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A k é t s z á z e s z t e n d ő s  v á r o s
Ir t a :  Dr. R E Ö K  A N D O R

Néhány nappal ezelőtt, julius 27-én 
ünnepelte Szabadka kétszázadik évfordu
lóját annak, hogy a határőrvidék megszűn
tével a katonai kormányzás alól felsza
badulván, kegyes privilégium által szaba
dalmazott kamarai mezővárosnak elismer
tetett- Egyszersmind engedélyt nyert arra, 
hogy eddigi Szabadka nevét Szent Mári
ára változtassa.

A városnak valóban nagy ünnepe ez. 
Mégis eltekintettünk a régi szokásoktól 
nem volt zene és vigasság, nem sütöttünk 
ökröt és nem folyt patakokban a kelebiai 
bor. A mai idők komolyságához hiven 
csendesen, magunkba elmélyedve ünne
peltünk. A díszközgyűlésen hódoltunk az 
ősök emlékezetének, erőt merítettünk tör
ténelmi múltúnkból, lelkűnkben felüdülve, 
elhotározott akaratunkban megacélozva bi
zalommal nézünk a reánk és utódainkra 
váró^jövő felé.

Én is, —  mint valószínűleg annyian 
mások —  az évforduló délutánját olvasás- 
sol és elmélyedéssel töltöttem. Előttem a 
kiváló szabadkai gimnáziumi tanár és 
könyvtárnok —  »Szabadka sz. kir. város 
története« cimü két könyve. Lapozgatok 
az ódon elsárgult könyvben. . .  és olvasom 
a ma emberének talán már kissé szokat
lan füzésü mondatokat-

Szabadka történelme m a g y a r  t ö r 
t é n e l e m .  Mérhetetlen sok harc és küz
delem. Fáradhatatlan fejlődni akarás, moly 
minden katasztrófa után újra feltámadva, 
uj életet kezdve hivatását teljesítve me
netel előre a göröngyös magyar utón.

1439-ig királyi birtok volt. De ekkor 
már jelentékeny helység lehetett, mert az 
egykori feljegyzések »oppidiumnak«, azaz 
mezővárosnak mondják. Albert király Hu
nyadi Jánosnak adja zálogba és a jó föl- 
desur kezében a város tovább fejlődve la
kosainak biztonságos otthont nyújt. 1504- 
ben már mint »castrum«, tehát mint erő
dítmény szerepel. Hunyadi János, Szilá
gyi Mihály, Hunyadi Mátyás, Pongrácz 
János, Pongrácz Mátyás, azután ismét II.

Ulászló király, majd csere utján Corvin 
János jó földesurai Szabadkának.

1504-ben Corvin János Szabadka vá
rát Török Imrének ajándékozta. Szabad
ka megpróbáltatásának ideje ekkor vette 
kezdetét.

Dózsa György serege öldökölve és 
gyilkolva, házakat, békés otthonokat fel
dúlva, felégetve ide is eljutott. Majd Zá
polya János és Ferdinánd vetélykedését 
ügyesen kihasználva, valóban sikerült Crni 
Jovánnak Szabadka központtal uralmát 
megszervezni, amig Zápolya parancsára 
Czibak Imre temesi főispán szerencsésen 
meg nem verte a kalandort. 1540-ben. 
amikor Török Bálint török fogságba ke
rült, Szabadkát is elfoglalta a török hó
ditó-

Szabadka város száznegyvennégy-esz- 
tendőn keresztül sínylődött török rabság
ban. A legrégibb okmányok a várost egy
öntetűen Szabadka néven említik. A név
ből két következtetést vonhatunk le: az
egyik, hogy m a g y a r  v o l t ;  a másik, 
hogy a szabadsággal a város, illetve a vá
ros lakossága m é l y  kapcsolatban volt. 
Akár »szabados«, azaz szabadalmazott 
jobbágy lakosai révén, akár mert a sza
badságot legfontosabb emberi eszmének, 
ideálnak tekintette.

A török rabság Szabadkától a s z a 
b a d s á g o t  rabolta el és a száznegyven- 
négyesztendős szenvedés m a g y a r  l a 
k o s s á g á t  pusztította el.

A török hódoltság, a pusztulás a vá
rost az akkori időkhöz mérten a fejlődés 
igen magas fokán sújtotta. A száznegy
vennégy esztendő alatt szinte semmivé 
vált és a felszabadulás után 168S-.ban éle
tét —  mérhetetlen nehéz körülmények kö
zött küzdelemteljesen újra kellett kezde
nie. A határőrvidéki korszak ötvenhét esz
tendőn át tartott. A betelepített szerbek
kel, majd később a katolikus bunyevácok- 
kal a város lakossága felfrissült és mind
jobban megnyilvánult a vágyakozás, hogy 
a katona-lakosság háttérbe szorításával1.



illetve kitelepítésével a város Önálló éle
tének folyamatát újra felvegye.

A kard mellett a földmivelőeszközök, 
ásó, kapa, eke is mind nagyobb becsülésre 
találtak. A katolikus magyar és bunyevác 
lakosság harcban és békés munkában egy
máshoz mind közelebb került és a békés 
községi élet utáni vágy mind általánosab
bá vált.

Kétszáz esztendővel ezelőtt a királyi 
kegy megadta erre a lehetőséget és Szent 
Mária a Szüzanya védelmében megindult 
a fejlődés utján.

Az elmúlt kétszáz esztendő is a küz
delmeknek sorozata. A város lakossága 
minden megpróbáltatást kiállt és minden 
harcot győzedelmesen megvívott- A sok 
küzdelem, a sok harc a lakosságot e g y  
c é I érdekében forrasztotta össze. Mind a 
várost szerette, mind a város szabadságát, 
fejlődését, függetlenségét és jólétét tar
totta szemelőtt. Gyakran kirobbant a ke
mény, harcos virtus, számtalan volt a vi
szály és nézeteltérés az egy és ugyanazon 
célért az eszközök megválogatásában.

Szabadkainak Szabadka volt a világ! 
A magyarnak Szabadka földi mennyország. 
A mai bunyevác is messze-ösei dalát ének
li: »Subotica bela, tebe nikde n ém a ...«  
De a jó Isten a boldogsághoz meg is adott 
mindent. Kövér, fekete búza- és tengeri- 
termő földet, tüzes bort ajándékozó homo
kot, vadat nevelő erdőt, mezőt és tavat. 
Ugyanazon vallás vigasza és biztatása, 
ugyanannak a földnek az illata, erdő-mező 
és jószág szeretete évszázadokon keresz
tül kellett, hogy az emberi telkekből a 
szolidaritást, az ö s s z e t a r t o z á s  ér
zését váltsa ki. Közös cél volt a várost 
gazdaggá, büszkévé, híressé és naggyá 
tenni. Közös cél volt a földet úgy művel
ni, hogy az minél többet adhasson nékünk, 
hogy mi minél többet visszaadhassunk né
ki. Szép házzal gazdagítani a családot és 
a várost. Híres szép jószágokat nevelni, 
ami messzeföldön büszkén hirdeti a jómó
dot.

Mária Terézia királyné továbbra is a 
város, jótevő pátronája maradt. 1779-ben 
elnyertük a szabad királyi városi rangot 
és ezzel fejlődésünk még erőteljesebbé 
vált.

Az ünnepi délutánon a városháza bolt 
íves ablakából a messze elterülő városr 
és pusztáira elmerengve kitekintek . . .  
múlt az elsárgult lapokból lepergett elől 
t e m. . .  Nem messze a város határától 
»kaponyai« emlékmű hirdeti a történél 
me t . . .  Kilencvenhét esztendővel ezelőt 
a békés városi polgárok fegyverrel a ke 
zükben, magyar és bunyevác váll-váll mel 
lett harcolva verte vissza a város elpusz 
titására rohanó ellenséget.

Az ősi szabadkai város-zászló

A Szent Teréz templom felé tekinte 
és lelkiszemeimmel látom a tervezett gye 
nyörü hősi emlékművet, amely évszázadé 
kon keresztül fogja hirdetni annak a so 
hős ifjúnak a dicsőségét, akik a magya 
és bunyeváclakta Szabadkáért, a magya 
hazáért a világháborúban életüket áldoz 
ták.

Lelkiszemeim előtt elvonul a húszon 
kétesztendős ujabb rabságnak keserve 
története és látom gomolyogni felettünl



Európa egén a villámmal telitett vészes 
felhőket.

Szent Mária városa vagyunk. Sok év
tizeden keresztül küzdelem, harc és szen
vedés volt a sorsunk. M é g i s v a g y u n k !  
Hatalmasabban, mint valaha és az isteni 
gondviselésben bízva tudjuk, hogy az idő 
a szenvedéseken túl nékünk, a mi váro
sunknak erőben, kultúrában, népességben, 
intézményekben és vívmányokban gyara
podást, szaporodást és fejlődést jelent.

Ezer esztendőnek a tanúságai bizonyít
ják, hogy a magyarok Istene vigyáz reánk 
és Szüzmária szeretetének glóriája kö
rülölel bennünket H i s z ü n k  a j ö v ő 
be n ,  de  é p p e n  a z  ő s ö k  p é l d á j a ,  
a k é t s z á z e s z t e n d ő s  j u b i l e u m  
b i z o n y í t j a ,  h o g y  e h h e z  a h i t 
h e z  a k a r a t u n k ,  k é s z s é g ü n k ,  
e n e r g i á n k  és  k é p e s s é g ü n k  is

nélkülözhetetlenül szükséges.
E város polgárai a Szent Szűzért, a ha

záért, a városért testvéri kezet szorítsunk 
egymással. Ha kell harcoljunk, mint őse
ink Kaponyánál. Műveljük a földet, nevel
jük a jószágot, hogy mindenkinek jusson 
Krisztus testéből, a mindennapi kenyérből. 
Tanuljunk és vállalkozzunk! Kereskedelem 
és ipar hozzon a városnak uj fellendülést 
s az ennek nyomán támadó gazdagság te
remtsen szociális és kultúrintézményeket

Most háború von. A kétszázesztendős 
jubileum ünnepe adjon erőt mindannyiunk
nak, hogy a háborús áldozatvállalást mind 
eddig, a jövőben is rendületlenül álljuk.

Magyar hazában, a magyar Szabadka 
magyar és bunyevác testvériségben ösz- 
szeforrt lakossága hiszünk a jelenben és 
jövőben és kötelességeinket őseinkhez 
méltóan vállaljuk és teljesítjük.

S Z A B A D K A
Szeretlek Szabadka! 
Szerelmem szavakba 
Nem önthetem 

Tímár Tcrenc
>:Kosztolányi« cimii verséből

Küllő lelkében még nem magaszto
sult fel úgy sóhaj, mini éppen Szabad
ka neve, amikor Kosztolányi rágondoll. 
Volt ebben a nagyvilágba szakadt író
kolosszusban külön húr, mely édes-bús 
nosztalgiával rezonált, ..valahányszor 
emlékezett rája“.

Szabadka. Ütemes ez a név, mint a 
zakatoló vonatkerék csattogása. A vasúi 
Szabadka szíve, nem hiába. A vasút a 
sokkarú polip, mely körülfonja, besétál 
a közepébe, hogy ott nagyvárost játsszon 
vele. Aztán kergetőzik tucatnyi állomá
son. más-más név alatt. Külön becsülete 
van Szabadkán a szárnyaskerekü csá
kónak. A sok színes szemafor pedig

nemcsak forgalmat irányit: bevésődik
mélyen a gyermeki lélekbe. Csoda hát, 
hogy a költő legzsengébb gyermekkori 
emlékeiben olt lobog a vasút, a sinek 
döbbeneté?

Mini aki a sinek közé esett 
Ks átgondolja futó életét . . .

A vasút és örökké a vasút. 'Falán mert 
az vitte messzire onnan, ahol legjobban 
szeretett élni, talán mert megérezte vá
rosa közelgő nagy rabságál.

Csak azt tudom, hogy hat felé 
Kimentek majd a gyors elé 
Nem vágytok semmi másra

És nézitek, a pesti gyors 
Hogy vágtat el, mint messzi sors 
Üj és új állomásra.



Kom is lehetett máskent: a Kosztolányi 
szülőház kitárt ablakaiba szüntelenül be
tört, beáramlott a vonatfütty.

Szabadkán kellett születnie Kosztolá
nyinak ahhoz, az igazi vonatközelség 
\ árosában, hogy ezek a képek így belé- 
dobbanjanak és megszülessen a síneken 
robogó acélszörny, mint az élet és a ha
lál döbbenetes szimbóluma. A magyar 
irodalom legelső megrázóan mély vonat
verse, meg a többi.

Nemcsak gazdasági életünknek, de 
ime a város felmagasztalódásának is a 
s/.árnyaskerék adott irányt.

„Mert vén Szabadka, áldalak1' —  
mondta a költő. A legcsodálatosabb 
ajándék ez, amelyet Szabadka eddig ka
pott: nevét biztosították örök időre az 
elizeumi mezők. A költésze t csodálatos 
birodalma.

Az álmos utas felriad:
—- Hol vagyunk? — kérdi útitársai-

lól.
— Szabadkán.
—. Egy óra múlva is ezt hallhatja, 

ha történetesen lokálpatrióta ül mellette. 
Szabadkán, még mindig Szabadkán, 
pompánál kezdődött a varos es ha 
Nagy fénynek hívtak az állomást, meg 
mindig Szabadkán volt az utas.

Egy órát halad a gyorsvonat a v á 
ros területén át.

Az ember belefárad az arányokba. 
Egyszer valakivel elkezdtük számolni, 
hány temploma is van a városnak? Ka
tolikus temploma. Húszig eljutottunk, 
aztán abbahagytuk.

Az ember belefárad az arányokba. 
Ezer négyzetkilométeren, százötvenezer 
holdon fekszik Szabadka, Nem is város, 
vármegye. Nagyobb, mint Esztergom, ak
kora mint Igocsa. Nagyobb mint Deb
recen a Hortobággyal együtt, nagyobb, 
mint Kecskemét és Szeged. Az ország 
legkiterjedt ebi) városa. Járás nincs is ve
iig arán v af nem bírják egy járás kere
teit. Emlékszem: a jugoszláv uralom
alatt külön törvényt kellett hozni, amely 
Szabadkát járássá minősíti. Ez volt az 
egyedüli város, amelyhez járás nem tar

tozott és „kilógott'* a közigazgatás ke
reteiből.

A vármegyéből is ,,kilóg'4 hiába áb
rázolják bele a mappán.

Pedig a mag, a kisugárzó erő — mint 
a szállási rendszerű városokban általá
ban — itt sem nagyobb a szokottnál. Az 
erő a rendszerben van, a struktúrában. 
Odahúz a legtávolabbi szállások embere 
is a cifratornyú városháza felé, amelyik 
ha rásüt a nap vagy alkony szép színei 
érik, olyan mint a cukorhegyből épült 
álompalota.

Ez a városháza nemcsak valóság. 
Szimbólum is. Megmozdult sokezer hold 
Cyörgyéntő). Kelebiáig, Oromtól Tompáig 
és megszült valami álmot.

Olyan mint a háromnapos bácskai 
lakodalom.

Csodálatos, hogy a józan, reális p a
raszti. lélek — legnemesebb értelmében 
iiom a szót ----- ilyen hiuságos várba ül
teti i torvénvha lóságá t.

*
Mi bácskaiak, alföldiek pironkodva 

járjuk mindig a Dunántúl és Erdély vá
rosait. Az urbanizmus ott kézzelfogható 
\ a lóság. A várostörténet kitárt lapkén! 
árad szél a kövekből. Nálunk bizony .

Nem írom végig a mondatot. Mos! 
ünepelünk ne legyek ünnepronló. De 
idézem egy erdélyi öregúr szavait, aki 
szorongásomra így válaszolt.

• Sose röstelkedj öcsém! Ahol a 
Jézus-arcú búzaszemet lesi a nép örökké, 
ne kívánd, hogy fúrásra, faragásra, cif
rái kodásra parcellázza leikéi városaiban 

. Nálatok hat nap föld és egy nap város! 
Nálunk a város a mindennap aprólékos 
tülekedése is tudod — minden!

Szabadka is: hat nap föld és egy nap 
város. Vasárnap: város.

A ,,fehér lapra'4 büszkék még ma is 
a szabadkaiak.

Mi volt ez a fehér lap? Megmagya
rázták nekem: Minden városról, várm e
gyéről jegyzéket vezettek a fiumei ki- 
vándorlási hivatalban.

Szabadka lapja üresen díszelgett. In-



nen nem ment senki Amerikába, nem 
vándorolt ki. Minek? Szabadkán meg 
IndoU: élni rendesen mindenki. A föld- 
nélkiili ha házhely kellett vagy parcella 
családjának, csak felballagott a torony 
alá és előjegyzett egy örök-bérletet: ta
vasszal már szánthatott, vethetett rajta, 
kenyérrevalónak.

Öreg urak mesélik és elámult lélek
kel hallgatom a mesét. Egy város, amely 
ösztönösen megoldotta a nagy magyar 
agrárproblémát. A föld kérdését. H ar
minc, negyven év előtt, amikor százez
rével1 szakadt a magyar haza testéről a 
földnélküli . . .

*
Neszéijiink a bunyevácokról.

Csak beszéljünk róluk, bátran. Együtt 
i/mosdottuk a várost, szállásaik félkör
ben fogják körül a nagy határt.

Szállásaik, írom. Ök is ígv mondják. 
Szállásnak. Mert a szállás ősi magyar élet
forma. Debrecen, Kecskemét, Szeged bi
zonyítják, olt a magyar él szállásokon, 
ilt a magyar mellett a bunyevác.

Két évszázad előtt találkoztunk ebben 
az életformában velük, a magyar étel- 
formában. A valláson kívül ez az, ami 
összeköt bennünket. Xe menjünk el tád- 
magasra emelt fejjel problémáik mellett, 
mert azok a mi problémáink is. Az or
szág különböző nemzetiségei közül a bu- 
nyevác elsősorban az, akinek kérdései, 
problémái iránt nem lehelünk érzéket
lenek.

Ök állnak legközelebb lélekben az al
földi magyarhoz. Vágyaik, életideáljuk a 
mienkkel közös, idegen uralom alatt —  
csodálatosképpen — magyaros életfor
májukkal ők tartották stabilan Szabadka 
igazi lelkét, az itt élő magyarsággal 
együtt.

Nemcsak Szabadkán. Máshol is. Mi- 
lilicsen Kalocsára esküdtek és kegyúri vi
tájukban Kalocsát várták vissza és vele 
az ősi m agyar jogfolytonosság biztosí
tását.

Ennek a sok-sok ezer holdas határ
nak verejtékét, vágyát, évszázados életét 
csak úgv tudjuk maradéktalanul mérle

gelni, felértékelni és felbecsülni, ha ró
luk is beszélünk.

*
Madarak, galambok röpködnek a 

színház korintlioszi oszlopsora között —  
ez a szabadkai „Szent Márk-tér“, a köz
pont. Az elrobogó bérkocsik legendába- 
nyúló két fehér lovukkal a hajdani bő
ség és a hagyomány-ragaszkodás jelké
pei. Mert a bérkocsi itt fiakker, úrihintó, 
nem konflis, (nunirádler. A gumi ugyan 
leolvadt a kerekekről, de a két fehér ló 
csökönyösen hagyománybanéző. Azért 
fehér a ló, mert esküvőre ősidőktől csak 
ilyet fogadnak, fehér lovasat — szeren
csét csak az hoz. Tartanak aztán gyász
lovat is a kocsisok temetésre, az lehet 
barna vagy fekete. Istenem, micsoda fo
gat-kultusz, micsoda lóbőség, a nász és 
a halál milyen megbecsülése ez a régi 
bérkocsislempó, hogy a lovak színében 
is kifejezésre juthatott az esemény ár
nyalata!

Makacsul fehér a bérkocsisok lova, 
ha zörgöcsontú is.

Néha megdöbbenek azért: mint a kí
sérlet, egylovas vágtat végig a városon. 
Megállni a standon nem mer, csak hú
zódozva az éj leple alatt. Az állomáson 
fogad utast a határ, gyanútlan idegent, 
ak;. nem tudja, milyen hagyománytipró 
művelethez fizet hozzá három vagy négy 
pengői. A szabadkai fejcsóválva bámul 
az egylovas bérkocsi után. Kenne van 
ebben a tekintetben a rosszalás az új 
idők bizonyos jelenségei iránt, mint pél
dául a lómészárszék.

*
Kclclnrlozik a hiteles városképbe sok 

minden. A nyolchónapos színiévad is 
beletartozik, a Városi Színház meg a pa- 
licsi villamos. Csendes versenytársunk a 
déli végeken Újvidék —  nádunk a szín
ház megy jobban, náluk a villamos.

Kocsmák kitelepítésével, lerombolá
sával született meg hajdan az elemi is
kolai oktatás Szabadkán. A Vörös ökör 
és a Fehér galamb cégérei helyén, hogy 
a büszke Kakasról ne is beszéljünk, os- 
kolások készülnek az életre. A vonalve-



zetés ezen a téren úgy látszik követke
zetes: kocsmát szorított ki a városi
könyvtár is a zenede épületében. Mond
ják, hogy több mint harmincezer kötet 
van a könyvtárban. Istenem, mennyi 
betű és milyen művészettel óvták a 
múltban az olvasóközönséget attól, hogy 
hozzájusson!

Egy kis nyelvészkedés. Néhány ma
gánhangzót, érthetetlenül, hosszú betű
vel ejtenek. így például a kerület neve: 
kör, de ezt hosszú ö-vel mondják és a 
szó körnek hangzik minden szabadkai 
szájában. (A kör itten nemcsak admi
nisztrációs kerület, hanem a népben ré
gen felolvadt valóság.) Sűrű családi név 
a Futó is, de ezt is hosszú ú-val ejtik, 
Fútónak. A Kovácsok is. akikből sok 
van, kikerül a Kovács-Sztrikó meg a Ko
vács Oskolás. A Vojnicsoknak se szeri, 
se száma. Van Vojnits-Zelics, Vojnits- 
Tunits, Vojnits-Burcsár.

Csodálatosan szépek például az egyes 
szállások és ugarak nevei. Mesébe kíván
kozó a Napkeleti meg a Napnyugati 
ugar. Mintha bőséges, gazdag adakozó 
lélek ajándékozta volna őket. Nagyfény 
neve a magyar őstörténet legszebb feje
zetére, a hajnalhasadásra emlékeztet. 
Sokszor virágosán mókás egy-egy szál
láscsoport neve: Kukoriki név díszelgett 
sokáig egy megállón, mígnem a betele
pített székelyek Andrásföldjére változ
tatták. S a történelmi múltban délnyu
gati irányban messze elhúzódó városha
tárban sarjadozott ki Angyalbandi szál
láscsoport neve is. Ma vasúti megálló és 
a vármegyének, meg Kossuthfalvának 
egv része.

*
A bunyevác gazda vágyának teteje, 

hogy háza legyen a Rákóczi-utcán, a 
hajdani Zombori-úton vagy a Wesselé- 
nyi-utcán —  az előbbit főutcának neve
zik még ma is egymás között. Karcsú, 
magastornyú templomok őrzik egy-egy 
kör külön lelkiségét, mindegyik körzet 
derekán kiépült valami központ féle. 
Csak a két „nagytemplom4 , a Szent Te
réz székesegyház és a barátok ősi isten

háza őiiz valamit, ami a rcgionalizmu- 
son messze túlmenő, az nem Szent 
György vagy Szent Rókus, —  az maga 
Szabadka.

A Ferencesek templomát vágyó szem
mel kerülgetem mindig, az ősi kolostort, 
amely a Tégi szabadkai vár köveiből 
épült — ezen a tájon kanyargós, elfelej
tett szögletek, zsákutcák és régi v sikáto
rok emlékeztetnek a múltra. Nem tesz ki 
ez a múlt, csak egypár lapot törtléne- 
lemben: Zobotkával indul a XIV. szá
zadban, aztán Szilágyi birtok, Török B á
lint városa — az egészet letörli a török
vész. 1743-ban lesz szabad kamarai vá
ros Szent Mária néven, később úgy 
írják: Mária Theresiopolis, ezen a né
ven m ár szabad királyi város. Lassan 
visszatér az ősi Szabadka név, hiába a 
szlávos Szubotica, hiába a negyedszáza
dos idegen megszállás —  a város lelke 
töretlen. A város lelke magyar és m a
gyaros. Még akik máskép beszélnek, azok- 
is részesei ennek a csodálatos, összefor
rasztó érzésnek, amely itt szétterjed, ahol 
az alföldi homok és a bácskai fekete föld 
iilköznek meg.

Mint a véradó nagv anyatest, belőle 
szakadt ki a történelmi múltban Csanta- 
vér és Bajmok község — az utóbbi 
ugyan történelmi, régi hely, de letörölte 
a törökvilág egészen és az új Bajmok 
Szabadkából lett. Legutóbb az idegen 
megszállás alatt csonkaországban ma
radt területek váltak önállóvá —  három  
falu települt itt, Kelebia, Tompa és Csi- 
kéria.

