zenta felé vezető út közelében található. E 
temetőben találjuk a Nepomuki Szent János kápolnát is, amelynek 
oltárképét Than Mór festette.

A görögkeleti szerb templomot balról kerülve az utca bal oldalán ta-
láljuk a Than fivérek emléktáblával megjelölt szülőházát. Az utca 
végén pedig a régi Soós-fürdőhöz jutunk, ahol kis termálmedencék 
mellett olimpiai úszómedence is van, amely arról nevezetes, hogy itt 
folynak az Európa-kupa győzelemmel is büszkélkedő becsei vízilab-
dacsapat edzései. A fürdő nevét alapítójáról, Soós Károly kútfúróról 
kapta, aki 1904-ben érkezett Hódmezővásárhelyről, és Becsén több, 
jelenleg is működő artézi kutat fúrt, melyekből „csodatévő” sárgavíz 
folyik. Az utolsó, a hatodik kutat saját portáján fúrta – ahol aztán 
lefektette a Jódfürdő alapjait is, amely 1906-ban nyílt meg a nagy-
közönség számára. Becse első állandó moziját is Soós Károly nyitotta 
meg.

Becse piacát a főtértől nem messze, a Zöldfás (vagy Fásnagy) ut-
cán találjuk, de mint ahogy a Délvidéken mindenhol, itt is csak piac-
napok délelőttjein van forgalom. Akkor viszont érdemes odamenni, 
mert lassan kiveszőfélben lévő, valódi vidéki piaci hangulatba kós-
tolhatunk. Ugyanebben az utcában található az 1896-ban épült, sze-
rény református templom, melyet a kisszámú német evangélikus és 
magyar református gyülekezet közösen építtetett; ma már csak a ma-
gyaroknak van szükségük rá. A templomban található márványtábla 
tanúsága szerint építéséhez maga Ferenc József király nagyobb ösz-
szeggel járult hozzá. A Zöldfás utcán és a Plébánia (Tito) utcán még 
az ún. Einfort-kapukra hívjuk fel a figyelmet. Ezek a szép, díszes, 
fából faragott kapuk a múlt század fordulóján a feltörekvő paraszt-
polgárság anyagi és társadalmi felemelkedését hirdetik.

A Tito utcán lévő épületek közül meg kell említeni a könyvtár épü-
letét, valamint a Városi Múzeumot. A múzeum 1962 óta működik, 
két épületében több mint tízezer tárgyat őriznek. Természettudomá-
nyi gyűjteményének alapját Antal László bácsföldvári magánygyűj-
tő hatszáz madárból és néhány száz más tárgyból álló gyűjteménye 
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képezi. Régészeti osztályán 1400, a környékbeli feltárásokon felszín-
re hozott tárgyat gyűjtöttek össze. Jelentős a plakát-, a képeslap-, a 
város épületeit, térképeit bemutató, továbbá az érem-, a könyv-, a hír-
lap- és brosúragyűjteménye, de van közoktatási, fegyver- és katonai fel-
szerelés-gyűjteménye is. A leggazdagabb a képző- és iparművészeti 
osztálya, melynek nagy szerepe volt és van az óbecsei művésztelep 
létrehozásában és fenntartásában. A múzeum helyén állt a sörgyáros 
Gerberék háza, illetve a ház udvarán van Damjanich János tábornok 
óbecsei tartózkodásának emléktáblája, amelyet sokszori átfestés 
után mentettek meg az utókornak. Az emléktábla szövege így szól: 
„E házban lakott 1848-ban a szabadságharcz legdicsőbb tábornoka 
és vértanúja, Damjanich János mint a hős 13-ik zászlóalj őrnagy pa-
rancsnoka”.

A Zöldfás utcán az 1925-ben épült gimnázium mellett elhaladva ki-
érünk a Tisza-partra, ahol az árvízvédelmi töltésen szépen kiépített 
és gondosan rendben tartott sétányon folytathatjuk utunkat a Ferenc-
csatorna torkolatánál 1900 óta működő zsilipig, amelynek tervrajzai 
Gustave Eiffel párizsi irodájában készültek. Ugyanitt találjuk a má-
sodik világháború partizán áldozatainak emlékére emelt nagy beton 
emlékművet. Sajnos az 1944-ben a partizánok által itt kivégzett 500 
helyi magyar emlékművét még hiába keresnénk…

Óbecsén szervezik meg immár 5 évtizede a Májusi Játékok elneve-
zésű gyerekfesztivált, illetve már 4 évtizede a délvidéki szinten jelen-
tős Középiskolások Művészeti Vetélkedőjét.

Szálláshelyek és vendéglátás: A Tisza-parti töltés mellett (Boris 
Kidrics u.) van a Fehér hajó (Bela Lađa) étterem és szálló. Ez a szál-
loda közvetlenül a sportközpont és a termálfürdő, valamint a Gorani 
botanikus kert mellett viszonylag kedvező árfekvésben biztosít szál-
láslehetőséget. Tel.: +381-21-815-608 vagy +381-21-815-403.
Palatinusz vendéglő, étlap magyarul is. Tel.: +381-21-6910-030.

Fantaszt kastélyszálló
A Fantaszt kastélyszálló a Bácstopolya–Becse útvonal mentén, Be-
csétől mintegy 14 kilométerre található. (Némely térképen Bogdán-
szállás-ként szerepel.) 65 hektáros parkjában a kastélyon kívül lovar-
dát, kápolnát, kiskastélyt, valamint több melléképületet találunk.

A fehértornyos mesebeli kastélyt alacsony, tömör fal övezi, ame-
lyet két díszes, kovácsoltvasból készült kapu ékesít. Az épületet 
Dungyerszki Bogdan nagybirtokos építtette 1919 és 1923 között több 

építészeti stílus ötvözésével: a torony és a kupola neogótikus, míg 
a két bejárat neoklasszicista stílusú. A Dungyerszki család Herce-
govinából származik, ahonnan elődeik a 18. század elején kerültek 
Szenttamásra. Három generáció alatt a Dungyerszki család a nagybir-
tokosok sorába küzdötte fel magát. Bogdan apja legidősebb fiaként 
2600 hold termékeny szenttamási és becsei földet örökölt. Szépen 
fejlesztette gazdaságát, ami csakhamar híres lett méneséről: birtokán 
időnként 1400 telivér is legelészett! Az épületegyüttes a nevét is az 
építtető birtokos Fantaszt nevű telivér ménjéről kapta. A kastélyhoz 
tartozó kápolnát neobizánci stílusban építették, belsejét Uroš Predić 
festőművész szépséges ikonjai ékesítik.

A kastély az 1980-as évek felújításai óta a vendéglátás szolgála-
tában áll. Tel.: +38121/ 815-568 vagy 021/ 808-014. A kastélyban 
étterem, két konferenciaterem és kávézó található, a Dungyerszki 
Bogdan által alapított lovarda pedig 100 telivérrel a mai napig szol-
gálja a lovaglás szerelmeseit.

Kutas, hivatalos neve: Mileševo
Látnivalók és nevezetességek: A település tulajdonképpen két fa-
luból tevődik össze: Dreából és Kutasból: az előbbi szerb, az utób-
bi magyar többségű. Dreán megemlítendő a Kutaspuszta Kultúrkör 
épületében működő Lurkóház. Ezt a nehéz sorban élő gyerekek 
napközis otthonául hozta létre a Poverello Alapítvány a Böjte Csaba-
féle szellemiség alapján. További információval a www.magnificat.
ro honlap szolgál. 

Kutastól nem messze van a szokatlan nevű Bra-
zília, amely nevét állítólag onnan kapta, hogy sze-
gényparasztok a 20. század elején Brazíliába akar-
tak kitelepedni, de csak idáig jutottak...

Becséről délnek haladva a csatorna hídja után kétfelé ágazik az út: 
jobbra Újvidék felé, balra pedig a bánsági oldalon fekvő Törökbecse 
felé. Az újvidéki úton maradva balra halastavak vannak, ahol hiva-
talos horgászási lehetőség van, valamint egy kiváló halászcsárdában 
halételeket fogyaszthatunk. Óbecséről jövet a tavakat elhagyva meg-
pillantjuk a következő település, Bácsföldvár házait.
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Bácsföldvár, 
hivatalos neve: Bačko Gradište
Lélekszám: 
1910-ben: 3934 magyar/ 2890 szerb/ 40 német
2002-ben: 2519 magyar/ 2417 szerb

A település története és nevezetességei: Bácsföldvár a Tisza mente 
legdélebbi magyar jellegű települése. Tőle délre a folyó mellett már 
nem találunk magyarokat, minthogy Csurog, Zsablya, Mozsor, Tün-
déres (Vilovo) és Titel, tehát a Tisza torkolatvidéke az 1944–45-ös vé-
rengzések és kitelepítések során szinte teljes magyar lakosságát elve-
szítette. A település névadója egy földvár volt, amelyet valószínűleg 
az avarok építettek. A település török utáni újratelepítése a karlócai 
béke után kezdődött az egykori földből készült vártól délre, a Cserna 
bara túlsó oldalán, közvetlenül a mocsárfolyó tiszai torkolatánál. 

A falu történetében az egyik legjelentősebb esemény a Kiss fivérek 
által megálmodott „Bácskai nagycsatorna” (vagyis a Ferenc-csator-
na) építése volt. A mintegy 105 km hosszú csatorna megépítésekor 
Bácsföldvárnál torkollott a Tiszába. A munkálatok 1793. május else-
jén kezdődtek, és a földvári csatornazsilip kiépítésével fejeződtek 
be, amikor 1802. május elsején a zsilipet és vele együtt a csatornát is 
átadták a forgalomnak. A Közép-Duna-medence legnagyobb műsza-
ki vállalkozásának maradványait csodálhatjuk meg Földvárnál is, ha 
Óbecséről jövet áthaladva a csatorna töltéshídján rögtön balra fordu-
lunk, s a görögkeleti templom mellett kimegyünk a falu szélére. Bár a 
Ferenc-csatorna (helyi nevén Kis bara) valaha Földvárnál torkollott a 
Tiszába, a folyószabályozások miatt a Tiszának a településhez közeli 
része holtággá vált, ezért a kanálist továbbvezették Óbecsére, ma ott 
van a torkolata.

1848-ban véres események színhelye volt Bácsföldvár. A falu 746 
háza közül 419 a tűz martalékává vált, minthogy a lázadó szerbek be-
kerítették, majd megrohamozták a falut. A harcoknak a faluba szorult 
polgári lakosság, több mint ezer ember (magyarok, svábok, zsidók) 
esett áldozatul. 

Szomorú nevezetesség a településtől északra fekvő Csonthalom, 
mely eredetileg valószínűleg egy kunhalom volt. Némelyek szerint 
már a tatárjárás áldozatait is ide temették, majd a törökökkel vívott 
csaták, sőt az 1848–49-es szabadságharc áldozatai is itt lettek elhan-
tolva. 1944-ben sok magyart végeztek itt ki, akik nyughelye szintén 
itt található. 

A görögkeleti szerb templom 1733-ban épült, 1848-ban feldúlták, 
1849-ben a tűz martalékává vált, s 1851-ben építették újjá. Ikonosz-
táza (oltárfala) ismeretlen mester műve, míg a szentképeket Jovan 
Klajić festette 1857-ben. A torony falában ma is látható Perczel Mór 
ágyúinak három golyója. 

A főutcán található katolikus templomot Szent Mihály arkangyal 
tiszteletére szentelték fel. 

A mai templom helyén korábban egy sokkal sze-
rényebb, vert falú épület állt. Ám 1807-ben maga 
I. Ferenc király látogatta meg a települést a hatá-
rában folyó csatornaépítési munkálatok kapcsán. 
Nem lehetett megelégedve a szegényes templom-
mal, mert 1808-ban az Udvari Kamara útján elren-
delte egy új építését.

A templom 1832-re készült el, de mai méreteit csak 1910-re érte el, 
amikor Foerk Ernő és Petrovácz Gyula tervei alapján hajóját meg-
hosszabbították, tornyát pedig megmagasították. Ebben az évben tör-
tént a templom újrafestése is, amit Lohr Ferenc budapesti és Greiner 
Károly apatini festők végeztek el, a főoltárképet pedig, amely Szent 
Mihálynak a Gonosz fölött aratott győzelmét ábrázolja, Szoldatics 
József festette. A templom romantikus stílusban épült, de a torony két 
oldalán, a nyugati falon két félkupolás kápolnája a román kort idézi, 
míg maga a torony szecessziós jegyeket visel.

A templommal szemben állva a bal oldali utcán jutunk el a falu 
egyik legszebb épületéhez, a tornyos községházához, amelyet a hely-
beliek városházának is becéznek. Az épület 1901–1912 között épült 
a bajai származású Vadász Pál tervei alapján. A stukkókban és girlan-
dokban bővelkedő 20. század eleji épület a copfstílus jegyeit viseli 
magán. Kupolaszerűen kiemelkedő, manzárdos teteje Ausztriát idézi, 
tornyán pedig barokk sajátosságra, a hagymasisakra figyelhetünk fel. 
A díszes községháza Lovász István (a költő Lovász Pál apja) jegy-
zősége alatt épült fel, s mutatja a település ambícióit a városi rang 
elérésére, ami azóta sem sikerült. Lovász István hivatala idején fúrták 
Földvár első két artézi kútját 1892-ben, az egyiket a községháza előtt, 
a másikat a Kátyán útján (ez utóbbi az egyedüli, még eredeti formá-
jában meglévő kút, az utca keleti részén található).

A katolikus temetőben kereszt jelzi az 1944/1945-ös helyi esemé-
nyek 600 magyar áldozatának emlékét. 
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Bácsföldvár szülötte Bori Imre (1929–2004) akadémikus-irodalmár, 
emléktáblája a Miletics Szvetozár utca 51. alatti Bori-házon látható.

A faluból a községháza utcáján (a Nagy utcán) három kilométert 
egyenesen haladva a tiszta vizű Holt-Tiszához, a helybeliek kedvelt 
hétvégi pihenő- és fürdőhelyére érünk. A területen a mintegy ötszáz 
hétvégi ház mellett egy nyaranta üzemelő vadászotthon van, ahol 
frissítőt fogyaszthatunk, valamint füves strand is várja a fürdőzőket. 
A holtág a horgászok paradicsoma.

A falu felőli oldalról egy keskeny hídon átkelve érkezünk a Gyöngy-
szigetre. Ez a kb. 2000 hektáros termékeny földterület száz évvel 
ezelőtt keletkezett a Tisza kanyarulatának átvágásával, s nagyszerű 
szőlőtermő hely lett. 

A 19. század vége felé ezen a tájon termesztett 
Rohonczy Gedeon Algériából származó szőlőt, 
amelyből a híres Krokán bort állította elő. A Krokán 
a londoni és párizsi felsőbb körök, illetve maga Fe-
renc József király és Broz Tito kedvelt itala is volt. 
Ha szerencsénk van, ma is találhatunk belőle Tö-
rökbecse némely boltjában, de az eredeti Krokánt 
főleg kivitelre termelik, ezért csak drága pénzért jut-
hatunk hozzá egy-egy palackhoz Belgrádban vagy 
Nyugaton. 

Bácsföldvár határa gazdag vizekben, s kitűnő horgászhelyeket kínál 
a Holt-Tisza, a Ferenc-csatorna és az Ilidzsia bara. A helyi vadász-
rezervátumban fácánokat nevelnek, de nyúlnak, őznek, vadkacsának 
és más szárnyasvadnak is bővében van a vadászati lehetőségekkel is 
kecsegtető földvári határ.

Helyi szervezet: Bácsföldvár Művelődési Egyesület, tel.: +381-21-
806-278.
Vendéglátás: Kristal vendéglő a vasúti átjáró közelében található.
A gyöngyszigeti Vadászotthonban előzetes bejelentkezéssel étkezés 
és szálláshely megoldható.

Bácsföldvár központjából jobbra vezet az út Újvidék felé, egyenesen 
továbbhaladva pedig a Sajkás vidék szomorú sorsú települései mel-
lett haladunk el.

A Sajkás vidék avagy Titeli zug.
Zsablya, Csurog, Mozsor; 
Žabalj, Čurug, Mošorin
A települések egyéb elnevezései a történelem folyamán: Zsablya 
történelmi neve Zseble, Csurogé Csörög, Mozsoré pedig Egres

Lélekszám 1910-ben: 
Zsablya: 1722 magyar/ 5080 szerb/ 1074 német
Csurog: 2490 magyar/ 6685 szerb/ 228 német
Mozsor: 406 magyar/ 3090 szerb/ 102 német 
2002-ben::
Zsablya: 8672 szerb/ 202 cigány/ 85 magyar
Csurog: 8200 szerb/ 824 cigány/ 90 magyar
Mozsor: 2678 szerb/ 7 magyar

A települések története és nevezetességeik: 1942-ben, az eredetileg 
a környék partizánjai ellen indított razzia során a magyar katonák 
és csendőrök több ezer, zömében ártatlan szerb és zsidó lakost öltek 
meg a Sajkás vidéken. A háború végén, 1944-ben szörnyű megtorlás 
volt erre a válasz. A két évvel azelőtti vérengzésért felelős bűnösök 
nem várták be a partizánok érkezését, akik így a helybeli ártatlanokon 
álltak bosszút.

Zsablyán a temető nyugati végében, az egykori Kálvária-dombon áll 
egy hántolatlan, gyalulatlan akácfából készített kétméternyi kereszt az 
1944-es áldozatok emlékére. A zsablyai katolikus temető is a bosszú 
áldozatául esett, valaha egy keresztút stációsora szelte át, de ebből 
mára egy tégla sem maradt Az 1939-ben épült temetőkápolnának 
sincs nyoma, bozóttal sűrűn benőtt hatalmas gödör tátong a helyén. 
A sírokat ledöntötték, a kápolna köveit elhordták. A bosszú áldozatai 
tömegsírokban elföldelve fekszenek valahol a temető peremén.

A több mint tízezer lelkes Csurogon az 1940-es évek elején 3300 
katolikus magyar élt, a többi lakos görögkeleti szerb volt. Az igazsá-
gért kiálló ember szomorú példája Dupp Bálint plébános, akit 1941-
ben a bevonuló magyar hatóság letartóztatott, és hat hónapi börtönre 
ítélt, mert kritizálni merte a magyar hadsereg viselkedését, majd 1944 
októberében a jugoszláv partizánok mindenféle tárgyalás és ítéletho-
zatal nélkül kivégeztek a templom falánál. Csurog magyar lakossá-
gából csak néhány százan maradtak életben, akiknek el kellett hagy-
niuk szülőfalujukat. Szent Lajos tiszteletére szentelt templomukat 



106 107

BÁCSKA

1948-ban lerombolták. Az áldozatok tömegsírja fölött a hozzátarto-
zók 2002-ben márványból emlékművet emeltettek. A márványlapra 
egyetlen mondat került: Akikért nem szólt a harang. Azóta többször 
keresztet is állíttattak itt, de ismeretlen tettesek a márványlapot újra 
és újra összetörik, a keresztet elégetik...

A mozsori magyaroknak 1945. április 28-án kellett elhagyniuk ott-
honaikat. A vajdasági képviselőház 1945-ös döntése alapján e három 
település magyarjai nem költözhettek vissza otthonaikba, a zsablyai 
bíróság 1946-os határozata pedig egyenesen kollektív bűnössé nyil-
vánította őket, s ebből kifolyólag földjeiket államosították, majd szét-
osztották.

Budiszava (Tiszakálmánfalva),
hivatalos neve: Budisava
Lélekszám: 
1910-ben:1108 magyar/ 923 német/ 3 szerb
2002-ben: 2260 szerb/ 1204 magyar

Nevezetességek: A középkorban itt feküdt falu neve Bodiszló volt, 
ami puszta személynév, magyar névadással. Ennek első írásos emlí-
tése 1338-ból ismeretes. Ez a falu a török alatt elnéptelenedett. Elva-
dult, beerdősült határát a 19. század közepén már „Budisava Wald” 
néven jelölték a katonai térképek. Ebből származik a mai Budiszava 
elnevezés, ami 1920 óta a falu hivatalos neve is. Az újonnan létrejött 
falu 1884-ben Tisza Kálmán miniszterelnök tiszteletére, aki a falu 
megalapítását és fennmaradását is segítette, a Tiszakálmánfalva nevet 
kapta (10 évvel később a falu díszpolgárává is választották). Az egyik 
legkésőbb létrejött bácskai magyar telepesfalu lakói közül legtöbben 
Temerinből, Pirosról, Csúrogról, Feketehegyről, Újvidékről, Ókérről, 
Óbecséről és Bácsföldvárról érkeztek ide, de csakhamar beköltöztek 
németek is, akik csak a második világháború végéig maradhattak itt. 
1944. októberében a bevonuló partizánok a falu 20 legtekintélyesebb 
polgárát a községházán megmeggyilkolták. 1946-ban költöztek az 
első szerb családok a településre. A helyi magyarság hagyományai-
nak továbbéltetéséről a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület gondos-
kodik.

Következő megállóhelyünk Temerin, amelyet a Bácsföldvár–Újvidék 
országút szel át; a félautópályáról Szőregen keresztül érhető el.

Temerin, hivatalos neve: Temerin
Lélekszám: 
1910-ben: 9499 magyar/ 231 német/ 30 szerb
1991-ben: 9495 magyar/ 6002 szerb/ 920 jugoszláv
2002-ben: 9660 szerb/ 8187 magyar/ 304 jugoszláv

A település története: A temeriniek kedvenc vicce, hogy a csehor-
szági Temelin városát egy beszédhibás földijük alapította. Azon pe-
dig mások tréfálkoznak, hogy a temeriniek milyen jól ismerik a cseh 
város nevének eredetét, a sajátjukét viszont nem. Az igazság az, hogy 
Temerin neve török eredetű magyar személynévből vagy a vassal és 
kovácsmesterséggel kapcsolatos „tömör” szóból származik. A tele-
pülés első írásos említése 1332-ből, egy pápai tizedjegyzékből való, 
amelyben a plébánosok neveit sorolták fel plébániájuk helyének fel-
tüntetésével. „Themeri” plébánosa ekkoriban Laurentius azaz Lőrinc 
volt. Ezzel érdemelte ki „Temeri Lőrinc”, hogy emlékét dombormű 
őrzi a Szent Rozália plébánia oldalán. A középkorban egy Almás nevű 
település feküdt a mai Temerintől északra. Ma utcanév őrzi emlékét a 
település északi részén, és a hozzá közel eső városrészt is így hívják.

Temerin a török alatt a titeli náhijébe tartozott, s szerbek lakták, 
akik 1749-ben építették fel templomukat, ám ezt a század végén le-
bontották, amikor áttelepültek Sajkásgyörgyére.

Temerin a török alóli felszabadulás után száz évig a kamara birto-
ka volt, ami lakosainak viszonylagos szabadságot jelentett. 1796-ban 
Szécsen Sándor gróf birtokába került a falu, aki barokk stílusú kas-
télyt építetett itt, körülötte mintegy húszholdas parkkal. Szécsen gróf 
idejében kezdődött meg a szerbek kitelepülése, akik – nem akarván 
földesúri fennhatóság alatt élni – a Titeli határőrvidéken lévő Paska-
pusztára, a mostani Sajkásgyörgye területére költöztek át. Így a kö-
vetkező 120 évben Temerinben nem éltek szerbek. Bár már közvetle-
nül a törökök kiűzése után is voltak Temerinnek magyar lakosai, de 
csak 1782-ben kezdődött el szervezett betelepítésük, amikor is har-
minc magyar család érkezett ide Kishegyesről és Veprődről. Szécsen 
gróf aztán újabb magyar családokat telepítetett Temerinbe Pest, Fejér, 
Nógrád, Borsod és Tolna megyéből. 1799-ben Temerin mezővárosi 
rangot kapott. A katolikus templomot 1804-ben, az iskolát 1835-ben 
építették, mindkettőt jelentős földesúri támogatással. Az 1831–32-
ben dühöngő kolerajárvány Temerint sem kímélte meg, de a járvány 
pusztítása a környező településekhez képest itt jóval kisebb volt, mi-
vel Szécsen Károly gróf megóvta a városka lakóit: kijárási tilalmat 
rendelt el és élelemmel látta el a jobbágyokat.
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Az 1848-as forradalom idején Temerint felperzselték a szerb sza-
kadárok, a magyar lakosság elmenekült, és csak 1850-ben tért vissza. 
Ám ezután sem kerülték el a csapások a települést. 

Temerinben az 1850-es években siralmasan gyen-
ge volt a termés, amit 1854-ben, Szent Illés napján 
katasztrofális vihar és jégeső koronázott meg el-
pusztítván az egész határt. Annak érdekében, hogy 
a további elemi csapásoktól megszabaduljanak, a 
temeriniek a szörnyű vihar napját, július 20-át foga-
dalmi ünneppé nyilvánították. Megfogadták, hogy 
ezután ezen a napon sem ők, sem unokáik nem 
fognak dolgozni, hanem imádkoznak, hogy kien-
geszteljék Istent. Azóta Szent Illés napja Temerin 
ünnepe. A szép fogadalom egy időben feledésbe 
ment, de a két világháború közötti nehéz eszten-
dőkben újra felelevenítették, mire ezen a napon tö-
meges búcsújárás indult meg az egész Délvidékről 
Temerin felé. Azóta a kisebbségi magyarság egyik 
legfontosabb ünnepévé vált ez a nap.

A kastély és a temerini birtok 1860-tól az 1919-es agrárreformig 
Fernbach Antal apatini gabonakereskedő birtokában volt, aki a kas-
tély körüli parkot arborétummá fejlesztette. Temerin fejlődésének 
nagy lökést adott az Újvidék–Temerin–Becse vasútvonal kiépülése 
1899-ben. Az első világháború után a Szerb–Horvát–Szlovén Király-
ságban történt agrárreform keretében a Fernbach-birtokot szétosz-
tották azon szerb telepesek között, akik számára a falu központjától 
délre, Novo Gyurgyevó néven hoztak létre egy kolóniát. Ettől kezdve 
– a második világháború alatti rövid magyar uralmat leszámítva – a 
szerbek számaránya folyamatosan növekszik Temerinben, az 1990 
után érkezett több mint 3000 menekülttel együtt pedig kétszáz év óta 
először többségbe is kerültek a településen. A katolikus hívek 2000-
ben az igen nehéz gazdasági körülmények közepette is felépítették 
második templomukat a Telep nevű városrészben.

Minden idők legsikeresebb magyar könnyűzenei 
együttese 1975-ben alakult Temerinben. Bugyi Zol-
tán és Burai Károly zenekara eleinte 3+1 néven csak 
rock zenét játszott, majd megtanultak magyarnótá-
kat is az énekes édesapjának javaslatára. Az elekt-
romos hangszereken játszott nóták, a mulatósok hamar

népszerűek lettek. A Bugyi fivérek zenekara, immá-
ron 3+2 néven az egész Kárpát-medencében is-
merté vált. 1986-os lemezükből másfél millió kelt el, 
ezt a példányszámot azóta se tudta senki felülmúlni 
Magyarországon.

Látnivalók: Északról a városba érkezve elsőként a telepi templom 
modern épületét látjuk meg jobb felől. A millenniumi emléktemp-
lom alapkövét 1991-ben rakták le. A mintegy 500 négyzetméter alap-
területű templom falán a honfoglalás 1100. évében „Isten dicsőségé-
re, az ősök tiszteletére és a jövőbe vetett hit reményében” emléktáblát 
helyeztek el. A szép és tágas templom építése a háborús dekonjunk-
túra miatt kilenc évig tartott, és 2000-re fejeződött be. Az épületet 
azév július 20-án, Szent Illés napján, Temerin fogadott ünnepén 
szentelték fel. 

A falu központjában áll a régebbi, a Palermói Szent Rozália, a pes-
tises betegek védőszentje tiszteletére szentelt katolikus templom. 
1783-ban épült meg az első vert falú, nádfedeles katolikus templom 
Temerinben, amit szeptember 4-én szentelték fel, ezért a község bú-
csúja a mai napig ezen a napon van. A plébániatemplom mostani 
épülete 1804 és 1806 közt épült fel, majd a szabadságharcban elszen-
vedett károk miatt 1853–73 között alapos rekonstrukcióra szorult. 
Ebben az időszakban festette a szentély boltozatára Jakobey Károly 
a Szűz Mária megkoronázását ábrázoló képet. A főoltárkép 1861-ben 
Kupelwieser Leopold (1796–1862) bécsi művész festőiskolájában 
készült el. 1887-ben teljesen felújították a templomot, és különös mű-
vészi hozzáértéssel díszítették a belsejét. A 19. század végén és a 20. 
század elején többször is szóba került a templom bővítésének terve 
vagy egy második templom építésének a lehetősége, de erre nem kerül-
hetett sor, mert a történelem mindig közbeszólt. A két világháború 
között csak a templom karbantartására volt lehetőség; az új kezdetet 
a telepi templom felépítése jelentette az ezredfordulón.

A szőregi elágazás utáni útkereszteződésnél jobbra kanyarodva (a 
Bika közbe) a Rákóczi Ferenc utcába jutunk, amelynek 119-es száma 
alatt nyílik a Nyugati temető, bejáratánál az 1944-es magyar áldoza-
tok tömegsírjával és a millenniumi kopjafával. A temető érdekes-
sége az 1985-ben épült, Zsolnay-cserepekkel fedett kápolna. Ennek 
közvetlen közelében van eltemetve Kováts Antal költő. Ebben a te-
metőben nyugszik az 1990-es évek balkáni háborúinak első magyar 
áldozata, az 1991-ben elhunyt Baráth Róbert is.
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A temetőtől nem messze, a Rákóczi utca 209-ben van a kisállatkert.

Szécsen Sándor klasszicizáló barokk kastélya a Népfront utca 80. 
felől közelíthető meg, a körülötte lévő park is szép, bár ma már csak 
töredéke a hajdani arborétumnak. 

A város főutcáján, az Újvidéki út 234. alatt találjuk a Helytörténeti 
Múzeumot. A múzeumban őrzik dr. Fehér Mihály (1898–1982) képe-
it, illetve Baranyi Károly (1894–1978) szobrászművész és felesége 
több mint ötven műből álló hagyatékát. Szirmai Károly (1890–1972) 
író és irodalomszervező dolgozószobájának berendezése ugyancsak 
itt tekinthető meg.

Szőreg felé továbbhaladva, a szőregi hídtól nem messze, az Egres 
folyó partján van a Hevér-tanya. Ez a nyári táborozó hely ad otthont 
többek között az évente megrendezett TAKT Temerini Alkotómű-
hely és Képzőművészeti Tábornak is. A TAKT 1976-tól évről-év-
re azokat a fiatalokat mozgatja meg, akik különféle képzőművészeti 
ágazatokban igyekeznek elmélyíteni tudásukat: festenek, rajzolnak, 
fotóznak, filmeznek, szobrászkodnak.

A temerini magyar tájház a Tullabara (avagy JNA) 130-as száma 
alatt található és vasárnaponként 10 és 12 óra között látogatható, de a 
+381 21 842 095-ös vagy a +381 21 841-131-es telefonszámon más 
időpont is megbeszélhető. A temerini tájház az egyik legrégebbi és 
legszebb parasztház a Délvidéken, az 1850-es években már biztosan 
állt, sőt vastag vert falai nagy valószínűséggel a település 1848-as fel-
perzselése előttről valók. A ház és környéke Temerin magyar lakos-
ságának népi építészeti emlékeit, valamint a hagyományos paraszti 
életmódot, családi életteret és gazdálkodást hivatott bemutatni, de kö-
zösségi térként is funkcionál, kiállítások, rendezvények helyszíne is, 
valamint különböző ünnepekhez kötődő néphagyományokat is meg-
ülnek itt (Szent Iván-napi tűzugrás, hagyományos disznóvágás stb.). 
Az istállóval és a kocsiszínnel egybeépített vert falú ház egy szalag-
telek északi mezsgyéjére épült. A ház tetszetős szarufás tetőszerkeze-
tű, héjazata 1954 óta cserép, fürfala (oromzata) deszkából készült és 
napsugarakat mintáz. Az épületben lakott több mint fél évszázadon 
keresztül a népes Matuska család. Közülük legismertebb Matuska 
Márton újságíró, az 1944–45-ös délvidéki vérengzések objektív fel-
tárásának úttörője és Matuska Ferenc keramikusművész. A házban 
később Sziveri János költő lakott feleségével, aminek emlékét a há-
zon tábla őrzi.

Az 1915 óta működő Grisza-féle gyógyfürdő és rekreációs központ 
olimpiai méretű nyitott medencével és három gyógyhatású hévizes 
medencével közvetlenül a vasúti átkelő előtt várja vendégeit.

A település jeles szülöttei között tartja számon Szirmai Károly 
(1890–1972) írót, költőt, irodalmárt, aki 1937–41 közt a délvidéki 
magyar irodalomban nagy jelentőségű Kalangya folyóirat főszer-
kesztője volt (mellszobra az általános iskola kertjében található, em-
léktáblája pedig a Népfront utca 103-as számú házon), Illés Sándor 
(1914–2009) írót, műfordítót, újságírót, Kováts Antal tanítóköltőt 
(mellszobra a községháza előtt található), Sörös Imre (1932–1958) 
1956-os mártírt, aki élelmiszert szállított a felkelőknek. Emléktáblája 
a budapesti Corvin közben áll.

Temerinben fontos eseménynek számít a Szent Illés napi fogadalmi 
ünnepen túl a farsangi felvonulás bőgőtemetéssel, a Vince-napi 
borkóstoló január végén és a tökverseny október elején.

Temerin Község Turisztikai Szervezetének címe: Újvidéki utca 326. 
Tel.: +381 21 842 205.

Az újvidéki úton Temerin felé haladva a település előtt 2 km-rel bal-
ra lekanyarodva a főútról egy hagyományos bácskai szálláson (ta-
nyán) kiváló borkóstolási lehetőség várja a borok kedvelőit. Előre 
egyeztetett időpontban a Vindulo szállás nagy létszámú csoportok 
fogadására is alkalmas, s a bácskai konyha ízeivel várja vendégeit 
Dujmovics László és családja. Több díjnyertes boruk is van, többek kö-
zött a Pannónia és a Mirna Bačka (Békés Bácska). Eseménynaptáruk 
és elérhetőségeik a honlapjukon olvashatók: www.vindulo.com. Te-
lefonszámaik: +381 21 84 3773 vagy +381 21 84 4919 vagy: +381-
63/ 523-673

Szálláshelyek: Korzó Hotel, Újvidéki utca 332. Tel.: +381-21-843-
795
Csárda Hotel, Becsei út. Tel.: +381-63-588-092.
Motel BOR, Szőreg, Nemzetközi út. Tel.: +381-21-849-738
+381-64-129-55-11

Éttermek: A temerini vásártéren található a Gulyáscsárda sajátos, 
népi stílusú épülete fából és nádból épült. Petőfi Sándor utca 71. Tel.: 
+381-21-842-774.
Dingács étterem, Magyar Kelemen utca 13. Tel.: +381-21-844-95.
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Tiszaistvánfalva (avagy Járek),
hivatalos neve: Bački Jarak
Lélekszám: 
1910-ben: 2095 német/ 80 magyar/ 4 szerb
2002-ben: 5838 szerb/ 43 magyar/ 30 horvát/ 22 jugoszláv/13 ruszin

Története és látnivalói: Az újvidéki úton továbbhaladva Tisza-
istvánfalvára (Járek) érünk, egy hajdani tipikus német településre. A 
faluban – az egész Délvidékhez hasonlóan – ma már csak alig egyné-
hány német él, de a historizáló eklektikus stílusban épült földszintes, 
magas német parasztpolgárházak még soká őrzik emléküket – a fő-
utcán is szép számmal láthatunk belőlük. Érdekességük, hogy soknak 
a homlokzatán még az új évezred elején is olvasható az egykor benne 
élt német családfő neve.

Tiszaistvánfalván volt a II. világháború végétől éveken át az egyik 
fő koncentrációs tábor, ahová 1944 őszén a partizánok a délvidéki 
németeket, illetve a csurogi, mozsori és zsablyai magyarokat terelték. 
A túlzsúfoltság, az éhezés, a hideg következtében sokan meghaltak, 
különösen a gyerekek közül. 1945 szeptemberében aztán elengedték 
a magyarokat. A német lakosok evangélikus templomát a partizánok 
lerombolták, ma áruház áll a helyén.

Következő állomásunk a  Duna és a Tisza összefolyásánál található 
Titel.

Titel, hivatalos neve: Titel
Lélekszám: 
1910-ben: 2413 szerb/ 1163 német/ 1858 magyar
2002-ben: 4180 szerb/ 582 magyar/ 250 jugoszláv

A település története: Titel neve török vagy német személynévi ere-
detű, magyar névadással. A titeli káptalan címe a Szent Bölcsesség 
(Hagia Sophia) volt, amiből arra lehet következtetni, hogy már a hon-
foglalás előtt is volt ezen a helyen bizánci rítusú egyház. A monda 
szerint a bolgárok utolsó uralkodójának, Zalánnak a Tisza és a Duna 
összefolyásánál, Titelnél volt a székhelye. Tény viszont, hogy Szent 
László király és öccse, Lambert herceg társaskáptalant alapított itt. 
1097-ben Lambert herceget itt is temették el.

A település 1237-től hiteles helyként szerepel. A középkori Délvi-
dék öt papneveldéjének egyike Titelen volt (a másik négy papnevelde 
helye pedig: Csanád, Bács, Kő avagy Bánmonostor és Hájszentlőrinc 

volt). A titeli prépostságnak híres könyvtára, levéltára és műkincs-
gyűjteménye is volt. 

Titellel kapcsolatban három nevet érdemes külön 
is megemlíteni: Koboli László, titeli prépost volt 
1325-ben az első név szerint említett magyar orvos. 
Az arab és antik orvosi szakirodalom jó ismerőjé-
nek hírében állt. Bakócz Tamás (1442–1521) bíbo-
ros, esztergomi érsek 1480-ben előbb titeli prépost 
lett, s így vezetett karriere Mátyás udvarába, ahol 
a király titkára, majd az ország legelső főpapja lett. 
1875-ben itt született Mileva Marics, aki 1903-tól 
1919-ig Albert Einstein felesége és a relativitás el-
méletének megalkotása idején szellemi társa is volt. 
A tudós házaspár a zürichi műegyetemen ismerke-
dett meg, ahol évfolyamtársak voltak, és 1913-ban 
kötöttek házasságot. 

Látnivalók és nevezetességek: A titeli várat vélhetően a tatárjá-
rás után építették, falai a káptalan épületeit övezték. A vízivár egyik 
oldalát a Tisza, a másikat mocsár védte. Titel jelentőségét Bakócz 
Tamás ismerte fel, s tekintettel a mind nagyobb török veszélyre, meg-
nagyobbíttatta és megerősíttette a várat. De hiába: a török 1526 már-
ciusában elfoglalta, és ura maradt egészen 1688-ig. Ekkor Caprera 
hadai foglalták vissza, majd még többször is gazdát cserélt: 1694-ben 
Ali basa seregét sikerrel verte vissza, de 1697 őszén rövid időre újból 
elfoglalta a török. Császári kézre jutása után Nándorfehérvár újjá-
építéséhez innen szállították a Dunán a téglát. Mivel a török veszély 
még a 18. század első évtizedeiben is fenyegetett, Bács vármegye déli 
és délkeleti részén határőrvidéket szerveztek, mely 1741-ig állt fenn. 
1849-ben Perczel Mór hiába ostromolta a szerbeknek ezt a fészkét. 
Titel és környéke, az ún. Naszádos határőrkerület 1873-ig katonai 
igazgatás alatt állt. A sok ostrom alatt a vár elpusztult, mára nagyon 
kevés maradt belőle, alapfalai a föld alatt rejtőznek.

A városka központjában álló impozáns görögkeleti templom 1810-ben 
épült. Az 1770-ben alapított katolikus plébánia Nagyboldogasszony 
tiszteletére szentelt temploma 1812-ben épült, és a Fő u. 3 alatt talál-
ható. 1921-ben megmagasították a tornyát, 1923-ban pedig gazdag 
belső festését készítették el. A plébánia területén két kis kápolna is 
van: a Kálvárián az 1892-ben épült Bánatos Szűzanya kápolna, vala-
mint a temetőben lévő Őrangyalok kápolnája, amely 1868-ban épült. 
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Ma sajnos mind a kettő romos, csakúgy mint a főutca másik végén 
álló, egykori német evangélikus templom.

Titelnek a Tisza-parti részén és a Rét nevű városrészében élt és él a 
legtöbb magyar lakosa. Egykor ez volt a város legszegényebb negye-
de, ahol az emberek a Titeli fennsík löszfalának belsejébe vájt laká-
sokban, az ún. lagonyokban éltek, amelyek az esőzések után gyakran 
beomlottak.

Nem kis dolog, hogy míg a legutóbbi népszámláláson 582-en val-
lották magukat magyarnak a városban, addig a helyi magyar műve-
lődési egyesületnek 300 tagja van! A Tiszavirág Magyar Művelődési 
Egyesület is a közé a 30 dél-bácskai, illetve szerémségi civil szervezet 
közé tartozik, amelyek az ezredfordulón az után alakultak, hogy az 
adott településeken 30 éve semmilyen magyar civil szerveződés nem 
volt! A titeli kultúregyesületnek tánc- és színjátszó csoportja, kórusa, 
zenekara van, kb. 30 gyerek pedig szombatonként anyanyelvápoló fog-
lalkozásokon vesz részt. 

Az egyesület címe: Fő u. 49. Tel.: +381-21-861-166. (A tűzfigyelő 
torony melletti garázsépület emeletén vannak a helyiségeik.)

1.3. A közép-bácskai útvonal
Szabadka, 
hivatalos neve: Subotica 
Lélekszám: 
1910-ben: 55.587 magyar/ 33.208 bunyevác/ 3514 szerb/ 1193 né-
met/ 39 horvát/ 100 szlovák/ 60 román 
2002-ben: 34.983 magyar/ 26.242 szerb/ 10.870 bunyevác/ 10.424 
horvát/ 6787 jugoszláv/ 1596 montenegrói/ 1171 cigány

Nevének eredete: A város neve személynévi eredetű, és a források-
ban először viszonylag későn, csak 1391-ben fordul elő, mégpedig 
Zabotka alakban. Egy 1727-ben született dokumentumban olvasható 
először a beköltözött délszlávok által torzított Subotica alak. E neveket a 
mezővárossá válás után egy időre egy hivatalossá tenni kívánt új név 
váltotta fel: Szent Mária, amit Mária Terézia iránti tiszteletből ra-
gasztottak a településre. A szabad királyi várost (1779-től) pedig már 
egyenesen Maria Theresiopolis névvel illették. Ám ez sem maradt 
sokáig használatban, ugyanis 1835-től ismét Szabadkának nevezik a 
várost.

A 18. század második felében Szabadka már mindenáron szabadul-
ni kívánt a földesúri és vármegyei kötöttségektől, és szabad királyi 
városi rangért folyamodott. Sok utánjárással, és a rossz nyelvek szerint 
– kihasználva a bécsi udvarnak az akkor folyó bajor örökösödési há-
ború okozta pénztelenségét – még több anyagi áldozattal sikerült is 
elérnie a hőn áhított rangot. 

Mária Terézia 1779. január 22-én emelte szabad 
királyi városi rangra a települést, amely ekkortól 
hivatalosan a Mária Theresiopolis nevet vette fel. 
A városi tanács tagjainak ünnepélyes beiktatására 
Pestről négytucat, bőrrel bevont széket, nagy asz-
talt, két karosszéket, egy hordó jófajta tokaji bort és 
száz poharat rendeltek. A tanácsnokok pedig dísz-
kardot és kék selyemövet kaptak. A tanácstagok 
örök időkre vállalták, hogy minden év október 14-én 
böjtöt tartanak és alamizsnát osztanak a város sze-
gényeinek. Nem tudni, hogy a mai városi tanácsno-
kok tudnak-e elődeik nemes vállalásáról…  

A város jelentőségének, a magyar történelemben, kultúrában, sport-
ban játszott szerepének érzékeltetésére érdemes számba venni, ki 
mindenki született és élt hosszabb ideig Szabadka városában. 

Itt született: 
Kosztolányi Dezső (1885–1936) költő, író, műfordító, újságíró, a 
Nyugat első nemzedékének kiemelkedő alakja. Apja a helyi gimná-
zium igazgatója volt. 
Csáth Géza (Brenner József) (1887–1919) író, idegorvos, zenekriti-
kus, Kosztolányi Dezső unokatestvére. 
Komlós Juci (1919), Jászai Mari-díjas színművésznő, a Nemzet Szí-
nésze.
Vermes Lajos (1860–1945) sportoló, oktató, sportszervező, az egyik 
első magyar kerékpáros.
Radulovics Bojána (1973), magyar válogatott kézilabdázó, akit 2000-
ben és 2003-ban a világ legjobb női kézilabdázójának választottak.
Lékó Péter (1979) 1994-ben 14 évesen lett az akkori idők legfiatalabb 
sakknagymestere. Magyar ranglista csúcstartó, számos nagy nemzet-
közi verseny győztese, 2003-ban világranglista negyedik.
Ortutay Gyula (1910–1978) néprajztudós, 1947–50 vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter. 
Danilo Kiš (Kiss Dániel) (1935–1989) apja révén magyar-zsidó, any-
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ja révén szerb származású író, ahogy önmagát nevezte: „az utolsó 
jugoszláv író”. 

A város története: A Szabadka környékén végzett régészeti ásatások 
során a Ludasi tó partján bukkantak a vidék legrégebbi településé-
nek nyomaira, mely a jégkorszak utolsó szakaszából származik. A 
város közvetlen közeléből a kőkorszakból, a réz- és a bronzkorszak-
ból származó leletek kerültek elő. A Kárpát-medencébe betelepülő 
magyarok szláv népcsoportokat találtak ezen a vidéken. Némelyek 
azt vélelmezik, hogy Szabadkát IV. Béla alapította, aki szabad kirá-
lyi jobbágyokat telepített ide. Ám, ha elfogadjuk, hogy a város neve 
személynévi eredetű, akkor az államalapításnál nem lehet későbbi az 
alapítás ideje. 1439-ig királyi birtokként szerepelt, majd a Hunyadi-
akhoz került. 1464-ben Mátyás a délvidéki törökellenes harcokban 
győzedelmes hadvezérének, Dengelegi Pongrácz Jánosnak adomá-
nyozta. Dengelegi Pongrácz három alkalommal volt erdélyi vajda, 
egyszer pedig szörényi bán, s Szabadkán, egy korábbi földvár helyén 
várkastélyt építtetett 1470-ben. A vár kettős célt szolgált: egyrészt 
az uradalom központja volt, másrészt katonai erődítmény. Ezzel a 
háromemeletes épülettel indult meg Szabadka városiasodása. A vár 
helyén ma a ferencesek temploma és kolostora áll. Szabadkát 1504-
ben enyingi Török Imre nándorfehérvári bán, Török Bálint apja kapta 
meg adományként Corvin Jánostól. Az 1514-es parasztlázadás idején 
súlyos pusztításokat okoztak a felkelt parasztok és az ellenük támadó 
szerémségi szerbek. A mohácsi csatát követő zűrzavaros időszakban, 
illetve hatalmi vákuumban egy önjelölt cár kezére került a város, akit 
a Fekete cár néven ismer a történelem. A kalandor Fekete Iván (Cserni 
Jovan, Nenad cár) – szobra ma a Népszínházzal szemben áll – sereget 
toborzott maga köré szerb, román és bolgár parasztokból, s a segítsé-
gükkel bevonult Szabadkára. Előbb a túlélő őslakosságot üldözte és 
fosztogatta, majd sokukat török rabságba adta el Nándorfehérvárott. 
Végül cárrá kiáltotta ki magát, és székhelyét Szabadkára tette. A vele 
betelepült szerbek ettől kezdve váltak a város lakóivá. Cserni hadait 
azonban Czibak Imre váradi püspök serege szétverte, s Török Bálint 
1527-ben a szabadkai várat visszafoglalta, Fekete Ivánt pedig Tor-
nyoson lefejezte.

Szabadkát a török 1542-ben foglalta el, és a katonai kerület központ-
jává tette. A török uralom egészen 1686-ig tartott, az azt követő évti-
zedekben pedig katolikus bunyevácok és görögkeleti szerbek települ-
tek be határőri szolgálatra. A város 1743-ban szabadalmas mezővá-
rosi rangot kapott, 1747-ben megnyílt a gimnázium, 1779-től pedig 

szabad királyi város lett. Az 1849. március 5-én lezajlott győztes 
kaponyai csatának köszönhetően a szabadságharc idején Szabadka 
nem került a szerb felkelők kezére. A kiegyezés után indult meg az 
igazi városiasodás, és kezdődött el a polgárosodás a városban, ami 
együtt járt a mai városkép kialakulásával. „Az első vasúti vonat 1869. 
szept. 11-én jött által Szegedről; egész csendben és ünnepélyességek 
nélkül adatott át a közforgalomnak”. Szabadka a 20. század elején 
már 100.000 lelket számlált, s ezzel Magyarország második legnépe-
sebb települése volt! A két világháború közötti időszakban a délvidé-
ki magyarság kulturális központja lett. 
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A mai Szabadka lakosságának alig harmada ma-
gyar nemzetiségű, ezért elsőre talán meglepő, hogy 
a város lakosságának közel 70 %-a római katolikus, 
és ezzel Szabadka Szerbia legnagyobb katolikus 
városa. A magyar katolikusokon kívül mindez első-
sorban a város jelentős bunyevác és horvát lakos-
ságának köszönhető.

Látnivalók: 
Városnéző sétánkat a vasútállomás előtti téren kezdjük – itt parkoló-
helyet is könnyen találunk, és mégis a központból indulhatunk. 

1B  A Raichle-palota az első épület, amely a szemünk elé tű-
nik. A magyar szecesszió egyik legszebb épülete a vasút-
állomással szemben áll, dús lombú százéves platánsortól 
részben takarva. A rendkívül díszes, kétszintes, Raichle 
Ferenc építész által 1904-ben saját családi otthona céljára 
tervezett épületet a szabadkaiak csak „Cifra palota” néven 
emlegetik. A palota részletei, kovácsoltvas kapuja, pazar 
Zsolnay pirogránittal díszített homlokzata, tarka mozaik-
jai meseszerűvé teszik a látványt. Érdemes az épület hát-
só, udvari részét is megtekinteni, amely a palota mögött 
futó hangulatos utcán közelíthető meg. Itt volt egykor az 
épülethez tartozó kert, ma pedig kellemes kávézó mű-
ködik a gyönyörű kerítés mögött. A palota évtizedek óta 
Képzőművészeti Találkozó néven a modern képzőművé-
szet alkotásainak kiállítóhelye. 

Raichle Ferenc (1869–1960) számos jelentős, ma is álló épülettel 
gazdagította Szabadkát, saját palotájában azonban csak rövid ideig 
lakhatott. A műgyűjtőként, merész vállalkozóként is ismert építész 
ugyanis 1906-ban csődbe ment és mindenét elárverezték. Szegeden 
folytatta munkáját, ahol szintén számos jelentős alkotás köthető ne-
véhez. Az első világháború után Budapestre költözött, ahol már fon-
tosabb épületeket nem tervezett, így végül szép kort megélve, de el-
feledve halt meg.  

A városközpont és a vasútállomás közti területet Raichle-parknak 
nevezték el, a park sarkán az építész szobra áll. A park északi oldalán 
négy impozáns palota sorakozik egymás mellett. A sarkon lévő épü-
let, Mamuzits Lázár polgármester háza olasz reneszánsz stílusban 
épült. Mamuzits 1884 és 1902 közt állt a város élén, s Szabadka mai 

városképének kialakításában nagy szerepet vállalt. Az épület tervező-
je a bunyevác nemzetiségű Macskovity Titusz, a már említett, apatini 
születésű Raichle Ferenc mellett Szabadka legszebb épületeit tervez-
te ebben az időszakban. 

A polgármesteré mellett a Vermes-ház áll, Vermes Lajos sportem-
ber családi háza (róla Palicsnál lehet bővebben olvasni), amely talán 
a legfényűzőbb homlokzatú ház Szabadkán. A következő épület a 
Leovits-palota, mely 1893-ban Lechner Ödön tervei szerint épült. A 
vasútállomás felőli sarkon az 1895 és 1898 között épült Sümegi-há-
zat találjuk, ennek neogótikus homlokzata két utcára is néz, tervezője 
a kevésbé ismert Salga Mátyás.

A Gyure Gyakovics utca 1–3-ban, a Raichle-palotától nem messze 
van a szabadkai magyar főkonzulátus, egy szintén figyelemremél-
tóan szép, magyaros-szecessziós homlokzatú épületben. 
Honlap: www.mfa.gov.hu/cons/subotica
Telefon: +381-24-626-300, 00-381-24-554-811
Ügyelet: +381-63-519-790 magyar nyelven
Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök: 9:00–15:00, péntek: 9:00–13:00

A konzulátustól nem messze, a korzóval ellentétes 
irányban találjuk a város – helyiek szerint – legfino-
mabb burekjének lelőhelyét, Lipa néven.

A Raichle-palotával szemben állva most balra vesszük az irányt (a néhai 
szabadkai villamos vonalát követjük), s a korzón folytatjuk utunkat. Ez 
Szabadka sétálóutcája, amelyen egymást követik a szebbnél szebb 
homlokzatú házak. Az utca a város fontos kereskedelmi és kulturális 
központja, és remek lehetőséget nyújt arra is, hogy nyári melegben 
egy üdítőt, vagy egy kávét elfogyasszunk. A korzón aktuális infor-
mációkkal rendelkező turisztikai irodát is találunk. (TIC, Korzó 15., 
ticsu@subotica.net, +381-24-670-350). Az igen szép szecessziós épüle-
tet Komor Marcell és Jakab Dezső egykor bankszékháznak tervezte. 
A korzón végighaladva a város főterére érünk.

A szabadkai magyar értelmiség egyik legnépszerűbb találkozóhelyét a 
korzóról nyíló Corvin Mátyás utcában találjuk. A Stara Pizzériában 
izgalmasan kialakított térben, festmények és muzeális tárgyak társa-
ságában étkezhetünk, majd átsétálhatunk a Beer&Co. rockkocsmába 
(www.beersu.com) vagy a SAX jazz klubba, a szabadkai zeneked-
velők főhadiszállására, ahol kortárs zenei irányzatok széles skáláját 
kellemes környezetben hallgathatjuk.
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2B  A Népszínház a korzó és a városház tér sarkán áll. Klasz-
szicista stílusban épült 1854-ben Skultéty János tervei 
alapján. Eredetileg szállodának szánták, de elkészülte 
óta színházi funkciókat tölt be. Színpadra lépett itt töb-
bek között Blaha Lujza, Latabár Árpád és Kabos Gyula 
is. Felépítése óta számtalanszor átalakították, átépítették, 
1915-ben pedig nagyterme égett porig, csak a főtérre néző 
külső fala nem vált a tűz martalékává. A Népszínház ma is 
átépítés alatt áll, csakhogy az átalakítás sajnos még keve-
sebbet hagy majd meg a város egyik jelképének számító 
klasszicista épületből, mint az egykori tűzvész.

A téren, a Népszínház épülete előtt állt az 1896-ban emelt emlékosz-
lop (rajta széttárt szárnyú turulmadárral), amelyet a hálás utókor az 
1849. március 5-én lezajlott, Szabadkát a szerb felkelőktől megmentő 
győztes kaponyai csata, illetve a honvédek parancsnoka, Gaál László 
emlékére emelt. Az emlékművet sajnos ma már hiába keressük. 

3B  Az egykori Nemzeti Kaszinót a vasútállomás felől jövet a 
Népszínház előtt balra fordulva találjuk meg. Az épületet 
Raichle Ferenc tervezte 1895-ben neobarokk stílusban. 
Homlokzata az erkélyt tartó két atlaszszoborral és a turul-
madárral a városközpont egyik meghatározó eleme. Ma a 
Városi Könyvtár van benne, amely a maga 300.000 címet 
számláló állományával a második legnagyobb könyvtár a 
Délvidéken. 

A Nemzeti Kaszinó egykori szerepére tévesen kö-
vetkeztethetünk a kaszinó szó mai jelentéstartal-
mából. Valójában egyfajta kultúrház volt a maga 
idejében, ahol könyvtár, olvasóterem, bálterem, 
kávézó és „csevegőhelyiségek” álltak a látogatók 
rendelkezésére. Ma már talán furcsán hangzik, de 
a Nemzeti Kaszinóban két dolog volt hajdanán tilos: 
a politizálás és a kártyajátékok. 

4B  A városháza a főtér és egyben Szabadka fő nevezetessé-
ge, sokak szerint a régi Magyarország legszebb épülete. 
A 105 méter hosszú, 76 méter magas és 55 méter szé-
les, belül több mint 15.000 négyzetméter hasznos területű 
monumentális építmény 1908 és 1912 között épült Komor 
Marcell és Jakab Dezső tervei alapján. Stílusa a szecesz-

sziós építészet magyar népi motívumokban gazdag válto-
zatát képviseli. Nemcsak külső díszítése, azaz bejáratai, 
kovácsoltvas kapui, díszes balkonjai és ablakai, illetve 
a tetőzete pazar: mindenképpen érdemes belülről, illet-
ve felülről, azaz a városháza tornyából is megtekinteni. 
(Ezekhez segítséget a városháza aljában lévő turisztikai 
hivatalban kérhetünk.) 

A városháza óraszerkezete Budapesten készült, a 
számlap átmérője 2,2 méter, a kismutató 1,1, míg a 
nagy 1,6 méteres. A torony tetején eredetileg a ke-
reszttel együtt a város címere is ott ékeskedett. Ám 
1949-ben ezek helyére vörös csillag került, melyet 
csak 1994-ben távolítottak el. Ekkor azt múzeumi 
tárgyként az épület tornyában helyezték el. A torony 
csúcsára azóta visszakerült a kereszt, a város cí-
merének visszatétele azonban még várat magára.     

Az épület két legszebb belső terme a Díszterem vagy Ta-
nácsnokok terme és a Zöld terem. Az előbbiben látha-
tó színes üvegablakok részben Róth Miksa alkotásai, és 
– csodával határos módon – mind a mai napig a magyar 
történelem nevezetes alakjait ábrázolják Árpád vezértől 
Szent István királyon, Mária Terézián és a reformkor nagy 
politikusain át Ferenc József királyig! 
Az államférfiakon és a királynőn kívül két apród is látható 
az üvegablakokon, az egyik a magyar középcímert, a má-
sik a város címerét ábrázoló pajzsot tart. 

Mindkét apród Róth Miksa alkotása, aki a megren-
delők jószándékának elnyerése érdekében állítólag 
az akkori polgármester két leányának arcmását örö-
kítette meg ezeken a műveken.

Az üvegablakokat az első világháború után az új szerb 
hatalom képviselői eltávolíttatták, és azok csak Bácska 
1941-es visszacsatolása után kerülhettek vissza eredeti 
helyükre. 1944 után Róth Miksa műhelyének gyönyörű 
alkotásait újra a városháza pincéjébe száműzték, majd a 
hetvenes évektől eredeti helyükre kerültek ugyan, de nagy 
függönyökkel takarták el azokat.
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1977-ben állítólag egy magas rangú kommunista 
pártfunkcionárius látogatta meg az épületet. Amikor 
értesült róla, hogy miért takarják függönyök az ab-
lakokat kijelentette: „Jaj annak a pártnak, amelyik 
üvegkirályoktól retteg.” Két napra rá a függönyök 
eltűntek az ablakok elől.  

A szecessziós díszítésekben ugyancsak bővelkedő Zöld 
terem napjainkban a polgármester hivatalos fogadóter-
me. Az épületben kapott helyet a Történelmi Levéltár, 
különböző közigazgatási hivatalok, földszintjén a város 
egyik legnagyobb gyógyszertára működik, valamint egy 
népszerű étterem, a Toronyalatti Elza (Elza Pod Tornjem) 
várja vendégeit.

1912 után a városház előtti tér vizuálisan és funkcionálisan is meg-
változott, mert a városháza elől eltűnt a századok óta ott lévő piac, s 
a téren park létesült. 1985-ben a tér közepén Zsolnay-kerámiából 
monumentális szökőkutakat építettek. 

Nyáron kóstoljuk meg a Városházával szemben, a kis korzón talál-
ható Pelivan cukrászda messze földön híres fagylaltját! A Városháza 
közelében, a Zombori úton egy magában árválkodó villamoskocsi 
hívja fel magára a figyelmet. Ma étterem és kávézó működik benne, 
de hajdanán egyike volt azon járműveknek, amelyek 1897 és 1974 
között a városban közlekedtek, és utasaikat a népszerű kirándulóhe-
lyig, Palicsfürdőig is elvitték. 

5B  A evangélikus templomhoz a volt Nemzeti Kaszinó épü-
letétől, azaz a mai Városi könyvtártól a Radić fivérek ut-
cán, 5 perces sétával érünk. A száztíz éves épület előtt a 
közelmúltban kis szoborparkot alakítottak ki a két nagy 
reformátor, Luther Márton, Kálvin János; valamint Sza-
badka történetírója, a helyi evangélikus egyház első gond-
noka, Iványi István szobrával. A templom mögött találjuk 
a délvidéki evangélikus püspökség épületét. 
A templom felépítése a korabeli gyülekezet számára óriási 
anyagi kihívást jelentett, ezért az ország egész területén, 
sőt még külföldön is gyűjtöttek erre a nemes célra. Mire a 
templom felépült, a pénz elfogyott, ezért az oltárt a kora-
beli lelkész, Korossy Emil kitartó, közel egyévi munkával 
maga készítette el.

6B  A Ferences templomhoz és a rendházhoz a városházá-
hoz visszamenve, a Népszínházzal szemközti, a Korzó-
ról nyíló utcán jutunk. A kéttornyú templom az 1470-ben 
emelt szabadkai vár romjaira épült 1730 és 1736 között. A 
hatalmas belső terű épület mai kinézetét 1901-ben nyerte. 
Érdekesség, hogy az egyik templomtornyot a vár egykori 
tornyából alakították ki még az 1730-as években, míg má-
sik tornyát csak 1907-ben, a nagy átalakítás során kapta. 
A templomhoz tartozik a Fekete Boldogasszony kápolna 
is, melynek értékes 17. századi kegyképe a Fekete Ma-
donna. 
A rendházhoz tartozó egykori iskolaépületben tartották 
1747-ben az első színházi előadást Szabadkán.

A templom mellett találjuk Szabadka egyik legrégibb épületét, az 
egykori városkapitány házát, amely a 18. század közepén középkori 
alapokon barokk stílusban épült.

7B  A görögkeleti  szerb templom a ferencesek temploma 
közelében van. A 18. század első felében épült, akkori-
ban itt volt a sánccal védett óváros legmagasabb pontja. 
Többször átalakították, kibővítették, legutóbb 1910-ben, 
amikor is új tornyot és ikonosztázt kapott. Ekkor került át 
Sándorba, a mai búcsújáró helyre híres, 1766-ból szárma-
zó ikonosztáza.

Ha a korzón és mellékutcáiban vagy a Népszínház és a Városház kör-
nyékén járva a magyarországi utazónak úgy tűnik, hogy az emberek 
napközben, munkaidőben az otthon megszokottnál sokkal nagyobb 
számban üldögélnek, beszélgetnek a kávéházak, cukrászdák terasza-
in, bizony nem téved.

Szabadkán már találkozhatunk egyfajta, a déli embe-
rekre jellemző mediterrán életérzéssel. Itt az emberek 
nem rohannak úgy, mint Magyarországon megszok-
tuk, valahogy van idejük és persze igényük, hogy az 
ismerősökkel, rokonokkal, barátokkal egy kávé vagy 
üdítő mellett megbeszéljék dolgaikat, vagy csak né-
mán szemléljék az utca forgatagát. A magyarorszá-
gi turistának is csak javasolni lehet, hogy a város látni-
valóinak megtekintése közben üljön be valamelyik kávé-
zó napernyője alá, kóstolja meg a hazainál erősebb,
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főzött török kávét és élje bele magát egy kicsit a helyi-
ek mindennapjaiba. Ha megéhezik, vegyen valame-
lyik pékségben vagy sütődében egy frissen készült 
bureket (az alaptípus a sós túrós, de létezik húsos, 
káposztás és gyümölcsös változat is), és minden külö-
nösebb cél nélkül sétálgasson egy kicsit a városban.

A főtérről nyílik a Strossmayer utca, ahol a magyar tanítóképző épü-
lete található. 1880-ban Macskovity Titusz még bankháznak tervezte, 
de átmenetileg a Nemzeti Kaszinó is működött benne, később elme-
gyógyintézet, majd a második világháború alatt börtön volt. Szomorú 
emlék, hogy 1944-ben a szabadkai magyar családok sok tagja tűnt el 
pincéjében örökre. 

Az 1944-es áldozatok emlékműve a Zentai út 144. alatti temető-
ben áll: egy vergődő turul szobra őrködik a vértanúk nevét felsoroló 
hatalmas kőtábláknál, nem messze az emlékműtől pedig tömegsírok 
rejtenek körülbelül hétezer ártatlanul meggyilkolt helyi polgárt.

8B  A zsinagógához a főtérről a piac felé haladva jutunk. A 
776 négyzetméter alapterületű izraelita imaház új feje-
zetet nyitott a szabadkai építészet történetében. Terve-
it Komor Marcell és Jakab Dezső eredetileg a szegedi 
zsinagógára kiírt pályázatra készítették el, de mivel ott 
Baumhorn Lipót pályaműve lett a nyertes, Komor és Ja-
kab elképzelései Szabadkán valósulhattak meg 1902-ben. 
Az épület nagyszerűsége egyszerre hirdeti a századfor-
dulós Magyarország zsidóságának anyagi gazdaságát és 
beilleszkedését a magyar nemzet közösségébe: figyeljük 
meg a magyar népművészetből vett motívumokat az épü-
let külső és belső díszítésén! A zsinagóga révén Szabadka 
történelme folyamán először került az európai építészet 
élvonalába, s nemcsak az épület különleges szépségével. 
Az épület Rabitz-szerkezetű kupolája egyedülálló konst-
rukció, egyedi hozzájárulás a betonszerkezetek fejlődésé-
hez. A zsinagóga alatti laza talaj miatt az épület nem bírta 
volna el a hagyományos módon kialakított kupolát, ezért 
azt külön ebből a célból földbe süllyesztett betonoszlo-
pok tartják. Bár az „első magyar stílusban épült zsidó 
templom” 1975 óta műemléki védelem alatt áll, többször 
előfordult, hogy az UNESCO által összeállított, a világ 
100 legveszélyeztetettebb műemlékét megjelölő listán is 
szerepelt. Felújítása – bár csigalassúsággal – jelenleg is 

zajlik. Kertjében a holocaust 4000 szabadkai áldozatának 
emlékműve áll.

A zsinagóga közelében, a Rudics utcában áll Szabadka legpatinásabb 
cukrászdája, a Bódis. Ne hagyjuk ki különlegességeiket, a csokival, 
piskótával és rummal készülő süteményt, vagy a kandírozott narancs-
héjat!

9B  A Városi Múzeum a Zsinagóga tér túlsó oldalán, egy üde 
szecessziós épületben kapott helyet. Itt a várostörténeti ki-
állítás mellett a világ számos részéről származó néprajzi 
anyag, vadásztrófeák, valamint több mint 300 egzotikus 
használati tárgy és fegyver tekinthető meg. A kiállított 
anyag nagy része a szenvedélyes vadász, Tallián Emil 
egykori törökkanizsai járásbíró gyűjteményéből, valamint 
a szabadkai világutazó, Vojnich Oszkár (1864–1914) 
hagyatékából való. Vojnich Oszkár bácskai nábobként 
Amerikától Óceániáig bejárta a világot, és a tengerpartok 
viszonyait, különösen a vulkanikus hatásokat tanulmá-
nyozta, majd utazásairól több könyvet írt. Teste a Bajai 
úti temetőben nyugszik, a családi sírboltban.

A Lázár Cár utcában található a szabadkai kulturális élet egyik bá-
zisa, a Basch-ház, ahol időszaki kiállítások és a legkülönfélébb ren-
dezvények kerülnek megszervezésre egész évben – ha arra járunk, 
kukkantsunk be!

10B  A Városi Gimnázium a zsinagóga túlsó oldalával szembe-
ni sarkon áll. Kosztolányi Dezső egykori iskoláját Raichle 
Ferenc tervezte. A gimnázium épületében ma emlékszoba 
idézi az író alakját. Az iskola, két külön is említésre mél-
tó egykori igazgatója volt Jámbor Pál (1821–1897) pap, 
költő, író, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő, 
valamint Kosztolányi Árpád (1859-1926), Kosztolányi 
Dezső édesapja, aki évtizedekig tanított itt, és 1901-től 18 
éven át vezette is a jó hírű iskolát. 

Kevesen tudják, hogy Kosztolányi Dezsőt nyolcadi-
kos gimnazista korában eltanácsolták az iskolából, 
ezért tanulmányait Szegeden kellett befejeznie. Ki-
csapatásában állítólag jelentős szerepet játszott,
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hogy történelemórán egy Kossuth Lajos életével 
kapcsolatos kérdésre így felelt: „Kossuth Lajos éle-
te meglehetősen monoton, született Monokon.”  

A Petőfi utcán továbbhaladva láthatjuk Kosztolányi Dezső mell-
szobrát is, amelyet Almási Gábor szobrászművész készített. Szintén 
a Petőfi utcában van Csáth Géza író – Kosztolányi unakatestvére – 
emléktáblával megjelölt szülőháza.

Akik kíváncsiak a hagyományos szabadkai, ám nem magyaros ízek-
re, azokat a Petőfi utcából nyíló Bajai úton továbbhaladva a bunyevác 
ételekkel szolgáló Gurinović étterem várja (www.gurinovic.com).

A Petőfi utcán juthatunk el a Fasizmus áldozatainak terére, ahol 
szemben a tehetséggondozó nyelvi gimnáziumot, jobbra pedig, a 
Kossuth Lajos téren a Népkört (http://nepkor.b2ss.net ) találjuk meg, 
amely a helyi magyar művelődés egyik legfontosabb intézménye. A 
szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ 1871. október 20-án 
alakult, első elnöke Vermes Gábor földbirtokos volt.

11B Az Avilai Szent Teréz-székesegyház a gimnázium olda-
lán áll. A kalocsai székesegyház mintájára tervezték, kései 
barokk stílusban épült 1773–1779 között. Hossza 61 mé-
ter, szélessége 26 méter, harangtornya pedig 64 méteres. 
Szűz Mária szobra a tornyok között 1797 óta dacol az idő-
vel. Az oltár jobb oldalán Szent István király szobra áll 
(már újra a magyar koronával). A templom előtt találjuk a 
Szent Flórián- és a Szentháromság-szobrot. A trianoni 
döntéssel a Kalocsa-Bácsi Érsekség kétharmada került a 
délszláv államhoz. Ennek területén alakította ki a Vatikán 
1968-ban új püspökségként a Szabadkai Egyházmegyét. 
Így lett Szabadka a bácskai római katolikus püspök szék-
helye. 1962 óta középfokú katolikus iskola is működik 
Szabadkán, a Paulinum. 

A Szent Teréz templom két tornyát a szabadságharc 
idején, az 1849. március 5-i győztes kaponyai csa-
ta mentette meg az utókornak. A szerb felkelőknek 
volt ugyanis egy Csicsó nevű hírhedt nagy ágyújuk 
és mivel a város nem adta meg magát, elfoglalása 
után ezzel az ágyúval akarták a Szent Teréz temp-
lom tornyait lerombolni. A kaponyai csata

azonban magyar győzelemmel végződött, ráadásul 
a szerbek menekülése közben a Krivaja patak fa-
hídja leszakadt, és az ágyú a vízbe esett. A felke-
lők nem tudták kihúzni a patakból, így kénytelenek 
voltak hátrahagyni. Egy szerb tüzér azonban nem 
tudott elszakadni kedvenc fegyverétől, ezért az 
ágyú csövét átkarolva, azt magához szorítva, a víz-
ben várta be a honvédeket, miközben azt kiáltozta: 
„nem adom Csicsót, az életem árán sem”. Az ágyú 
mégis a honvédek birtokába jutott, akik aztán azt 
közszemlére állították ki Szabadka főterén. 

A templommal szemben állva, a baloldalon, a Zombori úton áll Lifka 
Sándor egykori háza, előtte mellszobrával. Lifka Sándor az Oszt-
rák–Magyar Monarchia első vándormozijának tulajdonosa volt. Sza-
badkán telepedett le, s itt nyitotta meg a város első állandó moziját 
1911-ben. 

Az épület udvarában találjuk a Kosztolányi Dezső színház és a 
művészmozi épületét. Ha van egy szabad esténk a városban, érde-
mes betérnünk! Telefon: +381-65/ 5433208. Jegyfoglalás: jegy@
kosztolanyi.org. 

A tér másik oldalán, a Zombori út sarkán van a régi Nemzeti Szállo-
da, ma irodaház és kávézó van benne.

12B A református templomot a Zombori úton, a központtól 
távolodva, a 6-os szám alatt találjuk meg a parókia udva-
rán. A ma körülbelül 700 lelkes gyülekezet első temploma 
még 1910-ben épült, ezt azonban lebontották. Az új, épí-
tészetileg kevéssé jelentős templom 1970-ben készült el. 

A szép, kupolás Rókus-kápolnát szintén a Zombori úton, a város 
központja felé haladva találjuk. Elődjét az 1738-as kolerajárvány 
után építették. A város fogadalmi ünnepe volt Szent Rókus napja, s a 
szabadkaiak a legenda szerint még százéves böjtöt is fogadtak, hogy 
elkerülje őket a döghalál. Mai alakját 1884-ben nyerte el, Macskovity 
Titusz tervei alapján. 1695-ben ugyanezen a helyen ütköztek meg 
Thököly katonái szabadkai polgárokkal. 

A Zombori úttól a tompai határállomás felé vivő 
Preradović úton folytatva utunkat a Karagyorgye úton
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találjuk az egész Kárpát-medence egyetlen olyan 
dzsámiját (muzulmán templom, azaz mecset és mi-
naret, azaz torony), amely a török idők óta épült: 2008. 
augusztus 17-én adták át. A keleties küllemű, szép 
belső díszítésű épület neve Muhádzsír Dzsámi (Ki-
vándorlók imaháza). Szerbiában a legközelebbi török 
imaház Belgrádban található. A helyi iszlám közösség 
zömmel bosnyákokból és albánokból áll, de kisebb 
számban immár magyarok is vannak közöttük.

Szabadkát egész évben gazdag művelődési és szórakoztató progra-
mok teszik vonzóvá. 

Májusban rendezik meg a Gyermekszínházak Nemzetközi Feszti-
válját, amely hírnevét tekintve egyike a legnevesebbeknek Európa e 
vidékén. 

A Dužijanca az itt élő bunyevácok és horvátok aratóünnepsége, 
mely az egykori aratás utáni családi és hálaadó ünnepből az évek so-
rán Szabadka egyik leglátványosabb rendezvénysorozatává vált. A 
két hónapon át tartó ünnepségek csúcspontja a Nagyboldogasszony 
napját (aug. 15.) megelőző vasárnap, mikor is a festői népviseletbe 
öltözött ünnepi menet felvonul a város főterén, és átadják a polgár-
mesternek az új búzából sütött kenyeret. Szeptember 1. a város nap-
ja, ekkor számos művelődési programot rendeznek városszerte.

Ősz kezdetén tartják a Szüreti napokat, ami az alma és az őszi 
gyümölcsök szüretének ünnepe, melyen a helyi termelők bemutatják 
legszebb terményeiket, a kézművesek pedig alkotásaikat. Ezt köve-
tik a hajdújárási és a horgosi szüreti napok. Késő ősszel az Arany-
bogrács rendezvény kínál lehetőséget a vidék ételeinek és borainak 
megkóstolására.

Szálláshelyek: „PATRIA” HOTEL*** Đure Đakovića, Tel.: +381-
24 554-500 
www.patria-su.com 
„PBG” HOTEL *** Harambašićeva 21, Tel.: +381-24 556-542
„DENIS” Motel *** Segedinski put 86, Tel.: +381-24 686-840
„ALEKSANDAR” Szálló Aksentija Marodića 56, Tel.: +381-24 567-
210
Diákotthon, Harambašićeva 22. Tel.: +381-24 555-510 – szállás elő-
zetes megbeszélés szerint
A város hivatalos turisztikai honlapja: www.visitsubotica.rs, www.
subotica.rs 

Szentkút Sándorban, 
hivatalos neve: Aleksandrovo
A sándori szentkút legendája az 1870-es évekből ered. Eszerint a Sza-
badkától mintegy három kilométerre, a sándori szállások árnyas fái 
között fekvő festői szépségű forráskútnál a nyájukat legeltető pászto-
roknak megjelent Szűz Mária, s a betegek meggyógyultak, „a vakok 
látni, a bénák járni kezdének”. 

Az első keresztet egy szerb gazda, Ilija Mijatov ál-
líttatta fel 1885-ben. 1893-ban a bunyevácok és a 
magyarok is követték példáját a magukéval. Ez az 
egyetlen olyan szentkút a Délvidéken, amely mind 
a görögkeleti, mind a katolikus hívők kegyhelye. Az 
1900-as évek elején már tízezres tömegek jártak 
ki a csodatevő erejéről híres kúthoz. A néphit azt 
tartja: Szent György napjától Szent Mihály napig új-
hold szombatján és vasárnapján a leghatásosabb 
az ima, Szűz Mária akkor biztosan meghallgatja a 
gyötrődő emberek könyörgéseit.

A búcsút minden évben augusztus utolsó vasárnapján tartják.

Szabadkát keleti irányban elhagyva, néhány kilométer megtétele után 
Palicsra érkezünk.

Palicsfürdő (avagy Palics), 
hivatalos neve: Palić
Lélekszám: 
2002-ben: 4178 magyar/ 1930 szerb/ 399 horvát/ 351 jugoszláv/ 335 
bunyevác

A település története és látnivalói: Legelső ismert említésekor, 
1462-ben arról olvashatunk, hogy Mátyás király az édesanyjának 
adományozta az itt fekvő Páli pusztát. A törökkorban Pálegyháza né-
ven alakult ki település a helyén, de a kor végére újra elnéptelenedett. 
A tó gyógyhatását a 19. század elején fedezték fel, s 1840-ben már 
fürdőt is kijelöltek a partján, majd a szállodaépítkezések is megkez-
dődtek: 1857-ben épült fel az első, emeletes szálloda. A 19–20. szá-
zad fordulóján Szegedről hétvégén és ünnepnapokon fürdővonat járt 
Palicsra, a szabadkai villamos végállomása pedig a fürdőhely főbejá-
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ratánál, Palics szimbólumánál, a Víztoronynál volt. Érdemes nekünk is 
itt kezdenünk a városnéző sétát. A székelykapura emlékeztető főbe-
járat mögött kezdődő sétány a vízpart felé visz. A fürdőhely patinás 
épületei ma többnyire árnyas fák takarásában vannak, minthogy már 
a 19. század elején megkezdték az angolpark telepítését körülöttük. 
Az angolparkra jellemző szabadon formált homokos sétányok a mai 
napig fennmaradtak a part északi, erdőszerű részén, noha a park re-
konstrukcióját 1911-ben barokk stílusban végezték. A barokk stílust a 
kertészetben a mértani szabályosságú sétányok, a geometriai formájú 
virágágyak, a nyírott sövények és a szabályos alakra nyírt lombú fák 
jellemzik. Ekkor érte el a park valaha volt leglátványosabb formáját. 

A park – esztétikai értékei mellett – jelentős termé-
szeti értéket is képvisel. Kivételesen gazdag ma-
dárvilága és az odvas fákban, a régi fürdőépületek 
tetőterében élő denevérfaunája igazi különleges-
ség a Délvidéken. Eddig öt, nemzetközileg is védett 
denevérfajt sikerült azonosítani a park területén.

Palicson található Szerbia legszebb és legrendezettebb állatkertje (a 
tótól északra, a parktól nyugatra, a Krfska utca 4. alatt).

Palics jellegzetes, a magyaros szecesszió jegyében tervezett fürdő-
épületei a 20. század elején épültek, és mind a Komor Marcell–Jakab 
Dezső építészpáros szellemességét dicsérik. Díszítőelemeik sokszor 
a népművészet által ihletett fafaragások. A Vigadót (másnéven Nagy-
teraszt) 1911-ben fejezték be, s több célt is szolgált: földszintjén cuk-
rászda és étterem működött, az emeleti részben pedig mulatságokat, 
bálokat tartottak. Két nagy, nyitott teraszát jellegzetes, fafaragásos 
korlát öleli körül. Közvetlenül a Nagyterasz előtt áll Palics legkisebb 
szecessziós építménye, a Zenepavilon. A fürdőváros fénykorában itt 
térzenét adtak, szabadtéri hangversenyeket rendeztek. Talán a leg-
különlegesebb a csodaszép palicsi szecessziós építmények sorában 
a Női fürdő épülete, mely cölöpökre épült, s a tóban áll. 1912-ben, 
az építkezések sikeres befejezésének emlékére a Nagyterasz és a 
Zenepavilon előtt, közvetlenül a tóparton a sétány hangulatához illő 
Emlékkutat állítottak. 

Az egykori monarchiabeli fürdőhelyek elfeledett hangulatát fel-
idézendő Alexa Károlynak adjuk át a szót: „… Egyvalami nincs, 
pedig volt. Nincs fürdőhely. Mert mi is a fürdőhely? A fürdőhely pro-
menád és kacér-bolondos kalap, pillangókkal és cseresznyékkel, ze-
nepavilon a platánok alatt, ahol a bosnyák háziezred…, andalgás a 
csőrös ivópohárral a rózsakertben, biccentés erre, kézcsók amarra, 

»a főherceg még nem kelt föl, látod, be van húzva a függöny«, az 
ember kalapot emelhet ismeretlen hölgyeknek, akik vagy bólintanak 
erre vagy nem, talán majd holnap, de az is lehet, hogy mellé kerü-
lök a table d’ hote-nál, a szoros fűzőben pihegő mamák valamelyik 
messzi vármegyéből, a kurszalon és a fess fürdőorvos, valami Csáth, 
»neszpá?«, »azt mondják ír is, veszélyes ember«, vannak szenveleg-
ve köhécselők, búzavirággal a gomblyukban, akik alig várják már 
az esti szuppécsárdást, és van metszett bordó üvegpohár Ferenc Jó-
zsef és Vilmos császár arcképével, és van izgalom, hogy kik érkeztek 
az éjszakai gyorssal, nézzük a curlistét, azaz finomabban a liste des 
étrangers-t, és újdonság a lawn-tenisz, német szó, francia, egy-egy 
angol mordulás, nyári színkör, a fagyaltot olasz ember adja, s reg-
gel nézzük, ahogy a mosóné kamasz fia sietve viszi a frissen mosott 
ruhát, »az ott csak a művésznő nadrágocskája lehet, az a rózsaszínű 
sóhaj, Istenem…« És olyan szavak születnek, mint »szívhalászat«. És 
»hőlégszekrény«. … S az írni kezdő Csáth a palicsi tóra álmodja az 
angol flottát…”

A Palicsi tó több mint 4 km2-es felületével több mint 200 madárfaj-
nak ad otthont, illetve vonuláskor pihenő- és táplálkozóhelyet. Az itt 
előforduló madarak közül 48 egész Európában védett, 5 pedig világ-
viszonylatban is ritka, ilyen például a szerecsensirály.

Említést érdemelnek a Palics hangulatához hozzájáruló színpompás 
villák is, melyek közül a legismertebb a svájci típusú, eklektikus stí-
lusban épült Lujza-villa és a Bagolyvár. Mindkettő tetejét színes 
Zsolnay cserepek díszítik. A parton végigsétálva a Bagolyvár mellett 
szokatlan szoborkompozíciót találunk, melyet Vermes Lajos sport-
ember s az általa megszervezett palicsi sportversenyek emlékére ál-
lítottak. A figyelmes szemlélő a korabeli sportversenyek bajnokainak 
egykori emléktábláját is megtalálhatja az egyik épület falán.

Vermes hozta Szabadkára az első kerékpárt, 1879-ben jelent meg raj-
ta a Korzón, és rá három évre a palicsi sporttelepén megépíttette az 
ország első kerékpárpályáját. Kiváló sportoló és híres versenyző volt, 
eredményei alapján olimpiai aranyérmes lehetett volna. 

Palicson az Achilles Sportegyesület 1878-ban szer-
vezte első atlétikai versenyét. A kezdeményezés 
sikeresnek bizonyult, 1880-tól már évente megren-
dezték a sporttalálkozókat. Kezdetben klasszikus 
olimpiai számokban, később újkori sportágakban is 
összemérhették erejüket a versenyzők. A hamarosan 
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nemzetközivé váló versenyek olimpiai szellem-
ben, sok száz résztvevővel zajlottak. A győztesek 
itt is koszorút kaptak, az nem babérból, hanem a 
környék akácfáiról vágott gallyakból készült. Palics 
megelőzte a világot, hiszen az első újkori olimpiát 
évekkel később, 1896-ban szervezték csak meg 
Athénban.

Vermes Lajos vagyonát a palicsi villamos építése emésztette fel, s ez 
alá vetette magát 1941 októberében Szabadka tragikus sorsú festője, 
Farkas Béla (1894–1941), a Vajdasági Képzőművészek Egyesületé-
nek egyik alapítója. Farkas alkotói stílusa a nagybányai iskolához so-
rolható, szececciós-vizionárius festészete Gulácsy Lajoséval rokon, ő 
maga pedig több irodalmi műnek lett főhőse.

Palicson a majális nagy hagyományú rendezvény. Színes művelődési 
és szórakoztató programjaival, változatos gasztronómiai kínálatával 
több tízezer látogatót vonz minden évben. A Palicsi Nemzetközi 
Filmfesztivált július harmadik hetében a palicsi szabadtéri színpa-
don, a Nagypark százesztendős tölgyeinek árnyékában tartják. Itt – 
gazdag kísérőrendezvényekkel egybekötve – a látogatók ízelítőt kap-
nak a szerbiai és az európai filmgyártás legújabb terméséből.

Szálláshelyek:
PARK i JEZERO Hotel **** Park Narodnih heroja 9. Tel.: +381-24 
753-112
PREZIDENT Hotel **** Lovranska 2 Tel.:+381-24-622-662
Vila REGINA ** Splitska aleja 21. Tel.: +381-24-754-695 
Vila LIRA **** Horgoški put 144. Tel.: +381-24-753-032
CVETNI SALAŠ **** József Attila 79. Tel.: +381-24-753-276
MALI RAJ KOD GOLUBA **** Barska 14 Tel.: +381-24-604-030 
VILA LUJZA Obala Lajoša Vermeša, Tel.: +381-24-753-304 
www.vilalujza.com

Szabadka felől haladva, Palicsot is elhagyva érkezünk utunk követ-
kező állomásaira, Hajdújárásra és Ludasra. A két falu történelme szo-
rosan összekapcsolódik. Különösen az a tény indokolja együttes tár-
gyalásukat, hogy a mai Hajdújárás valójában az egykori Ludas egyik 
részének felel meg.

Alsóludas és Hajdújárás, hivatalos
nevük: Šupljak, Hajdukovo
Lélekszám: 
2002-ben: 2191 magyar/ 89 szerb/ 49 bunyevác

A település története: Ludas régészeti szempontból Észak-Bácska 
különösen gazdag települése, a kőkor, rézkor, bronzkor, korai vas-
kor, szarmatakor emlékei is előkerültek itt, ahogyan a népvándorlás 
és a honfoglalás korának leletei is. A település első írásos említése 
1335-ből származik. A török hódoltság idején szerbek lakták, később 
lakatlanná vált, úgyhogy 1764-ben a királynő rendeletben kötelez-
te Szabadkát, hogy a közlekedés és katonaszállítás megkönnyítése 
érdekében telepítse be Bajmokot és Ludas pusztát. 1832-ben iskola 
és templom épült a faluban. A 19. század közepe táján igen híresek 
voltak a ludasi nádvágók és halászok. A Bácskai Ellenőr 1883-as évi 
egyik számában így tudósít:“Városunknak van sok prediuma, de egyik 
sem olyan nagy lélekszámban, mint a mekkora Ludas. Lakossága ösz-
szes száma - kik azonban apró tanyatelkeken laknak láncsorozatban 
- a négyezret megközelíti, ha felül nem haladja... Lakossága nyelvre 
nézve bent a községben: tiszta magyar. A körül fekvő szállásokon; 
leginkább bunyevác. Mind a két faj azonban... testvéries szeretetben 
megfér egymással... Amiként általánosan is tudva van, a gabonater-
melő földmívelést nagyban űzi. De emellett oly nagyban és oly kiváló 
ügyességgel foglalkozik a konyhakertészettel, különösen pedig a do-
hány-termesztéssel, hogy e tekintetben e széles határú Bácsmegyében 
aligha van oly község, amely vele kiállja a versenyt.”

Egy 1885-ből származó irat alapján a mai Hajdújáráson kétszáz évvel 
ezelőtt telepedett meg a lakosság. 

A mai Hajdújárás északkeleti oldalán közúti átkelő-
hely létezett a Körös-éren. Itt állt egykor a Fekete 
csárda, amely – úgy hírlik – Rózsa Sándor kedvelt 
mulatóhelye volt, mígnem 1855-ben közbiztonsági 
okokra hivatkozva lebontatták.

Látnivalók: A Szabadkától keletre elterülő Ludasi-tó az egykori 
Ludaspuszta magját képezi. Partján számos, ma már világhírű régé-
szeti lelőhely található. A tó a sekély alföldi tavak sorába tartozik, 
vízmélysége 1-2 méter között változik. A változatos élőhelyeknek 
köszönhetően számos természeti ritkasággal találkozhatunk itt, töb-
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bek között az Európa-szerte védett vidrával és mocsári teknőssel is. 
Egyik fontos pihenőhely ez az európai vándormadarak keleti útvona-
lán. Nagytestű gémfélék, récefélék, sirályok és a nádasban megbúvó 
apró madarak sokasága figyelhető meg itt. A tóparti nedves rétek és 
szikesek élővilága hasonlóan értékes. Honos itt egyik vad orchidea-
félénk, a mocsári kosbor is. A tavasszal víz alá került kaszálókon a 
vonuló partimadarak sokasága táplálkozik. A kétéltűek számára töké-
letes szaporodóhelyek ezek a sekélyvizű, gyorsan felmelegedő tocso-
gók: ásóbékák, unkák, varangyok és tarajos gőték gondoskodnak itt 
a fajfenntartásukról. Nyaranta a réteket nagytestű madarak: gémek, 
nemeskócsagok, gólyák keresik fel élelem után kutatva. Ősszel a szi-
ki őszirózsák sokasága színez lilára mindent.

A Ludasi-tó keleti részén található Róka-tanya az egykor itt állott csár-
dák (Bugyi csárda, Fekete csárda) utolsó hírmondója. A szabadkémé-
nyes konyha, a hagyományosan berendezett pitvar, a búboskemence 
és a régi használati tárgyakkal berendezett szoba a tradicionális tó-
parti életet mutatja be. Hulló István, a Róka-tanya tulajdonosa min-
den évben szervez itt táborokat, ahol a fiatalok megismerkedhetnek a 
Ludasi-tó gazdag növény- és állatvilágával.

A Hinga domb a mai Nosza település határán álló kunhalom. A 
középkorban templom épült rajta, s temető vette körül. A templom 
utolsó látható romjait 1940-ben egy erődítmény építésekor pusztítot-
ták el. A temető feltárása 1948–49-ben történt: 12–15. századi sírok 
és leletek kerültek napvilágra. A domb környéke is igen gazdag régé-
szeti leletekben; szarmatakori és népvándorlás kori sírokat is tártak 
fel itt.

Az egykori tőzegbányát ma már halban gazdag tóként kell említe-
nünk. Miután kifogytak a bánya tartalékai, magára hagyták, és idővel 
a gödör megtelt vízzel. 2000-ben kitisztították a medrét és halakat 
telepítettek bele. Az utóbbi években nemzetköri horgászversenyek-
nek is otthont adott. Egy közelmúltban rendezett versenyen a 72 órás 
maratoni versenyen a nyertes 400 kg hallal lett első!

Hajdújárástól északnyugatra, a radanováci erdőktől keletre a Kö-
rös-ér mentén van a Hajdújárási erdő. Az 1820-as évek nagy er-
dőtelepítései során keletkezett. Ma védett terület, a közeli lakosság 
kedvelt pihenőhelye.

Hajdújáráson áll a szebb napokat látott Ingusz-kastély, amely ma saj-
nos vakolat nélküli, düledező épület, de valaha a lakosság életében 
fontos szerepet játszott. A tágas szobákba hatalmas ablakok engedték 
be a fényt, a tetőszerkezetet tornyok díszítették, a többlépcsős feljárót 
széles márványperem szegélyezte. A toronyban volt a gazda lányá-
nak kézimunkázó szobája. Az udvarban cselédlakások álltak és egy 

apró, de valódi zsinagóga, melynek ablakai színes mozaiküvegből 
készültek. Nyári reggeleken az imahely előtt gyülekezett a falu népe 
és várta a gazda utasítását, hogy mely szőlőparcellát kell aznap meg-
kapálniuk. 1944-ben más zsidó családokhoz hasonlóan az Inguszokat 
is elhurcolták, ahonnan csak Ingusz Jóska tért haza, de hamarosan 
kitelepült Izraelbe. Azóta nincs igazi gazdája a kastélynak: előbb par-
tizánokat szállásoltak el benne, majd elemi iskola működött itt, ma 
pedig elhagyatottan áll.

Vendéglátás: Maurer Oszkár pincéje Hajdújárás, Szarajevói u. 16. 
A családi vállalkozás a borkészítés folyamán a minőség megtartása 
mellett néphagyományaink és a régi magyar fajták életre keltésére 
és megőrzésére törekszik. Hitvallásuk, hogy a helyi fajták tudják a 
legjobb bort teremni. A látogatók kadarka, hamburgi muskotály, 
cabernet sauvignon, kaplyas, máslás, szerémi zöld, „Ne felejtsd sza-
vad” és bakator típusú borokat kóstolhatnak meg.
Gulyás csárda panzió, Palicsi szállások 91. Tel.: +38124/ 758-093.
Szúnyog csárda (Hajdújárás), tel.: +38124/ 758-083.
„Borkastély” étterem (Hajdújárás, Hajdújárási út szn.) tel.: +381 24/ 
754-762 vagy +38163/ 855-4929.
Magánházaknál szobák, tel.: +38124/ 753-111 vagy +38124/ 753-
121.

Rasztina (1941–44-ig Hadikfalva), 
hivatalos neve: Rastina
A település története, és látnivalói: A település középkori neve Ha-
raszti, melynek első írásos említése 1333-ból való. A török hódolt-
ság idején a falu teljesen elnéptelenedett, majd a 16. század végén 
szerbek népesítették be. A Redl család alapítója Redl József magyar 
udvari kamarai tanácsos, a bácsi és tiszai koronajavak igazgatója 
volt. 1759. május 17-én rottenhauseni előnévvel osztrák, 1765. ápri-
lis 15-én pedig magyar nemességet nyert Mária Teréziától. Fia, Redl 
Ferenc, udvari tanácsos és az erdélyi kancellária referendáriusa 1780. 
december 9-én királyi adományként kapta a helyi birtokot. A Redl 
család 1900 körül egy impozáns kastélyt épített, amely ma általános 
iskolának ad otthont. 

A II. világháború alatt – amikor Bácska ismét Magyarországhoz 
tartozott – bukovinai székelyeket telepítettek a faluba, ami ekkor a 
Hadikfalva nevet kapta. Ám a háború végén a székelyeknek mene-
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külniük kellet, ekkor a helyükbe likai és hercegovinai szerb veterá-
nok érkeztek.

Regőce, hivatalos neve: Riđica
A település története és látnivalói: A falu első írásos említése Rég 
néven 1305-ből való. Ebből a névből lett a török időkben beköltöző 
délszlávok ajkán Rigyica, majd 1904-ben a helységnévrendezés során 
magyarul Regőce. A török idők után a falu többször birtokost cserélt, 
míg 1801-ben Horthi Kovách Imre gróf vásárolta meg a helyi birto-
kot. A Kovách-kastélyt egy Bischof nevű bajai mester vezetésével 
építtették 1806-ban. Az épületet angolpark vette körül, melyet Franjo 
Hiter cseh kertész tervezett. A katolikus templom tőszomszédságá-
ban álló kastélyépület elegáns, téglalap alapú, egyemeletes építmény, 
mely késő barokk stílusjegyeket visel. Az emeletet és a földszintet 
vízszintes övpárkány futja körbe, a homlokzatból középen régen ki-
emelkedett egy háromszög alakú rizalittal rendelkező, önálló tetős 
bejáró, melyet azonban a 20. században lebontottak.

Kovách Imre földbirtokos fényűző nemesi kúriát szándékozott 
létrehozni Regőcén, hogy otthonában fogadhassa az ország magas 
rangú politikusait, illetve a korabeli művészvilág elismert személyi-
ségeit. Az épület így több ízben töltött be reprezentatív szerepet, a 19. 
századi Magyarország több meghatározó személyisége is megfordult 
benne: Kossuth Lajos, Klobusiczky Péter kalocsai érsek, Károlyi Ist-
ván gróf, Győry László gróf stb.

Az épületet az utóbbi időben irodának használják, parkjában pedig 
sportpályát és játszóteret alakítottak ki.

A regőceiek nagy büszkesége, hogy településük a 
„tíz-hidas község”, ugyanis kereken tíz hídja van. 
A Kígyós-ér kilenc és fél kilométeren keresztül ka-
nyarog Regőce kül- és belterületén, így a helybeliek 
számos hidat voltak kénytelenek építeni.

Regőcze Csáth Géza családi tragédiájának is a helyszíne. Az író 
1917 őszén feleségével, Jónás Olgával Regőcére költözött, ahol kör-
orvosi állást vállalt. 1918 októberében itt született meg egyetlen gyer-
mekük, Olga. Csáthot 1919. április 15-től június 2-ig morfium-elvo-
nókúrával a bajai kórház elmebetegosztályán kezelték. 1919. június 
2-án megszökött a kórházból és hazagyalogolt Regőcére. Itt megölte 
feleségét, majd öngyilkosságot kísérelt meg. Később Szabadkáról a 
kórházból megszökve elindult Budapestre, azonban szeptember 11-

én Kelebiánál, a demarkációs vonalnál szerb katonák elfogták, mire 
ő megmérgezte magát.

Babapuszta (avagy Tolvajos),
hivatalos neve: Aleksa Šantić
Lélekszám: 
2002-ben: 1630 szerb/ 129 horvát/ 124 magyar/ 78 bunyevác / 65 
jugoszláv

A település története, látnivalói: Kelebia-puszta és Sári-puszta kö-
zött húzódik az egykor Hammerstein báró birtokaként ismert Baba-
puszta. Kezdetben a birtokhoz tartozó munkások lakhelye volt, majd 
Trianon után szerb telepesek költöztek ide, ők adták a falu szerb 
nevét 1924-ben, az abban az évben meghalt Aleksa Šantić boszniai 
szerb iró után.

Babapuszta 1941-ben kapta a Hadikkisfalu elne-
vezést. A korabeli Romániához tartozó Bukovinából 
ekkor telepítették ugyanis haza – az akkor Magyaror-
szághoz visszacsatolt Délvidékre – a székelyeket, így 
kerültek a sokszáz kilométerre fekvő Hadikfalváról 
Babapusztára is, az itteni szerb telepesek helyére. 
Az erősen vallásos székelyek fatemplomot építettek 
maguknak, amikor azoban 1944-ben a történelem 
kereke fordult, és a székelység Tolnába menekült, 
az új jugoszláv hatalom a templomból kultúrházat 
csinált. A székelyek temetőbe átvitt, Szent Rafael 
tiszteletére öntetett harangja viszont megmaradt és 
temetésekkor ma is használják.

Hammerstein báró kastélyát fénykorában arborétum („cifrakert”) 
vette körül, de ebből mára egyetlen fa sem maradt, és sajnos a kas-
tély is nagyon romos állapotban van. A trianoni határmódosítás után a 
bajmoki Bešlić család tulajdonába került a négyszáz hektárnyi birtok, 
akik még a báró egykori munkásainak végkielégítéséből is kipereltek 
maguknak pár holdat. A régi bárói cselédek egymás mellé épült tíz 
házát ma is „két magyar falu”-nak hívják a helyiek.

Némileg jobb állapotban találjuk a másik babapusztai úrilakot, a 
Geschner-kastélyt. Ez Raichle Ferenc tervei alapján készült, 1906-
07-ben, szecessziós stílusban. Felbecsülhetetlen értékű többhektáros 
park övezte, amelyet Tito idején még kertészek gondoztak, de sajnos 
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az utóbbi évtizedekben rohamos pusztulásnak indult. Négy, a belső-
kertben rejtőző évszázados páfrányfenyőfája (Ginko biloba) máig 
dacol az idővel.
Szabadkáról a város déli határánál a háromfelé ágazó útból a kö-
zépsőt választva, a Čantavir feliratot követve 20 km után érkezünk 
Csantavérre.

Csantavér, 
hivatalos neve: Čantavir
Lélekszám: 
1910-ben: 7312 magyar/ 21 szerb/ 217 bunyevác és dalmát
2002-ben: 6632 magyar/ 54 szerb/ 51 jugoszláv/ 223 cigány

A település története: A falu első írásos említése Mátyás király ne-
véhez fűződik, aki az akkor Csongrád megyéhez tartozó falut édes-
anyjának, Szilágyi Erzsébetnek adományozta, akiről Corvin Jánosra, 
majd Mátyás özvegyére, Beatrixra szállt. A település korabeli neve 
Csontafejér, amely elnevezés egy Csont nevű birtokostól, illetve a 
helyi szikes talaj fehér színéből ered. 1500. évi novemberi útinap-
lójában a lengyel Zsigmond király öccse megemlíti a falut, ahol 
átutazóban 8 forintért vásárolt egy szürke lovat. A török időkben a 
szegedi náhijéhez (katonai kerület) tartozott. A falu és környéke el-
néptelenedett, csak gyér délszláv lakosság élt a környékén, amely a 
Balkánról húzódott észak felé az elmenekült magyar lakosság helyé-
re. Az 1697-es zentai csata után Csantavért pusztaként emlegették, 
a település a török végleges távozása után 80-90 évig gyakorlatilag 
nem létezett. Amikor 1779-ben Szabadka elnyerte a szabad királyi 
városi rangot, a szabadalomlevél ötödik pontja arra kötelezte, hogy 
telepítse be a csantavéri pusztát. A 18. század utolsó két évtizedében 
magyar és (hamarosan elmagyarosodó) szlovák lakossággal telepítet-
ték be, akik a Felvidék túlnépesedett falvaiból érkeztek. A falu határa 
rendkívül kicsi, a 10 ezer lakosra csupán 12 ezer katasztrális hold 
megművelhető terület jutott, ezért a falu lakói kénytelenek voltak 
Szabadka város földjét bérelni, ezzel enyhítve a szántóföld hiányán. 
A falu első temploma 1815-ben épült, Szent Antal volt a védőszentje. 
Az első világháború után a magyar többség ellensúlyozására a Szerb-
Horvát-Szlovén Királyság létrehozta Csantavér közvetlen közelében 
Dušanovo (hivatalos magyar nevén Zentaörs) és Višnjevac (jelenté-
se: Meggyes) településeket. Ekkor a korábbi városi földeket a Bosz-
nia-Hercegovinából érkező önkénteseknek osztották ki. Csantavér 
az 1941-es magyar bevonulás visszásságainak egyik intő emléke is 

egyúttal – a húsvétvasárnap beérkező magyar katonák 20 embert lőt-
tek agyon, köztük magyart és szerbet, asszonyt, gyermeket és időset 
is, ok nélkül, a csetnikveszélytől való túlzott félelmükben. A katoná-
kon pánik vett erőt, és kegyetlenkedve végiglövöldözték a falut. Az 
akkor szinte teljesen magyar lakosságú falunak évtizedekig jelentett 
keserű emléket ez a nap. A több mint hétezer lakosú bácskai település 
92 százaléka ma is magyar nemzetiségű és katolikus vallású. Makacs 
és keményfejű nép a csantavéri – tartják róluk.

Látnivalók: A falu fő látnivalója katolikus temploma, amely a kör-
nyék legnagyobb temploma. 

Csantavér hajdani plébánosa, Takács Gáspár 
1925-ben Rómában járt. A Szent Péter-bazilika any-
nyira megtetszett neki, hogy fejébe vette, ha nem is 
eredeti méreteiben, de Csantavérnek is lesz „Szent 
Péter-bazilikája”. A hatvan méter magas és hatvan 
méter hosszú, kupolás, kereszthajós, valóban a ka-
tolicizmus főtemplomára emlékeztető monumentá-
lis templom két év alatt épült fel a falu saját erejéből, 
módos gazdák adományaiból. 

Mindkét másik helyi látnivalóért a Nagytemetőt kell felkeresnünk. 
Ennek bejáratánál a Délvidéken oly ritka első világháborús magyar 
honvédemlékek egyike áll, a temető belsejében pedig az 1848-as 
csantavéri hősök emlékművét találjuk.

Csantavéren született Törley József (1858–1900), a magyar pezsgő-
gyártás úttörője. Észak-bácskai földbirtokos család sarjaként került ki 
Franciaországba, ahol elsajátította a szakmát, s hazatérte után Buda-
fokon pezsgőüzemet hozott létre. Hazánkban ő állította elő a legjobb 
minőségű, francia módon érlelt pezsgőket, és a máig legnagyobb ma-
gyar pezsgőgyárat hozta létre.

Hírhedt szülötte a településnek Matuska Szilvesz-
ter, a „biatorbágyi rém“, akit némelyek a világ első 
terroristájaként tartanak számon. Matuska 1931. 
szeptember 13-án 0 óra 3 perckor felrobbantotta a 
biatorbágyi viaduktot az épp rajta átrobogó Buda-
pest–Bécs gyorsvonattal. A merényletnek sok ha-
lálos áldozata volt, de a robbantás indítékát azóta 
sem sikerült kideríteni. A helyi templomban 
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karácsonykor ma is kiállítják azt a betlehemet, amit 
még ő adományozott az egyháznak. 

Szálláshely: Róna motel, Zentagunaras, Tornyosi út. Tel.: +381-24-
723-009.

Csantavér megtekintése után déli irányba indulunk, Tornyosnál jobb-
ra fordulunk és 18 km megtétele után érkezünk Topolya városba.

Topolya (Bácstopolya), 
hivatalos neve: Bačka Topola
Lélekszám: 
1910-ben: 12.339 magyar/ 17 szerb/ 63 német
2002-ben: 9582 magyar/ 4699 szerb

A település története: Topolya város és a hozzá tartozó községek 
majdnem mindegyikének területén a löszfelszín dominál, amit apró 
patakok és völgyek szelnek át. A talaj rendkívül termékeny, ennek 
köszönhetően már a legrégebbi időktől fogva lakott vidék volt. Az 
úgynevezett Méhészek völgyéből szarmata, avar és magyar települé-
sek nyomai, illetve ezek temetői kerültek felszínre. Ennek a völgynek 
a közelében áll a Pusztatemplom dombja, ahol a település (korabeli 
nevén Tapolca) középkori temploma lehetett. A törökvészt ez a te-
lepülés sem tudta elkerülni, szinte teljesen elnéptelenedett. Ám né-
hány évtized alatt egy kisebb falu alakult ki a mai város területén. 
A 15 éves háború idején az osztrák hadvezetés által kivetett hadi-
adó mértékéből ítélve ez lehetett a környék legnagyobb települése. 
220 mérő búzát, 24 marhát és 1200 forintot voltak kötelesek fizet-
ni. A Rákóczi-szabadságharc idején a település újra megsemmisült, 
mivel a kurucok is végigpusztították az egész környéket. 1750-ben 
Csicsovszki Ferenc vezetése alatt indult meg a terület benépesítése. 
Mintegy 200 magyar és szlovák család érkezett ide a Felvidékről. 
Topolya 1806-ban mezőváros lett, s 1812-re a városháza is felépült. 
A fellendülésnek az 1849-es évi szerb betörés vetett véget, amikor 
a szerviánok (Szerbiából érkezett fegyveres önkéntesek) feldúlták 
és végigpusztították a mezővárost. 1906 áprilisában nagy tűzvész is 
pusztított, melynek áldozatul esett a város nagyobb része. 1918-ban 
francia fedezettel szerb csapatok vonultak be, s maradtak is 1941-ig, 
mikor a magyar csapatok pár nap alatt visszafoglalták egész Bácskát. 
Ám a magyar korszak nem tartott sokáig, 1944-ben a szovjetektől 
támogatott partizánok foglalták el a várost. 

E településhez köthető a Petőfi Brigád három zászlóaljának meg-
alakulása. Ezt a katonai egységet 1944 végén propagandisztikus céllal 
szervezték meg, hogy bizonyítsák: magyarok is harcoltak a szerb par-
tizánok oldalán a németek ellen a szocialista rendszer megalakulásá-
ért. A topolyai pártaktivisták kezdeményezésére a főparancsnokság 
1944. november 23-án kelt paranccsal magyar nemzetiségű brigád 
megalakítását rendelte el. A délvidéki magyarok elleni bosszú idő-
szakában az „önkéntesek” százszámra jelentkeztek, saját és család-
juk biztonságát remélve ezzel. Ezerkétszázan voltak, egy részüknek 
fegyver sem jutott, sorsuk igen tragikusan alakult, a bolmányi csata-
téren ágyútölteléknek használták őket, Újlak környékén pedig sokan 
aknamentesítés közben lelték halálukat. A helyet, ahonnan a négyes 
sorokban felsorakozó brigád három zászlóalja Zombor felé elindult, 
ma emléktábla jelzi a Bácskossuthfalva felé vezető útelágazásnál.

Látnivalók: A szélmalom (a Szabadkai úton) az első topolyai épület, 
amit az északról a városba érkező utas jobb kéz felől már a határban 
meglát. A topolyai szélmalmokról 1857-ben tesznek említést először. 
Egy időben három is működött a településen, ám a 20. század má-
sodik évtizedétől kezdve már csak egy, mégpedig a helyi Vásártér 
dombján. Utoljára az 1960-as évek elején őröltek benne. 1977-ben a 
község megvásárolta a tulajdonosoktól, és ide, a vízgyűjtő tó gátjának 
a közelébe helyezték át. A malom melletti tó nyáron a környékbeliek 
hangulatos fürdőhelye, ahol érdemes egyet úszni a forróságban.

Topolya főutcáján rögtön magára vonja figyelmünket az 1907-ben 
Raichle Ferenc tervei szerint, neogótikus stílusban épült impozáns 
katolikus templom, mely Szerbia legnagyobb katolikus temploma. Az 
épület nagyságának érzékeltetésére csak egy adat: tornya 75 méter 
magas. A templombelsőben két képre hívjuk fel a figyelmet: Barabás 
Miklós festette a Nepomuki Szent Jánost és Szent Rókust kutyájá-
val ábrázoló festményeket. A templom alatti sírboltban nyugszanak 
a falu földesurának, a Kray családnak tagjai. Kray Pál (1835–1804) 
táborszernagy, később báró csatát nyert Napóleonnal szemben, s ezért 
kapta királyi adományul Topolyát. Fia, Ferenc pedig mezővárosi ki-
váltságokat szerzett a településnek.

A Városi Múzeum (Tito u. 60.) 1802-ben épült klasszicista stí-
lusban a Kray család kastélyának, s ma időszaki képzőművészeti, 
illetve a város és környék múltját bemutató állandó kiállítással várja 
látogatóit. 

A Tájház (Moša Pijade u. 19.) a népi építészet egyik utolsó helyi 
példánya, a Topolya környéki magyarság hagyományos építészetét 
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és paraszti életformájának emlékeit mutatja be. A mestergerenda vé-
sete arról tanúskodik, hogy a lakóház 1843-ban épült. Berendezése 
a 19–20. század forulóján készült. Az épület gazdászati jellegű volt, 
tulajdonosai nagy földterületeket műveltek. A felújított tájház sza-
lagtelke soros beépítésű, azaz a melléképületek a hosszanti oldalak 
mellett különállóan épültek. A lakóház, az istálló, a nyári konyha, a 
kocsiszín, a góré és a disznóólak alkotják az egyik sort, a telek másik 
részén pedig a nyári kemence és a tyúkól kapott helyet. Az épület 
hármasosztású, kívülfűtős típusú, tehát tipikus pannon-alföldi ház; a 
tisztaszoba és a hátsó szoba közé építették a konyhát, amelyet egy vá-
laszfal oszt ketté: előtérre és a szabadkémény alatti részre. A gangba 
az úgynevezett sorompón át lépünk be, amelyet a ház tulajdonosai a 
századfordulón egy lebontott szárazmalom részeiből ácsoltattak. A 
konyhában az eredeti szabadkéményt láthatjuk, a fal mellett főzőpad-
kák helyezkednek el rakott tűzhellyel és katlannal. Az elülső részben 
vakablak van, ide rakták el a tányérokat és tálakat. A fészert a góré 
hosszanti oldalához építették. Alatta igás kocsi és parádés szánkók 
állnak. Az udvarban más mezőgazdasági szerszámok és eszközök is 
megtekinthetőek. Nyitvatartási információval a +381 24/ 715-384-es 
telefonszámon szolgálnak.

A Kovács-bognár Műhelymúzeum (Ifjúság u. 31.) az egyetlen olyan 
épület a Délvidéken, amelyben közös műhelyben dolgoztak a bog-
nárok és a kovácsok. A kovács- és a bognármesterségnek Topolyán 
a 18. századig visszanyúló hagyománya van, az itt készült kocsik a 
Délvidéken keresettek és kedveltek voltak, jóllehet a céhek csak a 
19. század elején alakultak meg, és 1874-ben már meg is szűntek. 
Minthogy a helyi kovácsok a vasalás és a szerszámkészítés minden 
csínját-bínját ismerték, sajátos kocsitípusok alakultak ki a faluban. 
Máig számon tartanak jellegzetes fémmintázatokat a szekereken, 
amelyeket topolyai eredetűeknek tartanak, illetve az ilyenekkel díszí-
tett szekereket topolyai szekereknek hívják. A kiállítás anyaga igen 
gazdag, hozzá hasonlót másutt alig találni. 

A község napját szeptember 15-én ünneplik, annak emlékére, hogy 
1750-ben ezen a napon vehette át Csicsovszki Ferenc a Grassalkovich 
családtól a falu telepítési oklevelét, melyben kötelezettséget vállalt 
200 magyar és szlovák katolikus család betelepítésére. 

A Zobnaticai Lovasjátékokat szeptember második hétvégéjén 
tartják. Ez a legnagyobb sportesemény a környéken, bel- és külföldi 
versenyzők részvételével rendezik.

Topolyán született Lajkó Félix (1974) hegedűvirtuóz, aki a szabad-
kai zenei középiskola második osztálya után kölcsönkért hegedűvel 
indult el Budapestre. Azóta is Budapest és Szabadka között ingázik, 
egyként képviselve és összekötve Magyarországot és a Vajdaságot, s 
immár a világ legnevesebb színpadairól is hallatja eredeti muzsiká-
ját. „Zeném alapját hangszerem érzékenysége és sokszínűsége adja. 
Nem játszom semmilyen új stílusú muzsikát, csak járom a magam út-
ját, improvizálok és zenét komponálok. Nem teszek különbséget zenei 
stílusok és irányzatok között; játszok népzenét, klasszikus muzsikát, 
rockot, bluest, jazzt és improvízatív dallamokat.”

Volt a múlt századelőn Topolyán egy különc fes-
tőművész, aki vándortarisznyájában pemzlivel és 
festékkel kóborolt a vidék tanyavilágában, és tudá-
sából meg tehetségéből ott hagyott emléket maga 
után, ahol néhány pohár bort és egy tányér ételt, 
meg szállást kapott. Fizetségül megfestette alkal-
mi mecénása háznépét vagy parasztgazdaságát, 
tanyaudvarát, jószágait. Ha éppen nem volt kéznél 
sem karton, sem vászon, akkor megtette a gang 
vagy éppen a kocsma fala. 

Nagyapáti Kukac Péter, a tehetséges, ám jobbára csak kigúnyolt és 
megalázott naiv festő neve korai halálával, majd a topolyai–bajsai 
tanyavilág felszámolásával feledésbe merült, képeinek nagy része a 
paraszti kultúra sorsára jutott. Aztán felnőtt egy nemzedék, amely az 
itt-ott még megmaradt régi kacat között felfigyelt festményeire, és 
megpróbálta menteni, ami még menthető volt. A mai napig sincs róla 
jegyzék, leltár, ki s hol őriz még Nagyapáti-festményt, netán történe-
tet, de élhetnek még néhányan, akik 1944-ben bekövetkezett halála 
előtt találkozhattak a dűlőutak mentén, tanyagazdák udvarán fel-fel-
bukkanó alakjával, vagy szüleik, ismerőseik meséiből hallottak há-
nyatott életéről. 2000-ben filmet rendeztek életéről Nagyapáti Kukac 
Péter mennybemenetele címmel, és a 2002-ben Topolyán megalakult 
hagyományőrző és néprajzkutató társulat az ő nevét vette fel. 2008-
ban volt születésének századik évfordulója, ez alkalomból kiállítást 
szerveztek fellelhető festményeiből, amely naponta 8 és 14 óra között 
megtekinthető a templom melletti Városi Múzeumban.

Vendéglátás, szálláshelyek: HOTEL JADRAN*** Zobnatica, Sza-
badkai út sz.n. Tel.: +381-24-715-641
HOTEL BISER*** Pannónia, Tito tér sz.n. Tel.: +381-24-725-007
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HOTEL VISORAVAN** Krivaja, Nikola Tesla 6. Tel.: +381-24-724-
020
MOTEL CIHA* Topolya, Tito u. 153. Tel.: +381-24-711-317
CAPRIOLO MOTEL – Vadászotthon, Becsei út 66.
HOTEL PANONIJA Tito u. 44. Tel. +381-24-715-141; 715-750

Bajsa, hivatalos neve: Bajša
Lélekszám: 
1910-ben: 2601 magyar/ 463 szerb/ 774 szlovák/ 30 német
2002-ben: 1671 magyar/ 413 szerb/ 162 szlovák/ 129 jugoszláv

A település története és látnivalói: A régészeti leletek alapján Bajsa 
a topolyai község legrégebbi települése. Környékén 5000 éves kő-
baltát, 3000 éves bronzbaltát és szarmata temetőket találtak. Az első 
magyar település a mai Bajsa területén a XI. században jött létre, és 
a Kecskés-dombon feküdt. Első okleveles említése 1462-ből szárma-
zik. A Mohácsot követő években a település elpusztult, s a törökök 
szerbekkel telepítették be, de a Rákóczi-szabadságharc végére ismét 
elnéptelenedett. 1751-ben Zákó Szteván tiszavidéki kapitány Mária 
Teréziától nemesi oklevelet kapott a törökök ellen vívott harcaiért, 
valamint megkapta Bajsa pusztát is, hogy telepítse be, ám nyolc évvel 
később birtoka felét eladta a módos és igen összetartó Vojnits családnak, 
akik a kegyúri jogokat is megszerezték tőle. A Vojnitsok 1760-ban kis 
templomot emeltettek, ennek helyén áll ma az 1816-ra felépült új ka-
tolikus templom, amelynek Szűz Mária mennybemenetele a titulusa. 
A Vojnitsok más nemes célokra is bőkezűen adakoztak: az eszéki híd 
felépítésére, szegénykórházra, valamint ők adományozták Szabadkának 
a Szentháromság-szobrot, amely a Szent Teréz székesegyház mellett 
áll.

Bajsa újkori lakosainak ősei között felvidéki evangélikus magyarok, 
határőrvidéki szerbek és – kisebb számban – szlovákok is vannak. 
Mára Bajsa magyar többségű, ám Délvidék-viszonylatban jelentős 
mértékben evangélikus vallású falu. És bár az 1350 katolikus jelentős 
létszámfölényben van a 300 evangélikussal szemben, talán nincs a 
Délvidéken még egy olyan település, ahol a magyarok között akár 
csak ilyen arányban is lennének evangélikusok. A Cservenka felé 
vivő úton található evangélikus templom 1824-ben épült, benne ér-
tékes szószék és oltár található, az ólutheránus ceremóniának megfe-
lelő elrendezésben. A frissen felújított, szép, belülről otthonos, sárga 
katolikus templom a Kúla felé vivő úton van, előtte 2000-ben állí-
tott emlékmű hirdeti honfoglalásunk 1100., keresztény államiságunk 

1000. évfordulóját. A templomokon kívül kastélyok is találhatóak 
Bajsán. A Wámoscher-kastély a központban van, az 1818-ban épült 
görögkeleti szerb templom mögött. A kastélyt Dimitrije Zákó épít-
tette 1918-ban, 8 hold föld is tartozott hozzá, de a Zákó család később 
kártyán elveszítette, és a Wámoscher család birtokába került. 1951-
ben műemléki védelem alá helyezték. A 70-es évekig vendéglőként 
szolgált, majd kultúrotthon lett.

Bajsán évente megrendezik újból felelevenített helyi népszokásként a 
prélót (vendégeskedést), amikor a falu lakosai közösen ünnepelnek, 
különféle programokat és közös ebédet szerveznek.

Szálláslehetőség: a vadászotthonban. 

A falutól Cservenka felé 7,5 kilométerre lévő Pannónia majorban, 
egy 1816-ban klasszicista stílusban épült kastélyt találunk, amelyet 
arborétum vesz körül. A kastélyt a Zákó család építette, s előbb a 
Fernbach, majd a Falcione család tulajdonába került. Az államosítás 
után szálloda épült mellé, benne pedig éttermet rendeztek be. A kas-
tély és környéke közkedvelt kirándulóhely: a közelben sportpályák, 
az arborétumban pedig dús növényzet, gazdag állatvilág és egy mes-
terséges tó található.

Bajmok, hivatalos neve: Bajmok
Lélekszám: 
1910-ben: 4307 magyar/ 1879 bunyevác/ 2062 német 
1991-ben: 2940 magyar/ 1946 szerb/ 1479 bunyevác/ 1112 jugoszláv 
2002-ben: 2450 magyar/ 2900 szerb/ 1266 bunyevác

A település története és látnivalói: Bajmok első írásos említése 1462-
ből származik. A török idők végére elnéptelenedett falu ezt követően 
Szabadkához tartozott lakatlan pusztaként. 1785-ben kezdték újra betele-
píteni, horvátok, bunyevácok és magyarok érkeztek ekkor – utóbbiak 
Szabadkáról, Kecelről, Kókáról, Törtelről, valamint Karcagról és Kalo-
csa környékéről. Pár évvel később németek is jöttek a faluba. 1817-ben 
épült fel a templom, amelyet Szent Péter és Pál tiszteletére szenteltek. 
Elé, vele egybefüggően 1907-ben egy újat építettek. 1849. március 5-én 
a falu határában zajlott a győztes kaponyai csata, amelynek fontos 
következménye volt, hogy a szerb és horvát csapatok nem tudták el-
foglalni Szabadkát, és így nem egyesülhettek Szegednél a szerb sere-
gek. A Szabadka felé vivő úton, a várostól 6 kilométerre, Misityevón 
túl a határban a csata emlékére emelt fehér márványoszlop áll. 
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A kaponyai csata megnyerése a honvédsereg pa-
rancsnokának Gaál László alezredesnek volt kö-
szönhető. Értesült ugyanis róla, hogy a felkelők je-
lentős túlerőben vannak, ezért cselhez folyamodott. 
A honvédek előszőr megtámadták a túlerőben lévő 
szerb csapatokat, majd nemsokára visszavonulást 
színleltek. Ekkor a szerb felkelők üldözőbe vették 
őket, a Krivaja patak fahídján átkelve azonban 
csatarendjük felbomlott. Ekkor a honvédek ellentá-
madásba lendültek, melynek fejvesztett szerb me-
nekülés lett a vége. A csata akkor dőlt el végleg, 
amikor a menekülő szerbek alatt a patak fahídja is 
összedőlt.

A csata ma látható, 1999-ben emelt emlékműve már a harmadik ezen 
a helyen. Elődjeit az első világháború végén a bevonuló szerb csa-
patok, illetve a második világháború végén a jugoszláv partizánok 
rombolták le.

1921 és 1924 közt a falu határában lévő földeket kiosztották szerbi-
ai önkénteseknek (kolonistáknak), így két új kis település jött létre 
Bajmok közvetlen közelében, Rata és Misityevo. A szerb lakosokat 
1941-ben a magyar bevonulás után táborokba deportálták, és helyükre 
bukovinai székelyeket költöztettek. Őket 1944-ben a visszatérő szerb 
hatalom űzte Magyarországra. A németeket a háború után szintén el-
üldözték, s helyükre likai szerbek jöttek. Bajmokon 100 név szerint 
ismert áldozata volt az 1944-es hatalomváltásnak, bár a kivégzettek 
jóval többen voltak.

Bajmokra Bácsalmás irányából is eljuthatunk, itt ugyanis ma-
gyar és szerb állampolgároknak fenntartott, személygépkocsival 
igénybevehető  határátkelőhely üzemel májustól szeptember végéig 
8–18 óra, egyéb időszakban pedig 8–16 óra között. 

1956-ban a forradalom napjaiban, majd az azt követő időszakban 
sok ezer magyarországi menekült lépte át itt a határt, amire a telepü-
lés temploma melletti épületen elhelyezett emléktábla is felhívja a 
figyelmet.   

Bajmokon született bukovinai székely telepesek lányaként 1943-ban 
Kóka Rozália mesemondó, szívszorítóan szép népmesék és történe-
tek gyűjtője és előadója. 

A településen Dózsa Györgyről elnevezett magyar művelődési köz-
pont működik, a falunapot és a templombúcsút hagyományosan Pé-
ter-Pál napján (június 29.) rendezik meg.

Ha Topolyát nyugati irányban hagyjuk el, hamarosan kettéágazik előt-
tünk az út. Itt a jobb kanyar vezet Bácskossuthfalvára (szerbül: Stara 
Moravica – ezt figyeljük a jelzőtáblán!). Topolyától mindössze 15 km 
távolságra található a település.

Bácskossuthfalva, 
hivatalos neve: Stara Moravica
Lélekszám: 
1910-ben: 6836 magyar/ 41 bunyevác/ 39 szerb
2002-ben: 4795 magyar/ 505 szerb

A település története: Az első írásos említésekor, 1192-ben még Okur 
néven szereplő település 1543-ban 14 adózó házzal rendelkezett és a 
szabadkai, majd a zombori náhijéhez (török katonai kerület) tartozott. 
A falu többször elnéptelenedett, 1670-től Omorovicza-puszta néven 
emlegették. A falu betelepítése az 1786-os évben zajlott, mikor 336 
jász és kun református család költözött ide Karcagról, Jászkisérről 
és Kunmadarasról. Az új lakosság már az első években nekilátott a 
templom és az iskola felépítésének. Időben gondoskodtak tanítóról a 
falu számára, már idefele jövet Nagykőrösön felfogadtak egyet. Ké-
sőbb katolikusok, majd zsidó vallásúak is költöztek a faluba. 

1831–32-ben egy ómoravici udvarházban volt há-
zitanító Táncsics Mihály. Sikeresen készítette fel 
Szalmásy földesúr négy gyermekét a szabadkai 
gimnáziumi vizsgákra, valamint nyelvészeti tanul-
mányt is írt itt. A számára kiutalt pénzzel azonban 
nem volt megelégedve, ezért hamarosan tovább-
állt.

„Útczái egyenesek és szélesek mindenütt fákkal szegélyezve, sőt az 
udvarok is annyira beültetve, hogy az egész község mintegy erdőben 
települtnek látszik.” Máthé László református néptanítónak, a falu 
első krónikásának szavai ezek, melyeket a falu újratelepítésének 
századik évfordulójára fogalmazott meg. A településnek ez idő tájt 
sikerült magához csatolnia Felső-Roglaticza pusztát és ekkor került 
sor a Szemző–Ungár botrányra, melynek alapján Mikszáth Kálmán 
megírta A Noszty fiú esete Tóth Marival című regényét. A második 
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világháború végén a faluból 442 lakost kényszerítettek a szerb par-
tizánok oldalán harcoló Petőfi brigád soraiba, s 62-en el is estek kö-
zülük. A ma 6000 lakosú falu Észak-Bácska egyik „legmagyarabb” 
települése, habár a ’90-es évek történései folytán mintegy 300 szerb 
menekült települt a faluba.

Látnivalók: A falu elsőszámú látnivalója az 1822-ben épült refor-
mátus templom, melynek fehér falai, zöld zsalugáterei és vörös 
tetőfedése adják megkapó szépségét. A templom kertjében látható a 
millecentenáriumi emlékmű, egy turulmadarat ábrázoló szobor va-
lamint Kós Károly és Bocskai tiszteletére emelt két kopjafa továbbá 
az 1941-ben állított országzászló talpazata. Az egyházközség további 
szobrok és emlékművek állítását is tervezi a templom körül, mégpedig 
azzal a céllal, hogy a magyar történelem nagy alakjait és eseményeit a 
falu lakóival megismertesse. A polgármesteri hivatal melletti parkban 
először 1896-ban állították fel azt a Kossuth-szobrot, amelyet bár 
a történelem viharaiban többször ledöntöttek vagy rejtegetni kellett, 
ma mégis áll, s így a Bácskában található két Kossuth-szobor egyi-
ke (a másik Magyarittabén van). A szobor körüli szép kis parkban a 
világháborúk áldozatainak emlékművei állnak. Megtekintésre ér-
demes még a 9+1 nevet viselő Művésztelep és Kiállítóterem, illetve 
Modrčin Ivan gyógyszerész patikája a 20. század elejéről, valamint 
az 1844-ben épült katolikus templom. A templommal szemben a 
főutcán áll egy Debrecenből származó harangláb, amely a Magyar 
Református Egyház egységesülésének ünnepére készült.

Említésre méltó, hogy a faluban működik a Délvidék első reformá-
tus óvodája.

Szálláshelyek: Diana vadászlak tel.: +381-24-741-173.
9+1 Művésztelep tel.: +381-24-741-200.

Moravicáról tovább folytatva utunkat északnyugat felé, kisvártatva 
Pacsérra érkezünk.

Pacsér, hivatalos neve: Pačir
Lélekszám: 
1910-ben: 3208 magyar/ 1439 szerb/ 246 német/ 148 bunyevác
2002-ben: 1766 magyar/ 864 szerb

A település története és látnivalói: Bácskossuthfalvához és Bácsfe-
ketehegyhez hasonlóan Pacsérra is döntően reformátusok érkeztek a 

török idők utáni újkori betelepítése alkalmával. Ide 206 család jött, a 
legtöbben a nagykunsági Kisújszállásról. 

A Nagykunságból való nagyarányú kitelepülés kiváltó oka az ottani 
ún. redempció volt, ami azt jelenti, hogy a földbirtokok megváltható-
vá váltak. A redempciót követően a paraszti rétegek egy része, amely 
nem tudta kivásárolni magát a földesúri függésből, elszegényedett, 
így kedvező lehetőség volt számára a Bácskába település, amit az 
1781-es türelmi rendeletet követően meg is tehetett (addig ugyan-
is csak katolikusok, és különösen németek települhettek a kincstári 
uradalmakra, így ez a rendelet nyitotta meg az utat a református ma-
gyarok előtt). 

A nagykunságiak (illetve általában a reformátu-
sok) falualapításai abban számítanak némiképp 
sajátosnak az újkori dél-magyarországi újratele-
pülések történetében, hogy itt egy-egy helyről tö-
megek vágtak neki az ismeretlennek, s így a kez-
deményezők származási helye, azaz a kibocsátó 
település neve megmaradt a falu emlékezetében. 
Így a telepesfalvak és nagykunsági anyaközségeik 
között máig nem szűnt meg a kötelék. Testvérvárosi 
kapcsolatok létesültek, sőt a kirajzás évfordulóit is 
közösen ünneplik meg.

Kisújszállásról a 220. évforduló alkalmából lovas emléktúra érkezett 
Pacsérra, és egy marcona kun férfit ábrázoló kőszobrot (kunbálványt) 
is hoztak magukkal, amely a kunok vándorlását mutató sírszobrok 
mintájára készült. A kunbálvány a faluközpontban az inkubátorház 
udvarán található. 

Az első magyar nazarénus gyülekezet Pacséron alakult meg 1848 
körül, Kalmár István (1821–1863) pacséri születésű bibliafordító ve-
zetésével. A nazarénusok olyan keresztény közösség, melynek tagjai 
Jézus hegyi beszédének parancsait szó szerint veszik: nem esküsznek, 
és fegyvert sem fognak, ami miatt sok büntetést kellett kiállniuk, kü-
lönösen a világháborúk alatt. Az az egy hittételük van, hogy a Biblia 
Isten igéje és hogy szavai olyan isteni parancsok, amelyeket a hívők-
nek komolyan meg kell tartaniuk.

Pacsér négy temploma az 1791 után épült református, az 1824-es 
katolikus, a 20. századi baptista és a mai formáját 1891-re elnyert 
görögkeleti templom érdemel még említést.
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A Topolyáról Óbecse felé vezető úton (Njegosevo telepesfalu után 
balra kanyarodva) Gunarason keresztül juthatunk el az adai-moholi 
határban található kicsi, de Délvidék-szinten óriási kulturális jelentő-
ségű faluba, Kavillóra. 

Gunaras és Kavilló, 
hivatalos nevük: Gunaroš, Kavilo
Lélekszám: 
1991-ben: 1750 magyar
2002-ben: 1630 magyar

A település története, látnivalói: A középkorban Kétfülű  volt a telepü-
lés neve. Gunaras és Kavilló közt a határban az Engelmann-kastély 
díszes épületére figyelhetünk fel. Az első tulajdonos, Engelmann Jenő 
a 19. század végén, a járásföldek felosztásának idején jutott 2000 hek-
táros birtokhoz az Ada környéki határban, ekkor építtette fel kastélyát 
és a hozzá tartozó majorságot. A trianoni békediktátumot követő zűr-
zavaros időkben a kastélyt többször kifosztották zsellérek is, katonák 
is, míg végül az új hatalom Likából dalmát telepeseket hozatott, és az 
Engelmann-birtok határából biztosított számukra földeket.

A kastély egy ideig a tanyavilág magyar fiataljai számára szervezett 
művelődési és zenés-táncos rendezvények színhelye volt. A hetvenes 
években az itt élőket a szomszédos Pobeda nagybirtokra költöztették 
át, a gazdasági épületeket széthordták, s napjainkra csak a kastély 
csupasz falai és többholdas parkja maradt meg.

„Mi, az Újvidéki Művészeti Akadémia hallgatói összefogunk azzal 
a szándékkal, hogy a színházat olyan helyekre vigyük el, ahol a mű-
vészet ilyen fajtájával egyáltalán nem vagy csak alig találkoztak az 
emberek. Kis falvak, tanyacsoportok látogatását tűzzük ki célul.” – E 
kiáltványt 1978-ban fogalmazták meg a Tanyaszínház megálmodói. 
Ebben az évben kezdődtek meg Csantavéren a Tanyaszínház első 
előadásainak próbái. Hernyák György vezetésével vásári komédiákat 
tanult be az Újvidéki Művészeti Akadémia akkori lelkes kis csapata. 
A bemutatót a társulat a Kavilló melletti Kispest nevű tanyán tartotta 
meg, s onnan indult el az ekhós szekér hosszú, szép útjára. Kavilló 
neve így ma már azt jelenti: Tanyaszínház. Kovács Frigyes színész 
többek között a következőket jegyezte fel a Tanyaszínház első, szín-
háztörténeti szempontból is igen jelentős útjáról: „Szamarakkal von-
tatott ekhósszekéren vittük a színházi kellékeket, mi pedig (kilenc 
színész) gyalog jártuk a falvakat, naponként egy vagy két előadást 
tartva. Összesen 300 kilométert gyalogoltunk, és több mint négyezer 

ember nézett meg bennünket. Előadásainkat piactereken, futballpá-
lyákon és útszéli árkokban játszottuk.” 

A Délvidék magyar közösségei évről évre vissza-
várják a színészeket és a Tanyaszínház előadásait. 
Egy-egy előadás a kis falvak legnagyobb ünnepi 
eseményei közé tartozik. Az egyik néző mondta: 
„nálunk a faluban három ünnep van: karácsony, 
húsvét, tanyaszínház.” Belépődíj nincs, az előadás 
végén a kalapozás során gyűlnek össze az adomá-
nyok.

Kavillón néhány éve közadakozásból házat vásároltak, s ott hozták 
létre a Tanyaszínház alkotóházát, amelyet 2007-ben avattak fel. A 
Tanyaszínház két meghatározó egyénisége a kavillói születésű Ko-
vács Frigyes, valamint az azóta elhunyt Soltis Lajos.

A Topolya központjában lévő nagy útkereszteződésben déli irányba 
kell fordulnunk, majd mintegy 12 kilométert megtennünk, hogy meg-
érkezzünk következő állomásunkra, Kishegyesre.

Kishegyes, 
hivatalos neve: Mali Iđoš
Lélekszám: 
1910-ben: 5885 magyar/ 142 német/ 32 szerb
2002-ben: 4767 magyar/ 389 szerb/ 119 cigány

A település története: Kishegyes a Délvidék egyik legkisebb, mind-
össze 181 km2 területű községének székhelye, első említése Mátyás 
király idejéből való. A török utáni betelepítés Békésszentandrásról és 
a Kisalföldről történt 1769-ben. A település iparosai már 1815-ben 
önálló iparos céhbe tömörültek. 1826-tól orvosi ellátást kaphattak a 
rászorulók. 1874-ben megszervezték az önkéntes tűzoltó testületet, 
1896-ban óvodát alapítottak, 1903-tól gyógyszertár működik. 

A falu történetének legjelentősebb eseménye a szabadságharchoz 
köthető. 

A magyar hadsereg 1849. július 14-én Guyon Ri-
chárd honvédtábornok vezetésével a település ha-
tárában vívta meg utolsó győztes csatáját – s éppen 
Jellasics hadai ellen. A csatát 13-én éjjel a több
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mint másfélszeres túlerőben lévő Jellasics abban a 
hiszemben indította, hogy rajtaüthet a gyanútlanul 
alvó honvédeken, de azok virrasztva töltötték az éj-
jelt, és könnnyűszerrel verték vissza a támadást. Így 
a támadók meglepetése volt a nagyobb, akik álmuk-
ból felriasztott ellenségre és könnyű győzelemre szá-
mítottak. A csata emlékére évente hagyományőrző 
huszárokkal elevenítik fel az 1849-ben történteket. 

Látnivalók: Kishegyes határában dombon áll a Pecze-kastély, vagy 
ahogy a falubeliek nevezik, a Baba-lak. Pecze Ferenc földbirtokos 
építtette egyetlen lányának apai örömében 1923-ban. Impozáns és 
korszerű villa volt ez felépültekor, amit párizsi minták alapján álmo-
dott meg a tervezőmérnök: rendkívül korszerű módon vasbetonból 
készült és központi fűtése is volt. A kastélyt 1948-ban államosították, 
berendezését elpusztították, tulajdonosát elűzték. A már csak rom-
jaiban megtekinthető villa legépebben megmaradt része egy torony, 
ahol eredetileg a házikápolna volt. Az épület felújítása és hasznosítá-
sa még várat magára.

Kishegyes elsőszámú látnivalója az 1788-ban épült Szent Anna 
katolikus templom. Hossza 35, szélessége 13 méter; tornya 35 méter 
magasra nyúlik. Orgonája Kovács István szegedi orgonaépítő munká-
ja. A templom végleges alakját 1939-ben nyerte el. A főoltár mellett 
három mellékoltár is díszíti, amelyek provinciális barokk stílusban 
készültek. A főoltár képe Joseph Franciscus Falconeri munkája, me-
lyet 1791-ben festett meg Budán. Az oltárkép Szűz Máriát ábrázolja 
szüleivel, Szent Annával és Szent Joakimmal. Két Than Mór-fest-
mény is van a templomban: Szent József karján a kis Jézussal, vala-
mint Szent János a börtönben. A templomkertben Nepomuki Szent 
János és Szent Flórián szobrát találjuk, míg a templommal szem-
ben a 20. századi nemzetiségi és vallási türelmetlenségből származó 
pusztítások folytán a Délvidéken oly ritkává lett Szentháromság-
szobrok egyikét.

A Tito utca 87. szám alatt alatt találjuk a ritkaságszámba menő Pék-
múzeumot, amelyet Kátai Géza helybéli boltos alakított ki szülői 
házából szülei emlékének adózva, akik negyven éven át itt sütötték 
a kenyeret. A kemence, a sütödei kellékek, a lapátok, a szakajtók, a 
fehér köpenyek és kötények, a polcok és „szemvonyók” mind-mind 
egy letűnt kor hátrahagyott emlékei.

Egy ugrásnyira találjuk a Nyár utca 2. szám alatti Tájházat. A 
fehérre meszelt, takaros épület udvarában elsőként a kerekes kútra 

vetődik a tekintetünk, amit a helybéliek csigás kútnak neveznek. Az 
oszlopos verandáról a látogató elé tárul a vízpart látványa. Az épü-
letbe belépve a századfordulós paraszti konyhával ismerkedhetünk, 
a hálószobában a feldúcolt kettős ággyal, és a tisztaszobába is bete-
kintést kaphatunk.

A Galéria kéken világító falait a Vasút utcában keressük. Itt állítják 
ki azokat az alkotásokat, amelyek a különféle kishegyesi nyári tábo-
rokban a festők vagy fafaragók keze alól kikerülnek.

A Pékmúzeum, a Tájház és a Galéria előzetes bejelentkezés alapján 
látogatható, tel.: +381 24 731 222.

A Kátai-tanyán 2001-ben Szent Kereszt ünnepén fakeresztet emel-
tek a már nem létező Nagyhegyes falu emlékére. Az egykori falu a 
Kátai-kereszttől mintegy 5 km-re terült el. A Kátai-tanya a Délvidék 
egyik legismertebb táborhelye, amely nyaranta fiatalok sokaságával 
népesül be. 

Kishegyes számos további köztéri keresztje közül a Gálik-kereszt-
nek van még történelmi vonatkozása. Ezt Gálik András földbirtokos 
állíttatta 1918-ban annak emlékére, hogy Kishegyest elszakították 
Magyarországtól.

A hegyesi csata emlékére 1887-ben a Kálváriadombon obelisz-
ket állítottak, amely a történelem viharai után 2000-től újra eredeti 
helyén látható. A Kálvária temetőben látható még a későbbi háborúk 
áldozatainak emlékére 2001-ben állított emlékmű is. A zsidó temető-
ben látható a II. világháború izraelita áldozatainak és elüldözöttjeinek 
emlékműve.

Nyaranta Kishegyesen rendezik a Dombosfeszt nevű zenei-össz-
művészeti fesztivált a Hegyalja utca végén lévő löszfal előterében, 
illetve a Vajdasági Szabadegyetemet a Kátai-tanyán.

Kishegyesről indult Rúzsa Magdi énekesnő karrierje

Vendéglátás, szálláshely: Sógor vendéglő és motel, Tito u. 45. Tel.: 
+381-24-731-454, +381-24-730-456.

A nagyrészt montenegróiak által lakott Szeghegy (Szikics) falut el-
hagyva a Szenttamás felé vezető út szeli ketté következő állomásun-
kat, Bácsfeketehegyet.
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Bácsfeketehegy (avagy Feketics),
hivatalos neve: Feketić
Lélekszám: 
1910-ben: 3799 magyar/ 2020 német/ 14 szerb
2002-ben: 2672 magyar/ 726 szerb/ 628 montenegrói

A település története: A középkorban Feketeegyháza volt a neve, 
amiből a törökkorban s azután a szerbek ajkán Feketics lett. 1785-ben 
a Nagykunságból, Kunhegyesről és Tiszaburáról 210 református csa-
lád érkezett az akkoriban lakatlan határba. Házaikat mérnöki kimé-
rés után a saját kezükkel építették. A településen 10 háznak volt joga 
egy ásott kúthoz az utcán. A falu körül szérűskerteket létesítettek. 
Első papjukat és harangjaikat is Kunhegyesről hozták. A 19. század 
elejétől német, később szerb betelepülők is érkeztek. Az 1848–49-
es szabadságharc tragikus éveket hozott a helyi magyaroknak. 1849 
januárjában elkerülhetetlenné vált, hogy a honvédek védtelenül hagy-
ják Bácska ezen részét, ezért január 23-án a falu lakossága, félve a 
szomszédos Szenttamáson berendezkedett szerbektől, menekülésbe 
kezdett (Sára-napi szaladás). Kiskunhalas és részben Soltvadkert fo-
gadta be őket. A visszamaradt nemzetőrök az utolsó szálig elestek, a 
falu református papja, Berhidai Keresztes József is mártírhalált halt. 
A falu lakói csak a győztes hegyesi csata (1849. július 14.) után tértek 
vissza. A szabadságharc emlékére először itt állítottak emlékművet 
Bácskában, 1878-ban, de ezt a hatalomváltás után, 1922-ben eltávo-
lították. A Délvidék egy részének Magyarországhoz való visszatérése 
után, 1941-ben a magyar kormány 35 bukovinai székely családot te-
lepített a faluba, akik 1944 októberében kénytelenek voltak elmene-
külni. A németséget is kitelepítették, helyükre a montenegrói tenger-
part mellékéről érkeztek telepesek.