*
Xosztalgiás odasóhajtásra mindig 

hajlamos volt a magyar.
Kergetve az országjárás vágyától, 

Budán éppenúgv mint Debrecenben vagy 
Kolozsváron találkoztam élemedett korú 
emberekkel, akik emlékeztek, nagyon is 
emlékeztek Szabadkára. Az Aranybá
rányra és a régi Pestre, gömbölyű nagy 
mulatozásom, mely napokon a ,,kutya 
is feketekávét ivott44. Könnyelműen szét- 
tamburált láncokba olyan városban, ahol 
„lánccal, holddal mérték az embert44.



\íí vagyunk a Bácska, ha mulatások 
emlékére fordul a szó.

Éppen Herczeg Ferenc üzent nemrég 
a letűnt idők krónikása „Arany búza
táblák, szép nők, bővérű férfiak, gyors
lábú lovak és véget nem érő nótázások 
hazája volt Bácsország, a dalos magyar 
P io v e n c e ... És most egy újonnan fel
lé mad t Bácskával állunk szemben.*4

Megtújták a riadót az öregek is, amit 
mi fiatalok már régen tudunk. Pohár 
bornál nagyobb értékű a sűrű fekete 
lintalé és itt Szabadkán is mintha na
gyobb becsülete lenne a betűnek a há
romnapos duhajkodásnál. Legfeljebb ha 
nosztalgiába mártjuk a tollat, akkor kel
nek ki a régi jó és rossz képei. Mi már 
ludjuk. hogy a ludasi szállási kismagvar 
nemcsak jó hajló a vadászaton, jó ha
lász és pákász, aki gondoskodik az űri 
konyha terítékének változatosságáról. 
Tudjuk, hogy az erőtől duzzadó város 
legnagyobb értéke a föld és annak ezer 
terméke - de azt is tudjuk, hogy a 
gyár éppen olyan nélkülözhetetlen, s 
hogy az iparos és munkáskéz is a ma
gyar erő záloga. A nosztalgiás, sóhajtozó, 
multbanéző öregeket együttérzéssel kö
vetjük, hiszen életük napfényes darabja 
volt ennek a városnak. Tizenegy felé 
azonban fizetünk és szedelőzködiink.

Nemcsak azért, mert záróra van.

Legyek mégegyszer a régi mámorok 
szószólója.

Átöröklött vággyal járom a kiskocs
mákat „hogy leljes legyen a városkép44. 
Még felbukkan itt-ott a kétlovas bérko
csi, döcögő utast visz, mögötte másik 
kocsin a banda. Ezeknek az ég már csil
lagos, pedig javában síit a nap még. 
Hírlik, hogy a Szegedi-úton Palics felé 
a kútgém mellett a régi csárdában olyan 
a Tápsó tavalyi bora, hogy nóta is ki
kelt belőle: öklömnyi, karomnyi betűk
kel hirdeti is ország-világnak ezt a nó- 
lát. Ki kell még vágtatni a hatodik kör
be is, ahol budár-bál készül, itt ropják 
a legszebb lányok a csárdást és legény
virtus is akad erre.

Még felbukkan az őszfejű, adakozó

nagyságos úr, aki autóra rakja az egész 
vidám kompániát, a bandát a trogerrel 
együtt és robognak aztán széles nagy 
irammal a puszta felé. Sűrű éjszakán 
vagy opálos hajnalon áll mulatozás, de 
már gyérülnek a szereplők, mint a ki- 
\oszö bölénysereg: a gazda pontokat
számlál még duhajkodásban is. a házi
asszony a lisztet sajnálja, amiből a friss 
Iánk készül: hiányozni fog a készletből.

Már nem megy senki vadászpuskával 
a szárnyasok közé, hogy megkönnyítse 
a csirkepaprikás készítését.

*
Az Aranybárányban a reggeliző asz

tal mellől még kihallgathatod önkénte
lenül néhány földesúr vitáját a küszö
bönálló nagy lóverseny esélyeiről — ná
lunk vidéken a lóverseny tényleg lé
ny ész tési probléma, ahogy Széchenyi el
gondolta: szerencsejátéknak ott van a 
lutri. Lovagló tisztiasszonyokkal is ta 
lálkozhatsz a palicsi-úlon, hangos és vi
dám jágerekkel, házfalukra verseket pin- 
gáló kocsmárosokkal, merev és modoros 
rangosokkal — a régi Szabadka sóhajt 
így feléd és „vibrál a dalos Provence44. 
Szíved dobban, mert meglesheted magad 
a múltat, a tempós régi élet néhány 
mozzanatát, amelyről reménytelenül so
kat hallottál.

De azt is átélheted, amit Kosztolányi 
írt ebbe a tájba:

Csak azt tudom, hogy fújnak a szelek 
Órák peregnek, erdők zengenek

Csak azt tudom, hogy mint a gondolat 
Vágtatnak örök kerék fogak

Csak azt tudom, hogy búsak az utak 
Es mély az élet, mélyek a kutak.

Mélyek a kutak a Belvárosban, Ró
kus felé és a hatodik körben, Palics fe
lé és (iyc’vrgyénben. Bús az út, mély az 
élet és mélyek a kutak, hosszú századok 
óla. Mélyek a kútjaink, üzente a költő 
-  talán kimeríthetetlenek.

Talán a magyar életerő is kimerít
hetetlen ezen a tájon.

Majtényi M ihály .



IRTA És RAJZOLTA:4yWcuca&.2oft<W
Porlepte sikátorokon, rozoga deszka- 

lépcsőkön ál jutunk tel páter Szabados
sal a ferencrendiek templomtornyában 
megmaradt török vár falai közé. Künn 
lángol a nap. itt mégis különös bűvös 
s/éláram latok csapnak meg bennünket, 
amíg felfelé botorkálunk. Rideg törések, 
pókhálós sötét sarkok és befalazott alag
utak teszik még titokzatosabbá a vár bel
sejét. Az ember minden, pillanatban azt 
várja, hogy valamely sötét és omlatag 
kiszögelés alól esonlvázmaradványok 
bukkannak elő.

Szabadkai vár . . . milyen különös 
hangzása van. (lyermekkoromban soha
se hallottam róla és irigységgel gondol
tam a várral büszkélkedő városokra. És 
kiderült, hogy müvünk szabadkaiaknak 
is van várunk, még hozzá különleges 
titkos jelentőségű várunk a templom szí
vel) e bezárva.

Mesélnek a falak . . .
Magyarok, törökök, szlávok szellemei 

kisértenek az embervérrel itatott zegzu- 
gokból.

Szabadka mindig híres volt bővérű, 
kalandvágyó lakóiról. Még ma is város
széli kocsmasarok félhomályában gyak
ran magától nyílik ki a bicska a zseb
ben . . . Klső történelmi emlékünk is ezt 
bizonyítja. Augusztinus nevezetű sza
badkai tolvajt emleget az írás, aki 1391- 
ben biztosan nem sejtette, hogy gaztet
teivel komoly történetírók elölt egy vá
ros életének első megnyilvánulásait szol
gáltatja. A második feljegyzés se dicsé-

relreméltóbb. 1429-ben kelt okmány em
líti. hogy a szabadkai királyi lakosok  és 
a vas toroki jobbágyok között kölcsönös 
eröszakosodás volt. úgymint: tolvajlás,
marha elhajlás, verekedés, sebezés. föl - 
akasztás és egyéb károsítások. A „sza
badkai királyi lakosok4* kifejezés is kü
lönös történetet, rejt. Zsigmond király 
jegyzője, a furfangos (iábor deák gyár-

A feren cren d iek  ősi n ap ló ja  1692-ből. Ez a k éz 
írásos kön yv  nyújtja a legtöbb adatot S zabad
ka  m últjára és  úgyszólván  egyetlen  egykorú  

forrásm unka.



tott Szabadkának királyi pecséttel ellá- nala a magyarság földjéig felnyomult,
tolt titkos szabadalom-levelet. Később a konstantinápolyi rabszolgavásáron ál-
azonban hamisítványait mind bevallót- landó és keresett árucikk a harcban.
ta. amelyeket aztán 1448-ban érvényte
lennek nyilváníttattak, szerzőjét pedig 
inegégettették.

1439-ben királyi birtokként emlegetik 
Szabadkát, már ekkor oppidum -n  ak, 
azaz mezővárosnak írják. Ugyanekkor 
Albert király Hunyadi Jánosnak adja 
zálogba. 1456-ban Szilágyi Mihály örökli 
Szabadkát, halála után pedig Mátyás ki
rályé lesz a város. Mátyás kedves ro
konának, Pongrácz János erdélyi vaj
dának juttatja, kinek halála után fia, 
Pongrácz Mátyás tulajdonává lesz. Pong- 
récz Mátyás gyermektelenül halt meg, 
birtokai II. Ulászló királyra estek visz- 
sza, aki Corvin János oppelini herceg
ségével cserélte el.

Hol esik először említés a szabadkai 
várról?

Zápolya János udvari káplánja írja 
Corvin János öröklési ügyéről, hogy 
1501-ben Corvin János Szabadka várát 
kapta a hozzá tartozó földekkel együtt. 
Corvin halála előtt a Török-családnak 
juttatja Szabadkát. A török hódoltság 
előtt Török Bálint lakott a várban. Mint
egy négyszáz év előtt jutott Török Bálint 
török fogságba, Szabadka vára és Sza
badka török kézre került.

A toronyból a könyvtárba vezetett a 
páter. Kitünően rendezett régi és új 
könyvek sorakoznak a boltíves falak 
alatt. Alkalmam volt átlapozni a feren
cesek 250 éves kézírásos latin házi tör
ténetét, a Protocollum-ot. A szabadkai 
nép emlékezetében akkor még élénken élő 
török rablóuralmat olyan valószerü szí
nekkel ecseteli e könyv, hogy regényben se 
találunk meglepőbb, de egyben meggyő
zőbben megírt jeleneteket. A magyar 
leány m ár akkor igen kapós volt. A tö
rökök minden lakodalmi menetbe bele
kötöttek, úgy hogy idő előtt elkelt nem 
csak a menyasszony, de a nyoszolyólá- 
nyok is. Szabadka környékén azóta diva
tos a lakodalom után menő lovas bandé
rium.

Azóta, hogy a török terjeszkedési vo-

vagy békés paraszti munkája közben ra 
bul ejtett dolgos magyar férfi és asszony 
s magyar gyermekeket vetettek a rideg ka
szárnyákba, amelyekben a hódító világ
birodalom legjobb katonáit nevelték fel. 
Az Alföldnek a török uralom alá jutott 
térségéin, az elpusztult magyar jobbágy 
földjén a Balkánról felszivárgó szerbek 
hamar megjelentek. Az alacsonyabb kul- 
turformában élő s a török seregeknek is 
jó zsoldosokat szolgáltató alacsonyabb 
igényű szerbség a hódító uralmát nagyobi) 
életerővel tudta viselni, mint a m agyar
ság.

A feltűrt régi szabad ka i vár (íalulnézetben)

Az elnyomó török csapatok szerveze
tének megismeréséhez érdekes átolvasni 
a Magyarországi török kincstári defte
rek című igen érdekes törökkori ok- 
mánvgyüjteményt, amely Szabadkával 
kapcsolatos adatokat is tartalmaz,

1545. A szabadkai vár müsztabliz- 
zainak (gyalogos janicsárság. a magyar-



országi végvárak őrségének zöme) 952. 
évi lajstroipa (1545 márc. 14-től 154*5 
március 2-ig).

A várparancsnok: Ahmed dizdar napi 
20 akcse zsolddal.

Helyettese: Husseim Almiét kiaja na
pi 15 akcseval.

Első böliik: Kaszim K. szerbölük 8 a. 
és 9 ember 6 akcseval.

Második bölük: Durák Musztafa szer
bölük 6 a. és még 11 ember 5 akcseval.

A szabadkai török bég levele sem ér
dektelen. A német tábor helyzete felől 
tudakozódik a bég a kecskeméti bíróktól, 
így végezvén szavait:

„Az szemeteket jól felnyissátok, mert 
bizonyosan karóban kell megszáradno-

személyi rabság váltságdíjaként szedték. 
Ezt az utóbbit csak felnőttek után kel
lett fizetni és így a takarékos adófizetők 
fiaikat (a helybeli barátok feljegyzése 
szerint) 10— 17 éves korukig alsó fehér
nemű nélkül egy ingben járalták. A la
kosság igen sokszor kénytelen volt a tö
rök elől a közeli mocsarakba menekülni 
és minden gyanús zajra a víz felszíne 
alá bújni, nádszálakon véve levegőt. Azt 
is feljegyezte a krónika, hogy a törökök 
igen gyakran nevükön szólongatták ki a 
leányokat azzal, hogy a törökök már el
vonultak és így nyugodtan kijöhetnek. A 
kilépő leányokat persze elrabolták. E n 
nek a rablásnak néha jogi formál is ad
lak a magyar nőkre pályázó törökök.

A fe ren ce sek  ősi »rcs id en e iá ja«, jelen leg  m agán lakás.

tok, hogyha az hírmondással az eő Nga 
parancsolatlya szerént el nem jártok.“ 
Ez a modor nem mondható túlságosan 
hivatalosnak, de valószínűleg meggyor
sította őseink adminisztrációját.

A szabadkai várban székelő bég sa
nyargatását különben Szabadka lakossá
ga érezte leginkább. A ,,harács“, a ke
gyetlenül magas adóztatás mindenre ki
terjedt. Főfajtái voltak a földadó, a ti
zed és a fejadó. A földadót a kapuk szá
ma szerint fizették, a ,,tized“ néha az 
egésznek a fele volt, a fejadót pedig a

Ha a leánvra rábizonvult,
fogadott el valamelyik töröktől

hogy almát 
a kádi a

leányt akarata ellenére is odaitélte az il- 
lclőnek. Az almás leánykérés szokása 
még ma is dívik Szabadka környékén, 
főként a bunyevácok között.

Az első szlávok különben mindjárt 
1526 őszén a mohácsi vész után a Cserni 
Jován vezetésével elözönlötték a gazdát
lanul maradt magyar otthonokat, úgy, 
hogy a csekélyszámú visszatérőket az 
újonnan betelepülők kinézték saját föld- 

A bunvevácokat különben a régi



feljegyzések szerint 1687-ben 18 dalmá- 
ciai szerzetes vezette erre a vidékre, mi
után a török a városiasán fejlődő sza
badkai magyarság nagyrészét kiirtotta 
és a nagyszerű földeken lévő tanyák 
gazdátlanul maradtak. Míg 1572 körül a 
törökök a beszivárgó szerbeket alacso
nyabb katonai szolgálatra is alkalmaz
ták, 1686-ban pedig amikor a császári 
sereg bevette Budát a töröktől. Szeged 
után a szabadkai vár és város is felsza
badult. Az egyik szerb kapitány 1687 
tavaszán mint egy 5000 szerbet hozott ál 
a török területről, de kijelentették, liogv 
nem magyar, hanem német főtisztek 
alatt akarnak szolgálni. A szlávok végül 
Csernojevics Arzén pátriárka vezetésével 
az egész országot elözönlötték. Ezeknek 
leszármazottai később mint kereskedők 
és iparosok beolvadtak a magyarságba.

A török hódoltság korszakában a sza
badkai és a vidéki katolikus nép temp
lom és lelkészek nélkül élt. Csak a / 
Üdvözítőről nevezett szegedi szt. Ferenc 
lendi szerzetes barátok jártak néha által 
az elhagyott nép lelki vigasztalására, és
pedig a töröktől való félelmükben titok
ban és álruhában. Ebben az időben hoz
ták Szabadkára a szegedi szerzetesek a 
szegedi Fekete Mária testvérképét, a cso
datevő szerecsen Mária olaj festésű
képét, amelyet még ma is felekezetre v a
ló tekintet nélkül tisztelnek a legkülön
bözőbb vallású hivek. Kérésük meghall
gatásáról a nagyszáméi gyöngy, gyűrű, 
emléklap és ékszer tanúskodik, melyek
kel a képet feldíszítették. A bizánci stí
lusú több mint 400 éves csodatevő Má- 
ria-kép különben a Lengyelországban le
vő híres Czenstochowai Szűz Mária hű 
másolata. A ferencesek már akkor elől jár
tak abban, hogy a növekvő száméi szláv- 
ságot és magyarságot minél jobban ösz- 
szehozzák.

1695-ben még Ludasi Jeromos atya 
lakott a szabadkai vár maradványaiban, 
amelyet ezidőben szlávul Kula-ként em
legetnek. Az egész város akkor csak dü- 
ledező rossz viskókból, agyaggödrökből 
és sátrakból állott, éigy, hogy egyedül

eme vármaradvány szolgálhatott tisztes
séges lakásul és kápolnául. A kastélysze- 
rn vár alsó részét 1686-ban Buda és 
Szeged visszavétele után engedte át az 
itteni ,,Rác kolóniánál volt barátnak“ az 
itt működő gr. Volkra kir. biztos. Az 
épület többi részét az akkori határőri 
kapitányok és tisztek foglalták le a m a
guk számára. Legtovább uralták ezt a 
részt a Szucsich családnevű kapitányok, 
akiket csak nagy nehézségek árán sike
rült 1718 körül kiköltöztetni. Eddig az 
ideig a mind nagyobb számú ference
sek a kastély mellett vályogból kis ön
álló lakóházai építettek maguknak, me

zt csodatevő fekete Mária, 
a szabadkai ferences rendhúz kincse.

Ivet a rendgyülés 1717-ben residenciának 
ismert el. .Amint a Szucsichoktól meg
szabadultak a ferencesek, a helyben és 
vidéken mindenféle pénz és természet
beli adományokat kezdtek gyűjteni, 
hogy a hajdani várat rendes templommá 
alakítsák át. 1730-ban tették le a temp
lom alapkövét. A vár régi tornyából az 
egyiket lebontották, a másikat a déli 
oldalon meghagyták és még felemelték 
s ebből lelt a templom tornya. Az ösz-



szeépítés módja még ma is könnyen lát
ható. A sokáig egytornyú templom tel
jes átalakítása és baltornyának emelése 
csak a XX. század elején történt meg. 
A toronytól északra fekvó csúcsíves bol
tozató. folyosók még most is csorbí la Ha
liul megvannak és régi voltukat a mint
egy másfél méter széles falak is bizo
nyítják.

Igen érdekesek voltak az 1748 körüli 
hatóságii rendesetek, amelyek a lakos
ság lelkiségéről és fő hibáiról is bizony
ságot adnak. A rendeleteknek ilyen pont-

TÖrck időkbő l fenm aradt kápo ln arész  a barátok  
tem plom ában.

jai vannak; Vasár- és ünnepnapokon 
senkinek sem szabad lovait a déli ha
rangszóig kocsiba fogni, az egyházi elöl
járóság tudta és engedelme nélkül: akit 
rajtakapnak, minden egyes áthágásért 
egy aranyat fizet büntetésül a templom
nak. Aki „a hitét, a lelkét“ káromkodik: 
Istennek nem tetsző, embcTnek kedvet
lent mond: minden káromkodásért 50 
botot kap minden ítélet nélkül. Senki
nek sem szabad a templomba pipát vin

ni, sem az utcán vagy szérűn, a szalma, 
széna, vagy nád körül pipálni. Akit ra j
takapnak a hajdúk, állói elveszik a pi
pái. azonfelül még 25 botot kap. Bitang 
lo\ai, vagy más urallan jószágot senki
nek sem szabad 3 napon túl házában 
visszatartani, hanem azonnal a város
háza udvarába hajtsa: mert ha valaki 
csak egy nappal is tovább tartja magá
nál, nyilvános tolvajnak fog tekinlelni. s 
mint ilyen börtönbe vettetni és kúria 
vasra veretni. Aki házában ,,divánokal‘\ 
éjjeli összejöveteleket tart, 30 botot kap. 
Ha valakinek disznai búzába mennek és 
kárt okoznak, azok agyonlövetnek. Vé
gül. ezután senki ne merészelje a tanács
nokokat az utcán vagy kocsmában szi
dalmazni.

Az 1848-as szabadságharc és a szláv- 
ság magyarellenes magatartásának em
lékét is őrzi néhány okirat. ,.Hogv a lá
zadás mirigye el ne terjedjen, figyelem
mel kisértesse az izgatásról gyanúsakat, 
és lel len kapván azokat, azonnal el fo
ga Itassa. Elkövettessen mindent célsze
rű lég, hogy a polgárokat a zendülés ké
születlenül ne találja: lelkesítse és buz
dítsa mindazokat, kiknek a személy- és 
vagvonbátorság érdekükben van. fegy
verfogásra és fegyverben! gyakorlásra, 
hegy szükség esetében valamint magukat 
és vagyonukat megvédhessék, úgy ha el
kerülhetetlen a haza megmentéséért, an- 
nakidejében. a parancs következésében 
megtámadólag is férfiasán felléphesse
nek.

Nehogy a vármegyében garázdálkodó 
rácok Szabadkái is véletlenül megtámad
ják és a vásár alkalmával zavart okoz
hassanak, a tanács előre gondoskodott a 
város délnyugati részének elsáncolásáról, 
továbbá 2— 3 ágyút is beállíttatott. A 
felkelők rombolásáról és pusztításáról is 
van írás. ,,Messze vidéken már nincs tá
rná, mely kirabolva és felgyújtva nem 
volna: lángba bori Itattak legszebb hely
ségeink, nyomor és Ínséget szenvedett a 
városunkon keresztülüldözött, fészkéből 
kiűzött szegény magyar lakosság. Meg
fagy a vér a meg nem roncsolt kebelben 
e retteneteségek láttára, s e rettenetes-



ségeí: egy oly csorda követi el, ki magát 
az ausztriai császár hívének hirdetvén, 
azt kürtöli, hogy amely község a ma
gyar kormánynak ellent nem szegül és 
az ausztriai császárnak hűséget nem es
küszik, tüzzel-vassal elpusztítva, s la
kossága legyilkolva leend. Rács megyé
nek legszebb s legnagyobb része oda van 
már, Szabadka áll még egvpár szomszéd 
faluval: azon Szabadka, amely éltető 
ülereje Szegednek, m agtára a Kunság
nak, kulcsa felső Bácskának, azon Sza
badka, melynek 45.000 lélekre menő la
kossága annyit áldozott az árva hon ol
tárára, hogy minden szerénység melleit 
is elmondhatjuk felőle, miként bármely 
áldozó hatósággal versenyezhet.

Szabadka mindig a 48-as alapokon ál
lott. Az 1801. évi tisztikar 1803-ban m ajá
lis címén tavaszi mulatságot rendezett, 
maga köré gyűjtő a város hazafias érzel
mű intelligenciáját, s ez alkalommal is 
tántorítatlan ragaszkodását, fejezte ki az 
1848. évi törvényekhez.

1803-ban a nyár oly forró és száraz 
volt, hogy a kutak is kiszáradtak és a 
lakoság a legnagvobb Ínségbe zuhant. A 
nagy inség enyhítésére Szabadka városa 
a bécsi Nemzeti Banktól 31)0.000 forint 
kölcsönt veti fel, minthogy saját pénz
tárai. üresek voltak. Az Ínségesek lélek- 
számát 21.000-re teszik. Jellemző né
pünkre. hogy ezekben a kétségbeesett 
időkben milyen törhetetlen volt a ma
gyarság összetartása. Ebben az időben 
kezdték meg az alföldi vasút építését, a 
Kálváriái; megfelelő helyre helyezték át, 
és a papok buzdítására a nép egymással 
Versenyezve gyalog hordta át a köveket 
az új helyre. Czorda Bódog neve is ek
kor vált emlékezetessé. (3 volt ugyanis 
az, aki az első talicska földet a város 
minden, rendű és rangú lakosságának 
tömeges jelenlétében tolta át a város 
másik részére.

A ferencrendi szerzetesek ma is arra  
törekszenek, hogy összetartsák és jó 
munkára serkentsék a város vegyes la
kosságát. Szabados páter említette, hogy 
a megszállás ideje alatt bár a ferencren- 
di templomban nem volt magyar szerze

tes, az idegen ajkú szerzetesek minden
áron arra törekedtek, hogy a magyar 
ifjúság a saját anyanyelvén tanulhassa a 
hittant, a szegényebb magyar osztályok 
védelmére különböző kirándulásokat és 
gyűjtéseket rendeztek, a pékeket, mészá
rosokat is sikerült megnyerniük nemes 
mozgalmukhoz, úgy hogy naponta 100- 
120 szegény magyar gyermek kapott in
gyen ebédet. Arra is sokan emlékeznek 
még, hogy a vend származású páter Va
zul még a hatóságokkal is összeütközés
be került a magyar ifjúság pártolásáért 
és azért, mert a szegény magyar gyer
mekekkel a pesti déli harangszó hang
jára állandóan imádkoztatott . . .  A sza
badkai ferencesek egyszóval minden 
időkben arra törekedtek, hogy Szabadka 
lakossága nemzetiségre való tekintet 
nélkül Isten és ember előtt egyenjogúnak 
érezze magát.