Látnivalók: A falu központjában a református templommal szemben 
álló tábláról tájékozódhatunk, mit hol találunk. Elsődleges figyelmet 
a templomok érdemelnek, az 1802-ben épült, hófehér falú reformá-
tus templom és a falu északi bejáratánál álló, igen dekoratív, sajátos 
színű neoromán stílusú katolikus templom. Az egykor itt élt néme-
tek evangélikus templomát, amely a főutcára merőlegesen áll a re-
formátus templom közelében, hatvan év mostoha sorsa után (többek 
között magtárnak használták) néhány éve – párját ritkító módon – ta-
tarozták és újraszentelték. 

Bácsfeketehegy a szerbiai magyar református egyház püspöki szék-
helye volt 1933–1960-ig, majd 1982–1996 között, illetve 1997-től 
napjainkig. A református temetőben találjuk a magyar püspökök sír-
emlékét. Ágoston Sándor (1882–1960), a Jugoszláviai Református 
Keresztyén Egyház megszervezője és nagyformátumú püspöke a te-
lepülés szülötte.

A temetőben országzászlós hősi emlékmű is található, erre utólag 
a Petőfi brigádban elesettek nevei is felkerültek.

Vendéglátás, szálláshelyek: Leuenbergi Otthon, több délvidéki 
keresztény felekezet kedvelt konferenciaközpontja, Testvériség utca 
29–31. Tel.: +381-24-738-999
Vinum Lódi pincészet, vasárnap kivételével mindennap nyitva. 40 
férőhelyes, bejelentkezett csoportokat várnak pincelátogatásra, bor-
kóstolásra. Törköly-, barack- és meggypálinkájuk van, valamint díja-
zott boraik. Címük: Njegoseva 36. Tel.: +381-24-738-276.

A meggypálinka kifejezetten Feketicsre jellemző 
termék, tekintve, hogy a feketicsi fekete meggy táj-
jellegű, amely más vidékeken nem ad bő termést, 
de itt még permetezni sem kell, sem gombásodás, 
sem más kártevő ellen.

A „meggytargyi” azaz meggypálinka legismertebb helyi előállítója a 
Horkai család, pálinkafőzdéjük megtekinthető előzetes bejelentke-
zés alapján. (www.horkai.co.rs)

Pipacs Vendégház az autópályától 500m-re (Feketics kitérőnél). 
Internethozzáférés az apartmanokban, klimatizált szobák, illetve 
kemping. Étterme 8–23-ig nyitva.

A Török méhészet változatos méhlegelőkről származó többféle 
lépes mézet, viaszt, virágport propoliszt és mézbort árul, valamint 
részt vehetünk méhészlátogatáson, termékbemutatón, pergetésben, és 
megtekinthetjük a Kaptármúzeumot. Tel.: +381-62-206-387, +381-
64-190-91-86, +381-64-370-58-64.

Szenttamás, 
hivatalos neve: Srbobran
Lélekszám: 
1910-ben: 7808 szerb/ 6031 magyar/ 637 német/ 
2002-ben: 7838 szerb/ 3715 magyar/ 395 jugoszláv
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A település története: Szenttamás falu alapjait Széchenyi Tamás er-
délyi vajda (1321–1342) vetette meg, amikor határát 1327-ben Kár-
oly Róbert királytól megkapta. Tamás vajda kolostort alapított, amit 
Szent Tamás tiszteletére szenteltetett fel. Szenttamás a középkorban 
a mai helyétől 35 kilométerre délnyugatra, a Bácstól délre eső Kereki 
(Kerekics, ma Nova Gajdobra) falu közvetlen közelében helyezkedett 
el. A helynévvándorlás a 16. század végén történt, amikor 1594-ben 
a szultán parancsára megjelent Gázi-Girai krími kán tatár segédcsa-
patai mintegy 40 szerbek, magyarok és bosnyákok által lakott falut 
felprédáltak. A felégetett Szenttamás néhány szerb lakójának és a 
lerombolt Szent Tamás kolostor egyik szerzetesének sikerült elme-
nekülnie a tatárok elől s menedéket találnia a közeli rétekben, ahol 
megvetették az új Szenttamás alapjait. A török veszély elmúltával a 
18. században először határőr szerbekkel telepítették be, akik közül 
sokan 1750 körül elvándoroltak. 1784-től Hont, Heves és Nógrád 
megyéből, valamint a Jászságból katolikus magyarokat is telepített 
ide a Kamara. A ma is álló, kéttornyú szerb templomot 1808-ban, az 
első katolikus templomot pedig 1815-ben szentelték fel. 

Az 1848–49-es szabadságharc alatt a bécsi udvar politikája arra 
irányult, hogy a nemzetiségieket szembefordítsa a magyarokkal. A 
színleg csak Bécstől függeni vágyó, végső soron azonban Magyaror-
szágtól elszakadni, a Szerb Fejedelemséghez csatlakozni akaró szerb 
nacionalisták itt sáncolták el magukat a település határában épített 
földvárukban. A Szerb Fejedelemség önkéntes csapatokkal támogatta 
harcaikat. A konfliktus során a települést sokáig nem tudta bevenni a 
magyar honvédsereg, mialatt a faluban rekedt magyar polgári lakos-
ság áldozatul esett az ott önkényeskedő szerb önkénteseknek, akik 
magukat, „szrbobránac”-nak (szerbvédőnek) nevezték. Szenttamást vé-
gül 1849. április 3-án Perczel Mórnak sikerült bevennie a sok véres 
esemény után. Szenttamás bevétele is hozzájárult ahhoz, hogy a szerb 
sereg frontjai 1849. május és június között teljesen összeomlottak, és 
a szabadságharc végéig a Dél-Alföld területéből csak a Titeli fennsík 
maradt szerb kézen. A helyiekben 160 év múltán is élnek az 1848-as 
események fájó emlékei, jóllehet azokat újabb súlyos atrocitások kö-
vették 1918-ban és 1944-ben. Szenttamásnak, a nagyra nőtt falunak, 
illetve kisvárosnak sosem volt számottevő magyar értelmiségi rétege, 
magyar lakói mindig is egyszerű és szegény emberek voltak. A falu 
szerb neve eredetileg Sentomaš volt, de 1922-ben Srbobran-ra (ami 
szerb erődöt jelent) változtatták, amely az itteni 1848–49-es harcok-
ban betöltött szerepére utal.

1941. február 1-jén két író is született a faluban: Gion Nándor (†2002) 
és Végel László. Gion Nándor Latroknak is játszott címmel kiadott, 
szívszorítóan szép történeteket tartalmazó regényfüzérében (Virágos 
katona, Rózsaméz, Ez a nap a miénk, Aranyat talált) örökítette meg a 
régi Szenttamás egyszerű embereinek világát. Aki a délvidéki sorsra 
és életérzésre kíváncsi, Gion bármely regényét olvassa, ennek eszen-
ciáját kapja meg, és igazi irodalmi élményben is része lesz!

Látnivalók: A falu egytornyú katolikus templomának természete-
sen Szent Tamás apostol a védőszentje. A falu előző temploma az 
1848–49-es harcok során szinte teljesen megsemmisült, az újjáépítés 
során mai formáját 1895-ben nyerte. Főoltárának Jézust és Szent Ta-
mást ábrázoló képe Than Mór alkotása. 

A Papp Pál utca sarkán áll Gion Nándor szülőháza, amin tábla emlé-
keztet – mint olvasható – a „szenttamási” íróra. A helyi Citerabarátok 
köre néhány éve megvásárolta, s emlékház kialakítását tervezi benne.

Ha a katolikus templomtól az észak, azaz Óbecse felé vezető széles 
utcán elindulunk, balra nagy füves térség tűnik a szemünk elé, rajta 
egy olajfúró toronnyal. Kicsit tovább az utca jobb oldalán ágazik ki 
az útból a Magyar utca, aminek a végén megtaláljuk az 1878-ban épí-
tett, a közelmúltban pedig szépen felújított kálváriát. Érdemes a ke-
rítésen belülről is megnézni a Morvay László iparművész készítette 
stációképeket, a kulcsot a Magyar utca 13. alatt lakó gondnoktól lehet 
elkérni. Talán Gion regényeinek hatására is a kálvária misztikus hely, 
a szenttamási magyar közösség szent helye. A legutóbbi háborúban 
súlyosan megrongálták, de a közösség újrakezdésének jelképeként 
tatarozták, majd a helyiekből alakult színjátszócsoport itt adta elő az 
István, a király című rockoperát, amikor is annyi magyar gyűlt össze 
a bemutatóra, amire évtizedek óta nem volt példa a településen. 

Tovább haladva az Óbecse felé vivő úton, a város széle felé balol-
dalon találjuk a lapályos Ohridi utcát. Ennek helyén állt 1848-ban a 
hírhedt Rácerőd vagyis a „Szrbobrán” nevű földvár. 

Piros, hivatalos neve Rumenka
Lélekszám: 
1910-ben: 1136 szerb/ 960 magyar/ 52 szlovák/ 40 német
2002-ben: 4302 szerb/ 747 magyar/ 139 jugoszláv

Látnivalók: Pyros alakban már 1237-ben említik a falu nevét, ha-
tárában állhatott a középkorban Aranylábúbács kolostora. A helyi 
hagyomány szerint Szent László király lánya, Piroska sokszor időzött 
a mai település helyén fekvő egykori Piroska-majorban, amikor Bi-
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záncba utazott. A török hódoltság megszűntekor szerbek lakták, majd 
1786 körül Hadik András, Futak földesura 50 refomátus magyar csa-
ládot telepített Pirosra, akiknek az első világháború végéig reformá-
tus elemi iskolájuk működött a faluban. Piros görögkeleti temploma 
1849-ben épült fel, ma is látható református temploma pedig 1836 
óta áll. 1848-ban Piros magyar lakosai is kénytelenek voltak északra 
menekülni a szerbek elől, ekkor a helyiek Pacséron és Ómoravicán 
találtak menedéket. A Hadik grófok a pirosi birtokot a Brunswick fő-
nemesi családnak adták el, de a falu a Chotek család tulajdonában 
is volt egy ideig. 1944-ben itt is voltak magyar áldozatok, jelenleg 
ismert számuk 25.

Újvidék, hivatalos neve: Novi Sad
Lélekszám: 
1910-ben: 13.343 magyar/ 11.594 szerb/ 5918 német/ 1453 szlovák/ 
621 horvát/ 332 ruszin
1991-ben: 11.4966 szerb/ 25.434 jugoszláv/ 15.778 magyar/ 5359 
montenegrói/ 4846 horvát/ 2039 szlovák/ 1809 ruszin
2002-ben: 14.1475 szerb/ 11.538 magyar/ 7055 jugoszláv/ 4261 mon-
tenegrói/ 3519 horvát/ 1673 szlovák/ 1556 ruszin

A település története: A népvándorlás megszűntével magyarok tele-
pedtek le Újvidéken. A középkorban főleg a délről északra és nyugat-
ra utazó kereskedők és kisiparosok építettek itt maguknak házat, így 
lassanként kialakult a mai város elődje: Ópétervárad.

A Duna bal partján, a mai Újvidék helyén álló földvár első ismert 
tulajdonosa Törefi Péter csanádi főispán volt, a város is róla kapta 
régi nevét. Ő az, akit a magyar irodalom és történelem lapjairól Pe-
túr bánként ismerünk, s aki Bánk bán társaként a Gertrúd királyné 
elleni összeesküvésben szerepelt. A Duna túlpartján lévő hegyen ál-
lott apátságot a török veszély megjelenése után várrá alakították át. 
Az erődítmény Petúr (korabeli kiejtés szerint Pétör) bánnak a Duna 
Újvidék felőli partján fekvő földváráról kapta a Pétervárad nevet, 
miután a királyné meggyilkolásában közreműködő bánt karóba húz-
ták és a király Petúr birtokait az ottani apátságnak adta. (Az egykor a 
péterváradi várhegyen állt monumentális építményről, melynek palo-
ta része is volt, részletes rekonstrukciós kép készült, amely a Vármú-
zeumban tekinthető meg.) 

A török hadak Magyarország déli határvonalához érve kettős kapu 
előtt találták magukat: Nándorfehérvár volt a külső, Pétervárad a belső 
kapu. 1456 nyarán a péterváradi vár falai között tartotta utolsó meg-

beszéléseit a Nándorfehérvárt (ma Szerbia fővárosa, hivatalos neve 
Belgrád) védő harcok előtt Hunyadi János és Kapisztrán Szent János. 
Ekkor még sikerült a várost megvédeni. 1521-ben viszont török kézre 
került Nándorfehérvár, s az azt követő években Tomori Pál kalocsai 
érsek hiába tett kétségbeesett erőfeszítéseket, hogy Pétervárad, Titel 
és Újlak várfalait kellőképpen megerősítse, és helyőrségüket feltöltse 
a várható török támadás kivédésére. 1526-ban kéthetes ostrom után 
Péterváradon török zászló került a vár fokára. Az Alföld belső kapuja 
is nyitva állt Mohács felé…

A középkorban kialakult városias település a közeli dunai révnek 
és az itt tartott vásároknak köszönhetően egyre fontosabb szerepet 
töltött be az itt élők életében. Ezért Ópéterváradot, később Vásáros-
váradként (1522) emlegették, mígnem a török előretörésével, a túlsó 
parton lévő Pétervárad elestével hamarosan elpusztult.

Pétervárad 1687. évi visszafoglalásával szabadult fel Újvidék terü-
lete is, de egészen 1716-ig folytak még harcok a környékén. A vár-
ral szemben lévő parton a török elleni harcok elültével töltés épült, 
amely köré a katonaságot kiszolgáló és ellátó kereskedők, kézműve-
sek és hivatalnokok települtek. Ezt a települést nevezték el Péterváradi 
Sánc(ok)nak (Fossa Petrovaradiensis). Első lakói szerb határőrök, 
kézművesek és parasztok, valamint német katonák és polgárok vol-
tak, akik a Duna mocsarainak szárazulataira és a holtágakból kiemel-
kedő homokgátakra építették házaikat és üzleteiket. A szerbek és 
németek mellett hamarosan magyarok, ruszinok, szlovákok és örmé-
nyek is települtek ide. A mai templomtér (Katolikus Porta) alatt egy 
18. századi katolikus temető, az alatt pedig egy középkori település, 
Baksafalva vagy maga Vásárosvárad romjai hevernek, amelyekre a 
tér közművesítése során bukkantak rá. A Péterváradi Sánc lakosainak 
javai gyorsan gyarapodtak, így saját pénzükből és kölcsönökből 80 
ezer rajnai forintért végül megvásárolták a szabad királyi városi ran-
got is, melyet Mária Terézia királynő 1748. február elsején adott meg 
a településnek. 

1747-re kijelölték az új város határát, már csak 
nevet kellett találni a születendő településnek. Az 
udvari kancelláriát küldöttség kereste fel, amely azt 
kérte, hogy az új város a Bácsvár, vagy a Dunavár 
nevet kapja. A kancellária felterjesztésében nem ja-
vasolta az uralkodónak a Bácsvár elnevezést, mert 
a megyében már létezett Bács nevű település. A 
maga részéről a Dunavár mellett a Vízköz és az Új-
vidék (Neo Planta, Neusatz) nevet ajánlotta.
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Végül Mária Therézia királynő saját kezűleg írta rá 
a felterjesztés papírjára: „Nominetur Neo Planta”, 
vagyis neveztessék Újvidéknek. 

1755-ben jóváhagyták a város szláv nevét is, ami Novosad volt, s 
ebből lett a mai Novi Sad. 

Újvidéken 1816-ban szerb gimnáziumot alapítottak, 1864-ben Budá-
ról ideköltözött az 1826 óta a szerb kultúra letéteményesének számí-
tó Matica srpska, illetve 1861-ben itt hozták létre a Szerb Nemzeti 
Színházat. Ezeknek is köszönhetően a város a 19. században a szerb 
szellemi élet központja lett, „szerb Athénként” is emlegették. Az 
1848–49-es szabadságharc igen érzékenyen érintette a várost. 1848. 
június 26-án több tucat magyar és sváb lakos esett áldozatául a szerb 
felkelők kegyetlenkedéseinek, 1849 nyarán pedig Jellasics bán fog-
lalta el Újvidéket. A bán a péterváradi erőd bevételét tűzte ki célul, 
melyet Kiss Pál parancsnokkal az élén 8000 honvéd védett. Jellasics 
Újvidékről ágyúval lövette az erődöt és a dunai hidat. Szeptember 
12-én Kiss Pál várparancsnok válaszul elrendelte a visszaágyúzást. 
Az ágyúzástól tűz ütött ki, amiben Újvidék tetemes része leégett. A 
házaknak kevesebb mint egyharmada maradt épen. Azonban sem 
Jellasicsnak, sem a császári seregeknek nem sikerült elfoglalniuk a 
péterváradi várat. A komáromi vár mellett a péterváradi volt azon ke-
vés erődök egyike, amelyek a szabadságharc legvégéig magyar kézen 
maradtak. Kiss Pál jóval a világosi fegyverletétel után, 1849. szep-
tember 7-én adta át a csáazáriaknak.

Az 1849-es ágyúzás és a tűzvész városrendezés szempontjából jót 
tett Újvidéknek: a szűk és kacskaringós utcák az újjáépítéskor szé-
lesebbek lettek és kiegyenesedtek. Az 1867-es kiegyezés után ismét 
gyarapodni kezdett a helyi lakosság, s azon belül különösen a ma-
gyarság száma, így a századfordulóra az összlakosság egyharmadát 
tette ki, miként a szerbek és a németek is. A Grand Mayer Hotel-
ben, 1918 novemberének egy borús napján, a szerb nemzetgyűlés 
kihirdette a Délvidéknek az Osztrák-Magyar Monarchiától, illetve a 
Magyar Királyságtól való elszakadását, amit a trianoni békediktátum 
meg is erősített. 

A Délvidék egy részének Magyarországhoz történő visszatértekor 
1941. április 13-án, húsvétvasárnap este magyar csapatok vonultak 
be Újvidékre. A főtéren lelkes tömeg fogadta őket, és népviseletbe öl-
tözött lányok virágokat osztogattak a katonai terepjárókban és teher-
autókon érkezett katonáknak. A város történetének szomorú időszaka 
1942 januárja. Az eredetileg a szerb partizánok felkutatására indított 

razzia során Újvidéken és a környező községekben 3500-3800 dön-
tően szerb és zsidó polgári lakost öltek meg a magyar katonák és 
csendőrök. Cseres Tibor Hideg napok című regényében írt a szörnyű 
eseményről, amiből aztán film is készült Magyarországon. A jugo-
szláv partizánok, 1944. október 23-án orosz segítséggel elfoglalták 
a várost, és kegyetlen bosszút álltak a magyar, német és az osztály-
ellenségnek bélyegzett szerb lakosokon. A megtorlásnak Újvidéken 
legalább 1500 magyar esett áldozatául, a Délvidéken pedig körülbe-
lül 40.000 magyart végeztek ki, legtöbbjüket bármiféle bírósági eljá-
rás nélkül. Ezekkel az eseményekkel a szerb hatalom azóta sem né-
zett szembe, a délvidéki magyarságnak pedig évtizedekig hallgatnia 
kellett róla, csak a történtek után majd’ 50 évvel kezdődhettek meg a 
nyilvános megemlékezések.

Újvidék leghíresebb szülöttei:
Garas Márton (1881–1930) színész, rendező, a magyar némafilm-
gyártás hőskorának kimagasló alakja. Játszott Max Reinhardt berlini 
társulatánál is. 1915–1921 között mintegy 35 némafilmet rendezett, 
híres filmje a Columbus (1926–1927);
Tamkó Sirató Károly (1905–1980) avantgárd költő, műfordító, akit 
a gyerekek „Tengerecki Pál” és „Bőrönd Ödön” írójaként ismernek; 
Tomy Lapid (Lampel Tamás) (1931) izraeli igazságügy miniszter és 
miniszterelnök-helyettes, a Sinuj (Változás) párt elnöke;
Berczik Zoltán (1937) hatszoros Európa-bajnok asztaliteniszező
Szeles Mónika (1973) világbajnok teniszező, a világ legjobb sporto-
lónője cím birtokosa (1992).

Látnivalók: Városnéző sétánkat a város főterén kezdjük. A Szabadság 
tér központi, meghatározó épületeinek megtervezésében három neves 
építészünk osztozik: Molnár György, Pekló Béla és Baumhorn Lipót. 

1C  A Mária Neve katolikus nagytemplom Újvidék főtérének 
csillogó ékköve. 1895-ben neogótikus stílusban épült, és 
Zsolnay-kerámiacseréppel díszítették. Az egyházközség 
fennállása óta ez a negyedik templom ezen a helyen. A 
főbejárat fölött a Kalocsai érsekség címere, bent balol-
dalt egy kis fülkében a templom tervezőjének, Molnár 
Györgynek a mellszobra látható. A főoltáron Szűz Mária 
képe, balról Szent István, jobbról Szent László szobra áll. 
A templombúcsút, az újvidéki magyarok legnagyobb he-
lyi ünnepét Mária neve napján (szeptember 12.) vagy az 
ezt követő első vasárnap tartják. 
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2C A városháza – Molnár György másik remekműve –, a 
nagytemplommal szemben áll. A tornyos épület 1894-ben 
neoreneszánsz stílusban épült a gráci városháza mintájá-
ra. Az épület homlokzatán elhelyezett allegorikus szobrok 
is a gráciak másolatai: az Igazságot, a Hazaszeretetet, az 
Önkormányzatot, a Kézművességet és a Földművességet 
jelképezik. A torony csúcsán, egy réz zászlócskán a ma-
gyar honfoglalás millenniumának évszáma látható: 1896. 

A főtér közepén a toreranciát nem ismerő hatalom képviselői 1947 
áprilisában lebontották az 1781-ben állított, hármas tagolású, 15 mé-

ter magas Szentháromság-szobrot. Helyén a szerb nemzeti mozga-
lom vezéregyéniségének, Újvidék 1860-as évekbeli polgármester-
ének, Miletics Szvetozárnak Ivan Meštrović által készített komor 
fekete szobra áll. 

A főtér és a Njegoš utca (egykori Andrássy utca) sarkain egymással 
átellenben helyezkednek el a Pekló Béla tervezte Vasember-ház s a 
beltéri bankház (egykor a bölcsészkar, ma a Vajdasági Bank épüle-
te), amelyet Baumhorn Lipót álmodott meg. Az ugyancsak a Főtér-
re néző Katonaotthonnal (egykor Grand Mayer Hotel) szembenéz 
a Molnár György által tervezett Vojvodina Hotel (egykor Erzsébet 
Szálló), melynek udvarában működött az első újvidéki magyar szín-
ház. A nagytemplom mögött van az egykori templomudvar, az ún. 
Katolikus Porta (becenevén Kis Vatikán). A 3. szám alatti épület 
az 1808-ban, Georg Efinger tervei alapján épült plébánia, melynek 
mértéktartó díszítése harmonikus átmenetet képez a kései barokk és 
a klasszicizmus között. A provinciális barokk stílusú homlokzaton a 
copf stílusirányzat jeleit is megtaláljuk. A másik két oldalon néhány 
századfordulós bér- és irodaház emelkedik. Innen a Jovan Jovanovics 
Zmaj utcán átjuthatunk az óváros központjáig. Ennek az utcának – és 
talán az egész városnak – a legrégibb épülete a 28. szám alatt talál-
ható ház, amely 1720-ban Stojan Maslak szappanfőző háza volt. Ké-
sőbb itt működött Újvidék első nyomdája és első európai színvonalú 
könyvkereskedése is. 

3C  A görögkeleti szerb püspöki palota a Zmaj utca végén 
áll. 1901-ben szerb-bizánci stílusban épült. Az épületen 
megfigyelhetjük a romantikus és bizánci elemek ötvö-
ződését. Színes üvegablakai pesti mesterek keze nyomát 
őrzik, az épület külső pszeudomór díszítése Anika Gyula 
szobrász alkotása, az épület tervezője pedig a zentai szüle-
tésű Nikolics Vladimir, aki ezzel, valamint Karlócán álló 
más műveivel a szerb „nemzeti építészeti stílus” megalko-
tásához is hozzájárult. Az épület előtt Jovan Jovanovics 
Zmaj szerb romantikus költőnek, „a szerbek Petőfijének” 
szobra áll. 

A püspöki palota szomszédságában (balra fordulva, s a Markovics 
Szvetozár, majd a Pasics utcán továbbhaladva) látjuk a Szent György 
görögkeleti szerb székesegyházat. Az 1734-ben épült templom 1849-
ben leégett, s azóta két nagyobb felújítást is végeztek rajta. A második 
nagy átépítés 1902 és 1905 közt zajlott Harmincz Mihály budapesti 
építész tervei alapján – ekkor épült a ma is látható szép magas torony, 
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belsejében négy haranggal. A templomban lévő ikonosztáz és a többi 
festmény Paja Jovanovics híres szerb akadémikus festő legértékesebb 
munkái közé tartozik. 

4C  A Matica Srpska székháza a Pasics utcán továbbhalad 
va a Matica utca sarkán található. Az 1910-es évek ele-
jén befejezett neoklasszicista stílusú épület ma múzeum. 
A Szerb Matica (tulajdonképpen tudományos akadémia) 
1826-ban alakult Budán és 1864-ben tette át székhelyét 
Újvidékre. Megemlítendő, hogy gazdag képtári gyűjte-
ményében többek között egy Than Mór-festmény is talál-
ható: 1864-ben megrendelésre készült Száva Tekelijának 
(Tököli Szávának), az intézmény egyik mecénásának 
egészalakos képe. 

Ugyanezen az utcán szemünkbe ötlik még a gyönyörű homlokzatú, 
Baumhorn Lipót által tervezett lakóépület a Toza Markovics téren. 

Utunkat egyenesen folytatva, a Kiszácsi utca 20. szám alatt találjuk 
Albert Einstein első felesége, a szerb származású Mileva Marić 
szüleinek házát.

Mileva Marić (1875. Titel – 1948. Zürich) kiváló matematikai ké-
pességének köszönhetően korában egyedülálló módon nőként gimná-
ziumot végzett, majd Zürichben az egyetemen matematikát és fizikát 
tanult. Diplomamunkáját termodinamikai témából írta. Az egyetemen 
ismerkedett meg Einsteinnel, akivel 1903-ban össze is házasodtak. 
Három gyermekük született, az első, Lieserl még házasságkötésük 
előtt 1902-ben. Mileva és Einstein akkor még anyagi okokból nem 
tudtak összeházasodni. 

Marić Zürichből Újvidékre tért haza leányát meg-
szülni, akinek későbbi sorsáról semmit nem tudni, 
valószínüleg vagy kiskorában árvaházban halt meg, 
vagy nevelőszülőkhöz került.

Házasságkötésük után még két fiuk született, Hans-Albert és Eduárd, 
de kapcsolatuk megromlott és 1919-ben el is váltak. Marić mint ma-
tematikus minden bizonnyal jelentős szerepet játszott Einstein tudo-
mányos sikereiben, mégha egyes szerb kutatók véleménye, miszerint 
a relativitás elmélet alapötlete is tőle származik, túlzottnak is tűnik. 

Állitólag Eötvös József egyes, Einstein számára 
érdekes magyar nyelvű tudományos cikkeit Mileva 
ismertette vele, hiszen ő gyermekkorában magyarul 
is megtanult.

A Marić házon emléktábla jelzi, hogy két ízben (1905-ben és 1907-
ben) maga Einstein is lakott itt egy ideig akkori családjával.
A püspöki palotától jobbra kanyarodva a Duna-partig vezető keskeny 
Duna utca a régi Újvidék főutcája. Jobbára egyemeletes, 150–200 
éves házak övezik. 

5C  A Vajdasági Történelmi Múzeum a Duna utca végén ta-
lálható. Az épületet 1900-ban emelték a törvényszék cél-
jaira. Megálmodója az igazságügyi épületek specialistája-
ként ismert Wágner Gyula, a szabadkai törvényszék és a 
szegedi Csillagbörtön tervezője. A Vajdasági Történelmi 
Múzeum számos különlegességet, így például páratlan 
mennyiségű honfoglalás-kori leletanyagot őriz, többek 
között a dombói kolostorvár (Szerémség) kora-középkori, 
Nagy Sándor régész által összeállított leletanyagát is. 

6C  A Duna parkba, a gondosan ápolt központi parkba utun-
kat egyenesen továbbfolytatva jutunk. Itt a park kis taván 
hattyúkat etethetünk, a parkon áthaladva pedig Újvidék 
egyik legszélesebb sugárútjára (Mihajlo Pupin sugárút) 
érünk.

Balra fordulva a Duna-korzót találjuk, amely kellemes sétaútra hívo-
gat a Duna-parton. Innen szép kilátás nyílik az átellenes sziklaszirtre 
épült péterváradi várra és a Dunán átívelő „Szivárvány” hídra. 

Az újvidéki hidak 20. századi nehéz sorsát jól mu-
tatja, hogy a mai, 2000-ben épült híd már a harma-
dik ezen a helyen. Első volt az 1930-as évek elején 
épült, rendkívül szép, vasszerkezetű „Tomislav her-
ceg” nevű híd, melyet Magyarország első világhá-
borús hadikárpótlásként szállított le. A híd mérnöke 
az a Zielinski Szilárd volt, aki pályafutását az Eif-
fel-cégnél kezdte. Ezt a hidat 1941 áprilisában a 
magyar csapatok bevonulása előtt a visszavonuló 
jugoszláv hadsereg robbantotta fel. Az időrendben 
második híd – az ún. Tito marsall híd – az 1999-es
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NATO bombázások idején a Kamancra vezető 
(GANZ-MÁVAG hídelemekből álló) Szabadság híd-
dal együtt omlott bele a Dunába. A péterváradi vár 
egykori alagútjával szemben, kicsit feljebb a Dunán, 
az egykori Ferenc József híd pillérei állnak ki a víz-
ből. Ezen a hídon 1883-tól a péterváradi vár alatti 
alagúton haladt át a szerémségi oldalra a Budapest–
Zimony vasútvonal, amelynek a megépítése Baross 
Gábor közlekedési miniszter nevéhez fűződik. 

Ha a hídtól a sugárúton visszaindulunk a város felé, több jelentős 
intézmény kerül szemünk elé. 

7C A báni palota – amelyet az újvidéki magyar köznyelv 
formájáról tréfásan cipőnek nevez – balkéz felől látható. 
A brácsi fehér márvánnyal borított épület 1936 és 1939 
között épült, Újvidék egyik emblematikus épületének 
számít. A báni palota volt a 2. világháború előtti egyik ju-
goszláv közigazgatás egység, a Dunai bánság adminiszt-
ratív központja. Az épület ma a Vajdasági Tartományi 
Végrehajtó Tanács és a Képviselőház székhelye. A palota 
Dragiša Brašovannak, a 20. századi szerb építőművészet 
kiemelkedő alakjának a tervei szerint készült. Hossza 180, 
szélessége 44 méter. Nyolc bejárata van, a főbejárat a su-
gárútra nyílik, és monumentális oszlopokkal van díszítve. 
Tornya 42 méter magas. A palotát 1941-ig a szobraiban a 
Délvidék életét és alakjait megörökítő Baranyi Károly 
újvidéki szobrászművész alkotásai díszítették: I. Péter és 
Sándor király, valamint négy vajda féldomborműves áb-
rázolása. 

A palotával szemben lévő sarki épületben találjuk az Újvidéki Rá-
diót, s itt jobbra fordulva visszajuthatunk a főtérre. Ha azonban a 
sugárúton továbbhaladunk, az üzletközpontok között balról találjuk a 
szintén Brašovan tervei alapján épült főposta modern épületét, amely 
1963-ban épült a régi posta épülete mellé.

8C A belvárosi református templom és parókia épülete egy 
mellékutcában, a Pap Pál (Pavla Papa) u. és a Šafarik utca 
sarkán áll. A gyülekezet korábbi temploma az 1849-es 
ágyúzáskor erősen megrongálódott, de javítások után még 
másfél évtizedig azt használták. A ma is látható épület-

együttest Molnár György tervezte, és 1865-ben neogóti-
kus stílusban épült fel. A gyülekezet 2008-ban ünnepelte 
önállósulásának 200. évfordulóját. 

A balra vezető tágas egykori II. Rákóczi Ferenc (ma Zsidó / Jevrejska) 
utca bal oldalán három részből (iskola, zsinagóga és hitközség) álló 
impozáns épületsort láthatunk. 

9C A zsinagógát 1910-ben avatták fel. Építésze a magyaror-
szági zsinagógaépítészet legnagyobb egyénisége, Lechner 
Ödön egyik legjobb tanítványa és munkatársa Baumhorn 
Lipót volt, akinek nevéhez fűződik többek között még a 
szegedi, az újpesti és az egyik temesvári zsinagóga terve-
zése is. A zsidóság már közvetlenül a török kiűzése után 
megjelent Újvidéken, ebben a tipikus kereskedővárosban, 
és hamarosan imaházat is épített. A ma látható szép sze-
cessziós stílusú épület a hitközség tagjainak sajnálatos 
megfogyatkozása után hangversenyteremként is működik.

A Mihajlo Pupin sugárúton találunk rá Újvidék két legnagyobb szín-
házára. 

10C A Szerb Nemzeti Színház hatalmas tömbje a sugárút 
jobb oldalán a hetvenes években, fehér márványból épült. 
Építésekor nem véletlenül állt heves viták kereszttüzében, 
mert hangulatos óvárosi utcák pusztulása árán került mai 
helyére. 

11C A Magyar Színház vagyis az Újvidéki Színház két sa-
rokkal távolabb található, a Jovan Subotić utca 3–5. szám 
alatt. Az Újvidéki Színház első előadását, Örkény István 
Macskajáték című drámáját (Vajda Tibor rendezésében) 
1974-ben láthatta a nagyközönség. Jelenlegi otthonába 
1985-ben költözött a társulat. A színház pincéjében talál-
juk a nagy látogatottságnak örvendő Művész Klubot, az 
újvidéki magyar egyetemisták, színészek és fiatal értelmi-
ségiek találkahelyét. Rendszeres programjaik palettáján 
a különböző író-, szerző-, rendező-, színésztalálkozókon 
kívül a magyar táncházig és a filmvetítésekig sok érde-
kességet találunk, de egy kávéra is megéri betérnünk, ha 
kíváncsiak vagyunk az újvidéki bohémekre. 
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Az 1885-ben épült evangélikus templomot az újvidéki színház kö-
zelében találjuk. Szintén a közelben áll az 1780-ban alakult újvidéki 
ruszin görög katolikus egyházközség 1820-ban épült temploma. 

A központtól egyre távolodva, jobbról a Futaki piacot elhagyva a 
Futaki úton baloldalt találjuk a Szent Rókus templomot, melynek 
udvara őrzi a katolikus olvasókör 1906-os emlékművét. Továbbha-
ladva megtekinthetjük a Pekló Béla által tervezett Magyar Királyi 
Gimnáziumot (1908–1910) (ma Mihaljo Pupin Villamossági kö-
zépiskola). A gimnázium kisebbik épülete az 1970-es évek végéig a 
Magyar Tanítóképzőnek adott helyet. A gimnázium közelében levő 
útkereszteződés jobb oldalán az egykori Királyi Honvédlaktanya 
épülete látható. Ezt követően Újvidék egyik legnagyobb parkjához, 
a Futaki parkhoz (egykor Fürdő-park) érünk. A park bejáratánál 
feltűnik a Jódfürdő gyönyörű szecessziós épülete (1910), amelyet 
a gödöllői születésű Francsek Imre tervezett. Rendkívül magas jód-
tartalmú vize Európa-hírű volt, de mára sajnos fürdőként nem, csu-
pán rehabilitációs központként működik. Híres gyógyvizét már a régi 
Magyarországon is palackozták és árusították, akkor Orient néven, 
ma Minakva címkével kereshetjük a boltok polcain. A laktanyával 
szemben sorakoznak egy letűnt kor rangos tisztviselőinek családi há-
zai. 

A Futaki úti köztemetőben számos neves személy sírja van, mint 
például Molnár György építészé, és számos grófi családé. A temető 
katonai részében a megcsonkított turulmadár emlékműnél minden 
év november elsején az 1944-es újvidéki megtorlás ártatlan magyar 
áldozatairól emlékeznek meg. A temető mellett áll a Molnár György 
tervei alapján épült Lövölde és annak kertje, amely a második világ-
háború után az „Egység” Újvidéki Sportegyesület székhelye volt.

A mára erősen szerb túlsúlyúvá vált Újvidéken szi-
getszerűen még mindig maradt egy kis magyar jel-
legű városnegyed. A Futaki úttól balra találjuk, az 
Újvidék–Zombor vasútvonal mentén épült Darányi- 
telep vagy egyszerűen csak Telep nevű városrészt. 
A Darányi Ignác miniszter nevét viselő, sokáig szín-
tiszta magyar városrész 1905-ben alakult. 

Ebben a városrészben található a telepi református és az Árpád-há-
zi Szent Erzsébet templom (1931). Ez utóbbi udvarában éledt újjá 
1992-ben a bácskai magyar cserkészmozgalom, továbbá itt áll az ál-
taluk 1996-ban emelt Millecentenáriumi Emlékhalom és -kereszt. 

A templommal szemben találjuk az 1932 óta működő Petőfi Sándor 
Magyar Művelődési Egyesületet, melynek mai székháza 1942-ben 
épült, s amely a mai napig az újvidéki magyar kulturális élet egyik 
legfontosabb színhelye. Épületében könyvtár, ének- és néptánccso-
port működik.

Újvidékről elmondható, hogy mind építészetileg, mind etnikailag igen 
vegyes és folyamatosan formálódó képet mutat. A régi templomok 
mellett modern és teljesen különböző stílusú tömbházak emelkednek 
az újonnan kialakított utcákon. Lakosságának nemzetiségi arányai is 
erőteljesen módosultak az utóbbi 15 évben a szerb menekültek be-
településével. Ez a változás lassan a város kultúrájának egészére is 
rányomta bélyegét. Újvidék, a Vajdaság székvárosa mai lakosságá-
nak mintegy tíz százaléka katolikus – közülük 10.000 a magyar, 3000 
pedig horvát, a magyar reformátusok száma 1800 fő körül mozog.

Szálláshelyek:
HOTEL NOVI SAD*** Bul. Jaše Tomića
Tel.: +381-21-442-511
HOTEL PARK*****Novosadskog sajma 35, 
Tel.: +381-21-4888-888
HOTEL VOJVODINA***Trg Slobode 2, Tel.: +381-21-622-122
HOTEL TVRDJAVA – VARADIN**Petrovaradinska tvrdava 
Tel.: +381-21-439-594
PANSION ZENIT Zmaj Jovina 8, Tel.: +381-21-621-444
ACENTER BIROTEL Bul. Cara Lazara 94
HOTEL CAR – ROYAL APARTMENTS Cara Dušana 69
HOTEL PANORAMA Futoška 1a

Újvidékkel szemben, a Duna túlsó partján – tehát tulajdonképpen már 
a Szerémségben – fekszik Pétervárad.

Pétervárad, 
hivatalos neve: Petrovaradin
A település története és látnivalói: A péterváradi vár, melyet a 
Duna Gibraltárjának is neveznek, azon ritka műemlékeink egyike a 
Délvidéken, ahol nem csak a több évszázados nagyság romos om-
ladékait csodálhatjuk, hanem sétálhatunk is a rendezett várudvaron, 
látogathatjuk a múltat bemutató múzeumot, s akár egy kávét is el-
fogyaszthatunk a kávéházi teraszon. A várkomplexum látványa csak 
sejteti, hogy az erődítmény 112 hektáron fekszik. A turista meglá-
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togathatja a föld alatt húzódó négyszintes alagútrendszer védelmi 
folyosóit, amelynek összhossza 16 kilométer, ám ennek csupán rövid 
szakaszai látogathatók.

Amint azt Újvidék tárgyalásánál láttuk, a vidék első név szerint is-
mert tulajdonosa Törefi Péter volt, a Bánk bánból ismert Petúr bán. 
Ő eredetileg a Duna bal partján található péterváradi kastélynak volt 
a földesura az ehhez tartozó félszáz bácskai és szerémségi faluval 
együtt. IV. Béla király 1235-ben Franciaországból ciszterci szerze-
teseket telepített a hegy tövébe, akik Ökörd községben (a mai Pé-
tervárad-major területén), kolostort építettek az egykor ott állt római 
erőd helyén. Monostorukat bélakúti ciszterci apátság néven ismeri a 
történetírás, ezt idővel valódi vármonostorrá alakították át. 

Az apátság adománylevelét IV. Béla királyunk írta 
alá 1237. június 24-én, amelyben többek között 
ez áll: „a Szerémségben Péternek, Turwey fiának 
örökös javait, melyek az illetőnek hűtlensége miatt, 
mivel a király anyját megölvén felségsértést köve-
tett el, a királyi kezekre visszaszállottak… saját és 
édesanyánk lelke üdvéért örökös alamizsnaképpen 
adjuk a fönnemlített egyháznak.”

A tatárjárás során a bélakúti ciszterciek kolostorát felégették. A szer-
zetesek ezt követően a vidék legalkalmasabb pontját, a Duna hajlá-
sába szögellő, 50 méter magas kopár sziklát választották ki új ko-
lostoruk helyszínéül. E megközelíthetetlen és harcászati szempontból 
előnyös fekvésű sziklára építették a később a környék fő hadi fész-
kének is számító fellegvárat, hogy védője legyen a vidéknek meg a 
kolostornak. Az erődítés szerepe az is volt, hogy a Duna-parti utat 
védje s a Tarcal-hegységen (Fruška Gora) való átmenetelt az ellenség 
számára lehetetlenné tegye. Az új erőd neve régi tulajdonosa Petúr 
bán után Bélakút helyett immár Pétervárad lett, míg a Bács megyei 
vízivár (a mai Újvidék helyén) megmaradt Ópéterváradnak, majd  
pedig a Vásárosvárad nevet kapta. A péterváradi várat, s benne a cisz-
terci kolostort, 1247-ben kezdték építeni, és 1252-ben fejezték be. 
Az apátságot francia szerzetesek vezették. A korszerű földművelés 
meghonosításával az apátság is gyorsan fejlődött, az árutermelés ak-
tív résztvevőjévé vált, így a leggazdagabb magyar ciszterci kolostor 
volt. A virágzó szőlőtermesztésről és a borkereskedelemről számos 
korabeli okmány tesz említést.

Ám a Szerémség bora kevésnek bizonyult, hogy teljen belőle a vár 
megerősítésére, noha ezt sürgették a közelgő török hadakról szóló 
hírek. Albert király 1439-ben írta a várról: „Ottjártunkban megvizs-
gáltuk és saját szemünkkel is meggyőződtünk, hogy a vár rosszul volt 
kormányozva, épületei roskatagok és sokféle tatarozást igényelnek.” 
A budai uraságok viszonyulása a déli veszedelemhez később sem vál-
tozott, hiába emelte fel hangját többször is Tomori Pál, a déli végek 
főkapitánya. A török szultán (császár) várható támadásáról II. Lajos 
királynak fogalmazott egyik levelében így ír: „Talán még mindig 
azoknak hisz felséged, akik a fejüket tették rá, hogy a császár nem 
támad? Döntse el szent felséged, hogy így, asszonymód akarja-e el-
veszteni az országot. Azt sem helyeslem, sem felséged, sem az ország 
védelme szempontjából, hogy felséged mindig hosszan tanácskozik, s 
előbb az összes peres ügyet el akarja intézni. A föld népe megindult, 
sírva és jajgatva menekül, nincs, aki megvédje. Nem uralkodik itt már 
más, bocsásson meg a szóért, csak a császár, akit az Isten pusztítson 
el. Vagy ha felséged s tanácsosai a Rayazo völgyében várják be a 
császárt, akkor haladéktalanul értesítsen, hogy a szerencsétlen ke-
resztényeket elhajtsam előle, ne hagyjuk itt őket ilyen értelmetlenül a 
pogánynak. Alapos a gyanúm, hogy keserű hangú leveleim és szava-
im okolhatók azért, hogy éheznek itt felséged katonái. Ha nem kap-
nak egyhamar utánpótlást, nem tudom, mi lesz. Bármit tett is eddig 
felséged, itt az ideje, hogy megfontolja, hol, hogyan s miképp akarja 
a császárt várni, s hogy ezt közölje velem. Mert tudnia kell szent fel-
ségednek, a hidat a császár nem azért verette, hogy vásárt tartson. 
Ha pedig az urak, vagyis a felséged mellett levő tanácsosok, kik az 
ország képviseletében rendeltettek szent felséged mellé ezt nem akar-
ják megvitatni, nekik kell látniok, mi történik majd velük, ha miattuk 
vész el az ország.” 

Tomorit az 1523. évi országgyűlés bízta meg az ország déli részé-
nek főkapitányságával. Székhelye Pétervárad volt, innen irányította a 
környéken lévő csapatok mozdulatait. Nándorfehérvár 1521-es eleste 
után a szultán Pétervárad felé közeledett. A várbeli zsoldos katonaság 
összesen ezer lovasból és ötszáz gyalogosból állott. Tomori a vár el-
hagyására kapott utasítást, így a vár parancsnokságával Alapy Györ-
gyöt bízta meg, maga meg a bácskai oldalon, a mai Újvidék helyén, 
Vásárosváradon foglalt állást. Ibrahim nagyvezér negyvenezer em-
berrel állt Pétervárad alatt és 1526. július 15-én rohamot intézett elle-
ne, de sikertelenül. A törökök két nap múlva újra rohamot indítottak a 
vár ellen, ám az őrség elszántan védte magát, mire a törökök felhagytak 
a csatározással, négy ágyút szegeztek a várnak és lőtték éjjel-nappal. 
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Tomori segítséget kért a királytól, de segítség nem érkezett. Ekkor 
Tomori visszavonult és Bácsban ütött tábort. 

Július 27-én a törökök felhágtak a falak romjaira, a 
még életben levő 90 főnyi őrség pedig a fellegvárba 
menekült s életre-halálra harcolt. A pápai nuncius 
jelentése szerint az erődítmény piacán már bokáig 
ért a vér, az őrség a templom tornyába zárkózott. 
A törökök látva elszánt küzdelmüket, szabad kivo-
nulást ajánlottak fel, ha egy ingben elhagyva a vá-
rat Tomori táborába mennek, amit azok elfogadtak. 
Ennek megtörténte után a sebesülteket, akik a vár 
piacán feküdtek, leszúrták és a Dunába dobták. 

Nándorfehérvár után Pétervárad eleste a mohácsi vész előfutára volt, 
a török csapatok szabadon folytathatták előrenyomulásukat az ország 
szíve felé…

Csak majd a zentai csatának köszönhetően szabadult fel Pétervárad, 
s noha a török néhányszor még kísérletet tett a visszafoglalására, 
Savoyai Jenő 1716-os győzelme végérvényesen elhárította a vidékről 
a török veszélyt.
A most látható várfalak soha nem éltek át ostromot, hisz a sziklának 
támaszkodó impozáns erődöt a törökök kiűzése után, a 17. század 
végén kezdték építeni Marsigli és más osztrák hadmérnökök tervei 
alapján. A munkálatok egészen 1780-ig tartottak, melyek során el-
tűntek a harcokban súlyosan megrongálódott középkori magyar vár 
és kolostor nyomai, s azóta alusszák a föld mélyén immáron több 
évszázados álmukat.

A vár egészen 1951-ig katonai célokat szolgált, míg ma már a kul-
túra, a művészet és a turizmus szolgálatában áll. Az Újvidék városára 
nyíló kilátás csodálatos, a vár történelmi emlékeinek felkeresése fe-
ledhetetlen élmény. A Felsővár központi épülete a Hadiszertár (ar-
zenál) vagy Mamula-kaszárnya, itt van az Újvidéki Városi Múze-
um kiállítása. A múzeumban részletes tájékoztató anyagokat találunk 
Péterváradról, valamint érdemes az állandó kiállítást is megnézni, 
hogy a régészeti leletektől kezdve a polgárság lakberendezésének be-
mutatásáig kiterjedően képet kaphassunk Újvidék múltjáról.

A múzeum előtt találjuk a Díszszemle teret, amely katonai sorako-
zóhelyként szolgált, itt kiváló parkolási lehetőség van. Az arzenállal 
szemben helyezkedik el a Tiszti Pavilon, amelyet valaha a nemesek 
elszállásolására használtak, valamint tiszti bálok színhelye is volt. 
Másik oldalán, a teraszon van a reprezentatív Varadin étterem, ahon-

nan belátni egész Újvidéket. A régi laktanyában ma történelmi levél-
tár és műtermek vannak. Mindezek mellett húzódik a péterváradi vár 
legjellegzetesebb épülete, a tisztilak. Itt helyezték el a tiszteket s a 
katonákat, valamint itt voltak a fegyvergyártó műhelyek, az istállók 
és a hadtáp. Ma a Képzőművészeti Kör műtermei vannak a pincehe-
lyiségekben. 

A tisztilak előtt van a vár leghosszabb bástyája, a 
Mária Terézia-bástya, jobb oldalt pedig a legismer-
tebb, a Szent Lajos, vagy Ludwig-bástya, amelyen 
a híres óratorony áll. Érdekessége, hogy mutatói 
eltérnek a szokásostól, a kismutató jelzi a perceket, 
a nagy pedig az órákat. Mindez azért, hogy már 
messziről, a Dunán áthaladó hajókról is látni lehes-
sen, hány óra van.

Pétervárad azonban nem csak a Felsővárból áll, szerves része az Alsóvár 
vagy Suburbium is. Gyönyörű barokk kori épületei emeletesek, kes-
keny utcáikban kellemes sétát tehetünk. Többek közt megtekinthetjük 
a vár aljában álló, 1701 és 1714 közt épült Szent Györgynek szentelt 
kolostortemplomot, amely a Délvidék legszebb, szinte fényűző be-
rendezésű barokk temploma. Maga a kolostor jezsuita rendház volt, ma 
pedig a szerémi és djakovári püspöki helynök székhelye, vikariátus. 
Itt, az Alsóvárban található a Balkán legrégebbi katonakórháza is, 
1786-ban alakították át az eredetileg ferences kolostori épületet erre a 
célra. A valamikori őrházakban ma a Csillagászati Intézet és a Va-
dászati Idegenforgalmi Iroda helyiségei vannak.

A vár alatti alsóvárosban született Jellasics horvát bán.

Az elmúlt években Újvidéken rendezték az EXIT-et, 
a világ egyik legnépszerűbb és a Balkán legnagyobb 
könnyűzenei fesztiválját. 2000-ben a péterváradi 
várban összegyűlt fiatalok mintegy 100 napon ke-
resztül zenével követelték Milosevics lemondását. 
2001-ben már 300.000-en ünnepelték ugyanitt, 
hogy a diktátor végre távozott. A fesztivált nyaranta 
azóta is évről évre megrendezik, 2007-ben az EXIT-
et Európai legjobb zenei fesztiváljává választották.

Az EXIT fesztivál programja a www.exitfest.org honlapon található meg.
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2. A Bánság avagy
 Temesköz,
németesen Bánát
„A bánsági nagy róna olyan világos, mint egy szoba, amelyről nyá-
rára leszedték a függönyöket. Ez (…) valami különös, józan, minden 
zugot átjáró ezüstös ragyogás. A rónaság a verseci hegyláncnál ér 
véget. A hegyek, amelyeket a bokájuktól a fejük búbjáig szőlők borí-
tanak, színfalként zárják el a láthatárt” 

Herczeg Ferenc

Manapság Bánságnak (vagy németesen Bánátnak) a Maros, Tisza, 
Duna és az erdélyi hegyek által közrefogott vidéket nevezzük, ami 
Trianonig Torontál, Temes és Krassó-Szörény vármegyék területe 
volt. Ennek a honfoglalás óta magyarlakta területnek a középkor óta 
Temesköz a magyar neve, és az Árpádok korától a törökkorig sűrűn 
lakott táj volt. A 15. századtól a Temesköz egyre inkább ki volt téve a 
török támadásainak, így a temesi főispán (avagy temesi gróf) – mint 
például Hunyadi János vagy Kinizsi Pál is – a déli határvidék katonai 
parancsnokságára is megbízást kapott. A Temesköz magyar lakossá-
ga a 15–18. század háborúiban, különösen Temesvár 1552-es eleste 
után szinte teljes egészében elpusztult. A terület Bácskához képest 
később, csak az 1718-ban megkötött pozsareváci békével szabadult 
fel a török uralom alól, ám a visszafoglalás után a bécsi kormányzat 
nem csatolta Magyarországhoz, hanem 11 körzetre osztva Temesi 
Bánság néven külön kormányozta. A Temesköz 1778-ban került visz-
sza közigazgatásilag Magyarországhoz, s ekkor Krassó, Temes és 
Torontál vármegyék szerveződtek meg a területén, ám a Pancsova, 
Fehértemplom, valamint Karánsebes központtal szervezett német, 
szerb és román határőrvidékek továbbra is katonai közigazgatás alatt 
maradtak. 

A vármegyerendszer megszervezésével összhang ban a 18. század 
végén a temesközi kincstári földeket 1781 és 1782 között négy, Bécs-
ben és Temesváron rendezett árverés alkalmával bocsátották áruba. 
Az itteni puszták új tulajdonosai zömmel örmény származású keres-
kedők voltak, akik e vásárlásaik révén nemesi címet is kaptak. Ekkor 
jutott például a Nákó család birtokába Nákófalva, a Szerviczkyekébe 
Törökkanizsa, a Damaszkinokéba Istvánvölgy, a Kiss család birto-
kába (a család híres tagja volt a későbbi aradi vértanú, Kiss Ernő) 

Magyarittabé, Bégaszentgyörgy, Elemér és Aradác, a Lázár család 
(Lázár Vilmos aradi vértanú családja) birtokába Écska, Bégafő és 
Jankahíd, a Sissányiakéba Törökbecse, valamint a Karácsonyi család 
birtokába Beodra és Topolya.

Bár a 18. század végéig elsősorban német telepesek bevándorlá-
sát tették lehetővé a bécsi kormányszervek, a szerbek és románok 
beköltözése is jelentős volt, míg az innen mindaddig kitiltott ma-
gyar lakosság visszatelepedése csak a 18. század végén indulhatott 
meg. A Temesköz a magyarok közül főként Szeged környéki kato-
likus és tiszántúli református bevándorlókat vonzott, de érkeztek 
palócok (Ürményházára) és bukovinai székelyek (Székelykevére, 
Hertelendyfalvára, Sándoregyházára) is, akiknek új hazára találása 
csak a 19. század végén fejeződött be. A dualizmus kori Magyaror-
szágon a Temesközben volt a legnagyobb társadalmi, nemzeti, vallási 
és kulturális tarkaság, Torontál vármegye például az ország nyelvileg 
legsokszínűbb megyéje volt. Nem volt ritka, hogy egyazon települé-
sen belül számos nemzetiség élt együtt, mint például – a fentieken kí-
vül – szlovákok, bolgárok, sőt még akár lengyelek vagy franciák is.

A Bánság első kormányzója Florimund Mercy, aki 
1725-ig vezette a tartományt, tömegével hívott a te-
rületre franciákat. A 18. században már 50-60 ezres 
közössége élt itt a galloknak. A franciák azonban 
az idők során elnémetesedtek, elmagyarosodtak, 
sőt voltak, akik haza is költöztek. A francia eredet-
re utalnak a bánáti Szomon, Martin, Ádám család-
nevek. A francia kultúra utolsó nyomai az 1930-as 
években tűntek el.

Aki a bánsági földbirtokosok 20. századi sorsára kíváncsi, annak jó 
szívvel ajánljuk Gion Nándor Zongora a fehér kastélyból című regé-
nyét, melyben a Torontál nővérek alakjában állított nekik emléket.

A trianoni békediktátummal a Temesköz részben Szerbiához, rész-
ben Romániához került, az egykor a területén fekvő vármegyékből 
csak néhány falu maradt Magyarországon. Bácskával ellentétben 
1941–44 között ez a terület nem került vissza Magyarországhoz, 
hanem mint német protektorátus katonai igazgatás alatt állt. A ma-
gyarok soraiban a jugoszláv partizánok által 1944–45-ben véghezvitt 
vérengzés errefelé mérsékeltebb volt, mint Bácskában, a németeknek 
azonban innen is menniük kellett, vagy még szomorúbb sors várt rá-
juk. 
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A vidék legújabb kori történetéről, különösen az apró, magyarlakta 
falvakéról így vall Bogdán József törökkanizsai plébános: „Az isko-
lákat – amelyek egyúttal imaházként szolgáltak – az ötvenes évektől, 
mondván, hogy kevés a gyerek, lebontották. Ma már csak 4-5 gyerek 
él egy faluban. A pap csak búcsúkor és temetések alkalmával jelenik 
meg. Rábé, Magyarmajdány, Kanizsamonostor tiszta magyar falvak. 
Feketetón fele-fele arányban élnek magyarok és szerbek. A század 
elején Szerbkeresztúron is még ezer magyar élt, mára harminc család 
maradt. Se iskola, se templom, magyar nyelven nem hangzik föl a 
liturgia. Kisgyálán és Firigyházán hasonló a helyzet. Oroszlámoson 
három, Egyházaskéren két elsős diák van. Kihalófélben lévő falvak 
ezek, amelyek előbb-utóbb eltűnnek a föld színéről, mint ahogyan 
már tűntek el települések. Terján falunak már csak a temetője lelhető 
föl.” 

Azért vannak biztató jelek és eredmények is ezen a vidéken: a mesz-
szi délen, Pancsován Trianon óta először az ezredfordulón újra adtak 
ki magyar nyelvű könyvet; a Nagybecskerek melletti Felsőmuzslyán 
megnyílt szórványkollégium hozzájárul a magyar nyelvű középisko-
lai oktatás bővüléséhez a térségben, Módoson pedig 2009-ben új re-
formátus imaházat alakítottak ki.

Az alábbiakban a magyar kulturális vonatkozással rendelkező telepü-
léseket és emlékeket járjuk végig.

2.1. Gyálától Nagykikindáig, 
majd Törökbecséig (Novi Bečej)
A Bánsággal való ismerkedést a Gyálától Nagykikindáig, majd Tö-
rökbecséig tartó területtel kezdjük. A Bánságba (Temesközbe) belép-
hetünk a Tiszasziget–Gyála határátkelőhelyen, de vigyázzunk, mert a 
határátkelőhely nyitva tartása korlátozott!

Gyála, hivatalos neve: Ðala
Lélekszám: 
1910-ben: 2283 szerb/ 468 magyar/ 17 német
2002-ben: 804 szerb/ 99 magyar

A település története, látnivalói: Az írásban először 1411-ben em-
lített középkori magyar falu a 16. században elpusztult, majd a 17. 

században szerbekkel települt be. A török uralom alóli felszabadulás 
(1716–18) után kincstári birtok lett, és kisebb számban magyarok is 
beköltöztek. Főterén barokk stílusú görögkeleti templom található. 

A helyiek büszkék a falu szép diófáira, melyekből 
több van, mint lakosokból, mégpedig szám szerint 
1050 darab.

Gyalán született Kassai (Kossitzky) Vidor (1840–1928). A 19. szá-
zadi magyar színjátszás legnagyobb komikusa 1861-ben csapott fel 
színésznek, és számos vidéki városban szerepelt. Fénykorában fele-
ségével, Jászai Marival együtt Kolozsvár és a budapesti Népszínház 
ünnepelte. Aggkorát Vácott töltötte, ahol mellszobra is van.

Gyála után áthaladunk Szerb- avagy Ókeresztúron, majd beérkezünk 
Törökkanizsára.

Törökkanizsa, 
hivatalos neve: Novi Kneževac
Lélekszám:
1910-ben: 3168 magyar/ 1664 szerb/ 62 német
2002-ben: 4369 szerb/ 2657 magyar/ 131 jugoszláv

Mottó: „Hej, halászok, halászok, merre mén a hajótok?
             Törökkanizsa felé viszi a víz lefelé.”

A település története: Törökkanizsa a nevét valószínűleg a 9. szá-
zadban kapta, a területet uraló bolgár hercegről (knez). Anonymus 
szerint a Dél-Alföld elfoglalására induló Kadocsa itt kelt át a Tiszán. 
1002–1003-ban a falu Csanád vezér hatalma alá tartozott. A város 
a 12–14. században fontos kereskedelmi központ volt. Korán meg-
szerezte a vásártartás jogát, majd – sókereskedelmi központ lévén 
– ide került a sókamarai hivatal is. 1329. február 14-én engedélyt 
kapott hetipiac megtartására, és a városi rangot is elnyerte. Önálló-
ságát 1401-ben elveszítette, földesura a Csáky család lett. A török 
uralom a Temesközben két évtizeddel hosszabb ideig tartott, mint a 
túlparti Bácskában, ezért kapta a Kiskanizsának is nevezett város a 
Törökkanizsa nevet. A 18. században németek, majd magyarok te-
lepültek be, aztán pedig zsidók, akik fontos szerepet játszottak a te-
lepülés kereskedelmének felvirágoztatásában. 1777-ben épült fel az 
első iskola. 1781-ben a kamarai birtokok árverezésén a törökkanizsai 



178 179

BÁNSÁG

uradalmat a cincár (görög) származású, kereskedéssel foglalkozó 
Szerviczkyek vásárolták meg, akiktől 1854-ben az olasz származású 
Tallián család örökölte meg. A 18. század végén Törökkanizsa járási 
székhely lett. 1832-ben mezővárosi rangot kapott szerdai hetipiac és 
évi 3 vásár tartásának jogával. 1830-ban és 1872-ben árvíz öntötte el. 
Magyarkanizsa és Törökkanizsa között 1885-ben épült az első pon-
tonhíd, amelyet Szeged városától közösen vásároltak meg. A város 
1956-ban községi központ lett. Ugyanebben az évben kezdte meg 
működését a városban a gimnázium és az ipari középiskola. A folyót 
átszelő új hidat 1975-ben adták át a forgalomnak.

A 19. és a 20. század során a Tallián család határozta meg a város éle-
tét. Elsőként Tallián Béla (1851–1921), politikus, országgyűlési kép-
viselő, a parlament alelnöke, majd 1903-tól 1905-ig földművelésügyi 
miniszter. Birtokán korszerű gazdálkodást honosított meg, Torontál 
vármegyében ő alkalmazott elsőként modern öntözőrendszert. Az 
1879-es szegedi árvíz alkalmával élete kockáztatása árán mentette az 
embereket. Az első világháború után a Szeged melletti Kiszomborba 
menekült, ott is halt meg.

Öccse, Tallián Emil (1859–1911) hivatali tekintetben nem lépett 
túl szülővárosán, itt azonban maradandót alkotott. Ő emeltette a vas-
útállomást, a városházát és a város központjában a botanikus kertet, 
az ő ideje alatt lett Törökkanizsa „poros faluból parkos várossá”. 
Szegényházat, kórházat létesített, artézi kutat fúratott. Civilben pedig 
híres vadász, sőt világutazó volt: a 20. század első évtizedében Cey-
lon, a Közel-kelet, Palesztina, Szíria, Egyiptom, Abesszínia, Brazília, 
Brit Kelet-Afrika, Uganda, Kongó, India, Dél-Amerika vadászpara-
dicsomait, valamint a Ferenc József-földet látogatta meg. Trófea- és 
etnográfiai gyűjteményének nagy része ma a Szabadkai Múzeumban 
található. 1911-ben halt meg, s a Tallián-család kriptájában nyugszik 
a helyi katolikus temetőben. 

A korabeli lőjegyzék tanúsága szerint Tallián Emill 
Brit-Kelet-Afrikában folytatott vadászata során 
1905–06-ban az alábbi állatokat lőtte: 1 orosz-
lánt, 2 orrszarvút, 1 vizi-lovat, 4 Eland antilopot, 2 
passzánt, 2 gnut, 6 zebrát, 6 vízi antilopot, 1 kudut, 
26 Cook-antilopot, 14 impalát, 17 Grant antilopot, 
1 redbuckot, 3 steenbuckot, 18 Thomson-gazellát, 
5 Dick-dick-gazellát, 9 varacskos vaddisznót, 1 hié-
nát, 3 krokodilust, 1 pythont, 2 strucckakast, 2 túzo-
kot, 7 marabut és 4 saskeselyűt.

A város lakói Tallián Emilnek emlékművet állíttattak 1914-ben. A 
szobor eleinte a kis promenád nevű helyi parkban állt, majd az első 
világháború után megcsonkították, és évtizedekig a Tallián-majorban 
hányódott. Hányatott sorsa után 2002-ben avatták fel újra. A szob-
rot Száva Halugin szobrászművész úgy újította fel, hogy meghagyta 
csonkaságában: Dianát, a vadászat istennőjét ugyanis nem restaurálta 
a művész, ezzel mondva ki a század emberének szóló üzenetét.

Látnivalók: A városban több kastély is található. A ma községháza-
ként használt épületet 1856-ban Feilitsch Fedor saját kúriájának épít-
tette, később Tallián Béláé lett, aki itt helyezte el értékes könyvtárát.

A historizmus jegyében épült fel 1910-ben a Maldeghem-kastély 
a Maldeghem grófok nyári rezidenciájának. Ez később Tallián Emilé 
lett, aki itt helyezte el híres trófea- és néprajzi gyűjteményét. Ma az 
épületben a városi könyvtár kapott helyet.

A legnagyobb törökkanizsai kastélyt Szerviczky Márk építtette 
1793-ban. Az egyemeletes, klasszicista stílusú kúria a legrégebbi bán-
sági úrilakok egyike (ma a községi bíróság épülete), házasság révén 
Schulpe György tulajdonába került, ezért ma Schulpe-kastélyként 
is ismerik. 

A katolikus templom 1837-ben Szerviczky György támogatásá-
val Nepomuki Szent János tiszteletére épült, mai alakját 1859-ben 
nyerte. Szent György vértanút ábrázoló oltárképét Székely Berta-
lan festette, s a templom főoltára fölött látható. A mellékoltárokat 
Than Mór festményei díszítik: Szűz Mária szüleit: Szent Annát és 
Szent Joachimot ábrázolják. A templombúcsú napja április 24., Szent 
György vértanú napja.

A Tisza mellett húzódó töltésen (aszfaltozott, 5 km hosszú) sikló-
ernyős csörlőpálya található, amely azonban csak gyakorlottabbak-
nak ajánlható.

Törökkanizsán született Romhányi Ibi (1939–2002), a délvidéki ma-
gyar színjátszás csillaga. 2004 októberében a Nikola Tesla utca 24. 
alatti szülőházára emléktáblát és domborművet helyeztek el.

Híres a törökkanizsai fűszerpaprika (az Aleva gyár terméke) és a 
kézzel csomózott szőnyegek (Banacanka). Itt található továbbá Waltz 
Oszkár európai hírű bélyeg- és érmegyűjteménye.

A Tiszagyöngye Művelődési Egyesület a Tolsztoj utca 3. szám alatt 
működik. Tel.: +381-230-82-117
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Vendéglátás, szálláshelyek: „Lovac” panzió Törökkanizsa központi 
parkjában, közvetlenül a Tisza folyó partján. Cím: Dusán cár u. 7. Tel.: 
+381-230-82-735. A panziónak 280 fős teraszos étterme is van.

Törökkanizsáról kelet felé indulva deríthetjük fel a szerbiai Temes-
köz legészakibb csücskét, a magyar–szerb–román hármashatár fal-
vait. Az első település Oroszlámos (Banatsko Aranđelovo), melynek 
története szorosan egybefonódik a mai Magyarmajdány történetével 
– a történelem logikája alapján most mégis elsőként Magyarmajdányt 
ismertetjük.

Magyarmajdány, 
hivatalos neve: Majdan
Lélekszám: 
1910-ben: 747 magyar/ 6 szerb
2002-ben: 251 magyar/ 16 szerb

A település története és látnivalói: A mai Magyarmajdány terüle-
tén, valószínűsíthetően a katolikus temető helyén állt a középkorban 
Oroszlámos monostora és vára. Ez a terület, a Tisza–Maros köze 
volt a későbbi Csanád vármegye névadójának, a Csanád-nemzetség-
nek a központja és temetkezési helye. A 11. századból származó ún. 
nagyobb Szent Gellért-legendában olvassuk, hogy a Maros-vidéki 
törzs feje, Ajtony fellázadt Szent István király ellen, és megadóztatta 
a királyi sószállítmányt. 

Az Ajtony ellen induló seregnek Csanád volt a vezére. Törökkanizsa 
mellett kelt át a Tiszán, de nem bírt Ajtony túlerejével. 

Egy éjjel azonban Csanád álmot látott: oroszlán ké-
pében Szent György jelent meg neki, és azonnali 
támadásra sarkallta. Csanád felkelt, s az éj leple 
alatt megtámadta, és a nagyőszi csatában le is 
győzte Ajtonyt, majd diadala jeléül kivágta a nyel-
vét. A táborba érve azonban már Gyulát ünnepelték 
győztesként, aki bizonyságul elhozta Ajtony levágott 
fejét. Csanád erre megmutatta a királynak, hogy a 
fejből hiányzik a nyelv, amelyet ő hozott magával. 

Jutalmul győzelméért Csanád a tartomány ispánságát kapta Szent Ist-
vántól. Azon a helyen, ahol az oroszlános álmot látta, kolostort építte-
tett, és elnevezte Oroszlán monostorának, amely a Csanád nemzetség 

temetkezőhelye lett. (Ez a temető ma Anka-halom néven régészeti 
lelőhely.) A csata előtti látomás keresztény legendából ered, míg a 
sárkány nyelvének kivágása az eurázsiai folklór gyakori motívuma, 
külföldi és hazai népmesékben egyaránt előfordul. A falu nevének 
viszont nincs köze az álomhoz, a település valószínűleg középkori 
templomának kapuját őrző kőoroszlánokról kapta nevét.

A legenda arról is tudósít, hogy Csanád vezér a marosvári bazilita 
apátság 10 szerzetesét áttelepítette az általa Oroszlámoson alapított 
Szent György monostorba. A monostort Szent Gellért szentelte fel, 
aki ezt követően Marosvár központtal megszervezte a csanádi egy-
házmegyét, s annak első püspöke lett. Az oroszlámosi monostorban 
a tatárjárásig bazilita (tehát görög rítusú) szerzetesi élet folyt, s csak 
azt követően vette át a bencés rend. Oroszlámos kolostora 1280-ig 
állt fenn, amikor is a lázadó kunok elpusztították. 1351-ben épült fel 
Oroszlámos kőfalakkal megerősített kastélya, melynek nyomai a falu 
temetőjében most is megvannak.

A virágzó csanádi püspökségnek a mohácsi vész (1526) vetett véget, 
a csatában az akkori püspök, Csaholy Ferenc is életét vesztette. A 
település 1550-ben ellenállás nélkül török kézre került, majd kétszer 
is gazdát cserélt. A falu neve a törökkortól Majdány. A török nyelvben 
a majdán szó jelentése ’piac, vásár’, míg szláv nyelvekben ’bánya’. 
A török alatt városként emlegették, ám a kor végére elnéptelenedett. 
Két évszázadnyi szünet és szüntelen háborúskodás után éledt újjá a 
falu csakúgy, mint a Csanádi egyházmegye. 1770-ben dohánykerté-
szek telepedtek a középkori monostor és maradványai köré, a monos-
tor még látható romjairól ekkor keletkezett az utolsó írásos emlék. A 
falu mai templomocskája 1912-ben épült egy lakóház átalakításával. 
A templombúcsú Magyarok Nagyasszonya napján van, október má-
sodik vasárnapján ünneplik.

A mai falu érdekességei közé tartozik, hogy a kis 
létszámú újszülöttek nagy százalékban ikrek. 

A Délvidék egyik legnagyobb kőolajlelőhelye Magyarmajdány és 
Oroszlámos falvak alatt húzódik.
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Oroszlámos, hivatalos neve:
Banatsko Aranđelovo
Lélekszám: 
1910-ben: 1811 magyar/ 1572 szerb/ 43 német
2002-ben: 912 szerb/ 456 magyar/ 260 cigány

A település története és nevezetességei: A középkori Oroszlámos 
történetét már ismertettük Magyarmajdány leírásánál. 1750-ben 
a középkori Oroszlámostól 3 kilométerre délre jött létre a mai 
Oroszlámos. 1840-ben az óbébi Batthyány család Szent Péter és Pál 
apostolfejedelmek tiszteletére előbb egy egyszerű kápolnát építtetett, 
majd 1869–1870 között ennek a helyére építtette a ma is álló temp-
lomot a Szent Család tiszteletére. Az oroszlámosi katolikus plébánia 
ma a Délvidék legészakibb egyházközsége. A plébánia könyvtárában 
muzeális gyűjtemény látható. A templombúcsút Szent Antal napján, 
június 13-án tartják.

A helyi magyarok egyesülete a Kálmány Lajos Művelődési Egye-
sület, székhelye a  Partizán utca 54. szám alatt van. Tel.: +381-23-
089-021.

Magyarmajdánytól északra, közvetlenül a magyar határnál található 
Rábé.

Rábé, hivatalos neve: Rabe
Lélekszám: 
1910-ben: 469 magyar/ 2 német
2002-ben: 123 magyar/ 4 szerb

A település története és látnivalói: A falu szinte belesimul a ma-
gyar–szerb–román hármashatárba. A környékre jellemző, hogy gaz-
dag régészeti lelőhelyekben, a Rábé melletti Anka szigeten (ahogy 
Oroszlámostól délkeletre is) egy őskori telep maradványait tárták fel. 
A középkorban a Csanád nemzetség birtoka volt, első írásos említése 
1256-ból való. 1773-ban dohánykertészek telepedtek le itt, majd Sze-
ged városa 1789-ban megvásárolta. 

E falu mellett haladt el a Budapest–Szeged–Temes-
vár-vasútvonal, s rajta a híres, Bécs–Isztambul vo-
nalon járó Orient expressz is. 

Az első temesközi vasútvonal már 1852-ben megépült, a vasúti pá-
lya Szegedről indult ki, Kikindán és Zsombolyán keresztül haladt 
Temesvárig. A trianoni határok meghúzása óta a vasúti sínek egy ré-
szét felszedték. A falu az 1920-as elcsatolást követően egy obeliszket 
emeltetett, melyen megtalálható a magyar, a szerb és a román címer 
a nemzetek lobogóival.

A legutóbbi időkig a falu népe a magyarmajdányi imaházba járt mi-
sére. A 2005-ben felszentelt templom a helybeliek nagy büszkesége, 
megépítésében a csöppnyi falu apraja-nagyja segédkezett. A temp-
lomban minden második vasárnap tartanak szentmisét. A templom-
búcsú szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján van.

Visszatérve Oroszlámosra (Banatsko Aranđelovo), majd a román ha-
tár felé folytatva utunkat következő megállóhelyünk Egyházaskér.

Egyházaskér, 
hivatalos neve: Vrbica
Lélekszám: 
1910-ben: 837 magyar/ 21 szerb
2002-ben: 372 magyar/ 11 szerb/ 11 jugoszláv

A település története és látnivalói: A tatárjárás után IV. Béla ku-
nokat telepített az elnéptelenedett Egyházaskérbe, ami a mai 
Tiszaszentmiklós és Padé közt helyezkedett el. Lázadásuk az új-
donsült település felégetésével végződött. Ekkor kapta a királytól a 
Telegdi család az elpusztult Egyházaskér déli részét, a Makófalviak 
pedig az északi részét. A falu a török hódoltság alatt megsemmisült. 
1782-ben Marczibányi Lőrinc az addig kincstári birtoknak számító 
csókai birtokot és vele együtt „Czernabara, Imretelek, Monostor, 
Terján és Verbicza” (ez utóbbi a mai Egyházaskér) pusztákat meg-
vásárolta. Az uradalom 1785 és 1789 között 135 Szeged környéki 
magyar családot telepített a mai falu helyére. A település hivatalos 
neve 1889-től ismét Egyházaskér lett. Az 1938-ban Keresztelő Szent 
János tiszteletére szentelt katolikus templom felépítése az akkoriban 
itt birtokos Léderer család, valamint a helybeli hívők adományaiból 
valósult meg.

Kálmány Lajos néprajzkutató sokat gyűjtött a faluban. 1875-ben 
szentelték pappá, majd Magyarpécskára rendelték segédlelkésznek. 
Itt kezdte népköltészeti gyűjtőmunkáját. Püspökei csaknem évente 
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helyezték új községekbe, ezeken a helyeken, lankadatlan szorgalom-
mal gyűjtötte a nép szellemi kincseit, majd ezeket meg is jelentette. 

A tudós papnak nem volt olyan szolgálati helye, 
ahol a tevékenységével vagy a szokásaival meg 
ne botránkoztatta volna a falu vezetőit, ha mással 
nem, szembeötlő, a renddel nem törődő tempera-
mentumával. Csókán például erkölcstelenséggel 
vádolták, mert sikamlós verseket jegyzett le. 

Olyan műfajokra is felfigyelt, amiket addig a néprajz elhanyagolt, 
például a katonadalokra, a történelmi és eredetmondákra, vagy a me-
sékre. Az élen járt abban is, hogy nyelvjárásban írta le a dolgokat, 
úgy, ahogyan elmondták neki. 1913-ban találkozott az egyházaskéri 
Borbély Mihállyal, az írástudatlan juhásszal, aki akkor mindössze 31 
éves volt. A kiváló mesemondótól több mint ötven szöveget írt le.

Egyházaskéren 1997 óta emléknap keretében emlékeznek meg 
Kálmány Lajosról és a mesemondó Borbély Mihályról. Az egyhá-
zaskéri templom falán emléktáblájuk is van, Zentán pedig évente 
megszervezik a Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyt.

Feketetó, 
hivatalos neve: Crna Bara
Lélekszám: 
1910-ben: 483 magyar/ 416 szerb/ 167 német
2002-ben: 267 magyar/ 235 szerb/ 21 cigány

Feketetó és Kanizsamonostor (Banatski Monoštor) közelében áll az 
Aranka folyó (vagy, ahogy a helybeliek mondják, a Haranga) leg-
nagyobb és legkülönösebb hídja. A 18. században a Pest–Szeged–
Temesvár postaút számára épült a Kilenclyukú híd. 

A hagyomány szerint erről a hídról egyszer a vízinö-
vényekkel benőtt folyóba ugratott a zsandároktól két 
oldalról is szorongatott betyárvezér, Rózsa Sándor. 
Cifraszűrét ugyan hátrahagyta, de megmenekült ül-
dözői elől. A monda dacára ez a híd napjainkig sem 
vált olyan idegenforgalmi látványossággá, mint ro-
kona, Magyarország egyik emblematikus épülete, a 
hortobágyi Kilenclyukú híd. 

A hídon túl néhány kilométerre található a valkányi kishatárforgalmi 
átjáró.

A faluban született Bogdánffy Szilárd (1911–1953) püspök, a kom-
munista egyházüldözés mártírja, aki börtönben vesztette életét. 1993-
ban Tempfli József nagyváradi püspök kezdeményezte boldoggá ava-
tását.

Feketetón a falu nevét viselő magyar művelődési egyesület működik.

Az Aranka folyó közelében már az avarok is ástak csatornákat, hogy 
szabályozzák a vizek folyását. Az oszmán uralom alatt a korábban 
gazdag éléstárnak számító terület elnéptelenedett, nád és sás vette 
birtokba a lápossá vált vidéket. A török kiűzése után az egyik leg-
sürgősebb feladat egész Bánságban a vizek szabályozása, lecsapo-
lása volt, ami végül a Tisza szabályozásával teljesedett ki. 1845-ben 
két árvízmentesítő társulatot is alakítottak, de az 1848-as események 
miatt leálltak a munkálatok, aminek következtében 1855-ben ka-
tasztrofális árvíz sújtotta a területet. Ezt követően jelentős fejlesz-
tésekre került sor. 1872-ben hat zsilipet építettek a Tisza és patak-
jainak torkolatánál: Újszentivánnál, Törökkanizsánál, Csókánál, 
Tiszaszentmiklósnál, Padénál és Kerektónál. 1882-ben létrejött az 
Arankavidéki Belvízvédelmi és Levezetési Társulat, és oroszlánrészt 
vállalt a vadvizek megrendszabályozásában: csaknem hatszáz kilo-
méter hosszú csatornát újíttatott fel, illetve ásatott ki, sőt, a csatornák 
mellé szivattyúrendszereket is építtetett. Az első pumpákat 1890-ben 
a Padé melletti Jezdahídnál, a Szaján melletti Kata-háton, és Hód-
egyházánál a Fekete-éren építették fel. 1891-ben készült el a peszéri, 
majd pedig – a híres Kilenclyukú híd közelében – az egyházaskéri 
pumpa.

Feketetóról Kanizsamonostoron (Banatski Monoštor) keresztül visz-
szatérhetünk a Tisza közelébe, Csókára, vagy folytathatjuk utunkat a 
román határ mentén Homokrév irányába.

Homokrév, hivatalos neve: Mokrin
Lélekszám:
1910: 6592 szerb/ 1233 német/ 814 magyar
2002: 4940 szerb/ 369 cigány/ 290 magyar/ 99 jugoszláv

A település története és nevezetességei: A homokrévi kora avar kori 
temetőben aprólékosan díszített csonttégelyt találtak a régészek. A raj-
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zon vadkecskék és párducok láthatóak, valamint a kilencágú égig érő 
fa kétoldalán a nappal és a holddal. Az avar temető feltárója Szasszer 
János homokrévi tanító és amatőr régész volt, nevét a magyarországi 
érdeklődők László Gyula régészprofesszor révén ismerhetik. 

A település első írásos említése 1256-ból származik. A török kortól 
1899-ig Mokrin a neve, azóta magyarul újra a középkori Homokrév 
nevet viseli.

Helyi szerb hagyomány szerint – az egykori meg-
találás helye, a mai szerb-román határ túloldalán 
fekvő Nagyszentmiklós után – nagyszentmiklósi 
aranykincsnek nevezett híres aranytárgyakat egy, 
a Nákó-birtokon dolgozó homokrévi parasztember 
találta meg. Állíítólag sokáig ezekben az aranyedé-
nyekben hordta családja a vizet. A történeti valóság 
szerint is szerb parasztgazda, Neza Vujin volt a 
megtaláló, és a terület földesura valóban Nákó Kris-
tóf volt, de egyébként a történet minden bizonnyal 
csupán a népi folklór szép példája.

A falu határában, egy akácerdő rejtekében a szerb csodatévő szentkút 
(vodica) mellett egy 19. század végi, domboldalba vájt, Szűz Mária 
tiszteletére szentelt kis kápolna áll. A szentkút igen népszerű kegyhely 
volt a két világháború között, de napjainkban gyér a látogatottsága. 

Homokrév után a következő megállóhelyünk Nagykikinda, mie-
lőtt azonban a várossal megismerkednénk, vegyük számba azokat 
a településeket is, amelyek Törökkanizsától délre fekszenek a Tisza 
mellett, és amelyeket Feketetótól (Crna Bara) a Kanizsamonostoron 
(Banatski Monoštor) keresztül vezető úton is elérhetünk. 

Kanizsamonostor, 
hivatalos neve: Banatski Monoštor
Lélekszám: 
1910-ben: 304 magyar/ 21 szerb
2002-ben: 128 magyar/ 6 szerb

A település története és nevezetességei: Az 1331-től írásban is emlege-
tett régi, kolostoros településről még az 1552, azaz a Temesvár eleste 
utáni évekből is van hírünk, de lakosságának száma alaposan meg-
csappant és kicserélődött. A feljegyzések szerint 1582-ben öt szerb 

pásztor lakott itt, de nem sokkal azután lakatlanná vált. 1782-ben a 
Marczibányiak Szeged vidéki magyar dohánykertészeket telepítettek 
a régi településtől délkeletre, az Aranka folyó közelébe, ahol a mai 
falu is található. Az új helyre telepített Monostor lakosságának csök-
kenéséhez a kolerajárványok mellett az elvándorlás is hozzájárult. Az 
első számottevő kitelepülésre az 1880-as években került sor. Akkor a 
környéken a földesúri önkénytől és a gyakori árvíztől sújtott tizenhét 
szegény település népe – köztük sok monostori is –, felkerekedett és 
Bácskában telepedett le. 1883-ban 23 dohánykertészettel foglalko-
zó monostori család költözött Bácsgyulafalvára, ahol az újjáalapított 
falu elő telepesei lettek. Nem sokkal később, 1890–91-ben pedig 41 
itteni család települt át Nagybecskerek mellé, s vált részesévé az ott 
létrejövő Felsőmuzslya megalapításának. 

A falu augusztus 11-én ünnepeli újratelepítésének évfordulóját. Nya-
ranta néptánctábort szerveznek gyerekek számára a művelődési egye-
sület keretében. A táborral kapcsolatos további információk a Móra 
Ferenc Művelődési Egyesület honlapján találhatók.

Terján – egy elpusztított falu
Csóka felé tartva elhaladunk a kommunizmus önkénye által elpusz-
tított Terján falu hűlt helye mellett. A Holt-Tisza kanyarulatában 
fekvő színmagyar falunak 224 lakosa, iskolája és kápolnája is volt, 
amikor 1954-ben felszámolásra ítélték a belgrádi hatalmasok. A falut 
elárverezték, az ott élőket kiköltöztették, magukkal a helyi gazdákkal 
bontatták le házaikat. Ugyanekkor a mezőgazdaság modernizálásá-
nak jelszavával – ahogy szerte a Délvidéken, úgy itt is – rengeteg 
tanyát is leromboltak, melyek többségükben szintén magyar gazdákéi 
voltak. A valamikori faluból mára csak a téglából készült harangláb 
maradt meg. 1994-ben, az árverezés negyvenedik évfordulója emlé-
kére állították fel Vrábel János népművész mester szilfakeresztjét. 
Terjánban született Cs. Simon István (1947–2007) költő, aki egy-
szerre költői és szociográfiai, szépírói és tudományos írásaiban állít 
emléket szülőföldjének, Észak-Bánságnak. 

A közelben terült el valamikor Macahalma is, a csókai nagybirtokos 
Lédererek Macahumkának is nevezett birtokrésze, amely virágkorá-
ban a dísznövénymag-termesztés egyik délvidéki központja volt. A 
12.000 holdas nagygazdaság, melyen dohányt, szőlőt és zöldséget is 
termesztettek, nemcsak a környékbeli falvak lakosságának biztosí-
tott munkalehetőséget, de távoli vidékekről is jártak ide nyaranta – a 
hódegyháziak kifejezésével élve – „macamunkára”. 1944-ben aztán 
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politikai elítélteket gyűjtöttek itt össze, melynek később emlékművet 
is állítottak.
Következő állomásunk Csóka.

Csóka, hivatalos neve: Čoka
Lélekszám: 
1910-ben: 3263 magyar/ 903 szerb/ 32 német
2002-ben: 2703 magyar/ 1541 szerb/ 98 jugoszláv

A település története: Csóka neve régi magyar személynévből szár-
mazik, amelynek jelentése az ismert madárnév. Területe a Csanád 
nemzetség ősi birtoka volt, a 13. század végére előbb a tatárok betö-
rései, majd a kunok lázadásai következtében elpusztult. A Telegdiek 
és Makófalviak telepítették újra a 14. század közepétől, de a török 
idők alatt ismét lakosság nélkül maradt. A zentai csata után kezdetben 
szerbek költöztek ide, akik 1773-ban felépítették templomaikat. A 
Temesköznek Magyarországhoz való visszakerülése után, a kincstári 
földek árverezésekor, 1782-ben Marczibányi Lőrinc vásárolta meg 
Csókát, aki nyomban el is kezdte a terület benépesítését: magyarokat, 
elsősorban Szeged-környéki dohánykertészeket hívott ide. Az ő köz-
benjárására lett Csóka mezőváros 1797-ben.

Móra Ferenc, az ifjúsági regényeiről ismert, sokol-
dalú író, múzeumigazgató 1907-ben a Csóka terü-
letén fekvő Kremenyákra jött, hogy a helyiek által 
csak tűzkőhalomnak nevezett helyen ásatásokat 
végezzen. Abban az időben a csókaiak még nem 
használtak gyufát, ezért a Kremenyák halomról gyűj-
tötték be a tűzcsiholáshoz szükséges kovakövet, 
amit még a kőkori ősemberek hordtak össze. Móra 
első, háromhetes tartózkodását még nyolcszor 
megismételte, s egészen 1913-ig ásatta a halmot. 

Móra az ásatások folyamán óriási leletanyagot hozott felszínre: 
rengeteg kőeszközt, csont- és egyéb szerszámot, edényt, gyöngyöt, 
csontvázat, a tapasztó ősember kézlenyomatát, valamint aranyfüggőt 
és egy nagy lovassírt is talált. 

Látnivalók: 1803 és 1809 között a Marczibányiak építtették meg a 
város katolikus templomát, s az egyházközséget értékes kegytárgyak-
kal is ellátták. A templom főbejáratánál Csóka címere mellett látható 
egy gondosan kidolgozott, de mára az időtől megviselt, domborművű 

címer, a felvidéki Puchóról származó puchói és csókai Marczibányi 
család ősi címere. A címerben egy földgömbön medve áll, görbe 
karddal a mancsában, fölötte ötágú koronával. A templom kriptájában 
mintegy húsz Marczibányi, illetve azok rokonsága van eltemetve. 
Közülük Marczibányi Lőrinc volt a legrangosabb: királyi kamarás és 
Torontál vármegye alispánja. Többségük üvegkoporsóban nyugszik, 
így Marczibányi Lőrinc is, akit díszmagyarban, cifra görbe karddal 
helyeztek örök nyugalomra. 

A Csóka központjában található klasszicista stílusú kastélyt 
Marczi bányi Lőrinc kezdte el építeni, majd későbbi tulajdonosa, 
Schwab Károly fejezte be, akitől aztán a Léderer család tulajdonába 
került. A Lédererek a 9500 holdas uradalmat mintagazdasággá fejlesz-
tették, amelyet az 1920-as földreform sem kisebbített meg túlzottan, 
mert a birtoknak csak 14%-át osztották szét. A Lédererek a templom 
kegyuraságát is átvették a Marczibányiaktól, s több tagjuk szintén a 
templom kriptájában nyugszik. Az utolsó tulajdonos, Léderer György 
a német megszállás elől külföldre menekült. A második világháború 
alatt – mikor is a  Bánság egész területe német katonai közigazgatás 
alatt állt – a náci birodalom második emberének, Hermann Göringnek 
tulajdona volt az uradalom, az azt követő államosítás után pedig a 
csókai mezőgazdasági szövetkezet vette át a kezelését, mára viszont 
fenntartó nélkül maradt, és senki nem törődik vele.

A kastély melletti parkban Marczibányi István sejtelmes sírem-
lékét találjuk. A kicsapongó életet élő, nagy kártyás, végül öngyilkos 
Marczibányi-ivadék teste a sírfelirattal ellentétben nem a síremlék 
alatt nyugszik, testét éjjel titokban a templom kriptájába csempészték 
családja többi tagja mellé.

Csókán nagy hagyománya van a szőlészetnek és a bortermelés-
nek. A Léderer család 1903-ban alapította meg a borászatot, amely 
ma is működik. A második világháborúig ez volt az egyik legnagyobb 
borgazdaság a volt Jugoszlávia területén, ma pedig újra egyre jelen-
tősebb helyet tölt be a község gazdasági életében. Egyedi boruk a 
félédes vörös csikóvér (ždrepčeva krv), amely Csóka nevét öregbíti 
a borászati vásárokon.

Csóka fogadalmi napja nemzetiségtől és felekezettől függetlenül 
július 26-a, Szent Anna napja, mert 1831-ben ezen a napon ért véget 
a 19. századi kolerajárványok legkegyetlenebbike. A katolikus teme-
tőben az ún. Kolerás-köröszt, valamint Vrábel János fakeresztje áll a 
járvány áldozatainak emlékére.

Szállás-vendéglátás: Csókán működik a Móra Ferenc Művelődési 
Egyesület. (www.mfme.org.rs) Tel.:+381 62-400-925. Az egyesület-
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nek 20 fő befogadására alkalmas, nemrég felavatott szép vendéghá-
za van.
Motel (a Zentára vivő út mellett) Tel.: +381-24-821-388, +381-63- 
8049-735.
Ždrebac vendéglő, Tisza menti u. 16.

Csókáról a Bácskába vezető hídon át Zentára juthatunk, ha a 
bánsági oldalon maradunk és déli irányban folytatjuk utunkat, 
Tiszaszentmiklósra érkezünk.

Tiszaszentmiklós, 
hivatalos neve:Ostojićevo
Lélekszám: 
1910-ben: 1376 magyar/ 1354 szerb/ 539 német/ 259 szlovák
2002-ben: 1597 szerb/ 754 magyar/ 181szlovák/ 82 cigány/52 lengyel

A település története: A falu középkori elődje Razsán néven Csóka 
és a mai Tiszaszentmiklós közt feküdt, és a Csanád nemzetség ősi 
birtoka volt. 1781-ben Bogyó Mihály, később Jettin József birtokába 
került, de 1811-ben – a birtokos halála után – a falu a kincstárra szállt 
vissza. Ma fogyatkozó lakosságú bánsági falu, ahol azonban aktívak 
a kulturális élet szervezői. Nyaranta újságíró-iskolát, valamint ha-
gyományosan augusztus első hetében nemezelő tábort szerveznek, 
jelentkezni a Tiszaszentmiklósi Magyar Kultúrkör elérhetőségein ke-
resztül lehet: Tel.: +381-23-077-311 (wia17@nadlanu.com)

Érdekesség, hogy a Délvidéken egyedül Tiszaszent-
miklóson élnek „nagyobb” számban lengyelek: bár 
többségük az elmúlt századokban a szlováksághoz 
asszimilálódott, még a legutóbbi népszámláláson is 
52-en lengyelnek vallották magukat.

A mai Tiszaszentmiklóshoz esett legközelebb a középkori Egyhá-
zaskér falu. Ott született Telegdi Csanád (1280 k.–1349) váradi ka-
nonok, 1322–1330-ig egri püspök, majd 1330-tól esztergomi érsek. 
Ő koronázta meg Nagy Lajos királyt, akinek bizalmas tanácsadója, 
sőt a király 1347-es nápolyi hadjárata alatt Magyarország helytartója 
is volt. 

Tiszaszentmiklósnál balra fordulva egy kis, magyar zsákfaluba jut-
hatunk.

Hódegyháza, 
hivatalos neve: Jazovo
Lélekszám: 
1910-ben: 1832 magyar/ 2 szerb
2002-ben:  832 magyar/ 92 szerb

A település története: A falu középkori neve Hódegyház volt, amire 
1274 óta van adat. Az elnevezés a környező vizekben élő hódokra 
utalhatott. 1337-ben már templomos helyként említik a források. A 
török pusztítás után főleg Szegedről és környékéről érkeztek magyar 
telepesek a területre, mely akkor József nádor birtokában volt. A falu 
Szent Mihály főangyalról elnevezett temploma 1901-ben épült.

Hódegyháza határa ma is vizekben gazdag, két hatalmas mesterséges 
halastó öleli körül. Hódokról ugyan nincs tudomásunk a szép lát-
ványt nyújtó tavakban, de a környéken nagy múltú hagyománya van 
a vadászatnak, és a terület élőhelye a ma már ritkaságszámba menő 
túzoknak.

A főútra visszatérve néhány kilométer múlva érjük el Padét.

Padé, hivatalos neve: Padej
Lélekszám: 
1910-ben: 593 magyar/ 1006 szerb/ 34 német
2002-ben: 1920 magyar/ 712 szerb/ 119 cigány

A település története: Padé a Csanád nemzetség ősi birtoka volt, 
területén, illetve környékén a középkori oklevelek tanúsága szerint 
több, azóta elenyészett település feküdt, például az 1256-ban említett 
Harangodtő. A török időkben elnéptelenedett határt a vármegyerend-
szerbe történő visszavételt követő kincstári árveréskor, 1781-ben a 
pozsonyi Ormosdy István vásárolta meg, aki 1784-ban szegedi do-
hánykertészekkel telepítette be. A korábban még külön települést ké-
pező Szerb- és Magyarpadé 1923-ban egyesült. 

Látnivaló: A helyi szájhagyomány legérdekesebb történetei az 
Ormosdyakat követő földesúr, az örmény származású Diván György 
nevéhez kötődnek. Az ellentmondásos emlékű földbirtokos létesítette 
a falut Adával összekötő kompot, s ő építtette 1842-ben a Havas Bol-
dogasszony tiszteletére szentelt katolikus templomot is, és amint 
azt a falu egyik krónikása feljegyezte, igen gazdagon fel is díszíttette. 
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A földesúr 1855-ben a szerb templom építésére is ígért hatezer fo-
rintot, de csak kétezret adott előlegül. A hátralékot örökösei egyen-
lítették ki, hogy 1856-ban elhunyt elődjüket annak óhaja szerint már 
annak kriptájába temettethessék. Diván Györgyre azonban nemcsak 
a jótékonykodás volt jellemző. Mivel az általa újratelepített Morotva 
falu lakói nem tudták a rájuk kirótt bérleti díjat kifizetni, Diván magá-
hoz rendelte, letérdeltette és leköpködte őket. A megszégyenítetteket 
aztán azzal engedte útjukra, hogy „no, most már el van engedve az 
adósságotok”. 

Amikor Diván György fia, Konstantin házasodni akart, egy sze-
gény varrólányt szemelt ki magának. Az apa nem akart beleegyezni a 
frigybe, de a fiú addig ecsetelte a lány szépségét és jóságát, hogy az 
atya végül találkozni akart a lánnyal. Ámde neki is megtetszett a fiatal 
nő, és mivel ekkor már özvegy volt, kedve kerekedett fia kiszemeltjét 
elhódítani. 

Furcsa lehetett a Diván-féle leánykérés, mert az 
atya kedves szavak helyett azt közölte fia, Kons-
tantin szépséges arájával, hogy ha netalán a fiát 
részesítené előnyben vele szemben, akkor kitagad-
ja Konstantint, ám ha őhozzá jön feleségül, akkor 
ráhagyja a birtokát. 

Az idősebb Diván meggyőző lehetett, hiszen a lány végül az ő neje 
lett. A hoppon maradt úrfi nem tudta feldolgozni a történteket, meg-
háborodott, és végül a padéi uradalmi kertben lévő kertészlakban élte 
le életét. Hűtlenné lett kedvese közben atyja mellett Bécsben pávás-
kodott.

Diván György padéi kúriája a 19. század végén épült, ma a helyi 
közösség irodája van benne.

Észak-Bánságban Padé és környéke a legismertebb fűszer- és gyógy-
növény-termő vidék. Itt gyűjtik be a legtöbb vadon termő gyógynö-
vényt, s régóta zajlik a menta, a kamilla, a citromfű, a fehér mályva 
stb. feldolgozása is. A lakosságnak ez nemcsak Padén, hanem a köze-
li Szajánban is szezonális megélhetési forrást jelent.

Padén született Kenedi (Kaufman) Géza (1853–1935) publicista, 
aki Mikszáth Kálmánnal együtt a Pesti Hírlap főszerkesztője volt. 
A faluhoz kötődik Takáts Rafael (1748–1820) ferences szerzetes is. 
A szabadkai ferences rendházból helyezték ki ideiglenesen Padéra. 
Magával kis kézinyomdát hozott, s itt-tartózkodása alatt 1790–92 kö-

zött működtette az első magyar nyomdát a Délvidéken. Itt adta ki 
1791-ben nagy nyelvtörténeti jelentőségű művét, a Toldalék a Pápai-
Páriz szótárhoz című szószedetet. Takáts Rafael nevét viseli a helyi 
kultúrkör, s emlékét a faluban emléktábla őrzi.

A falunap december 21-e, Szerb- és Magyarpadé egyesülésének 
napja. A helyi kultúregyesület elérhetősége: Tel.: +381-230-75-307 
(www.takats.padej.com)

Vendéglátás: A Tiszánál, az új híd közelében kiváló halászcsárdát 
találunk, ahol szép kilátás mellett megpihenhetünk, mielőtt folytat-
nánk utunkat.

Padétól másfél kilométerre torkollik a Tiszába az Aranka folyó. A tor-
kolat, s egyben a kompkikötő felé menet baloldalt, a Bocsárra veze-
tő úton látjuk a műemlék Schulhof-kastélyt. A kastély tulajdonosa, 
Schulhof József 1908-tól kezdve foglalkozott szőlészettel, s egy 100 
holdas szőlőgazdaság alapjait fektette le, ami mellé szép nyári lakot 
is építtetett családjának. A kastély, tulajdonosát vesztve, sokáig elha-
nyagolt állapotban volt, ma az AWISS-birtok irodái vannak benne. 

Ha Pádétól Nagykikinda felé folytatjuk utunk nemsokára Szajánba 
érünk.

Szaján, hivatalos neve: Sajan
Lélekszám: 
1910-ben: 2278/ magyar/ 38 német/ 7 szerb
2002-ben: 1195 magyar/ 121 szerb/ 18 cigány

A település története és látnivalói: A középkori eredetű, de elnép-
telenedett települést a török idők utáni földbirtokosai, Tajnay János 
és Antal 1805–6-ban Szegedről és környékéről katolikus családok-
kal telepítették be. A plébánia irattára szerint az első telepesek 1805 
őszén érkeztek, az első itt született gyermeket 1806. január 5-én ke-
resztelték meg. A Szent István Királynak szentelt templom építését 
1806-ban kezdték el, mellette épült meg a „régi” iskola. A népesség 
fő foglalkozása a dohánykertészet volt. A településen tájház műkö-
dik, ezt előzetes bejelentkezés alapján lehet megtekinteni, informá-
ció: B. Varga Viktória, Nagy u. 95. Tel.: +381-23-066-014. 

Szajánban volt segédlelkész 1879–90 között Kálmány Lajos néprajz-
tudós, akinek emléktáblája a templom falán látható.
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A faluban működik a Délibáb Hagyományőrző és Természetbarát 
Kör.

A szajáni határban (a Kata-háton) működik az egykori folyószabá-
lyozási munkálatok egyik utolsó hírmondójaként egy korábban gáz-, 
majd gázolaj meghajtású szivattyú.

Nagykikinda, 
hivatalos neve: Kikinda
Lélekszám: 
1910-ben: 14148 szerb/ 5968 magyar/ 5855 német
2002-ben: 31317 szerb/ 5290 magyar

A település története: Kikinda középkori elődje az írásban először 
1423-ban említett Nagkeken (a kökény szóból származik a név) a 
török hódoltság alatt elpusztult, utána először szerb határőrök, majd 
magyar és német telepesek népesítették be. 1774 és 1870 között a 
Mária Terézia alapította Nagykikindai kiváltságos kerület székhe-
lye lett, s csak utána tagolták be Torontál vármegyébe. 1848. ápri-
lis 14-én szerb népfelkelés volt a városban, melyet Kiss Ernő altá-
bornagy sikeresen levert. 1849. március 23-án Perczel Mór szintén 
Nagykikindánál verte szét a szerb felkelőket. 1857-re kiépült a Sze-
ged–Temesvár vasútvonal, amely áthaladt Nagykikindán, az ezt kö-
vető évben városi jogokat is kapott (ekkor épült meg a városháza). Az 
első világháborúig gazdasági és kulturális dinamizmus jellemezte a 
települést, amely a vármegye jelentős városai közé tartozott.

Látnivalók és nevezetességek: A főtéren találjuk a Városi Múze-
umot, amely a kikindai kerület székházának épült 1839-ben. A szép 
sétáló főutca egyik végén található a város két szép barokk stílusú 
temploma: az 1773-ban Szent Miklós tiszteletére épült görögkeleti 
és az 1811-ben Szent Ferenc tiszteletére épült katolikus templom. 
A város építészetileg legkülönlegesebb templomát a főutcával párho-
zamos kis mellékutcában találjuk. A református templomot Magyar 
Ede tervezte erdélyi jegyeket is mutató népies-szecessziós stílusban, 
és 1912 októberében szentelték fel. A közel 30 méter magas, impo-
záns régi toronysüveg ma már sajnos a múlté, a hetvenes években 
egy kisebb süveg került a helyére. A toronyban eredetileg három ha-
rang volt, ezekből kettőt az első világháborúban beolvasztottak. Az 
orgonát – amely ma is jó állapotban van – Wiegenstein Lipót temes-
vári orgonaépítő készítette. A templom kertjében egy kopjafa áll az 

1996-os első kikindai ökumenikus istentisztelet emlékére. A kopjafa 
sokféle motívuma azt jelképezi, hogy Nagykikinda magyar lakosai 
különböző vidékekről érkeztek ide, vannak köztük többek között pa-
lócok és bukovinai székelyek is. 

A nagykikindai izraelita temető egyike azon kevés zsidó sírkertek-
nek, melyek a Délvidéken napjainkig megmaradtak. Nagykikindán 
az első zsidók már a 18. század vége körül letelepedtek, az első hit-
községről 1800-ból van írásos említés, ezt a temetőt pedig 1830 óta 
használják.

Szaján irányában kifelé haladva a városból a Moravai és a Nemanja 
utca sarkán találjuk a népi gazdálkodás egyik mutatós emlékét, a már 
csak nagyon kevés helyen fellelhető, körsátor alakú szárazmalmot. 
Az érdekes épületben a lovak körbe járva forgatták a malomkerék 
tengelyét, így őrölve a búzát. A malom 1899-ben épült és 1945-ig 
működött, s úgy hírlik, Európa még két működőképes szárazmalma 
közül ez az egyik.

A településen született Hajnal István (1892–1956) történetíró, egye-
temi tanár, az MTA tagja; Zádor István (1882–1963) festőművész, 
grafikus; valamint Wanyek Tivadar (1910–1981) festőművész, aki 
1956-tól az Écskai Művésztelepet és az ottani Modern Képtárat ve-
zette. Új, sajátos stílust teremtett, festészete a Délvidéken az eredeti-
ség fogalmává vált.

Nagykikindáról dél felé két irányba indulhatunk el: Karlovabeodra 
(Novo Miloševo), illetve Basahíd (másnéven Kiskikinda) felé. A Tö-
rökbecsére (Novi Bečej) vezető nyugati útvonalat választva Beodra 
településre érünk, de amennyiben időnk engedi, kis kitérővel még 
előtte felkereshetjük Bocsárt is.

Bocsár, hivatalos neve: Bočar
Lélekszám: 
1910-ben: 772 szerb/ 437 magyar
2002-ben: 1521 szerb/ 215 magyar

A település története, látnivalói: Bocsár első írásos említése 1211-
ből származik. Neve valószínűleg a pohárnok, esetleg kádár foglalko-
zás régi magyar nevéből ered. A török pusztítást követően a település 
határát Hertelendy József, a Hertelendyek torontáli ágának alapítója 
vásárolta meg 1803-ban. Ő építtetett Bocsáron elsőként pazar kas-
télyt, amely hosszú ideig Torontál megye hazafias mozgalmainak 
központja volt. Itt tartották Torontál megye rendjei előzetes megbe-
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széléseiket, valahányszor fontos megyei vagy országos közügyekben 
kellett határozniuk. Itt állapodtak meg a tisztújítások alkalmával a 
jelöltek személyéről. Mikor II. Lipót trónra lépett 1790-ben, itt fogal-
mazta meg Hertelendy József a megye feliratát, melyben a torontáli 
rendek sürgették, hogy őfelsége mielőbb országgyűlést tartson. Ezt a 
nevezetes épületet fia, Ignác örökölte, majd báró Baich Iván kezére 
került, aki lebontatta és újat építtetett. Ez az új kúria szecessziós stí-
lusban épült, s ma Hertelendy-Baich kastély néven ismert. A falu 
másik kastélya az 1820-ban készült Hertelendy-Bayer úrilak. A falu 
katolikus temploma 1840-ben épült Szent Katalin tiszteletére.

Karlovabeodra, 
hivatalos neve: Novo Miloševo
Lélekszám: 
1910-ben: 2325 szerb/ 1691 magyar
2002-ben: 5146 szerb/ 986 magyar

A település története és látnivalói: A falu neve a középkorban 
Böldre volt, ebből alakult ki a török időkben a Beodra név. A falu 
és határa 1781-ben az örmény származású Karátsonyi grófok bir-
tokába került. A főúton Nagykikinda felé haladva baloldalt találjuk a 
grófi család egykori kastélyát, amelyet a torontáli térség legnagyobb 
kastélyaként tartanak számon. Építtetője Karátsonyi László volt, aki 
politikai pályájának emelkedésével párhuzamosan 1842 és 1846 közt 
építkezett Beodrán: 1836-ban a vármegye főszolgabírájává, 1840-
ben pedig főispánjává léptették elő. (A faluban volt egy másik kastély 
is, de ez az 1857-ben Karátsonyi Lajos által építtetett úrilak sajnos 
ma már nem áll. Az 1930-as években építőanyagként árusították ki, s 
belőle épült fel a faluban az ún. Merlak telep, amely nevét a kastélyt 
felszámoló horvát bankról kapta.) A szomszédos szerb falu, Karlovo 
nevét III. Károlyról kapta, s 1918-ig viselte, utána a Dragutinovo ne-
vet vette fel. 1946-ban egyesült a két település, amelyet ekkor Miloš 
Popov partizánról Novo Miloševonak neveztek el. 

A Karátsonyi család év közben Budapesten élt, s az 
impozáns klasszicista (biedermeier) stílusú kastélyát 
csak nyárilakként használta. A szép épületet az egyik 
játékszenvedéllyel megvert Karátsonyi-utód elkár-
tyázta, így az a Zágrábi Bank birtokába került, ma 
pedig a beodrai önkormányzat tulajdona. A bank ál-
tali lefoglalásról szóló okirat ma is megtalálható a

községházán. Az időnként feltűnő, a kastélyt vissza-
igényelni akaró Karátsonyi-utódokat állítólag ezzel 
hessegetik el.

Az épületet az elmúlt évtizedekben mosószergyárként használták, 
egy Szerbia-szerte ismert bio-mosófolyadékot állították elő itt. Je-
lenleg a Beodrán található, még kiaknázatlan termálvízre alapozva 
termálfürdő kiépítését tervezik a kastély területén, mindazonáltal az 
épület még mindig üresen áll, de a turistákat beengedik a kastélykert-
be. (Az egyébként siralmas állapotú épület egyik emeleti szobájában 
még majdnem teljes épségében megvan az eredeti szép faborítás a 
falakon!) A kastéllyal szemben, a főút másik oldalán korabeli mellék-
épületeket találunk – egyenesen szemben az egykori istállót és mag-
tárat, tőle balra pedig a cselédlakásokat, ez utóbbi épületben múzeu-
mot („Katarka Múzeum”) alakítottak ki a tiszttartó lakásában. 

A lakás utolsó tulajdonosának, a Mohaupt család-
nak hányatott sors jutott. Mohaupt Ádám lánya, 
Irma amerikai állampolgár volt, minthogy a család 
az 1920-as években az Egyesült Államokban pró-
bált szerencsét. Ám a család még a második világ-
háború előtt – vesztére – hazatelepült Beodrára. 
Mohaupt Ádámot 1944 őszén azok a partizánok öl-
ték meg, akiknek korábban ő volt a munkaadója, a 
háború végén bejövő oroszok pedig lányát hurcolták 
kényszermunkatáborba. Ám megtörtént a csoda: Ir-
mát mint amerikai állampolgárt az Egyesült Államok 
közbenjárásával, komoly diplomáciai erőfeszítések 
árán sikerült visszahozni a Gulagról, és 1947-ben 
kijuttatni New Yorkba, ahol már a repülőtéren szen-
zációéhes újságírók hada várta mint az egyetlen, a 
Gulagot megjárt amerikait.

Karátsonyi Lászlónak köszönhetően épült fel Beodrán a Mária Mag-
dolnáról nevezett kéttornyú plébániatemplom. A klasszicista épület 
1838 és 42 között készült el. Máig megtekinthető itt Karátsonyi Irma 
grófnő gyönyörű, szürke tónusú gobelinje (a bal oldali falon), ame-
lyet 1893-ban készített, s amely Máriát és a kis Jézust ábrázolja. A 
grófi család tagjai az altemplomban nyugszanak. (A plébánia telefon-
száma: +381-2378-1304.) Beodrán Karátsonyi Bogdánról elnevezett 
cserkészcsapat működik, ők őrzik a grófi család címerét. Jelmondatu-
kat a csapat zászlajára hímezték: „Kegyesség, becsület, kitartás”.
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A Karátsonyiak hagyományosan pártolták a művészetet és a művé-
szeket. Munkácsy Mihály többször is megfordult Beodrán, s igen jó 
barátjává vált a családnak. A népi emlékezet számon tartja több rajzát, 
s azt is mesélik róla, hogy asztalosinas volt a Karátsonyi-kastélyban, 
és az ablakfába bevéste a nevét, valamint hogy a templom főoltárának 
a festménye is az ő keze munkája (valójában Michelangelo Grigoletti 
olasz festőé). A nagybecskereki Torontál című napilapban 1903. jú-
nius 20-án megjelent tárca tanúsága szerint Munkácsy Beodrán több 
arcképet is rajzolt. 

Az újságban ezt is olvashatjuk: „Munkácsy csakha-
mar összebarátkozott a beodrai fiatalemberekkel, 
akik az akkori Dienes-féle vendéglőben jöttek ösz-
sze, s naponta megvendégelték az ő Miskájukat, 
aki amellett, hogy gyönyörűen fütyült, vidám poha-
razás közben érdekes karikatúrákat vetett papírra 
vagy a fehér abroszra…”

A helyi hagyomány még egy érdekesség emlékét megőrizte: valaha 
Beodrától keletre komoly, 24 méter széles országút ment Temesvár 
felé. A falu határától 2-3 kilométerre a helyiek ma is meg tudják mu-
tatni azt a ma már sajnos részben szeméttel feltöltött kutat, a „Csá-
szár-kutat”, ahol országjárása alkalmával maga Ferenc József csá-
szár itatott egykor. 

Beodrát Törökbecse felé elhagyva néhány kilométer után balra a sík-
ság közepén romos templomot pillantunk meg a messzeségben, s ha 
az időjárás, illetve az azzal szorosan összefüggő útviszonyok megen-
gedik, egy eligazító táblánál balra kanyarodva elérkezünk a Délvidék 
épített jelképéhez, az aracsi pusztatemplomhoz.

Az aracsi templomrom
Ha Törökbecséről Karlovabeodra felé indulunk Aracs felfedezésére, 
Törökbecse után 7 km-rel az elhagyott vasútállomásnál jobbra kell 
térnünk, és 5 km megtétele után érjük el a templomromot vagy a 
Törökbecse–Basahíd úton Basahíd előtt 7 km-re balra a templom-
romra figyelmeztető táblánál térünk le, és szintén 5 km megtétele 
után érünk el hozzá. Számítsunk rá, hogy a romhoz – különösen esős 
időszakban – nehezen járható földút vezet csupán, ezért előfordulhat, 
hogy járművünket hátrahagyva gyalog kell megközelítenünk.

A rom és története: A Szent Miklós tiszteletére emelt aracsi bencés 
majd ferences templom és kolostor a Dél-Alföld egyik legértéke-
sebb építészeti emléke. 

A templom román stílusban épült, a kutatók többségének álláspont-
ja szerint a 12–13. században; első írásos említése 1256-ból való. 
Északi oldalán az egykori kolostor falai a föld alatt rejtőznek. A ma 
is látható téglaépítmény 26 méter hosszú, 15 méter széles és kőfa-
ragványok ékesítik. A templomot vélhetőleg egy régebbi keresztény 
templom romjaira építették. Eredetileg nem volt tornya, az északi 
csúcsíves tornyot 1380 körül építették hozzá. A nyolc pillér, valamint 
a két gerinchordó oszlop kőből van, és levelek díszítik, egy kivétellel, 
amelyen emberi alak tartja a vállkövet. A főhajó bejárata a nyugati 
homlokzatnál helyezkedik el, fölötte rózsaablak maradványai látha-
tók. A templom építésére valószínűleg a Tarcal-hegységből hozták 
a követ. A kutatások alapján az alaprajz, a pillérformák és a szen-
télyrész előtti szakasz a Csák nemzetség vértesszentkereszti temp-
lomával, a boltozati rendszer pedig a franciaországi Bourges székes-
egyházát is jellemző megoldással rokonítható. A monostort a tatárok, 
majd a kunok pusztításai után Nagy Lajos király édesanyja, Erzsébet 
anyakirályné újíttatta fel 1377-ben, és a ferenceseknek adományozta. 
1551 szeptemberében foglalta el a török az akkorra már kissé erődí-
tett templomot. A templom körül fekvő Aracs nevű település nyom 
nélkül hamvadt el a háborús századok végére, ezért nem túlzás, ha 
azt mondjuk, hogy a templom csodával határos módon maradt meg 
máig.

A rom újrafelfedezése a 18. században történt. 1770-ben nádtetővel 
fedték be, hogy megvédjék az időjárás viszontagságaitól. Az első cik-
ket Bárány Ágoston becskereki levéltáros írta róla, az 1896-os ása-
táskor pedig előkerült a latin feliratos „aracsi kő”, ami valószínűleg 
az udvari kövezet része volt, s ma a Nemzeti Múzeumban található. 
A kő felirata két szövegrészlet, az egyik imára szólít („Akik e betűcs-
két olvassák, a mindenható Istent kérjék”), a másik átokkal fenye-
geti a kő eltulajdonítóját. Szentkláray Jenő törökbecsei plébános is 
végzett ásatásokat környékén, és sokat tett népszerűsítése érdekében, 
de a rom a mai állapotát csak az 1970-es években végzett állagmeg-
óvó munkálatok révén nyerte el. A templom környékét törökbecsei, 
torontáltordai és más közelben fekvő települések lakói tartják rend-
ben.

Aracs egyre inkább a délvidéki magyarság jelképévé, szent helyévé 
is válik. Kulturális folyóirat, több civil szervezet, illetve a délvidéki 
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magyarság közéleti szereplőinek adományozott díj viseli Aracs nevét, 
aminek köszönhetően látogatottsága napjainkban is egyre növekszik, 
úgyhogy szinte nemzeti zarándokhellyé válik.

A Törökbecse előtti utolsó dűlőút végén van egy tó. Állandóan van 
benne víz, hol kevesebb, hol több. A tó a Tisza maradványa, mert 
a folyó valamikor arra folyt, de szabályozásával irányt változtatott. 
Látszik is a kiszáradt meder, amely ma jó termőföld. Szakadásnak is 
nevezik, mintha leszakadt volna a keleti partján lévő meredek domb-
oldalból. Nyugati oldalán sík a szántóföld, a keletin magas a partja, 
ezt a helyiek Mátyás hajójának (szerbül Matejski brod) nevezik. 
A helyhez mesés történet kötődik, amely úgy tartja, hogy e magas 
partban van eltemetve Mátyás király ezüstkoporsóban. A fél évszáza-
da feljegyzett monda szerint úgy került ide, hogy a törökök elhozták 
Budáról, mert haragudtak apjára, Hunyadi János ugyanis sok törököt 
küldött a másvilágra, Mátyás király idejében meg hiába ostromolták 
Magyarországot, nem sikerült meghódítaniuk. Ha életében nem áll-
hattak bosszút rajta, megtették a halála után. 

Mátyás király koporsóját a népmonda szerint a törö-
kök elvitték nyughelyéről, és hajóra tették. A gálya 
a fent említett szakadásnál partot ért és így itt te-
mették el a koporsót. Azóta hívják a partot Mátyás 
hajójának, a környékét pedig, ahol akkor település 
volt (de mára már csak tanyák vannak), Máténak.

A Vajdasági Múzeum régészei 1949 és 1965 között háromszor is vé-
geztek ásatásokat a mintegy 126x50 méteres területen, a legmaga-
sabb parton. Tíz neolitikumi lakhelyet találtak, a tiszai kultúra népé-
nek emlékeit, de Mátyás ezüstkoporsóját még nem találták meg…

Mátyás hajójától keletre fekszik a Simugy nevű határrész, ahol a 
törökök előtt virágzó település volt. 

Törökbecse, 
hivatalos neve: Novi Bečej
Lélekszám: 
1910-ben: 5287 magyar/ 2094 szerb
2002-ben: 8868 szerb/ 3849 magyar

A település története és nevezetességei: „Az alsó Tisza közép tá-
ján nevezetes történeti helységet érünk: Török-Becsét, mely a temesi 

vidéknek s Magyarországnak egyik legrégibb tősgyökeres magyar 
községe. Már a rómaiak időszakában őrhelye volt az alsó Tiszának, s 
vára volt, melynek czölöpös alapjai fölött a 13–14. században magyar 
erődítmény épült. A vár aljában s éppen a Tisza partján épült község 
Anjou-kori alapítás. Első okirati emléke 1311-ben fordul elő. Fő- és 
székhelye volt a 14. század elején keletkezett Torontálmegyének, s 
mint várral díszeskedő hely, helyhatósági jogokat gyakorolt, sőt egy 
időre még nevet is adott Torontálnak. Birtoka levén a Becsey nem-
zetségnek, majd a Telegdi Csanádoknak, a Birinyeknek, Czillei Bor-
bála és Erzsébet királynéknak, a Brankovicsoknak, aztán a csanádi 
püspökségnek, a Szilágyiaknak és a dicső Hunyadiaknak, a magyar 
állampolitikában állandóan cselekvő tényező gyanánt említtetik. 
Legerősebb védbástyája és kulcsa volt az alsó Tiszának, s mint fon-
tos folyami pontot, az ország kormánya is minden időben féltékenyen 
őrizte.”– írja róla száz évvel ezelőtti monográfiájában a vidék neves 
történésze Szentkláray Jenő.

A becsei vár az oklevelek tanúsága szerint 1342-ben már állt, de fel-
tehetően korábban építették. A 15. században Lazarevics István, majd 
Brankovics György szerb fejedelem birtoka volt, később Mátyás ki-
rályé lett. A várat 1551-ben vette be a török, a többi környékbeli vár-
hoz hasonlóan, de míg azokat viszonylag könnyen foglalta el, addig 
a Tisza vize által körülvett becsei vár felkészülten várta az ellenfelet. 
A vár elvesztét Tinódi Lantos Sebestyén megénekelte Erdély króni-
kájában:

„Ám ott negyednapig kétfelől rontatá,
Szentannai Tamás királ hadnagya vala,
Jó Figedi Gábor benn porkoláb vala,
Kit beglerbék hitre hozzá hívatott vala.
Könyörög, szörződik, sokat ígyér vala,
Csak az Becse várát néki adgya vala,
Sőt az szörzés alatt terek megindula,
Nagy erős ostrommal Becsében belészálla.
Hirtelen terekekkel vitézök vívának,
Végre mind kezökön magyarok halának,
Szentannai Tamással levágatának.
Becskereke alá terekek bészállának.”

A várat a török megerősítette, lerombolása csak az 1699-es karlócai 
békekötés után történt meg. A romterületet a Tisza vette birtokba, s 
a vár alapfalai azóta csak alacsony vízálláskor látszanak. Legegysze-
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rűbben úgy találjuk meg a lejáratot a romokhoz, ha a város központ-
jából a töltéssel párhuzamosan futó Milorad Popov utcán végigme-
gyünk, majd a töltést követve folytatjuk utunkat az Aracsi utcán, s an-
nak végén a 8-as számú ház melletti ösvényen felmegyünk a töltésre, 
majd pedig egyenesen a Tisza-partra. A vár emlékére állított kereszt 
és a romok közvetlenül a Tisza mellett találhatók, legcélszerűbb a 
horgászösvényt követni a vízparton.

A töltés mellett húzódó Aracs (Vrányova) városrész hosszú főutcáján 
jutunk vissza a település központjába. A városnegyed 1888. augusz-
tus 1-jén vette fel a régi Aracs település nevét, ezért 1999-ben a név-
adó aracsi templom romjainak emléknapjául augusztus 1-jét jelölték 
ki. 1903-ban épült fel az aracsi városrész temploma, a Szent István 
templom. Ennek érdekessége, hogy kétszer akkora, mint a belvárosi 
Szent Klára templom, pedig az itteni hívek mindig is csak feleannyi-
an voltak, mint a belvárosban.

Törökbecse központjában találjuk az 1804–1806 között épült As-
sisi Szent Klára katolikus templomot. Kegyúrnője az örmény szár-
mazású, helyi birtokos Sissányi család egyik tagja, Sissányi Klára 
volt, ezért lett a templom is Szent Klárának szentelve. Ennek ellenére 
Klárát, minthogy görögkeleti vallású volt, a Petar Drapšin utcában 
lévő Szent Miklós görögkeleti templomba temették. Sírja helyét a 
templom padlójának közepén (a szőnyeg alatt) ószláv nyelvű már-
ványtábla jelöli. Egyébként ez a templom is Klárának, pontosabban 
Klára Miklós nevű fiának köszönheti a nevét és védőszentjét.

A Sissányi család 1782-ben adományul kapta Törökbecsét. Az 
utolsó három Sissányi leány egyikét gróf Leiningen-Westerburg 
Károly tábornok vette el, ennek révén lett a későbbi honvédtábornok, 
majd aradi vértanú törökbecsei birtokos. 1911-ben egész alakos szob-
rot is állítottak neki Törökbecsén, de ezt az első világháborút követő-
en ledöntötték, majd hosszú hányattatás után 1954-ben ócskavasként 
adták el a helyi focicsapat sportszerköltségeinek fedezésére. 2009-óta 
a helyiek nagy örömére és büszkeségére újra van Törökbecsén emlé-
ke a vértanú tábornoknak. Mellszobrát ekkor leplezték le a katolikus 
parókia udvarán. A templomtól nem messze, a frissen felújított, kék 
színű, szecessziós stílusú iskolaépület mellett áll a település életében 
egykor fontos szerepet betöltő Pulay-család háza. 

A Pulay családról a régi öregek azt mesélik, hogy 
vasárnaponként a család tagjait fehér kesztyűs 
kocsis vitte négylovas hintón a három házra lévő 
templomig a nagymisére. 

Pulay Imre építtette 1861-ben a Basahíd felé vivő úti temetőben ta-
lálható Szent Katalin kápolnát, melyet 2002-ben felújítottak. Tőle 
100 méterre, a temetőben jobbra van az 1904-ben felállított, Horvay 
János keze munkáját dicsérő 1848-as szabadságszobor (a Hungá-
ria szobor), amely a Törökbecsét védő honvédek nyughelyét jelöli. 
Ez a 48-as emlékmű, amely egy Magyarországot jelképező nőalakot 
ábrázol, a csodával határos módon épségben vészelte át a 20. szá-
zadot, és a 2009-ben történt restaurálás után ma teljes pompájában 
megtekinthető. 

Törökbecsén született Szentkláray (Nedits) Jenő (1843–1925) tör-
ténész, akadémikus, apátkanonok, a Temesköz legalaposabb történet-
írója. Egy ideig a helyi Szent Klára templom plébánosa volt, magya-
rosított nevét is a templomról vette. Gazdag történelmi munkásságot 
hagyott hátra, főleg a régi Magyarország déli megyéinek történeté-
vel foglalkozott. 1866-ban szentelték pappá Temesváron, s az aracsi 
templomrom első ásatásait is ő végezte. Szintén törökbecsei születé-
sű Nagy Sándor régész, aki többek közt Dombó várának és az aracsi 
Pusztatemplom romjainak feltárásában jeleskedett.

Törökbecse és Aracs közt kiváló rálátás nyílik az 500 hektáron elte-
rülő érdekes természeti jelenségre, a Sóskopóra. A Sóskopó katlana 
a Tisza régi medréből alakult ki. A patkó alakú nagy tó évszázad-
ok alatt kettévált, és Kis- illetve Nagykopó néven lett ismeretes. A 
Kiskopó Törökbecse közvetlen közelében feküdt, kiszáradt belőle a 
víz, ma a helyét sem találjuk már. A Nagykopó viszont a mai napig 
létezik. A képződmény kialakulását annak köszönheti, hogy a magas 
talajvízzel sók kerültek a felszínre, majd a víz elpárolgásával egyre 
fokozódott a felszíni sókoncentráció, s a korábbi sárga lösz a sótól 
szürke színűre változott. Itt csak olyan növényzet él meg, ami tűri a 
rossz vízellátást, a magas sótartalmat és nagy hőmérsékletingadozást. 
A vízfelület közben egyre zsugorodott, körülötte meg szélesedett a 
gyepszőnyeg. Az elszikesedés és kiszáradás következménye lett a ma 
is látható puszta kialakulása. Az ilyen területek bánsági elnevezése 
„kopó”. Itt nemcsak a talaj sós, hanem a víz, sőt a levegő is, tessék 
kipróbálni! A Sóskopó sós vize gyógyhatású, környéke pedig 2001 
óta bioszféra-rezervátum: ritka növényvilág tenyészik itt, és kb. 200 
madárfajt is azonosítottak már a területen. 

A törökbecseiek méltán büszkék még a határukban található Gyöngy-
szigetre is, mellyel e könyvben Bácsföldvár ismertetésénél foglalkoz-
tunk arra tekintettel, hogy e két település között terül el.
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2.2. Nagykikindától (Kikinda)
Nagybecskerekig (Zrenjanin)

Ebben a részben a Bánságnak Nagykikinda és Nagybecskerek között 
fekvő területeit – beleértve a román határhoz közeli településeket is 
–  látogatjuk meg.

Nagykikindáról az előző fejezetben ismertetett Törökbecsére (Novi 
Bečej) vezető úton kívül tovább indulhatunk Basahíd (Basaid) felé, 
valamint a román határ felé is.

Először vegyük az irányt a basahídi út felé. Nagykikindától közel 20 
km megtétele után érdemes balra kis kitérőt téve ellátogatnunk Tö-
röktopolyára, Közép-Torontál népszerű búcsújáró helyére.

Töröktopolya, 
hivatalos neve: Banatska Topola
Lélekszám: 
1910-ben: 596 német/ 544 magyar/ 5 szerb
2002-ben: 570 szerb/ 434 magyar/ 5 német

A település története, látnivalói: Töröktopolya (vagy Torontálto-
polya) kezdetben kis tanyacsoport volt a Karácsonyi grófok birtokán, 
akik az 1780-as években vásárolták meg a kincstártól területét. A fa-
lut híressé tevő Szűz Mária-jelenések idején, 1854–55-ben mindösz-
sze 600 lakosa lehetett. Nem sokkal előtte épült fel a mai templom 
helyén az iskolának is használt imaház.

1854 végén az a hír terjedt el, hogy a töröktopolyai imaházban 
Szűz Mária képe jelent meg. A temesvári püspök elrendelte az ügy 
kivizsgálását.

A vizsgálat során Lengyel Antal helyi tanító a kö-
vetkezőket vallotta: „az első osztálybéli gyermeke-
ket felszólítottam, jöjjenek ki olvasni. Ki is jöttek és 
Szakál István mondja Molnár Józsefnek, nézd mi 
vagyon ottan a falon, az felelé neki, hogy az vala-
mi emberi alak. De aztán Piring András azt mondja, 
hogy nem ember, hanem a Boldogságos Szűz Má-
ria… Sokáig álmélkodva néztem, megijedve, gondol-
tam, hogyan jöhetett ez ide. A feszület mellett, ahol

a Boldogságos Szűz Mária mutatkozott, a lobogó 
alatt; én a lobogót elvettem onnan, de azért csak 
ottan volt a tünemény; én aztán megbátorodtam, 
odamegyek, megtörültem, de nem lehetett eltöröl-
ni… Akkor én nagyon megijedtem, a Mindenható Úr 
Istenhez fohászkodtam, hogyha vétettem, bocsás-
sa meg bűneimet.”

Az ekkor feljegyzett jelenések hatására tömegesen érkeztek a kíván-
csi hívek a faluba, az egyházi vizsgálat is megkezdődött, s a község 
előbb-utóbb búcsújáró hellyé vált. A püspök pedig kegytárgyakat és 
egy szép Mária-képet ajándékozott a topolyaiaknak. Ez a kép azóta a 
templom fő kincse, s oltárképként az oltár fölött van elhelyezve.

Napjainkig a töröktopolyai kegyhely a Temesköz egyetlen máriás 
búcsújáró helye. A búcsút augusztus 15-én, Nagyboldogasszony nap-
ján kétnapos ünnepség keretében tartják. A zarándokok hagyományo-
san előző nap a kora délutáni órákban érkeznek autóbusszal, gépko-
csival, traktorral. Valaha nagyon sokan gyalog tették meg az utat, de 
napjainkban már csak elvétve találkozunk gyalogos zarándokokkal. 

Töröktopolya temploma 1899-ben épült fel Kisboldogasszony tisz-
teletére, először torony nélkül, amit csak 1915-ben építettek hozzá. A 
templom mennyezetének díszítése a kalotaszegi kazettás mennyezetű 
templomok mintájára készült, festője Hódi József és Almássy Oszkár 
volt. A szentélyben levő három képet: a Szűz Máriát ábrázoló oltár-
képet, tőle balra az 1854-es látnokokat, jobbról pedig a zarándokok 
csoportját Patay László ráckevei művész festette. Az oltártól jobbra 
a négy nagy magyar férfi szentet jelenített meg: Szent István királyt, 
Szent Gellért püspököt, Szent Imre herceget, valamint Szent László 
királyt; az oltártól balra található kép pedig a magyar kereszténység 
három kimagasló nőalakját ábrázolja: Szent Erzsébetet, Boldog Gi-
zella királynét és Szent Margitot. 

Visszatérve a főútra Basahíd után újabb, néhány kilométeres kitérőt 
tehetünk balra Torontáltorda felé.

Torontáltorda, 
hivatalos neve: Torda
Lélekszám: 
1910-ben: 4251 magyar/ 11 német
2002-ben: 1533 magyar/ 82 cigány/ 46 szerb
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A település története, látnivalói: Tordát a 13. és 14. századi okirat-
ok említik elsőként. A török hódoltság utáni betelepítése 1776-ban 
kezdődött és 1798-ig tartott. Pejácsevics Zsigmond gróf Szegedről 
és környékéről katolikus gányó (dohánykertész) családokat telepített 
ide, akik kezdetben bérlők voltak a gróf földjén, majd 1903-ban a bir-
tokot a lakosság követeléseinek engedve kiparcellázták, és 65 évre el-
adták a telepeseknek. A falu szülötte Mihalovics József (1814–1891) 
bíboros, Zágráb érseke.

A mai, klasszicista stílusú katolikus templom 1846–48 között épült, s 
Nepomuki Szent János tiszteletére van felszentelve, a parókia 1864-
ben készült el. A templom búcsúja, s egyben a falunap május 16-án, 
Nepomuki Szent János napján, illetve a hozzá legközelebb eső hétvégén 
van. A háromnapos ünnepi rendezvény sok látogatót vonz Tordára.

A tordai „keserevizet” 1923-ban fedezte fel Szekeres István hely-
beli lakos kútásás közben. A kesernyés ízű, gyógyhatású vizet két 
forrásból palackozták Szent György és Jordán néven, elsősorban a 
gyomorbántalmak orvoslására. A határban található két, még kihasz-
nálatlan termálvíz-forrás kiaknázásával gyógyfürdő létrehozását ter-
vezik.

A közelben található aracsi pusztatemplom gondozását Törökbe-
cse és más környékbeli települések lakói mellett egy torontáltordai 
székhelyű szervezet, az Aracs Hagyományápoló Társaság is segíti. 
Minden év júliusának utolsó vasárnapján püspöki misét tartanak a 
romtemplomnál, ilyenkor kiviszik a tordai templomban tárolt kisha-
rangot az általuk állított, fából faragott haranglábhoz a romtemplom 
mellé. Évente többször munkaakciót is szerveznek a pusztatemplom 
környezetének rendben tartása céljából. (Az aracsi templomról bő-
vebben az útikönyv korábbi részében olvashatunk.)

Következő megállóhelyünk Nagybecskerek felé Melence.

Melence, hivatalos neve: Melenci
Lélekszám: 
1910-ben: 8511 szerb/ 244 magyar/ 143 német
2002-ben: 6293 szerb/ 65 magyar

A település története, látnivalói: A falut a 18. század elején lesze-
relt szerb határőrök alapították újra. A szabadságharc idején a falu 
365 lakosa csatlakozott a szerb felkelőkhöz, miután azt ígérték nekik, 
hogy fejenként 2 hold földet kapnak ezért a császártól. 1849. március 
29-én a szerb felkelőkkel megerősített osztrák csapatok Perczel Mór 
seregével ütköztek meg a falu mellett. 

Itt született 1905-ben Bogner Mária Margit vizitációs nővér, a „ma-
gyar Kis Szent Teréz”, akinek boldoggá avatása folyamatban van. 

Melence határában található a 4 km2 alapterületű Ruszanda-tó, mely-
nek északi partján 1867-ben gyógyfürdőt létesítettek. Ma ez a Bán-
ság egyetlen működő gyógyfürdője. A tó vize kénes, de magas só-, 
illetve alkálitartalma miatt a tengervízhez hasonló összetételű. A 
ruszandai gyógyvíz kiválóan alkalmas balesetek utáni rehabilitáció-
ra és többféle idegrendszeri, ill. bőrbetegség (pl. ekcéma, pszoriázis, 
akné), valamint meddőség és nőgyógyászati, illetve reumatikus pana-
szok kezelésére. Elérhetőségeik: office@banjarusanda.rs Tel.: +381 
23-731-050. (www.banjarusanda.rs)

Melence elhagyása után nemsokára útelágazáshoz érünk. Ha balra 
térünk, egy kicsiny magyar faluba jutunk. 

Magyarszentmihály, 
hivatalos neve: Mihajlovo
Lélekszám: 
1910-ben: 849 magyar/ 36 német/ 32 szerb
2002-ben: 944 magyar/ 37 szerb

A település története: Ez a mai napig 94%-ban magyar lakosságú 
falu nevét templomának védőszentjéről kapta. Határa az 1800-as évek-
ben Kiss Ernő eleméri birtokának része volt és dohánykertészekkel 
telepítették be. Itt talán nem jelent akkora gondot a beolvadás és az 
elvándorlás, mint a Délvidék oly sok településén: a belterjes gazdál-
kodás sok embernek biztosít megélhetést. A falu fő kereseti forrása 
a zöldség- és gyümölcstermesztés, áruját a becskereki piacon érté-
kesíti. A faluban a József Attiláról elnevezett művelődési egyesület 
keretein belül foglalkoznak hagyományőrzéssel.

Melence után, még Nagybecskerek elérése előtt jobbra letérve a főút-
ról Elemérre érkezünk.

Elemér, hivatalos neve: Elemir
Lélekszám: 
1910-ben: Alsóelemér: 905 német / 78 magyar/ 22 szerb 
    Felsőelemér: 3076 szerb /195 német/ 121 magyar
2002-ben: 4158 szerb/ 93 magyar/ 181 cigány
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A település története, látnivalói: Ma a szerbiai kőolajvezeték-háló-
zat fontos csomópontjaként ismert, középkori eredetű település első 
lakói a török pusztítás után az akkori török állami földön (törökül 
el-emírje) letelepedett szerbek voltak, akik állítólag Rákóczi kurucai 
elől menekültek ide. 1796-ban német telepesek is érkeztek, akik ne-
hezen fértek meg a szerb lakossággal, ezért a település kettévált Alsó- 
és Felsőelemérre. A falu birtokosa egykoron Kiss Ernő, későbbi aradi 
vértanú altábornagy volt. 

Eleméri és ittebei Kiss Ernő honvéd altábornagy Temesváron 
született 1799-ben, dúsgazdag magyar-örmény nemesi családból. 
1848-ban a császári és királyi 2. (avagy Hannover-) huszárezred pa-
rancsnoka volt Nagykikindán, és ezredével az elsők között kezdte 
meg a küzdelmet a délvidéki szerb felkelők ellen. Tábornokká 1848 
októberében nevezték ki. 1849 januárjában, a pancsovai vereség után 
felmentették a bánsági hadtest parancsnoksága alól, viszont érdemei 
elismeréseként országos főhadparancsnok lett, altábornagyi rangban. 
50 éves korában a golyó által kivégzettek csoportjában ő volt a har-
madik aradi vértanú. Érdekesség, hogy Kiss Ernő korábban együtt 
szolgált a halálos ítéletet felette is meghozó Haynauval, kártyapart-
nere is volt, sőt kölcsönöket is adott neki.

Kiss Ernő családjának kastélyát a 20. század első felében sajnos 
lebontották. A tábornok testének nyughelye azonban 1872 óta a mai 
napig az itteni katolikus templom kriptája. A sárga színű, frissen 
felújított, klasszicista stílusú templomot keressük, melynek oldalán 
emléktábla is látható. A kulcsokat a főutcán működő rózsaszínű kocs-
mánál kérhetjük el.

Kiss Ernőt Aradon 1849. október 6-án reggel fél hatkor lőtték 
agyon. Haynau utasításának megfelelően az aradi várparancsnok kö-
zölte a családtagokkal, hogy a holttesteket nem engedik elszállíttat-
ni, ott lesznek eltemetve kivégzésük helyén. Haynau parancsa végül 
mégsem teljesült maradéktalanul: amelyik családnak titokban sike-
rült megegyeznie a hóhérral, az elszállíttathatta szerette testét. 

A golyó által kivégzetteket az egyik aradi várkapu 
mellett, a fal tövében földelték el. Innen sikerült Kiss 
Ernő holttestét egy aradi huszárnak és a család ko-
mornyikjának segítségével harmadnapra virradóan 
kiásni, és a várfalakon rendszeresen feltűnő őrjára-
tokat kijátszva egy taligán a huszár aradi lakhelyére 
vinni. Ezt követően az aradi temetőben hantolták el 
a testet, sírhalmára hamis feliratú kereszt került. A 
maradványokat hat év múlva Katalinfalvára, Kiss

Ernő egy rokonának birtokára vitték, majd újabb kö-
zel húsz év múlva kerültek a mai nyughelyre, Ele-
mérre.

Elemértől Becskerek felé menet a falu végén, az úttól jobbra az egy-
kori német temető kápolnájának és kálváriájának romjai látha-
tók.

Amennyiben Nagykikindáról nem Basahíd (Basaid) felé, hanem a 
román határ felé vesszük az irányt Nákófalva (Nakovo) érintésével 
jutunk az egykor Lotaringiából érkezett francia bevándorlók által ala-
pított településekhez. 

Szenthubert avagy Bánátnagyfalu, 
hivatalos neve: 
Banatsko Veliko Selo
Lélekszám: 
1910-ben: 1351 német/ 80 magyar/ 13 szerb
2002-ben: 2922 szerb

A település története: Saint Hubert, Charleville és Seultour falvakat 
francia telepesek hozták létre 1762 és 1773 közt, akik Lotaringiá-
ból érkeztek családjaikkal együtt. Később németek is érkeztek ide, 
akik idővel magukba olvasztották a francia alapítókat. 1944-ben a 
németeknek el kellett hagyniuk lakóhelyüket, helyükre boszniai 
szerbek érkeztek. Az 1791-ben emelt katolikus templomot 1945-ben 
lerombolták. Az egykori három település ma Nagyfalu (Banatsko 
Veliko Selo) néven szerepel a térképeken. Magyaros elnevezésük, a 
Szenthubert, Károlyliget és Szentborbála, mely neveket az 1897-es 
falunév-magyarosítási törvény időszakában kaptak.