F o r r á s m u n k á k :  Iványi Istv án : S z a 
badka szabad királyi város története. Doma- 
novszky Sándor: M agyar m űvelődéstörténet.
Dr. Borovszky Sam u: B ács-B o d ro g  várm egye. 
S z a la y -B a ró li: A M agyar Nemzet T örténete.

AZ ELSŐ LÁNY

Tizennégy éves volt tol óik 
kam asz kis úrilány, 
bim bó sód 6 friss rózsaáy  
Tavaszi rózsafán.

Még szertelen s kicsit vadóc , 
de tiszta, mint a tó 
tükrén m erengő csillagok  
vagy télidőn a hó.

S mert szeplőtelen : szárnya nőtt, 
ó drága angyalok, 
hogy is követtem  volna én: 
parasztfiú  —  gyalog.

El is hagyott rég: asszony le lt , 
a szárnya földre hullt 
s aranyporát is belepte  
a könyörtelen  múlt.

Mérei Sándor.



A kétszáz éves város fejlődése
Egy város életében kétszáz esztendő 

nagy idő, de azért egy város, amely csak 
kétszáz esztendős, még ifjú, még nem ju
tott ,utjának delelőjére, még nagyon sok 
lehetőség áll előtte. Tekintsünk most visz- 
sza arra az útra, amelyet a kétszáz esz
tendős Szabadka ,1743 óta megtett.

Előbb látnunk kell, hogy milyen volt 
a kezdet. Szabadka már az Árpádok ide
jében szinmagyar település /volt, a Hunya
diak korában vár, a Mohács után követke
ző tragikus időben a magyar belső élet 
egyik válságának színhelye és a szamom 
belső harcnak egyik ütköző pontja. Azután 
jött a török áradat és Szabadka elpusztult 
úgy, amint elpusztult a  'hódoltság korá
ban minden nagyobb, a török által meg
szállott magyar település. Szabadka ma
gyarsága kiveszett és az a kultúra, ame
lyet a magyarság itt évszázadokon át 
folytatott munkával teremtett, elpusztult. 
Szabadkának uj élete a török kitakaro- 
dása után kezdődött, amikor a megerősi- 
tett katonai sáncot a bécsi udvari katonai 
tanács bevonta a tiszai határőrvidékbe és 
a sánc védelmét szerb és bunyevác ha
tárőrökre bizta. Szabadka egész fejlődésé
re kihatással volt a két betelepített szláv 
népcsoportnak megoszlása. Mindig a bu- 
nyevácok voltak többségben és, mert a ka
tolikus bunyevácok a görögkeleti szerb 
többségű határőrvidéken kisebbséget al
kottak, neim követték a határőrvidék tu
lajdonképpeni életformáját. A szerb gra- 
nicsár katona volt és elsősorban katona. 
Az udvari haditanács által kapott földeket 
katonai zsoldnak tekintette és a szerbség
nek legjava a katonai pályán igyekezett 
boldogulni. így alakult ki mindenütt, ahol 
a határőrvidék, külön test a magyar ál- 
lamtestben, kifejlődött egy szerb katonai 
arisztokrácia, amelynek tagjai az osztrák 
ármádiában igyekeztek minél magasabb 
rangra jutni. A bunyevácság mindig inkább 
a föld felé fordult és ahogy Szabadkának 
katonai jelentősége csökkent, hiszen a 
török veszedelem a XVIII. század eleijén 
már elhalványult, a kis szabadkai bunye
vác népcsoport mindig jobban a földmű
velés felé fordult. Természetesen a föld
munkának a legkevésbbé intenzív formá
ját választotta, hiszen még félig katona 
volt és főként pásztorkodással foglalko
zott. A szabadkai sánc népének az udvari

katonai tanács nagy területeket adott. A 
tizenkét pusztát, amelyek ma is Szabad
kának óriási határát alkotják, a szabadkai 
nép főként állattenyésztésre használta fel 
így alakult ki a különleges szabadkai élet
forma, amelynek hatásai ma is érezhetők: 
a szabadkai ember a tanyán él. a szállá
son és a több mint százezer lakosnak na
gyobb része ma is szállási ember, nem 
városi.

A szabadkai bunyeváoságnak és a 
szabadkai szerbségnek egymás elten foly
tatott belső küzdelme siettette Szabadká
nak kiszabadulását a katonai határőrvi
dékből. Bács-megye, amelynek első perc
től kezdve az volt az álláspontja, hogy a 
katonai határőrvidék ténye már sérti a 
magyar alkotmányt, mert a megye terüle
tét és népességének nagy részét kivonja ia 
megye hatóságainak jogköre alól, már 
1700 körül igyekezett a katonai határőrvi
dék felszámolását megkezdeni. Az 1741 
évi országgyűlés több más déli megyével 
együtt Bácsninegyének is vissza követelte 
a katonai határőrvidékhez juttatott terü
leteket és Bács-megye Baján 1741-ben 
tartott közgyűlésében hét katonai sánc
nak, köztük Szabadkának visszaadását 
sürgette. Ebben ,az időben egy méreteiben 
kicsi, szinte személyes háborúság, még 
jobban kiélesitette az ellentéteket a sza
badkai bunyevácok és szerbek között és 
az előbbiek tettemes anyagi áldozatokkal 
megszerezték 1743-ban Szabadkának azt a 
királyi szabadságlevelet, amellyel a kato
nai sánc kamarai szabad mezőváros tett

Szabadka város 1743 julius 29-én in- 
staláltatot. Neon is volt város, még csak 
igazi falu sem volt. A népnek legnagyobb 
része a pusztákon lakott. A város magva 
a barátok temploma volt, amely a régi 
Hunyadi vár alapjain épült, ekörül csopor
tosultak a tekintélyesebb és már magyar 
nemes bunyevác tiszteknek .kúriái, itt ál
lott az a nagyon szerény kis épület 
amelyből a pompázatos magyar stilusu 
városháza nőtt ki, de a barátok templo
mától, tehát a Szent Máriának elnevezett 
Szabadka város centrumától pár száz lé
pésre már mocsár volt, emléke annak a 
mocsárnak, amely már a Hunyadiak ko
rában védelmezte a sik vidéken lévő várat 
Szabadkának városiasodása rendkívül las
sú ütemű volt. Pár évtizeddel később, mi



kor Szabadka megkezdte a harcot, hogy a 
szabad királyi város jogait megszerezze 
a megyének, amely természetesen igyeke
zett megakadályozni, hogy Szabadka ki
kerüljön hatásköre alól, az volt a legfőbb 
kifogása, hogy Szabadkának semmiféle 
olyan intézménye, berendezkedése nincs, 
aniely erre a kiváltságra jogosítaná. A 
megye nem egyszer elsorolta, hogy Sza
badkán nincsenek kereskedők, iparosok, a 
szabadkai nép nem városlakó, és amint a 
kor egyenes szakimondásával mondották 
»műveletlen paraszt«, nincsenek szép épü
letei, még a vásártartási joggal sem ,tud 
mit kezdeni és nincs is meg benne a fel- 
emelkedés vágya, amit az is bizonyít 
hogy tizenhét esztendőn keresztül nem 
tudták felépíteni a Szent Teréz templo
mot.

Szabadkának életében döntő szerepe 
volt a Szent Ferenc rend szerzeteseinek. 
A ferencesek vezették a bunyeváeokat 
Boszniából a török időkben Szabadkáig és 
azóta megmaradtak a szabadkai nép ve
zetői. Szent Mária város parochiáját a fe
rencesek látták el és csak később kezdett 
a kalocsai érsekség munkájával a világi 
papságnak nagyobb szerep jutni. A feren
cesek voltak a műveltségnek első hordo
zói Szabadkán, ők teremtették meg a la
tin iskolát, amelyből a szabadkai városi 
gimnázium nőtt ki, amelv a mai napig 
megtartotta katolikus jellegét. Szabadká
nak erős és buzgó katolicizmusa volt az 
első lépés az igazi városi munka felé, mert 
legelsőbb a templomok építésével kezdett 
Szabadka, amelyet még ma is nagy falu
nak mondanak, város lenni. Nagyon nehéz 
dolog volt ez a várossá alakulás. Még a 
XIX. század elején is a városi tanácsnak 
valósággal kényszeríteni kellett a tehető
sebb lakosokat, hogy ne csak a szálláson 
lakjanak, hanem a városban is. A szabad 
királyi város nagy jogának elnyerése után 
a tanács többször is bírságolással, bün
tetésekkel igyekezett a szállásiakat arra 
szorítani, hogy magában a városban házat 
épits-enek és ha abban nem laknak, leg
alább állandó megbízottat tartsanak benne 
A városi lakosságot szinte erőszakkal kel
lett megteremteni és a szabadkai tanács
nak minden eszközzel ide kellett édesgetni 
a kereskedőket, s az iparosokat. A bunye- 
vácság nem akart kereskedő lenni és a 
szerbek sokkal hamarabb fordultak a ke
reskedő pálya felé, mint a bunyevácok 
Szabadkán kezdetben az állatkereskedelem 
volt a legfontosabb, ami egészen termé

szetes, hiszen a város nagy határa lehe
tővé tette az állattenyésztést. Különösen 
a lótenyésztés volt mindig passziója a 
szabadkai népnek és a bunyevác neme
sek egyrésze azzal igyekezett vagyonát 
növelni, általában nagy vagyonszerzők 
voltak, hogy az adómentesség kihaszná
lásával a ló- és marhakereskedelem leg
nagyobb részét lebonyolította. A XVIII 
század derekától kezdve lassan kialakult 
Szabadkán egy iparos és kereskedő réteg 
is. A szabadkai népnek legértékesebb ré
sze volt ez. Túlnyomó részükben magya
rok telepedtek le, mint iparosok és ke
reskedők Szabadkán, olyan kispénzű em
berek, akik fölismerték a lehetőségeket 
amelyeket a nagy határu városnak gazdag 
és lassanként mindig igényesebb népe 
nyújtott. Ezek a Szabadkára betelepedett 
magyarok vállalkozó szellemű, erős aka- 
íatu, kezdeményező kedvű emberek vol
tak, mindenesetre értékesebb emberfajta 
amely a maga erejéből, minden külső tá
mogatás nélkül igyekezett a bunyevác 
többségű városban boldogulni. Lassan ki
alakultak az egyes városrészek. A bará
tok templomától északra húzódott el a 
szerb negyed, és ma is ezen a vidéken 
élnek leginkább zártan a szabadkai szer- 
bek. A Szent Teréz templom környékén 
később a Szent Györgyi és Szent Rókusi 
plébániák körül épültek a városlakó bu- 
nyevácok házai, a magyarság éppen azért 
mert elsősorban kereskedő és iparos volt 
szétszórtan élt a város különböző  ̂ részein 
és csak később, mikor Csongrádból, Pest- 
megyéből nagyobb számmal tódultak be 
Szabadkára a munkavállaló földnélküli 
magyarok, alakultak ki a magyar város
részek. Szabadkán már a XVIII. század 
vége felé jelentős számmal éltek zsidók 
akiket a szabadkai tanács meglehetősen 
jóindulattal kezelt, de akik nem lehettek 
kereskedők, csupán ügynökök, alkuszok és 
mégis igen rövid idő alatt szép vagyonra 
tudtak szert tenni.

Amint mondottuk, a fejlődésnek me
nete igen lassú volt. A szabad királyi vá
ros tanácsának még arra kellett figyel
meztetni a polgárokat, hogy éljenek vá
rosi polgárok módjára, ne legyenek 
»mocskos beszédiiek«, neveltessék gyere
keiket és a tanács a polgárjog megvoná
sával fenyegette azokat, akik nem gon
doskodnak gyermekeik iskoláztatásáról 
Az iskolakérdés kezdetben Szabadkának 
egyik nagy baja volt. A latin iskolát ép



pen csakhogy (fenn lehetett tartani. Más 
iskola alig-alig volt. Az értelmiségi pályák 
a szabadkai embert nem érdekelték és igy 
orvos, patikus, ügyvéd, mind bevándorolt 
volt. Bevándorolt, tehát magyar, vagy már 
magyarrá lett német. Szabadka legrégibb 
német nevű famíliája, a Szagmeiszter-csa- 
Iád már százötven évvel ezelőtt mint ma
gyar família szerepelt. A városi életet a 
dolgoknak természetes rendje szerint az 
értelmiségnek, az iparosoknak, a keres
kedőknek kellett megteremteni, de a táj
nak és a földnek hatása alól ezek sem 
vonhatták ki magukat. A szabadkai ipa
ros, a szabadkai kereskedő a városból ki
felé vágyódott, a szállások világába. A 
föld vonzotta és Szabadkán, ahol a .föld
birtok volt az emberi értéknek igazi mér
téke, az inteílektuel éppúgy, mint az ipa
ros és a kereskedő, földet igyekezett sze
rezni, úgyhogy sokszor a második vagy 
a .harmadik nemzedék egy megfordított 
fejlődési folyamat következtében városla
kóból szálláslakó lett. Az ilyen polgári ér
telemben vett hanyatlás semmiképpen sem 
volt előnyére Szabadka fejlődésének 
amely 1848-ban, amikor a lakosság egy
forma lelkesedéssel fogadta a magyar sza
badságot, még mindig csak nagy< falu volt 

Az igazi városi élet tulajdonképpen 
az abszolutizmus korában kezdett kiala
kulni és talán ebben nagyrésze volt annak 
lipgy Szabadkának népe, amely a magyar 
szabadságharcban becsülettel megállta a 
helyét, az abszolutizmus idején a legme
revebb oppozicióban állott a bécsi centra- 
lisztikus törekvésekkel szemben. A sza
badságharc leverése után a legjobb sza
badkai családok fiait, akik másként soha 
el nem hagyták volna Szabadka határát, 
büntetésül besorozták az osztrák hadse
regbe és levitték Ausztriának itáliai tar
tományaiba. De azután, hogy a gyűlölt 
szolgálatból tetemes pénzáldozatok árán 
hazakerültek, tágult a látókörük és más
ként nézték az életet. Másként nézték és 
másként élték. Szabadkának éppen ezek a 
megpróbáltatások jelentettek sokat és iga
zi városi életformája igy a magyar al
kotmányosság visszaállítása után tudott 
először kialakulni. Ebben nagy része volt 
annak is, hogy Szabadka elég hamar be
kapcsolódott a vasúti Hálózatba és mind
járt igen fontos vasúti csomópont lett 
Szabadka akkori vezetői, ellentétben a leg
több alföldi gondolkodásával, igen szívesen 
látták a vasutat és ez az oka annak, hogy 
Szabadkának vasúti állomása, a mai im

pozáns • pályaudvar, szinte a város szivé
ben fekszik és nem kell kilométeres utat 
kocsizni, amig valaki a vonatról eljut a 
városba. Szabadkának egyik nagy baja az 
volt, hogy az alföldi vidéken kevés volt 
az építőanyag. A házak alacsonyak, el- 
terpeszkedők, inkább nagyobb tanyai épü
letek a város szivében, mint igazi városi 
házak. A mai Szabadkán még találni olyan 
házakat, amelyeknek belsősége több, mint 
egy holdnyi területű, azonban a legritkább 
esetben kert. Rideg tanyaudvarok ezek 
benn a városban. A szállási ember nem 
mondott le megszokott életteréről azután 
sem, hogy a fölsőbbség városi lakossá 
kényszeritette. A múlt század 30-as évei
ben kezdték Szabadkát kiépíteni, de ez a 
kiépítés is csak igen szűk területre korlá
tozódott. A legnagyobb lépés a város felé 
az volt, amikor kiszárították a barátok 
templomától a vasúti állomás felé húzódó 
mocsaras részt, ahol fölépült Szabadkának 
sokáig szinte egyetlen üzleti jellegű utcája 
és ahol megteremtették a parkot, a fában 
oly szegény városnak ezt a parányi lég
zőszervét. Ezt a parkot a jugoszláv ura
lom idején megszükitette a Szokol Dóm
nak, a jelenlegi Levente Otthonnak felépí
tése.

Szabadka urbanizálódásában két pol
gármesterének volt nagy érdeme. Legte
kintélyesebb és legmodernebb polgármes
tere Mamuzsich Lázár volt, a nagy épitő 
Európai gondolkodású ember volt, aki 
többször beutazta a nyugati országokat és 
aki Szabadkából modern várost akart csi
nálni. A legtöbb iskola az ő polgármes
tersége idején létesült. Kutakat furatott, 
az egészségügyi berendezéseket javította 
és már foglalkozott a csatornázás tervé
vel is. Munkáját nagyban segítette Sza
badkának talán legkülönösebb és legtehet
ségesebb főispánja, Kállay Albert. Ez a 
két ember két külön világ volt és az egyik 
nem tudta megérteni a másikat. A  szinte 
feudális Kállay és a bunyevác polgár Ma
muzsich azonban mégis egyet akartak, 
Szabadkát szebbé tenni. Mamuzsichot 
megbuktatta saját szertelensége és a sok 
ellenség, akit ez a szertelenség teremtett 
Kállaynak pedig fontosabb volt Szeged, 
amelynek szintén főispánja volt, úgyhogy 
amit kezdtek, azt másnak kellett folytat
ni. S ez a népszerű dr. Biró Károly pol
gármester volt, azonban ő sem tudta a 
csatornázás és a vízvezeték tervét meg
valósítani, mert a városi közgyűlés irtó
zott attól a gondolattól, hogy a város



nak sokszor tízezer holdjából valamit el
adjanak, mert akkor maid növekszik a 
pótadó. Birp Károly polgármestersége ide
jén épült mégis a hatalmas városháza, az 
üzletvezetőségi palota és ebben az időben 
kezdték kiépíteni a tanya-központok felé 
\ezető utakat, hogy a szállási népet kö
zelebb hozzák a városhoz. A pusztákon 
lassan kezdett egy igényesebb élet kifej
lődni és igy a maga szükséglet teremtet
te meg a tanyaközpontokat. A tanyai 
templomok mellett hetipiacok formálódtak 
a hetipiaccal már megnyílt egy szerény 
kis szatócs bolt is, de megnyílt az elma
radhatatlan kocsma, a száilásvidéknek ka
szinója is. Ott volt az iskola, az orvosla
kás és az óriási szabadkai határban a vá- 
íosi élettől messze megkezdődött a tanyai 
élet fejlődése is. A tanyák népe. ez a na
gyon gazdag nép, amelynek életigényei 
minimálisak voltak, a századforduló ide
jén kezdett a város iránt érdeklődni. Nem 
szerette a várost. Az emelkedő közterhek 
igazságtalannak tűntek a szemében. A vá
ros pénzt költött és az adót a tanyának 
kellett fizetni. A szállási nép az aszfalto
zást igazságtalannak érezte és talán né
mi joggal, hiszen őt továbbra is a por bo
rította el, télen pedig a nyakig érő sár
ban dagasztott. A kultúrából a szállások
nak csak a petróleum jutott és a szállá
sok népe pazarlásnak tekintette a város 
esti világítását. Sok ideig szinte nevetsé
ges takarékoskodás folyt, mert a város 
urainak mindig tekintettel kellett lenni a 
tanyák népére, hiszen ezek a kultúrából 
kirekesztett emberek adták ai cenzusos vá
lasztójog világában a voksokat.

A szállási népnek a városi élet azt 
az egy lehetőséget adta. hogy gyerekeit 
neveltethette és a századforduló óta egy
re több szállási gyerek nevelkedett a vá
rosban. Itt meg az volt a baj, hogy nem 
volt elég középiskola. Szabadkának egy 
gimnáziuma ,cgy tanítóképzője, egy fel
ső leányiskolája volt a 900-as évek elején 
és csak később alakult meg a szabadkai 
kereskedők áldozatkészségéből1 a felső ke
reskedelmi iskola. A kulturális élet Sza
badkán nagyon sokáig nem tudta levetni a 
falusias jelleget. Az egyetlen kultúrintéz
mény a színház volt, amely a Bach kor
szakban a magyarságnak egyik erős fel
legvára és a lakosságnak mindig dédel
getett kedvence volt. A régi jó békevilág
ra mindenesetre jellemző, hogy ősztől hús- 
vétig a magyar szintársulat játszott, hus- 
vétkor pedig a szerb szintársulat két hó

napos szezonia kezdődött. És a szerbek 
eljártak a magyar előadásokra, a magya
rok meg szívesen látogatták a szerb szí
nészek igen nivós előadásait. A város elég 
bőkezűen támogatta a színházat. Ingyen 
adta a helyiséget, fűtést, világítást, a ze
nekart és adott ezenfelül 4000 arany ko
rona szubvenciót, tehát jóval többet; mint 
amennyit ma kap a színház. Mást aztán 
nem igen tettek a régi szabadkaiak a kul
túra fejlesztéséért, ami ezen a téren tör
tént, azt néhány lelkes és Szabadkára 
szinte csak betévedt ember csinálta. A 
legnagyobb jelentőségű volt a Szabad Lí
ceum, amely Toncs Gusztáv, Bibó Bige 
György, Loosz István, dr. Milkó Izidor, 
dr. Vojnich Ferenc nagy munkájával igye
kezett Szabadkán egy olyan intellektuális 
réteget nevelni, amely az élet szépségeit 
nemcsak a borozásban, és a cigányozás
ban keresi. Szabadkának ebben az időben 
mulatós hire volt és a bőséges életben 
keveset törődtek az emberek az igazi 
szépségekkel, mégis sikerült egy nagy
szerű embernek, Lányi Ernőnek komoly 
zenei életet teremteni Szabadkán. Filhar
monikus zenekart szervezett, nagy hang
versenyeket rendezett és Szabadkának a 
zeneiskolája országoshirü lett Amit még 
a kultúrában csináltak, azt néhány újság 
adta, eléggé rendszertelenül és messze el
maradón Nagyvárad, Szeged, Kolozsvár, 
Kassa mögött. Érdekes véletlen mégis, 
hogy - Szabadka nemcsak Kosztolányi De
zsőt adta a magyar irodalomnak és nem
csak Gyóni Gézát, aki itt kezdte meg szép 
munkáját, hanem még sok kiváló újság
írót is, akik ebben a furcsa, poros és ál
mos városban szépeket és nagyokat tud
tak álmodni. Sok komoly tehetséget azon
ban befullasztott a szabadkai közöny és a 
vidám élet. A magyar muzsikának egyik 
legígéretesebb tehetsége, Gaál Ferenc, 
akinek nagyszerű müveit ma is játsszák 
a világ nagy hangverseny-termeiben, kö
rülbelül fél évszázaddal ezelőtt a szabad
kai életben merült meddőségbe.

Szabadka indult, fejlődött, kereste az 
igazi város felé vezető utat és ekkor kö
vetkezett be az első világégés. 1914 után 
fe lődésének vonalában természetszerűen 
törés állott be. A világháború nem volí 
alkalmas arra. hogy a városfejlesztő ter
veket megvalósítsák, de a háborús forga
lom és a háborús pénzkereseti lehetősé
gek erős lökést adtak a szabadkai keres
kedelem fe lődésének. Uj vállalatok ala



kultak, uj emberek kerültek Szabadkára 
és az uj emberek fölszivódtak a szabad
kai életbe. Uj színek támadtak. A város, 
amely még mindig a nagy falu volt, kez
dett hangosabb, elevenebb és városiasabb 
lenni. Mozgott. Nem jutott előbbre, de 
nem volt tótlen. A munkásság már érezte 
az erejét és a munkásság nemcsak szám
ban nőtt, hanem értékben is, amint uj, 
nagyobb ipari vállalatok létesültek, uj 
munkás rétegek alakultak ki és a régi 
patriarchális ipari munka után kezdett ki
alakulni egy nagyipar is, amelynek vele
járója volt a tudatosabb és igényesebb, 
már egészen városi jellegű ipari munkás
ság.