Torontáltószeg, 
hivatalos neve: Novi Kozarci
Lélekszám: 
1910-ben: 1119 német/ 95 magyar
2002-ben: 2122 szerb/ 11 magyar

A település története, látnivalói: A falu sorsa, mint az a fenti nem-
zetiségi adatokból is kitűnik, jól példázza az egykor német többségű 
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Bánság sváb falvainak mostoha történelmét. Az 1408-tól adatolható 
Torontáltószeg ma egyike a szerb-román határ vonzáskörzetében ta-
lálható, egykor szinte tisztán németekkel, majd a világháborúk és a 
németek elűzése után szerbekkel és bosnyákokkal telepített kis fal-
vaknak. Első újkori katolikus plébániáját 1769-ben alapították, temp-
lomát Nagyboldogasszonynak szentelték. 1921-22-ben új plébániát 
alapítottak itt (a szomszédos Nákófalvához és Szenthuberthez hason-
lóan). Az új templom 1940-re épült fel, s Albert Mátyás nagykikindai 
esperes áldotta meg. Ezt a templomot a II. világháború után érkező 
bosnyák telepesek lebontották, a helyén ma körforgalom, illetve park 
található. A tószegi plébánost, Steigerwald Ádámot (1876–1944) 
1944. november elején a jugoszláv partizánok megkínozták, majd 
lelőtték. A délvidéki németek egy része még a visszavonuló német 
csapatokkal együtt menekült el. A maradók közül sokakat a meggyil-
koltak, másik részüket kényszermunkatáborokba internálták, ahol 
szintén sokan elpusztultak az embertelen bánásmód következtében. 
A táborokat túlélők sem térhettek vissza szülőföldjükre, őket Német-
országba telepítették ki. 

Következő megállóhelyünk Torontáloroszi.

Torontáloroszi avagy Kisorosz,
hivatalos neve: Rusko Selo
Lélekszám:
1910-ben: 1991 magyar/ 618 német/ 2 szerb
2002-ben: 1880 szerb/ 1181 magyar

A település története, látnivalói: A falu múltja nem jelentős, de 
2003 óta rendkívül ambiciózus szervezőknek köszönhetően a Bán-
ság egy magyar kulturális központja kezd itt kialakulni és kiépülni a 
Torontál Magyar Oktatási, Művelődési és Ifjúsági Központ kere-
tében. Mind az ezzel kapcsolatos aktuális információkért, mind pedig 
az ifjúsági központ mellett működő tájház megtekintésének szándé-
kával Talpai Sándort kell keresni. Címe: Petőfi Sándor u. 21. Tel.: 
+381-230-58-202 vagy +381 65-56-42-970. 

A Torontál Művelődési Központ táborain kívül a Guzsalyos, azaz 
három testvértelepülés, Kisorosz, Apátfalva (Magyarország) és Apá-
ca (Románia) közös rendezvénye érdemel figyelmet.

A nagybecskerekre vezető főútra rátérve balra néhány kilométer csu-
pán a szerb-román határ. A túloldalon a romániai Zsombolyára és a 
Bánság egykori fővárosába Temesvárra is ellátogathatunk.   

Letérhetünk itt Tamásfalva avagy Hetény, illetve Magyarittabé felé 
is, mielőtt Nagybecskereknek vennénk utunkat.

Tamásfalva avagy Hetény, 
hivatalos neve: Hetin 
Lélekszám: 
1910-ben: 1291 magyar/ 505 német/ 5 szerb
2002-ben: 406 magyar/ 306 szerb

A település története, látnivalói: A kicsiny zsákfalu Ittabé s a szerb-
román határ közt található. Első, 1697-es írásos említése óta sok meg-
próbáltatáson ment keresztül. Elég csak arra utalni, hogy az 1848-as 
szabadságharc falubeli hősi áldozatainak az emlékműve a romániai 
Gyertyámos temetőjében van. A szabadságharc után Arad, Szeged 
és Pécska környékéről sok bujdosó honvéd telepedett le ebben a kis 
félreeső községben, akik a Bega szabályozásakor jutottak munkale-
hetőséghez. A vizenyős területeket lecsapolták, kiegyenesítették és 
erős, magas gáttal védték a tavaszi olvadástól-zajlástól a környező 
falvakat és szántókat. Sokszor elvitte a víz a fahidakat, ezért a 19. század 
végén vashidat emeltek Ótelek felé, amit az 1970-es évekre elbontot-
tak. A falu templomát 1868-ban építették. Az első világháború a ta-
másfalviaktól is nagy áldozatokat követelt, majd a második is, amely 
tizenkilenc fiatal magyar életébe került. Utóbbi a lakosság harmadát 
kitevő németek (svábok) elüldözését-kitelepítését is magával hozta.

Magyarittabé, Ittebe,
hivatalos neve: Novi Ittebej
Lélekszám: 
1910-ben: 2208 magyar/ 7 szerb
2002-ben: 1077 magyar/ 103 szerb

A település története, látnivalói: Az első okirat az akkor még Keve 
vármegyében fekvő ittebei bencés apátságról 1219-ből maradt fenn. 

A dokumentum szerint a csanádi püspök eljárást 
indított a szerzetesek ellen, minthogy azok a temp-
lomi liturgikus tárgyakból hamis pénzt kezdtek ver-
ni. A szerzetesek ezután a számonkérés elől meg-
szöktek a kolostorból… 
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A település régi neve Itebő, amely elnevezés egy Ite nevű nemzet-
ségfő birtokára utal. A török alatt lakossága Észak-Magyarországra 
vándorolt, a falu teljesen elnéptelenedett. A hódoltsági időszakot kö-
vetően, 1781-ben Kiss Izsák vásárolta meg a területet a kincstártól. 
Ittabé határát ebben az időben szerb ajkú telepesek lakták, akik elé-
gedetlenek voltak az új földesúrral, amiként a környező települések 
jobbágyai is. Lázadások törtek ki, amelyeket katonai beavatkozással 
igyekeztek elfojtani, s ezt követően a szerbittabéiak egy része a ha-
tárőrvidékre vándorolt. A földesúrnak a föld megművelésére azonban 
munkaerőre volt szüksége, ezért 1786-ban í-ző nyelvjárást beszélő 
(fésű helyett pl. físű-t mondanak) református magyarokat hívott Bé-
kés vármegyéből, akik Szerbittebétől nyugatra Magyarittebe néven 
alapítottak új települést. 

Az idetelepülő mintegy 200 család első, földből épült templomát 
árvíz mosta el, a második fából készült és tűzvészben pusztult el. A 
ma is álló templom 1861 és 1866 közt épült fel klasszicizáló stílus-
ban. A templom tömör fából készített berendezéséről beszélik, hogy 
az azokhoz szükséges fákat az ittabéiek Erdélyben maguk vágták ki, 
majd úsztatták le a Bégán Ittabére, ahol saját kezükkel készítették el 
az időtálló, vaskos bútorzatot. 1963-ban a templom kigyulladt, ami 
után az eredeti tervrajzok szerint újították fel 2000-ben. Temesvá-
ron készült az orgona és a toronyóra, amelyek több mint 100 évesek. 
A falu múltjának szomorú dátuma 1849. január 19-e, amikor a civil 
lakosság kénytelen volt elmenekülni a rájuk törő szerb katonák elől. 
Az esemény a Sára-napi szaladás néven maradt meg a nép emléke-
zetében.

Magyarittabé legnagyobb nevezetessége a Kossuth Lajos mellszo-
bor, a Délvidék két álló Kossuth-szobra közül az egyik. A református 
templom mellett található, arccal a kibocsátó „őshaza”, azaz Békés 
vármegye felé. 

Az 1900-es évek elején merült fel az ittabéi lakosokban a gondo-
lat, hogy az 1848–49-es szabadságharcnak emléket állítsanak. A falu 
lakossága két táborra oszlott: az egyik azt akarta, hogy Kiss Ernőnek 
emeljenek szobrot, mivel a Kiss földbirtokoscsalád neve elválasztha-
tatlan Magyarittabétől, a másik, számosabb csoport Kossuth Lajost 
részesítette előnyben. Horvay János szobrászművész készítette a el 
szobrot, amelyet 1904. május 14-én lepleztek le, s azóta a falu jel-
képévé vált. 

Az I. világháború végén egy szerb katona szívtá-
jékon átlőtte a szobrot. A falusiak ekkor a ledöntött 
szobrot elrejtették a templomban. 1941-ben újra 

visszakerült eredeti helyére, ahol azóta is áll. A má-
sodik világháború végén a bevonuló szerb katonák 
megint gyanakodva néztek a szoborra. A helyiek 
emlékezete szerint parancsnokuk megkérdezte egy 
helybelitől, hogy ki az, akit a szobor ábrázol. „Heroj” 
(egy hős).– hangzott a találékony felelet. Így a kato-
nák nemhogy nem döntötték le, hanem tisztelegve 
vonultak el mellette.

A Kossuth szobrot 1990. március 15-e óta minden évben megkoszo-
rúzzák, így Ittabé a délvidéki 1848-as ünnepségek fő helyszíne.

Ma már nehezen hihető, de Magyarittabé és Becskerek között valaha 
menetrend szerinti lóvontatású, majd gőzös hajó közlekedett a Bega 
folyón (vagy, ahogy az igazi helyiek mondják, a Bigén). Nem volt kö-
vesút, így a kofák a folyón szállították az aprójószágot, a zöldség- és 
főzelékfélét az ily módon 5-6 óra utazással elérhető városi piacra. 

A kitérő után Magyarcsernyén keresztül folytassuk utunkat Nagy-
becskerek felé.

Magyarcsernye, 
hivatalos neve: Nova Crnja
Lélekszám: 
1910-ben: 3849 magyar/ 127 német/ 108 szerb
2002-ben: 1574 magyar/ 112 szerb

A település története, látnivalói: A települést 1794-ben Szeged-kör-
nyéki dohánykertészek letelepítésével Csekonics József, a szakszerű 
lótenyésztés úttörője, a magyar ménesintézetek atyja alapította. Ek-
koriban került Csekonics birtokába a Zsombolya és Csősztelek kö-
zötti 40.000 hold nagyságú kincstári birtok, s ő alapozta meg anya-
gilag a neves torontáli nábobdinasztia hatalmát, melynek neve utóbb 
fogalommá vált. Utódai a grófi címet is megszerezték, s a vármegye 
politikai életére erős befolyással voltak. A falu katolikus temploma 
Szent Ágota tiszteletére van felszentelve. A művelődési élet szer-
vezője az Ady Endre Művelődési Egyesület, de nagyon aktív a helyi 
önkéntes tűzoltó- és a vadászegyesület is.

Vendéglátás: Boys vendéglő, JNA u. 3. Tel.: +381-23-815-339 vagy 
+381-64-1245-386.
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Sólyom Vadászegyesület vendégháza, Kis Ferenc u. 47. tel.: +381-23-
815-240. Érd.: Kormányos Lajos vadászelnöknél, JNA u. 124. Tel.: 
+381-23-815-263, mobil: +381-63-7404-525.

Nagybecskerek, 
hivatalos neve: Zrenjanin
Lélekszám: 
1910-ben: 9148 magyar/ 8934 szerb/ 6811 német
2002-ben: 56.560 szerb/ 11.605 magyar

Mottó:
Bátya, bátya, mely az út Becskerekére?
Uram, uram, ez az út Becskerekére.
A fenti rigmus az első kottával is lejegyzett magyar zenei emlék: egy 
népdalnak vagy mondókának a töredéke 1520 körülről. Pominóczky 
Fülöp óbecsei ferences szerzetes kézikönyvének belső borítóján ma-
radt fenn a gyulafehérvári Batthyányi-könyvtárban.

A település története, látnivalói:  A település nevének eredete a 
Becs kereke, azaz egy Becs nevű ember erdeje szóösszetételből fejt-
hető meg (A népmesékből és népdalokból ismert „kerekerdő” is a 
kerek szó valamikori erdő jelentéséről árulkodik). A város szerb neve 
az első világháborúig szintén Bečkerek volt, de a két világháború 
között a Petrovgrad nevet adták neki Péter szerb királyról, a máso-
dik világháború óta pedig a torontáli partizánok vezetőjének, Zsarkó 
Zrenjaninnak a nevét ragasztották rá. A település hivatalos magyar 
neve néhány éve újra Nagybecskerek, ezt a feliratot láthatjuk a hely-
ségnévtáblákon is.

A település első írásos említése 1326-ból származik. Középkori 
templomának létezését bizonyítja egy 30 cm átmérőjű román osz-
lopfő, amit 1885-ben találtak meg az új megyeház alapjait ásó mun-
kások. Ugyanekkor a középkori becskereki vízivár falmaradványai 
is előbukkantak. Becskerek a 16. században is fontos kereskedelmi 
gócpont volt. A török 1551-ben elfoglalta várát, és a földig rombol-
ta. 

Nagybecskerekre a török utáni telepítések során a 
magyarokon kívül németek, szerbek, franciák, sőt 
első telepesekként spanyolok is kerültek, így történ-
hetett, hogy Nagybecskereket egy időben Új Barce-
lonának is nevezték. Rajtuk kívül a térségbe

bolgár, cseh és horvát katolikusok is érkeztek, s 
még napjainkban is híresen sokféle nemzetiség él 
Becskereken: a 2002-es népszámlálás adatai sze-
rint a kérdőíven szereplő 23 nemzetiség tagjai mind 
megtalálhatóak itt.

A török hódoltság után Becskereknek még sokáig törökös külleme 
maradt, az utolsó török mecsetet, mely a régi megyeház udvarában 
állt, és némi átalakítás után több mint fél évszázadon keresztül a ka-
tolikus templom szerepét is betöltötte, 1820-ban bontották le. Az új 
templom 1758 és 1763 között épült fel barokk stílusban, ám 1863-
ban a harangok súlya alatt megrongálódott a tornya, meglazultak az 
alapjai, így ismét új templom építése vált szükségessé. 

1336-ban a becskereki János pap plébániája mindössze 26 családot 
számlált, mára viszont Nagybecskerek a régió katolikus magyarsá-
gának központja: püspökség lett. A püspöki palotát a központban, 
a főtéren találjuk, közvetlenül a Nepomuki Szent János tiszteletére 
szentelt templom mögött. A mai katolikus templom – ma már püspö-
ki székesegyház – 1868-ban épült fel historizáló eklektikus stílusban 
Stefan Gyorgyevics nagybecskereki építészmérnök tervei alapján. A 
főoltár fölött látható nagyméretű olajfestmény Jakobey Károly al-
kotása. A két mellékoltár fölött található olajfestmény közül a jobb 
oldali Szűz Mária szokatlan ábrázolása Székely Bertalan munkája. 
A templomban emléktáblája áll Nagybecskerek híres szülöttének, 
Lázár Vilmos honvédezredesnek, az aradi vértanúk egyikének. 

Szkárosi Lázár Vilmos aradi vértanú (1815–1849) örmény eredetű 
magyar nemesi családban született. Katonai szolgálatát 1834-ben 
kezdte, de 1844-ben elhagyta a katonai pályát, és feleségével, báró 
Reviczky Máriával visszavonult zempléni birtokára gazdálkodni. Az 
1848-as események hatására belépett a magyar seregbe. Részt vett az 
utászkar szervezésében, majd 1849 januárjában Perczel Mór hadtest-
ében teljesített szolgálatot. Február 1-jétől őrnagyi rangban Répásy 
Mihály tábornok segédtisztje volt. Noha csak ezredesi rangot viselt, 
mint önálló hadtestvezénylőt a szabadságharc tábornokaival együtt 
állították az aradi hadbíróság elé. Mivel a császári csapatok előtt tette 
le a fegyvert, „kegyelemből” golyó általi halálra ítélték. Az így ki-
végzettek közül ő volt az első a sorban.

A város kulturális élete a reformkorban kapott nagy lendületet. 1833-
ban alakult meg a kaszinó az egykori Plank-kertben, az ún. Kisamerika 
városrészben. A kaszinónak Széchenyi István gróf is dísztagja volt. 



216 217

BÁNSÁG

Az érdekes nevű Kisamerika városrész alapítása az 1830-as évek-
ben történt. Eredetileg erdő volt a helyén, de ezt a kincstár kiirtatta. 
A városnegyed egy szigeten terül el, és a kezdetektől fogva pompás 
családi birtokok terpeszkedtek rajta.

A Kisamerika elnevezés eredete bizonytalan. Egye-
sek szerint az 1950-es években felhúzott magas 
épületekről asszociáltak a becskerekiek Amerikára, 
mások szerint még az 1900-as évek végén kapta 
nevét és az itt épült villanegyed emlékeztetett az 
Egyesült Államokra. A harmadik magyarázat szerint 
a szigetszerű elhelyezkedése és az itt élők gazdag-
sága folytán válhatott a város szívében található „ígé-
ret földjévé”.

Az első becskereki kőszínházat 1839-ben az örmény származá-
sú Gyertyánffy család telkén lévő magtárból alakították ki, ahol a 
becskerekiek többek között Blaha Lujza, Déryné Széppataki Róza és 
Prielle Kornélia játékát is láthatták. Nagybecskereknek előbb volt kő-
színháza, mint Szegednek vagy Kecskemétnek. Jelenleg a Madách 
Amatőr Színpad működik a városban, amely csak elnevezésében 
amatőr. 1953 óta játszanak, Vajdaság-szerte fellépnek, de a határokon 
túl, így Budapesten is vannak vendégszerepléseik. Évente három be-
mutatót és mintegy harminc előadást tartanak.

Becskereken az első könyvkereskedés a főutcai Fetter-házban 
nyílt 1843-ban, itt az aradi származású Bettelheim-fivérek kiadót is 
működtettek. Az első nyomda a városban 1847-ben kezdte meg mun-
káját a megyeház mögötti Úri utca 3. szám alatt.

1920-ig Nagybecskerek Torontál vármegye székhelye volt. Az első 
vármegyeház a várossal együtt áldozatul esett az 1807-es nagy tűz-
vésznek, ekkor a megyei irattár jó része is elpusztult. A tűzvész után 
épült ki Nagybecskerek mai városképe, a széles utcák, a tágas középü-
letek és a templomok. Fischer József tervei alapján, közadakozásból 
épült fel a második megyeháza, de ez egy idő után szűknek bizonyult. 
A most is látható, klasszicista stílusú vármegyeház 1885 és 1888 
között épült Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei szerint. A két 
tervezőt bízták meg az építkezés művezetésével is, így személyesen 
felügyelték a munka folyamatát. A vármegyeháza épülete átalakítva, 
de magában foglalja a korábbi, 1810-ben épült székház főépületét is, 
illetve kétoldalt új épületszárnnyal bővült. Tetejét Zsolnay-cserép bo-
rítja, közepét torony díszíti.

A vármegyeháza alapkövének letételére 1886 no-
vemberében került sor, s az alapkő alá egy időkap-
szulát is elhelyeztek az utókornak szóló üzenettel. 
A rézurna tartalmazza az építkezésre vonatkozó 
határozatokat, az alispán azévi jelentését, a tiszti-
kar névsorát, a forgalomban lévő pénzeket, illetve a 
korabeli helyi lapok egy-egy példányát. 

A városháza melletti bal oldali utcában (a Népfront utcában) álló há-
romszintes épületben a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanő-
vérek rendje leánynevelő intézetet működtetett 1880 és 1944 között. 
Ekkor az új hatalom a nővéreket elkergette, az épületet államosította, 
melyben az utóbbi években egészségügyi szakközépiskola működött. 
A katolikus egyház a közeljövőben várhatóan visszakapja az ingat-
lant, s ekkor a magyar nyelvű oktatás kibővülhet a településen.

1919-ig a főtéren állt ittebei Kiss Ernő aradi vértanú tábornok 
szobra. Ekkor a szobrot az akkor még járó becskereki villamossal 
húzták le a talapzatáról, majd összetörték. Mára csak a feje maradt 
meg, amelyet a Városi Múzeum pincéjében őriznek. A főtéren ma 
Péter szerb király lovas szobra áll. A főtérről a Béga-part felé for-
dulva találjuk meg a Városi Múzeumot. Reprezentatív helytörténeti 
és néprajzi kiállítása van, valamint képzőművészeti és régészeti tár-
lata is figyelemreméltó. 

A város jelképévé vált az a kis híd, mely az immár állóvízzé vál-
toztatott folyócskán ível át, s amely nem sokkal a megyeháza után, 
1903-ban épült meg, a Bega folyó első vashídjaként. A kis híd a 
kisamerikai városrészből vezet be a központba. Vele szinte egy idő-
ben épült fel az azóta lebontott nagy híd is. A kis híd felépítése abban 
az időben nemcsak a közlekedési viszonyokon javított, hanem a vá-
ros ezáltal jogot nyert arra, hogy a vízen szállított gabonafélék után 
dupla vámot szedhessen.

Az elsőként épült kishíd a tragikus sorsú, a magya-
rok által igen kedvelt Erzsébet királyné nevét viselte, 
míg a néhány év múlva elkészült nagyhidat – me-
lyet a híres párizsi építész, Eiffel tervezett – Ferenc 
József királyról nevezték el. Az 1960. év szomorú 
időszak volt a város történetében, ugyanis sok más 
múltidéző, szép épülettel együtt ekkor bontották le  
a nagyhidat is.
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A hídon átérve a Kisamerikába, a Bega partján impozáns építményt 
találunk, az igazságügyi palotát. A telek eredetileg a kincstári kocs-
ma s a dohányfelvásárló állomás épületének adott helyet, mígnem 
1906 és 1907 közt a pesti Aigner Sándor tervei alapján historizáló 
eklektikus stílusban megépült az új bírósági épület, melyet ma is ren-
deltetésének megfelelően használnak. 

Az építkezés szűkre szabott költségvetésének 
voltak kellemetlen velejárói, így a díszes palotáról 
átadása után derült ki, hogy csak néhány terembe 
lett bevezetve a villanyvilágítás, hogy nem volt elég 
hely az iratok raktározásához, valamint hogy nem 
volt vízvezeték! Ezeket azóta természetesen pótol-
ták.

Az igazságügyi palota mellett, az egykori Kálvin téren áll a reformá-
tus templom. Ez a templom a becskereki gyülekezet egykori pászto-
ra, Szalay József tíz évig tartó adománygyűjtésének eredményeként 
épülhetett fel 1891-re. A lelkész az ország közel 200 települését lá-
togatta végig a nemes cél érdekében. Az igazán kecses neogótikus 
stílusú templom tervezője Zaboretzky Ferenc.

A Kisamerikában találjuk a régi szépségét sajnos már csak töredéke-
sen őrző parkot, a Plank-kertet. A valamikor látványos népkert meg-
alapítója, Plank Ferenc a becskereki erdő Bega felé lenyúló részét 
alakíttatta át parkká, majd nyitotta meg a nagyközönség számára. 
A kert közepén körönd állt, végében domb, s azon két „vártorony”, 
amelyekből az egyik még mindig megvan.

A főtérre visszamenve Péter király lovasszobrával szemben, a sé-
tálóutcától jobbra találjuk az egykori piarista gimnázium épületét. 
Az iskola valaha jelentős szerepet töltött be Nagybecskerek, sőt az 
egész Bánság életében. Alapjait 1845-ben vetették meg hosszas szer-
vezőmunka után, s 1846-ra már készen állt a tanulók fogadására. Az 
épület három részre tagolódott eredetileg, a „gymnasiális épület”-re, 
ahol a tanítás folyt (ez a Gimnázium utcára néz), az Orszler József 
tervezte gimnáziumi kápolnára (a Gimnázium utca sarkán), illetve 
a rendházra. Egyházi iskolaként 1920-ig működött, akkor a piarista 
tanárokat egy éjszaka alatt elzavarták, azóta állami iskola. Ma itt mű-
ködik a Bánság egyetlen magyar gimnáziumi tagozata. Ennek a gim-
náziumnak volt tanára Králik László (1871–1939), a magyar cser-
készet szellemi atyja. Emlékére 2002-ben táblát állítottak a gimnázi-
umtemplom belterének falán a következő felirattal: „E kegyesrendi 
– piarista templom mellett működött a rend nagybecskereki főgimná-

ziuma. Itt az 1909–10. tanév végén megjelent évkönyvben ismertette 
Králik László tanár 134 oldalas tanulmányában – először magyar 
nyelven – Baden Powell (a cserkészet megalapítója) »Scouting for 
Boys« – Cserkészet fiúknak – című könyvét. A tanulmányban jelent 
meg először a cserkésző-cserkész szó a mai értelemben.”

A „kötelező” látnivalók megnézése után kellemes sétát tehetünk a 
város korzóján, ahol kávézót és cukrászdát is találunk. Így jutunk a 
főtértől a sétálóutca másik végén balra nyíló mellékutcában a görög-
keleti szerbek szép barokk templomához, melyet 1746-ban építet-
ték Mária mennybemenetele tiszteletére.

Nagybecskerek evangélikus templomát a központtól távalabbi 
Čehoslovačka (Csehszlovák) utcában találjuk. Az épületet ma ki-
zárólag a szlovák közösség használja; akárcsak például az újvidéki 
templomot is - holott többek között magyar evangélikusok is élnek a 
városban. Ennek az az oka, hogy a szlovák evangélikus egyház püs-
pöke partizánparancsnok volt a világháború alatt, s így a kommunista 
vezetéstől olyan kedvezményeket tudott kérni felekezete számára (és 
sajnos sokszor a magyarok rovására), amilyenekről a többi egyház 
nem is álmodhatott. 

Nagybecskereken élt élete utolsó 20 évében Lauka Gusztáv (1818–
1902) író, költő, humorista, Petőfi és Jókai barátja. Egy időben a me-
gyei levéltár igazgatója is volt, háza a Stevice Jovanovity u. 12. alatt, 
sírja a katolikus temetőben található. A városban töltötte gyermek- és 
ifjúkorát Fülep Lajos (1885–1970) a 20. század egyik legsokolda-
lúbb magyar értelmiségije, művészetfilozófus, református lelkész, 
Cézanne festészetének és Ady költészetének egyik első méltatója. A 
híres becskerekiek sorába tartozik még Petrovics Emil (1930) Er-
kel- és Kossuth-díjas zeneszerző, a pesti Operaház volt igazgatója, 
Léphaft Pál karikaturista, valamint Kemény Ferenc (1860–1944), 
Pierre de Coubertinnek, a modernkori olimpiák elindítójának legkö-
zelebbi munkatársa és 13 évig a Nemzetközi Olimpiai Bizottság első 
titkára.

Szálláshely: a várossal összeépült Muzslyán található az Emmausz 
katolikus fiúkollégium, ahol nagyon szép, rendezett környezetben 4 
ágyas fürdőszobás szobákban lehet megszállni. A kollégiumban ét-
kezési lehetőség is van. Cím: Muzslya, Magyar kommün u. 56. Tel.: 
+381-23-549-814.
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Következő állomásunk, Muzslya falu tulajdonképpen nem önálló te-
lepülés, ma már Nagybecskerek része.

Muzslya, hivatalos neve: Mužlja
Lélekszám: 
1910-ben: 3247 magyar/ 76 német/ 21 szerb

A település története, látnivalói: A falu a Béga és a Tisza korábbi 
árterületén fekszik, ahol a 19. század előtt nem volt emberi település. 
Létrejöttének helyi politikai okai voltak. 

A 19. század végén Nagybecskerek város kor-
mánypárti vezetősége ingatag politikai helyzete mi-
att elhatározta, hogy pozícióját kormánypárti lako-
sok betelepítésével erősíti meg. Ez okból 1890-ben 
a város határa melletti kincstári tulajdonú legelőkre 
420 magyar katolikus családot költöztetett. 

A telepesek nagyrészt Észak-Bánságból érkeztek, legtöbben, 155 csa-
lád Szajánból. Az új település közigazgatásilag Nagybecskerek része 
lett, annak X. kerületét alkotta. Ám a városrész 1905-ben a helyiek 
küzdelmének eredményeképpen Nagybecskerek városának akarata 
ellenére Felsőmuzslya néven önálló községgé vált. 1954-ben azután 
ismét a városhoz csatolták. 

Muzslya temploma 1902-ben épült, ez a Mária Szent Neve temp-
lom. A település vallási életében fontos szerepet tölt be a Bosco Szent 
János által alapított szalézi rend, amely az ifjúság helyes nevelését 
tartja elsősorban szem előtt. 2002-ben épült fel az Emmausz Kollé-
gium, amely a szórványban élő magyar fiúknak biztosít bentlakást és 
közösséget anyanyelvükön való továbbtanulásuk érdekében. A Kol-
légiumban szállást biztosítanak turistáknak és átutazóknak is. Kap-
csolat: www.emmauszkollegium.net, illetve +381-23-527-754, +381 
-62-286-950.

Muzslyán született Sziveri János (1954–1990) az újabb kori délvi-
déki költészet fiatalon elhunyt, meghatározó alakja, az Új Symposion 
folyóirat szerkesztője. Házán (Sztevica Jovanovity u. 12.) emléktábla 
található, s a településen róla elnevezett színjátszó kör működik. Em-
lékére 1991-ben irodalmi díjat alapítottak, melyet 1992 óta évente 
adnak át tehetséges fiatal költőknek.

Becskerektől délre, már az agglomerációban találjuk Lukácsfalvát.

Lukácsfalva, 
hivatalos neve: Lukino Selo
Lélekszám: 
1910-ben: 872 magyar/ 38 német/ 26 szerb
2002-ben: 404 magyar/ 78 szerb

A település története, látnivalói: Lukácsfalva Muzslya mellett, a 
Császár-tó védett területén található. Lakossága túlnyomórészt ma-
gyar. Templomának búcsúja Kisboldogasszonykor van. Érdekes ha-
gyományt ápolnak a településen a „kancsikások”. A kancsika egy 
ostor, melyet a helybeliek nagyon ügyesen kezelnek: látványos be-
mutatókat is tartanak, mint kell vele bánni. Híres még a lukácsfalvi 
paradicsomlé és tökös málé. 

2.3. Nagybecskerektől 
(Zrenjanin) Pancsován (Pančevo)
át Keveváráig (Kovin)
Ebben a részben a Bánság Nagybecskerektől Pancsováig, illetve  
onnan Keveváráig elterülő részét mutatjuk be. Első úticélunk a 
Nagybecskerektől alig 8 kilométerre délre fekvő Écska. 

Écska, hivatalos neve: Ečka
Lélekszám: 
1910-ben: 1062 német/ 420 román/ 171 magyar/ 20 szerb 
2002-ben: 2483 szerb/ 1325 román/ 196 magyar/ 123 jugoszláv

A település története, látnivalói: A hgyomány szerint Écska nevét 
Attila hun király egyik felesége után kapta. A település a középkor-
ban vám- és révhely volt, a török hódoltság végén azonban néhány 
szerb és román család élt itt csupán. A falu határát a 18. század végén 
az örmény származású Lázár Lukács (Lázár Vilmos aradi vértanú ro-
kona) árverésen vette meg a kincstártól. A földesúri függés veszélyé-
nek megjelenésekor az écskai szerbek elköltöztek, helyükre magya-
rokat, szlovákokat, bolgárokat és románokat telepítettek. 1802-ben 
a településről a szlovákok Antalfalvára költöztek, helyükre érkeztek 
a német telepesek, akik a bolgárok 1825-ben történt elköltözésével 
kerültek abszolút többségbe. 
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1848 júliusában Écska határában verte vissza a honvédsereg Kiss 
Ernő, későbbi aradi vértanú vezetésével a Nagybecskerek elfoglalá-
sára induló szerb sereget. 

A Lázárok egykori kastélyát Lázár Ágoston építette az 1800-
as évek elején, majd a század végén az épület Harnoncourt Félixre 
szállt, aki angol romantikus stílusban bővítette tovább. Egzotikus tró-
feáiból vadászmúzeumot rendezett be itt, és többször vendégül látta 
Liszt Ferencet és Ferenc Ferdinánd trónörököst. Az épület ma Kastel 
Hotel néven kastélyszálló és étterem, így keressük, ha a faluba ér-
keztünk!

A falu jelenlegi katolikus templomáról a helyiek azt mesélik, 
hogy 1863-ban az előző, kisebb templom köré, majd fölé épült, azaz 
egészen az új épület elkészültéig nem bontották el a régit!
A főúton Belgrád felé továbbhaladva néhány kilométer múlva fordul-
junk jobbra Erzsébetlak irányába.

Erzsébetlak avagy
Nagyerzsébetlak, 
hivatalos neve: Belo Blato
Lélekszám: 
2002-ben: 583 szlovák/ 488 magyar/ 128 bolgár/ 118 szerb

A település története, látnivalói: A török idők után német telepesek 
alapították a falut, amelybe a későbbiekben számos nemzetiség köl-
tözött. A németeknek a második világháború után távozniuk kellett. 

Sokak szerint ez a kis zsákfalu ma az egyik legszebb és legrendezet-
tebb falu az egész Bánságban, amelyben a nemzetiségek igazi testvé-
riségben élnek együtt. Ez megmutatkozik például az iskolában, ahol 
olyan arányban tartanak különféle nyelveken órákat, amilyen arány-
ban az adott nemzetiség a falut lakja, illetve a tájházban is (etnoház 
néven kell keresni), ahol az itt honos különféle nemzetiségek visele-
teit és berendezési tárgyait szobánként csoportosítva nézheti meg a 
látogató.

A település vallásilag is igen vegyes. A magyarok és a bolgárok 
többnyire római katolikusok, a szlovákok rendszerint evangélikusok, 
a szerbek görögkeleti vallásúak.

Erzsébetlakon természetes a többnyelvűség. A falu 
idősebb lakosai közül nem ritka az, aki öt nyelvet is 
beszél: magyarul, szerbül, szlovákul, németül (bár

németek a II. világháború óta már nem élnek a tele-
pülésen) és bolgárul.

A lakosság egy része a háztájin kívül halászattal vagy nádtermesz-
téssel is foglalkozik. A nádaratás általában novembertől februárig 
tart, a levágott nádat kévékbe kötik és építőanyagként használják. Az 
erzsébetlaki nád Németországba és Hollandiába is eljut.

Császár-tó, 
hivatalos neve: Carska bara
Erzsébetlak körzetében, az écskai halastavak szomszédságában ta-
lálható a Délvidék egyik legfontosabb természetvédelmi területe. 
Központja a Császár-tó, amely az Öreg-Béga és a Tisza közötti ártéri 
területen fekszik. (A Béga folyó szabályozására a 18. században ke-
rült sor, ekkor alakult ki a Béga mocsaras holtága, az Öreg-Béga.) Az 
1600 hektár nagyságú természetvédelmi terület reggel 5 és este 22 
óra között látogatható. Eléréséhez Nagybecskerek felől jövet 7 km 
megtétele után Erzsébetlak (Belo Blato) felé kell lefordulni, majd 
a Sibila nevű motel után a kis útjelző táblát kell követni. Az itte-
ni vízivilág közel 250 madárfaj (ebből 140 itt is telel), valamint 24 
halfaj otthona. A növényvilág is páratlan, erre járva néha úgy érzi az 
ember, hogy valódi dzsungel veszi körül. Jó időben, tavasztól őszig 
hangulatos sétahajókázással juthatunk el az Öreg-Bégán a fehér és 
sárga tavirózsákkal borított, alig 1 méter mély Császár-tóhoz. 

A helyi hagyomány úgy tartja, hogy ezen a vidéken 
temették el egykor Attila hun királyt. Azért, hogy 
sírja háborítatlan maradjon, a Tisza vizét elterelték 
eredeti medréből, és oda temették el a legendás 
uralkodót három egymásba rakott, aranyból, ezüst-
ből illetve bronzból készült koporsóban. Ezután a 
folyót visszaterelték medrébe, a temetésen segéd-
kező szolgákat pedig megölték, hogy a király pon-
tos nyughelye örökre titok maradjon.  

Nagybecskerek felől jövet Écska után délfelé két úton is továbbhalad-
hatunk. Ha a 24-es számmal jelzett, keletebbre futó utat választjuk, kö-
vetkező megállóhelyünk Antalfalva, majd pedig Torontálvásárhely.
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Antalfalva, 
hivatalos neve: Kovačica
Lélekszám:
1910-ben:  4513 szlovák/ 329 magyar/ 103 német/ 24 szerb
2002-ben: 5697 szlovák/ 558 szerb/ 34 magyar

A település története, látnivalói: Területén a 15. század óta létez-
tek falvak, a mai település azonban csak 1802-ben jött létre. Ekkor 
evangélikus vallású szlovákok költöztek ide papjukkal és tanítójuk-
kal együtt Árva, Trencsén és Békés vármegyékből és a délvidéki 
Écskáról. Templomuk l828-ban készült el. A falu ma is a délvidéki 
szlovákság egyik legfontosabb települése.

A település a délvidéki naiv festészetnek is központ-
ja. Az egyesek szerint vitatható művészi értékű mű-
vekből álló állandó kiállítás megtekinthető a Naiv 
Művészek Galériájában, amit a tájékoztató táblák 
sokasága miatt nem lehet eltéveszteni. 

Antalfalva híres szülötte Burkus Valéria (1917–2006) író, újságíró, 
főleg mese- és ifjúsági könyveiről ismert szerző.

Antalfalva után a főútról jobbra kis kitérővel érünk Torontálvásár-
helyre.

Torontálvásárhely 
(avagy Debellács) 
hivatalos neve: Debeljača
Lélekszám: 
1910-ben: 4848 magyar/ 135 szerb/ 105 német
2002-ben: 2836 magyar/ 1735 szerb

A település története, látnivalói: Az egykor tiszta magyar reformá-
tus falu lakossága a kincstár telepítőakciója révén érkezett az 1790-es 
évektől: Hódmezővásárhelyről, Szentesről, Gyomáról és Makóról. A 
mai napig őrzik kibocsátó tájegységük ö-ző nyelvjárását. A falu ko-
rábbi neve szerbül kövér embert jelent, új nevét 1880-ban négynapos 
vásárairól, illetve arról kapta, hogy újjáalapítói között sokan Hódme-
zővásárhelyről érkeztek.

A falu első temploma a mai templomtér keleti felén állt. Ez egy 
1796-ban vályogból épült nádfedeles épület volt, amit a lakosok 
„halbak”-nak hívtak. 

A templom nevét a német „halb acht” (fél nyolc) ki-
fejezésről kapta, amely még a temesi határőrvidék 
idejéből származik. Minthogy Torontálvásárhely a 
határőrvidék peremén helyezkedett el, szigorú re-
gulának volt alávetve: minden reggel fél nyolckor 
valamennyi 18 és 60 év közti férfinak meg kellett 
jelennie névsorolvasáson a templomban. A havonta 
egynél többször hiányzók szigorú büntetést kaptak 
a katonai parancsnokságtól. A torontálvásárhelyi re-
formátusok reggel fél nyolcas harangozása – és a 
templomban fél nyolckor tartott ájtatossság – mára 
egyedülállóvá vált a térségben: Zimonytól Temes-
várig csak ők őrizték meg e régi szokást.

A „halbak”, miként a fél falu, az 1830-as tűzvészben leégett. Az új, 
monumentális, 1200 férőhelyes református templom 1833 és 1838 
között épült párját ritkítóan ékes klasszicista stílusban. A templom-
torony az 1903-as felújítást követően 52 méteres magasságot ért el. 
A Délvidék legnagyobb református templomába több mint egymillió 
téglát építettek bele. „Déli harang”-nak nevezett régi harangját még 
1816 előtt, a „halbak” ideje alatt öntötték a községben. 1848-ban, a 
szabadságharc idején fogságba került e harang, amikor szerb csapa-
tok törtek az elszigetelt magyar falura: a magyarok elmenekültek és 
1849 novemberéig nem is mertek visszajönni, s ez alatt a harangot a 
szerbiai Visnjica községbe vitték. A szájhagyomány szerint Visnjicán 
járványok kezdtek pusztítani, ezért annak lakói maguk kérték, hogy a 
harang kerüljön vissza eredeti helyére. A templom elülső bejáratánál, 
az üvegen található lyuk még a második világháború végén keletke-
zett, amikor a szovjet katonák egyike a zárt templomkapu kulcslyu-
kán keresztül belőtt a templomba.

A templom bejáratával szemben van az 1927-ben épült, színpaddal 
is rendelkező gyülekezeti otthon és imaház, s mellette a 3-as szám 
alatt a lelkészlak. A templom kerítése előtt állt – közelmúltbeli ledönté-
séig – Németh Péter volt községi párttitkár szobra, akit 1945 őszén 
gyilkoltak meg. Megöletésének a telepes szerbekkel való szemben-
állása mellett az oka volt az is, hogy igyekezett utána járni Gachal 
János 1944-ben vértanú halált halt református püspök sorsának. A 
zsidómentő tevékenységéről is ismert Gachal János 1922 és 1944 
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között Torontálvásárhelyen szolgált lelkészként, valamint ő volt a 
Délvidéki Magyar Kultúrszövetség elnöke is. 

Gachal János püspök emléktábláját a templom oldalsó bejáratánál 
láthatjuk, a templom előterében pedig kis kiállítás emlékeztet rá. 
A hagyomány szerint Gachal püspök írta a magyar közösség egy-
ben tartása, a két háború között megkezdődött kivándorlás fékezése 
végett annak a híres marasztaló nótának a szövegét, amelyet a helyi 
kántor és nótaszerző, Vitkay Gyula zenésített meg:

Megfordítom kocsim rúdját, elhagyom az ősi szülőföldet,
 Ahol fájó keservében minden szív csak darabokra törhet.
Neki vágok a világnak, száz határát összejárom sorra; 
Valahol csak nekem is jut egy szál rózsa vihar verte gyűrött 
kalapomra…
Bejártam a kerek földet, találtam is piros rózsát százat:
Tüzes borral, forró csókkal, altatták el bennem a sok vágyat…
/: Eloltani mégsem tudták, oly hazug a nagy világ, ha szép is,
Megfordítom kocsim rúdját, a kanyargós Tisza partján szebb a 
szenvedés is! :/

Vitkay Gyula emlékét őrizendő a Vitkay Hagyományápoló Társaság 
szervezésében 1996 óta évente megrendezik a Vitkay Vetélkedőt, a 
nagy népszerűségnek örvendő magyarnóta- és csárdásfesztivált. A 
VIVE-nek a József Attila Művelődési Otthon ad helyet. 

A református templom mögött áll az 1935-ben a belgrádi Oplenac 
templom mintájára épült görögkeleti szerb templom. A szerb temp-
lom melletti sarkon, az egykori takarékpénztár épületében van a 
Helytörténeti és Néprajzi Múzeum, melynek igényes kiállítása 
megtekintésre érdemes.

Torontálvásárhelyen évente 6 alkalommal ma is megszervezik a 
régió legnagyobb jószág- és kézművesvásárát, ahol manapság már 
minden mást is lehet kapni. A településen aktívak a kézimunkázók, 
akik a hagyományos pipacsmintát kedvelik leginkább (nevük is Pi-
pacs Egyesület), de fehérhímzéssel is foglalkoznak. Csigatésztát is 
készítenek, nem csak házi fogyasztásra. 

A főútra visszakanyarodva Pancsováig utazunk tovább.

Pancsova, 
hivatalos neve: Pančevo
Lélekszám: 
1910-ben: 8714 szerb/ 7468 német/ 3365 magyar/ 243 szlovák
2002-ben: 60.960 szerb/ 185 német/ 3276 magyar/ 1811 jugoszláv/ 
1402 szlovák/ 1195 macedón 

A település története, látnivalói: Pancsova Dél-Torontál gazdasági és 
kulturális központja. Középkori magyar neve Pancsal volt. A város 
már a török hódoltság ideje alatt, majd 1717-es visszafoglalása után 
a Temesi Bánságban is kerületi székhely volt. Nem sokkal ezután 
már érkeztek is a német és szerb, majd magyar és más nemzetiségű 
telepesek, így a belgrádi békekötés után gyarapodásnak indulhatott. 
Pancsova 1794-ben szabad királyi város, majd a bánsági német ez-
red főtiszti központja lett. A város gazdaságát nagyban előmozdította 
Belgrád közelsége: kikötőjében igen élénk kereskedelem folyt. Or-
szágos hírű vásárokat is tartottak itt, volt sörgyár, sóhivatal és selyem-
gyár. 1849-ben Pancsovánál aratott győzelmet a szerbek fölött Kiss 
Ernő tábornok. Ma már elképzelhetetlen, de Trianon után az 1970-es 
években rövid ideig újra működött magyar gimnázium a városban. 
Az 1999-es NATO bombázások alatt a várost is érték találatok a kö-
zelében fekvő kőolaj-finomító miatt. Az ipari üzemek közelségére 
tekintettel Pancsova az egyik legszennyezettebb város Szerbiában, 
mégis érdemes tennünk itt egy nagyobb sétát, mert a város központja 
szépen fel van újítva, és a mellékutcák is rendezettek: őrzik a monar-
chiabeli határváros hangulatát.

1896-ban épült a helyiérdekű vasútvonal Pancsova és a közeli Petre 
(Vladimirovac) között, a jellegzetes monarchiabeli vasútállomás épüle-
te ma is áll a Temes partján, a hangulatos korzón. Ma már nem indó-
házként működik: vasúti múzeumot rendeztek be benne. A vasútállo-
mástól nem messze van a város sétálutcává alakított központi tere, az 
egykori Ferenc József tér. Itt találjuk a régi, egyemeletes városházát, 
négy oszlopon nyugvó erkéllyel, homlokzatán a következő felirat-
tal: Justitia Regnorum Fundamentum MDCCCXXXIII (Az országok 
alapja az igazság, 1833). Az épület ma a Városi Múzeumnak ad he-
lyet. A kapu két belső oldalán két magyar nyelvű márvány emléktáb-
la van. Az egyiket 1887-ben helyezték el annak emlékére, hogy IV. 
Béla király 1243-ban a tatárjárás után újjáépíttette Pancsovát, a má-
sikat pedig 1896. május 1-jén Magyarország ezeréves fennállásának 
emlékére. A lépcsőházban is van egy emléktábla, melyet 1902. július 
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12-én helyeztek el arról megemlékezve, hogy Ferenc József király 50 
évvel előtte Pancsován járt, és a városházán időzött. 

A tér szemközti oldalán van az egykori Hungária szálló, amely-
nek sarkán, az egykori királyi törvényszék épületének falában 1887-
ből való emléktáblát találunk, amely arról tudósít, hogy Szent László 
király a Kopulcs vezérlete alatt szövetkezett kunokat és besenyőket a 
Temes torkolatánál legyőzte. 

A főtérről a Temes felé indulva az egytornyú katolikus templomot 
találjuk, előtte pedig a Szentháromság szobrot; a templomtól jobbra 
a szerb gimnázium épülete áll. A főtér és a Temes közti főúton az 
1807 és 1810 között épült, monumentális, kéttornyú, barokk stílusú 
Mária mennybemenetele görögkeleti templomra hívjuk fel a figyel-
met. 

Ugyanezen az úton Nagybecskerek felé haladva bal felől látjuk 
a 19. század második felében épült kupolás Urunk színeváltozása 
tiszteletére épült szerb templomot. Ikonosztázát a híres szerb fes-
tő, Uroš Predić készítette 1911-ben. A pancsovai zsinagógát Lechner 
Ödön tervezte, ám a párját ritkítóan merész küllemű szecessziós épü-
letben sajnos ma már csak közvetve: régi képek segítségével gyö-
nyörködhetünk, ugyanis a háború után lerombolták.

A Pancsova belvárosi református templom állító-
lag Jókai Mórnak köszönheti létezését. A helyiek 
úgy beszélik, hogy mikor a nagy mesélő Az arany-
ember c. regénye megírására készülve az Al-Duna 
vidékén járt, megkérdezte a pancsovaiakat, hogy 
merre találja a református templomot, mire azt a 
választ kapta, hogy „itt olyan nincsen”. Jókai nem 
hagyta annyiban a dolgot: írásaival felrázta a köz-
véleményt, így végül közadakozásból épülhetett fel 
a Temes-parti város református temploma.

A református templomot az Október 6. és a Lázár cár utca sarkán 
találjuk. A Lázár cár utcán a templom mellett áll a Petőfi Sándor 
Kultúregyesület épülete a színházteremmel és a könyvtárral. 

Pancsováról néhány kilométer megtétele után elérhető Belgrád 
(Beograd), a szerb főváros. Ha keletre, Kevevára (Kovin) felé vesz-
szük az irányt, első javasolt megállóhelyünk az egykor önálló, ma 
már közigazgatásilag Pancsovához tartozó, azzal egybenőtt székely 
telepesfalu, Hertelendyfalva. 

Hertelendyfalva, 
hivatalos neve: Vojlovica
Lélekszám: 
1910-ben: 1226 magyar/ 684 német/ 994 szlovák

A település története, látnivalói: Hertelendyfalva elődjeként az 
1865–1869-es években, az al-dunai réti földeken német és szlovák 
telepesek hoztak létre egy települést Marienfeld néven. Az 1870-es 
évekbeli áradások az akkor még befejezetlen dunai töltéseket elsö-
pörték, s az új telepeket megsemmisítették Ez után kapták meg a 
marienfeldi lakosok a Pancsovához közeli vojlovicai erdő melletti 
ármentes területet.

1882–83-ban a településre Bukovinából mintegy 
800 andrásfalvi református székely telepes érke-
zett lelkészük, Thomka Károly vezetésével. Ez a 
telepítés a századvégi „csángóláz” időszakához 
köthető, amikor a magyar politika egyik prioritása 
volt a Kárpátokon kívüli székelyek hazahozatala. A 
község székely, szlovák és német lakói külön-kü-
lön, egymással párhuzamos három utcában laktak. 
Hertelendyfalva hajdani sokszínűségét napjainkig 
őrzik a helybéliek, akik magyar, német, valamint 
szlovák utcákról beszélnek – annak ellenére, hogy 
szlovákokat már alig, németeket pedig már egyálta-
lán nem találhatunk a településen.

Az új község 1883. július 21-én Hertelendy József főispánról kapta a 
nevét. A bukovinai székelyek idevándorlása egészen az első világhá-
borúig tartott. A földművelés mellett a székelyek életformája itt is a 
Bukovinában már megszokott idénymunka lett. 1902-ben egyszerre, 
s egymás mellett építették fel jobbról a magyar református, balról 
pedig a szlovák evangélikus templomot. A két templom a Pancsovai 
útra néz, a református paplak a tér legszélső háza, ott kell jelezni, ha 
meg szeretnénk nézni a templomot. 

1922-ben Vojlovica lett a falu hivatalos neve a közeli Vojlovica 
nevű szerb kolostorról, amelyet a hagyomány szerint 1393-ban ala-
pított a Lazarevics szerb fejedelmi család. (Egyébként már 1230-ban 
is volt itt egy Vojla nevű magyar falu.) A híres kolostor ma Szerbia 
legnagyobb olajfinomítójának a területén található, emiatt évtizede-
kig zárva volt a turisták elől, de az utóbbi években ismét látogatható. 
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Az olajfinomító területén olyan egészségtelen a 
levegő, hogy néhány hónapos időtartamokra ve-
zeklőket is helyeznek a Vojlovica kolostorba, de a 
szolgálatot teljesítő szerzetesek is legfeljebb három 
évet tölthetnek el itt.

A partizánok bosszúhadjárata a második világháború végén a helybé-
li magyar közösséget – a lelkész kivételével – megkímélte. Őt viszont 
a parókiáról hurcolták a vesztőhelyre. 

Jelenleg Hertelendyfalva már nem önálló település, 1964-től 
Pancsovához csatolták. Ám a lakosság jelentős része továbbra is ma-
gyar, bár a II. világháború óta szerbek is nagy számban költöztek ide. 
A falubeliek megélhetését többnyire a gyáripar biztosítja a szomszé-
dos nagyvárosokban. 

A székely eredetű lakosság továbbra is őrzi hagyományait, Tamási 
Áron művelődési egyesületük és kézimunkaszakkörük nemzetkö-
zileg is ismert (székely varrottasukkal, keresztszemes hímzéseikkel 
állandó résztvevői a kézimunka-kiállításoknak). Őket keressük, ha 
varrottasgyűjteményükre vagy a székely szobára vagyunk kíváncsi-
ak, tel.: +381-13-47-062.

A legutóbbi délszláv konfliktus idején, 1999-ben amerikai repülők 
uránmagvas lövedékekkel bombázták a hertelendyfalvi utcáktól alig 
pár száz méterre fekvő olajfinomító tartályait. Pancsova térségében 
azóta ötszörösére emelkedett a rákos megbetegedések száma.

Továbbhaladunk utunkon, majd amikor beérkezünk Kevevára (Kovin) 
településre, nem balra fordulunk a centrum irányába, hanem jobbra a 
következő bukovinai székely falu, Székelykeve felé.

Székelykeve, 
hivatalos neve: Skorenovac
Lélekszám: 
1910-ben: 3332 magyar/ 542 német/ 440 bolgár/ 115 szlovák/ 57 szerb
2002-ben: 2232 magyar/ 141 szerb/ 77 bolgár

A település története, látnivalói: A mai lakosok úttörő ősei, a szé-
kely telepesek 1883-ban nem ide érkeztek meg, ahol most találjuk a 
falut, hanem a Duna árterületén fekvő Gyurgyevóra. A Székelykeve 
őseként számon tartott települést (nevét a terület egykori birtokosa, 
Gyurgyevics ezredes után kapta) 1868-ban alapította meg a bánsági 

német ezred abból a célból, hogy az oda költöztetett katolikus bol-
gár (helyi nevük paltyán vagy paltyén) és német telepesek gátakat 
építsenek a Duna mentén, majd kiszárítsák, és termőfölddé alakítsák 
a réteket. A bukovinai falvakból idetelepített székelyeknek is ez lett 
volna a feladatuk, azonban a folyam erősebbnek bizonyult az ember-
nél. Folyamatos volt az árvízveszély, és a földművelésre alkalmatlan 
területen a mocsárvidékekre jellemző betegségek tizedelték a földbe 
vájt kunyhókban meghúzódó székelyeket, akik közül sokan inkább 
visszatértek Bukovinába. 

Az „új honfoglalókként” ünnepelt telepesek keserves életkörülmé-
nyeit példázza a következő levél, amit Barabás Márk gyurgyevói es-
küdt írt 1883-ban, melyben a hazatelepítést levezénylő Gromon De-
zsőnél könyörög sorsuk megjobbításáért: „Mi szegény Fogagyisteni 
Népség Esedezünk és kérjük Igen Szépenn a kormány Biztos urat mint 
biztos Pártfogonkat hogy legyen szíves ő Nagysága Minket Másik 
hejre telepítteni innen. (…) Mihelyt egy kevesset esik azonnal tele 
van a kunyhonkis vízzel, elrodhadot mondhatni mindenünk, kiveszet a 
veteményünk a víz mijatt, aztmondhassuk hogyha a korman Biztos Úr 
ő nagysága nemkönyörül mi rajtunk akor Még a Szívünkis el hervad 
mi bennünk mielőtt itt meg Megörökösödnénk.”

A kérés meghallgatásra talált, a falut 1887-ben átköltöztették a je-
lenlegi Székelykeve területére, amely akkoriban lakatlan domb volt 
a kevepallósi és a kevevárai határ löszteraszán. Egy évvel később a 
Duna áttörte a gátakat, és nem csupán az egykori Gyurgyevó terü-
letét, de a székelykevei határt, valamint Sándoregyháza nagy részét 
is elöntötte. Székelykevén 1889-ben mégis megkezdte működését az 
első iskola, és 1892-re a falu katolikus temploma is felépült. A he-
lyi magyarság megmaradásában nagy szerepe volt az 1900-as évek 
első évtizedeiben itt működött plébánosnak, Selling Józsefnek, aki 
görögkeleti vallású embert nem volt hajlandó székelykeveivel ösz-
szeesketni. 

Székelykevén 1944 őszén elmaradtak a tömeges vérengzések, hála 
a helybéli szerb patikusnak, Pavlović Vukašinnak, aki személyesen 
szavatolta, hogy a helyi magyarok ártatlanok – a németeket azonban 
innen is elhurcolták.

A puha diktatúra éveiben az elvándorlás itt is óriási méreteket öltött. 
Ezt illusztrálja, hogy ma, ha az emigrációban született gyermekeket is 
ideszámítjuk, több székelykevei él Ausztráliában, mint a faluban. Az 
idegenbe szakadtak többsége azonban nagyon ragaszkodik gyökere-
ihez. Mi sem példázza ezt jobban, mint hogy a melbourne-i kolónia 
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futballcsapatát Kék Duna FC-nek nevezik, akárcsak a székelykevei 
labdarúgók együttesét.

A falubeliek ittlétük kezdeteitől mindig megünneplték első, szent 
királyunk napját. Ha másképpen nem engedte a hatalom, akkor úgy, 
hogy Szent István másnapján kiszekereztek az egykori Gyurgyevó 
szomszédságában fekvő Szakadóhoz, ahol annak idején áttörte a gátat 
a Duna. A Szakadó az a gödör, amelyet a székelykeveiek ősei ás-
tak ki a Duna-gát építésekor, s amelyet a töltésen áttörő Duna valaha 
megtöltött vízzel. Ez a tó mára teljesen elmocsarasodott, így a kör-
nyék magyarjai manapság inkább a Kevevára melletti bányatónál, a 
Sljunkarán ünnepelnek.

Székelykeve a környék napjainkra legismertebb települése. Ha-
gyományait és csíki székely nyelvjárását hűségesen őrzi, s a világ 
talán legdélebbi székelykapujával és székely kopjafáival sőt, ka-
tolikus templomában a legdélebbi Szent István királyt ábrázoló 
oltárképpel is büszkélkedhet. Fejlett faluturizmusának hála sokan 
választják kiindulópontjuknak a környéket felfedező csillagtúrákhoz. 
Székelykevéről indulva például egynapos kirándulás során bejárhat-
juk a Kazán-szorost is, de ellátogathatunk a közeli Szendrőre vagy 
Belgrádba is úgy, hogy közben jutányos áron élvezhetjük az al-dunai 
székelyek vendégszeretetét.

Székelykeve világhírű szülötte Dani Zoltán, a jugo-
szláv néphadsereg nyugállományú ezredese. Neve 
1999. március 27-ével került be a történelemköny-
vekbe. Aznap este a Belgrád védelmével megbízott 
zászlóaljparancsnok légvédelmi egységével lelőtt 
egy F-117-es amerikai lopakodó harci repülőgépet. 
A radarok számára láthatatlannak mondott gépet 
Dani egy elavult fegyverrel semmisítette meg, me-
lyen egy – a parancsnokai által nem engedélyezett 
és máig titokban tartott – egyszerű újítást alkalma-
zott. Daniéknak 20 másodpercük volt a cél beméré-
sére, a Néva márkájú légvédelmi rakéták üzembe 
helyezésére és kilövésére. Az F-117-es csúcstech-
nológiája a 21. másodpercben már lehetővé tette 
volna a bekapcsolt földi radar megsemmisítését. A 
légvédelmi rakéta a 18. másodpercben csapódott a 
legyőzhetetlennek hitt vadászbombázóba. 

Az augusztusi székelykevei Nyári esték sorozat színes kulturális 
programkínálattal a humoresttől színielőadásokig mindenkinek szó-
rakozást jelenthet.

Vendéglátás: Az Akvárium csárda és egy kis üzlet tulajdonosa, illet-
ve a faluturizmus szervezője Dani Ernő.
Tel.: +381-641-421-069, +381-137-640-66. 

Székelykevéről a Duna mentén haladva felkereshetjük a harmadik 
székely telepesfalván Sándoregyházát is. 

Sándoregyháza, 
hivatalos neve: Ivanovo
Lélekszám: 
1910-ben: 1245 magyar/ 830 bolgár/ 443 német
2002-ben: 452 magyar/ 307 bolgár/ 223 szerb

A település története, látnivalói: A korábban Sándoregyháza helyén 
fekvő településeket elmosta a Duna. A falu legelső lakói, akik1868-ban 
települtek ide, besenyői katolikus bolgárok (helyi nevükön paltyánok 
vagy paltyénok) valamint bánsági németek voltak. 1883-tól 1886-ig 
bukovinai székelyek is beköltöztek a faluba, ők a Kárpátokon-túli 
Andrásfalváról és Istensegítsről érkeztek, és mintegy 800-an voltak. 
A falu ma a hajdani templomépíttető, Bonnáz Sándor csanádi püspök 
emlékezetére viseli a Sándoregyháza nevet. Bár a Duna 1888-ban és 
1897-ben újból elöntötte a falut, az 1889-re felépült Szent Vendel 
templom épen maradt, és a lakosok sem költöztek el. 

A település lakossága 1945 után indult fogyásnak, előbb a németek 
kiüldözése, majd az 1960-as évektől kezdődően a külföldi munka-
vállalás, illetve kitelepülés okán. Volt olyan év, amikor a magyar tan-
nyelvű iskola egyik osztályában 32-en kezdték a tanévet, de nyárra 
csak 13-an maradtak. Az utóbbi években Belgrádból és Pancsovából 
sokan vettek itt házat, nyaralót, ami remélhetőleg a település hanyat-
lásának végét jelenti majd. 

A magyarság lélekszámának drasztikus fogyása 
ellenére Sándoregyháza 2002-ben még mindig a 
világ legdélibb relatív magyar többségű telepü-
lése volt, ami ráadásul délebbre van, mint Belgrád 
belvárosa! 
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A falu etnikai képének sokszínűségét mutatja, hogy a helyi újságban 
8-10 nyelven jelennek meg írások a helyieket érintő kérdésekről, ami 
talán világviszonylatban is egyedülálló.

A falu környéke a horgászok paradicsoma.

A Bukovinából érkezett székelyek falvainak meglátogatatása érdeké-
ben tett kitérőnk után térjünk vissza Kevevárához.

Kevevára, hivatalos neve: Kovin
Lélekszám: 
1910-ben: 2200 szerb/ 2650 német/ 1726 román/ 711 magyar
2002-ben: 11.513 szerb/ 786 magyar/ 418 román

A település története, látnivalói: Kevevára az egykori Keve várme-
gye központja volt, első írásos említése 1071-ből származik. A ta-
tárjárás előtt a Bizánc felé irányuló kereskedelem egyik központja 
volt. Talán az első városa volt Magyarországnak, ahová nem sokkal 
az Árpád-kort követően számottevő szerb lakosság települt. A Csepel 
szigeti Ráckeve erről a városról kapta nevét, miután az itteni szerbek 
a török elől odamenekültek. Vára 1457-ben 1 évre szerb, majd 1556-
tól tartósan török kézre került. A római katolikus templom 1827-
ben, a román görögkeleti templom 1905-ben épült. Keve várának 
szerény romjait „gradište”-ként keressük a város déli szegletében, a 
Lázár cár utca végén, a Dunavska (Duna) utcában. Ma egy középka-
tegóriás szálló (Hotel Grad) van a vár sáncainak közepén. Kevevárán 
található még egy I. világháborús katonai temető is.

Keveváráról – a már korábban bemutatott székelykevei és sándor-
egyházi kitérőn kívül – folytathatjuk utunkat a Dunán átívelő hí-
don keresztül délre a monumentális erődítményéről híres Szendrőre 
(Smederevo), vagy a Duna mentén kelet felé a román határig. Vá-
lasszuk most az utóbbi útirányt. (Szendrő története és látnivalóinak 
ismertetése az Al-Dunáról szóló 4. fejezetben található).

Fehértemplom (Bela Crkva) felé menet először a Delibláti 
homokpusztával és az itt fekvő magyar többségű településekkel is-
merkedünk meg.

A Delibláti homokpuszta, régi 
magyar nevén Makszond puszta
A 35 km hosszú, 9-12 km széles, ellipszis formájú Delibláti homok-
puszta egyedülálló természeti jelenség kontinensünk nyugati felén, 

„európai Szaharának” is nevezik. Domborzatára a homokdűnék jel-
lemzők, melyeket a kossava nevű szél alakított hatalmas erővel. A 
szelek által összehordott homok mélysége helyenként a 200 métert 
is meghaladja!

A terület nem volt mindig sivatagos, még egy 1723-as Bánság-tér-
kép sem ilyennek jelöli. Vélhetően a törökök által az 1770-es években 
történt felégetése után pusztásodott csak el. A Deliblát rekultivációját 
1808-ban kezdték meg, s a homokot 100 év küzdelmes munkájával 
sikerült csak újra megkötni. A terület közel felét beerdősítették, leg-
inkább hárs- és nyárfával, illetve feketefenyővel ültették be. Így a 
homokpuszta jellegzetes domborzati viszonyairól, a szél által folyton 
alakított homokdűnékről csak néhol kaphatunk képet.

Ma már 900 fajta növény található a Delibláton, amelyek közül ki 
kell emelni a szappangyökeret, amely régen a szegények megélhetését 
biztosította, akik gyógy- és tisztítószerként hasznosították, valamint a 
sikárgyökeret, amiből súrolókefét csináltak, illetve a kámforfűt, amit 
meg ruhakefe készítéséhez használtak. Gazdag a terület madárvilága 
is: 93 féle madár költ benne. Erdeiben róka, farkas, vaddisznó, vad-
macska és szarvas is él. 

A homokpuszta szélén több település is létesült a 19. század végén, 
Wekerletelep, Sziváktelep, Pálffytelep, Emánueltelep, de a puszta 
belsejében csak egy: Fejértelep. E települések azt követően jöttek 
létre, hogy a filoxéra Európaszerte elpusztította a hegyvidéki sző-
lőket. Mivel a járvány a homokos területeket elkerülte, a szőlőter-
mesztés reményében szegény, de vállalkozó kedvű emberek települ-
tek a homokpusztába. Legtöbbjük azonban nem járt sikerrel, mert a 
Delibláton igen mostoha természeti viszonyok uralkodnak.  Nagy 
a hőmérsékletingadozás, így a korai fagyok miatt három, sőt volt, 
hogy csak ötévente lehetett szüretelni. Az egykori telepek közül ma 
már csak két magyarlakta falut kereshetünk fel: Emánueltelepet és 
Fejértelepet. 

Emánueltelep és Fejértelep, 
hivatalos nevük: 
Šumarak és Šušara
Lélekszám: 
Emánueltelep 2002-ben: 62 magyar/ 54 szerb/ 5 román
Fejértelep       2002-ben: 241 magyar/ 82 szerb 
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A települések története, látnivalói: 
Emánueltelep Kevevárától alig 16 km-re, a homokpuszta déli szélén 
fekszik, mellette halad el a főútvonal. Magyar lakosai zömmel az I. 
világháború után érkeztek Észak-Bácskából, majd a 60-as években 
az erdőn kívüli részre települtek át, ahol a település ma is található. 
Emánueltelepen az út melletti vegyesüzletben kérhetünk útbaigazí-
tást arra nézve, hogy a vadászház közelében hol találjuk azt a tűzfi-
gyelő kilátót, amelyről jól belátható a homokon nőtt erdővel borított 
terület.

Fejértelep a Delibláti-homokpuszta közepében fekszik. Ezt a dél-
bánsági települést körös-körül homokon nőtt erdő övezi, de nem a 
fák ölelése miatt van elzárva a külvilágtól: nincs vezetékes telefon, 
sem térerő, nyári szünidő idején pedig még az autóbusz sem jár.

A falu környékéről szóló első adatok 1820-ból származnak. A te-
lepülés akkor még nem létezett, de akkoriban kezdődött a homok 
megkötése fák telepítésével. A mostani Fejérteleptől keletre volt ere-
detileg egy Szusara nevű, gyümölcstermesztésből és szőlészetből élő, 
németakta település. A régi Szusarát az 1860-as évektől kezdve tele-
pítették be, az után, hogy a Versec körüli hegyeken tönkrement a sző-
lő, s ezt a homokos területet találták jónak szőlőtermesztésre. A falu 
német lakóit 1945-ben elüldözték, házaikat lebontották. Csak a teme-
tő maradt meg igen gazos állapotban, és a falucska kápolnája, amely 
aztán 1988-ban rejtélyes körülmények között leégett. Fejértelepet 
1896-ban alapították, és az akkori földművelésügyi miniszterről ne-
vezték el, de csak az 1900-as évek elején épültek az első házak. Az 
egyházi feljegyzések szerint 1935-ben volt a legtöbb lakosa: 924 fő, 
katolikus vallásúak, zömmel magyarok.

Fejértelep új temploma 1994-ben épült fel, az építkezéshez az 
egykori német falu leégett kápolnájának tégláit is felhasználták. A 
templom Szent László tiszteletére van felszentelve. Minden év jú-
lius 27-én megünneplik védőszentjüknek, Szent Lászlónak, illetve a 
templom felszentelésének emléknapját.

Fehértemplom előtt 21 km-re található Dunadombó (Dubovac), 
1323-ban Dombo néven említik először. Egykori várát 1414-től em-
lítik, mint a kevei ispán alá tartozó al-dunai végvárat. Pontos helye 
nem ismert.

Itt érdemes kis kitérővel lelátogatni a Duna partjára, ahol dús nö-
vényzet, vízi madarak és egy kedvelt horgászhely várja a fáradt uta-
zót.

Fehértemplom előtt, Temespalánka (Banatska Palanka), illetve 
Ópalánka (Stara Palanka) felé jobbra lefordulva a főútról nemsokára 
kijutunk a Dunához, ahol komppal kelhetünk át a túlsó partra. (Ezt 
az útirányt részletesen az Al-Dunát bemutató 4. fejezet keretében is-
mertetjük.)

Fehértemplom, 
hivatalos neve: Bela Crkva
Lélekszám: 
1910-ben: 6062 német/ 1994 szerb/ 1806 román / 1213 magyar/ 
312 cseh 
2002-ben: 8222 szerb/ 511 cseh/ 267 jugoszláv/ 188 román/ 
180 magyar

A település története, látnivalói: A római korban Alba Ecclesia 
néven állt itt település, a középkorban pedig 1355-ben esik szó 
Fejéregyházáról e területen. A török idők után 1717-től a Duna for-
rásvidékéről és a Rajna vidékéről németek, 1750-ben szerbek és ro-
mánok, 1818-ban pedig elzászi és württembergi németek érkeztek. 
Fehértemplom újratelepítője, Claudius Florimund Mercy (1666–
1734), a Bánság első katonai és civil kormányzója (1716–1733) volt. 
A település 1774 és 1872 között a katonai határőrvidékhez tartozott, 
sőt 1845-től az Illír-bánsági ezred székhelye is volt. 1848-ban a város 
határában a magyar csapatok Maderspach Ferenc honvéd százados 
vezetésével háromszor verték vissza a szerbek támadását. A kiegye-
zést követő időszak békés fejlődésére vall, hogy 1877-ben itt alapí-
tották a Délvidék első múzeumát. Ekkoriban végezte itt a középis-
kolát Franz Herzog, aki Herczeg Ferenc néven a két háború közötti 
magyar irodalom emlematikus alakja volt, 1924-ben Az élet kapuja 
című regényét Nobel-díjra is jelölték. 1944 őszén a várost a szer-
bek internálótáborrá alakították, ahol a német lakosság nagy része 
életét vesztette. Fehértemplom katolikus temploma 1806-ban épült 
és Szent Anna a védőszentje. 1780-ban épült fel a Szt. Péter és Pál 
görögkeleti templom. Az I. világháború alatt a városban hadikórház 
működött, az itt elhunyt katonákat a katolikus temető elkülönített ré-
szében helyezték örök nyugalomra. A katonaparcella ma is megvan, 
az 1914. augusztus 10-én elsőként itt eltemetett hősi halott Alföldi 
János magyar huszár volt. 

Fehértemplom környéke vizekben gazdag, a horgászok paradicso-
ma. A település előtt található tavak nyáron vonzzák a pihenni, fel-
üdülni vágyókat. A település bortermeléséről is híres.
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Érdemes egy rövid sétát tennünk a városban. Ha a homlokzatok 
kopottasak is már, ha az utcákon szinte csak szerb szó hallatszik is, a 
város ma sem tagadhatja egykori német voltát. 

Érdekesség, hogy a város legtöbb régi utcájában 
a mai napig megmaradtak az épületeken az 1918 
előtti házszámtáblák. Ezeken egykor felül magya-
rul, alul németül szerepelt az utca dualizmus kori 
neve. Bár a százéves táblácskák magyar és német 
feliratait igyekeztek eltüntetni, a figyelmes szemlélő 
a mai napig megtalálhatja az egykori Vilmos csá-
szár utat, a „Deák Ferencz” teret vagy az Orsovai 
utat, esetleg a Vendelin „utczát”.

Fehértemplomtól keletre Szőlőshegy (Kaluđerovo) településnél 
szerb-román határátkelőhely működik.

2.4. Nagybecskerektől (Zrenjanin)
Versecig (Vršac), 
kastélyok nyomában
Nagybecskereket kelet felé elhagyva közel 30 km után balra fordulva 
Módos (Jaša Tomić) városkánál érjük el a román határt.

Módos, 
hivatalos neve: Jaša Tomić
Lélekszám: 
1910-ben: 1941 német/ 1374 szerb/ 878 magyar
2002-ben:  2126 szerb/ 251 magyar/ 6 német

A település története és látnivalói: Módost 1323-ban említik elő-
ször, már akkor a mai nevén, ekkor jutott ugyanis Módosi András 
mester birtokába. 