1918-as nagy összeomlás után Sza
badka életének uj korszaka kezdődött 
meg. Akármennyire paradoxonnak látszik 
is, * azt lehetne mondani, hogy a jugoszláv 
uralom idején lett igazán magyar város 
Szabadka A szabadkai magyarság, amely 
addig tudat nélkül élt, ebben az időben 
vált tudatossá. Ehelyütt nem lehet ennek 
a nagy átváltozásnak egyes fázisait ismer
tetni, azonban rá kell mutatni arra, hogy 
Szabadka modernizálásában, igazi város
sá való fejődésében igen nagy szerepe 
volt ennek a magyar öntudatosságnak. Rá 
kell mutatni arra is, hogy a magyar mun
kásságnak milyen nagy feladatai voltak 
és meg kell mondani, hogy ez a magyar 
munkásság feladatait száz százalékosan 
teljesítette is. A magyar munkásság nagy 
értéke volt a városnak, amely a Trianon 
után következő időkben, habár tulajdon
képpen a természeti adottságok nem vol
tak meg, hiszen nyersanyagot és üzem
anyagot messziről és nagy költséggel kel
lett hozatni, iparvárossá lett. Jugoszláviá
nak nem volt ipara és Szabadka, ahol 
volt töke, volt vállalkozó szellem és volt 
szakképzett ipari munkásság, a védővá
mos rendszerben komoly nagyipart terem
tett. Jelentős vasipari, textilipari vállal
kozások alakultak és Szabadka lassan ke
reskedelmi centrum is lett, habár az erő
szakosan megvont határvonal elválasztot
ta természetes gazdasági hinterlandjától. 
Ebben a fejlődésben és átalakulásban a 
magyarokkal együtt haladtak a bunyevá- 
cok is. A bunyevácság, amely egészen a 
legutóbbi évtizedekig megelégedett a dús 
bácskai föld adta lehetőségekkel, most 
már érdeklődéssel fordult a kereskedelem 
és az ipar felé is. A textilkereskedelemből 
a bunyevácok már évtizedek előtt el

kezdték kiszorítani a zsidóságot és az ál
latkereskedelem, úgyszintén a termény
kereskedelem nagyrésze is a bunyevác
ság kezére került. A híres szabadkai lóte
nyésztés, a nagy intenzitású szabadkai 
sertéstenyésztés sok kereskedelmi lehető
séget adott és a gazdag földmüvesosztály 
mellett kialakult egy gazdag kereskedő
osztály is. Az élet színvonala emelkedett 
és nemcsak a gazdagok életigényei lettek 
nagyobbak, hanem a szegénysorsuak élete 
is kezdett, igényesebb lenni. A nagyobb 
igények állandó sarkalást jelentettek és 
Szabadka egyszerre levetette magáról a 
falusias jelleget. Város lett. Kétszáz esz
tendővel ezelőtt a királyi szabadalomle
vél megadta a város jogait, a katonai 
sáncnak és több, mint száz esztende'g a 
szabad .királyi város álmos falu életében 
szunyókálta át az esztendőket. A nagy 
világrezgések aztán elűzték ezt az álmos
ságot és ma, a kétszáz esztendős jubileu
mát ünneplő Szabadka igazi város, amely 
a mostani világháború megpróbáltatásai 
és korlátozásai között is keresi egy szebb, 
egy jobb élet felé vezető utakat.

Csery Ferenc.

A TÚLSÓ PARTON

A gyertyád egyszer csonkig ég, 
el pattan m inden húr 
s m egindul fe léd  végül is 
a láthatatlan ár.

Jön , mint a k ezd et, mint a vég , 
nem tántorítod el, 
parancsa törvény: hasztalan , 
köv esd , ha m enned k e ll .

A túlsó parton b éke  van 
s mint rég holt lég iók : 
testvéri sorssal várnak rád  
a ném a m illiók.

Mérei Sándor .



Szabadka tanyavíJága Irta : Csuka já u o s

A barátságos tanyacsoportokkal kö
rülvett és gondosan őrzött nagyhatáru al
földi városoknak, ha közelebbről vizsgál
juk azokat, tulajdonképpen kettős életük 
van. Az egyik a szigorúan vett és igy job
ban a szemünk előtt levő városban, a má
sik azon kivül található.

A város arca nevetőbb, külseje ma
rasztalóbb. a tanyáé kifejezőbb, megfontol
tabb, tudatosabb. A tanya összefogja a 
tájegységet s igy a nép derűs lelkiségét 
s napfényes világát hamisítatlanul nyújtja. 
Mert a két különálló rés^ mégis elkerül
hetetlen kihatással van egymásra, átveszi 
jó és rossz szokásait s ma már nehéz 
megmondani a tanyacsoportok egészséges, 
éltető szelleme nagyobb befolyással volt-e 
a árosok kialakulására, m'rnt azok meré- 
s jbben előretörő szelleme a tanyák las- 
5 <bb életére A nagyobb lakóhelyek tnoz- 
.ékonyabb terjeszkedésében valahogyan 

elmosódnak ugyan a városok és tanyák 
határai, Szabadka nagy és megbonthatat
lan tanya hátvédjével azonban kivétel. A 
gazdavárosok kettős arculata ezért talán 
sehol nem ütközik ki annyira élesen, mint 
Szabadkán. Századok óta mint valami ne
mes tradíciót őrzi az életnek ezt a kettős
ségét nem is nagyon törekedve megvál
toztatására.

*
Ahogy elhagyjuk Szabadka elhanya

golt külvárosainak utolsó utcáit, mindig 
érdekes és a képzeletet élénken foglalkoz
tató világ kezdődik ott, ahol felhasad a 
szemhatár és a mezők karai szétnyílnak 
a Jövevény befogadására. Közelebbről 
megnézni a szürke tanyai hétköznapokat, 
boldog élmény annak, aki a lélek mohó
ságával ismerkedik. Nem a falukutató ál
tal felidézett felületesség, divatos érdek
lődés ez, hiszen hol voltak még a falujá
ró irók, am kor már az alföldi városlakó 
a maga ösztönös kíváncsiságával igyeke
zett megismerni küzdelmeiket a föld le
győzésére és közelebb kerülni a tanyák 
levegőjéhez, népének messzesugárzó nyu
galmához, fölényes és biztos magatartásá
hoz. Jóságos és türelmes a tanyai ember 
élete s ugyanilyen a munkája, háza és szó
rakozása is. A nyers életet a természet 
harsogó egyszerűségével hozzá alakítja a 
maga szükségleteihez s ebben is különbö

zik a városlakó polgártól, akit az ilyen 
kísérlet könnyebben összetör és kifáraszt. 
Képzeletet feszitő varázsa van tehát a ta 
nyai tájnak, a mi szabadkai határunknak, 
amelynek tanyaláncolata szinte abroncs- 
szerüen fogja össze és szorítja a föld me
leg szivéhez a kővárost.

*
Az élet e furcsa kettőssége a holt tár

gyakon is megmutatkozik. A városhoz 
tartozó föld sem egyforma, az északi rész 
szikrázó fehér homokkal borított, hogy 
szőlővel és gyümölcsfákkal telehintve meg 

'kösse a mozgó talajt, mig félkör alakban 
a város alatt" kezdődik a zsiros, sokszor 
megénekelt bácskai fekete humusz. A ho
mok és a fekete föld választóvonala pedig 
maga a város, dolgos népének kiizzadt 
könnyes szeme a palics', ludasi és kele- 
biai tó. vízben szegény tájunk hüsitő vi
gasztalása.

Iványi István Szabadka történetírón 
szerint az ősi Szabadka határa alig lehe
tett nagyobb mai belterületénél, beleértve 
a város alatt elnyúló szőlőket is. A száz- 
ötvenéves török uralom elpusztította az 
akkor virágzó magyar községeket, úgy 
hogy elhagyatott pusztaság lett a környék. 
Az 1600-as évek elején hozták az elnépte
lenedett szabadka-környéki pusztákra a tö
rökök az első bunyevác, majd szerb tele
peseket s ekkor kerültek szorosabb kap
csolatba a várossal a kissé távolabb fek
vő községek Csantavér, Bajmok, Veru- 
sics, Ludas, Zobnatica, Nagyfény, Vámte
lek, Györgyén, Tavankut, Sebesics, Kele- 
bia. Tompa, Jaszenovác és Palics. Bajávai 
Szegeddel, Zentával és Topolyával lett 
határos az u ra benépesített Szabadka, 
amely 25—50 kilométernyi átmérőjű terü
letet ölel fel s ezért hívják Európa legna
gyobb mezővárosának A puszták abban 
az időben maguk is faluszerü lakott he
lyek voltak. A törökök kivonulása után 
1700 körül alig 72 adókötelest tartottak 
nyilván Szabadkán s akkor indult meg az 
a fejlődés, amely 1743-ban mezővárosi 
rangra való emeléséig vezetett. Az elmúlt 
200 év jelenti tehát Szabadka városodá- 
sát, amely a tanyacsoport hálózat kiépíté
sével párhuzamosan haladt. 1765-ben már 
1309 ház volt Szabadkán 9556 lélekkel, 
1817-ben 30.242 lélek, 3994 házzal. A 48-as



forradalom után az abszolutizmus alatt 
osztrák tisztviselők végezték a népössze- 
irást. Mivel, sehogyan sem értették, ho
gyan lehetnek a bunyevácok katolikus 
szlávok, igen sok bunyevác inkább ma
gyarnak vallotta magát, nehogy bántódá- 
sa legyen. Másként nem is lehet magya
rázni, hogy miként találtak 29.858 magyar 
mellett csak 13.894 »dalmatát.« A város
ban ugyanekkor 2676 szerb, 826 német, 
148 cigány, 27 cseh és 14 horvát nemzeti
ségűnek mondotta magát. Az első kimuta
tás, amely a tanyákat külön tüntette fel, 
1862-ben készült s e szerint 5532 városi 
házban 38.387, a pusztákon 3256 házban 
20.853 lélek lakott. Attól kezdve aránylag 
a tanyákon élénkebb a népszaporulat, mint 
a városban, mert

1880-haji 33 820-an,
1890-ben 38.573-an éltek 5700 vá

rosi házban, m g a külterületeken 
1880-ban 27.353-an 

1890-ben 34.110-en laktak 5355 
házban. A tanya majdnem elérte a városi 
lakosság létszámát s a házak száma igy 
kiegyenlítődött. Nemzetiség szerint ekkor 
38.227 magyar, 31.824 szerb és bunyevác, 
2898 német, 476 tót, 244 egyéb nemzeti
ségű. A város területe 166.077 katasztrális 
hold. Az ezt követő 25 év egészen az el
ső világháborúig adta meg tulajdonkép
pen Szabadka és a tanyavilág mai arcu
latát és külsejét. A trianoni Szabadkának 
már csak 140.611 hold kiterjedésű terüle
te volt s elvesztette három legmagyarabb 
és legnépesebb tanyacsoportját is, Kele- 
biát, Tompát és Csikériát, amelyek önálló 
községekké alakultak. A város szorosan 
vett belterülete 1992 hold 9200 házzal és
60.000 lakossal, ami azt jelenti, hogy 25 
év alatt majdnem megkétszereződött úgy 
lakosságának, mint házainak száma A ta
nyák száma közben 24-re emelkedett. A 
tanyavilág 136.807 holdat ölel fel 8.015 
házzal és 40.000 lakossal, mig Palicson, 
amelyet külön vettek jegyzékbe, 2500 lé
lek volt kimutatható. Az első szerb nép- 
számlálás 1921-ben készült s elég felüle
tesen 75.000 bunyevác és szerb inellett 
alig 21.000 magyart említett meg, de az 
1931-es már módosított s 41.000 magyart 
ismert el. A lakosságnak akkor pontosan 
60 százaléka élt a városban s körülbelül 
ugyanez az arány ma is, ami azt jelenti, 
hogy csaknem minden második szabadkai 
polgár tanyán húzódik meg.

Petrovícs Koszta, Szabadka volt fő
mérnöke 1928-ban írott várospolitikai ér
tekezésében azt mondja, hogy a 60000 
ember 360 utcában lakik, de ezen a terü
leten 300.000 lélek férne el. A több mint
40.000 embert oefogadó fcanyavilág meg
oszlása házak és a föld területe szerint a 
következő:

Sándor 200 ház 2885 hold föld,
Bajai szőlők 425 , 940 
Bikovó 250, 7830 
Csikéria 230. 4600,
Csávoly 195, 6460, 
Verus:cs-Vörösegyháza 235, 7135, 
Alsó-Tavankut 660, 7085,
Györgyén 270, 8305,
Felső-Verusics 205, 6180, 
Felső-Tavankut 595, 5320,
Hajdújarás 520, 7710,
Napkeleti ugarok 205, 1240,
Kelebia 390, 6810,
Pavlovác-Vámtelck 275, 8440,
Palicsi szőlők 130, 3875,
Radonovác 345, 2150,
Suplyák 235, 5565,
Sebesics 355, 5885,
Ludas 585, 5277,
Tuki ugar 55, 2315,
Zobnatica 245. 10.980,
Napnyugati ugarok 420, 5585, 
Napnyugati szőlők 620, 1970,
Nagy fény 370 ház, 12.265 katasztrális 

hold föld.
A lakosság túlnyomórészt gazdálkodó 

és mezőgazdasági munkás, bár a mező
gazdaságból élők száma mint minden ipa
rosodó városban, úgy itt is némi vissza
esést mutat. 1900-ban a lakosság 59.4, 
2910-ben 53.5 és 1928-ban csak 49 száza
léka foglalkozott mezőgazdasággal. Az 
1931-es népszámlálás első részletes feldol
gozását adja az 1939-ben kiadott statiszti
kai évkönyv (Statiszticski Godisnyák), 
amely egybeveszi ugyan a várost a ta
nyavilággal, de feltünteti a 100 058 lakos 
foglalkozását. Az önálló foglalkozást űzők 
és bérlők száma 15038, hozzátartozóik 
száma 21.994, tisztviselők, alkalmazottak 
4688, családtagjaik 6584 (elég meglepő, 
mert még csak egy gyermek sem jut min
den családra), munkások 8140, ezek sza- 
porasága egészséges fejlődést mutat, hi
szen 19.507 családtagjuk volt. Tanoncok 
1303, egyéb önálló foglalkozást űzők 
száma 8148, összesen 48.946 dolgozó, 
1501 háztartási alkalmazottal együtt 50.447



lelek. Az eltartottak száma 49.611, ebből 
22.994 az önálló foglalkozást űzők hozzá
tartozója, 6584 a tisztviselők és alkalma
zottak, 19.507 a munkások és 1526 egyéb 
foglalkozáshoz tartozók hozzátartozói.

*
A mezőgazdasági kultúra konzervatív 

elgondolások és módszerek szerint, a ha
gyományokhoz ragaszkodó lakosság óva
tos és lassú ütemében fejlődik. A föld 40 
százalékát búza, 46 százalékát kukorica
termesztésre használják fel. A Privreda 
Vojvodine (1926) adatai szerint árpát, ro
zsot 10 és csak 4 százalék területen ter
meltek babot, burgonyát és komlót, gyár
ipari növényt úgyszólván semmit. Később 
azonban, miután megkövetelték, a gyár
ipari növények termesztésére is áttértek. 
Számottevő viszont a szőlő- és gyümölcs- 
termesztés, 7900 katasztrális holdon folyt. 
Az állatállomány ugyanebben az időben 
igy alakult: szarvasmarha volt 13376, bi
valy 118, ló 15.168, öszvér 118, szamár 47, 
sertés 63.359, birka és juh 20 366, baromfi 
181 620 darab és 1689 méhkas. A lóte
nyésztés valamikor európai liirü volt, de 
visszafejlődött. Jugoszlávia fennállása 
alatt Szabadkáról évenként átlag 100 mil
lió dinár értékű mezőgazdasági termény 
és állat ment külföldre.

A jugoszláv agrárreform és a város 
határának kettéválasztása érzékenyen 
sújtotta Szabadka birtokállományát is. 
Csonka Magyarországra 16.300 hold esett, 
az agrárreform pedig 14.012 hold első
rendű termőföldet vett el a várostól.

*
Szabadka a fekete föld és homok ha

tárán fekszik, mintegy éles választóvona
la a különböző talajú földnek. A déli fe
kete földön csaknem kizárólag bunyevá- 
cok, s ott ahol a homokkal érintkezik 
magyarok laknak. A bácskai fensikra ke
rülő bunyevácok a fekete földek vonalát 
megtartva vonultak a Duna irányában, 
Baja érintésével felfelé, mig a magyarság 
a tiszai részen leereszkedve, kedvelve a 
homokot, kevésbbé szerencsés összetéte
lű, s a legtöbbször gyenge földet, vagy 
homokot kapott lakóhelyül. A szabadkai 
magyar ember különben ma is szereti a 
homokot, amelyet valamikor a szél egész 
dombmagasságokig elhordott, de ma már 
szőlőültetéssel kötött talaj lett és megsze
lídült s egyenletes az egész táj. A bácskai 
fensik, amely Szabadkát kiemeli a tál egy

hangúságából, a szelíd telecskai dombok
kal és a Tiszavidékkel fogódkozik össze. 
Ez a vidék adja a világ legjobb búzáját, a 
hires sikeres búzát, amelynek lisztje még 
Amerikába is eljut békevlágban Mindjárt 
nagyobb lesz a tekintélye a külföldre el- 
vetetdött szabadkakörnyéki embernek, ha 
megtudják, hogy arról a tájról való, ahol 
ez az áldott búza metgerem. A homok nem 
mindenütt a megszokott fehér csillogásban 
kápráztat, Palics alatt feketeszinü és a 
gyümölcsfákat kedveli. A kvarcos fekete 
homok nyugatfelé Tavankut irányába hú
zódik. A görbetói és kelebiai homok a leg- 
izesebb bort adja.

A város területe különben a fekete 
földet hat kilométeres sávban jelöli meg, 
ezen belül u'abb tanyákat nem volt sza
bad létesíteni négy láncnál kisebb kiterje
désű földeken. Más földön, igy a homokon 
is ennek ma sincsen semmi akadálya.

*
A tanyacsoportok közül a legrégibb 

alapítás Tavankut (1439), de a török hó
dítás idején elpusztult, úgy hogy újra te
lepítették, mig az utolsók között létesült 
Bajmok és Csantayár (1771- 1780), ame
lyek sokáig Szabadkához tartoztak. Mind 
a két, ma már életképes és jómódú falu, 
azelőtt is létezett, de a törökök felper- 
zselték. *

Ha a város mai területét nézzük, a 
következő bekerítő határvonalat húzhat
juk meg: A központban találjuk a várost, 
amelyet északon három oldalról szőlők 
vesznek körül; a bajai, buckái, halasi, 
maisai és szegedi szőlők, nyugatról és 
délről ugarok, napnyugati és keleti, illetve 
tuki ugarok határolják. Ezeken túl a 
messzetekintő puszták sorakoznak fel
északon Tompa, nyugatra Kelebia, alatta 
Sebesics és Tavankut, ezek mellett ke
letre Verusics és Vámtelek, a déli csú
cson Györgyén, Nagyfény és Zobnatica. 
A várostól keletre Palics, azontúl Ludas 
található. Külső képre is falusias Kelebia, 
Tavankut és Tompa, amelyek már az első 
világháború előtt tömött házsoraikkal fa
luszámba mentek s azóta Kelebia és 
Tompa azzá is váltak. Kelebia egyébként 
kettő volt, a nagyobb átesett a csonkaor
szágba, a kisebb, az úgynevezett szerb 
sor Jugoszláviának jutott. A törökdulás 
előtt egyes puszták, igy Györgyén, Nagy
fény falunak emlittettek s Csantavért, 
Bajmokot és Pacsért már 1462-ben ismer



tek, de népet a törökök elűzték, úgy hogy 
inra kellett telepíteni. Györgyén is szere
pel Iványi könyvében, 1462-ben már lé
tezett, de szintén elpusztult és ide bunye- 
vácokat hoztak. Ma úgyszólván a leg
tisztábban megőrzött népi élet központ.a. 
Hasonlóan a mai Nagyfény helyén falu 
állott s felperzselése után csatolták Sza
badkához szintén túlnyomórészt bunyevác 
lakossággal, Zobnatica szerbül zabföldet 
jelent. Valószínűleg szerbek laktak itt, 
régebbi magyar neve ismeretlen Vámte
lek az 1543-as dézsmajegyzékben szere
pel, Tavankutat ped g 1439-ben első em
legetésekor városnak mondották. Verusics 
a régi Vörösegyház, 1423-ból származó 
okmányok szerint népes lakóhely volt, 
keleti része Békova. Sebesics szlávositott 
névalakja Sebesegyházának, Kelebia pe
dig régi kun szállás, amint a közelben 
fekvő Kunbaja neve is mutatja. Csikéria 
Csik-értő-1 kapta hevét. TOmípa is kun 
szállás, a magyar letelepedés legrégibb 
nyomait őrzi. Radonovác a déli részen te
rül el s egészen Palics alá húzódik egyen
letes szelíd határa. Kelebia és Tompa mel
lett Ludas kimondott magyarlakta hely s 
mér 1335-ben fennállott Ludasegyház né
ven Iványi maga is csodálkozik, hogy a 
többi pusztákhoz hasonlóan miért nem 
változott át Ludasityra, amit még az sem 
enyhít, hogy kizárólag magyarok lakják. 
Palics szintén a legrégibb tanyaközpont, 
1462-ben Baimokkal együtt emlegetik Pál- 
egyháza néven. Sándorról az első feljegy
zés 1764-ről való, lakossága kevert: szerb 
és német, kevés magyarral. A Szabadkán 
lakó 2600 német nagyobbrészét itt talál
juk.

Úgy a magyar, mint a szláv történet
írók egybehangzóan elismerik, illetve bi
zonyítok, hogy Szabadka környékén már 
a törökháboru előtt jelentős magyar réteg 
élt, némi szerbség is volt található ugyan, 
de erről kevesebb említés történik s a bu- 
nyevácok voltak az uj honfoglalók. Elha
gyott, elnéptelenedett, a töröktől felforga
tott tűzhelyeket élesztettek fel és azóta 
szorgalommal, tehetséggel és alkalmazko
dási készséggel a tájra rányomták a m a
guk kifejező bélyegét, bár azóta a ma
gyarság visszafoglalta összes pozícióit, 
sőt a vezetést is megszerezte, amit a tö
röktől elszenvedett vereség következté
ben vesztett el. Az elmúlt huszonhárom 
évben a jugoszláv agrárreform Szabadka 
szláv Jellegének hatékonyabb kidombori-

tására idehozott telepeseknek földet adott 
és ujabb tanyacsoportokat létesített. Helyi 
bunyevác földnélküliek is kaptak némi 
földet, de inkább csak házhelyet. Nagy
fényen, Kisbajmokon, Hajdujáráscn és 
Somsicspusztán már 1928-ban 420 likai, 
montenegrói és boszniai földműves csalá
dot helyeztek el 14 022 hold földön. Az 
agrárreform végrehajtásánál a legrosszab
bul jártak a hajdujárási városi földek ma
gyar bérlői, akiknek házzal megalapozott 
kis bérletüket át kellett adni minden el
lenszolgáltatás nélkül. Csak 1941-ben 
kapták vissza a bérletet. Dr. Mirkovics 
Mi jó egyetemi tanár könyvében találunk 
adatokat a szabadkakörnyéki telepíté
sekről. Szerinte 1940-ben az agrártelepek 
lakossága igy oszlott meg: Nagyfény mel
letti dobrovolyác telepen 369 család élt, 
egyike a legsűrűbben lakott telepes fal
vaknak, ma székelyek találhatók ezen a 
helyen s a községet Józseffalvának hívják. 
Palics környékén két agrártelepet is léte
sítettek: Suplyákon és Hajduiáráson 210 
családdal, Kelebián 51, Kisbajmokon 129, 
Verusicson pedig 20 telepes család nyert 
elhelyezést. A bunyevác tanyacsoportokra 
nem hoztak telepeseket részben azért, 
mert nem volt föld, részben pedig azért, 
mert a telepítési terv kimondott céb'a a 
nemzetiségek által lakott területek Jelen
tőségének enyhítése. Az agrártelepek 
hegyvidékről idekerült népe eleinte sokat 
küzködött a számára idegen környezet
ben, nem birta a nehéz munkát sem és az 
alföldi kiima is kikezdte egészségüket. A 
szláv kitartás és szívósság azonban siker
rel legyűrte ezeket a nehézségeket s las
san a jövevények alkalmazkodtak az uj 
otthon minden követelményéhez. Megta
nulták a magyar és bunyevác lakosságtól 
a fölei helyeslés (eredményes megmunkáíá- 
sának csinját-binját, a poros alföldi éghaj
lattal is megbirkóztak, sőt a magyarság 
nyelvét is elsajátította az ifjúság. Az első 
időkben barátságtalan, visszavonult tele
pesek felemelegedtek, közeledtek a kör
nyéken élő népekhez és kevesebb volt kö
zöttük a súrlódás. Az agrártelepek népe 
a föld követelményeivel szemben kény
telen volt makszimális munkateljesítményt 
nyújtani, pedig egészen szerlény eszkö
zökkel fogott hozzá uj otthon alapításá
hoz. Nem volt sem háza, jószága, mező- 
gazdasági gépe és szerszáma. A kormány 
sovány és rendszertelen segítséget nyúj
tott. Hosszú éveken át tartó követelődzés



után indult csak meg a folyamatos meg
segítés, amely házépítésben, kölcsön nyúj
tásban, adóleirásban és más módon jutott 
kifejezésre Legutóbb már nemcsak isko
lákat létesítettek az agrártelepeken, de 
kutakat fúrtak, egészségügyi otthonokat, 
kultúrintézményeket emeltek, hogy B ács
ka uj lakói elérjék legalább a tanyai né
pek életszínvonalát.

A Szabadka környékére hozott szláv 
telepesek keveset hallattak magukról, ma
guknak éltek, bár érintkezésük az ősla
kókkal az utóbbi években már nem volt 
annyira felületes, mint az első időkben. 
Ha meg is barátkoztak az őslakókkal és 
megtanulták a földművelést, még sem 
volt, ami a talajhoz kötötte volna őket. 
Mind többen kínálták eladásra az aján
dékföldet s aki csak tehette, sietett ki
eszközölni az engedélyt, hogy hazatérhes
sen Likába, vagy Boszniába s a régi la
kóhelyen. ott ahol ősei csontjai nyugosz- 
nak, egy kis üzletet, kocsmát vagy földet 
vásárolva kísérelje meg a könnyebb bol
dogulást.

*
Bunyevác történetírók azt állítják, 

hogy Obrovacski Nahijéből őseik kél 
hullámban érkeztek Szabadkára a törökök 
egyenes kívánságára. A termékeny föld 
és a sziklás dalmáciai hegyvidéknél ma
rasztalóbb és vigasztalóbb környezet ra 
bul ejtette őket. Az első bunyevácok 
1602-ben, az utolsók 1696 körül jöttek. A 
telepítés bizonyos belső rend szerint ment 
'/égbe s ennek nyomai ma is megtalál
hatók. A letelepedés körülményei érde
melnek a legtöbb figyelmet. A felülkere
kedett és a messzi Bácskában lehorgony
zóit bunyevácok nem dalmáciai együtt
élésük és lakóhelyéik egyszerű áttelepíté
sével kerestek uj tűzhelyet. Mindig népes 
családok érkeztek s ezek nem szóródtak 
széjjel, hanem összetartva együtt marad
tak. A nagyszülők gyermekekkel, uno
káikkal, a szükebb rokonsággal, amivel 
megadták a tanyarétegezedés mai struk
túráját is. Az azonos névre hallgató csa
ládok igy vették birtokukba a tanyacso- 
pertokat, amelyek leginkább az ősök ne
véről ismertek. A bunyevác szállásokon a 
különálló utcasorokat, háztömböket a csa
ládok nevéről jegyezték meg s ma is Vu- 
kovics, Crnkovics, Kulundzsics, Sztipics, 
Dulics stb sornak hívnak egy-egy tanya
részt. Úgy vannak itt a családok több év

század rajzásával gazdagodva, mint a le
telepedéskor. A bunyevác leszármazott 
gondosan őrzi, szívósan védelmezi a csa
ládi keretet, ma is fennállnak a régi »za- 
druga« családi közösség maradványai, 
amelybe nem igen fogadja be más tájak 
Kopogtató jövevényét. Még a gyermekeit 
sem szívesen házasítja össze más tanya- 
csoportok fiataljaival, s nem engedi a vá
rosba sem, mert »elromlik«. Meg sem 
korcs, nyomorék, lelki és testi élete Szép 
szál sudár férfiak, egyenesiárásu, délceg 
nők századokra szolgáltatják a tipus ki- 
pusztithatatlan utánpótlását A tüdöbaii 
Szabadkán bunyevác betegségnek mond
ák ugyan s kétségtelen, hogy az egész
ségügyi követelményeket ki nem elégítő 
tanyai viszonyok sok bunyevác életet el
ragadtak, hasonlóképpen a trachoma is. 
Az egykori dalmát hegyvidéki lakosok 
mégis aklimatizálódtak, különben nem tud
tak volna olyan mélyre hatoló gyökere
ket ereszteni, hogy lélekszámban is any- 
nyira megduzzadtak. A tanyai bunyevác 
lakosság szaporasága könnyen kiheveri 
még a tüdővész okozta veszteségeket is s 
jelentős többlettel szolgál, különösen az
óta, hogy gyógyítása és megelőzése is 
könnyebben megy. A bunyevác tanyák 
családi élete ma is patriarchális. Az öreg 
gazda együtt él fiával, nős gyermekeivel, 
a család vagyona felett rendelkezik és 
még az unokáit is összetartja, ö a család 
parancsolója. A nép vallásos életii, sze
mérmes, büszke, nem szeret maga felett 
[elsőbbséget érezni, de nem száll szembe 
senkivel, általában a szelíd alkalmazkodás 
jellemzi. A bunyevác gazda szemében a 
legnagyobb ur a föld. azt becsüli a leg
többre.

Általában a sok gyermek jellemzi a 
bunyevác házaséletet. A gyermekáldás 
bőséges és a gólya, amig hat-nyolc gyer
mek nincsen együtt, minden évben beko
pogtat a tanyákra Ezzel szemben a ma
gyar családoknál bizonyos számú évek 
kiesnek a gyermekek születésénél. Hogy 
Szabadkán mégis a magyarság .lélekszá
mú elérte a bunyevácokét, annak az a 
magyarázata, hogy a belső beköltözés 
igen intenzív. A bunyevácok viszont nem 
igen hagyják el szülőfalujukat, bár szór- 
\ányosan voltak, ak k Szlavóniában na
gyobb birtokot vásárolva, kísérelték meg 
boldogulásukat.

A bunyevác tanyákat könnyű felis



merni. Nem magányosan és árván búsla
kodnak, hanem vidám és hangulatos kör
nyezetben élnek. Puszta László irja a pa
raszttanyák népéhez irott versében:

Ez a tanya ki tanyája?
Se akáca, se nyárfája,
Sehol egy fa, sehol árnyék,
M ert itt laknak Pató Pálék?

Bizony nem Pató Pálok laknak a sza
badkai tanyákon, mert azok sürti fákkal 
vannak körülvéve, a ház mögött tágas 
kert, szebbnél szebb virágok nyílnak s 
egyenesen kívánatos a környezet. Az Al
föld szegénylegénye, az ákác őrzi hűsé
gesen a tanyát, de eper- és gyümölcsfák 
is akadnak bőven. A bunyevác tanyákra 
is inkább Puszta László versének másik 
szakasza vonatkozik:

nyujt.ák. A legszebb bunyevác emberpél- 
dányok Vámteleken és üyörgyénben ta
lálhatók. Népük nem igen keveredik, nem 
úgy mint Tavankuton a legnagyobb ta
nyaközpontban. A bunyevác ember büsz
ke önmagára, fajára és mindenre, amit a 
magáénak vallhat. Nem bántó és senki 
ellen nincsen éle ennek a magatartásnak, 
csupán azt a függetlenséget és biztonság
érzést fejezi ki, amit a föld képvisel A 
250--300 éve kapott föld a legjobb, amit 
Szabadka környékén találunk, de a bu
nyevác szorgalom és földszeretet olyan 
teljesítményekkel szolgált, hogy az mél
tán teszi gőgössé és büszkévé a tulajdo
nost. A később érkezett népek már jóval 
gyengébb földet találtak. S amikor a bu
nyevác ember viselkedésében némi hideg
séget, elzárkózottságot vélünk felfedezni, 
az tulajdonképpen nem más, mint annal

Lombos fák közt magyar tanya,
Tele kinccsel az udvara,
Ha igy lenne minden tanyán,
Soh'se lenne bánat talán.

Hát nincs is szomorúság a szabadka- 
környéki tanyákon, mert az élet friss és 
kielégítő annak, aki összekötötte sorsát az 
örök földdel.

*
A szállások élete ilyenformán csen

des mederben, kényelmesen és lassan 
mozdul a mindennapi dolgok megszokott 
utján. Ragyogóan tiszták a házak, a bu- 
nyevácok pedig külső megjelenésükkel 
lelkűk nemes egyszerűségét és derűjét

az éreztetése, hogy mit is jelent a föld 
számára. A bunyevác ember befelé néző 
életét különben sem szabad félreérteni, 
mert a tanyákon nem is lehet másmilyen. 
A népesebb családok feje valóságos ural
kodó, aki őseinek talán még a törököktől 
átvett szokásait őrizte meg annyi vihar 
és alkalmazkodási készség ellenére B ács
ka leghálásabb talaján. A bunyevác gaz
da ezzel az önérzetes magatartással im
ponálni, tekintélyt tartani igyekszik Meg
közelíthetetlen, szófukar. A tanyákról 
ezért nem is igen hasadnak le nagyobb 
mozgási szabadságot és önállóságot ke
reső rétegek s ha mégis a városba kíván
koznak, ott inkább elvesztik kihangsulyo-



zott bunyevác népi jellegüket és szoká
saikat. Mint iparosok egy ideig még hő
siesen tartják magukat, de Szabadka ma- 
gyartöbbségü élete, az érvényesülés any- 
nyiféle lehetősége és nem utolsó sorban 
az olyan gyakori vegyesházasság szinte 
elmossa, elhalványítja a hovatartozandó - 
ság érzéseit. Magyar és bunyevác házas
ság már csak a közös vallás miatt sem 
meglepetés. Szívesen és örömest magyar
rá válik a bunyevác a magyarság megis
merésével s ez a folyamat a különélés 
alatt sem szünetelt. A szállásokon viszont 
ezzel ellentétben a bunyevác különállás el 
tudta hárítani a magyar szellemiség ára
dását és erejét bizonyítja, hogy a bunye
vác szállásokra néha-néha elvetődő ma
gyar munkást is fel tudta olvasztani. Bu- 
r.yevácokká váltak a Színesek, Székelyek, 
Óváriak, stb., hogy némileg kárpótolják a 
bunyevácságot azokért a városokba ke
rült ezrekért, akiknek egy része önként 
vállalta a magyarságba való beolvadást a 
boldogulás érdekében. Nem is csalódtak 
ezek a magyarrá vált bunyevácok, hb 
szén a város életében 350 éve előkelő 
szerepet töltenek be Az utóbbi két évti
zedben több szerb-bunyevác házasság is 
előfordult, főleg bunyevác lányok mentek 
férjhez idekerült szerbekhez.

*
A bunyevác nem veti meg a szóra

kozást, bár a tanyákon nem igen válogat
hat. Kedves összejövetel az úgynevezett 
kolq, amely a szomszédok, rokonok ün
nepnapi időtöltése. Minden évben far
sangkor a városban nagy prélót tartanak, 
amely a tanyák népét is egy napra a vá
rosba csalja. A sokak által félremagyará
zott »diván« is amolyan össze;övetelféle, 
amelyen a fiatalok eltréfálóznak, udvarol- 
gatnak és házassági terveket szövöget
nek.

Nem áll rendelkezésünkre pontos adat 
a szállások népének nemzetiségi tagozó
dásáról, -de kétségtelen, hogy nagyobb 
része bunyevác. A szinmagyar Ludas
8.000 lakosával vezet a magyarlakta ta
nyák sorában s még Nagyfényen, Kele- 
bián, Alsóludason, Radonovácon, Felső- 
Tavankuton, Hajduiáráson és Palicson ta
lálunk számottevő magyarságot, ahol pis
lákoló magyar egyesületi élet is észlel
hető. A tanyákra kényszerült magyarság 
sorshelyzete volt a legfájdalmasabb a kü
lönélés alatt. Senki sem törődött velük és

legfeljebb választások alkalmával keres
ték fel őket — főleg ígéretekkel A Ma
gyar Olvasókör szervezte meg az utóbbi 
években ezeket a tanya5 magyar szigete
ket és a fiókegyesületek jelentették az 
cszefogást, a társadalmi életet. A bunye
vácok sem értek el többet a tanyanép 
megszervezésével, meit a bunyevác szál
lásokon is legfeljebb egy-egy olvasókörre 
vagy vergődő szövetkezetre jutott kitar
tásukból és érdeklődésükből. Kelebián 
szerb olvasókör, az agrártelepeken pedig 
Agrarna Zajednicák működtek, a telepesek 
inkább anyagi, mint szellemi megsegíté
sére. A tanyák népe általában tradic;ótisz- 
telő, az újításokkal húzódozik, s nagy 
megrázkódtatásoknak kell jönni, hogy 
azon túlmenően valami érdekelje. Az ide
gen nyelvtengerben távoli szíriként ki
emelkedő magyar tanyákat közelebb kell 
hozni a városhoz jó utakkal, kulturottho- 
nok létesítésével és más támogatással. 
Ludasnak ma sincsen kövezett útja Sza
badka felé, erre soha nem jutott pénz, 
mert minden más előbbrevaló volt. A bu
nyevác tanyák élete is épp olyan kezdet
leges a városi viszonyokhoz képest, mint 
a magyar tanyáké. A f’atalság a kocs
mákban találkozik, ott tart’a ' táncmulat
ságait, hiányzik a mozi, a villanyvilágítás 
a fürdő, úgyszólván mindenüttT A leg'obb 
esetben iskolát vagy templomot emeltek 
s most szervezték meg a közigazgatási 
kirendeltségeket. Nagyfényen állítják fel 
az első korszerű közigazgatási kirendelt
séget. Orvosa is csak Nagyfénynek és 
Tavankutnak van. Ha valaki megbeteg
szik, 10— 15 kilométert kell gyalogolni az 
első orvosig, gyógyszertárig, szülésznőig. 
A tanyavilágban tehát sok volna a tenni
való még akkor is, ha a népe idegenke
dik a városi élettől, viszont felemelése, 
egészségügyi viszonyainak megjavítása 
nem fényűzés, hanem a kulturember kö
vetelménye.

A jómódú bunyevác gazdának a vá
rosban is van háza, de abban csak a ke
mény téli hónapokban húzódik meg s min
den idegszálával tulajdonképpen a tanyá
hoz s nem a városhoz vau kötve.

*
Hősies az a küzdelem, amit a ma

gyar tanyacsoportok népe a homokon 
vagy a silányabb földeken századok óta 
folytat. A magyar nagygazdából is keve
sebb van, mint a bunyevácból s az igazi



szegénység a magyar tanyavidéket sor
vasztja. A magyar gazdasági cselédek 
száma lényegesen több mint a bunyevá- 
coké s ezen az azóta bekövetkezett föld
osztás sem sokat változtatott A zsellér 
és törpebirtokos igényeit a rendelkezésre 
álló kevés földből nem lehetett kielégíte
ni. Verejtékes az élete a szőlő- és gyü
mölcstermelőknek, akiknek többsége ugyan 
csak magyar. Alig néhány kapa homo
kon viaskodnak a természettel, gyűjtik és 
hordiák a piacra apró kosarakban a gyü
mölcsöt. A város északi részét félhold 
alakban vesz'k körül ezek szőlők, ame
lyek sokezer ember megélhetéséhez já
rulnak hozzá. Nagyon kevésnek van any- 
nyi, amely nyugodt megélhetést nyújthat
na s kénytelenek bérmunkát válaln1. A né
hány kapa földhöz, a szölőkunyhóhoz 
mégis görcsösen ragaszkodik a magyar 
ember, mert némi alapot nyújt a család
alapításra, az önálló kísérletező életre. A 
törpebirtokos küzdelme a legszánalomra- 
méltóbb, mert nemcsak a sajátián, de más 
föld'én is kell dolgoznia, s a legtöbbször 
azt sem tud’ia, hova memen előbb, mert 
kell a kereset, de a sa atjára is ügyelni 
kell.

Ha nem is kielégítő a föld megoszlása 
a magyarság szempontjából, mégis vala
hogyan megóv a földrengésszerű meg
rázkódtatásoktól. A föld mindig nyújt vé
konyka munkaalkalmat s a szabadkai 
ember, magyar és bunyevác egyaránt 
szinte versengve igyekszik munkában és 
teljesítményben egymást megelőzni. A 
gyors kimerülést, henyélést ez a nép nem 
ismeri, amelyen a fáradtság jelei soha 
nem mutatkoztak. Korán megöregszik 
ugyan, de nem puhul el. A föld táplálja 
kemény izmait, bő vérének lüktető ereit 
s nyugalmat, megértést terjeszt maga kö
rül Egyik sem akarja elvenni a másét, 
nem Jiáborodik fel mások szerzeményén, 
szokásain, hagyományainak ápolásán. Él
vezni tudja népi öltözékét, táncát, nótáit 
és nemes tradícióit. Ez a megbecsülés köl
csönös és a szabadkai néoek egymáshoz 
való viszonyának legszebb tulajdonsága. 

*
Kettős arca van Szabadkának, egyik 

a merev kővárosba, a másik a hívogató 
tanyákra néz. Századok óta igy van ez s 
hiába fogják össze a hevenyészett utak a 
várost a szétszórt tanyákkal, röpítik 
gyorslábú lovak szinte percek alatt a vá

rosba igyekvő népét, két egymástól elütő 
külön világ ez. Nem széthúzó ellentéte
ket szitó, ellenkezőleg egymást megsegí
tő, kiegészítő. Talán igy lesz ez akkor is, 
ha a tanya többet kap a kultúra áldásai
ból és minden tömörebb lakóhelynek 
nemcsak orvosa és szülésznő é, de isko
lája, kórháza, fürdö'e, mozija, stb. lesz, 
amivel a város: ember már nem is büsz
kélkedhet, annyira természetesnek tartja- 

Ma még élesen elütő a tanya és a 
város élete s ennek a jelentőségét csak 
az érzi át egészen, aki benne van az al
földi élet lassú elringató mozgásában, 
amelyet a tanyák jelenléte műidig bizo
nyos mértékletességre és beosztásra 
kényszerít.

Bajsai Vojnits Aladár kiilturtanácsnok 
beszél a szabadkai városhibileum ünnep 

ségén.



A céhládától az ipartestületig
A szabadkai derék mívesek históriája

Irta: LÉVAY ENDRE
A századforduló rózsaszínű világa 

mindenben az élet, a természet és az em
beri alkotás csodáját látta. A magyarság, 
Magyarország és a magyar városok apo- 
teózisai között kutatgatva. ha Bácskát 
keressük, sokszor találkozunk Szabadka 
nevével s mellette a sajátos rózsaszint 
kölcsönző »dúsgazdag«, »eldórádó« és más 
hasonló jelzőkkel. Az elsárgult lapokon az 
irás ma is azt igazolja, hogy a déli róna 
> buzametropolisát« ilyennek látták a múlt 
boldog nemzedékei.

A jelenben már csak a múlt nyomait 
kereshetjük.

Az alábbi sorok semmiesetre sem azt 
akarják igazolni, hogy Bácska, illetve Sza
badka a magyar kisipar eldórádója és azt 
sem, hogy az iparszabadság vagy a gyár
ipar itt nem törölt volna ki mesterségeket 
az ipartestületek főkönyvéből. A história 
hősiességről, csodálatos küzdelemről be
szél; a magyar kisipar terebélyes család
fájáról, a haldokló, virágzó iparágakról és 
arról, hogy a magyar kéz, a mesteri mun
ka a minőség forradalmában is csodát tud 
teremteni.

*
A szabadkai kisipar fejlődésének tör

ténete a céhrendszer kialakulásának ko
rába. nyúlik vissza. Szabályos, beosztott, 
kissé nyűgös világ volt a régi, de — 
mondják ,a régi iparosok — sok tekintet
ben barátságosabb, jobb és nyugalmasabb, 
mint a mai. A munkának és az üzleti vál
lalkozásnak nem voltak végtelen lehető
ségei, mint a mai iparszabadság mellett 
nem voltak acélkirályok, harisnyakirályok, 
cipőkirályok, nem szerezhetett senki ipar
cikkeik készítésével milliókat, de nem volt 
munkásnyomoruság és nem voltak éhező 
munkáscsaládok sem. A munkást, a le
gényt nem fizették nagyon bőkezűen, de 
ez a fizetés elég volt ahhoz, hogy szük
séget ne szenvedjen. Régebben az áriimi
táció, amely abból állott, hogy az iparos 
város tanácsa megszabta a piacra kerülő 
iparcikkek árát, gátat vetett az árak tul- 
nagy sülyedésének, emelkedésének és a 
mesterek nyugodtan, »spekuláció« nélkül 
készíthették remekeiket. Az áriimitáció

egyúttal védte a fogyasztó közönség ér
dekeit is, amelynek megzsarolására az el
hatalmasodott céhek éppen olyan hajlamo
sak voltak, mint a mai trösztök, kartellek. 
A megélhetés biztosítva volt. Ha a kis
iparos fiatalon meghalt, özvegyét és csa
ládját .a céh támogatta: gyermekei köny- 
nyüszerrel elnyerhették a mesterjogot és 
folytathatták apjuk mesterségét.

Valaimi kapcsolat mindig volt az egy 
mesterséget űző és egy helyen lakó ipa
rosok között. Közös érdekeik és közös 
bajaik voltak; minden különösebb szerve
zet nélkül igyekeztek egymás érdekeit 
megvédeni és a bajokat együttes erővel 
elhárítani.

Háromévszádos tündöklés után bekö
vetkezett a céhek bukása. A céhek szer
vezete annyira elhatalmasodott, hogy ér
dekeik ellentétbe kerültek a fogyasztó kö
zönség érdekeivel és belső életében min
dig több és több lett a  visszaélés. Egyik 
legsúlyosabb visszaélés volt a céhek imun- 
kauzsorája: »tartozik pedig a1 mesterle
gény éjfél után három órakor felkelni és 
cstve kilenc óráig az urának mivelni« — 
mondja a céhlevél. A munkaidő igy az 
étkezésekre engedett rövid szünetek be
leszámításával tizenkét óra volt. A mes
terlegények fizetései mind alacsonyabbak 
lettek, a mesterré avatás költségei és a 
különböző céhbüntetések szaporodtak és 
a lakomaköltségek többhetes fizetést 
fölemésztettek. Az élet virágzásával a dő
zsölés együtt jár: a céhmesteri szerep
nemcsaik embert, hanem pénzt is követelt. 
Ez a szerepjátszás lassan-lassan a rendek 
mellé íölnövö »iparos társadalomé« volt. 
fis ahogyan a belső bajok elszaporodtak, 
úgy indult meg a kegyetlen .versengés, a 
tisztes és nem tisztes ipar ellenségeske
dése, a megvetett mesterségek kategóri
ájának kialakulása és a megdönthetetlen
nek hitt céhrendszer bukása.

A letűnő rendszer belső, vasszerve
zetét és féltve őrzött /titkait csak a kései 
utókor fedezte föl. amikor a céhládák mé
lyéről előkerültek a céhlevelek. A mun
kauzsoráról a mesterségek kisajátításáig 
mindenféle rendelkezést meglehetett azok



között találni. Legmélyebb nyomot ha
gyott maga után az iparvédelem, hiszen 
éppen ennek a következményeit, erényeit 
és csöke vényeit a mai iparos társadalom
ban is megtalálhatjuk. A céhlevelek ren
delkezésével egyes mesterségeket csalá
dok monopóliumává tettek, hogy a mes
terség neve, szerepe és a vele járó erköl
csi és anyagi kiváltságok minél könnyeb
ben szállhassanak apáról fiúra. így évti
zedek során valóságos mesterember-di
nasztiák alakultak ki: egyetlen rendszerű 
ipari közösségben éltek, összeházasodtak 
és olyan hatalomra tettek' szert, hogy Ma
gyarországon több vidéki városban a ne
ves céhek »rendje« játszotta a legnagyobb 
szerepet.

Szabadka városa két évszázaddal ez
előtt még nagyon messze járt a polgári 
értelemben vett városiasodástól. Mezővá
ros volt, vagy inkább egy behemót nagy 
falu; lakosságának a föld volt az első tör
vénye. A fekete termőföld, amely a vá
ros határát övezte és nem a város, nem 
a falak, házak, paloták vagv a polgári 
életnek egyéb más formái. A gazda, a 
földbirtkos csak féllábbal élt â  városban, 
állandó lakosa, szive, lelke és építő ereje 
a magyar iparos társadalom volt.

A céhek nagy mesterei, az iparos di
nasztiák terebélyes famíliái voltak a leg
régibb bástyái »Szent Mária« városának: 
ők adták a polgári osztályt és az ő le
származottaik teremtették meg a haladot
tabb városok után kullogó mezőváros pol
gári kultúráját.

A mai és a tegnapi intellektuelek kö
zött nem egyet találunk, akinek nagyapja, 
ükapja vagy szépapja a céhek derék mí
vesei között dolgozott és harcolt a város
ért, amelynek a régi magyarok szemében 
az volt az egyetlen értelme, hogy otthont 
adott a céhnek és jó piacot a műhely re
mekeinek.

*
Magyarországon 1872-ben adták ki az 

első ipartörvényt, amely az uj ipari rend
szer megalapozásával előírta a céhintéz
mény megszüntetését is. A céhek azon
ban akkor még olyan erősek voltak, hogy 
tiltakozásukra visszavonták az ipartör
vényt és igy egyes iparágak testületi 
egységesítésére csak esztendők múlva ke- 
lült sor. Szabadkán az ioartestület léte
sítése előtt nyolc céh működött: a csiz
madiák, kőművesek, gombkötők, kötele
sek, szabók, borbélyok, mészárosok és

asztalosok céhe. A város 70.000 lakosára 
£70 iparos esett. Negyven esztendővel ké
sőbb körülbelül 100.000 lakosnak 2400 ipa
ros dolgozott, mig a megszállás évei alatt 
— a harmincas esztendők derekán — a 
kisiparosok száma 1826-ra esett vissza.