A városkát és környékét 1918. novemberében szerb 
csapatok szállták meg, 1919 júliusában azonban ro-
mán katonák érkeztek a helyükre, és a város a triano-
ni békediktátum alapján Magyarországtól Romániá-
hoz került. 1924-ben Románia és a Szerb–Horvát–
Szlovén Királyság területcserében  állapodtak meg.

Ennek megfelelően Zsombolya és annak környékén 
több mint 10 falu 27 ezer lakosával Romániához, 
míg Módos, Káptalanfalva, Párdány és Surján közel 
8 ezer lakossal a délszláv államhoz került. A terület 
többségi német lakossága így néhány év alatt több-
ször is országot váltott anélkül, hogy költözködnie 
kellett volna.   

A település szerb nevét Jaša Tomić (1856–1922) szerb publicistá-
ról és politikusról kapta. Módos római katolikus temploma 1911-
ben épült Nagyboldogasszony tiszteletére neogótikus stílusban, és 
Közép-Bánság legnagyobb templomaként tartják számon. A második 
világháború végéig német többségű volt a település, ekkor azonban 
innen is elhurcolták a svábokat. Évtizedekkel később, 2009-ben egy 
régi sváb parasztház megvásárlásával a református egyház imahá-
zat hozott létre a helyi magyar szórványközösségnek, amelyben a 
hitéleti tevékenység mellett szórványgondozással is foglalkoznak: is-
tentiszteleteket és anyanyelvápoló foglalkozásokat is tartanak. Az al-
kalmakon a helyi magyarok felekezetre való tekintet nélkül örömmel 
vesznek részt, hiszen végre magyar szót hallhatnak. Módos közelé-
ben határátkelő van Románia felé, amely a közeljövőben nemzetközi 
forgalom számára is járhatóvá válik.

Módos közelében található egy csöppnyi magyar falucska:

Káptalanfalva, 
hivatalos neve: Busenje
Lélekszám: 
1910-ben: 155 német/ 112 magyar
2002-ben: 80 magyar/ 6 jugoszláv/ 4 szerb

A falut mint a „legkisebb, de legmagyarabb” bánsági 
szórványtelepülést emlegetik. A 20. század közepé-
ig túlnyomórészt németek lakták, csak a németek 
kiűzésével vált szinte színmagyar faluvá.

A falut először 1820-ban említik püspöki iratokban. A kilencvenes 
évek végi NATO-bombázások idején ismeretlen tettesek felrobban-
tották katolikus imaházát, de 2002-ben felépült új temploma. A 2005-ös 
árvíz az egész falut elöntötte, 28 házát teljesen újjá kellett építeni, 
mára a templomon kívül csak egy régi háza maradt. Az árvíz ugyan-
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akkor a térségre, illetve a helyi magyar közösségre irányította a ma-
gyar szervezetek figyelmét. Iskola és kocsma nincs Káptalanfalván, 
de immár új művelődési ház is szolgálja a közösséget.

Ha nem kanyarodunk le Módosra, hanem a Versec (Vršac) felé tartó 
főutat választjuk, rövid távon belül több megállóhely is vár ránk.

Bóka, hivatalos neve: Boka
Lélekszám: 
1910-ben: 1397 szerb/ 624 magyar/ 620 horvát/ 241 német
2002-ben: 994 szerb/ 482 magyar/ 83 horvát

A település látnivalói: A településen található az 1835-ben épült 
Jagodics-kúria és szállás, területén értékes növényritkaságokkal. A 
falu közepén álló katolikus templom 1840-ben épült klasszicista stí-
lusban. Bókán a neogótikus stíluselemeket mutató kukoricagórékra 
hívjuk fel még a figyelmet.

Kanak, hivatalos neve: Konak
Lélekszám: 
1910-ben: 639 szerb/ 550 magyar/ 67 német/ 25 horvát 
2002-ben: 401 szerb/ 371 magyar/ 73 bolgár

A település látnivalói: Itt található a torontáli kastélyok egyik leg-
szebbike, a Dániel-kastély. A vasútállomás és a Berzava (régi ma-
gyar nevén Pogáncs) folyócska hídja közt áll az örmény származású 
szamosújvárnémeti Dániel László által 1898-ban építtetett, színes 
Zsolnay cserepekkel fedett úrilak. Fénykorában gyönyörű, ritka nö-
vényekkel teli park övezte, ennek maradványai ma is láthatók. Dániel 
László, Torontál vármegye alispánja, majd Nógrád vármegye főis-
pánja a Trianont követő délvidéki földreform után, 1921-ben birtokai 
zömét elveszítette, kastélyából árvaház, majd általános iskola lett. 

A Tri bresta (A Három szilfához) étteremben megebédelhetünk a te-
lepülés központjában.

Óléc, hivatalos neve: Stari Lec
Lélekszám: 
1910-ben: 447magyar / 360 német/ 138 szerb/ 92 bolgár 
2002-ben: 791 szerb/ 156 magyar/ 20 horvát/ 20 macedon

A település látnivalói: Ólécen három kastély is található. Az egyiket 
Dániel Pál építette 1890-ben, a másikat Dániel János 1894-ben. Ma 
mindkettőben lelkibetegeket ápolnak. A fáma szerint az akkor kiépü-
lő vasútvonal nyomvonalát Dániel Pál közbenjárására vezették úgy, 
hogy a Dániel-kastély mellett haladjon el, ráadásul a vasútállomás 
épülete is különbözik a többi monarchiabeli, egyen-tervek alapján 
készült állomásépülettől, habár ezt akkoriban törvény szabályozta.

A harmadik kastélyt a faluhoz képest a Kanak–Istvánvölgy 
(Hajdučica) országút túlsó oldalán, a településen kívül, de nem mesz-
sze az óléci elágazástól a bánsági pusztában találjuk. Az 1904-ben 
Botka Béla (1906–10-ig Torontál vármegye főispánja) által építtetett 
Botka-kastély hangulatában az egyik legsajátosabb úrilak a Délvi-
déken, több építészeti stílus is felismerhető rajta a gótikától a klasz-
szicizmusig. Kétemeletes tornya és fogazott szélű teteje látványos, 
keleti oldalán pedig a Botka-család címere látható, benne a hatágú 
aranycsillagot tartó oroszlánnal. Mára a címert a kastélyhoz hasonló-
an fehérre meszelték át, a tervek alapján fogadóvá alakítják majd. 

Azt mesélik, hogy mikor Ferenc Ferdinánd oszták-
magyar trónörökös szalonka- és őzvadászatot tar-
tott errefelé, akkor Botkáéknál vendégeskedett. Az 
öregek azt is tudni vélik, hogy Botkáék úgy utaztak 
egykoron Budapestre, hogy a kastély ura egy egész 
személyvagont bérelt felesége számára. 

Botkáék virágzó gazdaságára az első világháborút követő agrárre-
form nagy csapást mért, ráadásul egyre nagyobb adósságokba ke-
veredtek. Vannak, akik szerint Botka elkártyázta a vagyonát, mások 
szerint lelkibeteg felesége gyógyíttatása emésztette fel minden pén-
zét. Botkáék 1938-ban jutottak a tönk szélére, s a kúria árverésre ke-
rült. A falusiak emlékezete szerint Botka Emma, amikor meghallotta, 
hogy elárverezik az uradalmat és a kastélyt, felment a torony tetejére, 
s ott felgyújtotta magát. 

Óléctől 2 km-re van Szécsenfalva.

Szécsenfalva, 
hivatalos neve: Dužine
Lélekszám: 
1910-ben: 607 német/ 45 magyar
2002-ben: 119 szerb/ 68 macedón/ 18 szlovén/ 5 magyar
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A település története: Szécsenfalvát Szécsen Miklós gróf alapította 
1830-ban, s németeket telepített ide, akikből a második világháború 
után egy lélek sem maradt, 1952-ben templomukat is lerombolták. 
Szécsenfalván volt 1944 után azon internálótáborok egyike, ahol 
sok német lelte halálát. A Bánságban az elűzött német lakosok helyét 
balkáni telepesek foglalták el. Huszonegy német templom és imaház 
vált ekkor a földdel egyenlővé. Beresztóc, Ernőháza, Katalinfalva, 
Begafő, Istvánfölde, Csősztelek, Almás, Nagygáj, Györgyháza, 
Nákófalva, Szenthubert, Tószeg, Mollyfalva, Omlód, Szárcsatelek, 
Plosic, Lázárföld, Rezsőháza, Begaszentgyörgy, Zsigmondfalva 
mind templom nélkül maradt a németek elűzése után.

Istvánvölgy, 
hivatalos neve: Hajdučica 
Lélekszám: 
1910-ben: 758 német/ 630 szlovák/ 183 magyar/ 100 szerb/ 46 román
2002-ben: 579 szlovák/ 419 szerb/ 159 magyar/ 123 macedón

A település története, látnivalói: Istvánvölgyön szépen felújított, 
klasszicizáló stílusú kúriát, s mellette parkot találunk. A helyi birto-
kot az örmény származású Damaszkin család vásárolta meg a kincs-
tártól, s 1809-ben falut alapítottak itt szlovákok betelepítésével, akik-
nek kék tetejű evangélikus templomát a falu főutcáján látjuk. Idővel 
a Damaszkinok elszegényedtek, s az uradalom Dungyerszki Lázáré 
lett, aki 1901-ben építtette a ma is álló kastélyt. A birtokon Lázár 
lánya, Olga vezetett modern mintagazdaságot – ménese volt, meri-
nói juhai, virágkertészete és kendergyára. Az 1920–30-as években az 
uradalom és a vasútállomás között keskeny vágányú vasúton lóval 
vontatott vagonokban közlekedtek a birtok dolgozói. A jó állapotú 
kastély és a melléképületek jelenleg a fölművelési szövetkezet tulaj-
donában vannak. (A kastély megtalálásához a „Park Dvorca” táblát 
kell követni.) Ma is figyelemreméltó a kastélypark ápolt növényzete, 
és még áll az istálló (benne ma varroda működik), sőt a régi jégvermek 
is felismerhetőek.

Zichyfalva, 
hivatalos neve: Plandište
Lélekszám: 
1910-ben: 2464 német/ 286 magyar/ 27 román/ 25 szlovák/ 15 szerb
2002-ben: 2536 szerb/ 910 macedón/ 243 magyar/ 168 jugoszláv 

A település története, látnivalói:  A falu nevét Zichy Ferenc udvari 
tanácsos után kapta, mai szerb elnevezése 1945 óta létezik csupán. A 
településre az első német telepesek 1783-ban érkeztek, templomuk 
1812-re épült fel. 1848-ban a szerb felkelők támadását a nemzetőrök 
e falu határában is visszaverték. A templom körüli teret, az egykori 
Erzsébet teret – hasonlóan sok más magyarországi településhez – 
egykor Erzsébet királyné mellszobra díszítette. Később Ferenc József 
is szobrot kapott itt. Ma már mindkettőt hiába keresnénk.

A békeidők épített emléke Zichyfalván a mai községháza, amely 
1889-ben készült egy pesti nagyvállalkozó nyaralójának, valamint az 
1891-ben épült vasútállomás épülete, illetve az 1908-ban épült egy-
kori városháza, ami ma a bíróság épületeként szolgál.

E helységet a románok egykor Mormintyének, ma-
gyarul temetőnek hívták, arra tekintettel, hogy a 
népi emlékezet szerint Savoyai Jenő herceg hadai 
1716-ban itt verték meg a törököket. 

A településen működő rádióadónak köszönhetően a Mária Rádió 
műsora Dél-Bánátban is fogható. A rádió fél napig magyarul, fél 
napig horvátul, illetve heti 1-1 órában szlovák és ruszin nyelven is 
sugároz adást.

Zichyfalva szülötte Csuka Zoltán (1901–1984), költő, műfordító, 
az Út című folyóirat alapítója, a Kalangya folyóirat egyik kezdemé-
nyezője, az 1928-ban megjelent első délvidéki versantológia, a Kéve 
szerkesztője,  Magyarországra költözése után a délszláv irodalom ki-
magasló magyar nyelvű tolmácsolója. 

Mielőtt beérnénk Versecre, két kis kitérőt is teszünk. Előbb közvetlen 
a határ mellé Nagygájra, majd az ellenkező irányba, Ürményházára.
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Nagygáj, 
hivatalos neve: Veliki Gaj
Lélekszám: 
1910-ben: 1456 szerb/ 743 magyar/ 620 német/ 58 román
2002-ben: 670 szerb/ 72 cigány/ 15 magyar

A település története, látnivalói: Első írásos említése 1355-ből való 
Gaj néven. A török időkben elpusztult település helyére 1811-ben ka-
tolikus németeket telepítettek, templomuk 1855-re épült fel. 1888-
ban a településhez csatolták Malenitzfalvát, így szerb többségűvé 
vált. A németeket 1944 után elűzték, templomukat az 50-es években 
le is rombolták. A település lakossága az utóbbi évtizedekben jelentő-
sen csökkent, a fiatalok elvándoroltak.

A település hajdanvolt dísze a 18. században épült kastély 1885-
ben került Dániel Ernő báró birtokába, előtte a Malenicza családé 
volt. Malenicza János adományként kapta II. József császártól 1783-
ban a birtokot, s vadászkastélyt építtetett rajta. Dániel Ernőt, a későb-
bi kereskedelmi minisztert 1889-ben meglátogatta otthonában Lauka 
Gusztáv költő, a becskereki Torontál szerkesztője, aki ezt követően 
így írt lapjába nagygáji élményeiről: 
„ritka, példányszerű, ősi, százados fáira és célszerű beosztására, va-
lamint 18 holdnyi terjedelmére nézve, a nagygáji park okvetlenül egyi-
ke az ország legszebb parkjainak. Van benne többek között egy olyan 
terjedelmes lombozatú, vastag törzsű és magas mogyorófa, amilyen 
alig van több hazánkban. Kőrisei pedig, Gingófája és Pavlovniája 
egy pozsonyi és egy főhercegi kertet kivéve sehol sem találhatók. A 
kastély 18 szobája tiszta, ízléses berendezésekkel, a legfinomabb igé-
nyeket is kielégítheti. […] Az U alakban épült kastély, keskeny, de elég 
világos és hűvös folyosóival, némileg zárdailag aposztrofálja ugyan 
az egész épületet, de egyszersmind csakis azon zárdákra emlékeztet, 
melyekben az eszes, az életbölcseletben és tudományokban otthonos 
Benczések, Domonkosok és Premonstrátiak éltek és élveztek.” 

A második világháború idején elpusztult kastély kertjének délke-
leti részén ma is látható az egykori halastó maradványa, valamint az 
eredeti növényzet egy része, köztük a fent említett, napjainkban 170 
éves, 22 méter magas ginkófa, két kb. 320 éves, 25-30 méter magas 
gesztenyeóriás, valamint több hasonló korú, felbecsülhetetlen értékű 
fa.

Ürményháza, 
hivatalos neve: Jermenovci
Lélekszám:
1910-ben: 1581 magyar/ 16 német/ 2 szerb
2002-ben: 714 magyar/ 113 szerb/ 64 szlovák

A település története, látnivalói: A mai Ürményháza és Zichyfalva 
közt terült el a középkorban Szentjános jobbágyfalu, amely a török 
betörés után pusztult el 1527 és 1557 között. A török kiűzése után 
láttak hozzá az elmocsarasodott terület feltöltéséhez és újratelepítésé-
hez. A Dél-Bánság betelepítésére Ürményi József temesvári kincstári 
jószágigazgató kapott megbízást. 1817-ben a Mária Terézia-csatorna 
(ma Duna–Tisza–Duna-csatorna) jobb partjára Majsáról, Apátfalvá-
ról és Rákospusztáról 62 római katolikus magyar családot telepített, 
akik templomukat 1834-ben szentelték fel Szent Anna tiszteletére. 
A második szervezett telepítés 1844-ben történt, ekkor főleg Szeged 
környékéről érkeztek az új lakosok, de jöttek távolabbról is, példá-
ul Hevesről, Kálról, Magyarhaláposról. 1848 szeptemberében szerb 
katonák porig égették a falut, a templom harangját pedig Szerbiába 
vitték. A történtek után a lakosság csak 1849 júniusában merészke-
dett vissza. 1854-re új falut építettek, amely az előzőnél délebbre he-
lyezkedik el. 

Az első világháború idejéből egy édesbús történet maradt meg a 
falu emlékezetében, amit Herczeg Ferenc is lejegyzett: 

1915-ben a Szerbiában harcoló magyar katonák 
egy ottani templomban megtalálták Ürményháza 
1848-ban elrabolt harangját, amit vissza is hoztak 
a falunak. A régi harang visszahozatalának idejére 
már össze volt állítva a hadi célra begyűjtendő és 
beolvasztandó harangok listája, ám a régi harang 
nem szerepelt rajta, mert létezéséről sem tudtak. 
Úgy esett, hogy mikor az új harangot szedték le a 
toronyból, már húzhatták is fel helyére a régit, ami 
éppen akkor érkezett; így aztán harangszóval bú-
csúztathatták a harctérre induló harangot. 

A háború után, amikor Ürményháza is Szerbiához került, a szerbek 
„vissza”követelték az „ő régi” harangjukat. A harangot szerb kézre 
kerüléstől csak körirata mentette meg, mely eldöntötté tette a kérdést, 
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hogy kié is volt eredetileg. A harangon ugyanis ez áll: „Ürményházi 
hívek, jöjjetek Istent dicsérni!”

Ürményháza jeles állomása a híres betyár, Rózsa Sándor élet-
történetének, amelynek bánsági vonatkozásait mind az írott, mind a 
szájhagyomány megőrizte. A bánsági szállások, a tanyavilág és nádas 
jó terepet biztosítottak a menekülő betyároknak, akiknek egyik fő 
egérútja Kikindán, Nagybecskereken keresztül le egészen a delibláti 
homokpusztáig húzódott. 

1848-ban Rózsa Sándor is jelentkezett a hazát vé-
delmezni. A Kossuthtól frissen bűnbocsánatot  nyert 
betyárfejedelem 130 katonájával először Nagybecs-
kerekre vonult be. Innen csapatával együtt gyorsan 
továbbküldték Damjanich seregébe Versecre. Kez-
detben bevetésük sikeresnek bizonyult, de a fegye-
lemmel hadilábon álltak, ezért nemsokára fel kellett 
oszlatni a szabadcsapatot, és csak azok maradhat-
tak a seregben, akik felöltötték a honvédegyenru-
hát. 

1856-ban Rózsa Sándor egyik legkedveltebb búvóhelyén, Ürmény-
házán zsandárok vették körül azt a házat, ahol a betyár tanyázott. Ró-
zsa Sándor menekülés közben lelőtte a falu bíráját, de a fáma szerint 
ez volt az utolsó gyilkossága: rákövetkező évben rendőrkézre, majd 
börtönbe került.

Ürményházán működik a Bánáti Magyar Iskolaalap, mely a toron-
táli magyar szórványok oktatásügyi védelmét és fejlesztését tűzte ki 
céljául.

Versec, hivatalos neve: Vršac
Lélekszám: 
1910-ben: 13.556 német/ 8602 szerb/ 3890 magyar/ 879 román/ 
127 szlovák
2002-ben: 28.372 szerb/ 1800 magyar/ 1734 román/ 848 jugoszláv

A település története: A Bánság délnyugati részén, a Déli-Kárpátok 
legnyugatibb vonulata, a 641 m-es Verseci-hegység tövében fekszik 
Versec. Hegyvidéki arculatú, hegyaljai városképe, híres szőlői és ki-
rándulóhelyei révén a sík Délvidék egyik fő idegenforgalmi pontja, 
különleges légáramlásai folytán pedig a szerbiai vitorlázórepülés 
egyik központja. 

A város egykori magyar neve Érdsomlyó volt, amely 1227-ben je-
lenik meg a forrásokban. 1390-ben Érdsomlyó már Krassó várme-
gye egyik nagy mezővárosa volt, forgalmas közlekedési központ. 
A rigómezei csata után Zsigmond királyunk befogadta a menekülő 
Lazarevics István szerb fejedelmet, s a déli végek védelme fejében 
birtokokat is adományozott neki, valamint hűségeskü ellenében utó-
dára, Brankovics Györgyre is kiterjesztette a szerződés érvényét. 
Zsigmond a török fenyegetés miatt várak építtetésébe kezdett. Az 
egyik legidőtállóbb ilyen építmény a verseci Várhegyen 1427 óta 
álló – vélhetően római maradványokra épült – ún. Zsigmond-torony. 
Tetejébe csigalépcső vezet, de belső tere a turisták elől sajnos el van 
zárva. 

A helybéli szerbek képzeletét is megmozgatták a 
romok: ők arról regélnek, hogy Brankovics György 
9 éven át 900 kőművessel 9000 dukátért egy föld 
alatti alagutat építtetett a verseci és a Duna túlpart-
ján fekvő szendrői vár közt. A török már nagyon 
szorongatta Szendrőt, amikorra a munkálatok befe-
jeződtek. Ekkor a fejedelem elindíthatta kincsekkel 
megrakott szekereit a túlsó partra, majd az alagutat 
befalaztatta. Minthogy a szekerek azóta is járnak fel 
alá a befalazott folyosókon, még ma is hallani az 
őket húzó lovak patáinak csattogását, ha Versecnél 
a földre szorítjuk a fülünket.

Mátyás alatt Érdsomlyóról már mint híres borvidékről hallunk. Halá-
la után azonban a török betörések mind gyakoribbá váltak, és újabb 
szerb betelepülők érkeztek. Ekkortájt kapta Érdsomlyó a hegycsúcs 
jelentésű Vršac elnevezést, s amiből a mai magyar Versec név szár-
mazik. Versec 1552-ben került végleg a török birtokába, s a török 
világban a temesvári vilajethez tartozott, Erdély határán fekvő végvár 
volt. 

A város címerében látható levágott török fej egy 
nevezetes lázadás emlékét őrzi: a várat uraló török 
aga 1594-ben párbajra hívta a lázadók vezérét, s 
a szerb Janko Halabura megölte őt. A felkelést a 
törökök végül leverték. 

A törökkor után 1717-től a németek teremtettek polgári világot 
Versecen. Az első német telepesek a Duna forrásvidékéről és a Rajna 
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vidékéről hajón jöttek Pancsováig. Hatszáz család érkezett, nagy ré-
szük Versecen állapodott meg. A németek eleinte a szerbektől lakott 
falu mellett alapítottak külön falut. A Temesi Bánság megszűntével 
1779-ben csatolták Magyarországhoz, illetve tagozták vissza a vár-
megyerendszerbe ezt a déli vidéket, s ekkor a város határa Temes 
vármegye része lett. 

A helyi magyar néphagyomány szerint Szent Cecí-
lia, a város oltalmazója a Várhegy magasából gon-
doskodik a szőlősgazdákról. Ott lebeg a levegőben 
és fonalat húz Versec köré, hogy ne érje baj a vá-
rost. Ezért kímélte meg mindig a tűzvész, járvány, 
így az 1761-ben a környéket dúló pestis is. 

1795-ben a két Versec egyesült, s a kettő együtt 1804-ben mezőváros, 
1817-ben pedig szabad királyi város lett. A reformkorban – minthogy 
Dél-Magyarország egyik kereskedelmi központja volt – ipara és tár-
sadalmi élete erős fejlődésnek indult. 1784-ben épült a város első 
gyógyszertára, a „lépcsős” patika, 1797-ben létesült a Városliget 
(ez Magyarország első közparkjai közé tartozott!), 1847-ben meg-
nyílt a Concordia nagyvendéglő. Az 1848-49-es szabadságharcban 
a város a dél-temesközi magyar erők egyik fő központja volt. A he-
lyi német polgárság igényességére vall, hogy Versecen alapították a 
Délvidék második legrégebbi múzeumát 1882-ben, aminek utódja a 
mai Városi Múzeum. 1944 októberében Josip Broz Tito Versecen 
rendezte be főhadiszállását Itt tartózkodott a Jugoszláv Népfelsza-
badító Antifasiszta Tanács, valamint a Legfelső Parancsnokság tag-
jainak egy része is. Így aztán itt született október 17-én a határozat 
a katonai közigazgatás bevezetéséről Bácska, Bánság és Baranya te-
rületén, egyidejűleg Tito a teljes végrehajtó és bírósági hatalommal 
ezt a szervet ruházta fel. E határozatot követte a több tízezer német 
és a magyar áldozatot követelő, százezreket szülőföldjük elhagyására 
kényszerítő bosszúhadjárat. 

Látnivalók: 1729-ben épült Versec legrégebbi ma is álló katolikus 
temploma, a Szent Kereszt kápolna, ami a 252 méter magas Kál-
vária- avagy Kápolna-hegyen áll. (A kápolna teraszáról kivételesen 
szép kilátás nyílik a városra!) A kápolna a mellette lévő szép kálvá-
riával régi búcsújáróhelye a bánsági katolikus magyarságnak az al-
dunai székelyeket is beleértve. Itt csak magyar nyelvű szentmise fo-
lyik. A többi nemzetiség közül tömegesen csak a cigányság van jelen. 
A búcsújárók különösen szeptember 13–14-én keresik fel a kápolnát, 

bár Szent Kereszt feltalálása napjára, május 3-ára is esik egy kisebb 
búcsú. Versecet 1739-ben pestis pusztította, aminek elmúltával 1740-
ben felépítették a Szent Rókus kápolnát, amely a temetőben áll. 

A város első számú látnivalója a kéttornyú, neogótikus Szent Gel-
lért katolikus templom, mely égbeszökő tornyaival a város legtöbb 
pontjáról rögtön magára vonja az ember figyelmét. A város egykori 
német polgárainak gazdagságát hirdeti, hogy Schulek Frigyest, a 
neogótika elsőszámú hazai mesterét kérték fel az impozáns templom 
megtervezésére. Az épülettel szemben lévő plébánián lehet megkérni, 
hogy mutassák meg a belülről is pazarul díszített, mégis mértéktartó, 
szép oltárokban, oltárképekben, körmeneti zászlókban és művészien 
festett üvegablakokban bővelkedő templomot.

Ha a templomot megnéztük, érdemes sétálnunk egyet a szép belvá-
rosban is. Megnézhetjük a görögkeleti püspöki palotát, amely 1757-
ben épült, és gazdag ikon-gyűjteménnyel rendelkezik, vagy az azzal 
szemben álló Szent Miklós görögkeleti püspöki székesegyházat, 
mely 1783–85 között készült el, de igazán szép épülete a városnak 
az 1860-ban épült, romantikus stílusú városháza is. Mindenképpen 
ajánlott felmenni a Várhegyre (majdnem a romokig visz az aszfaltos 
út), majd pedig meginni valahol egy pohár, a verseci szőlőhegyen 
termett bort! 

Versecen született Herczeg Ferenc (Franz Herzog) (1863–1954) író, 
újságíró, az MTA tagja, a két világháború közötti „írófejedelem”. Né-
met polgári családban, a polgármester fiaként nevelkedett, első írásait 
a helyi Délvidéki Nemzetőr című lapban publikálta. Több regénye 
témáját, mint például a Hét svábét, a Pogányokét és a Gyurkovics 
fiúkét a régió történetéből vette, számos egyéb művének szereplőiben 
is felismerhetők a mára letűnt úri Délvidék tipikus figurái. Az író em-
léktáblával is megjelölt piros-fehér színű szülőháza a Szent Gellért 
templom utcájában a templommal szembeni oldalon áll.

Versec szülötte Sztójay Döme (Dimitrije Sztojakovich) (1883–
1946) altábornagy is, aki Magyarország 1944. március 19-i német 
megszállását követően hazánk miniszterelnöke volt. Jelentős katonai 
erőket küldött a frontra, hivatala idején deportálták a magyarországi 
zsidóságot. A háború után mint háborús főbűnöst kivégezték.

Versecről számos szép kirándulás is tehető a Verseci hegyekbe, a 
Delibláti pusztára, valamint a várostól 8 km-re fekvő, 15. századi 
alapítású Mesity-kolostorba, amelynek 1743-ban készült freskóira 
hívjuk fel a figyelmet. 

Versectől a román határ felé találjuk Nagyszeredet.
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Nagyszered, 
hivatalos neve: Veliko Središte
Lélekszám:
2002-ben: 1044 szerb/ 99 magyar/ 57 cseh

A település története, látnivalói: A Délvidéken itt található egyedül 
cseh református gyülekezet. Bár ma már csak apró szórványról van 
szó, minden vasárnap tartanak templomukban istentiszteletet.

Nagyszereden két kastély is található, mindkettőt a Lazarovics-
család tagjai építtették. A nagyobbik, a „régi kastély” az 1860-as 
években épült klasszicizáló stílusban, és tágas park veszi körül. Az 
épület 1896-ig volt a család birtokában, ezt követően többször tulaj-
donost cserélt, az államosítás után pedig iskola lett. 

A kisebbik kúria építése a 20. század elejére datálható, a historizáló 
eklektika jegyében épült. Homlokzatdíszítése lépcsőzetes, sarka-
in sokszögű gótikus tornyocskák láthatóak. Ezt is park veszi körül, 
melyben a Lazarovics-család kriptája található. A II. világháború 
után ezt a kastélyt is államosították, jelenleg diszkó és ifjúsági otthon 
működik benne. 

A Lazarovicsok a hagyomány szerint 1803-ban Szerbiából tele-
pültek a Bánságba, először Kevevárára. A nagy- majd a kisszeredi 
uradalmak megvásárlása után V. Ferdinánd 1841-ben nemesi rangra 
emelte a családalapító Golub Lazarovicsot „nagy- és kis-szredistyei” 
előnévvel. Fia, Vaszilije Temes vármegye első emberei közé tarto-
zott, Temesvár főispánja lett.

Versectől nyugat felé további két települést érdemes felkeresnünk.

Temesvajkóc, 
hivatalos neve: Vlajkovac
Lélekszám: 
1910-ben: 1048 román/ 287 szerb/ 31 német / 284 magyar/ 
2002-ben: 656 szerb/ 288 román/ 182 magyar 

A település története, látnivalói: A faluban a főút mellett látható rom-
jaiban is szép épület az egykori Mocsonyi-, illetve Bissingen-kastély. 
A tornyos, egyemeletes úrilakot Foeni Mocsonyi György építtette 
1859-ben, majd házasság útján került Bissingen-Nippenburg Rezső 
gróf birtokába. A grófi család württenbergi eredetű volt, tagjai a 19. 
század elején kerültek Magyarországra, s nemcsak Temesvajkócon, 

de Mélykastélyon és Temespaulison is voltak birtokaik. A vajkóci 
kastélyban több ezer kötetes könyvtár, valamint régi bútor- és por-
celángyűjtemény is volt, kertje pedig különleges arborétumként volt 
ismert. A park növényeinek öntözését vizesárok biztosította, fölöt-
te hidacskák álltak, és nem maradhatott el egy mesterséges tó sem, 
hogy a grófkisasszonyok csónakázhassanak. Az egykori arborétum 
fái közül még megtalálható néhány tölgy és az az Amerika mocsaras 
vidékén honos mocsártuja, amelyet még a gróf idejében ültettek. A 
kastélyt ma több család lakja. Bár állapota életveszélyes, felújítása 
sajnos még várat magára.

Bissingen gróf fúratott elsőként artézi kutat a környéken, mégpe-
dig a kastélykertben, s a településen ma is több artézi kút található, 
amelyekbe 950 méter mélyről érkezik a kristálytiszta víz. 

Alibunár, hivatalos neve: Alibunar
Lélekszám: 
1910-ben: 2717 román/ 1166 szerb/ 335 német/ 267 magyar
2002-ben: 2052 szerb/ 960 román/ 61 magyar

A település története, látnivalói: A hely Makszond néven 1385 óta 
szerepel a forrásokban, mai neve viszont a török Ali Binar (Ali kútja) 
szókapcsolatból ered. A falu határában a 18. században nagy kiterje-
désű mocsár volt (az alibunári és illáncsai mocsarak), melyeket Má-
ria Terézia uralkodása idején csapoltak le. 

A település a magyar történelemben az 1848-49-es szabadságharc-
ban játszott jelentős szerepet, ugyanis 1848. december 12-én a szer-
bek itteni táborát foglalta el, s ezzel élete egyik legszebb diadalát 
aratta Damjanich János honvéd tábornok. A magyar sereg Versecről 
kiindulva a Duna felé tört előre, s a szerbek által erősen tartott tele-
pülés éppen útjába esett. A 3. és 9. zászlóalj rohama, melyet maga 
Damjanich vezetett, visszavonulásra kényszerítette a szerbeket. 

Damjanich János (szerbesen Jovan Damjanić) 
(1804–1849) a magyar szabadságharc egyik legki-
válóbb tábornoka volt, aki azzal büszkélkedhetett, 
hogy minden csatáját megnyerte. Szerb szár-
mazása ellenére kiállt a magyar szabadság ügye 
mellett, és amikor a bánáti csatatérről elszólította a 
hadihelyzet az alábbiakkal búcsúzott a szerb felke-
lőktől:  „Ti kutyák!  Én elmegyek. De visszajövök. Ha 
ti azalatt meg mertek moccanni, kiirtalak benneteket 
a föld színéről, s hogy magva szakadjon a rácnak,
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utoljára magamat is főbe lövöm, mint az utolsó rá-
cot.” 
Mikor 1849. október 6-án Aradon a hóhér a nyaká-
ba akasztotta a kötelet, mérgesen förmedt rá: „Vi-
gyázzon a szakállamra, arra mindig kényes voltam!” 
Akkor hangzott el legendás kijelentése, mikor utol-
só előttiként a bitófa alá kísérték: „Azt gondoltam, 
én leszek az utolsó, mert a csatában mindig az első 
voltam.”

Versecről is elérhetjük Fehértemplomot, melyet az előző fejezet-
ben már bemutattunk. Ha erre tartunk tovább, áthaladunk Temesőr 
(Straža) településen, amelyről tévesen hiszik sokan, hogy Damja-
nich János tábornok szülőfaluja – a tévedés egy félreolvasásból ered, 
ugyanis nem a 2. bánsági határőrezred Sztrázsa falujában, hanem a 2. 
báni (horvátországi) határőrezred Straža településén született. 

Karasjeszenőnél (Jasenovo) letérve a fehértemplomi útról kis ki-
térővel megtekinthetjük a régi homokdűnék pár megmaradt pél-
dányát Temesváralja (Dupljaja) település után pár kilométerrel. 
Temesváralja egyébként régész körökben földváráról ismert, ez a 
kettős sánccal körbekerített, ókori, de nem római építmény (e kettős 
sáncból eredhet szerb neve) valószínűleg a szemközti gerebenci vá-
rak ellensúlyozását szolgálta.

A Versec–Fehértemplom útról Temesőr (Straža) után balra térve, 
Krassószombaton (Banatska Subotica) áthaladva a román határ 
mellett fekszik Udvarszállás.

Udvarszállás, 
hivatalos neve: Dobričevo 
Lélekszám: 
1910-ben:
2002-ben: 200 magyar/ 16 szerb

A település története, látnivalói: Ez a kis kétutcás szigetfalu, amely 
talán a legfélreesőbb magyar falu a Délvidéken, szerb, román és 
cseh lakosságú falvak szomszédságában található. A Karas folyó bal 
partján elterülő szántóföldeken 1833-ban kezdtek tanyákat építeni, 
ezekből alakult ki a falu. Az első telepesek csongrádi magyarok vol-
tak, később Csehországból is jött néhány család, majd Torontálból 

szlovákok érkeztek, akik idővel elmagyarosodtak. Egy német család 
is volt a telepesek között, a környező birtok urának inasa és családja, 
ők egyenesen Németországból érkeztek. A betelepülők családonként 
egy hold háztelket és 8 hold szántót kaptak használatra robot fejében. 
1848-ig a vidék gyors ütemben fejlődött, felépült a templom, az isko-
la, a kocsma, valamint a sör- és spirituszgyár. Az 1848-as szabadság-
harc idején a lakosság kénytelen volt elmenekülni, de 1849 után nagy 
részük visszatért a faluba. Utódaik most is Udvarszálláson élnek, 
ezek a Csőke, Virág, Barna, Horváth, Kucsera, Vámos, Döme stb. 
családok. Az itt élő csehek leszármazottai a Halupka, Csáp, Kratofil 
és Lekoza családok. 

A magyar állam 1896-ban, az ezeréves jubileum 
emlékére új iskolát építtetett a községben, ez az 
épület ma is áll. 

A régi iskola épületéből lett a mai községháza. Udvarszállás 1918 
után kapta a Dobričevo nevet. A 1970-es évektől kezdve egyre erő-
södik a faluból való elköltözés. „Senki se akar földműves lenni, még 
kevésbé a lányok paraszthoz férjhez menni. Ha ez így folytatódik, ak-
kor az ezredfordulóig teljesen kihal a falu.” – írta a falu krónikása, 
Horváth József 1982-ben. Szerencsére nem lett igaza. Ezt bizonyítja, 
hogy a közelmúltban felépülhetett Udvarszállás legnagyobb büszke-
sége az új katolikus templom.
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3. SzerÉMSÉg
A Szerémség a Duna és a Száva folyók között elterülő földrajzi-
történeti tájegység. Nyugati része ma Horvátországhoz, míg keleti 
fele Szerbiához tartozik. Északi területét a Tarcal-hegység foglalja 
el. Ennek szerb neve Fruška Gora, amely tükörfordításban az „ola-
szok hegyét” jelenti, minthogy a hegység lábánál fekvő Nagyolasz 
(Manđelos) falu nevét lefordították, majd a hegységet is ennek alap-
ján nevezték el. A hegység lábánál terül el a Szerémségi-síkság. A 
80 kilométer hosszú, 15 kilométer széles, rendkívül tagolt felszínű, 
alacsony hegyvonulatot sűrű erdők borítják, itt található Európa leg-
nagyobb hársfaerdeje (6500 ha). Legmagasabb pontja az 539 méter 
magas Vörös-fok (Crveni čot). A magányosan húzódó hegyvonulat  
a Dinári-Alpok hegyrendszerének tagja, valaha az itt lévő Pannon-
tenger egyik szigete volt. 

A hegy nagy részét a Fruška Gora Nemzeti Park fedi le. A vadre-
zervátumra és a nyílt területre osztott nemzeti park bővelkedik pata-
kokban, forrásokban, artézi kutakban és kisebb tavakban. A háborí-
tatlan erdők és a bőséges vízkészlet ideális környezetet biztosítanak 
az egyik fő vonzerőnek számító vadállomány számára. Mind a vadá-
szok, mind a horgászok kedvelt úti célja a hegy, a kirándulni vágyó-
kat pedig szép ösvények, jól jelzett és gondozott turistaútvonalak és 
páratlan panorámát nyújtó kilátók várják. 

A hegy északi és déli lankáin az erdőket kaszálók és szőlősker-
tek váltják, innen származott a valaha olyan híres szerémségi bor. A 
hegység erdőségei 18 görögkeleti szerb kolostort is rejtenek.

A hegység déli oldalától induló Szerémségi-síkság területét a Duna 
és Száva mellékfolyói szabdalják, több helyen egyedi növény- és ál-
latvilágot rejtő vizenyős, lápos területet képezve.

Történelmi áttekintő
A Szerémség területe már a késői bronzkortól lakott, Kr. e. 1100 körüli 
időből kerültek elő az ezt bizonyító leletek. A Kr. e. 1. században megjelen-
tek a rómaiak, ekkor a Szerémség Sirmium (ma Szávaszentdemeter) 
központtal Pannónia provincia része lett. Gyors fejlődése ekkortól 
indult, katonailag és stratégiailag is fontos szerepet töltött be a bi-
rodalomban a 3–4. században. A római birodalom bukása után több-
ször is váltották egymást a hódítók: a hunok, az avarok és a frankok 
is elfoglalták a területet. A magyarok e területen először a bolgárok 
ellen küzdő frankok hívására jelentek meg, majd hosszú időn át vias-
kodtak a bizánciakkal a terület birtoklásáért. A 12. századtól a terület 

már egyértelműen a Magyar Királyság része volt . A magyar többségű 
Szerém vármegyét az elsők között szervezték meg a magyar királyok, 
határai akkoriban még a Szávától délre voltak. A tatárjárás után indult 
meg nagyobb számban a várak építése, ami Zsigmond király uralko-
dása idejére kővárak láncolatából álló végvári rendszer kialakulását 
eredményezte a Szerémségben is. Ennek nyomai még ma is látha-
tóak, a hajdani védelmi vonalról képet is kaphatunk, ha felkeressük 
Szalánkemén, Kölpény vagy Rednek várának romjait. 

A 15. századra a Szerémség a középkori Magyar-
ország legfejlettebb vidékeinek egyike lett, elsősor-
ban messzi földön híres szőlő- és borkultúrájának 
köszönhetően. Az anyagi jólét együtt járt a helyi né-
pesség kulturális felemelkedésével, nem véletlen, 
hogy ezen a vidéken talált táptalajra a huszitizmus 
is. A török terjeszkedéssel a virágzó magyar vidék 
pusztulásra ítéltetett, lakosai a harcok áldozatául 
estek, vagy elmenekültek, a gazdagságnak egy 
csapásra vége szakadt.

A Szerémség nemzetiségi képe a török hódoltság alatt teljesen meg-
változott, a magyar dominanciát felváltotta a délről érkező szerbek és 
horvátok térnyerése. 

A török kiűzése után a terület sokáig határőrvidék volt. Magyar 
jellegét soha nem nyerte vissza. A Szerémség 1764-ben hivatalosan 
Horvátország része lett Körös és Pozsega vármegyével együtt, cseré-
be Magyarország Fiume városát kapta. 

A 18. században különböző nemzetiségek: németek, szlovákok, ru-
szinok telepedtek le a vidéken, magyarok nagyobb számban csak a 
határőrvidék megszűnése után érkeztek ide.

A Szerémség az első világháború után a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság (későbbi nevén Jugoszlávia) része lett, ma a történelmi 
Szerémség keleti, nagyobb része Szerbiához, kisebbik, nyugati része 
Vukovárral és Újlakkal Horvátországhoz tartozik. 

A szerémségi magyarság
A Duna és a Száva folyó által határolt vidék magyar etnikai jellegét 
a török hódítással együtt járó pusztítások során veszítette el. A török 
időkben az elpusztult, elmenekült lakosság helyét a délről beköltöző 
szerbek vették át. A mai szerémségi magyarok őseinek döntő része 
a szerb határőrvidék 1868-as felszámolását követően telepedett le 
itt, de egyes kutatók szerint az egykori magyarság töredékei helyben 
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maradva is túlélhették a török időket. A 19. századi magyar betele-
pülőket a jó minőségű és kedvező árú szerémségi föld vonzotta, me-
lyet a földművelésben kevésbé jártas – a határőrvidék megszűnésével 
előjogaikat vesztett és gyakran Szerbiába költöző – szerbség adott el 
számukra. A filoxérajárvány által elpusztított szőlőültetvények helyét 
is gyakran kiparcellázták, ami szintén vonzotta a magyar telepese-
ket. Ennek a folyamatnak a révén jött létre a ma is létező herkócai, 
nyékincai, platicsi, vogányi, satrincai és maradéki magyar közösség.

A Szerémség északi részére a magyarság elsősorban Bácskából, a 
Kiskunságból és Csongrádból érkezett, a déli rész magyar telepeseit 
nagyrészt a Dunántúl adta.

A szerémségi magyar közösségek többsége már nem beszél ma-
gyarul, de több településen tiszteletreméltó módon ápolják a népi ha-
gyományokat, a mai napig működnek magyar kulturális csoportok. 
E néptánccsoportok és népdalkörök jó része az ezredfordulón ala-
kult, az után, hogy az adott településeken 30 éve semmilyen magyar 
civil szerveződés nem volt! 

A 2002. évi népszámlálási adatok alapján a Szerémség legnagyobb 
lélekszámú magyar közösségei az alábbiak:

Település 
magyar neve

Település 
szerb neve

Település 
lakossága

Magyar 
lakosság 
száma

Magyar 
lakosság 
aránya

Dobrodó Dobrodol 127 96 75,59 %
Satrinca Šatrinci 399 253 63,41 %
Maradék Maradik 2298 552 24,02 %
Nyékinca Nikinci 2216 264 11,91 %
Herkóca Hrtkovci 3428 310 9,04 %

Ürög Irig 4848 360 7,43%
Vogány Voganj 1614 76 4,71 %
Erdővég Erdevik 3316 95 2,86 %

Pétervárad Petrovaradin 13.973 396 2,83 %
Karlóca Sremski 

Karlovci
8839 215 2,43 %

Kamanc Sremska 
Kamenica

11.205 256 2,28%

Belcsény Beočin 8058 182 2,26 %
Árpatarló Ruma 32.229 362 1,12 %

Belcsény, hivatalos neve: Beočin
A település története és látnivalói: A Duna jobb partján – a másik 
parton lévő Bácspalánka és Újvidék között félúton – fekvő kisváros 
Belcsény. 

A Vajdaság és a Szerémség gyáriparilag egyik legfejlettebb városa 
elsősorban a 19. század első felében alapított cementgyára, illetve 
annak magyar vonatkozású múltja miatt érdemel figyelmet. 

Belcsény Budapest első állandó kőhídjának, a Lánc-
hídnak a megszületésében fontos szerepet játszott. 
Az itt bányászott és a cement előállításához kitű-
nően alkalmas márgát ugyanis Clark Ádám kezde-
ményezésére e híd építéséhez használták először 
hazánkban 1839-ben. A cementet az építkezéshez 
hajón szállították fel a Dunán az akkori Pest-Budára.

Az első helyi cementgyárat az apatini születésű Csík József alapítot-
ta. Fia az üzemet továbbfejlesztette, és egy külföldön tanult új eljárás 
bevezetésével a Monarchiában elsőként gyártott portlandcementet. A 
helyi cementipar egykori virágkorának ma is látható bizonyítéka a 
gyár területén 1902-ben épült szép vonalú víztorony, illetve Spitzer 
Ede téglagyáros 1898-ban építtetett eklektikus stílusú kastélya. Spitzer 
az épület tervezését nem kisebb építészre, mint az Országházat is meg-
álmodó Steindl Imrére bízta. A kastélyt annak ellenére érdemes felke-
resnünk, hogy az utóbbi időben állapota sajnálatos módon leromlott: 
gyönyörű részletei – például a Zsolnay kerámiából épült szecessziós 
kandalló maradványa, a homlokzat díszei, közöttük egy turulmadár 
– máig visszaadnak valamit egykori pompájából. Az 1990-es évek 
elején még használták az épületet: a helyi önkormányzat könyvtárat 
és zeneiskolát működtetett benne, majd étteremként is üzemelt egy 
ideig, de hasznosítása megszűnt, így az 1997-es műemléki védelem 
alá helyezés ellenére lassan az enyészet és a barbár pusztítás áldoza-
tává válik. Itt forgatták Emir Kušturica Macskajaj c. híres filmjének 
egyes részeit. 

A 17. századi Beočin-kolostor a várostól néhány kilométerre, északra 
található. Az eredetileg szerzetesek által emelt kis templomot a 18. 
század közepén váltotta fel a ma is látható barokk kolostorépület.

A Duna jobb partján kelet felé továbbhaladva a következő település 
Kamanc.
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Kamanc, 
hivatalos neve: Kamenica 
A település története és látnivalói: A Tarcal-hegység (Fruška Gora) 
északi, Duna felé ereszkedő lejtőjénél fekvő település korábban önál-
ló város volt, ma Újvidék egyik városrésze.

Kamanc története egészen az ókorig nyúlik vissza, ezen a helyen már 
a római korban is létezett település. Nevének legkorábbi írásos em-
lítése 1223-ból származik, a 14. században magyar lakosságú me-
zőváros volt. Virágzó gazdaságának, egyben a város gazdagságának 
alapja a szőlőművelés és a bortermelés volt, a lakosság döntő több-
sége ezzel foglalkozott. A kitűnő minőségű szerémségi bor messzire 
eljutott, még Mátyás király asztalánál is koccintottak vele.

A 15. század végére a Szerémségnek ez a része az 
ország egyik leggazdagabb területévé vált, mely-
nek Kamanc volt a legtehetősebb mezővárosa 500 
lakóházával, 2 katolikus templomával, pincéiben 
10.000 hordó jó borával és messze földön híres la-
tin iskolájával. Az anyagi jólét beindította a kulturá-
lis fejlődést is. A tehetősebb polgárok gyermekeiket 
külföldi egyetemeken taníttatták, többek között Ró-
mában és Prágában.

Prága ekkor a huszitizmus központja volt. A huszitizmus Csehor-
szágból kiinduló, az akkor Közép-Európában is hívekre találó keresz-
tény mozgalom volt, amely Husz Jánosról (1369–1415), a prágai Károly 
Egyetem rektoráról kapta a nevét. A husziták a katolikus egyház 
reformját, a bibliai alapokhoz való visszatérést, a nemzeti nyelven 
történő igehirdetést szorgalmazták, ezzel a mozgalom a reformáció 
egyik fontos előfutárának tekinthető. 

Bár Husz Jánost a római egyház eretneknek nyilvánította, és 1415-
ben máglyán megégettette, tanai hatottak és terjedtek. A Husz János 
tanításait követő cseh nép fellázadt a császár és a pápa ellen, és ezzel 
több mint két évtizedes háborúskodás vette kezdetét. 

Prágában tanult ez idő tájt teológusnak Kamanci Balázs, Újlaki 
Bálint és Pécsi Tamás is. Mindhárman szerémségiek voltak, akik miu-
tán megismerkedtek a huszita tanokkal, Kamancra hazaérkezve azok 
terjesztésébe fogtak. Ezt olyan jól végezték, hogy a 15. század 20-as, 
30-as éveire a Tarcal-hegység alatti magyar települések jelentős része 
a huszitizmus hívéül szegődött.

IV. Jenő pápa és Luxemburgi Zsigmond király nem nézte jó szem-
mel az eretnekség terjedését. 1435-ben a Szerémségbe küldték a 
kegyetlen és fanatikus inkvizítort, a Nápolyból származó Marchiai 
Jakab ferences szerzetest a „rendrakás” parancsával. 

Az inkvizítor tűzzel-vassal irtotta a szerémségi ma-
gyarokat, ezrek végezték máglyán, és még többen 
menekültek el a környékről. Korabeli források szerint 
még a halott husziták sírjait is kiásatta, és csontjai-
kat nyilvánosan elégettette. Mindezek hatására so-
kan visszatértek a katolikus hithez, köztük Kamanci 
Balázs is. Újlaki Bálint és Pécsi Tamás viszont több 
száz hívével együtt egészen Moldváig menekült az 
üldöztetések elől. Itt fejezték be Kamancon elkez-
dett hatalmas művüket, a Biblia magyarra fordítá-
sát, melyet Huszita Bibliaként ismerünk.

A Huszita Biblia óriási jelentősége, hogy valószínűleg ez volt az első 
teljes magyar bibliafordítás. Középkori nyelvünk jelentős emlékének 
eredeti példányát sajnos nem ismerjük, viszont részletei másolatban 
három 15. századi kódexben is fennmaradtak: a Bécsi- kódexben, a 
Müncheni-kódexben, és az Apor-kódexben, amelyek közül a Bécsi-
kódexet 1932 óta az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi.   

A törökök 1526-ban, a Mohácsi csata évében foglalták el Kamancot. 
A város és virágzó földművelése gyors pusztulásnak indult. Egészen 
a 17. század végéig ezt a területet is zavartalanul uralták a törökök, 
míg végül háromszori kiűzést és visszafoglalást követően 1716-ban 
vonultak el végleg a város környékéről. A terület a hódoltság előtti 
igazi magyar jellegét sosem nyerte vissza.

Kamanc a Marczibányi család jóvoltából szép kastéllyal büszkél-
kedhet. A Marczibányi grófok a 18. század közepén kezdték felvá-
sárolni a Kamanc környéki földterületeket, majd Marczibányi István 
1793-ban hozzákezdett impozáns, klasszicista stílusú kastélya felépí-
téséhez. Az építkezéseket utódja, Márton gróf fejezte be 1810-ben, 
aki az épület körül több mint 20 hektáros parkot is kialakított. Angol 
stílusú parkját a Földközi-tenger vidékéről származó egzotikus fák-
kal és bokrokkal ültettette be. A kertben sétálva találhatunk itt hegyi 
patakok táplálta mesterséges tavat, görög filozófusok és hadvezérek 
mellszobrait tartó oszlopcsoportot, rábukkanhatunk egy kutya testű 
szfinx torzójára, és megcsodálhatjuk a hely páratlan panorámáját is. 
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Széchenyi István is megtekintette Marczibányi Márton mintabirtokát 
1830-ban, amikor végighajózta a Dunát a folyószabályozási munkák 
felméréséhez. 

A város híres szülötte a 16. századi történetíró, Szerémi György 
(1490–1558). A Corvin János birtokán, jobbágycsaládban született 
Szerémi II. Lajos király udvarában volt káplán, majd a király moh-
ácsi halála után Szapolyai János udvari papja lett. Szolgálta János 
Zsigmondot, annak halála után pedig Erdélybe került az özvegy Iza-
bella királynéval. Ott Fráter György is igényt tartott szolgálataira, az 
ő megbízásából többször megfordult Konstantinápolyban is. Leghí-
resebb munkája a Levél Magyarország romlásáról címet viseli, mely-
ben visszaemlékezéseit, ismereteit írja le Magyarország 1456 és 1543 
közötti időszakának jelentősebb eseményeiről, állapotáról. Teszi ezt 
adomákkal és mendemondákkal fűszerezve, a kisember szemén át 
láttatva az akkori állapotokat. 

A Duna jobb partján kelet felé továbbhaladva, Újvidéktől 14 kilomé-
terre fekvő barokkos küllemű kisváros Karlóca.

Karlóca, 
hivatalos neve: Sremski Karlovci
A település története és látnivalói: A település eredeti magyar neve 
Karom, mely a régi magyar Karon személynévből ered. Nevének első 
említése a 14. század elejéről származik. A középkorban magyar ne-
mesi családok, többek közt a Báthoryak birtoka volt. A középkorban 
Karom volt a Kamanc kapcsán említett, Európa legnevesebb borvidé-
kei közé tartozó szerémségi borvidék borkereskedelmének és -terme-
lésének központja. A terület kitűnő minőségű borai az országhatár-
okon túl is hírnevet szereztek maguknak, keresett exportcikké váltak. 
1521-ben azonban ide is megérkeztek a törökök, és elfoglalták a vá-
rost. Több mint 170 évig tartó ittlétük végére, a Habsburg seregek és 
a török hadak között dúló harcokban a település teljesen tönkrement, 
lakói elmenekültek, házaikat rommá lőtték.    

Karlóca nevével azonban mindenki találkozott már a történelem-
órákon, mégpedig az Oszmán Török Birodalommal kötött nevezetes 
1699-es karlócai béke kapcsán. 

A karlócai békekötésre a Szent Liga országai, úgymint a Habsburg 
Birodalom, a Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság, a Velencei Köz-
társaság és a szövetséghez később csatlakozó Oroszország valamint 
az Oszmán Birodalom között került sor 1699. január 26-án. 

A török birodalom legyengült és kimerült a Habsbur-
gokkal vívott 15 éves háborúban (1683-1698), és 
békeajánlattal fordult I. Lipót császárhoz az angol 
király közvetítésével. A tárgyalásra a Karlóca mellett 
felépített sátorvárosban, illetve az annak közepére 
épített fa „konferencia” házban – melynek ablakai 
a négy égtájra nyíltak – került sor angol és holland 
közvetítéssel. 

A 25 évre szóló osztrák-török fegyverszüneti megállapodás nagy 
jelentősége, hogy Magyarország felszabadult a török uralom alól, 
a nagyrészt lakatlan Temesköz kivételével. Rögzítették a határokat, 
megállapodtak a fogolycserében, a szabad kereskedelem biztosításá-
ban, továbbá abban, hogy a határ menti területeken újabb várakat, 
erősségeket egyik fél sem épít, a törökök pedig biztosítják a területü-
kön élő keresztények szabad vallásgyakorlatát.   

A békekötés helyszínére, a sátorváros közepén állott faház helyére 
1808-ban felépítették a ma is látható Békehozó Miasszonyunk ká-
polnát.

A törökök elvonulása után, a 18. századtól a város gyors fejlődésnek 
indult, és a szerb szellemi élet bölcsőjévé, majd a szerb nemzeti moz-
galom egyik központjává vált. Karlóca 1713-tól a görögkeleti szerb 
érseknek, majd 1849-től az első világháború végéig a szerbek legfőbb 
egyházi vezetőjének, a pátriárkának a székhelye volt. 1728-ban latin 
iskola kezdte meg működését a városban, amelyből 1791-ben létre-
jött az első szerb gimnázium. A gimnázium új épülete 1889–91 kö-
zött épült Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján. 1794-ben 
Karlócán hozták létre az ortodox világ második papneveldéjét.   

1848 májusában nagygyűlést tartottak itt a lázongó szerbek Joszif 
Rajacsics érsek elnökletével. Ezen kimondták a szerb nemzet szabad-
ságát és függetlenségét a Habsburg-ház kötelékében, és kikiáltották 
Bácska a Szerémség és a Bánság nagy részét magába foglaló Szerbiai 
Vajdaságot. A magyar forradalommal szembeni követeléseik megfo-
galmazását a szerbek nyílt támadása követte – az osztrák császár ol-
dalán – a magyar szabadságharc ellen. 

Karlóca városképének meghatározó eleme a 19. század végén épült, 
szépen gondozott nagy parkkal körülvett, hatalmas, historizáló ek-
lektikus stílusú Patriarkátusi (Püspöki) Palota és kápolna. A monu-
mentális épületet Vladimir Nikolics szerb építész tervezte, akárcsak a 
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Papnevelde (1901), vagy a ma is kollégiumként működő Stefaneum 
(1903) épületét.

A város jelentős látnivalói még az 1762-ben épült görögkeleti 
szerb székesegyház, a városközpontban álló, vörös kőből 1799-ben 
készült négyoroszlános kút és a Magisztrátus 1811-ben emelt épü-
lete, amelyben az első szerb nyelvű színházi előadásokat tartották.

Karlócán a szőlőtermesztés és bortermelés napjainkban is fontos sze-
repet tölt be, mintegy 40 család foglalkozik borászattal. A törökök 
elvonulásával a betelepülő gazdák szorgalmas és kitartó munkája a 
19. századra a szerémségi bort már nem csak Európában, hanem a 
tengerentúlon is ismertté tette. 

A kiváló adottságú terület borai közül az olasz- és 
a rajnai rizlinget, portugiesert, zöldszilvánit és ki-
váltképpen a helyi specialitást, az ürmöst, vagy 
bermetet ajánljuk az ínyencek figyelmébe. Utóbbi 
nem más, mint a szerémi vörösbor, és a Tarcal lan-
káin fellelhető 20 féle gyógynövény párlatából ké-
szült édes likőr. Az idelátogatókat mintegy hatvan 
pince várja borkóstolóra – a város alatt annyi a pin-
ce, hogy összhosszúságuk elérné a 14 kilométert –, 
a Mihály-napi szüreti mulatságok idején mustkósto-
lásban és ökörsütésben is részünk lehet. 

Karlócától 4 kilométerre a Tarcal-hegység északi lábánál fekvő 
Stražilovo gyönyörű, erdővel övezett környezete az újvidékiek ked-
velt kirándulóhelye.

Tekia, hivatalos neve: Tekija
A település története és látnivalói: A Tarcal-hegység északi lejtői-
nél, a Duna jobb partján fekvő Tekia híres búcsújáróhely. Az Újvidé-
ket Karlócával összekötő út közvetlen szomszédságában áll a kegy-
templom, ahová augusztus 5-én minden évben ezrek zarándokolnak 
el közeli és távolabbi vidékekről.   

Ezen a helyen már a 15. században is állt egy kőből épített kápolna. 
A török hódoltság idején ezt lerombolták, és a helyére mecsetet épí-
tettek, amely a későbbiekben minarettel és kolostorépülettel bővült. 
A kolostorépületben két dervis (szerzetes) élt. Ezt nevezték tekijának, 
mely török szó jelentése kolostor, zárda.

A helyhez különleges történet kapcsolódik. A törökök az 1699-es 
karlócai béke ellenére 1716 nyarán újra támadásba lendültek. Kifosz-

tottak és elfoglaltak több Habsburg uralom alatt álló települést, míg 
elértek Péterváradhoz. Itt ütközött meg a mintegy 200.000 fős török 
sereg a Savoyai Jenő vezette feleakkora keresztény haddal. A döntő 
ütközetre augusztus 5-én, Havas Boldogasszony napján került sor. 
Bár a keresztények hősiesen küzdöttek, a túlerő lassan felülkerekedni 
látszott. 

Ekkor a hagyomány szerint Savoyai Jenő főher-
ceg Máriához fohászkodott, és csoda történt. Az év 
egyik legmelegebb napján, augusztus 5-én hóvihar 
kerekedett. A sűrű havazás és az ezzel együtt járó 
hirtelen nagy hideg segítségével a keresztények 
csodás győzelmet arattak. A törökök megfutamod-
tak, a csatában még nagyvezérük is elesett. 

Savoyai főherceg imájában tett fogadalmához híven a dzsámit kápol-
nává építtette át, és kegyképet festetett a római Santa Maria Maggiore 
templom kápolnája Madonnájának mintájára Tekia számára. A vá-
lasztás azért esett erre a képre, mert a hagyomány szerint 366. au-
gusztus 5-ére virradóra Rómában hasonló csoda történt. Akkor a nyá-
ri havazás formájában a hagyomány szerint maga Szűz Mária jelölte 
ki azt a helyet, ahová a Santa Maria Maggiore templomot építették. 

A tekiai kegytemplom ma látható alakját 1881-ben Hermann Bole 
építész tervei szerint nyerte el. A neogótikus stílusú, egyhajós temp-
lomnak a bejáratnál két tornya van, míg hátul a bizánci stílusú kupola 
tetején a kereszt alatt félholdat helyeztek el a keresztények győzelme 
emlékére.

A tekiai templom falán magyar nyelvű hálatáblákat is olvashatunk, 
ráadásul az épület szép ólomüveg ablakai többek közt Szent István 
király és Szent Erzsébet tiszteletére készültek. 

A zarándokhely környéke szépen rendezett. A szabadtéri oltár az 
ünnepi liturgia templomon kívüli megtartására ad lehetőséget, a za-
rándokút végén lévő, Havas Boldogasszony-forrás vizét pedig a za-
rándokok előszeretettel fogyasztják. 

Szalánkemén, 
hivatalos neve: Stari Slankamen
A település története és látnivalói: Szalánkemén Karlócától délke-
letre, a Duna jobb partján fekvő kicsiny település, lakóinak száma 
nem éri el a 600-at. A falu a Duna fölé magasodó löszplatóra épült.
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Szalánkemén földrajzilag azért nevezetes hely, mert a falu alatt 
ömlik a Tisza a Dunába. A település fontos folyami átkelőhely 
volt, stratégiai szerepét először a kelták, majd a rómaiak ismerték 
fel, utóbbiak itt letelepedve várost is alapítottak Acumincum néven, 
majd a 4–5. század folyamán erődítményt is emeltek ezen a helyen. 
A település említésével 1072-től többször is lehet találkozni, a kö-
zépkorban királyi végvár magasodott itt. 1425-ből arról van forrá-
sunk, hogy Zsigmond király Lazarevics Istvánnak, majd Brankovics 
György szerb fejedelemnek ajándékozta Kölpény várával együtt. A 
15. század második felére a Hunyadiak tulajdonában került a vár, 
1456. július 14-én itt ütköztek meg Hunyadi János seregei a Vidinből 
Nándorfehérvár alá igyekvő török seregekkel. 1498-ban Corvin Já-
nos birtokolta az erősséget.   

A törökök a várat 1521-ben foglalták el, majd lerombolták. 5 évvel 
később a Mohács felé vonuló Szulejmán újjáépíttette, lassan azonban 
elveszítette stratégiai jelentőségét. 

Az 1691-ben Bádeni Lajos őrgróf 80.000 főnyi se-
regével Szalánkeménnél mért súlyos csapást a 
Dunán átkelni igyekvő 100.000 fős török seregre. A 
csatában esett el Zrínyi Ádám, Zrínyi Miklós fia, de 
a 20.000 elesett török közt volt Köprülü Musztafa 
nagyvezér is.

Ma a vár romjai még láthatóak a település területén, a Duna fölé 
magasodó dombtető löszplatóján. A meredek oldalú dombtető szé-
lén volt körben a várfal, melynek maradványai egyes helyeken a 3 
méteres magasságot is elérik, máshol teljesen megsemmisültek. Két 
torony jól fényképezhető romjai emlékeztetnek még a hajdani várfal-
ra, a várfalakon belüli építményekből azonban mára csak egyetlen, 
ásatással felszínre hozott épületmaradvány látható. A füves várterület 
egy része ma is használatos temető.  

A település másik nevezetessége a Szent Miklós görögkeleti temp-
lom, amely a térség egyik legrégebbi temploma, így a szerémségi 
szerb jelenlét egyik legkorábbi emléke: 1468-ban építette Vuk 
Brankovics, Brankovics György fejedelem unokája. Az építmény ma 
látható küllemét jórészt barokk kori átépítéseinek köszönheti, de még 
felfedezhetők rajta az eredeti késő gótikus vonások is. Harangtornyát 
a 18. században építették hozzá.    

Lenn, a Duna parti csónakkikötőben érdemes megpróbálni rávenni 
valakit, hogy kivigyen minket a Duna és a Tisza összefolyásához.

Szávaszentdemeter, 
hivatalos neve: Sremska Mitrovica
A település története és látnivalói: A helyi magyarok által is főként 
Mitrovicaként emlegetett város a Száva bal partján a Szerémi-síkság, 
a Macsói-síkság és a Tarcal-hegység találkozásánál fekszik, s Euró-
pa legrégebbi településeinek egyikeként tartják számon: történelme 
7000 évre nyúlik vissza. Szerbia legnagyobb római kori romterülete 
található itt. A város több mint 39.000 fős lakosságának 80 %-a szerb, 
de élnek itt horvátok ruszinok, magyarok (524 fő), montenegróiak, 
macedónok, albánok és cigányok is. 

A város területén már Kr. e. 5000-ben is éltek emberek, később 
jelentős kelta–illír település és faerőd állt itt. A Kr. e. első században 
a várost, akkori nevén Sirmiumot elfoglalták a rómaiak. Ekkortól 
indult gyors fejlődésnek, fénykorát a 3–4. században élte: előbb teljes 
jogú városi rangra emelkedett, majd Alsó-Pannónia provincia székhe-
lye lett, és jelentős kereskedelmi központtá vált. Sirmium katonailag 
is stratégai szereppel bírt, innen indította hódító hadjáratait Traianus, 
Marcus Aurelius és Claudius császár is. A város és környéke szülöttei 
a római császárok közül Marcus Aurelius, Decius Traianus, Probus 
és Maximilianus. A birodalom négy részre osztásakor a császárság 
fővárosainak egyike Sirmium lett. Gazdagságáról olyan leletek árul-
kodnak, mint a monumentális, padlófűtéses császári palota marad-
ványai, a római vízvezeték és az antik fürdő romjai. De építettek itt 
a rómaiak amfiteátrumot, templomokat, villákat, lóversenypályát, és 
Nagy Konstantin pénzverdéje is a városban működött, ahol arany-
pénzt vertek. A római kori város Sirmium nevéből ered egyébként a 
Szerémség elnevezés is.  

A római birodalom hanyatlásával a város virágkorának is vége 
szakadt, előbb a hunok dúlták fel, majd a keleti gótok és a gepidák 
pusztították, végül, a 6. században az avarok és a velük érkező szlá-
vok földig rombolták. Az avarok uralma után a bolgár birodalom 
majd Bizánc fennhatósága alatt állt. A honfoglalás után a magyarok 
is megjelentek a Szerémségben, így a bizánciakkal való vetélkedést 
követően a város 1071-ben magyar kézre került, és Szerémvár néven 
Szerém vármegye székhelye lett. A város a 13. századra védőszent-
jéről a „Civitas Sancti Demetri”, azaz Szent Demeter városa nevet 
kapta, ami már a Szávaszentdemeter névnek felel meg.

A 304-ben vértanúhalált halt Szent Demeter a keleti 
kereszténység egyik legnagyobb tiszteletben álló 
szentje. Magyarországon is nagy tisztelet övezte,
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arcképe szerepel a Szent Koronán, de az ő nevét 
viseli a szegedi Dömötör torony valamint Domoszló 
temploma is. Demetert Thesszaloniké városában 
Maximilianus római császár parancsára gyilkolták 
meg, amiért a börtönben a párviadal előtt megtérí-
tette és lelkileg is felvértezte azt a gladiátort, aki a 
küzdelemben ezt követően megölte a császár ked-
venc bajnokát. A görögkeleti egyház a hívek védel-
mezőjének tekinti, ennek megfelelően ábrázolása 
karddal és pajzzsal történik. 

Szávaszentdemetert 1521-ben foglalták el a törökök, majd közigaz-
gatási központként ők is innen irányították a Szerémséget. Mitrovica 
keleti hangulatú török város lett minaretekkel és dzsámikkal. A ma-
gyarok elmenekültek, a helyükbe a Balkánról szerbek telepedtek.     

Mitrovica a török kiűzése után a 18. század első felétől a Habsburg 
Birodalom részeként a határőrvidék fontos városa lett, a század kö-
zepétől a IX. péterváradi határőrezred székhelye volt.  Fontos dátum 
a település történetében 1763. Ekkor nyerte el a szabad határőr-tele-
pülés címet. Ez gyors gazdasági fejlődést is hozott, amely a 19. szá-
zad második felére bontakozott ki igazán. Elsősorban a kereskedelem 
virágzott, évente 5 nagy vásárt tartottak. Színesedett a város etnikai 
képe is, a szerbek mellett egyre nagyobb számban jelentek meg né-
metek, magyarok, horvátok; sőt ruszin és zsidó családok is beköltöz-
tek. A város fejlettségét iskolái is érzékeltetik. Volt német, szerb és 
magyar iskolája, valamint reálgimnáziuma és főiskolája is. Fejlődé-
sét nagyarányú építkezések is jelzik, ekkor épült ki a város nevezetes-
ségei közé tartozó Főtér (Žitni-trg) vagy gabonapiac, amelyen a rep-
rezentatív, barokk stílusú görögkeleti Szent István-templom (1794) 
és az ugyancsak barokk római katolikus templom (1810) áll. 

A gazdag régészeti leletek nagy részét a város főterén álló Szerémségi 
Múzeumban tekinthetjük meg, amelynek udvarában kapott helyet 
a kőtár (lapidárium). A település főterén a Szent Demeter bazilika 
maradványai és a római palotamaradványok is megtalálhatók. 

Akik a városnézés mellett a természeti szépségek iránt is fogéko-
nyak, ne hagyják ki a Zašavica természeti rezervátumot, amely 
Szávaszentdemetertől 6 kilométerre délkeletre található.

Zasavica 
Az egyedi flórájának és faunájának köszönhetően 1997 óta országos 
védelem alatt álló Zasavica természetvédelmi rezervátum a Szávától 
délre, a Drina folyótól keletre, Szávaszentdemeter és Bogatić köz-
ség területén fekszik. Nevét a közepét átszelő folyócskáról kapta. A 
mindössze 33 km hosszú, kanyargós vízfolyás partjait több helyen 
olyan sűrű növényzet szegélyezi, hogy szinte megközelíthetetlen. 
Több védett növényt láthatunk itt, ilyen például a tavirózsa, a vízitök, 
a tündérfátyol, illetve a lápi vagy kúszó csalán. A folyócska halállo-
mányának összetétele is egyedi, a síksági vizek egykori világát tárja 
elénk. A kutatók a területen több védett, máshol ritka madár-, emlős- 
és halfajt is számon tartanak.

A rezervátum nemcsak az élővilág helyi paradicsoma, hanem 
rendezett kirándulóhely is, ahol karámokban megtekinthetik a láto-
gatók a környék háziállatait: a mangalicát, a kecskét, a lovat és a 
szürkemarhát. 

Igazi kuriózum, hogy itt található a Balkán legna-
gyobb, egyben Szerbia egyetlen szamárrezervátu-
ma is, mintegy 100 állattal. A szamarakat rendsze-
resen fejik, a szamártejből krém, szappan és likőr 
készül, de rendeztek már itt licitálást szamártejben 
való fürdőzésre is. Az állatok húsából sonkát, kol-
bászt, szalámit gyártanak házi feldolgozással. 