A kisipar egyes ágaiban bekövetkezett 
a hanyatlás.

Az iparágak hanyatlását nem a meg
szállás, hanem az iparszabadság és főleg 
az árszabadság idézte elő. Kénytelen volt 
olcsóbban termelni, hogy megélhetését biz
tosítsa. A gépekkel is versenyeznie kel
lett: a gyáripar úgyszólván korlátlan ter
melése irtózatos erővel ránehezedett a kis 
műhelyekre, mert legtöbb iparcikkben a 
nagyipar sokkal nagyobb választékban ol
csóbb árut adhat a fogyasztóközönségnek. 
A piac nagyrészének elhóditásávaí és az 
árak letörésével ebben a versenyben a kis
ipar nagy vereséget szenvedett. Ez a harc 
még ma is áll a kisiparosok árcsökken
téssel és a gyári áru gyöngéit kihasznál
va »remekléssel« küzdenek tovább az ön
állóságért: a mindennapi kenyérért.

A verseny tényleges vesztesei azon
ban már eltűntek a kisiparosok soraiból, 
s mint önálló iparágak már nem szerepel
nek a szabadkai ipartestület főkönyvében 
Nagvmultu remekeiket ui köntösben a 
gyáripar szállítja a fogyasztóközönség
nek. A gombkötőknek, paszományosoknnk 
és kesztyűsöknek félévszázaddal ezelőtt 
virágzó céhük volt Szabadkán: a céh
rendszer megszüntetése után még sokáig 
dolgoztak. Ma már egvetlcn egy sincs kö
zülök. A vargák, bőrcserzők. subások, 
szürszabók, faggyugyertva készítők, szita
szövők és gölöncsérek Szabadkán teljesen 
kihaltak, csak a távoli falvakban dolgozik 
még egy-két subás, sziirszabó, a Tisza- 
mentén néhány gölöncsér és valahol Kö- 
zép-Bácskában egyetlen szitakötő-mester. 
Az egyre fejlődő gyáripar esztendőről- 
esztendőre uiabb áldozatokat követel, s 
fokozatosan íölszivja mindazokat^ az ipar
ágakat, amelyeknek termékeit gyáriparilag 
tömegcikk-ként olcsóbban és gyorsabban 
lehet előállítani; másrészt meg a gazdasá
gi élet fejlődése teszi időszerűtlenné őket. 
Soronkövetkezők a 'haldokló iparágak. A 
szinte legendásimultu csizmadiák, az or- 
szágoshirü kaptafakészitők, a kalapos mes
terek, késesek, faszobrászok, szitásak és 
a fésükészitők már alig tudják tartani a 
versenyt a gyáriparral. Ezek a mestersé-



P.ek ma inár sok lemondást és még: több 
áldozatot követelnek. Sokszor a saját szá
juktól vonják el a falatot, csakhogy a ra
jongásig szeretett mesterséget továbbra is 
fenntarthassák és az iparág virágzásának 
idejéből fennmaradt vagyonkájukat át
menthessék a válságon gyermekeik szá
mára. A imézesbábosok, szappanosok, ná- 
dazók hasonlóképpen fogyóban vannak: 
Szabadkán a perifériákra kiszorult pár 
iparos éldegél ezekből az iparágakból.

A céhrendszer idején a csizmadiák 
voltak a legnevezetesebb iparosok ezen a 
vidéken, a szerszám nemzedékről-nemze- 
dékre szállt és a mesterek valósággal sze
relmesei voltak iparáguknak. Hires mes
terség volt: az »egyszerű« lábbeli készítők 
nem voltak olyan tekintélyes emberek 
mint .a csizmadiák. A cipőt kezükbe sem 
vették: ez nem illett a csizmadiához. Csak 
csizmát csináltak, mert ez volt a hivatá
suk.

Valamikor annyi volt a csizmadia 
Szabadkán, hogy egyetlen más mesterség
ből sem volt annyi iparos a városban. Az 
egykori szabadkai vásáron a mai városhá
za sarkától egészen a postáig húzódtak a 
csizmadiasátrak: száz. százötven mester 
vitte piacra remekeit. Ma — már csak öt 
csizmadia dolgozik a városban és az el
múlt két évtized alatt egyetlen egy ipar- 
engedélyt váltottak ki erre az iparágra 
Úgy mondják, hogy kihullottak Isten te
nyeréből. .Hanyatlásukat nem is annyira 
a gyáripar, mint inkább a parasztság le- 
szegényedése okozta. A paraszt már nem 
veszi olyan mennyiségben a bőrcsizmát, 
mint évtizedekkel ezelőtt: beéri bocskor- 
rai, ócska cipővel és modern cipőgyárak 
gumicsizmáival. Ezért van .az. hogy az 
utóbbi évtizedekben törés esett az ősi te
kintélyen: a csizmadiák foglalkoznak ci- 
pőkészitéssel is. Az idő és az életsors 
kényszeritette ki belőlük a megalkuvást.

Szép mesterség, de gyarló mesterség 
a kaptafa-készités. A századforduló előtt 
népes volt ez*az iparág is Szabadkán, öt
hat mester dolgozott a műhelyekben. A 
gvár őket is elnyelte. Egy-két öreg ipa
ros maradt meg: a csizmadiák mentették 
meg őket, mert a csizmadia-kaptafákat 
sámfákat gyárilag nem tudják úgy elké
szíteni, mint a szabadkézi iparos. Erre a 
sorsra jutottak a kézikalapipar, fésüipar 
és a szitásipar derék mívesei is: Az acél
királyok, harisnyakirályok és cipökirályok 
kora fölmórzsolta őket. Már inkább csak

emlékek, amelyeket egy-egy utcanév, fal- 
baépitett céhcimer vagy bútordarab őriz 
meg az utókornak.

*
A szerb uralom alatt a magyar kis

iparosság helyzete sem volt rózsás. Sok
szor anyagi gondokkal is küzdöttek, épp
úgy, mint a többi fajtestvérek.A szerbek 
térhóditási törekvéseiben azonban becsü
letesen állta a sarat és derekas küzdelmé
vel még a hatalom soraiban is elismerést 
kapott. E küzdelem legszebb eredménye 
hogy a kisipar magyar maradt. Magyar 
mester volt az irányitó, magyar mester 
vizsgáztatta a tanoncokat, magyar mester 
keze alatt izmositották tudásukat a derék 
iparossegédek és ezen a vidéken a ma
gyar munka volt a legszebb alkotás. Ám 
nemcsak Szabadkán, vagy Délvidéken 
őrizték meg maguknak ezt az elsőbbséget 
hanem a volt délszláv királyság egyéb te
rületein ás. Belgrádban közel húszezer 
magyar élt, s ezek közül a legtöbb ipari 
szakmunkás volt. Nem egyszer láttuk az 
amerikai stílusban épülő belgrádi felhőkar
colok állványain dolgozó magyar munká
sokat. Az állványok alatt is magyar nóta 
szolt: az üveges, a szobafestő, az aszta
los ,a parkettázó munkás mind-mind ma
gyar nótát nityörészett.

A .virágzó iparágak míveseit láttuk a 
kiállításokon: Szabadkán. Zomborban, Új
vidéken és Belgrádban is. Mindig és min
denütt az első helyen voltak. Megcsodálta 
alkotásaikat a tarka nézőközönség és az 
idegen birálobi/ottság nem egyszer eísö 
dijat juttatott a magyar kiállítóknak. A 
legutolsó belgrádi kiállításon ugyancsak a 
magyar iparosak vitték el az első dijakat 
és a kamarai kitüntetéseket.

Hányszor találkoztunk a legelhagya- 
tottabb helyen és vidéken magyar mun
kával? . . .

A szerb megszállás nem akadályozta 
meg a magyar ipar fejlődését, mert a 
munka és a szaktudás minden akadály fö
lött győzedelmeskedett. A többség nem 
adhatott helyettük jobbat és helyüket ,sem 
foglalhatta el uj, szláv erőkkel. Jönni kel
lett egy uj nemzedéknek, ajmely hosszú 
esztendőkön keresztül dolgozva elsajátítja 
a rendkívül sokoldalú munka minden csin- 
ját-binját s verejtékkel bedolgozza, belop
ja magát az alkotás művészetébe. így a 
kisipar utolsó végváriként megmaradt 
ugyan a magyar szakavatott kezekben,



az utánpótlásnál azonban jelentkezett a 
szláv elemek előretörése.

A munkában és a küzdelemben rneg- 
edzödött szabadkai magyar iparosság a 
fölszabadulással életének uj, nagy kor
szakához érkezett. A belső megerősödés 
megindult; a magyar utánpótlás kérdése 
megoldódott és az egyes iparágak hely
zete megszilárdult. A fejlődés eredménye 
jelentkezett; az elmúlt két esztendő alatt 
több mint 300 iparos tett mestervizsgát 
és az iparlemondások száma lényegesen 
csökken. Az újvidéki és belgrádi piacok 
elvesztése az első esztendőben érzékenyen 
érintette ugyan a szabadkai iparosságot, 
de az uj poziciókat csakhamar kiharcolta

és legfőbb eredménye talán az. hogy lé
pést tud tartani a haladottabb és föiké- 
sziiltebb anyaországi iparossággal.

*
Az iparos társadalom a letűnt száza

dokban a város építője, összetartó ereje 
volt. Szerepe, jelenléte eszmei silkon is ér
vényesült: a várospolitikát nálunk a ma
gyar társadalomnak ez a rétege csinálta 
Elől járt és döntő volt a tisztes ipar sza
va. A megszállás ezt a szerepet megszün
tette, — de uj világunk talán visszahozza 
most és a város életének középpontjába 
állítja be derék dolgozónak.

A magyar társadalom törzse itt min- 
digre a magyar iparosság marad.

m m

Szabadka dalban és daltalanságban
Szülőfalumban még gyermekkorom

ban egy népi szólás-mondásfélére figyel
tem föl. A cséplőgépnél uzsonna után el
beszélgettek a kazaltulajdonosok, munká
sok s valamelyikük ezzel a szólással in
tézett el egy tréfás történetet: elkerülte 
mint a nagy urak Szabadkát.

Szabadka jómesszire — körülbelül 
hetvenöt kilométernyire — volt tőlünk. 
Akkor még nem láttam az ország harma
dik városát, de a tréfás hasonlat fülem
ben maradt. Szabadkához mindössze any- 
nyi közöm volt, hogy bátyám akkoriban 
került oda katonai szolgálatra. Bántott a 
fitymáló hang és a kíváncsiság, s később 
érdeklődtem is, hogy mi az értelme és 
alapja ennek a szólás-mondásnak. Köz
használatúnak éreztem s azt hittem, hogy 
valami érdekes történet fűződik hozzá. A 
magyarázat az volt, hogy Szabadkán át
utazott a király, a trónörökös, néhány fő
herceg is, de egyiküknek sem jutott eszé
be, hogy a nagy városba bepillantson. 
Sokkal kisebb helyeken is voltak olyan 
ünnepségek, amelyekre az uralkodó vagy 
a királyi ház valamelyik tagja ellátoga
tott. Szabadkáról, a nagy városról, úgy 
látszik nem vettek tudomást.

A szólás-mondás mégsem eresztett 
gyökeret. Talán valami alkalmi esemény

nyel kapcsolatban s csak nálunk kezdték 
használni, de azután elfelejtették. Nem lett 
szállóige Nemsokára Szabadkára kerül
tem a gimnázium első osztályába. Alkal
masint a lenéző vélemény emlékével is 
megokolhatom azt, hogy érdeklődőbben 
figyeltem: Írásban, dalban, történetekben 
hol találkozom a város nevével, amelyet 
most már büszkén a inagamének éreztem. 
Az iskolai földrajzi könyv úgyszólván csak 
azzal intézte el, hogy fontos vasúti cso
mópont és hogy közelében van a palicsi 
tó. Néhány hét múlva egy ifjúsági olvas
mányban, Zöldi Márton »Pista kalandos 
utazása« cimü izgalommal olvasott regé
nyében szivdobogtató örömmel botlottam 
bele városom nevébe. A regény kettős 
életű szereplője, Garabovics Szvetozár 
úri bandita és pénzhamisító szabadkai 
volt. Természetesen egykor élő személy
nek képzeltem s nagyon érdekelt volna, 
hogy hol lakott s vannak-e még olyanok, 
akik többet is tudnak róla.

A kaponyai győzelmes ütközet emlékét 
akkor még büszkén hirdette a turulmada
ras oszlop a főtéren. De ennek az emlék
műnek szavait itt vésték kőbe. Sokkal na
gyobbnak láttam a szabadságharc esemé
nyét, amikor egy hatalmas történelmi 
munkában is olvastam róla. Egy egysze-



rü ember, cisz fehérhaju öreg beszélt Pa
ganini századosról is — ő ugyan Paniga 
századosnak mondta — s megemlítette 
azt is, hogy a szabadságharc kaponyai 
csatájának hő^ét a zentai temetőben te
mették el. Magas márványkő jelzi a sir- 
ját, megnézhetem akármikor. A zentai úti 
temetőt gondolta, de én a zentai városi 
temetőre gondoltam. Ez a félreértés volt 
az oka annak, hogy évek múlva egy na
pon reggeltől estig kerestem hiába Paga
nini százados sírját Zentán az állomás 
melletti temetőben.

Közben Debrecen, Szeged, Kecskemét, 
Pécs neve minduntalan föl-fölbukkant egy- 
egy regényben, elbeszélésben, versben 
vagy dalban. Szabadkáról mintha nem is 
tudtak volna a magyar költők, írók és 
névtelen .daltermők. Tartalmat titkoló ko
moly kárpótlás volt az, hogy Petőfi »Kinn 
a ménes« kezdetű költeményében Sza
badka nevét is megemlíti. Később útiraj
zaiban és úti leveleiben is kerestem a név 
megismétlését. Itt már nem dicsekszik ve
le, pedig az Alföld rónaságának szépsé
géről szólva Halast és Szegedet is meg
említi. Vándorszínész korára visszaemlé
kezve Sárbogárd, Ozora és Szilasbalhás 
nevét is megörökíti. Egy kicsit izgatott a 
kérdés, hogy járt-e ezen a vidéken is és 
tudhatott-e valamit Szabadkáról.

Nem emlékezésnek irányított szán
dékkal és fölkészültséggel olvastam, de 
emléknek megmaradt bennem az az irás 
és az az ének, amely Szabadka nevét 
megemlítette. Biró Lajos egyik novellá
jának hőse Szabadkára utazott. Tömör
kény több írása Szabadka határinesgyó- 
jének embereit és életét is megszoptat
ta. Később Móra Ferenc és más szegedi 
iró is átpillantott hozzánk. Nem volt ne
héz a szuronnyal őrzött kerítésen sem 
meghallani és átvenni egy-egy üzenetet, 
mert mégis csak itt voltak a szomszéd
ságban. De a magamban és a magamnak 
tartogatott szigorúbb vélemény az volt, 
hogy az irók és a költők is elkerülik Sza
badkát, akárcsak a nagyurak.

A bácskai adomákban és tréfákban 
gyakran hozzákapcsolódik egy-egy sze
mélyhez Szabadka neve, legtöbbször 
ugyan csak jelzőnek, de ez sem város és 
az iró érdeme, hanem egyszerű személyi 
adata annak, akivel az érdekes eset meg
történt. Ilyen apró történetkék sokszor

említik Szabadkát is, sőt úgyszólván csak
is ezekben szerepel a város vagy vala
melyik régi megboldogult gazdag és mu
latós polgára. Szabadkai regémyhőst, jne- 
sét, ide irt vagy innen üzenő verset alig 
ismer az irodalom. Az irók és az iroda
lom hírverése nem sokat foglalkozott Sza
badkával és vidékével. A régi irodalom 
úgyszólván meg sem említi. Kazinczy ér
zelgős regényének hőse névszerint Bács- 
megyei, de ez csak név, nem Bács me
gyében élt és nem is látta ezt a vidéket. 
Csokonai, az ország kóbor garabonciás 
diákja állítólag Bács megyében is járt, de 
legföljebb úgy gyors gyalogvágtában Bács 
megye felső részén. Nem sokat alkalmat
lankodhatott errefelé, pedig neki való 
helyre is rá bukkanhatott Volna. Bizo
nyos, hogy ezen a tájon megtalálja a so- 
mogymegyei Dorottya vidám elbeszélő 
költeményének párját. Jókai regényeinek 
könyvtárában sok magyar város többször 
is színhelye egy-egy eseménynek. Sza
badkát, ha ugyan jól emlékszem, talán 
említi valahol, de kalandos képzelete itt 
nem időzött és nem is talált ide, pedig az 
egész országot keresztül-kasul beszágul
dozta, még a föld és a tenger alatt is ke
reste a megírni valót. Az otthon ülő Arany 
János pegazusa csak látszatra hidegvérű, 
valójában sok helyen pihentette és abra- 
kolta meg gazdája. Szabadka nevét és a 
bácskai tájat a nagy elbeszélő költő sem 
szőtte versbe. Ha erre vetődik és szét- 
nézdegél itt egy kicsit, alighanem meg
pillant az itteni táj és ember lelkében va
kum olyant, amit csak az ő szeme tudott 
volna meglátni. Mikszáth mint szegedi 
újságíró üzengetett Szabadkára, de mint 
regényíró csak felvidéki helyekről és em
berekről beszél. Gárdonyi szegedi újság
írói tolla is többször leírhatta Szabadka 
nevét, örökéletü írásaiba már nem men
tette át. Herczeg Ferenc a Gyurkovics- 
íiuk és leányok révbe evezéséről irt re
gényében Szenttamásra helyezi a Gyur- 
kovics-család kastélyát. Lesújtó értelem
ben mondatja regénye szereplőivel a ko- 
cintás nélkül kortyintó emberről, hogy 
iszik mint a csonoplyai tamburás, sőt a 
szabadkai jelzőt is használja. Egy Gyur- 
kovics-csemete, a szabadkai gimnázium
ban tanul, a másik a kalocsai jezsuiták
nál. Mind a kettő a legnagyobb gézen
gúz. A következő esztendőben helyet cse
rélnek, s a két gimnázium tanári kara kü-



fön-külön megállapítja, hogy az idei Gyur- 
kovics rosszabb a tavalyinál.

Ady életvonata még a nagy állomá
sok előtt egyszer kicsi híja, hogy nem 
délre kanyarodik Nagybecskerek felé. Egy 
támadó Írásában a bajai jelző nyomaté- 
kával emliti Tóth Kálmánt és versben el
jut Kalocsáig azzal a visszaemlékezéssel, 
hogy egyszer élete csúnya fokán, — pap 
akart lenni Kalocsán. Szabadka nem esik 
útjába. Kosztolányi Szabadkán született, a 
szabadkai kisgyermek költői panaszaiban 
érezzük a szabadkai és a bácskai hangu
latot és színeket s ráismerünk egy-két itt 
élő ember alakjára is. A város nevét 
sokáig tartózkodóan takarja. Egy későb
bi gyönyörű költeménye Szabadkáról 
szól, a város nevét verseimnek emeli, de 
már akkor, amikor Szabadkát elszakítot
ták tőle. Somlyó Zoltán egy ideig itt élt 
s egy kis regényét Szabadkáról irta. Gyó- 
m Géza ujságirói pályája is ide kanyaro
dott. Megérkezése után vallomásszerü 
írásban egy kissé idegenkedő hangon 
mondja el első szabadkai benyomásait. 
Juhász Gyula őszi mélabuval zengő lant
ján a Délvidék elszakitása után meleg kö
szöntő szavai szólalnak meg Szabadka fe
lé. Karinthy, amikor megismerkedtem ve
le és megtudta, hogy szabadkai vagyok, 
élete legkellemesebb két hónapjának mon
dotta azt az időt, amelyet annak idején 
Kosztolányiéknál töltött el. ígérte, hogy 
mégegyszer elzarándokol ide és irni fog 
Szabadkáról, de ha kurtán meg is emlé
kezett Szabadkáról, ígérete tartozás m a
radt. Krúdy Gyula Rózsa Sándorról szóló 
riportszerü írásában a szabadkai határ 
vágójárási kútját is emliti azzal, hogy a 
szegedi betyár egyik áldozatának holttes
tét ott találták meg. Móricz Zsigmond 
Rózsa Sándorról irt regényében átpillant- 
gat a szabadkai határba is. Talán más 
mondanivalója is lett volna a bácskai él
mények megírása után erről a vidékről, 
ha tovább él, mert a Délvidéket közvet
lenebbül csak élete utolsó szakában, ismer
te meg. Szekula Jenő kulai származású 
iró könnyű regényei több délvidéki he
lyet említenek Szabadka nevével. Tamás 
István két regénye itt játszódik le, de ez 
már az idegen uralom alá került Szabad
kát érdekesség kedvéért választja szín
helyül.

A megszállás idején az elszakított 
Délvidék irodalmában sem túlságosan gya

kori Szabadka neve. Egy vers elképzelé
sében itt mondatja el Hamletiéi a nagy 
monológot. A vers szerint itt nincs sem
mi s a dán királyfi itt hamar megtalálná 
a választ a kérdések kérdésére abban, 
hogy nem lenni. Itt-ott elszórtan és elrej- 
tetten még találkozunk Szabadka nevével 
és helyi jellegzetességének megemlítésé
vel, de ez mindig bizonyos keserű kény
szerűség és sohasem az öröm és megbe
csülés hangja.

A népköltészetben is kevésszer aka
dunk rá Szabadka és szabadkai szemé
lyek nevére. Tiz-tizenkét évvel ezelőtt 
összekerültem az egykor emlegetett gu
lyás-betyárnak, Pisze Matyinak bojtárle
gényével. Idős ember volt már s néhány 
pohár boradag íölhörpintése után eléne
kelte a Pisze Matyiről s egy-két szabad
kai eseményről szóló népdalt. Szabadka 
nevét ezek az itt sarjadt népdalok sem 
említették.

A megszállás idején a magyar irre
denta müdalok, újságcikkek és elbeszélé
sek Szabadkát is emlegették, de koránt
sem annyiszor, mint Kolozsvárt vagy Kas
sát. Ez a múlt. A jövő? Sokkal biztatóbb. 
Szabadkáról és vidékéről az Írónak és a 
költőnek is lesz még szégyenkezésnélküli 
elmondanivalója, s az eddig meglehetősen 
daltalan város többet hallat majd magá
ról s figyelemre méltóbbat is mond éle
téről, lakóiról, múltjáról és nevéről isme
rőseinek és híveinek szavával az egyete
mes magyar életnek.

Serényi János

T e  ó r i á s i  . . .

Alföldi táj, te ó r iá s i lé lek .
S zelek  sóh a ja  s  p árák  könnyes öble. 
Z sarnokhatalm u bolond, nagy é let!
k én y t csurgathatsz rám . aranyat, égőt,
De zord  zúgásod öröm öm  csatázza  
És kön n yeidtől fé ln ek  itt ez  é lő k !
T engerbe süpped vagy  ela lsz ik  kedved , 
T öbbször vagy  ostor, mint gyógy ító  m osoly  
B ensőd  roba ja  veri fe l a  csended.
T ékozo lsz  a jóságga l, indulattal.
F én y ed , viharod p azaro lod  egyre .
R aboddá lettem  lázas ám ulattal!

Stádler Aurél



Szabadka nagy bünpere
Azt mondják, hogy tündéri nő volt.
Én amikor találkoztam vele, úgy né

zett ki mint jó polgári módban élő tejes
kofa. Szinte áradt belőle a tej enyhe illa
ta, szőke haját megszürkitette az idő, az 
egykori szép múltból nem maradt meg 
rajta semmi.

Harminc éves volt, amikor az egész 
országban csak róla beszéltek, azóta is
mét eltelt harmincegynéhány esztendő, 
tisztes matrona lehet manapság, mert azt 
h'szem hogy még mindig él, s valóban te
jet mér valamelyik pestkörnyéki faluban, 
ha ugyan szerepel a kijelölt tejkereske- 
ciők között. Mert Haverda Máriából, az 
egykor tündérien szép Haverda Mariská
ból, a márianosztrai fegyintézet levegőjé
ben penészedésnek indult gyilkosból mi- 
limári lett. Szinte dicsekedett, hogy mi
lyen jól megy a sora, amikor tizenöt év
vel ezelőtt betoppant a szerkesztőségbe, 
mondván, hogy egy-két napra lerándult 
Szabadkára, megnézni, élnek-e még az 
ismerősök.

Kövér*volt és — mondom ,— tej- 
szagu.