A rezervátum központjában fából készült kilátó áll, innen gyönyör-
ködhetünk a táj szépségében, és fényképezhetünk is. A természet 
megfigyelésére kiváló alkalmat kínál a hajókázás, vagy csónakázás 
is, melyre szintén van lehetőség. A helyi ínyencségnek számító, sü-
tőtárcsán mangalicazsírban sült ezüstkárászt és törpeharcsát nem ér-
demes kihagyni.

Marót, hivatalos neve: Morović
A település története és látnivalói: Marót a szerb–horvát–boszniai 
hármas határ közelében, a Belgrádot Zágrábbal összekötő autópálya 
mellett fekvő 2164 fős, szerb többségű falu. 

A Studba patak és a Bosut (Báza) folyó találkozásánál települt fa-
lutól északra találjuk Marót várának romjait. A trapéz alapú várból 
csak a masszív, 2 méter vastagságú, támpilléres várfalak egy része 
maradt meg. A várat a 15. század elején Marót János bán építtette. A Ma-
rót család kihalása után annak birtokai visszaszálltak a királyra, így I. 
Mátyás fiának, Corvin Jánosnak adományozta azt a várral együtt. A 
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település másik nevezetessége a Bosut bal partján, a falu bejáratánál 
álló, 13. századi erődített katolikus templom, amely a Szerémség 
egyik legrégebbi temploma. A monumentális Szűz Mária templom ha-
jója gótikus stílusú, de a tornya még román kori, keskeny, lőrésszerű 
ablakokkal.

Az eredetileg a várban lévő görögkeleti szerb templomot a vár le-
rombolása után a falu központjában építették meg újból a 19. század 
közepén. A két templomot és a vár maradványait Szerbia 1994-ben 
nemzeti jelentőségű műemlékké nyilvánította. 

A környék természeti látnivalókban is gazdag. A Bosut folyó men-
tén elnyúló 20.000 hektáros szigorúan védett természetvédelmi terü-
leten találjuk a Marót körüli tölgyerdőket, bennük helyenként 400 
éves, 10 méter kerületű, gyönyörű fákkal. Az erdőség vadállománya 
különösen gazdag, jönnek ide szarvasra, vaddisznóra, őzre, fácánra, a 
mocsaras részeken pedig tőkésrécére és vadkacsára vadászni. Ez volt 
Tito elnöknek is az egyik kedvenc vadászterülete. Az erdő közepén 
lévő két vadászház ma is működik. Horgászkörökben jól ismertek az 
évente a falut körülvevő folyóknál rendezett horgászversenyek.

Szabács, hivatalos neve: Šabac
A település története és látnivalói: Bár a közvetlenül a Száva jobb 
partján fekvő Szabács nem a Szerémséghez tartozó város, a magyar 
történelemben játszott fontos szerepe miatt röviden mégis foglalko-
zunk vele. 

A Belgrádtól 65 kilométerre nyugatra fekvő 55.163 lakosú telepü-
lés a Macsói körzet közigazgatási, gazdasági és kulturális központja. 

A 13. században már volt település a mai város helyén, első írásos 
említése 1454-ből származik Zaslon néven. A török hódoltságig, azaz 
1470-ig a szerb fejedelemség része volt. A törökök a Szerémségbe 
való átkelés biztosítására foglalták el Szabácsot, és ugyanabban az 
évben feltűnés nélkül tölgyfacölöpökből erős palánkvárat is építet-
tek itt. A két sorban levert cölöpök közét kövekkel és földdel töltötték 
fel, és körben mély, széles árokkal vették körül, amelybe a Száva 
vizét engedték. Amint tudomásukra jutott az erősség létezése, Hunya-
di Mátyás csapatai azonnal megkísérelték elfoglalni, de nem jártak 
sikerrel. 1475 késő őszén maga Mátyás király indított rohamot a vár 
ostromára 10.000 fős seregével, majd 1476. február 15-re be is vette 
az erődöt. 

Hunyadi Mátyásnak erről a sikeres hadjáratáról szól 
a legrégebbi fennmaradt világi témájú versünk, a 
Szabács viadala című históriás ének. A 150 sornyi,

elején csonka szövegtöredék szerzője ismeretlen. 
Valószínű, hogy egykor a királyi udvarban Mátyás 
asztalánál énekelték. 

A kéziratot az Ung megyei Csicseren a Csicsery család levéltárában 
találták meg 1871-ben. Egyes tudósokban – a vers túl jól sikerült vol-
ta miatt – felmerült a gyanú a kézirat eredetiségét illetően, azonban 
mára a történészek és nyelvészek bizonyítottnak tekintik eredetisé-
gét. A művet ma az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzik, ebből 
idézünk most: 

Így megadák Szabács erősségét,
Benne hagyák álgyúnak bőségét,
Mely álgyúkat királ többözteté,
És nagyon Szabácsot erőssözteté,
Hagyván benne vitézeknek javát,
Hogy ne látná továbbá az kárát.
Ez mind ezen szerént hát meglévén,
Töröknek és mendennek kegyelmet tévén,
Királ vígan Budára eredvén,
Török sereg környölő terjedvén,
Hát valának nékik nagy csudába,
Hogy Budának menden utcájába,
Jelennen királnak odvarában
Láttyák török népet kazdag ruhában
Kiralnak ékessen odvarlani,
Ment kel piacon várban állani.
Ezt meghallák mind Törökországba,
Török császár lőn nagy bosszóságban.

Szabács várát a törökök csak 1521-ben tudták elfoglalni, ettől kezd-
ve az Oszmán Birodalomban stratégiai elhelyezkedése miatt fontos 
határőrizeti szerepet töltött be. Határváros lévén élénk kereskedelmi 
élet jellemezte. A 18. századi osztrák–török háborúkban többször is 
gazdát cserélt az erődítmény, majd a 19. században a szerbek foglal-
ták vissza a töröktől rövid időre, mígnem az 1867-es szultáni rende-
lettel ezen a területen a török időszak véget ért, és a várat átadták a 
szerbeknek.       

A 19. század 20-as, 40-es éveiben a város gyorsan fejlődött. Ezt bi-
zonyítja az első kórház és gyógyszergyár felépítése, az elsők közt lét-
rejött szerb középiskola és színház, valamint az itt nyomtatott szerb 
nyelvű újság is. 
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Ez a város volt Szerbiában az első, ahol a nők ká-
véházba kezdtek járni vasárnap délutánonként, ami 
korábban csak a férfiaknak volt szokása.

A város virágzásának az első világháború vetett véget, a harcokban 
többször is lerombolták, lakossága felére csökkent. 1914. augusztu-
sában a Szerbia elleni első támadás alakalmával Szabácsnál keltek át 
a Monarchia csapatai szerb földre, a közeli Cser hegységben pedig 
véres harcokat vívtak.

A háború utáni fellendülést a második világháború szakította félbe. 
A németek a megszállást követőn koncentrációs tábort létesítettek a 
Szabácson, ahol 25.000 ember raboskodott, közülük 7000 itt is halt 
meg. 

Szabács többször átépített erődítményének maradványai ma is 
megvannak a „Stari grad” nevű strand és szabadidőközpont terüle-
tén. A téglából épített négyszögletes vár falait, sarkain a tornyokkal 
(az egyiket eredeti magasságig visszafalazva) könnyen megtaláljuk, 
a környékét azonban teljesen átalakították a vízvédelmi munkálatok 
és parkosítás során.

Kölpény, hivatalos neve: Kupinovo
A település története és látnivalói:
A 2000 fős Kölpény (Kupinovo) a Szerémség déli részén, közvetlen 
a Száva bal partján, Belgrád közelében fekszik. 

A 14. században királyi vár emelkedett ezen a helyen, Zsigmond 
királynak két 1386-ból származó oklevele is említést tesz róla. A magyar 
uralkodók határőrizeti céllal többször is a szerb fejedelmeknek ado-
mányozták a várat, így került 1404-ben Lazarevics Istvánhoz, majd 
a 15. század közepén Brankovics Györgyhöz, aki a településen Szent 
Lukács tiszteletére templomot építtetett. 1458-ban a várbirtok visz-
szakerült Mátyás királyhoz, aki a várat és a fejedelmi címet 1465-ben 
Vuk Brankovicsnak adományozta. Ezután a törökök megérkezéséig a 
szerb fejedelmek tulajdonában maradt a vár, a hozzátartozó település 
pedig a vár tartozékaként mezővárosi ranggal bírt. A várat 1521-ben 
a törökök elfoglalták, és lerombolták, hogy köveit elhordhassák az 
ugyanebben az évben elfoglalt szabácsi vár újjáépítéséhez.    

Az eredetileg szabályos négyszög alaprajzú, sarkain tornyokkal erősí-
tett és várárokkal körülvett vár maradványait ma is megtekinthetjük, 
láthatunk még valamit a törtkőből és téglából emelt falakból. A vár 
magántulajdonban van, a Németországban élő tulajdonos a terület ke-
zelését egy helyi személyre bízta ottlakásért cserébe – a vár bejáratánál 
lévő parasztházban tudunk tőle engedélyt kérni a várrom bejárására. 

Obedi-láp, 
hivatalos neve: Obedska bara
Az Obedi-láp a Szerémség déli részén, Kölpény szomszédságában a 
Száva mentén húzódó természetvédelmi terület. A láp a Száva levá-
gott kanyarulatából alakult ki. A világ legrégebbi természetvédelmi 
területei közé tartozik, már a 19. század második felében rendelkez-
tek az első védelmi intézkedésekről.

A 9820 hektáros védett területet és 19.611 hektáros védőzónát fel-
ölelő rezervátum a 13 kilométer hosszan elnyúló régi mederszakasz, 
az ártéri erdők és a Száva itteni szakasza sokszínű élővilágának vé-
delmére jött létre. Több mint 280 – közte számos európai szinten is 
ritka vagy veszélyeztetett növényfaj – lelhető itt fel. Igen gazdag a 
rovarok, kétéltűek és hüllők világa, és több mint 200 madárfaj is él a 
lápvidéken. A feljegyzett madárfajtákból 120 természeti ritkaságnak 
számít, 6 pedig szerepel az úgynevezett vörös listán, amely a külö-
nösen védett, világszinten a kipusztulás határán álló fajokat sorolja 
fel. A terület 1977 óta a kiemelkedő jelentőségű vizes élőhelyeket 
tartalmazó Ramsari jegyzékben is szerepel. 

Az Obedi-láp vidékén Ferenc József és Erzsébet királyné fia, Ru-
dolf trónörökös gyakran vadászott, minthogy a területet a helyi erdő-
igazgatóság a trónörökösnek ajándékozta. Rudolf emlékét hajdanán 
kőoszlop is hirdette. 1901-ben a következő trónörökös, Ferenc Fer-
dinánd is vásárolt birtokot errefelé, hogy az akkor még nem védett 
vízimadarakra kedvére vadászhasson.

Maradék, hivatalos neve: Maradik
A település története és látnivalói: A szerémségi magyarság legna-
gyobb lélekszámú települése Maradék, 2002-ben a falu 2198 lakosá-
ból több mint 550-en magyarnak vallották magukat. (Bár a közelben 
fekvő Satrincán és Dobradópusztán nagyobb arányban élnek magya-
rok, lélekszámuk kevesebb a maradékiakénál.) A település első írásos 
említése 1498-ból, a Krušedol-kolostor egyik okleveléből származik. 
A török időkben elnéptelenedő faluba a 16–17. században szerbek 
települtek, a magyarok és a horvátok nagyobb számban csak a török 
kiűzését követően, majd a 19. század második felében érkeztek. A 
magyarok zöme a Dunántúlról és Bácskából vándorolt ide és kato-
likus volt.

A helyi magyarság megmaradásában döntő jelentő-
ségű volt az, hogy a maradéki magyarok többsége 
a 19. század végén áttért a református vallásra.
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Történt mindez azért, mert a hívek többszöri kéré-
sük ellenére sem kaptak magyarul tudó papot Josip 
Strossmayer horvát katolikus püspöktől, a reformá-
tus egyház viszont rögtön eleget tett kérésüknek. 
Az áttérés nemcsak az anyanyelvű hitélet fennma-
radását, hanem a magyar kultúra megőrzésének 
lehetőségét is biztosította. Erre vall az is, hogy az 
1898-ban felépült református imaházban rögtön 
megkezdődött a maradéki gyerekek magyar nyelvű 
oktatása is.

Sajnos a Szerémségben megfigyelhető folyamatok a maradéki ma-
gyarságot sem hagyják érintetlenül. A fiatalok elvándorlása, az elöre-
gedés, a magyar nyelvű oktatás megszűnése mára itt is odavezetett, 
hogy a legfiatalabb korosztályok nagyszüleik anyanyelvét értik, de 
már kevéssé beszélik. Biztató jel mégis, hogy a látlelet már 40 éve is 
ez volt a maradéki magyarságról, de mégis megmaradtak, illetve biz-
tató az is, hogy hosszú szünet után újra lehet magyar csoport a helyi 
óvodában . A maradéki magyarság hagyományait, kultúráját a Petőfi 
Sándor Művelődési Egyesület igyekszik fenntartani, a református 
templom telkén pedig az utóbbi években magyar szórványközpon-
tot hoztak létre.

Rednek vára, 
hivatalos neve: Vrdnik
A Tarcal-hegység déli lejtőjén, a Kudoš patak völgye fölötti kisebb 
hegycsúcson emelkedik Rednek várának romja, amit rövid erdei 
sétára vállalkozva kereshetünk fel. A vár első említése 1315-ből szár-
mazik, akkor a kalocsai érsekség várai között szerepelt. Az erődít-
mény a 15. század második felében a védelmi vonal részeként jelen-
tős részt vállalt az ország déli határának védelméből. 

1523. augusztusában a Rednek vára ellen vonuló török seregre a 
vár alatt és Nagyolasz térségében a Tomori Pál vezette végvári sereg 
jelentős csapást mért. A megfutamodott oszmán csapatokat Száva-
szentdemeternél utolérték, és a Szávába szorították. A törökök ellen 
vívott háborúnak ekkoriban ez volt az egyetlen jelentősebb magyar 
győzelme. A törökök azonban 3 évvel később, 1526-ban, Pétervárad 
eleste után – a délvidéki védelmi vonal összeomlásával – Rednek vá-
rát is elfoglalták. Az erősség pusztulására a török megszállás után 
került sor. 

Rednek vára egy patkó alakú várfalból, és ennek közepén egy ki-
emelkedő sziklára épült, szintén patkó alakú toronyból állt. A várfal 
egyes részei ma is jól láthatók, helyenként 3-4 méter magasak, legin-
kább szembetűnő a hajdan 3 emeletes, 18 méter magas, romjaiban is 
impozáns torony.

A Tarcal-hegység (Fruška gora) 
görögkeleti szerb kolostorai 
A lankás Tarcal-hegység sűrű erdői, barlangjai, számos gyógyforrása 
ideális környezetet biztosított a háborítatlan környezetben elvonulni 
vágyó szerzeteseknek, remetéknek.

Már a 3. században, a Római Birodalom keresztényüldöző császárai 
elől is menekültek erre a területre keresztények. Az elsőként letelepe-
dő szerzetesi közösségek és épületeik a 7–10. században jöttek létre. 
A keleti és a nyugati keresztény egyház 1054-es szakadását követően 
a szerzetesrendek jelentősen átszerveződtek, ami kolostorépületeikre 
is hatással volt. Némelyiket elhagyták, a másik meg a taglétszám je-
lentős növekedése folytán szűkösnek bizonyult, ezért bővítésre vagy 
felújításra volt szükség. 

A kolostorok újbóli felvirágzása a balkáni török invázió megindu-
lásához köthető. A törökök elől menekülő szerbek a Magyar Király-
ságban kerestek menedéket. A Tarcal-hegységbe a 14. század közepétől, 
majd a 18. században a szerb mellett főként bosnyák, macedón, mon-
tenegrói és dalmát szerzetesek érkeztek, de bolgár, orosz és görög 
menekültek is megjelentek. A szerbek a birodalom határvidékén lete-
lepedve földbirtokokat kaptak, cserébe határőrizeti feladatokat láttak 
el. Ekkor szaporodtak el a határvidéken a korábbi magyar szerzetes-
közösségek birtokain felépült görögkeleti szerb kolostorok. Összesen 
35 épült itt a 15. és a 18. század folyamán, melyből 16 máig fennma-
radt. Ezekben védték, erősítették – a szerbeket saját állam híján egye-
dül összetartó – pravoszláv vallást, ápolták otthoni hagyományaikat, 
őrizték a magukkal hozott régi ikonjaikat, egyházi ereklyéiket.

A török támadások folytán, illetve a török korszak alatt a kolostorok 
súlyosan megrongálódtak, lakóiknak innen is menekülniük kellett. A 
kolostorok közül nagyon kevés maradt meg eredeti formájában, az 
oszmán elvonulást követő újjáépítésre már más stílusjegyekkel és dí-
szítéssel, a barokk stílus hatása alatt került sor. 

Az egyik leghíresebb és talán legértékesebb a Krusedolfalu (Krušedol-
Selo) melletti Krusedolmonostor (Krušedol-Prnjavor). 1509 és 1516 
között építtette Brankovics György. A török jelentősen megrongálta 
a templomot, a szerzetesek el is menekültek. A kolostor freskókkal 
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gazdagon van díszítve, a falfestmények egy részét még a 16. század 
közepén festették, a többit pedig a 18. századi felújítás során, a ba-
rokk harangtoronnyal együtt készítették. A kolostor kitüntetett szere-
pe annak is köszönhető, hogy a Brankovics, és az Obrenovics királyi 
családok temetkezési helyéül szolgált.

Külön említést érdemel még a két hopovói kolostor. Novo Hopovo 
a térség egyik legrégibb kolostoregyüttese, amely Szent Miklósnak, 
a szerbség legismertebb védőszentjének tiszteletére épült 1576-ban. 
A 16. században szerb nyelvű iskola működött itt, később a szerb 
püspökök székhelye lett. Az itt látható freskók nagy része a 17. szá-
zadban készült, de még a 13. századi klasszikus stílust követő falfest-
ményekben is gyönyörködhetünk. 

A Staro Hopovói kolostort még a 16. század legelején alapították, 
de a régi épület áldozatul esett a történelem viharainak, így a helyén 
csak 1752-ben épült fel a ma is látható egyszerű rendház. Művészeti-
leg talán kevésbé jelentős, de remekül illeszkedik természeti környe-
zete szépségéhez.

Érdemes kiemelni még Görgeteg (Grgeteg) kolostorát, melyet nem 
freskók, hanem virágokat ábrázoló festmények díszítenek, továbbá 
Udvarnok, újabb nevén Ravanica kolostorát. Udvarnok (Vrdnik) 
kolostorának helyén már a 16. században is kolostor állt, de a 17. 
század utolsó éveiben érkeztek ide a török elöl menekülve a szerbiai 
Ravanica kolostor szerzetesei. Velük került ide az 1389-as rigómezei 
csatában elesett Lázár cár holtteste és gyászleple. A szerzetesek ké-
sőbb innen is menekülni kényszerültek, és Szentendrén találtak átme-
neti menedéket, ahová ereklyéiket – köztük a cár földi maradványait 
– is magukkal vitték.

A Tarcal-hegység további jelentős görögkeleti szerb kolostorai a 
belcsényi (Beočin), a besenyői (Bešenovo), a diósi (Divoš), a kövesdi 
(Kuveždin), a kisremetei (Mala Remeta), a nagyremetei (Velika 
Remeta) és a jazáki (Jazak) mind korábbi magyar szerzetesközös-
ségek birtokain épültek, így neveik is mind őrzik a helyükön feküdt 
középkori magyar falvak neveit. 

4. Az Al-Duna
Az Al-Duna vidéke a mai Szerbia természeti és történeti látnivalók-
ban egyik leggazdagabb tájegysége. 

Kevevárától két úton indulhatunk az Al-Duna felfedezésére. Ha a 
Kevevárától Szendrő felé vezető utat választjuk, a Duna-hídon átkel-
ve a 24-es számú főúton Pozsarevác érintésével juthatunk a Dunához 
Veliko Gradište településnél. Ez az útvonal hatalmas forgalma, a se-
bességi és előzési szabályokat túlzott nagyvonalúsággal kezelő helyi 
autósok, kamionosok miatt jó szívvel nehezen ajánlható. Célszerűbb 
Szendrő várát és a város nevezetességeit külön megnézni, majd visz-
szatérni a Duna bal oldalára és Kevevárától (Kovin) Fehértemplom 
(Bela Crkva) felé venni az irányt. 

Szendrő, 
hivatalos nevén Smederevo
Szendrő a Duna jobb partján, a Jessova torkolatánál, Belgrádtól 48 
kilométerre délkeletre fekvő városka. Szerb neve a délszláv Smeder 
személynévből származik, jelentése: Smeder birtoka. A település 
kevésbé, inkább annak hatalmas és viszonylag épen fennmaradt 15. 
századi vára, illetve a várnak a magyar történelemben játszott szerepe 
miatt érdekes.

A vár és története: A vár helyének stratégiai fontosságát már a 
rómaiak is felismerték, Vinceium néven településük állt ezen a he-
lyen. A ma látható monumentális, háromszög alaprajzú erődítményt 
Brankovics György szerb fejedelem építtette. A belső vagy kis vár 
1428–30 között készült 6 toronnyal, palotával, melyet vizesárokkal 
és barbakánnal védtek. A külső vár építésére 9 évvel később került 
sor. A 10,5 hektár területet felölelő külső váron belül egy katonai és 
egy polgári település is volt. A külső vár falai a legkeskenyebb részen 
is 2 méteres, míg több helyen a 4,5 méteres vastagságot is elérik. 
A várfalak összhosszúsága 1,2 kilométert tesz ki, a falak védelmét 
21 torony szolgálta. A külső várfalon kívül is voltak védművek, de 
ezeket ma már hiába keressük. A falak szerkezete kb. 20 méterenként 
teljesen eltérő, ami abból adódik, hogy a várfalakat egy-egy település 
idevezényelt jobbágyai építették, és egy-egy falu nagyjából 20 méter-
nyi falszakasz megépítéséért volt felelős.    
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A környékbeli várakhoz mérten is kiemelkedő nagyságú erősséget 
látva felmerülhet a kérdés, hogy miért is építették Szendrő várát ilyen 
hatalmasra? 

Lazarevics István szerb uralkodó 1426-ban Tatán egyezséget kö-
tött a magyar uralkodóval, Zsigmond királlyal. Megállapodtak abban, 
hogy magyarországi birtokokért cserébe a szerb fejedelem halála után 
Nándorfehérvár magyar kézre kerül. Történt mindez magyar részről a 
török elleni hatékonyabb védelem megszervezése céljából.

Lazarevics halála után a szerb fejedelem Brankovics György lett, 
akinek a korábbi királyi székhely, Nándorfehérvár „pótlására” királyi 
udvara befogadására alkalmas várat kellett építenie, olyat, amely 
a török elleni védelem kihívásainak is meg tudott felelni. Ez az új vár 
lett Szendrő, ez a kettős funkció magyarázza a vár méreteit.

Szendrő vára a törökök elleni harcok állandó helyszíne volt. 1437-
ben még sikertelenül ostromolták az oszmánok, huszonkét évvel ké-
sőbb azonban már bevették az erősséget.

Az 1448. október 18-19-i második rigómezei csatában ugyanazon 
a helyen, ahol 1389-ben a szerbek vereséget szenvedtek a töröktől, 
Hunyadi János serege havasalföldi segédhadak támogatásával megüt-
között II. Murád török szultán hadseregével. Brankovics György nem vett 
részt a hadjáratban, sőt el is árulta Hunyadit. Így a törökök meg tudták 
akadályozni Hunyadi seregének egyesülését a Szkander bég vezette 
albán felkelőkkel, és súlyos vereséget mértek a magyar seregre.

A vesztes csata után a szerb fejedelem Hunyadi 
János kormányzót elfogta, és Szendrő várában 
tartotta fogva. Elengedéséért 100 ezer forint vált-
ságdíjat követelt, továbbá kikényszerítette Hunyadi 
nagyobbik fiának, Lászlónak saját unokájával, Cillei 
Erzsébettel való eljegyzését, amely azonban ké-
sőbb felbomlott.

1451-ben a Szendrőn megkötött egyezség vetett véget Hunyadi János 
és Brankovics György viszályának. A kor szokásainak megfelelően a 
megállapodás megerősítése érdekében megegyeztek Hunyadi János 
kisebbik fia, a gyermek Mátyás és a Brankovics unoka, Cillei Erzsébet 
eljegyzésében is. (A kiskorú Cillei Erzsébet 1455. végén meghalt.)

Hunyadi 1454-ben még felmentette Szendrő várát a török ostrom 
alól, halála után, 1459-ben a törökök azonban elfoglalták azt. Ez a 
középkori szerb állam létének végét is jelentette, így Szendrő várának 
vezető politikai szerepe is megszűnt. A törökök folytatták az erődít-

mény megerősítését. A vár köré még egy falat húztak, melynek védel-
méhez két kisebb négyzetes tornyot, és négy sokszögletű ágyútornyot 
is emeltek. A keresztény seregek többször megkísérelték visszafoglalni 
az erősséget a töröktől. Szendrő várának ostrománál halt meg korának 
kiváló hadvezére, a „törökverő” Kinizsi Pál 1494. november 24-én. A 
várat Szapolyai János is eredménytelenül ostromolta 1512-ben. 

1688-ban, Nándorfehérvár visszafoglalása után a törökök átmene-
tileg feladták Szendrőt is, de két évvel később újra visszavették. A 18. 
század az osztrák-török háborúk jegyében telt ezen a környéken is, 
így a vár többször gazdát cserélt a század folyamán.  

Szendrő várát 1805-ben a szerb felkelők megszerezték, de hivatalo-
san csak az 1867-es szultáni rendelet jutatta végleg a szerbek kezére. 
A 19. század folyamán Szendrő saját kereskedelmi flottával rendel-
kező gazdag kereskedővárossá fejlődött, köszönhetően annak, hogy a 
balkáni kereskedelem döntő része ekkor a Dunán bonyolódott.  

A két világháborúban is szerepet kapott a hatalmas erődítmény. 
1915 és 1918 között a Monarchia csapatai szállták meg, míg a máso-
dik világháborúban német csapatok állomásoztak a falak közt. 1941-
ben a várban tárolt lőszertartalék hatalmas detonációval felrobbant. 
Ez 2500 ember halálát okozta, és a vár is jelentős károkat szenvedett. 
A háború utáni helyreállítás során a falak nagy részét kijavították.   

A külső várba ingyenes a bemenet, a belső vár megtekintéséért azon-
ban fizetni kell. 

Szendrő megtekintése után visszatérünk a Duna bal oldalára és 
Kevevárától (Kovin) Fehértemplom (Bela Crkva) felé vesszük az 
irányt. Nem sokkal Fehértemplom előtt Temespalánka (Banatska 
Palanka), illetve Ópalánka (Stara Palanka) felé jobbra lefordulva a 
főútról nemsokára kijutunk a Dunához, ahol komppal kelhetünk át 
a jobb partra. A kikötő melletti kis halászcsárdában megvárhatjuk a 
kompot, amellyel 20-25 perces kellemes utazással érünk át a túlparti 
Ráma (Ram) városkába. A komp pontosan Ráma vára alatt köt ki.

Ráma, hivatalos néven Ram
Ráma környéke már a rómaiak idejében is lakott volt, a ma is álló 
vártól nem messze feküdt az egykori Lederata nevű település. A vár 
szabálytalan ötszög alapú, egy sziklakiszögelésen épült az egykori 
római település köveinek felhasználásával. A figyelmes szemlélő a 
mai napig megtalálhatja a vár falában az egykori római múlt emlékét 
őrző latin feliratos köveket. Az öttornyú vár viszonylag épen meg-
maradt, ingyen látogatható, udvarán egy régi dzsámi maradványai is 
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fellelhetőek. A vár története a múlt homályába vész, valószínűleg már 
a 12. század előtt is erődített hely volt, a mai várat pedig a törökök 
emelték a 15. században. 

Veliko Gradište
Ráma várától a 105-ös, majd a 108-as úton hol a Duna mellett, hol 
kicsit eltávolodva tőle folytathatjuk utunkat Veliko Gradištéig. A kör-
nyék jól kiépített fürdő- és nyaralóövezet strandokkal, kávézókkal, 
éttermekkel. Veliko Gradište szerb-román folyami határállomás, ahol 
nagy melegben kis pihenőt is tehetünk a Duna parton, vagy a part 
menti parkban sétálva. 

Veliko Gradištétől szintén a Duna melletti – Požeženo és Vinci te-
lepüléseket érintő – út ajánlható, amely talán kicsit lassabb célhoz 
érést jelent, de látnivalóiban össze nem hasonlítható a főúttal. A Duna 
partja errefelé is már-már tengerparti hangulatot idéz, stranddal, ká-
vézókkal, sok szép villával.
 

Galambóc vára
hivatalos neve: Golubac
Galambóc (Golubac) települést elhagyva a Duna mellett vezető útról 
nemsokára megpillantjuk Galambóc várának egyik oldalt a Dunába 
nyúló, másik oldalt a helyre felfutó falait. Az al-dunai várak közül ez 
a legjobb állapotban megmaradt és legimpozánsabb erősség.

A terület innen 100 km hosszan az úgynevezett Vaskapu Nemzeti 
Park része (szerbül Nacionalni Park Đerdap), mely összesen 640 
km2 területet foglal magában a Duna mentén.

Galambóc vára a falutól több mint 4 kilométerre, a Vaskapu-szoros 
bejáratánál áll. A Galambóci-szoros az első jelentősebb szoros az Al-
Dunán. A  Belgrádnál még 2 km széles Duna itt 400 méterre szűkül. 
Két oldalán magas hegyek közé szorítva folytatja útját, melyet maga 
vágott egykor a Kárpátok zömmel mészkő alkotta hegyei közé.  

A parti utat keresztülvezették a váron, mivel a vár a Dunáig leér. Az 
áthaladás során legyünk figyelmesek, mert a vár adottságai miatt az 
út egyes helyeken beszűkül, ezért magassági és szélességi korlátozá-
sok vannak érvényben. 

A 13. század végén a szerbek által emelt vár helyén már a római kor-
ban is erődítmény állt. A középkori vár több bővítésen esett át, mai álla-
potában is jól elkülöníthető a régebbi belső és az újabb külső várrész. 

A vár az évszázadok folyamán a török–magyar háborúk gyakori 
helyszíne volt. Török kézre először 1391-ben került, de rövidesen a 

magyarok szerezték meg. Zsigmond király idejében, 1427-ben szerb 
nemzetiségű várkapitánya 12.000 aranyért a török kezére játszotta át. 
Ezt követően a magyar király mindent megtett az erősség visszavé-
telére, a Duna túlpartján felépíttette Lászlóvárat, ahonnan kiindulva 
ostromolni kezdte Galambócot. Az ostromnak a török felmentő sereg 
megérkezése vetett véget, és végül Zsigmond is csak nagy nehézsé-
gekkel – egyes források szerint Rozgonyi István temesi gróf feleségé-
nek, Szentgyörgyi Cecíliának a segítségével – menekült meg.

Az ostromnak és a harcban férje oldalán bátran résztvevő Szentgyörgyi 
Cecíliának állít emléket Arany János Rozgonyiné című balladája:

1.“Hová, hová, édes férjem?”       3. Hej! ki hozza, kormányozza,
“Megyek a csatába:                       Ide azt a gályát?
Galambócon vár a török,               Vagy már senki meg nem menti
Ne várjon hiába.”                          Magyarok királyát?”
“Megállj, megállj; édes férjem!    “Én, én hozom, gyönge asszony,
Ne menj még csatába:                    Hajómat az éjben:
Befordulok egy kicsinyég               Ülj fel uram, Zsigmond király,
Öltöző szobámba.”                        Te is, édes férjem!

2.“Én kegyesem, szép hitvesem,   14. Lászlóvárott a magyarság
Ellenemre jársz-é?                          Vala bátorságban.
Sima vállad, puha kebled                Híre futott a csatának
Töri az a páncél;                             Széjjel az országban.
Félve tartod a nagy kardot              Egy árva szó sem beszéli
Remegő kezedben:                           Zsigmond győzedelmét,
Mit keresnél, gyönge asszony.         Mind a világ, széles világ
Véres ütközetben?  (…)                   Rozgonyi Cicellét.”

Több sikertelen kísérlet után végül 1481-ben Kinizsi Pálnak sike-
rült Galambóc várát visszafoglalnia. Ezt követően hamarosan újra, 
immáron több évszázadra török kézre került, és bár Nándorfehérvár 
1688-as felszabadításakor átmenetileg a török feladta, az önálló Szer-
bia létrejöttéig török kézen maradt. 

A vár környékén való barangolásunk során legyünk különösen fi-
gyelmesek. Egyrészt a figyelmetlen turista a hegy vagy a falak meg-
mászása során könnyen szenvedhet balesetet, másrészt a környék a 
kígyók kedvelt élőhelye. A Duna-part felmelegedett kövei alatt, vagy 
a hegyre felfutó várfalak romjai között meglapuló állatok marásából 
minden évben előfordulnak balesetek.
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Galambóc vára után az addig szélesen elterpeszkedő Duna összeszű-
kül, így jól lehet látni a túlsó oldalon a román folyópartot.  

Érdemes időről időre szemügyre venni a folyó medrét és a román oldalt, 
mert számos látnivaló vár ránk. Galambóc várával szemben a román 
oldalon a figyelmes szemlélő Lászlóvár (Szentlászlóvár) romjait pillant-
hatja meg a hegyen. A vár a már fentebb említett 1428-as Galambóc 
elleni hadműveleteket segítendő épült, de 1482-ben is innen indult 
Kinizsi Pál Galambóc visszafoglalására. A mohácsi csatát követően 
Lászlóvár is a törökök fennhatósága alá került, akik a 16. század fo-
lyamán lerombolták az erősséget. Ma a romok közül kivehető még 
némelyik várfalnak és az egyik toronynak a maradványa.

A román folyópart közelében a Duna vizéből egy érdekes alakú szikla 
magasodik ki. Ez az úgynevezett Babagáj szikla. Neve török eredetű, 
jelentése „nagyapó”. Valószínűleg őrtoronyként használták a törökök 
a 16. században.  

Galambóc várát elhagyva a folyóparton vezető úton 4 km-t kell meg-
tennünk ahhoz, hogy a túlparton, a román oldalon megpillanthassuk a 
Baross emléktáblát. A hatalmas, 10 m hosszú, 7 m magas márvány-
tábla szövegének egy része még a szerb oldalról is kibetűzhető. Ba-
ross Gábor Széchenyit követően az Al-Duna szabályozásának, hajóz-
hatóvá tételének egyik legfőbb támogatója, képviselője volt. Nevét 
hallva jelentős munkái közül eszünkbe juthat a magyar vasúthálózat 
fejlesztése és a fiumei tengeri kikötő kiépítése is. 

A tábla felirata:

AZ ALDUNAI VASKAPUNAK ÉS A TÖBBI ZUHATAGNAK
AZ MDCCCLXXXVIII. ÉVI XXVI.T. CZ. ÁLTAL ELRENDELT

SZABÁLYOZÁSA MEGKEZDETETT
I. FERENCZ JÓZSEF

URALKODÁSA ALATT
GRÓF SZAPÁRY GYULA 

MINISTERELNÖK IDEJÉBEN
BELLUSI BAROSS GÁBOR

KERESKEDELEMÜGYI MINISTER ÁLTAL
MDCCCLXXXX. ÉVI SZEPTEMBER XV-ÉN.

ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN E MŰVÖN ÉS MEGALKOTÓIN

A Duna, mint közlekedési útvonal biztosítása érdekében már a róma-
iak korában is jelentős építkezések folytak. 

Tiberius császár 33-34-ben speciális utat építtetett 
a Duna menti Moesia tartományt megszálló hadse-
regével. Az elkészült faépítményt részben kifaragott 
sziklavájatokra támaszkodó, részben közvetlenül a 
sziklákhoz erősített gerendák tartották, amelyek a 
víz fölé nyúltak ki. A gerendázatra fektetett fapalló-
kon haladtak a hajóvontatók, valószínűleg ökrök. A 
megtalált emléktáblák tanúsága szerint az időjárás 
és a Duna ostromának kitett utat több ízben is – pél-
dául 93-ban, Domitianus császár uralkodása alatt 
– helyreállították. 

A mai Erdély területén fekvő egykori Dacia tartomány meghódításá-
nak időszakában, Traianus császár teljesen megújította az utat, ame-
lyet ezúttal tartósabb megoldásként a legtöbb helyen immár a sziklába 
faragtak bele. Erre az időszámításunk szerinti 100-ban befejeződött 
nagy munkára emlékeztet a mai napig Traianus császár emléktáblája. 
Az úttal együtt a mederben egy 3 km hosszúságú csatorna is épült a 
korabeli hajózás biztonságosabbá tétele érdekében. 

A Római Birodalom bukásával a Duna hajózhatóságának kérdése 
hosszú évszázadokra feledésbe merült, mígnem Széchenyi István te-
vékenysége kapcsán a 19. század 20-as éveiben ismét előtérbe került. 
Az orosz-török háborút lezáró 1829-es drinápolyi békekötéssel a Fe-
kete-tengerig szabaddá vált a dunai kereskedelem, és az ezt biztosító 
hajóforgalom. 

Széchenyi 1830. június 24-én Desdemona nevű evezőshajóján 
Pestről al-dunai utazásra indult, kíséretében volt egyebek mellett Be-
szédes József, kora egyik híres mérnöke is. A Vaskapu és a Kazán-
szoros vidéke ekkoriban a Duna legnehezebben hajózható része volt. 
A meder szikláktól, zátonyoktól volt szabdalva, ezek és az egymást 
követő zuhatagok, örvények csak a legmagasabb vízállás idején és 
rendkívüli helyismeret birtokában tették lehetővé a hajózást.

Hosszas erőfeszítések után 1833. júniusában kapott Széchenyi ki-
rályi biztosi kinevezést arra, hogy hajózóutat építsen az Al-Dunán a 
gőzhajóforgalom számára. Széchenyi segítője Vásárhelyi Pál mérnök 
lett, aki az előző években már részletesen feltérképezte az Al-Dunát. 

A nagy munka 1834-ben a legveszélyesebbnek ítélt sziklák felrob-
bantásával kezdődött. Hamarosan világossá vált azonban, hogy a kor 
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műszaki színvonala mellett a teljes hajózhatóság csak korlátozottan 
biztosítható. Így is sikerült azonban a hajózó utat az év 152 napjára 
biztonságossá tenni, illetve a bal part sziklafalába vájt hajóvontató 
utat (az ún. Széchenyi-utat) elkészíteni, melynek segítségével lehe-
tővé vált a víz folyásával szemben is az áruszállítás. Az eredeti Szé-
chenyi útból a folyó vízszintje fölött ma már csak a Baross emléktáb-
la környékén maradt meg egy rövid szakasz. 

Az Al-Duna szabályozásának következő szakasza a 19. század utol-
só évtizedeihez kapcsolódik. Ekkor Wallandt Ernő tervei alapján 
Rupcsics György, valamint Hoszpótzky Lajos irányítása mellett 11 
kilométer hosszan alakítottak ki 2 méter mély, 60-80 méter széles 
mederrészt a sziklás folyóágyban, ezzel évi 290 napos hajózhatósá-
got biztosítottak a Duna ezen szakaszán. 

A csatornát 1896. szeptember 17-én Ferenc József 
osztrák császár és magyar király avatta fel a szerb 
és a román uralkodó jelenlétében. A felavatás úgy 
történt, hogy a három uralkodót szállító luxusgőzös 
maga vágta át a víz fölött kifeszített láncot. A koro-
nás fők kifejezetten erre a célra készített aranykupát 
kaptak emlékül. Az avatás a korabeli Magyarorszá-
gon óriási botrányt kavart azzal, hogy az ünnepsé-
geken a szervezők a szerb, a román és a császári 
fekete-sárga lobogók mellé a magyar zászlót „elfe-
lejtették” kitűzni. 

Az Al-Duna szabályozásának utolsó szakasza 1965–72 között zajlott 
a Vaskapu erőmű megépítésével és a Duna felduzzasztásával. 

A román parti Baross emléktábla megszemlélése után utunkat to-
vább folytatva nemsokára átmenetileg el kell búcsúznunk a Duna 
partjától, hiszen az út lassan feljebb kapaszkodik a folyótól. A szik-
lafalak mellett haladva a Dunára lepillantva a vízből egy vár romjai 
kandikálnak ki. 

Drankó vára,
hivatalos nevén Drenkova
Drankó várát, ezt a 14. századi magyar királyi végvárat egykoron 
közvetlenül a folyó partjára építették, hogy a vár legénysége ellenőr-
zése alatt tarthassa a szorosban az utat. Az erősséget a törökök több-
szöri ostrom után  végül elfoglalták és lerombolták. A Vaskapu erőmű 

építésekor a Duna felduzzasztásával a vár romjainak nagy része víz 
alá került, így ma már csak egy L alakú falmaradvány emlékeztet a 
déli végvári rendszer valaha fontos erősségére.

Drankó vára után nem sokkal elkezdődik a hosszabb-rövidebb alagu-
tak sora, melyből a Vaskapuig összesen 21 vár az utazóra. Az alagu-
tak számozása a másik irányból kezdődik. A 7. és a 6. számot viselő 
alagutak között kis pihenőt tehetünk Lepenski Vir településnél. 

Lepenski Vir
Lepenski Virnél 1967-ben a régészek több mint nyolcezer éves, a 
korai neolitikumban élt népesség települését találták meg. Feltárták 
U alakban – gondosan megtervezetten – egymás mellé épített és a 
folyó felé néző bejárattal rendelkező kunyhóik nyomait, rábukkan-
tak nagyméretű faragott kőszobraikra, gömbölyű köveikre, melyekre 
jellegzetes ember- és halarcokat véstek. Házi szentélyeket is találtak, 
valamint vallási és középületeik nyomát fedezték fel. A leletek arra 
utalnak, hogy a hajdanán itt élt emberek életmódja, mindennapjai, 
egyedi hiedelemvilága mind-mind a Dunához kötődött. Külön érde-
kesség, hogy egyes itt talált köveken az ékíráshoz hasonlatos jeleket 
fedeztek fel a régészek.   

 A leletek egy részét a duzzasztás miatt az eredeti lelőhelynél fel-
jebb kialakított kis múzeumban, másik részüket pedig Belgrádban 
tekinthetjük meg.

Háromtorony, 
hivatalos nevén Tri Kule
Drankó vára romjától úgy 25 km távolságban, 2-3 km-re Donji 
Milanovac előtt, közel a román parthoz a Duna vizében egy másik 
várrom, Háromtorony maradványát pillanthatjuk meg.

A duzzasztás óta a Duna vízállásától függ, hogy az egykori vár há-
rom tornyából mennyi áll a szárazföldön vagy a vízben. A legkisebb 
torony csak egészen alacsony vízállásnál látható. A vár építését Zsig-
mond király idejére teszik, és hasonlóan a többi al-dunai várhoz a 
középkori magyar határvédelmi rendszer fontos eleme volt.  

Sajnos a Duna felduzzasztása óta a víz alá került várak romjai rövid 
idő alatt olyan sokat pusztulnak, mint a duzzasztás előtt évszázadok 
alatt. 
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Donji Milanovacon érdemes egy kis pihenőt tartanunk, megebédel-
hetünk, sőt a faluban benzinkutat is találunk.

Kazán-szoros 
Utunkat továbbfolytatva hamarosan elénk tárul a Kazán-szoros, az 
Al-Duna legszebb, legizgalmasabb része. A folyó itt úgy összeszű-
kül, hogy szélessége a korábbi 400 méterhez képest alig éri el a 160 
métert, mélysége pedig a 80 métert is meghaladja. Kétoldalt mere-
dek, helyenként 700 méter magasba törő hegyek határolják. A szoros 
9 km hosszú. A meder itt a 19. században, a szabályozás előtt még 
sziklákkal, zátonyokkal volt tele, örvények, zúgók, kisebb zuhata-
gok akadályozták a hajózást. A nagyesésű mederben felgyorsult víz a 
sziklazátonyok közt haladva, a mederben lévő zátonyokon megtörve 
úgy tűnt, mintha forrna. A török eredetű kazán szó is üstben fortyogó 
vizet jelent.

Jókai Mór Az aranyember című regényben így írt erről, a Vaskapu 
erőmű megépítése előtt még igazán vadromantikus tájról 1872-ben:

„A ránehezülő víztömeg törte-e magának e kaput, vagy a föld alatti 
tűz repeszté kétfelé a hegyláncot? Neptun alkotta-e ezt, vagy Volcán? 
Vagy ketten együtt? A mű Istené! Ahhoz hasonlót még a mai isten-
utánzó kor vaskezű emberei sem bírnak alkotni. […] A nagy, fenséges 
folyam-ős, mely megszokta a magyar sík lapályon ezerölnyi mederben 
haladni méltóságos csenddel, partjain a belehajló fűzfákkal enyeleg-
ni, kilátogatni a szép virágos mezőkre s csendesen keleplő malmok-
kal beszélgetni; itt összeszorítva száznegyven ölnyi sziklagátba, hah, 
mily haraggal tör rajta keresztül! Akik idáig jöttek vele, nem ismer-
nek reá. Az ősz óriás szilaj hőssé ifjul, hullámai szökellnek a sziklás 
meder felett, egy-egy roppant bérctömeg ül ki néhol medre közepébe, 
mint valami rémoltár; az óriási Babagáj, a koronás Kaszán szikla; 
azokat fenséges haraggal ostromolja, rájuk zúdulva elöl, s mély for-
gatagokat örvényítve mögöttük, feneketlen árkot vájva a sziklame-
derben; s aztán csattogva, zúgva rohan alá a kőlépcsőkön, mik egyik 
sziklafaltól a másikig nyúlnak keresztül. […] Amint az óriás folyam 
a kőzátonyokon végighömpölyög, ahogy a sziklafalakat korbácsol-
ja, ahogy a szigetoltárokra harsogva rohan, ahogy az örvényekben 
fuldokolva elmerül, ahogy a zuhatagok hanglépcsőin végigjátszik, s 
ahogy ez örök hullámcsattogást az örök visszhang e kettős fal között 
a túlvilági zene felségéig emeli, mely csupa orgona- és harangszó és 
elhaló mennydörgés, az ember elnémul, és saját szavát meghallani 
retteg e titáni zengés közepett. A hajósok csak jelekkel integetnek, a 

halászok babonás hite tiltja e helyt a szót: a veszély tudata mindenkit 
magában imádkozni készt.”

A Kazán-szoros két részre tagolódik, a felső szűkebb és hosszabb 
Nagy-Kazán-szorosra, és az alsó, valamivel szélesebb (200 méte-
res), de rövidebb Kis-Kazán-szorosra. A kettőt a román oldalon a 
dunatölgyesi (dubovai) kiöblösödés választja el egymástól. Itt éri el a 
legnagyobb mélységét a Duna, a maga 85 méterével. 

A Nagy-Kazán-szorosnál volt látható valamikor a Széchenyi emlék-
tábla, amelyet a „legnagyobb magyarnak” a Duna szabályozásában 
szerzett érdemeire tekintettel helyeztek el 1885-ben a Széchenyi-út 
felett a következő felirattal: 

SZÉCHENYI EMLÉKÉNEK
A MAGYAR MÉRNÖK ÉS ÉPÍTÉSZ EGYLET

MDCCCLXXXV

A Duna duzzasztásával a hatalmas tábla a víz alá került, a románok 
nem emelték azt feljebb. A Gróf Széchenyi Ödön Magyar Hajózási és 
Yacht Egylet 2005-ben az eredeti tábla szövegével megegyező kis-
méretű táblát helyezett el az adott helyen. 

A Traianus római császár sziklába épített útjának emléket állító szerb 
oldali tábla, a 2000 éves „Tabula Traiana” a Széchenyi emléktáblá-
nál szerencsésebb volt. A Duna duzzasztásakor ez is a víz szintje alá 
került volna, ezért kivésték, és közel 40 méterrel magasabbra helyez-
ték. A folyóról megtekinthető, ma is hirdeti Traianus császár érdeme-
it, még ha a római út nem is látható már.

Az 1-es számot viselő alagút után, a Kis-Kazán-szorosnál a román 
oldalon, a parton egy kolostor látható. Innen a szerzetesek éneke 
gyakran az egész szorost betölti. Szintén a román oldalon, a sziklába 
vésve feltűnik egy hatalmas fej, Decebal dák király feje, aki i.sz. 
87 és 106 között, a római hódításig uralkodott a túlparti vidéken. A 
román történelemfelfogásban fontos helyet elfoglaló királyra emlé-
keztető  monumentális alkotás egy román olajmilliárdos pénzéből 12 
alpinista munkájával készült 1994 és 2002 között. A 40 méter magas 
és 25 méter széles sziklaszobor méretét jól érzékelteti, hogy csak az 
orra 6 méteres. 

A szorost elhagyva a túlparton nem sokára feltűnik Orsova. A mai 
város épületei az 1960-70-es években épültek, hiszen a korábbi idő-
szak építészeti emlékei a Duna felduzzasztásának áldozatául estek. 
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A Duna közepéből a román oldali Orsova alatt az 1970-es évek 
elejéig kikandikált egy kis sziget, Ada-Kaleh. A mintegy 1800 méter 
hosszúságú és közel 500 méter szélességű sziget múltja igen érdekes.
Lakói a török hódítás időszakától, a 16. századtól kezdve döntően 
törökök voltak. Az osztrák-török háborúskodás folyamán, a 17-18. 
században a sziget többször is gazdát cserélt. Az 1878-as Berlini béke 
felemás módon rendezte a sziget sorsát. Ada-Kaleh jogilag a török 
szultán tulajdonában maradhatott, viszont ténylegesen osztrák-ma-
gyar megszállás alá került. Kaszárnyájában osztrák-magyar katonák 
állomásoztak, de török lakói különleges jogokkal bírtak: hadkötele-
zettségük nem volt, adó- és vámmentességet élveztek. A szigetlakók 
gyümölcs- és dohánytermesztésből éltek, de helyzetéből adódóan a 
sziget a csempészek paradicsoma is volt. Az ide látogató egzotikus, 
különleges keleti atmoszférával találkozhatott, szűk sikátorokkal, 
bazárral, kávézókkal, mecsettel, török temetővel. Még 17. századi 
várral is büszkélkedhetett a sziget Veterani osztrák tábornok jóvoltá-
ból. Ada-Kaleh Jókai Mór számára Az aranyember című regényben 
szereplő Senki szigete mintájául is szolgált. 

Az első világháborút közvetlenül megelőző 1912-
13. évi balkáni háborúk idejében a magyar–román–
szerb hármashatárnál fekvő sziget sorsának rende-
zése hirtelen fontos lett a Monarchia számára. En-
nek hatására 1913. május 12-én Krassó–Szörény 
vármegye főispánja, dr. Medve Zoltán Orsováról 
áthajózott a szigetre, és a török kormány képviselő-
jének bejelentette a sziget magyar közigazgatás alá 
helyezését. A közigazgatás átvételének szimbólu-
maként két magyar csendőr is érkezett a főispánnal 
a szigetre. Ezzel a lépéssel Magyarország lakossá-
ga egy csapásra majdnem 1000 fővel, területe pe-
dig közel 1 km2-rel gyarapodott.

Az első világháborút követően a sziget Románia része lett, és keleties 
hangulatát egészen az 1970-es évekig megőrizte. A Vaskapu erőmű 
építésekor a Duna felduzzasztásával azonban a sziget örökre víz alá 
került. Épületei egy részét a közeli Şimian szigetre szállították át, a 
lakosság azonban nem költözött az épületekkel együtt, döntő részük 
Törökországot választotta új hazájául. 

Tekija települést elhagyva nem sokára megérkezünk a Vaskapu 
(szerbül Đerdap) erőműhöz, amely egyben szerb-román határátkelő-

hely is. Az erőmű hét év munkájával, jugoszláv–román együttműkö-
désben 1972-re készült el, turisták előtt is nyitva áll. 

Az erőmű gátja 440 méter hosszú és 60 méter szé-
les, építése során közel 3 millió köbméter betont 
használtak fel. A gát a folyó 2 milliárd köbméternyi 
vizét duzzasztja fel, 35 méterrel megemelve ezzel 
az eredeti vízszintet. A duzzasztással a hajózási 
problémák végképp megszűntek, ugyanakkor víz 
alá került a történelmi Orsova, Ada-Kaleh szige-
te, az egykori Széchenyi-út nagy része, a hajdani 
magyar végvári rendszer több Duna menti várának 
romja pedig ma érdekes látványt nyújtva a Dunából 
kandikál ki.

A Vaskapu erőműtől délre még két további látnivaló érdemel említést. 
Az egyik a Traianus római császár által i.sz. 103-105 között építte-
tett híd maradványa. A saját korában igazi szenzációnak számító, 1 
km hosszú és közel 15 méter széles hídból ma is látható a parton a 
hídfő maradványa, illetve alacsony vízállásnál az egyes hídoszlopok 
romjai is előbukkannak a Dunából. Hajdanán a császár légiói ezen a 
hídon átkelve vették birtokba a Kárpát-medence keleti felét, az egy-
kori Dacia tartományt. 

A Vaskapu erőműtől másfél kilométerre található Kladovo városka, 
melynek közelében, a folyó partján áll a 16. században a törökök által 
épített Fetislam vár. A vár nevének jelentése „a béke kapuja”, de „az 
iszlám kapujának” is fordítható. Az utóbbi jelentés a találóbb, mert a 
16–17. század folyamán ez a vár volt a török seregek egyik legfonto-
sabb balkáni támaszpontja. A törökök Magyarország és Erdély elleni 
hadjárataik előtt itt pihentek meg hosszabban még biztosan hazai föl-
dön, és itt kaptak muníciót a hosszú útra és a harcra.
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5. Belgrád
Belgrád Szerbia fővárosa, egyben legnagyobb, legnépesebb városa.  
A Duna és a Száva folyók összefolyásánál fekszik. Itt találkozik a 
Pannon-síkság a Dinári hegységgel, a Kárpát medence és a Balkán 
félsziget. A történelem során sok évszázadon keresztül ez a vidék je-
lentette, és részben jelenti ma is a keleti és a nyugati kultúra egyik 
választóvonalát.

A mai Belgrád régi magyar neve a „dunai bolgár” jelentésű nándor 
szóból eredően Nándorfehérvár. Beograd, a város szerb neve magyar-
ra fehér város/fehér vár jelentéssel fordítható.

Népesség
Belgrád Isztambul és Athén után a Balkán harmadik legnagyobb lé-
lekszámú fővárosa.

Lakossága a 2002-es hivatalos népszámlálás szerint 1.576.124 fő, 
de valószínűleg a tényleges népességszám már 2 millió felett jár, fi-
gyelembe véve az utóbbi években itt letelepedett háborús menekültek 
tömegeit is. 

Ma már talán nehéz elképzelni, hogy amikor Belgrád 
az első világháború után életre hívott Szerb-Horvát-
Szlovén Királyság (1929-től elnevezése Jugoszlá-
via) fővárosa lett, néhány évig a délszláv királyság 
legnépesebb városa nem a hivatalos főváros, ha-
nem a Trianonban Magyarországtól elcsatolt, ma-
gyar és bunyevác lakosságú Szabadka volt. 

A város lakossága majdnem 90%-ban szerb nemzetiségű, a további 
fő etnikai csoportokat a montenegróiak, a cigányok, a horvátok, a 
macedónok, a muszlim nemzetiségűek (bosnyákok), a magukat még 
mindig jugoszlávnak vallók és a magyarok (2018 fő, 0,13 %) alkot-
ják. Ezen felül egyes becslések szerint több ezer kínai is él a város-
ban, valamint sok közel-keleti, főleg szíriai, iráni, jordániai és iraki 
telepedett itt le, újabban pedig afgánok és kurdok is érkeztek.

Vallási szempontból Belgrád meglehetősen homogén képet mu-
tat. A lakosság közel 91%-a a Szerb Ortodox Egyház híve, de jelen 
vannak muzulmán, római katolikus és protestáns gyülekezetek is. Az 
egykor jelentős zsidó közösség ma kevesebb, mint 600 főt számlál a 
második világháborús német megszállást követő deportálások, majd 
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a háború után a megmaradt közösség jelentős részének Izraelbe való 
kivándorlása következtében.

Földrajz
A város területe 360 km2, az elővárosokkal együtt 3223 km2. Átla-
gos tengerszint feletti magassága 132 méter. A környező dombságból 
kiemelkedik az Avala-hegy 511 méteres magasságával, és a 628 mé-
teres Kosmaj. A város történelmi magja, a középkori Nándorfehér-
vár, mai nevén Kalemegdán egy kb. 50 méter magas hegyfokra épült, 
közvetlen a Száva jobb partján.

A város folyamatos terjeszkedése során nem állt meg a Szávánál, 
az első világháború után magába olvasztotta a folyó bal partján fek-
vő, addig önálló Zimony városát, a második világháború után pedig 
kiépült Új-Belgrád. 

Éghajlat
Belgrád mérsékelt kontinentális éghajlatú. A telek igen hidegek, a 
nyarak forrók, nagy a hőmérsékletkülönbség a legmelegebb és a leg-
hidegebb hónapok között. Az évi átlagos középhőmérséklet 11,7 ºC. 
Július a legmelegebb hónap 22,1 ºC átlaghőmérséklettel. Az év 95 
napján a napi maximumhőmérséklet meghaladja a 25 ºC-ot. Júliusban 
és augusztusban  a nap átlagosan 10 órán keresztül süt, decemberben 
azonban ez az érték 2-2,3 órára csökken. A nyári hónapok forróságát 
a folyók közelsége enyhíti valamelyest. A belgrádi időjárás jellegze-
tessége a késő őszi és téli hónapokban az Al-Dunáról a Pannon-sík-
ság felé fúvó, kitartó, dermesztő szél, a košava.

A városban az éves átlagos csapadékmennyiség 700 mm körül ala-
kul, melynek nagy része az őszi és a téli hónapokban esik, míg a nyár 
általában száraz. 

Kormányzat, közigazgatás 
Belgrád autonóm városi önkormányzattal rendelkezik élén a polgár-
mesterrel. A város lakossága négyévente választja meg a helyi önkor-
mányzati testület 90 tanácsosát. A második világháború után az első 
demokratikus polgármester-választásra 1996-ban került sor.   

A főváros 17 kerületre van felosztva, melyből 10 belvárosi, 7 pedig 
elővárosi besorolással bír. A város legnagyobb része, 14 kerülete a 
Dunától és a Szávától délre terül el, csupán három kerület nyúlik át a 
folyókon. Zimony és Új-Belgrád a Szávától északra, a Szerémségben 
található, míg Palilulát a Duna szeli ketté, így északi része a Bánság-
ban fekszik.
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Közlekedés
A főváros kiterjedt tömegközlekedési hálózattal rendelkezik, 12 vil-
lamos és néhány elővárosi vasútvonal, 8 trolibuszjárat, 118 belváro-
si, és több mint 300 elővárosi buszjárat bonyolítja le a forgalmat. A 
főpályaudvar a belváros délnyugati határán (Savski trg 2.) található, 
ide érkeznek és innen indulnak a vonatok Szerbia sok-sok városába 
és Európa fővárosaiba is. 

A vonatok szerelmeseinek már most felhívjuk a fi-
gyelmét a főpályaudvaron megtekinthető úgyneve-
zett Kék Vonatra. A Kék Vonat Tito elnök legendás 
szerelvénye, melyet hosszú évtizedeken keresztül 
használt utazásra és delegációk fogadására. A vo-
naton luxuskivitelű konferenciatermek, étkezők vol-
tak, és emellett 90 személyt el is tudtak rajta szál-
lásolni. A vonaton külön kocsik voltak, melyeken az 
elnök luxus gépjárműveit lehetett elszállítani. Tito 
halála után holttestét is a vonaton ravatalozták fel, 
és így szállították körbe a jugoszláv tagköztársa-
ságokban. A Kék Vonat a főpályaudvaron bérbe is 
vehető utazásra vagy partikra, rendezvényekre.

A szomszédos két buszpályaudvar is népszerű: távolsági buszköz-
lekedés biztosít kapcsolatot az ország többi városával. Budapestről 
Belgrád az E 75 jelzésű autópályán, Újvidéken át érhető el. Belgrádot 
és a horvát fővárost, Zágrábot az E 70 jelzésű autópálya köti össze.

Belgrád két legfontosabb hídja a Branko híd és a Gazela híd, mely 
az óváros és a Száván túli városrészek között teremt kapcsolatot. A 
Pančevo híd pedig a város leghosszabb hídjaként az egyetlen dunai 
híd a fővárosban. A város személyforgalmi kikötője a Száva, míg a 
teherforgalmi kikötő a Duna partján található. 

A Nikola Tesláról elnevezett nemzetközi repülőtér a várostól 12 
kilométerre délre található. Budapesthez hasonlóan gyorsforgalmi 
vasút a városközpont és a reptér között itt sincs, autóbusszal, vagy 
taxival oldható meg a repülőtérre történő kijutás, illetve onnan a köz-
pont elérése.  

Belgrádban a gépjárműforgalom folyamatosan növekszik, gyakoriak 
a torlódások, a dugók. 

Belgrád története
A Duna és a Száva összefolyásánál emelkedő domb stratégiai fontos-
ságát már a kelta őslakosok is felismerték, mikor megalapították itt 
az első települést. A Kr. e. 1. században érkező rómaiakat, a következő 
évszázadok folyamán gótok, hunok és a bizánciak követték. A térség 
sokáig a bizánci és magyar vetélkedés egyik fő helyszíne volt. A kö-
zépkorban Nándorfehérvár vára kulcsszerepet játszott a térség fe-
letti uralom biztosításában. Évszázadokon át folyt véres küzdelem az 
erőd birtoklásáért, története során több mint 100 csata zajlott le falainál, 
egyes részeit negyvenszer rombolták földig, majd építették újjá.

A vár 1284-ben jegyajándékként került Dragutin István szerb ki-
rály birtokába, amikor V. István magyar király leányát Katalint oltár 
elé vezette. A szerb király halála után egy időre Zsigmond magyar ki-
rály fennhatósága alatt állt, aki hűbérbirtokként a török elleni szövet-
ség reményében Lazarevics Isván szerb fejedelemnek ajándékozta. 
1427-ben került a vár újra magyar kézre, ekkor a szerb udvar Szendrő 
várába költözött át. 

A török szultán csapatai már 1440-ben megkísérelték elfoglalni 
Nándorfehérvárt, de a hős védőket nem tudták megtörni. A következő 
ostromra azonban csak 16 évet kellett várni:

II. Mehmed török szultán csapatai 1453-ban elfoglalták a Bizánci 
Császárság, az egykori Kelet-Római Birodalom fővárosát, Konstanti-
nápolyt. Ezt követően a szultán Európa közepe felé kívánt terjeszked-
ni és ennek érdekében hatalmas, 75 ezer fős haderejével a Magyaror-
szág kulcsának tartott Nándorfehérvár elfoglalására indult. 

Az ostrom 1456. július 4-én kezdődött. 

A törökök körbezárták a várat, a Dunán pedig Zimony felett 200 hajót 
egymáshoz láncolva elzárták a várba vezető vízi utat is, hogy meg-
akadályozzák az utánpótlás várba jutását.

A várat Szilágyi Mihály vezetésével 5000 katona védte. Zimonynál, 
a Dunánál állomásozott Hunyadi János 12.000 emberével, valamint 
Kapisztrán János 35.000 főnyi keresztes hadsereg élén. 

A török tüzérség napokon keresztül lőtte a vár falait, mielőtt a gya-
logság a vár ellen indult volna. Az élelem már fogytán volt a várban, 
ezért a legfontosabb feladat a dunai török hajózár áttörése volt. Hu-
nyadi János csapatai öt órán át tartó, véres csatában kierőszakolták az 
áttörést, így Hunyadi katonáival csatlakozhatott a védőkhöz.

A vár elleni döntő roham július 21-én kezdődött. Négyórás ostrom 
után a törökök elfoglalták a várost, a védők a fellegvárba vonultak 
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vissza. Éjszaka is folyt tovább az elkeseredett harc kénnel bekent, 
égő rőzsekötegek fényénél. A törökök a fellegvárba vezető kapu előtti 
piactérig nyomultak előre. Ekkor történt Dugovics Titusz legendás 
hőstette, amivel megakadályozta a török zászló kitűzését a várra. 
Antonio Bonfini, Mátyás király udvarában szolgáló humanista törté-
netíró így ír erről: 

„Egynéhány török a piacra viszi a zászlót, némelyik a tornyok tetejé-
ről igyekszik letépni a király jelvényét, mely eladdig érintetlenül fenn-
maradt a falakon. Emlékeznek egy zászlóval odalopakodó törökre, 
aki gyorsan kúszott fölfelé a legmagasabb toronyra, hogy királyának 
jelvényét annak a csúcsára kitűzze, és ezzel bátorságot öntsön a töb-
biekbe, akik még nem nyomultak be, hogy ők is jöjjenek a városba, a 
magyart pedig le akarta hajítani, hogy a keresztényeket elcsüggessze. 
Nyomban utánaered egy magyar, és mielőtt amaz a nemzeti zászlót 
ledobná, a torony tetején verekedni kezdenek. És mert a magyar más-
képp nem tudja megakadályozni, megragadja a törököt, és a legma-
gasabb csúcsról azzal együtt a mélybe veti magát.”

Antonio Bonfini

Az elhúzódó küzdelemben a törököket sikerült kiszorítani a várból, 
a veszteségek azonban igen nagyok voltak. Kevesen tudják, hogy a 
győzelemhez – meglepő módon – a védők engedetlensége vezetett. 
Hunyadi ugyanis a hatalmas veszteségek miatt a vár védelmére gon-
dolt csupán, kifejezetten meg is tiltotta katonáinak, hogy a várból a 
törökökre támadjanak. 

Hunyadi parancsa ellenére 5 keresztes íjász kiszö-
kött a várból és nyilazni kezdte a törököket. Egy 
török lovascsapat érkezett oda, hogy elkergesse a 
kellemetlenkedőket, de azok megvédték magukat. 
Ezt látva egyre több katona kezdett csatlakozni az 
íjászokhoz és amikor a renitensek az ellenük kül-
dött újabb török csapatot is visszaverték, Kapisztrán 
táborából a Száván átkelve is megindultak a ke-
resztesek. A katonákat nem lehetett visszatartani, 
megrohamozták a törököket. A támadás meglepte 
a török csapatokat, ezt látva Hunyadi felismerve a 
lehetőséget kitört a várból. Sikerült elfoglalnia előbb 
a török ágyúállásokat, majd az ágyúkat a törökök 
ellen fordítva az egész ellenséges tábort. A harcok-
ban az ellentámadásra induló szultán is megsebesült,

testőrei mentették ki a csata forgatagából. Sötéte-
déskor a magyarok visszatértek a várba, a törökök 
pedig az éj leple alatt 65 évre elvonultak Nándorfe-
hérvár falai alól. 

A nándorfehérvári diadal az akkori keresztény világ igazi, világra-
szóló győzelmének számított, amely közel hét évtizedre megállítot-
ta az Oszmán Birodalom európai terjeszkedését. A győzelem után a 
keresztény táborban pestisjárvány tört ki, amely során mindkét hős 
hadvezér, Hunyadi János és Kapisztrán János is életét vesztette.

Nándorfehérvár sorsa végül 1521-ben pecsételődött meg, amikor 
is I. Szulejmán szultán csapatai elfoglalták. A következő 150 évben a 
város fontos kereskedelmi központtá fejlődött, Konstantinápoly után 
a Török Birodalom legnépesebb városa volt a maga 100.000 lakosá-
val.  
A 17. század végén, a 18. század elején a várost a Habsburgok több-
ször is elfoglalták (1688–1690, 1717–1739, 1789–1791), hosszú idő-
re azonban nem sikerült megtartaniuk. 

A 19. század első fele a szerbek török elleni harcáról szólt. 1806-
1813 között az első szerb felkelés idején a város szerb fennhatóság 
alatt állt, de a törökök ezt követően visszafoglalták. A második szerb 
felkelés eredményeképpen Szerbia részleges függetlenséget nyert, ezt 
követően 1841-ben Obrenović Mihály szerb fejedelem Kragujevacból 
Belgrádba tette át a székhelyét, így az az ország fővárosa lett.

A török csapatok Belgrádot véglegesen csak 1867-ben hagyták el. 
A Szerb Királyság 1882. évi megalakulásával Belgrád fővárosi rang-
ra emelkedett. Lakossága gyorsan nőtt, de csak az első világháború 
idejére érte el a 100.000 főt. A háború alatt osztrák-magyar csapatok 
szállták meg, a szerbek francia segítséggel csak 1918. őszén foglalták 
vissza.

A városban a második világháború is jelentős pusztítást végzett, 
majd a koszovói konfliktus idejében 1999-ben a NATO is bombázta. 
A Koszovóról szóló franciaországi béketárgyalások ugyanis 1999. 
március közepére holtpontra jutottak. A tartományt a jugoszláv nép-
hadsereg megszállta, az ott élő albánok tömeges elüldözése példátlan 
méreteket öltött, több százezres menekülttömeg keresett menedéket a 
környező országokban. 

A NATO többszöri figyelmeztetés után március 24-
én megkezdte hadműveleteit, melynek során ka-
tonai, ipari és közlekedési célpontokat bombázott. 
Május 7-én precíziós bombákkal lerombolta a Belgrád



294 295

BELGRÁD

belvárosában található Szövetségi Védelmi Minisz-
térium épületét. Az 1963-ban Nikola Dobrović által 
tervezett emblematikus épület ma is romos állapot-
ban van, valószínűleg egy ideig nem is lesz pénz a 
felújítására. A háborús mementó a Kneza Miloša és 
a Nemanjina sarkán található.

A Kalemegdán és a fellegvár
A középkori várból nem sok maradt, a ma is látható részek a 18. 
századi csillagbástyás, barokk kori erődátépítés eredményeképpen 
születtek, amelyhez felhasználták a megmaradt középkori és török 
kori bástyákat, kapukat és falakat is. A dombon magasodó hatalmas 
kiterjedésű erődítmény a történelem viharai ellenére ma is Belgrád 
elsőrendű látnivalója.

1D  A Kalemegdán parknál kezdjük el a várossal való ismer-
kedést. A hely elnevezése – Kalemegdán – még a török 
korból származik. A szó eredeti jelentése bajvívás, pár-
baj, hajdanán ugyanis ezen a védelmi okokból beépítet-
len területen tartották a párbajokat, itt gyakorlatoztak a 
katonák. 
A török végleges elvonulásával, 1867-től indult a kietlen 
térség rendezése, parkosítása, és az első világháború után 
adták át a teljes területet a nagyközönségnek.
A parkban a szerb történelem jeles alakjainak mellszob-
raival találkozhatunk. Itt, a Hadtörténeti Múzeum előtt 
kapott helyet Ivan Meštrović monumentális alkotása, a Hála 
Franciaországnak. A szobor 1930-ban készült és azok-
nak az I. világháborúban itt elesett francia katonáknak állít 
emléket, akik győzelemre segítették Szerbiát az Osztrák-
Magyar Monarchiával szemben.
A park elején a nagy domborműves kő a belgrádi vár át-
adására emlékezik. Itt olvasták fel 1867. április 6-án azt 
a szultáni parancsot, amely a török helyőrségnek a szerb 
városokból való kivonulásáról rendelkezett. A dombormű 
azt a pillanatot ábrázolja, amint a török pasa átnyújtja a 
vár kulcsait Obrenović Mihály szerb fejedelemnek.

A park felől érkezve egy 18. században épült kisebb kapun, az I. 
Sztambul-kapun jutunk a várba, majd a boltíves II. Sztambul-
kapun át érünk a felsővár elé, az erődítmény legfontosabb részéhez. 
A kapuk elnevezése onnan ered, hogy itt volt valamikor a várból a 

birodalom fővárosába, Konstantinápolyba (Sztambulba) vezető út 
kiindulópontja. 

Az előbástyák mögött, a várfalak előtt húzódó széles várárokban 
érdekes látványt nyújtanak a zömmel az első világháború időszaká-
ból származó, különböző haditechnikai eszközök. 