*
Talán nem is lett volna olyan nagy 

szenzáció a Haverda-ügy, ha nem ér ben
nünket a nyugalmas béke korszakában. 
Még az első világháborúnak sem éreztük 
a szelét, tespedtünk a jólétben, nem ve
sződtünk problémákkal, s az újságban va
dásztuk az eseményeket, amikor eldör
dült az a revolverlövés, amely kioltotta 
egy szabadkai uriasszony életét, s amely 
nyomán olyan bünper támadt, hogy fel
kavarta az egész város nyugalmát, egy
re dagadt, hullámzott és a hullámok csak
hamar átcsaptak az egész ország terüle
tére, mert mire harmadszor is bíróság elé 
kerültek a bünper vádlotíai, Ungvárott ép 
úgy tudták, hogy ki az a Jánossy, Vojt- 
ha. ki az a Haverda Mariska, mint Sza
badkán, vagy Szegeden.

Nagy per volt, tele változattal, szen
zációs fordulatokkal, sok sok pikantériá
val, s mindennek hátterében húzódott a 
piszkos anyagiasság, mint az okozat ere
dendőd. Olyan per volt, amelyből nem 
maradt ki az akkori Magyarország egyet
len hires büntetőjogásza sem, s amelyen

hónapokon keresztül csámcsogott a béke
beli közvélemény.

Ennek részben az a magyarázata, 
hogy szereplői előkelő társadalmi körök
ből kerültek ki. Nézzük csak, hogy kik 
voltak a szereplők?

A meggyilkolt Haverda Boldizsárné, 
született Szukop Mária, dúsgazdag famí
lia leszármazottja, aki maga is duskál- 
kodhatott volna a földi javakban, ha nem 
élt volna olyan szerény körülmények kö
zött, mint amilyenek nevezetessé tették 
az egész városban. Azt mondják, hogy 
minden krajcárt a fogához vert, inkább 
nem evett, csak hogy pénzbe ne kerüljön, 
ezreket érő ékszereit soha senki nem lát
ta mert félt elővenni azokat, nem tartott 
cselédet, nem hivatott mosónőt és maga 
ment ki kosarakkal a szőlőbe az érő gyü
mölcsért, amit igyekezett minél jobb áron 
eladni a hetipiacokon. Férje ügyvéd Volt, 
szintén gazdag ember, amikor a tragédia 
bekövetkezett már nem volt az élők so
rában.

Haverda Mária, egyetlen gyermekük, 
a lehető legjobb nevelésben részesült, s 
amikor kikerült az iskolapadból, hamaro
san dédelgetett kedvence lett a társaság
nak. Körülrajongták a férfiak, főkép a hu
szártisztek, mindenki szerelmes volt be
léje, alakja, szépsége, modora tették any- 
nyira vonzóvá. Természetesen hamar 
férjhez ment. Apja ügyvédember létére 
körültekintő volt, amikor a jövendőbeli 
vöt kellett kiszemelnie a sok jelentkező 
közül, s választása olyan férfire esett, aki
nek higgadt fellépése, szépen induló köz- 
igazgatási karrierje, szolid életmódja meg
felelő garanciának látszott arra, hogy jó 
kezekbe kerül majd a családi vagyon. Ez 
a férfi Jarmatszki Sándor, Újpest város 
főjegyzője volt.

Vojtha Antal huszárszázados volt, 
Szabadkán teljesített szolgálatot és min
dennapos vendége volt a Haverda-csa- 
ládnak. Szerelmes volt Mariskába, kitar
tóan udvarolt, szórta a tiszti fizetést, han
gos mulatozásairól, lovagiasságáról legen
dákat beszéltek. Kitartó volt még akkor 
is, amikor szerelme más oldalán bevonult 
a házaséletbe és tény az, hogy Haverda 
Mariskának is tetszett a délceg katona
tiszt, aki túlnőtt a polgáriasságon, s nagy-



vonalubb életlehetőségeket sejtetett, mint 
a szürke újpesti köztisztviselő. Nem is 
tartott sokáig a házasélet. az első gyer
mek születése után megszakadtak a há
zastársi kapcsolatok és csakhamar törvé
nyesen is kimondták a válást.

Jánossy Áldár volt a legjelentéktele
nebb társadalmi állású figura a társaság
ban. Aljegyző volt Újpesten, Jarmatszki 
keze alatt dolgozott, ő is szerelmes volt 
Haverda Mariskába, akivel főnökén ke
resztül ismerkedett meg, s ez az olthatat- 
Ian szerelem juttatta a börtönbe. Gyak
ran lejárt Szabadkára és valóságos játék
szere lett a másik kettőnek, Haverda Ma
riskának nem volt olyan kérése, amit ne 
teljesített volna és amikor egyszer azt 
kérte, hogy a kedvéért gyilkolja meg a 
mamát, erre a feladatra is készséggel vál
lalkozott.

Miért kellett megölni Haverda Bol- 
dizsárnét?

Az az életmód, amely annyira ismert
té tette Vojtha Antalt és az a vágy amely 
ennek az életmódnak a zavartalan fen- 
tartása iránt égett Haverda Mariskában 
sok pénzt igényelt. Olyan sok pénzt, ami 
mellett eltörpült a katonatiszti fizetés, 
már pedig más jövedelem nem mutatkozott 
sem égen, sem földön, tekintettel arra, 
hogy az özvegy kíméletlenül ráült min
den fillérre, s Mariska a szűkösen kimért 
zsebpénzen kivül /semmihez sem jutha
tott. Sokat töprenghettek azon kettesben, 
hogyan lehetne az életet széppé, kelle
messé tenni, hogyan lehetne hozzájutni a 
vagyonhoz és a sok töprengés vezette 
őket arra a gondolatra, hogy el kell ten
ni láb alól. az öregasszonyt. Ha minden 
jól sikerül, az ölükbe hull a hatalmas va
gyon és élhetik világukat. Körülnéztek és 
megakadt szemük Jánossyn. Kitűnő esz
köznek bizonyult a vak szerelmes, akinek 
elég volt Mariska részéről egy-két ked
ves szó. Utóbb ő is rájött, hogy becsap
ták, félrevezették, s majdnem az lett a 
vége, hogy mig ő a börtönben ül. a má
sik kettő célt érve, a hatalmas vagyon
nal a zsebben ki vitorlázik valamerre A- 
merikába megteremteni a boldogság szi
getét.

Még ma is érthetetlen, hogy nem lá
tott át a szitán, hogy nem vette észre a 
rejtett szándékot Mariska kérése mögött. 
Tény azonban az, hogy vállalkozott a

gyilkosságra, beszerezte a revolvert, 
1909 április 19-én reggel lelőtt Pestről 
Szabadkára, délután hat óra tájban lesbe 
állt a Szegedi-ut egyik mellékutcájában, 
tudván azt, hogy arra kell jönnie a szőlő
ből Haverda Boldizsárnénak, kivárta, mig 
az öregaszony alakja feltűnt a homály
ban. majd közvetlen közelről rálőtt és a 
golyó halálosan megsebezte Haverdánét.

Ügyesen csinálta, sokáig senki sem 
sejtette, hogy ki volt a gyilkos, Máriára, 
Vojthára nem is mertek gyanakodni, Já
nossy pedig annyira jelentéktelen figurá
nak látszott, s annyira nem volt feltéte
lezhető, hogy szerelmes létére másik két 
szerelmes engedelmes rabszolgájává vál
jék, hogy őrá gondoltak a legkevésbé.

Ám a lavina mégis elindult. A nyo
mozás szálai egyre közelebbjutottak a tri
óhoz, s elérkezett az a nap, amikor ala
pos gyanú alapján a rendőrség kezdett 
kellemetlen kérdéseket intézni Haverda 
Mariskához. Semmiről sem tudott, Vojthá- 
nak pedig jó lepel volt a tiszti uniformis. 
Jánossyra ekkor még senki sem gondolt.

*
Hiába minden, az igazsáfg mégis ki

pattant. A rendőrségi bűnügyi osztály ak
kori vezetője jó rendőr volt és mint ki
derült, kitűnő lélekbúvár is. A szálak any- 
nyira körülfonták Mariskát, Vojthát és 
Jánossyt, hogy most már meggyőződés
ként élt benne az a gondolat, hogy ők a 
gyilkosok, de nem volt sebezhető pont, 
amin keresztül hozzájuk lehetett volna 
nyúlni. Mégis határozott: Jánossyt őri
zetbe vette és felvitette a rendőrségi fog
dába. Ugyanaznap beidézte Haverda Ma
riskát és Vojtha Antalt is kihallgatásra 
Régi, de kipróbált rendőrfogást alkalma
zott. Elsősorban lehozatta a cellából Já
nossyt és megrríondta neki, hogy mindent 
tud. Tudja azt, hogy ő a gyilkos és tudja 
azt is, hogy Mariska, valamint Vojtha a 
felbujtók. Igyekezett a lelkére beszélni, 
hogy tegyen beismerő vallomást, igyeke
zett felnyitni a szemét, hogy észrevegye 
azt a szerelmet, amely Mariskát Vojthá- 
hoz láncolja, megmagyarázta neki, hogy 
ebben a szerelemben neki semmi keresni 
valója nem lehet és csak játékszer volt, 
csak eszköz ahhoz, hogy megszerezzék az 
anyagiakat is kettőjük boldogulásához.

Jánossy meghökkent, de nem hitt a 
rábeszélő szavaknak. Tagadott.



Most következett a kipróbált rendőri 
fogás.

— Kedves barátom — mondta a ren
dőrkapitány, — ön nem hisz nekem, én 
tehát bizonyitékkal is szolgálok. . .  Nem
sokára itt lesz Haverda Mariska és Vojt- 
ha Antal, ha kiváncsi rá, hogy miről be
szélnek, fáradjon be abba a szekrénybe 
és maradion csendben. — Ezzel rámutatott 
a szobában álló nagy irattári szekrényre

Jánossyban győzött a kíváncsiság és 
bement a szekrénybe.

Mariska és a huszár már az előszobá
ban. várakoztak.

A rendőrkapitány most bekérette 
őket azzal, hogy néhány kérdést szeret
ne hozzájuk intézni.

— Kérem a legnagyobb készséggel 
— hangzott a válasz — bár azt hisszük, 
hogy' mindent elmondtunk, amit tudunk.

— Égy pillanatra — ugrott fel aszta
lától a rendőrkapitány, — hozok papirt a 
jegyzőkönyvhöz s azzal kiment a szo
bából.

Haverda Mariska és Vojtha magukra 
maradtak, .s beszélgetni kezdtek .

Eltelt tiz perc, mire a rendőrkapitány 
visszajött, néhány sablonos kérdést inté
zett hozzájuk, s aztán mindkettőjüket el
engedte.

Egy perccel később Jánossy kirúgta 
a szekrényajtót:

— Kapitány ur mindent elmondok..  
Én vagyok a gyilkos és ők beszéltek rá.

Valóban elmondott mindent, vallomá
sáról jegyzőkönyvet vettek fel és a sze
relmesek talán még haza sem értek, ami
kor detektívek mentek értük.

Mindhárman az ügyészségre kerültek. 
#■

A város olyan lett mint egy méhkas. 
Ilyen szenzációról nem is mertek álmodni 
az emberek. Pártok alakultak és megosz
lott a közvélemény. Sokan akadtak, akik 
esküdtek Mariskáék ártatlanságára és egy 
szerűen őrültnek nyilvánították Jánossyt.

Ki merte volna feltételezni az előkelő 
úri dámáról és a daliás huszárszázados
ról ezt a rettenetes bűntényt?

Mindamellett vizsgálati fogságban 
maradtak, elkészült a vádirat és kitűzték 
az esküdtszéki tárgyalást is.

A szabadkai tárgyalásból azonban 
nem lett semmi. Ennek két oka volt. Az 
egyik az, hogy az ügyészség egyik ga
vallér tagja rózsacsokrot küldött be a cel

lába Mariskának , a másik pedig az, hogy 
a bírói tanács egyik tagja a tárgyalást 
megelőzően cikket irt a helyi lapba a Ha- 
verda-ügyről és az a gyanú merült fel, 
hogy befolyásolni akarja az esküdteket. 
A történtekről nyomban jelentést tettek 
a felsőbb igazságügyi hatóságoknak, mire 
a szabadkai tárgyalást lefújták és a sze
gedi törvényszéket jelölték ki a tárgya
lás megtartására.

Ekkor már országosan beszéltek a 
bűnügyről és soha olyan nagy érdeklődés 
nem nyilvánult meg bűnügyi tárgyalás 
iránt, mint amilyen ezúttal. Haverda Ma
riska védelmét az akkori legkiválóbb bün
tetőjogász Lengyel Zoltán vállalta.

A tárgyalás megkezdődött, kihallgat
ták a vádlottakat, a tanukat, a szakértő
ket, majd a szokásnak megfelelően felad
ták a kérdéseket az esküdteknek, hogy 
bünösek-e a vádlottak — és az esküdtek 
nem-mel szavaztak.

Németnél szavaztak, s ez egyenlő volt 
a felmentő Ítélettel.

Haverda Mariska diadalmenetben 
hagyta el a fogház épületét, az emberek 
ünnepelték és virágokat szórtak a lába 
elé.

Ez a szépség varázsa.
Az ügyész kifogásokat emelt, s addig 

addig, mig a Kúria megsemmisítette a fel
mentő Ítéletet. Uj tárgyalást rendelt el és 
ennek a tárgyalásnak a megtartására a 
budapesti törvényszéket delegálta.

Haverda Mariska és Vojtha Antal ek
kor már lent napoztak Dalmáciában, Já- 
nossy pedig Pestről szorgalmasan küldöz
gette nekik a zsarolóleveleket. Mert Ha
verda Mariskáék tele voltak pénzzel. Já 
nossy pedig egy árva fillér nélkül koplalt. 
Vodtiha megunta a zsarolást és azt aján
lotta Jánossynak, hogy vándoroljon ki 
Amerikába, Küldtek is neki valamennyi 
pénzt útiköltségre, de olyan keveset, hogy 
csak Fiúméig juthatott, innen úgy tudott 
visszatérni Pestre, hogy eladta minden 
felesleges ruháját.

A Kúria határozata Dalmáciában érte 
a szerelmes párt, s Noviból vitték fel őket 
a detektívek a pestvidéki ügyészségi fog
házba.

Ha kicsit késnek vele, hajón kellett 
volna utánuk menni Amerikába. Mert már 
minden előkészületet megtettek erre a 
kéjutazásra.



Pesten aztán az esküdtek alaposab
ban belemélyedtek a dologba. Meghány
ták vetették a kérdésekre adandó vála
szokat és végül is arra a kérdésre, hogy 
a vádbeli cselekmény elkövetésében bíi- 
nösök-e a vádlottak, igen-nel válaszoltak.

Haverda Mariska tizenkét évi fegy- 
liázat kapott, Jánossy tizet és Vojtha 
nyolcat.

1910 október 12-ikén hajnali három 
órakor hangzott el az Ítélet, amely jog
erőre is emelkedett.

Azóta mindhárman visszanyerték 
szabadságukat. Jánossyról senki sem tud 
semmit. Hová tűnt, mivé lett, rejtély. .Vojt
ha Amerikába vándorolt és beállt egy ze
nekarba magyar nótákat játszani. Évek 
óta felőle sincs semmi hir. Lehet, hogy 
már nem él. Haverda Mariskából mint 
említettem milimári lett, s ha él, lehet 
hogy még megirja emlékiratait. Pénzért/ 
Miért ne? Örök életében szerette a pénzt.

Magyari Domokos

Rabok a pusztában*
Comes de Soro generális, temesvári 

várparancsnok 1794 júniusában elren
delte. hogy a kazamatákat ki kell ürí
teni.

A rabokat négyesével egymáshoz lán
colták és június 12-én felsorakoztatták 
a várudvaron. Négyfontos profuntot ka
pott mindegyikük és egy váltás fehér
neműt a tarisznyájába. Vidáman zajong- 
va csoportosultak, örültek a szabadság
nak, hogy ismét rájuk süt Isten napja, 
nem bánták akármi lesz. Ha túlnagy 
volt a zaj, a foglárok néha közéjük 
c sörei í tettek.

Nyolc óra felé puskás svalizsérnk 
fogták körül a térséget. Valami paran
csot olvastak fel a katonák köziül, a ra 
bok azt nem hallották, aztán a sok por- 
kolláb hosszú pálcákkal megkezdte né
gyesével az elitéltek kiterelését. Dalolva 
indultak a sáncárkon át, láriccsörgés 
között vonultak a városon keresztül, a 
polgárok szájtátva bámultak utánuk. Aki 
kijött kíváncsiskodni a kocsiútra, azt 
puskatussal kergették vissza a katonák.

—  Félre az útból, hé!
Délnyugat felé indult a menet. Mind

egyik csoportot csak lazán zárták körül 
a katonák, azokat hiába kérdezgették a 
megláncolt foglyok: morvák voltak és
nem értették a szót.

Délfelé már Kisbecskorek utcáin por- 
zottak az ütemes léptek. Csatádon és

Irta : Majtényi Mihály

Komlóson át haladtak, a komlósi ura
dalom pajtáiban meghált az egyik cso
port, a másik éjszaka is folytatta útját 
Kikinda felé. Sokan kidőltek, ezeket át
vet le valamelyik lassabban haladó csa
pat. Káromkodva, zajongva, énekszóval 
haladtuk a bánáti rónaságon át, hangos 
lánccsörgés között a temesvári kazam a
ták rabjai.

Három napig tartott a vonulás. Be
cséig hajszolták őket a katonák, itt volt 
ismét általános gyülekező. Alig leheteti 
ráismerni azokra, akik Temesvárról há
rom nap előtt elindultak: a penészes le
kér arcokat kicsipte a szél, a napsütés 
mégha r ni tolta, új fehér ruhájukat vas
tag por fedte. Húszán kidőltek útközben, 
nyolcán szökést kíséreltek meg, kettőt 
közülük agyonlőttek. Egy idős ember 
Beodránál szívszélhiidésben halt meg 
hirtelen, el is temették rögtön, papot 
sem hívtak, a svalézser őrmester mon
dott rövid imát sírja fölött.

723 rab indult el Temesvárról, Becsé
re már csak ötszázan érkeztek meg.

Az uradalmi csűrökbe zárták őket, 
reggel másféle katonák jöttek, csajkások 
a Tisza felől, ezek vették át a télezel 
embert. Kihajtották a rabokat a Tisza -

*  R észlet M ajtényi M ihály »C sászár csa 
tornája« cimü az ősz folyamán m egjelenő tö r
ténelmi regényéből.



paitra. megkezdődön az átszállítás a 
túloldalra, bárkán és csónakokon. Fel
vont fegyverrel álltak őrt a szerezsánok, 
meg így is négyen kísérellek meg sző
kéid: a vízin vetették magukat együtte
sen. Lövések porzottak a víz fölött, ha- 
iálordítás vegyült az evezők zajába

Május 16-án délelőtt a régi sörház 
udvarán volt ujabb sorakozó Óbecsén. 
V péterváradi erőd tisztjei számlálták 
meg a rabokat: 496 embert.

Aztán délnyugatnak hajtották őket. 
Földvár felé. Nem tudta senki közülük, 
mi végből.

Négyen voltak a sorban. Minden sor 
mellett prófosz, hosszú pálcával.

Középen kettőjük lábát egymáshoz 
láncolták, ezek jártak legrosszabbul, 
mert nemcsak testük terhét cipelték, ha
nem a láncét is. Nem volt súlyos ez a 
lánc, de akadozott minduntalan. Egy- 
s>erre kellett lépni, egyiknek jobb, má
siknak bal lábbal, különben összekeve
redtek a láncszemek. Féltucat ilyen sza
bálytalan lépés és megszorult a bilincs, 
amitől az egész sor hátramaradt. Ügyel
ni kellett az ütemes léptekre, ezen úgy 
segítettek, hogy számoltak egyszerre. 
Egy, egy, egy, egy. Ütemesen hangolt 
a kiáltás egész délelőtt: őrjítő volt.

Őrjítő volt ez az ütem és kiáltozás 
reggeltől estig. Marta a testef, a lelket, 
kiszítta az erőt. Ha az egyik támolyogni 
kezdett, megbénult az egész sor.

— Ne rángass úgy, átkoott!
Nem volt pajtásság ebben a hajszá

ban és ezt is akarták talán a rabtartók. 
Ügy láncolták egymás mellé a legellen
tétesebb foglyokat. Rablógyilkos mellé 
politikai rabot. Nagy mellé kicsit. Bé
kés mellé dühös természetűt. Már 
amennyire ismerték őket.

Kisebesedett az őrök lába is a hajszá
ban. Miért nem lovaskatonákkal haj
szolták a rabokat? Olyan volt a hangu
lat a katonák között is. hajlandók vol
tak bármely pillanatban felkoncolni a 
foglyokat, csak ne tartson tovább a 
hajsza.

Messze van még a földvári sánc. Két

óra járásnyira legalább.
*

Valaki az ördögök nagyanyját em
legette a töltésoldalban. Hogy milyen 
lassan jön a transzport! Félnégy felé 
jár és hírük-hamvuk sincs még!

—• A pétervá'radiakat régen elhaj
lottak. Itt vágták ál énekszóval a falut.

rI ejképü fiatal katona jelentette ezt 
lelkendezve. Csákója mélyen a fülére 
csúszott, edhúzta száját, úgy nevetett.

— Ezután nem ásunk!
— Nem bizony, bundás. Puska a 

kézbe és csiba. Ássanak majd ők.
Fűben heveredett a biztató, vén ob

sitos, fűszál volt a szájában, azt törte 
fogával, időnként kiköpött egy darabot. 
Nem látja a káromkodó ember, a strá- 
zsamester ott a földtúráson túl. Ha lát
ja, odacsördít egyet biztosan. De az most 
a rabokat lesi. Félezer embert jelentett 
Becséről a lovashírnök. A Tiszán át hoz
ták őket valahonnan.

Máriát emlegeti folyton a mosdat- 
lanszájú. Meg azt, hogy mikor lesz itt 
munka.

Nagysokára, félórára talán énekszó 
szál) a nádas felől. Mint a 'rekedt ke
replő hangja, olyan. Inkább üvöltés. És 
túlszárnyalva mögötte az ütemes kiáltás, 
elnyúló, fájdalmas, panaszos: Egy, egy, 
egy, egy.

A csákós strázsamester felágaskodik, 
szeme megvillan, egyetlen szemrántással 
maga mellé csődíti a strázsákat.

Megjöttek!
Négyszázkilencvenhat ember össze

sen.
Hétszázat délről hajtottak, Péter vá- 

radjáról. A Dunán eszéki rabokat szállí
tott a hajó, Károly városból is útban volt 
egy csoport, azokat szekerek hozták Ve
rőcénél. A szegedi börtönből puskás, 
kardos hajdúk nógatták az elítélteket 
déli irányban. Láncban ezek is, oldalu
kon profuntos tarisznya. Egy váltás fe
hérnemű, így szólt a parancs. Már aki
nek van, röhögtek vastagon a városi 
tömlöc pandúrjai. Mit gondol a kincs-



fár,- nálunk is úgy megy ez, mini a vér
beli kazamatákban?

— Fenének hajtják erre ezt a sok 
embert? — tört ki a vámos a röszkei 
kapunál.

—• Kaszára, kapára, kit hogy —  
hangzott a válasz, amelytől nem lett 
okosabb a kérdező.

Nemesember nem volt a szegediek 
között, inkább kapcabetyár, szegényle
gény, meg cigány. A cigányokat azzal 
rémítgették: akasztani viszik őket Szent- 
mihályra.

A többinek m ár megsúgta a pandúr- 
őrmester: ásni mennek délre. Árkot ás
nak. mert úgy rendelte a császár, aki 
még a nemes városnak is parancsol.

Ludastól homokban járt a lábuk. 
Szabadkát elkerülték, ne legyen ribillió 
a jöttük. Pusztákon vágtak át, aztán 
egyszerre megváltozóit a táj. Apró dom
bok közt kanyarodott az út. s a hajdúk
nak ugyancsak ügyelni kellett, ne szök
jön meg a földhaji ás mögött valamelyik 
fogoly.

Ezeket Kúlának vitték, a szegedi ra 
bokat. Voltak vagy harmincán.

Szakadatlanul tartott a vándorlás. 
Pozsonyból is ereszkedtek íalá párszáV 
zan, kicstári rabok. Komáromnál duplá
ra nőtt a számuk. Átvágtak a Duna 
jobbpartjára. így haladtak Mohácsig.

A falvakban a nén az utcára kifutott 
eléjük. Volt, ahol leköpködték őket, m ás
hol kenyérrel, gyümölccsel kínálták. Sok 
zsellérfaluban félreverték a harangot és 
kaszával, kapával, ásóval vonult a la
kosság. Csak amikor a lovaskatonák 
kardja megcsillant a napfényben, akkor 
nyugodtak meg: lánc van a kezén a sok 
rabnak, nem kell félni!