Azok, akiknek az érdeklődését az itt kiállított darabok nem elégítik 
ki, vegyék balra az irányt a közelben álló Hadtörténeti Múzeum felé. 
A múzeum bemutatja a legrégibb idők fegyvereit, a középkor és a 
két világháború hadieszközeit, sőt még az 1999-es NATO bombázás 
időszakából megmarad lövedékeket, rakétákat, valamint a lelőtt ame-
rikai szuperrepülőgép, a „lopakodó” darabjait is.
(A múzeum nyitvatartása: kedd–vasárnap 10–17. Belépődíj: 20 DIN.)

2D Az Óratorony már messziről is szembetűnik, a II. 
Sztambul kaputól egyenes út vezet ide. A 18. században 
a Habsburg uralom alatt épített barokk stílusú, négyszög 
alaprajzú, feljebb hatszög alakú tornyon át lépünk be a 
felsővárba.  

Nem messze a bejárattól balkéz felé látható a törökkor egyik jeles és 
épen maradt emléke, Damad Ali pasa türbéje, azaz síremléke. Ide 
temették az 1716. évi péterváradi csatában elesett török nagyvezírt, 
később ez az építmény szolgált az utolsó török várparancsnok végső 
nyughelyéül is.

3D A római kút balra tartva, továbbmenve a Száva felé ér-
hető el. Ez a kút biztosította egykoron a vár vízellátását a 
folyóval való összeköttetése révén. Neve arra utal, hogy 
eredetileg még a római időkben áshatták, de a szükséges 
korszerűsítések után mind a török időkben, mind Habsburg 
uralom éveiben használták. A vízhez vezető lejárat dupla 
lépcsősor, amely 212 lépcsőfokból áll, és úgy építették, 
hogy a lefelé és felfelé haladók ne zavarják egymást.

A római kút mellett, a vár északnyugati főbástyáján áll a Győztes 
szobra, Ivan Meštrović másik nagyméretű belgrádi alkotása. A 14 
méteres talpazaton álló, 1928-ban elkészült szobor az I. világháború 
győztes befejezésének állít emléket. 

A szobrot eredetileg a város központjában szándé-
kozták felállítani még az 1912–13-as balkáni háborúk
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emlékére. Az alkotás azonban az első világháború 
kitöréséig nem készült el, a háborús idők elmúltával 
pedig az akadályozta felállítását, hogy a férfialak 
meztelensége megbotránkoztatta a város lakosai-
nak egy részét. A műve fogadtatása miatt csalódott 
alkotó egyszer állítólag arra a kérdésre, hogy hol ál-
lítsák fel a szobrot, dühében azt felelte, hogy vigyék 
csak és tegyék a vár fokára, egy jó magas oszlopra 
észak felé fordítva, hogy a látvány ne botránkoztas-
sa meg a belgrádi konzervatívokat. Azóta áll itt a 
szobor a városnak hátat fordítva.

4D A Hunyadi-emlékkő a felsővár nagy terén álló fehér 
mészkőtömb, amely mellett nem haladhatunk el megállás 
nélkül. Olvassuk el rajta a kétnyelvű feliratot:
„1456. július 22-én Belgrád védői, élükön Hunyadi Jánossal 
ezen a helyen arattak döntő győzelmet a török felett.”

A fényes nándorfehérvári diadal emlékére halljuk minden délben a 
harangszót. 

A déli harangszó valódi történetét csak kevesen ismerik. A többség 
a világraszóló győzelemhez kapcsolja a déli harangozást elrendelő 
pápai bullát. III. Calixtus pápa azonban még a török támadás meg-
kezdése előtt, 1456. június 29-én, a félelmetes haderejű török sereg 
megérkezésének hírét véve hirdette ki az utóbb Bulla Orationum né-
ven emlegetett bullát. Erre tehát több mint három héttel a győzelem 
előtt került sor. A bulla nem volt más, mint egy ima a pogányok ellen, 
ismert szövegének vége is ez: „Istenem tedd, hogy ellenségeink pusz-
tuljanak, tégy csodát!” A pápa elrendelte, hogy a keresztény világ 
minden templomában mondasson el egy meghatározott szövegű ima, 
és a szokásos reggeli és esti harangszó mellett délben háromszor kon-
gassák meg a harangokat. Maga a pápa is már csak az isteni csodában 
reménykedett a kereszténység megmentését illetően.

Hunyadi győzelmének híre az Alpoktól északra több 
nagyvárosba egyszerre érkezett a pápai bullával, 
így a győzelem feletti örömöt kifejező harangzúgás, 
és a pápa által elrendelt déli harangozás már az 
első napokban egybeolvadt. 

A pápa augusztus 6-án meghallva a csodás győzelem hírét, „Imabul-
lája” kihirdetését szorgalmazva már maga adott új értelmezést neki 
a következő rendelkezéssel: mivelhogy Isten győzelemre segítette a 
keresztényeket, a déli harangszó alatt elmondott imák egyben a hála-
adás imái legyenek. 

III. Calixtus pápa egyébiránt a győzelem híre érkezé-
sének napját, augusztus 6-át, annak első évforduló-
ján az egész keresztény világban ünneppé tette. 

Ha az Óratoronytól jobbra vesszük az irányt, a fellegvár északkele-
ti oldalán álló Despota-kapuhoz jutunk. A kaput Lazarevics István 
építtette. A mellette álló 15. századi eredetű torony érdekessége, hogy 
tetején csillagvizsgáló működik. 

5D  A Dizdar-kapuhoz a Despota kaputól jutunk. A közép-
korban ez volt az erődítmény felső részének főbejárata, 
ebből a korszakból ez a vár legjobban megmaradt része. 
A kapu védelmére két félkör alaprajzú bástya szolgál, így 
a rohamozók a kapuhoz csak szűk tölcsérnyíláson – szo-
rítón – keresztül juthattak, miközben fentről a bástyákról 
hullott rájuk a forró víz, szurok, illetve égő rőzse. A tor-
nyokat börtönként is használták valamikor. 
Errefelé, a fellegvár északkeleti oldalán látszanak legjob-
ban a római kori erődítmény falmaradványai. A rómaiak 
által pontosan, szabályosan kifaragott és nagy gonddal 
összeillesztett kövek és a középkorban emelt falak sza-
bálytalan kövei két egymástól gyökeresen eltérő várépíté-
si kultúráról tanúskodnak.  

Folytassuk utunkat az Alsóvárban. Miközben lesétálunk a Felsővár-
ból az Alsóvárba, útközben két templomot is láthatunk. A ma látható 
Ružica-templom helyén korábban is templom állt, amelyet a törö-
kök romboltak le még a 16. században. Az osztrákok fegyverraktár-
ként használt épületet emeltek helyére, mely átalakítás után katonai 
kápolnaként szolgált. Ez az első világháború idején elpusztult, majd 
1925-ben építették újjá, immáron bizánci stílusban.

Szomszédságában áll a Szent Petka-templom, amelynek elődje való-
színűleg már a 15. században is megvolt. A ma látható, belül modern 
kialakítású templomban helyezték örök nyugalomra az utóbbi 1-2 
évszázadban – különösen az első világháború éveiben – a harcokban 
elesett szerb katonák földi maradványait.
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A Felsővárból a folyóhoz közelebb eső Alsóvárba futó fal kiin-
dulópontja az itt magasodó, nyolcszög alaprajzú, középkori Jakšić-
torony. Az Alsóvárban a csaták pusztításai miatt kevés látnivaló ma-
radt, a terület inkább kellemes liget benyomását kelti.    

6D A VI. Károly-kapu az Alsóvár közepén emelkedik. A ba-
rokk stílusú kapu építését 1736-ban fejezték be és arról a 
VI. Károly német császárról nevezték el, aki III. Károly 
királyként ismeretes a magyar történelemben. A kapun 
ma is látható a császári korona, a kétfejű sassal díszített 
címer, valamint az uralkodó monogramja.   
A Károly-kapu melletti épület egy 19. századi ágyúön-
tő műhely, ebben működtette a törökök elleni első szerb 
felkelés vezére, Karađorđe ágyúöntödéjét 1806–1813 kö-
zött. 

7D  A Nebojsza-torony az Alsóvár leglátványosabb emléke. 
A hatszög alaprajzú építményt a kikötő védelmére építet-
ték a 15. században. A Nebojsza (ne félj) név találó volt 
a toronynak, amely a török időben börtön és kínzókam-
ra feladatot is ellátott. A torony megtekintéséhez át kell 
kelni az egykori Alsóvár területén áthaladó autóút túlsó 
oldalára.

Említést érdemel még az erődítmény épületei között a Felsővár tövé-
ben található, helyreállított Török fürdő épülete, amely a török kori 
Defterdár-kapu közelében fekszik. 

A Kalemegdán keleti részének az aljában húzódik a kicsi, barátságos 
Városi Állatkert. (Nyitva: 8-20. Belépődíj: 300 DIN)

Az Óváros – Stari Grad
A régi szerb-keresztény negyed, az Óváros a vártól délre fekszik, me-
lyet keleten a Knez Mihailova nyugati oldala határol, délen pedig a 
Republika (Köztársaság) térrel zárul. Az Óváros építészetére a 19. és 
a 20. század nyomta rá bélyegét, a legrégebbi épületei a 19. század 
első harmadában épültek. A negyed a szerb fejedelemség fokozatos 
kibontakozásával 1830-at követően, illetve a törökök végleges elvo-
nulása (1867) után indult fejlődésnek.

A városrész egyik legizgalmasabb területe a Knez Mihailova sé-
tálóutca. Tavasszal, nyáron a kávéházak utcai, kényelmes foteljeiben 

kint kávéznak, beszélgetnek az emberek, figyelik a sétáló, korzózó 
sokaságot. Ha éhesek vagyunk, hotelt keresünk vagy csak valami kis 
emléktárgyat vennénk, ezen az utcán mindegyik esetben jó helyen 
járunk. Ezen túl érdemes megtekintenünk a sétálóutca és környéke 
egy-két szép épületét is. Ilyen a 19. század közepéről a Görög király-
nő (Grcka kraljica) hotel és étterem, a 20. század elejei szecessziós 
stílusú Szerb Tudományos Akadémia, vagy a Rajićeva utca sarkán 
álló Szépművészeti Iskola rózsaszín és fehér falú épülete.

8D A Koronázó-templom – Saborna crkva 1837 és 1845 
között épült klasszicista stílusban, barokk tornyokkal. 
Az egyhajós ortodox katedrális jelenőségét az adja, hogy 
benne találjuk a török elleni rigómezei csatában elesett 
Lázár fejedelem sírját, de ide helyezték örök nyugalomra 
Obrenović Miloš és Mihály fejedelmeket is. A templom-
kertben Vuk Stefan Karadžić szerb nyelvújító, a szerb iro-
dalom vezéralakja nyugszik.  

9D Ljubica fejedelemasszony palotája a templom szomszéd-
ságában emelkedik a Sime Markovića 8. szám alatt. (Nyit-
va: Kedd-péntek 10-17, Szombat-vasárnap 10-16, belépő-
díj: 50 DIN.) 

A balkáni stílusú egyemeletes házat Obrenović 
Miloš fejedelem építtette 1831-ben feleségének és 
családjának. Ez volt az első ház a városban, mely-
nek építőanyaga döntően kő volt. A török hatósá-
gok ugyanis ezt megelőzően nem engedték, hogy 
a lakosság kőépületeket emeljen, attól tartva, hogy 
az ilyen épületek egy esetleges felkelés alkalmával 
megnehezítenék a rendteremtést. 

Az épületben megtekinthetjük a tágas szobákat korabeli bútorokkal 
berendezve, valamint az utólag hozzáépített kicsi fürdőt is.  

A Koronázó-templommal szemben épült fel 1937-ben kupolás, bizánci 
stílusban a Pátriárka-palota, a szerb ortodox egyház fejének szék-
helye. Érdemes megnézni a palotában található Szerb Ortodox Egy-
ház Múzeumát (Kralja Petra 5; Hétfő-péntek 8-15, belépődíj: 50 DIN) 
Egyházi és világi kincsei között olyan érdekességeket őriznek, mint 
Rettegett Iván orosz cár serlege, Lazarević fejedelem díszruhája a 14. 
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századból, vagy az első nyomtatott szerb könyv, valamint különböző 
gyönyörű ikonok, metszetek és festmények. 

A városrész szép épületei közé tartozik a Francia követség (Pariška 
10.) fehér márványból épült palotája. Az 1920-as években emelt épü-
let dísze a szabadságot, egyenlőséget, testvériséget szimbolizáló há-
rom alak.

A közelben, a Pariška 14. szám alatt a Modern Művészetek Múze-
umának Szalonjában (Nyitva: Kedd-vasárnap 11-17, belépődíj nincs) 
neves külföldi művészek időszakos kiállításait láthatjuk.  

10D A „?” étterem a Koronázó-templommal szemben a Kralja 
Petra 6. szám alatt található. Az érdekes nevű vendéglő 
állítólag a legrégebbi ilyen célú építmény a városban. Az 
egyemeletes szerb polgári lakóház az 1806-ban felszaba-
dult Belgrád első polgármesterének háza volt, földszintjén 
működött, illetve működik ma is az étterem. Ha megéhez-
tünk a városnézésben és hagyományos szerb ételekre, és 
hangulatra vágyunk, ne hagyjuk ki.  

Az étterem korabeli tulajdonosa eredetileg elhe-
lyezkedéséből adódóan a „Kolostor” nevet szánta 
a vendéglátóhelynek, de az egyházi hatóságok til-
takoztak a tervezett elnevezés ellen. A kérdőjel – a 
tulajdonos értetlenségének jeleként – először csak 
ideiglenesen került a bejárat fölé, később azonban 
ott ragadt és ez lett az étterem hivatalos neve. 

Dorćol
A dorćol török eredetű szó, jelentése: négy út találkozása. A városne-
gyed a Knez Mihailova utcától – a Studentski trg-től (Diák tér) ke-
letre a Dunáig terjed. Ez volt a valamikori török polgárváros. Laktak 
ugyanakkor itt, az egykori piac szomszédságában a törökök mellett 
görög, zsidó, német, örmény és vlach kereskedőcsaládok is. A törö-
kök a városrészt keletiesre formálták, hosszan kanyargó sikátorok, 
macskaköves utcák, apró házak jellemezték. A háborús események, 
a Habsburg ostromok, majd az 1806-os Karađorđe-féle felkelés után 
azonban a romos Dorćol újjáépítése során a török világnak nem sok 
nyoma maradt. Az utcákat kiegyenesítették, kiszélesítették, szabályos 
rendbe terelték, csak néhol maradt egy-egy részlet a sikátorokból, il-
letve a török kori épületekből. 

Ilyen építmény például Musztafa sejk türbéje, azaz síremléke 1783-
ból, a Višnjićeva és a Braće Jugovića utca sarkán. 

11D A Bajrakli-mecset (Zászlós-mecset) Belgrád egyetlen 
máig fennmaradt mecsetje, a  Gospodar Jevremova és a 
Kralja Petra utcák kereszteződésében áll. Az 1760-ban 
emelt, nyolcszögletű, kupolás épületnek vékony, magas 
minaretje van. A mecset elnevezése onnan ered, hogy mi-
naretjéből zászlóval jelezték egykoron Belgrád többi me-
csetének az ima megkezdésének idejét. 

A városrészben találjuk a Sveti Aleksandar Nevski-templomot 
(Cara Dušana utca), az elsők közt épült és ma is álló keresztény temp-
lomot Belgrádban. 

12D Miša kapitány házát a Studenski trg 1. alatt tekinthetjük 
meg. Miša Anastasiević dunai kapitány (Miloš fejedelem 
üzlettársa) 1863-ban építtette kétemeletes házát különbö-
ző építészeti elemeket ötvözve. Egy ideig itt működött 
Belgrád első felsőfokú iskolája, ezért a korabeli város 
rangos épületét máig „régi egyetem” néven is emlegetik.   

13D A Freskómúzeum Belgrád egyik jelentős látnivalója. Ki-
hagyhatatlan azok számára, akik a középkori pravoszláv 
egyházi festőművészet iránt érdeklődnek. (Cara Uroša 20-
24. hétfő-kedd és csütörtök-szombat 10–17, vasárnap10–14; 
Belépő: 50 DIN). 

A Freskómúzeumban kiállított festmények többnyi-
re másolatok, eredetijeik Dél-Szerbia és Koszovó 
kolostoraiban és templomaiban találhatóak, ameny-
nyiben nem pusztultak el az elmúlt évtizedek há-
borúskodásaiban. A másolatok készítése során az 
alkotók teljes hitelességre törekedtek, ezért a má-
solatokon az eredeti freskók és festmények kopá-
sait, valamint sérüléseit is fellelhetjük.      

14D A Skadarska vagy Skadarlija a Republika Trg-től (Köz-
társaság tértől) keletre a Novemer 29. utca torkolatánál 
induló utca. Nevét valószínűleg az albán Shkoder (szerbül 
Skadar) település után kapta. Ez a 19. századi házakkal 
szegélyezett macskaköves utca máig meg tudta őrizni ré-
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gimódi báját. A 20. század elején ez volt a belgrádi mű-
vészembereknek, bohémeknek, különcöknek a törzshe-
lye. Ma is egymás mellett sorakoznak itt az érdekes nevű 
(Tri Šešira- Három Kalap, Ima Dana- Bizonyos Napokon, 
Dva Bela Goluba- Két Fehér Galamb stb.) kis vendéglők, 
kocsmák és kávéházak. A Skadarlija nyáron különösen 
hangulatos, amikor énekesek, kabaré- és színházi előadá-
sok szórakoztatják az itt vacsorázókat, az esténként erre 
andalgó fiatalok és a kíváncsi idegenek sokaságát.   
Az utca végén találjuk a helyi piacot (Bajlonova pijaca). 

A Köztársaság térről északkeletre nyíló Francuska utca 7.sz. alatt áll 
az Írók Klubja. A 20. század eleji épületekkel szegélyezett utcában 
a klub épülete és benne az étterem megőrizte azt a régi hangulatot, 
amikor még Belgrád írói és költői e helyen találkoztak, vitatkoztak 
és étkeztek.     

Belváros
Begrád belvárosát északon a Republika Trg (Köztársaság tér), délen 
a Kneza Miloša utca, keleten a November 29. utca és nyugaton a 
vasúti- és autóbusz pályaudvar – nem éppen belvárosi jellegű része – 
határolja. Itt lüktet a főváros nyüzsgő élete, hömpölyög, torlódik a 
forgalom az autóktól zsúfolt utcákon. 

A belváros központi tere a szabályos négyzet alaprajzú Köztársaság 
tér. 

A török időkben a mai Köztársaság téren volt a vá-
ros határa a Sztambol-kapuval, innen indult az út a 
birodalmi főváros Konstantinápoly (Isztambul) felé.  
Állítólag a korabeli közbiztonsági állapotok miatt 
ezen a területen túl fegyvertelen ember már nem 
merészkedett, akinek erre volt dolga – ha korábban 
nem – itt bizonyosan felkötötte kardját az oldalára.

15D A Nemzeti Múzeum a Köztársaság téren (Trg Republike 
1.) áll. Neoreneszánsz stílusú, 1902-03-ban épült. (Nyitva: 
Kedd, szerda és péntek 10–17, csütörtök 12–20, szombat-
vasárnap 10–14, Belépődíj: 200 DIN, vasárnap ingyenes.) 
Az épület az 1950-es évek óta múzeum, korábban külön-
böző bankok székházaként szolgált. A múzeumban görög, 
római régészeti emlékeket, a népvándorlás korának, a szlá-
vok letelepedésének tárgyi emlékeit, ikongyűjteményt és 

a szerb festészet évszázadait bemutató anyagot láthatunk. 
Külön figyelmet érdemel ezen kívül néhány nemzetközileg 
is jelentős alkotás (Monet, Picasso).
A múzeum előtt áll Obrenović Mihály fejedelem lovas-
szobra 1882-ből. A talapzatban lévő bronztábla azoknak a 
szerb városoknak a nevét örökíti meg, amelyeket a fejede-
lem uralkodása alatt sikerült visszafoglalni a törököktől.

16D A Nemzeti Színház épületét a Köztársaság téren (Fran-
cuska és Köztársaság tér sarka) találjuk. 1868-69-ben 
épült neoreneszánsz stílusban, Aleksander Bugarski ter-
vei alapján, a milánói Scala mintájára. Belső kialakításán 
elismert bécsi műszaki szakemberek és festők dolgoztak. 
Az épület az első, majd a második világháború alatt súlyos 
károkat szenvedett, helyreállítása során jelentős átalakítá-
sokon is keresztülment, amelyek nem váltak előnyére.

17D  Az Albania üzletház 12 emeletes épülete a Knez Mihailova 
utca és Belgrád főutcája, a Terazije találkozásánál maga-
sodik. Sokáig a város legmagasabb épülete volt. Nevét az 
1937-ig a helyén álló földszintes épület kocsmájáról kap-
ta.  A toronyház előtt földalatti passzázs húzódik üzletek-
kel, boltokkal és turistainformációs irodával.  

18D A Moszkva Szálló a város leghíresebb és legszebb szállo-
dája. 1906-ban épült és a Terazijén továbbhaladva nyom-
ban szembetűnik (Balkanska utca 1). A grandiózus, sze-
cessziós stílusú épület magyar vonatkozású érdekessége, 
hogy a szálloda színes majolikacserepeit a pécsi Zsolnay-
gyár készítette.        
A Moszkva Szálló étterme, kávéháza és nagy terasza rég-
óta a politizáló és újságolvasó belgrádiak legendás talál-
kozóhelye, manapság is a helybeliek gyülekezőhelyéül 
szolgál. Üljünk be egy kávéra ha időnk engedi, és szem-
léljük a város nyüzsgését. 

A Moszkva Szálló mögött a Száva felé terül el Belgrád forgalmas 
központi piaca, a Zöldkoszorú piac (Zeleni venac). Nevét az egykor 
itt álló, a Zöld koszorúhoz címzett vendéglőről kapta.

A fedett piacon mindent megtalálunk, legyen szükségünk élelmi-
szerre, olcsó ruházati vagy háztartási cikkekre, kétes eredetű CD-re, 
vagy DVD-re. 
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A Brankova utca elején lévő autóbusz-pályaudvar sok helyi busz-
járat induló- és végállomása, többek között a zimonyi és az Ada 
Ciganlija-i járaté is. 

A Terazijére visszatérve – különösen a szecesszió kedvelőinek – ér-
demes még két épületet megtekinteni: a Smederevo Bank (Terazije 
39.) karcsú, 1912-ben épült tömbjét, és a vele szemben álló jelenlegi 
Zvezda filmszínház (Terazije 40.) épületét.  

A Terazije utcán továbbhaladva a 34. szám alatt találjuk a neoba-
rokk stílusú földszintes Krsmanović-házat, ahol 1918-ban kikiáltot-
ták a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságot. 

19D A királyi palota két tömbből álló épületéhez a Köztár-
saság tértől délre indulva a Kralja Milana utca elején ér-
kezünk. A Terazijehez közelebb eső rész a Régi palota 
vagy Ódon palota, amely 1882 és 1884 között épült aka-
démikus stílusban a híres belgrádi építész, Bugarski tervei 
alapján a szerb Obrenović királyi család székhelyéül. Ké-
sőbb, 1911 és 1922 között építették hozzá az Új palotát a 
Karađorđević dinasztia székhelyének. Az első és a máso-
dik világháború pusztítása következtében az Ódon palo-
ta súlyosan megsérült, felújítása során pedig elveszítette 
eredeti stílusát. Az Ódon palotában jelenleg a Belgrádi 
Közgyűlés és a főpolgármester székel, az Új palota pedig 
a Szerb Köztársaság elnökének hivatala.       
A királyi palotát körülvevő park most átnyúlik a Bulevar 
Kralja Aleksandrára, eredetileg azonban a park helyén állt 
a palota télikertje és a melléképületei.  

A Nikola Pašić téren álló Jugoszláv Történeti Múzeum (Nikole 
Pašića 11., kedd– vasárnap 12–19; Belépődíj nincs) időszakos kiállí-
tásain az egykori Jugoszlávia alkotóinak művei tekinthetők meg. 

20D A Parlament épülete a Nikola Pašić téren továbbhalad-
va a Bulvar Kralja Aleksandrán érhető el. A klasszicista 
stílusú monumentális alkotást 1907-ben kezdték építeni 
Jovan Ilkić neves szerb építész tervei alapján.  Építése 
azonban elhúzódott és végül csak 1932-ben fejezték be. 
A bejárat előtti lovasszobrok és a központi nagy kupola 
a két világháború közötti Jugoszláv Királyság erejét volt 
hivatott érzékeltetni. 
A régi autók szerelmesei ne hagyják ki a Parlament mögött 
az Autómúzeumot (Majke Jevrosime 30., hétfő-vasárnap 

11-19. Belépődíj: 50 DIN). Gazdag autó- és motorgyűjte-
ményében megcsodálhatjuk többek közt Tito elnök egy-
kori, nyitható tetejű Cadillacjét. 

A parlamenttel szemben a harmincas évek elejének grandiózus épü-
lete, a Főposta emelkedik.

21D A Szent Márk-templom (Sveti Marko) a posta mögött 
áll (Bulevar Kralja Aleksandra 17). Belgrád egykor leg-
nagyobb pravoszláv templomának építéséhez a középkori 
gračanicai kolostor szolgált mintául. Nagykupolája és a 
körülötte elhelyezkedő kis kupolák, valamint belső dí-
szítése a bizánci-szerb templomépítészet stílusát követi. 
A templom belsejében látható a 14. századi uralkodónak, 
Dusán István cárnak a bronz szarkofágja.     

A Szent Márk-templom mögött az apró, kék kupolás, dísztelen kis 
Orosz templomot találjuk. 1924-ben építették az 1917-es orosz for-
radalom miatt hazájukat elhagyni kényszerült orosz emigránsok. 

22D A Tašmajdan park a Szent Márk és az Orosz templom 
körül terül el. Ez Belgrád legnagyobb zöldterülete a 
Kalemegdán park után. Helyén egykor a régi belgrádi te-
mető volt, melyet az első világháború után számoltak fel. 
A parkban versenyuszoda, tenisz-, röplabda- és kosárlab-
dapályák találhatóak.      

Ha a Tašmajdan parknál járunk, feltétlenül keressük fel a 
tőle nem messze lévő – sokak által Belgrád legjobb múze-
umának tartott – Nikola Tesla Múzeumot. (Krunska 51; 
Nyitva: kedd-péntek 10-18, szombat-vasárnap 10-13; Be-
lépődíj: 50 DIN.  Info: www.tesla-museum.org)
A múzeum igazi interaktív élményt nyújt a híres tudós, 
feltaláló és fizikus találmányairól.

Nikola Tesla 1856. július 10-én született Smiljanban, az Osztrák–
Magyar Monarchia katonai határőrvidékén, a jelenlegi Horvátország 
területén. Édesapja szerb ortodox pap, édesanyja szerb papi család 
gyermeke volt. Egyik fivére az egyik szerb ortodox egyházmegye 
metropolitája, a másik testvére az Osztrák–Magyar Monarchia ezre-
dese volt.
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Már gyermekkorában kitűnt társai közül. Több nyelven beszélt, ol-
vasott, teljes könyveket képes volt kívülről megtanulni, és vizuális 
memóriája is páratlan volt.

Tanulmányait Smiljanban és Gospićban kezdte, Károlyvárosban 
(Karlovac) járt középiskolába, és Grazban tanult mérnöknek, melyet 
kénytelen volt megszakítani nehéz anyagi körülményei miatt.  

Tesla 1881-ben Budapestre költözött, a Puskás Ti-
vadar találmánya alapján készülő telefonközpont 
megépítésén dolgozott, majd az ország első tele-
fonhálózatának mérnöke lett.          
Egy anekdota szerint Tesla műszerészmester ba-
rátjával, Szigeti Antallal a pesti Városligetben sétál-
va, egy bottal a park porába rajzolta fel korszakos 
jelentőségű új elgondolásának, a váltakozó áramú 
motornak a vázlatát.   

Tesla budapesti tartózkodása idején több találmányát is kidolgozta. 
Egyik első találmánya volt a telefonhoz kapcsolódó hangerősítő.

Budapest után Párizs következett, majd 28 évesen áthajózott Ame-
rikába, ahol Thomas Edison személyes munkatársa lett. Felfedezte a 
neonégőt, a távirányítással és elektromos motorindítással foglalko-
zott és rendszeresen tartott bemutatókat, teljesen elkápráztatva kö-
zönségét. Részben emiatt kortársai inkább tartották varázslónak, mint 
fizikusnak. 

Félig elfeledve 1943-ban halt meg egy New-York-i hotelben. Életé-
ben 146 szabadalmat jegyeztek be a neve alatt. Halála után 1960-ban 
Párizsban teslá-nak nevezték el a mágneses indukció SI- mértékegy-
ségét.

Belgrád külső kerületei
A Slavija tértől délre jutunk el a Szent Száva-templomhoz (Sveti 
Sava), amely a legnagyobb ortodox templom a világon. A fehér 
márványból épült, masszív impozáns épületet sokan Belgrád legna-
gyobb nevezetességének tartják. Alapjait 1935-ben rakták le, azóta 
kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan építik.  

Szent Száva (világi nevén Rastko Nemanjić) a 12. századi szerb dinasz-
tiaalapító Stefan Nemanja legkisebb fia, akiben az ortodoxia szerbiai 
megerősítőjét, az önálló szerb ortodox egyház megalapítóját, az egy-
házi szervezet megszervezőjét és első érsekét tisztelik. Nevéhez fű-
ződik az első szerb irodalmi mű megalkotása is, az első törvénygyűj-

temény összeállítása. A mai napig rendkívüli módon tisztelt Szent 
Száva a szerb oktatás és a kultúra védőszentje. Ünnepe, január 27-e 
szünnap a szerbiai iskolákban.

A templomot azon a helyen építették, ahol a törökök 1594-ben a te-
mesközi szerbek lázadását megtorlandó nyilvánosan elégették Szent 
Száva ereklyéit. 

A templom előtt áll Karađorđe szobra, akiben a szerbek a török idők 
utáni újjászülető Szerbia első uralkodóját tisztelik. 

Továbbhaladva délre elérkezünk Belgrád Rózsadombjához, a 
Dedinjéhez. Itt találjuk (Bulevar Mira) Josip Broz Tito marsall sír-
ját vagy más néven a Virágok Házát. (Kuća Cveća). (Nyitva: június-
szeptember kedd–vasárnap: 9–17, október–május kedd–vasárnap: 
9–15, Belépődíj nincs).

Josip Broz Tito horvát apától és szlovén anyától született jugoszláv 
kommunista partizánvezető haláláig, 1980-ig a második világháború 
utáni Jugoszlávia vezető politikusa volt. Eredeti neve Josip Broz, a 
Tito nevet a kommunista mozgalomban vette fel. Az első világhábo-
rúban orosz fogságba esett, itt ismerkedett meg a kommunista tanok-
kal. A második világháború idején a Jugoszláviát megszálló német 
csapatok ellen harcoló partizánok vezetője volt, csapatai a szovjet 
hadsereg oldalán részt vettek az ország visszafoglalásában. 

1944–45-ben a vezetése alatt álló partizáncsapatok a német és a 
magyar lakosságon vettek elégtételt. A háború végi kegyetlenkedé-
sek, a német lakosság táborokba hurcolása, szülőföldjéről való el-
üldözése, a több tízezer ártatlan magyar áldozat a legutóbbi időkig 
tabutémának számítottak Szerbiában.    

Tito a második világháború utáni Jugoszlávia elsőszámú vezetője, 
emblematikus alakja volt, akinek sikerült magát a sztálini befolyástól 
függetlenítenie. Ezzel és az el nem kötelezett országok mozgalmában 
vállalt szerepével jelentős nemzetközi tekintélyt vívott ki magának. 
Vezetése alatt Jugoszlávia életszínvonalában, külsőségeiben Magyar-
országról nézve nyugati országnak számított.

A titoi Jugoszlávia egyfajta puha diktatúra volt, Tito az egység fenn-
tartása érdekében a szőnyeg alá söpörte a nemzetiségi ellentéteket. 
Halála után az ország véres háborúktól kísért szétesése rövid idő alatt 
bekövetkezett.
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Tito síremléke egyszerű márvány, a táblán is csak a név, a születés és 
a halál időpontja szerepelnek. Az épület is egyszerű, hivalkodástól 
mentes. A síremlék mellett egy kis múzeum is van, amelyben meg 
lehet nézni azokat az ajándéktárgyakat, amelyeket a kommunista ve-
zető gyűjtött össze élete során.

Tito 1914-ben a Monarchia hadseregében szolgál-
va ezüstérmet nyert Budapesten a hadsereg vívó-
versenyén. A világháborúban 1915-ben Galíciában 
egyszerű tisztként több orosz katona elfogásáért ki-
tüntetésre terjesztették fel, melyet fogságba esése 
miatt már nem kaphatott meg. Mikor évtizedekkel 
később, 1967-ben Jugoszlávia első számú vezető-
jeként Bécsben járt, állítólag át akarták adni neki a 
több mint 50 évvel azelőtt kiérdemelt kitüntetését, 
de ő ezt visszautasította.

A szomszédos Jugoszláv Történeti Múzeumban (Nyitva: kedd-va-
sárnap: 9-14.) gyakran rendeznek érdekes időszakos kiállításokat. 

Belgrád legnagyobb és legszebb temetője az Új temető (Novo groblje) 
a Severni Bulevar és a Svetog Nikole által határolt területen fekszik, 
nem messze a Duna hídjára vezető úttól. Az első világháború idő-
szakában itt, a polgári temető mellett osztrák-magyar katonatemetőt 
létesítettek. Az egykori nagy kiterjedésű temető területe mára töre-
dékére zsugorodott, de a korabeli kápolna körüli területet 2001-ben 
szépen helyreállították, és minden év november 4-én, az első világ-
háború befejezésének emléknapján az egykori harcoló felek együtt 
koszorúznak. A temetőben tiszti sírokban, egyszemélyes sírokban és 
számos tömegsírban közel 3500 egykori osztrák-magyar katona teste 
nyugszik.   

Új-Belgrád
A Száva túlsó partja a Gárdos dombon lévő zimonyi várig sokáig 
mocsaras, vadvizes terület volt. A második világháború után nagy-
arányú földmunkák kezdődtek, mely során feltöltötték a Száva parti 
lapályt. Gombamód szaporodó „modern” toronyházas lakónegyedek 
árasztották el a területet, amely az Új-Belgrád nevet kapta.

Új-Belgrádban járva ne hagyjuk ki a Száva és a Duna összefolyásá-
nál a Kortárs Művészeti Múzeumot (Muzej Savremente Umetnosti, 

Nyitva: Hétfő, szerda, péntek, szombat: 10–17, csütörtök: 12–20, va-
sárnap: 10–14; kedden zárva! belépődíj: 80 DIN). 

A 3600 m2 alapterületű, egyedi építészeti megoldású múzeum állan-
dó kiállítása három részre oszlik: impresszionista, expresszionista, 
konstruktivista és szürrealista, továbbá neoszürrealista, modern és 
mai művek. Figyelemreméltó kisplasztika és szoborgyűjteménnyel 
rendelkezik az 1900–1975-ös időszakból. Időszakos kiállítótermei-
ben is találhatunk megtekintésre érdemes műveket.  

Belgrád belterületén a Szávában és a Dunában összesen 17 sziget 
van, közülük sok beépítetlen. A két folyó összefolyásánál lévő Nagy 
Háború-sziget háborítatlan madárrezervátum, melynek egyes része-
it a közeli Kis Háború-szigettel együtt természetvédelmi területté 
nyilvánították. A legnépszerűbb a 6 km hosszú és 600 méter széles 
Ada Ciganlija (Cigány-sziget), amely valamikor a Száva valódi szi-
gete volt, de később gátakkal lezárták, így alakítva ki egy mestersé-
ges tavat. A Száva-tó és a Cigány-sziget a belgrádiak egyik kedvenc 
pihenőhelye, mivel a szigetre Belgrád legnagyobb sport-rekreációs 
központja épült. Lehet itt golfozni, rögbizni, focizni; kosárlabda-, 
röplabda-, baseball- és teniszpályák várják a sportok szerelmeseit.  
A tóban úszhatunk, evezhetünk, és a vízisíelés is megengedett. Az 
adrenalinfüggőket bungee jumping és paintball csábítja. A tóra néző 
klubok a nap 24 órájában nyitva tartanak, élő zene és éjszakai stran-
dolás csalogatja a nyári napokon akár két-háromszázezer fürdőzni és 
szórakozni vágyót.  

A Belgrádhoz délnyugatról kapcsolódó Topčider és Košutnjak 
park a korábbi Jugoszláviából érkező turisták kedvelt úticélja. Az 
utóbbiban az úgynevezett „egészségösvényen” mindig találkozha-
tunk sétálókkal, kocogókkal. A Košutnjak a múlt század közepétől az 
Obrenovićok vadászterülete, vadaskertje volt. Itt építette meg Miloš 
fejedelem jellegzetes balkáni stílusú, egyemeletes házát, konakját. 
Háza táját platánokkal ültettette körbe. Kitiltatta a környékről a lege-
lésző állatokat, és francia kertésszel parkosította konakja környékét.

Ha kicsit távolabbi kirándulóhelyet keresünk, látogassuk meg a vá-
rostól 16 km-re délre elhelyezkedő Avala-hegyet, amely gyalogtú-
ra-lehetőségekkel és forrásokkal csábítja a turistákat. Tetejéről, az 
Ismeretlen katona emlékművének tövéből nagyszerű kilátás nyílik 
a városra. Az emlékmű Ivan Meštrović egyik leghíresebb alkotása. 
1938-ban állították, és az első világháború hősi halottainak állít emlé-
ket. Meredek lépcsősoron lehet feljutni a sötétszürke gránitból emelt 
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mauzóleumhoz. A tömör felső részt gyászoló anyákat szimbolizáló 
nyolc kariatida tartja.

Zimony 
hivatalos neve: Zemun
Belgrád központjától 5 km-re északnyugatra, Új-Belgrádon túl, a Duna 
déli partján fekszik Zimony. Az egykori Szerém vármegyei városról 
a magyar turistáknak leginkább Szentendre juthat eszébe. Zimony 
Belgrádba történt beolvasztása ellenére megtartotta kisvárosias han-
gulatát, lassú tempójának, és nem utolsó sorban szűk utcái mentén 
sorakozó elegáns, monarchiabeli házainak köszönhetően.      

Zimony története egészen a rómaiak idejéig nyúlik vissza. Helyén 
már ekkor is város állt Taurunum néven, a település erődítménye pe-
dig része volt a Duna jobb partján épült, a birodalom határát védő 
erődítményrendszernek, a limesnek. Zimony jelentősége a népván-
dorlás korában, majd a honfoglalást követően is megmaradt, hiszen 
a Balkánra vezető fő útvonal mentén feküdt. Az Árpád-házi királyok 
korában a környék a magyar királyok és a Bizánci Birodalom versen-
gésének helyszíne volt, melynek következtében a település erődítmé-
nye többször cserélt gazdát. 1165-ben itt mérgezték meg a magyar 
trónért való küzdelem során a bizánciak által támogatott IV. István 
magyar királyt.

Nándorfehérvár felemelkedésével a zimonyi vár igazi jelentősége 
megszűnt, 1456-ban ugyanakkor jelentős szerepet játszott a nándor-
fehérvári diadal kivívásában azzal, hogy Hunyadi Jánosnak a várat 
felmentő és a csatát eldöntő seregei innen indultak a harcba.

Mátyás király uralkodása idején Zimony – korabeli nevén Zemlény – 
kapitánya hasonlóan Nándorfehérvárhoz Kinizsi Pál volt. (Zemlény 
neve a szláv zeml’ny, azaz földvár szóból ered.)

Szulejmán szultán 1521-ben Magyarország elleni hadjáratá-
ban a két kulcsjelentőségű várral, Szabáccsal és Nándorfehérvárral 
együtt Zimonyt is bevette. Ostroma július 3-tól 12-ig tartott, a várat 
Szkublics Márkó várkapitány mintegy 400 katonájával az utolsó em-
berig védelmezte.

A török hódoltság időszaka Zimony számára 1716-ig tartott, de a 
későbbiekben is szerepet kapott a Habsburgok török elleni háború-
iban. Amikor átmeneti Habsburg uralom után Belgrád ismét török 
fennhatóság alá került, Zimony lett a Birodalom, majd az Osztrák–
Magyar Monarchia legdélebbi városa, a vasútvonal végállomása. Az 
itt élő kereskedők kihasználva a két birodalom közti elhelyezkedés-
nek az előnyeit, gazdag kereskedelmi állomássá tették a várost. 

A 18. század végétől induló fejlődésnek köszönhetően a határőrvi-
dék egyik legrendezettebb városa lett, 1871-ben szabad királyi város 
rangot kapott. 

Zimony a 20. század elején igazán sokszínű város volt. Éltek itt 
nagyobb számban szerbek, németek, magyarok, horvátok, kisebb 
részben pedig csehek, zsidók és egyéb nemzetiségűek. Az etnikai 
változatosság természetes velejárója volt, hogy együtt laktak itt ró-
mai katolikusok, szerb ortodoxok, evangélikusok, izraeliták, sőt még 
muzulmánok is.    

1914-ben az első világháború első fegyveres összecsapására Zimony-
nál került sor. Az első világháború 1914. július 28-án tört ki az Oszt-
rák-Magyar Monarchia Szerbiának küldött hadüzenetével. A több 
mint 4 évig tartó háborúban közel 10 millió katona vesztette az éle-
tét.

Az első véráldozattal járó harci cselekményekre 
1914. július 29-én került sor, amikor a szerbek fel-
robbantották a Száván átívelő, a Zimony és Belgrád 
közötti vasúti híd déli pillérét. A szerb katonák és a 
68. Jászkun gyalogezred hídőrséget ellátó katonái 
között kialakult tűzpárbaj során vesztették életüket 
az abádszalóki illetőségű Kovács Pál valamint a 
mezőtúri Bíró Gábor és Veres Imre honvédek. 
A háború első hősi halottja Kovács Pál 22 éves 
gyalogos volt, akinek arcvonásait szülőhelyén, 
Abádszalókon az 1924-ben emelt világháborús hősi 
emlékmű katonaszobra a mai napig őrzi.

„A 68. gyalogezred katonái 1914. július 28-án indultak el a zimonyi 
kaszárnyából Burmára, a Száva partjára. Ott feküdtek egész nap az 
előre elkészített lövészárokban. A napnyugta még békés volt, haj-
nali fél egykor óriási robbanás hallatszott: felrobbant a két orszá-
got összekötő híd és nyomban megkezdődött az ellenségeskedés. A 
Kalimegdánról szerb lövészek heves puskatűz alá vették a Száva bal 
partját, ahol a 68-asok III. zlj-ából a 11. század 2. szakasza tartott 
őrséget. Reggel felé – már július 29-én – fogytán volt a muníció. Az 
őrs parancsnoka Kovács Pál és Bíró Gábor közlegényeket a közeli 
finánc-őrházhoz küldte, hogy hozzanak egy láda töltényt az árokba. 
A két katona golyózáporban futva hozta el a nehéz láda töltényt. Bíró 
Gábor beugrott az árokba, hogy majd beemeli, a másik katona pedig 
abban a pillanatban végigzuhant a láda mellett. Kovács Pál közle-
gényt, ki 1892-ben Abádszalókon született, pontosan a homloka kö-
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zepén érte és azonnal megölte a golyó. Erre Bíró Gábor kiugrott az 
árokból, behajította a ládát és utánavetette magát, közben azonban 
egy golyó átfúrta a tüdejét és egy óra múlva meghalt.„ 

dr. Dömötör Sándor

Zimonyt 1918-ban szerb csapatok foglalták el, majd a trianoni béke-
diktátum megkötése után hivatalosan is a délszláv államhoz került.

Ma Zimony Belgrád egyik, monarchikus hangulatát többé-kevésbé 
őrző 21.000 fős városrésze, kerülete. Teljes hosszában a Duna partján 
fekszik, néhány kilométeres sétánnyal és kerékpárúttal. A biciklizést 
kedvelőknek kivételes lehetőség, hogy a kerékpárutak hálózata – kis 
jóindulattal – egészen Budapestig elér. 

Zimony főutcája a sétáló Glavna utca, itt találjuk a Zimony Múzeu-
mot, amely a település történetét mutatja be egészen a prehisztorikus 
időktől (Glavna 9. Nyitva: Kedd-péntek: 9–16, szombat–vasárnap: 
9–15, belépődíj: 100 DIN).

Zimonyban egymást érik a templomok, kápolnák köszönhetően az 
egykori kisváros hajdanvolt etnikai, vallási sokszínűségének. A  mú-
zeum mögött áll a barokk hangulatú Ferences-templom. A Feren-
ces-templommal szemben a városi parkban emelkedik a copf stílusú 
Szent Rókus-kápolna, valamint az 1776-ban épült barokk, pravosz-
láv fogadalmi Orosz-templom, egy gazdag zimonyi kereskedő jó-
voltából.  A főutcán, a múzeum szomszédságában, a főutcának hátat 
fordítva áll a 18. századi Szűz Mária-templom, amely belülről im-
pozánsabb képet mutat, mint kívülről gazdag fafaragványainak,  szép 
ikonosztázának köszönhetően.

A Duna-parton északi irányban a 19. századi klasszicista Római 
katolikus plébániatemplom magasodik. 

Érdemes innen elindulni felfelé a szűk macskaköves Grobnacka ut-
cán, amelyen feljuthatunk a Gárdos dombon épült Gárdos-erőd, azaz 
a zimonyi vár maradványaihoz. A vár lábánál vessünk néhány pillan-
tást a város legrégebbi templomára, a Szent Miklós ortodox temp-
lomra, melynek ikonosztáza különösen figyelemre méltó.

A zimonyi erődítmény 15. századból megmaradt romjaiból még ki-
vehető a vár négy sarokbástyás egyszerű elrendezése. A négyszögle-
tes várudvar közepén, a valamikori őrtorony helyén magasodik a már 
messziről látszó 1896-ben felavatott millenniumi emlékmű, más 
néven a Hunyadi-torony. 

Ahogy országszerte, úgy a zimonyi millenniumi 
emlékmű felavatására sem a honfoglalás 1000., 
hanem az 1001. évfordulóján került sor. Történt 
ugyanis, hogy a magyar kultuszminisztérium 1882-
ben a Tudományos Akadémiát kérte fel arra, hogy 
állapítsa meg a honfoglalás pontos időpontját. A tu-
dósok ebben a kérdésben úgy foglaltak állást, hogy 
”a magyarok hazánk területén 888 előtt még nem 
telepedtek meg, s hogy 900-ban a magyar állam 
már meg volt alapítva.” Az útmutatás alapján Lakits 
Ferenc csillagász a honfoglalás időpontját, egy ko-
rabeli bizánci krónikában leírt napfogyatkozás alap-
ján végül 895-re tette. A magyar országgyűlés így 
1892-ben törvényt is hozott az ünnepségek 1895-
ben történő megtartásáról. Később azonban az el-
húzódó építkezések miatt az ünnepségeket 1 évvel 
elhalasztották, így országszerte csak 1896-ban tar-
tották meg.

Az 1896. évi VIII. törvénycikk külön is rendelkezett arról, hogy az 
országnak a honfoglalás és az államalapítás szempontjából fontos 
7 pontján (a munkácsi várban, Nyitrán a Zobor hegyen, a dévényi 
várhegyen, Pannonhalmán, a zimonyi várhegyen, Pusztaszeren, és 
Brassóban a Cenk hegyen) emlékoszlop kerüljön felállításra. Ennek 
megfelelően Zimonyban 1896. szeptember 2-án leplezték le a monu-
mentális milleneumi emlékművet, melynek középső tornya 37 méter 
magas volt.

A neogótikus stílusú hármastornyú építményt ere-
detileg a csúcsán hatalmas, kitárt szárnyú, csőré-
ben kardot tartó turulmadár, oldalán pedig Hungária 
allegorikus szobra valamint a magyar címer díszí-
tette. Ezeket ma már hiába keressük, mivel 1918 
végén eltávolították a bevonuló szerb katonák. Az 
ékeitől megfosztott építmény, mint egyszerű kilá-
tótorony – a Trianon után határainkon túlra került 
sorstársaival ellentétben – ma is áll, sőt az egykori 
magyar címer helye is jól kivehető rajta. Az érdek-
lődők a torony tégláiban a korabeli látogatók keze 
nyomát idéző, nem egyszer több mint száz éves 
„graffitiket” is felfedezhetik.
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Köszönettel tartozunk barátainknak és segítőinknek,
hogy a legkülönbözőbb módon 

hozzájárultak a könyv létrejöttéhez:

Bánsági Juditnak (Budapest)
Boldizsár Katalinnak (Óbecse)
Borbély Irénnek (Versec)
Cirkl Rudolfnak (Zombor)
Csizmadia Jánosnak (Kupuszina)
Délvidéki S. Atillának (Tataháza)
Dulka Andornak (Ürményháza)
Halmai Tibornak (Muzslya)
Hoppál Bulcsúnak (Budapest–Chile)
Horváth-Militicsi Szabolcsnak (Szabadka)
Klemm Katalinnak (Kamanc)
Maurer Oszkárnak (Hajdújárás)
Miklós Csongornak (Újvidék)
a Molnár családnak (Ókér)
Nagygyörgy Zoltánnak (Horgos)
Petrás Andornak (Tornyos)
Schön Györgynek (Budapest–Nagybecskerek)
Szakály Józsi atyának (Adorján)
Szaszovszky Józsefnek és Ágnesnak (Budapest)
a Tomka családnak (Szentendre)
Tomka Ilonának (Belgrád)
Tóth Tibornak (Szabadka)
Zsoldos Ferencnek (Zenta)

és az összes délvidéki barátunknak, illetve az egyes települések hon-
lapjait összeállítóknak!

BELGRÁD

Zimony központjában, a település piacán vásárolhatunk helyben ké-
szített kézimunkákat, de mindenképpen sétáljunk egyet a hangulatos 
Duna-parton, és üljünk be a folyón lebegő közel 10 híres halvendéglő 
egyikébe.

A folyóparton hotelek sorakoznak, ideális szálláslehetőséget kínálva 
a Belgrádba érkezőknek.
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Számok
egy, első        jedan, prvi
kettő, második        dva, drugi
három, harmadik            tri, treći
négy    četiri, četvrti
öt                     pet
hat                    šest
hét               sedam
nyolc                 osam
kilenc                 devet
tíz                 deset
tizenegy           jedanaest
húsz            dvadeset
harminc              trideset
negyven           četrdeset
ötven             petdeset
hatvan           šestdeset
hetven       sedamdeset
nyolcvan        osamdeset
kilencven         devedeset
száz                     sto
százegy           sto jedan
kétszáz               dvesto
ötszáz                  petst
ezer               hiljada
egymilli               milion

Mindennap használatos 
kifejezések
Jó reggelt!    Dobro jutro!
Jó napot!      Dobar dan!
Jó estét!      Dobro veče!
Jó éjszakát!        Laku noć!
Szia!              Zdravo!    Čao!
Isten hozta!    Dobro došli!
Viszontlátásra!      Doviđenja!

Egészségére! (koccintásnál) 
Živeli!

Igen. Nem.            Da. Ne.

Kérem.Köszönöm.
Molim. Hvala.

Elnézést kérek.           Izvinite.

Beszél angolul (németül)?  
Govorite li engleski (nemački)?

Nem értem Önt. 
Ne razumem Vas.

Felhasznált irodalom:

Adryantól Adorjánig. Logos, Tóthfalu, 2004.
Alexa Károly: Quodlibet, Kortárs, Budapest, 2004.
Bács Gyula: Belgrád, Panoráma, Budapest 1981.
Bácsország – Vajdasági honismereti szemle, Szabadka, 1998–2010.
Bedécs Gyula: Szerbia a Vajdasággal. Bosznia és Hercegovina, Szombathely 
2006.
Bonfini, Antonio: A magyar történelem tizedei, Balassi, Budapest 1995.
Bori Imre szerk.: Ezredéve itt – Délvidéki olvasókönyv. Forum, Újvidék, 
2004.
Burány Nándor: Összeroppanás, Újvidék, Forum 1968.
Cs. Simon István: Udvaros az enyészetben, 2006. Zenta
Cseres Tibor: Hideg napok, Magvető, Budapest, 1965.
Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában, Magvető, Budapest, 1991.
Csorba Csaba: Regélő váraink (1997); Legendás váraink (1999); Rejtélyes 
váraink (2001); Regényes váraink (2002) című könyvei
Délvidéki barangoló. Délvidéki Magyarok Ifjúsági Szervezete 2005.
Jókai Mór: Forradalmi és csataképek
Jókai Mór: Az arany ember
Kalapis Zoltán: Az Alvidék évszázadai, Forum, Újvidék, 2006.
Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz I-III, Újvidék, Forum, 2002.
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára, Akadémiai, Budapest, 
1988.
Magyar Életrajzi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, több kiadás
Matuska Márton: A megtorlás napjai. Forum, Újvidék, 1991.
MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet honlapja
Németh Ferenc: Úri világ Torontálban, Forum, Újvidék, 2003.
Dr. Németh Kálmán: Százezer szív sikolt, Bácsjózseffalva, 1943. 
Teleki Júlia: Visszatekintés a múltba, Újvidék, 1996.
Vajdaság (szerk: Nagy Imre) MTA Regionális Kutatások Központja-Dialóg 
Campus Pécs-Budapest, 2007. 
A Vajdaság települései és címerei – A Vajdaság enciklopédiája honlap
Wikipédia, internetes lexikon
valamint a
Magyar Szó napilap, a Hét Nap, a Családi Kör és az Üzenet c. lapok és folyó-
iratok számai és az egyes települések honlapjai

Szerb útiszótár
 A Vajdaságban a szerb nyelv cirill és latin betűs írott formáját egy-
aránt használják. A legtöbb helyen, helységnévtáblákon, közintézmé-
nyekben mindkét formával találkozhatunk, bár Jugoszlávia szétesése 
óta megerősödtek a cirill betűs írásmód kizárólagosságának hívei. A 
szerb nyelvben a betűket általában hasonlóan ejtik, mint a magyar-
ban. A magyartól eltérően írt, vagy kiejtett betűk az alábbiak: 

Ć, ć – ejtése:  ty
Č, č – ejtése:  cs
Đ, đ – ejtése:  gy
Dž, dž – ejtése:  dzs
Š, š – ejtése:  s
Ž, ž – ejtése: zs
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orvos                  lekar
fogorvos                 zubar
gyógyszertár            apoteka
gyógyszer                    lek
láz       temperatura

Szálloda
szálloda                 hotel
recepció           recepcija
igazgató             direktor
szobalány           sobarica
emelet                  sprat
első emelet         prvi sprat
kulcs                  ključ
szoba                  soba
ágy                krevet

egyágyas szoba
jednokrevetna soba

kétágyas szoba
dvokrevetna soba

fürdőszoba            kupatilo
egy éjszakára    za jednu noć

Mennyibe kerül a szoba?
Kolika je cena sobe?

Kérem a kulcsot.
Molim ključ od sobe.

Fizethetek forinttal?
Primate li forinte?

Látványosságok
utca                  ulica
tér                     trg
templom                 crkva
vár              tvrđava
múzeum                muzej
strand                 plaža

város                   grad
tó               jezero
bejárat     ulaz
kijárat    izlaz
ingyenes a belépés
besplatan ulaz

belépőjegy           ulaznica
útikönyv, idegenvezető vodič
várostérkép        plan grada

Élelmiszerek, étterem
bolt       prodavnica
pék              pekara
bureksütöde    burekdžinica
cukor                 šećer
só                      so
vaj               maslac
sajt                      sir
tej               mleko
joghurt                jogurt
tojás                   jaje
sonka                šunka
szalámi              salama
fejes saláta               salata
burgonya            krompir
uborka           krastavac
étlap             jelovnik
hideg étel       hladno jelo
meleg étel         toplo jelo
előétel             predjelo
Kérem a számlát.
Račun, molim.

reggeli             doručak
ebéd                ručak
vacsora               večera
kenyér                   hleb
leves                  čorba
karfiol, bab, borsó, 
čorba od karfiola, od pasulja, od 
graška,

Rendben.            U redu.

Hogyan juthatok el a …?  
Kako ću doći do …?

Milyen messze van a …?  
Koliko ima do ...?

Hol kaphatok…?   
Gde mogu dobiti …?

Kérem adjon nekem …   
Dajte mi molim …

Napok, idő
év               godina
hét              nedelja
nap                    dan
hétfő        ponedeljak
kedd               utorak
szerda                 sreda
csütörtök            četvrtak
péntek                 petak
szombat               subota
vasárnap              nedelja
tegnap                   juče
ma                 danas
holnap                  sutra
holnapután        prekosutra
reggel                ujutro
este                uveče
Mennyi az idő? Koliko je sati?
Öt óra van.         Pet sati je

A határon
vám                carina
határ              granica
útlevél                 pasoš
vámos              carinik
bőrönd                 kofer
táska                 torba

Autós utazás
egy kilométer     jedan kilometar
bal                                levo
jobb                              desno
egyenesen                           pravo
észak                               sever
dél                                  jug
kelet                               istok
nyugat                             zapad
javítás                        popravka
motor                             motor
generátor                      agregator
fék                          kočnica
hűtő                         hladnjak
slusszkulcs                          ključ
kormány                              volan
váltó                          kuplung
olaj                                 ulje
kerék                              točak
külső gumi             spoljna guma
lámpa                             svetlo

Problémák, betegség
Hol van a rendőrség?
Gde je milicijska stanica?

Eltévedtem.
Izgubio (izgubila) sam se.

Használhatom a telefonját?
Mogu li da koristim vaš telefon?

Beteg vagyok.
Bolestan (bolesna) sam.

Orvosra van szükségem.
Potreban mi je lekar.

Segítségre van szükségem!
Treba mi pomoć!

Sürgős!           Hitno je!
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gomba, hagyma   
od pečurki, od luka

tyúkhúsleves    kokošja supa
borjúhús              teletina
bárányhús        jagnjetina
disznóhús         svinjetina

marhahús
goveđe meso (govedina)

máj                   jetra
bécsi szelet     bečka šnicla

csevapcsicsa
(sült kolbászkák darált húsból) 
čevap

pljeszkavica 
(húspogácsa darált húsból)  
pljeskavica

mutykalica
(nyárson sült hús zöldséggel) 
mućkalica

csirkehús             piletina

rántott csirkehús   
pohovano pileće meso

kacsahús                patka

pulykahús            ćuretina
hal                   riba
köret                prilog

sültkrumpli   
prženi krompir, pomfrit

főtt krumpli        kuhani krumpir
tészta              rezanci

rizs              pirinač
sütemények               kolači
tejszín                   šlag
sör                   pivo
vörösbor          crno vino
fehér bor         belo vino
pálinka                rakija
rostos gyümölcslé         gusti sok
ásványvíz           mineralna voda
feketekávé          crna kafa
tejeskávé          bela kafa
kávé tejjel          kafa sa mlekom
tea                    čaj
jégkrém, fagylalt           sladoled

A
Ada (Ada)       91
Adorjan (Adorján)      79
Adorján (Adorjan)      79
Aleksa Šantić (Babapuszta)  137
Aleksandrovo, Sándor 
(Szentkút)     129
Alibunar (Alibunár)    251
Alibunár (Alibunar)    251
Alsóittebe (Magyarittabé)    211
Alsóludas (Šupljak)    133
Antalfalva (Kovačica)    224
Apatin (Apatin)       56
Aracs, pusztatemplom    198

B
Babagáj szikla                       280
Babapuszta (Aleksa Šantić)  137
Bač (Bács)       61
Bačka Topola (Topolya)    140
Bački Jarak 
(Tiszaistvánfalva)     112
Bačko Gradište 
(Bácsföldvár)      102
Bačko Petrovo Selo 
(Péterréve)       95
Bács (Bač)       61
Bácsfeketehegy (Feketić)    154
Bácsföldvár 
(Bačko Gradište)     102
Bácsgyulafalva (Telečka)        46
Bácskeresztúr (Ruski Krstur)  50
Bácskertes (Kupuszina)      53
Bácskossuthfalva 
(Stara Moravica)     147
Bácstopolya (Topolya)    140
Bácsújfalu (Selenča)      64
Bajmok (Bajmok)    145
Bajsa (Bajša)     144

Bajša (Bajsa)     144
Banatska Topola 
(Töröktopolya)     204
Banatski Monoštor
(Kanizsamonostor)    186
Banatsko Aranđelovo
(Oroszlámos)     182
Banatsko Veliko Selo
(Szenthubert)     209
Bečej (Óbecse)       96
Bela Crkva (Fehértemplom) 237
Bélamajor (Karađorđevo)      64
Belcsény (Beočin)                 257
Belgrád 
(Nándorfehérvár, Beograd)   288
Belo Blato 
(Nagyerzsébetlak)    222
Beočin (Belcsény)                 257
Beograd 
(Belgrád, Nándorfehérvár)    288
Bezdan (Bezdán)       33
Bezdán (Bezdan)       33
Bočar (Bocsár)     195
Bocsár (Bočar)     195
Bogojevo (Gombos)      60
Boka (Bóka)     240
Bóka (Boka)     240
Budisava (Budiszava)    106
Budiszava 
(Tiszakálmánfalva)    106
Busenje (Káptalanfalva)    239

C, Č, Cs
Čantavir (Csantavér)    138
Carska bara (Császár-tó)       223
Čelarevo (Dunacséb)       65
Čoka (Csóka)     188
Crna Bara (Feketetó)    184
Crvenka (Cervenka)      48

Helynévmutató
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Čurug (Csurog)      105
Csantavér (Čantavir)    138
Császár-tó (Carska bara)    223
Cservenka (Crvenka)      48
Csóka (Čoka)     188
Csurog (Čurug)     105

D, Đ
Ðala (Gyála)     176
Debeljača 
(Torontálvásárhely)    224
Dobričevo (Udvarszállás)    252
Doline (Völgyes)       82
Donji Milanovac                   284
Doroslovo (Doroszló)      57
Doroszló (Doroslovo)      57
Drankó (Drenkova)               282
Drenkova (Drankó)               282
Dubovac (Dunadombó)        236
Dunacséb (Čelarevo)       65
Dunadombó (Dubovac)        236
Dužine (Szécsenfalva)    241

E
Ečka (Écska)     221
Écska (Ečka)     221
Egyházaskér (Vrbica)    183
Elemér (Elemir)     207
Elemir (Elemér)     207
Emánueltelep (Šumarak)    235
Erzsébetlak 
(Nagyerzsébetlak)    222

F
Fejértelep (Šušara)    235
Fehértemplom (Bela Crkva) 237
Feketetó (Crna Bara)    184
Feketić (Bácsfeketehegy)     154
Feketics (Bácsfeketehegy)    154
Felsőhegy (Gornji Breg)      83
Fruška gora 
(Tarcal-hegység) kolostorai  273

Futak (Futog)       65
Futog (Futak)       65

G, Gy
Galambóc (Golubac)             278
Golubac (Galambóc)             278
Gombos (Bogojevo)      60
Gornji Breg (Felsőhegy)      83
Gunaras (Gunaroš)    150
Gunaroš (Gunaras)    150
Gyála (Ðala)     176

H
Hadikfalva     135
Hajdučica (Istvánvölgy)    242
Hajdújárás (Hajdukovo)    133
Hajdukovo (Hajdujárás)    133
Háromtorony (Tri Kule)       283
Hertelendyfalva (Vojlovica) 229
Hetény (Tamásfalva)    211
Hetin (Tamásfalva)    211
Hódegyháza (Jazovo)    191
Homokrév (Mokrin)    185
Horgos (Horgoš)       67
Horgoš (Horgos)       67

I
Istensegíts                               49
Istvánvölgy (Hajdučica)    242
Ittabé (Magyarittabé)    211
Ivanovo (Sándoregyháza)     233

J
Járek (Tiszaistvánfalva)    112
Jaša Tomić (Módos)    238
Jazovo (Hódegyháza)    191
Jermenovci (Ürményháza)    245

K
Kamanc (Kamenica)             258
Kamenica (Kamanc)             258
Kanak (Konak)     240

Kanizsamonostor 
(Banatski Monoštor)    186
Kanjiža (Magyarkanizsa)      72
Káptalanfalva (Busenje)    239
Karađorđevo (Bélamajor)      64
Karlóca (Sremski Karlovci)  260
Karlovabeodra 
(Novo Miloševo)     196
Kavilló (Kavilo)     150
Kavilo (Kavilló)     150
Kazán-szoros      284
Kerény (Kljajićevo)                46
Kevevára (Kovin)    234
Kevi        84
Kikinda (Nagykikinda)    194
Kishegyes (Mali Iđoš)    151
Kisorosz (Torontáloroszi)    210
Kispiac (Male Pijace)      71
Kladovo      287
Kljajićevo (Kerény)                46
Konak (Kanak)     240
Kovačica (Antalfalva)    224
Kovin (Kevevára)    234
Kölpény (Kupinovo)             270
Kula (Kúla)       49
Kúla (Kula)       49
Kupinovo (Kölpény)             270
Kupusina (Kupuszina)      53
Kupuszina (Kupusina)      53
Kutas (Mileševo)     101

L
Lászlóvár                               280
Lepenski Vir                          283
Ludas (Alsóludas)     133
Lukácsfalva (Lukino Selo)   221
Lukino Selo (Lukácsfalva)   221

M
Macahalma                            187
Magyarcsernye 
(Nova Crnja)      213

Magyarittabé (Novi Ittebej)  211
Magyarkanizsa (Kanjiža)      72
Magyarmajdány (Majdan)     180
Magyarszentmihály 
(Mihajlovo)      207
Majdan (Magyarmajdány)    180
Male Pijace (Kispiac)      71
Mali Iđoš (Kishegyes)    151
Maradék (Maradik)               271
Maradik (Maradék)               271
Marót (Morović)                   267
Martonos (Martonoš)      72
Martonoš (Martonos)      72
Mátyás hajója                        200
Melence (Melenci)    206
Melenci (Melence)    206
Mihajlovo 
(Magyarszentmihály)     207
Mileševo (Kutas)     101
Módos (Jaša Tomić)    238
Mohol (Mol)       93
Mokrin (Homokrév)    185
Mol (Mohol)       93
Moravica 
(Bácskossuthfalva)     147
Morović (Marót)                   267
Mošorin (Mozsor)     105
Mozsor (Mošorin)     105
Mužlja (Felsőmuzslya)     220
Muzslya (Mužlja)     220

N
Nagybecskerek (Zrenjanin)  214
Nagyerzsébetlak 
(Belo Blato)     222
Nagygáj (Veliki Gaj)     244
Nagykikinda (Kikinda)    194
Nagyszered 
(Veliko Središte)     250
Nándorfehérvár 
(Belgrád, Beograd)    288
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Nemesmilitics
(Svetozar Miletić)      45
Nova Crnja 
(Magyarcsernye)     213
Novi Bečej (Törökbecse)      200
Novi Ittebej (Magyarittabé)  211
Novi Knježevac 
(Törökkanizsa)     177
Novi Kozarci 
(Torontáltószeg)     209
Novi Sad (Újvidék)    158
Novo Miloševo 
(Karlovabeodra)     196
Novo Orahovo 
(Zentagunaras)       84
Novo Selo (Újfalu)       82

O, Ó
Óbecse (Bečej)        96
Obedi-láp (Obedska bara)     271
Obedska bara (Obedi-láp)     271
Óléc (Stari Lec)      240
Orom (Orom)        82
Oromhegyes (Trešnjevac)       80
Oroszlámos 
(Banatsko Aranđelovo)     182
Ostojićevo 
(Tiszaszentmiklós)    190

P
Pačir (Pacsér)      148
Pacsér (Pačir)     148
Padé (Padej)     191
Padej (Padé)     191
Palić (Palicsfürdő)    129
Palics (Palicsfürdő)    129
Palicsfürdő (Palić)    129
Pančevo (Pancsova)    227
Pancsova (Pančevo)    227
Pannónia major                     145
Paripás (Ratkovo)      64
Pecelló (Péterréve)       95

Péterréve 
(Bačko Petrovo Selo)      95
Pétervárad (Petrovaradin)    169
Petrovaradin (Pétervárad)    169
Piros (Rumenka)     157
Plandište (Zichyfalva)    243

R
Rabe (Rábé)     182
Rábé (Rabe)     182
Ram (Ráma)                          277
Ráma (Ram)                          277
Rastina (Rasztina)    135
Rasztina (Rastina)    135
Ratkovo (Paripás)      64
Rednek (Vrdnik)                    272
Regőce (Riđica)     136
Riđica (Regőce)     136
Rumenka (Piros)     157
Ruski Krstur 
(Bácskeresztúr)                       50
Rusko Selo (Torontáloroszi) 210

S, Š, Sz
Šabac (Szabács)                    268
Sajan (Szaján)     193
Sándor, Aleksandrovo 
(Szentkút)     129
Sándoregyháza (Ivanovo)     233
Selenča (Bácsújfalu)      64
Senta (Zenta)       85
Sivac (Szivác)       47
Skorenovac (Székelykeve)   230
Smederevo (Szendrő)            275
Sombor (Zombor)      35
Sóskopó                                 203
Srbobran (Szenttamás)    155
Sremska Mitrovica
(Szávaszentdemeter)             265
Sremski Karlovci (Karlóca)  260
Stara Moravica
(Bácskossuthfalva)    147

Stari Lec (Óléc)     240
Stari Slankamen 
(Szalánkemén)                       263
Subotica (Szabadka)    114
Šumarak (Emánueltelep)     235
Šupljak (Alsóludas)    133
Šušara (Fejértelep)    235
Svetozar Miletić
(Nemesmilitics)       45
Svilojevo (Szilágyi)      57
Szabács (Šabac)                    268
Szabadka (Subotica)    114
Szaján (Sajan)     193
Szalánkemén 
(Stari Slankamen)                 263
Szávaszentdemeter 
(Sremska Mitrovica)             265
Szécsenfalva (Dužine)    241
Székelykeve (Skorenovac)   230
Szelencse       64
Szelevény                                71
Szendrő (Smederevo)            275
Szenthubert 
(Banatsko Veliko Selo)    209
Szenttamás (Srbobran)    155
Szilágyi (Svilojevo)      57
Szivác (Sivac)       47

T
Tamásfalva (Hetin)    211
Tarcal-hegység 
(Fruška gora) kolostorai        273
Tekia (Tekija)                        262
Tekija (Tekia)                        262
Telečka (Bácsgyulafalva)        46
Telecska (Bácsgyulafalva)      46
Temerin (Temerin)     107
Temesvajkóc (Vlajkovac)     250
Terján                                    187
Tiszaistvánfalva 
(Bački Jarak)      112

Tiszakálmánfalva 
(Budiszava)      106
Tiszaszentmiklós 
(Ostojićevo)      190
Titel (Titel)      112
Tolvajos (Babapuszta)     137
Topolya (Bačka Topola)     140
Torda (Torontáltorda)     205
Tornjoš (Tornyos)       84
Tornyos (Tornjoš)       84
Torontáloroszi (Rusko Selo) 210
Torontáltorda (Torda)     205
Torontáltószeg 
(Novi Kozarci)      209
Torontálvásárhely 
(Debeljača)      224
Tóthfalu (Totovo Selo)       81
Totovo Selo (Tóthfalu)       81
Törökbecse (Novi Bečej)      200
Törökkanizsa 
(Novi Knježevac)     177
Töröktopolya 
(Banatska Topola)     204
Trešnjevac (Oromhegyes)       80
Tri Kule (Háromtorony)        283

U, Ú, Ü
Udvarszállás (Dobričevo)     252
Újfalu (Novo Selo)       82
Újvidék (Novi Sad)     158
Ürményháza (Jermenovci)    245

V
Vaskapu erőmű                      286
Veliki Gaj (Nagygáj)     244
Veliko Gradište                      278
Veliko Središte 
(Nagyszered)      250
Verbász (Vrbas)        51
Versec (Vršac)      246
Vlajkovac (Temesvajkóc)     250
Vojlovica (Hertelendyfalva)  229
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Völgyes (Doline)       82
Vrbas (Verbász)        51
Vrbica (Egyházaskér)     183
Vrdnik (Rednek)                    272
Vršac (Versec)      246

Z, Ž, Zs
Žabalj (Zsablya)      105
Zasavica                                267
Zemun (Zimony)                   310 
Zenta (Senta)        85
Zentagunaras 
(Novo Orahovo)        84
Zichyfalva (Plandište)     243
Zimony (Zemun)                   310
Zombor (Sombor)      35
Zrenjanin (Nagybecskerek)  214
Zsablya (Žabalj)      105
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