*
A földvári töltés mögött sorakoztak 

négyesével a temesvári rabok. Most már 
tudták a kiáltozó katonáktól, zsellérek
től, hogy lekerül róluk a bilincs. Azt is 
tudták, hogy ásniok kell majd. Mit és 
meddig? Kinek mi gondja rá! Ásni kell.

—  Látod öcsém azt a tornyot ottan?
— - Áztat9 Hát látom.

Addig ásunk éppen. Oszt ha oda
érünk, még hétszer addig.

Évődtek velük a katonák. És örültek: 
ezután ezeknek jut ki a munka, az ő ke
züket töri az ásó. A katona csak strázsál.

Elvitték a sereget egy hónapja idesto
va. HadbaVitték a francuz ellen a Splé- 
nyi ezredet, a Toscana ezredet, elvitték 
ástak mind addig a fekete pusztaságban 
az árka szokat, a pattantyúsokat — itt 
-  most nem maradt belőlük más, csak 
az újonc és az obsitra hajló öregje. Strá- 
zsának.

Megcsillant a rab szeme, amikor le
verték róla a bilincset. A szemhatárt ke 
rés te, amely végtelen ezen a tájon. Meg 
is indult menten, boldogan, lánc nélkül 
hosszú napok óta.

-  Nem arra pajtás, hé, ki szú rád a 
szemed!

Akkor látta csak hová terelték. Ma
gas spanyol lovasok fogták körül a te
repet tüske és ág egymásba fonva. Ezek 
mögött felvont fegyverrel a katonák.

Nincs út kifelé a pusztába. Asm 
keli.

*
Töretlen ugar. árterület repedezett 

medre volt a párszáz öles szakasz, amit 
körülfontak a magas spanyol lovasok, a 
rabkerítés. A vezérbábot már kitermel
ték előzőleg a katonák és zsellérek, ah
hoz mérték a rabok most további mun
kájukat. Kis csapatokban izzadtak a csá
kány alatt, a kemény földet vágták ki 
előbb. A kapák csak aztán kerültek elő, 
a felvágott felső réteget vitték a kijelölt 
töltésoldal magasságába.

Déltájban megcsillant az ásó is a ra 
bok kezében. Innen már puhább réteg
ben, ásva nyomultak a mélység felé.

A kerítésen belül káplárok, strázsa- 
mesterek cirkáltak, pálcával kezükben, 
arra ügyeltek, dolgozik-e a rab. Tizenöt
húsz ember fogott körül egy árkászt, az 
diktált kegyetlen iramot. Mert úgy szólt 
a parancs, hogy dupláját végezze mind
egyik rab, eleget késtek úgyis.

Reggel még versengve csattogott a



szerszám, ebédre már ellankadtak, a na
pot kémlelték minduntalan.

— Ördög az anyád, az ásót nézd, ne 
bámulj!

Csattant az iitleg itt is, ott is. Az 
okosabbja be sem várta a nógatást. In
kább dolgozott.

Kifordult a fekete föld mindegyik 
mozdulat nyomán, kukac bújt elő a 
mélységből, a következő ásónyom ketté
szelte a férget. Tovább gyűrűzött vadul, 
még egy mozdulat és a sűrű feketeség 
újból betemette.

Vízben topogott a láb sok helyen. 
Bővizű erek ezek, a talajvíz szivárog kö
ze! a felszínhez, vagy a Tisza felöl. Ezt 
körülássák. megkerülik, vagy lapátolják 
a vizel. Dagad a sár a lapát nyomán, 
mintha ördögök ásnának, derékig fe
kete mindegyik. Beleköpnek tenyerükbe, 
sarat köpnek, aztán lassan, inkább térd
del kilökik a földet maguk elé. Aki két 
karjával véli a lendületet, félóra múlva 
úgv érzi a fáradságot, mint akit kerék
betörtek.

Cöveksor jelzi a csatorna szélét. Ha 
már lent járnak a mélyben, árkászka- 
tonák ereszkednek megint alá, ezek a fe
nék szélességét cövekelik meg, mérics
kélve. Nem érti ezt a rab, s ha érti is. 
egykedvűen bámul: pár percre legalább 
megáll körülötte az iram.

Feneketlen mélység él a meghajszolt 
emberek tekintetében. Ügy tapad a föld
höz, a sárhoz ez a tekintet, mintha vele 
ásna, segítene gazdájának. Ha oldalt 
hányja a földet, egész testével segít, ha 
előre, megbicsaklik kevéssé a térde. Mint 
egy félbemaradt imádkozó mozdulat, 
ezer imádság a szabadulásért.

Ringó végtelen embermező hullám
zik a rabkerítés mögött. Lépésben siily- 
lvednek alá, most még csak térdig gá
zol a földben a rab, aztán derékig. E l
tűnik a válla, a feje, leszáll a környék
beli mezők szintje alá egész a csatorna 
fenekéig.

Vakondmódra fúródik a meder va
lamerre. Azt beszélik, hogy a Dunáig 
ásnak, egész a Dunáig, Szentséges Atya
úristen!

Lassú lépésben örökké. Télen, nyá
ron, látástól vakulásig.

*
Hosszú, hosszú hónapok teltek el így, 

maga az örökkévalóság.
Már ötször szedték fel a rabkerítést, 

nyugatnak tolták a karókból és szöges 
ágakból font spanyol lovasokat. Új őrök 
jöttek, alighogy összebarátkozott a ré
giekkel a csoport. Ne legyen túlvastag a 
barátság, a szövetség, a szegény ember. 
Azé, aki láncok közt a földet túrja a 
kerítés mögött, meg aki felvont puská
val. vigyáz, rá.

Friss vesszők suhogtak reggeltől es
tig. Kegyetlenek voltak ezek a morva 
katonák, rátartiak, hajszolták a rabot 
alkonyórán túl is. Akkor fujatott csak 
takarodót a strázsamester, lánc került a 
lábukra és terelték őket kettesével a bá
nik felé.

Elejiben együtt maradlak a temesvá
riak. Aztán járványféle tört ki köztük, 
megritkultak a sorok. Néhány pozsonyit 
és károlyvárosit hajszoltak helyükbe a 
dunai szakaszról: ott szépen haladt a
munka és volt ember bőven. Az elárvult 
ásókat új kezek ragadták fel, egyre 
nyúlt, kígyózott az árok befelé, nyugat
nak.

Elérték a fekete mocsár ingoványail.
Partosabb részeken felverték a kunv- 

hószerü zárt barakokat. T íz —húsz em
ber szorongott a szűk odúban éjszaka. 
Nappal, tilos volt a szó, éjszaka boltia- 
radtan jött a rab munkahelyéről, rá
dobta testét a szalmára és rögtön horkolt 
is. Csak a pozsonyiak suttoglak egymás 
között, az ujonnanjjöttek. Valami ösz- 
s/etartozás érzését hozták a dunai sza
kaszról, átbeszélgetett nyári éjszakák 
emlékét talán a nagy víz mellől, amikor 
még tisztán ragyogtak a magasban a 
csillagok. Ólakba zárva egymást mele
gítették, akadt még szavuk az életre is, 
egynéhánynak legalább.

A morvák mondták, a katonák: ezek 
mások, a pozsonyiak. Mindig jár a szá
juk. Hallani fészkelődésíiket éjszaka, a



láncokat úgy csörgetik, mint a fenye
g e t i

No hiszen —  szólt az őrmester és 
röhögött. Majd jobban a szemük közé 
néz.

És beleírta jelentésébe amit. hallott.
A kapitány azonban széttépte a je

lentést és legyintett. A károlyvárosi és 
pozsonyi kazamaták politikai foglyokkal 
voltak tele, tudta jól. Ezek nyakasak, 
protestálnak örökké, közbenjáróik van
nak. hagyni kell a dolgot.

Majd megtöri őket is a fekete mo
csár.

*
Csönd volt a pajtában. Csak nagyso- 

kára hallatszott suttogás:
— Alszol pajtás?
A lippai. akivel összeláncolták, olá- 

ju! diinnyögött valamit. Ezzel ugyan 
nem megy sokra, alszik.

Mégis, alighogy elhangzott a szó, ket- 
len is jelentkeztek.

—■ Csont.
Kinyújtotta kezét, a levegőben talál

kozott egy másik tenyérrel. Száraz ke
nyér volt benne. Megindult az éjszakai 
cserebere.

Két tucat ember feküdt a szalmán a 
sötétben.

A strázsa cuppogó léptekkel járta a 
sarat odakint, még irigyelte is a pihenő
ket. Aztán leült a barak tövébe és hall- 
gatózotí. Nem érti ugyan, amit ezek 
szólnak, mindegy, csak beszéljenek. Csak 
emberi szó legyen a vad, sötét éjszaká
ban, a lápok mellett, ha tilos is a sutto
gás, csak ütögesse fülét.

Huszonkét emberre vigyáz.
A horkolás, suttogás, nehéz sóhajok 

furcsa hangzavarrá erősödtek. Egymást 
szólogatták a pozsonyiak a pajtában. 
Voltak vagy nyolcán a két tucatból, öre
gek. fiatalok.

Aki. először szólt a jeladó elhúzódott 
amennyire a lánc engedte társa mellől.

Enyhe izgalommal tárgyalták mind
azt, ami szobakénül. Száraz kenyeret 
majszoltak ketten, a többi suttogott. Az 
ördög tud aludni, amikor szólni is lehet, 
egésznapi hallgatás után.

Neki tíz esztendő volt a vállán, egvet 
már lemorzsolt. Lassan alápergő homok
szemek a napok ebben a végtelen rab
ságban. A perc meg a homokszem tört 
része —  mikor lesz abból oszlop, kapu, 
amely kitárul a szabadulás felé? A ho
mokszem. tört részéből?

Most a jurátus mondott híreket. 0  is 
lánccsörgetve csúszott a szalmán.

— Ez a mocsár kétmérföldes. Ha át
fúrtuk, dombok alján ásunk tovább. Be
li néztem az inzsellér mappájába.

Ügy hangzott a szó a szalma fölött, 
tagoltan, értelmesen, összefüggően mint 
a valószínűtlenség. Itt, ahol csak oláj és 
morva indulatszavak egyszólamú, egy
hangú felhorkanásáig emelkedett a tár
salgás a rabok között.

A lippai, akihez odaláncolták, oldalt 
fordult hirtelen és rántott egyet rajta. 
Vissza kellett másznia a sarok irányá
ba, nem hallotta tovább mit súg még a 
jurátus.

A katona is megunta odakint a tét
lenséget, felállt és megkopogtatta a pajta 
oldalát. Morgott is valamit, hogy csönd 
legyen már. Csak egyetlen hang vála
szolt, az is a pokolba kívánta. Aztán 
csönd lett.

Alaktalan sűrű csönd a fekete lápok 
fölött.

*
Az a rab az ötvenes csoportban, az 

egyik pozsonyi, Jablanczv Gáspár, akit 
jöttekor egy lippai haramiával láncol
tak össze, súlyos malomkövek közé ke
rült áldozata volt egy korfordulónak. 
Kancellista volt Vasmegyében, konspirá
cióért verték rá a tíz hosszú esztendőt.

Homályoscélú apró sejtszervezetek 
kapcsolódtak valami titokzatos egészbe 
országszerte. A francia zenebona meg
szédítette a lelkeket, erős lelkeket épúgy 
elsodort. mint ingadozót, akár az izzó
parázs úgy izzott a mélységben az örök 
konspiráció.

Nem volt bűnös az az ember, de ár
tatlan sem volt. Amikor a fegyveres 
emberek lecsaptak rá, nem ellenkezett, 
hallgatott és ez a hallgatás hozta a tíz



évet. Tíz esztendei várfogságot. Sokat a 
bakó hurcolt el mellőle, ö t  Pozsonyba 
vitték, onnan került a Duna-Tisza közé 
a fekete mocsárba. Penészes arca kipi
rult, tenyere kikérgesedett. Homályosan 
érezte, hogy valami szörnyű dolog tör
tént vele, mégis a mártírok elégedettsé
gét hordta magában és egykedvűen rág
ta a fekete kenyeret.

Huszonöt esztendős volt kereken. 
Gáspárnak hívták. Ha nem ragadja el a 
forró szó, csöndes kancellistája most is 
a vármegyének, e elragadta és kincstári 
rab lett. Csak a jó Isten tudja, mért tör
tént így.

fgv járlak vele sokan. A jurátus ott 
öreg legény, Ferences barát volt. prédi
kált, erős hangja ma is hirdeti ezt. ö t  
is konspirálás miatt fogták be. Azt hir
deti most folyton a 'rabtársai között, 
hogy rövidesen megmozdul valami oda
fent, vagy lent a mélységben és akkor 
hazamennek mind. A többi fásultan bó
logat. Egyelőre ásni kell, lesni a profosz 
pálcáját, alkudozni apró tárgyak csere
beréjében, marakodni egy csajka ételen, 
gyűlölködni a társsal, akit melléjük lán
colnak esténként.

Idegen, vad, furcsa világ ez, mint 
minden itt körülöttünk. A táj is, amely
be egy titokzatos kéz beleültette őket. a 
rabság, a melléjük láncolt ha<ramiák.

Suttogva mondták egymásnak éj
szaka:

— Valami készül, megládd. Kevesebb 
a strázsa megint.

S aki van is, azok között egyre több 
az obsitos, féllábó. vagy verbunkos 
újonc. Mintha megtört volna a munka- 
iram.

*
Káromkodó aranygalléros tiszt lova

golt reggel közéjük, csodá'ra szaporítot
ta a szót. A rabok csak bámultak rá, 
meg a másik emberre, akivel tanakodott 
a tiszt a rabkerítés tövében. Ennek lo
vát — hatalmas, hatmarkos, fekete pa
ripát — lovász fogta, sorbaálltak előtte 
a káplárok meg a strázsamesterek. Mé
regették a rabokat a tisztek, tapogatták

őket, kérdezgették mit esznek és fejüket 
csóválták.

Aztán keletnek vett irányt a menet a 
töltés mellett. Katonák és copfos polgá
riak jártak mögöttük. Délfelé híre jött: 
a császár maga járt erre.

Megvillant a pozsonyiak szeme: a
császár? Csodálkozva merült tekintetük 
a távolba, apró pontok mozogtak olt 
szüntelenül, hintók gördüllek a szemha- 
tá'ron. Délután elült a zaj, vacsorára 
húst osztogattak a szakácsok, kondérból.

Estére híre járt, hogy hármas árok
ból többen is megszöktek. Valaki hal
lotta a lövöldözést, az őrök elnyújtott 
kiáltásait a hajszában. Álmosan kerül
lek a szalmára estére mindannyian. Nem 
volt kedvük suttogni.

Éjszaka fehér lett a táj. Leesett az 
első hó.

ZOMBOR

Neved ma százszor mondta már el ajkam. 
Ma fájsz nekem, ma vallanék neked, 
Ahogy elnyúlsz itt, ájult a viharban,
Ma vallanék virággal, éneket 
Dúdolva, mint a pásztor sipja, halkan, 
Hogy meg se halld tán, hogy észre se vedd. 
S csak annyit* érezz — .messziről — belőlem, 
Amennyit egy érintés mond felőlem.

() dermedt utcák, régi, lusta házak, 
Paloták, kunyhók, terek, templomok, 
Homlokotokra sebet vert a század,
Mint az enyémre, bélyeges nyomot,
S most álltok itt, mig mállaszt az alázat. 
Rokonaim, ti hallgató romok. 
Magányosak, kiket a celtiszeknek 
Sürült hálói óvnak, rejtegetnek

S nem Iát a hálón túl a kereső szem 
A mélyetekbe, a titkotokig.
Csak álltok itt a vénülő időben.
Mint aki nehéz álmot álmodik. 
Panasztalan, de velem együtt őszen, 
Mint a kifosztott, álltok, álltok itt,
S fölöttetek, mindegy, ha ősz, tavasz van 
Nincs, aki jelet gyújtson a magasban.

Hódsághy Béla



Szabadkai mozaik
A kétszázéves alföldi város Bácska 

ország süvege. Nem díszes főveg, csak 
olyan dísztelen kalpag, de mégis ez borít
ja be észak Bácskát. Szeged és Szabadka 
tanyavilága együttesen közel háromszáz- 
ezer hold kiterjedésű földön terül el és 
a múlt századbeli betyárvilág belsősége 
volt. Olyan sürü a kukorica sehol, mint 
erre és abban aztán jó rejtőzés esik. Erdő 
is van mindakét határban, de az csak in
kább rövidebb tartózkodásra jó. Mert Rá
day emberei felfedezték a rejtekhelyét és 
hamar nyomára jutottak a betyárnak.

Szabadkának híressége bizony nem 
drága ékkövekből, főúri vagyonikból- te
vődik össze, még Rózsa Sándorunk se 
volt, csak átutazóban járt itt. hanem alig
ha tévedek, ha mégis a magyar városok 
legnevezetesebbjének tartom. Ebben egy 
kis rajongás is elfér a szürke homokon 
épült iszülőváros iránt, amely kizárólag 
azért szépül az emlékekben, mert a gyer
mekkor élményeinek takarója és majdnem 
minden utcája varázsszőnyeg, amely visz- 
szavisz a múltba. Szabadka szabad kirá
lyi város, valóban királyi város. Bár nem 
lakott itt fejedelem, állandó rezidenciája 
sem volt uralkodónak, mégis feljegyezte 
a krónika, hogy szabadkai származású 
világvándort választottak fejedelemmé va
lahol a sötét Afrikában.

A főtéren két utcára szóló hatalmas 
földszintes épület előtt még gyermekko
rom idején is úgy mentem el, mintha min
den pillanatban felnyílhatna az örökké 
zárva álló tölgyfakapu és diszec törzs
főnöki háncskötényben és fülében méltó
ságteljes fémkarikákkal díszítve, a törzs 
véneivel együtt megjelenik Szabadkáról 
elkerült nemesifju, akit fiatalos kaland
vágy messzire sodort, és valahol Afriká
ban megkapta a törzsfőnök leányát és fe
le királyságát. A régi családi ház még 
mindig titokzatos, egyik unokahuga a vi
lágutazónak, ismert pilótanő, aki ugyan
csak nem veti meg a veszedelmeket, szó
val vannak néhányan szabadkaiak, akik a 
szürke homok leseménytelenségébe néha 
egész regényes történeteket álllitottak. 
Világjáró Jelky András baiai szabólegény
nek szobra áll a város egvik terén, nálunk 
ilyen világjáró Vojnioh Oszkár volt, aki 
a Spitzbergáktól a Tüzföldig, Mexikótól

India csodás világáig minden földet be
járt. Megjelent könyveiből, útleírásaiból 
látjuk, hogy Sven Hédin és Vámbéry elő
de lehetett. A bácskai birtok meghozta az 
útiköltséget és hazatérve még egy múze
umra való anyagot is gyűjtött. Ott poro
sodik az egész életet utazó Voinich Osz
kár gyűjteménye a város padlásán. Talán 
néha a custos bolyhos tollseprővel meg- 
törölgeti a bennszülöttek eredeti öltözé
két és egyszerű ékszereiket, de sok néző
je és csodálója aligha akad ebben a vá
rosban, ahol a húsz kilós dinnve és ötlá- 
bu borjú nagyobb esemény minden idők 
világcsavargóinak élményénél.

Ahogy a betyárvilágnak vége lett. úgy 
a világcsavargás is meglehetős nehézségek
be ütközik. De azért nincs hiánv Szabad
kán idegen légionistában, a spanyol pol
gárháború harcosában sem, sőt olyan szü
lette is van a városnak, aki a sírjából ho
zott haza egy skatulyára valót. Tömlöc- 
aitaját azért nyitották ki, hogy a kivég
zést végrehajtsák. Politikai bűncselek
mény alapján Ítélték el és megásatták 
vele a sírját. Még nógatták is. hogy sies
sen vele, mert már akkor minden percben 
várták a megszálló csapátok érkezésék 
fis az utolsó percben oda is értek. Az el
ítéltnek szánt golyó benn maradt a pus
kacsőben. A megásott sírból pedig hozott 
haza néhány marékkai és most muskátli 
virág nyílik a hantja felett.

*
Törzsfőnököt, művészt, irót, muzsi

kust adott a város jónéhányat egy ember
öltő alatt. Volt. aki vagyont szerzett és 
vagyonok úsztak el. Kártyacsaták, hajna
lig tartó dáridók, nagy szerelmek és véres 
párbajok színhelye volt ez a város. Most 
megcsendesedett halkszavu. mint a kis 
gyermek panaszaival zokogó Kosztolányi 
aki abban az időben halt meg, amikor 
Szabadkát is halálos agónia támadta meg 
De a városszervezete megbirkózott a baj
jal. mert ez a város kétszázévével a leg
ifjabb városok közül való mégis örökéletü 
lesz. A nép, amelyik lakia változatlan 
egykedvűséggel szemléli a történelem ör
vénylő sodrását, a föld hivó szava és 
megmunkálása nem enged sok időt töp



számára együttes élmény és örömhír, ha 
szárnyára vesz a hirverés egyet egyet a 
százezer lakos közül.

*

Iványi megírta a város történetét, 
amely a millenium előtti korban fejeződik 
be. A város ujabbkori történelmét még 
nem irták meg, de már átéltük. Egy fur
csa farsang a város arcára maszkot erő
sített és ebben a torz grimaszban két év
tizedet sorvadt szülővárosunk. De nem 
tört meg az életereje, aimelv mindig a 
földből nyerte megújulását, a földiből, 
amely holdanként busz mázsa acélos bú
zát terem és tiz gyermekes családokat 
táplál.

Létmányi Czakó Tibor

Szabadka jubileumi ünnepségein készült ez a felvétel. A kép az ünneplő közönséget
m atatja a városháza előtt.

rengésekre. Itt, ezen a területen a török 
valamikor alig hagyott hírmondót. Es 
mégis város épült a romokon, a homokon 
és magyar végvárrá lett Török Bálint ré
gi birtoka.

*

1906-ban repülte át Bleriot a La Manche 
csatornát. A rákövetkező évben a szabad
kai határban saját tervei szerint épített 
kétfedelű repülőgépén felszállott Szárioh 
János szabadkai városi tisztviselő, aki a 
repülő sport terén kiváló nevet szerzett 
magának. Ai sportok ágaiban világbajnokot 
is adott a város, Sztantics János Szabad
ka szülötte az athéni első olimpiászon a 
lávgyaloglásban babérágat szerzett. Az
óta is igen számos csúcsteljesítmény fű
ződik a szabadkaiak nevéhez, akiknek a



Emlékezés a háborúra
Ó március, te rég halott, kegyetlen,
Mióta kisér véres hajnalod? ...
A fákra már a hótakart hegyekben 
A tél nehéz jégcsipkét aggatott,
S felhőkbe burkolódzva, az egek fenn 
Nem nyitottak a napnak ablakot.
Köd és derengés jártak összefolvtan 
Valami szürke, hullámzó gom-olyban.

Emlékszem még. reggel hat óra volt tán. 
Nem volt azóta hajnalom olvan. 
fiegyverzörgés közt, északsarki orkán 
Dühével indult győzni a roham.
Gránát sikoltott száz ágyú torkán, 
fis Istenükhöz tértek ott sokan.
Vérük, himét s piros rózsáit szőve 
A harc tüzén kigyuladt hómezőre.

Halottak közt magam is szinte holtan, 
Már nem tudom, mi történt, hogy esett? 
De ma is még, ha szó nyomán, ha borban, 
fi hajnalt festi az emlékezet, 
figy árny kisért, görnyedten és bíborban 
A hőmezőn át felém lépeget, 
figy árny, mosódott, rajza foszlik, omlik 
fis rám és rád s mindenkire hasonlít.

A háború jutott eszembe nemrég,
A tarka múlt villant át telkemen.
Mintha megint huszonhat éves lennék 
S rohamra vinném a hegyekbe fenn 
A századot. . .  úgy pezsditett az emlék, 
Mely az idők távolából hirtelen 
Kibukkant és a viz sodorta, hozta, 
fis mint a roncsot, végül partra mosta.
Tudom, hideg és ködös délután volt. 
Könyvek közt ültem, álmodozva tán.
A kályha mélye zümmögött és lángolt,
S szivembe döfte kését a magány. 
Szemem előtt száz régi perc ficánkolt, 
fireskók a halk emlékezés falán.
S én céltalan, közönyt mímelve néztem 
Magam e késő visszatükrözésben.
Néztem az évek elmerült csodáit.
Mint aki hervadt rózsák közt Pihen. 
Játszottam vélük hangtalan, sokáig, 
fis lassan fájni kezdett a szivem.
Ahogy nem sajgott soha még odáig. 
Mélyről nagyon s emberfelettien.
S mig kint a köd nyújtózott sürü-resten 
A múlt fölé borulva simi kezdtem.

Hódsághy Béla

\Z AUGUSZTUST HÍVOM . . .

Egyet villan s elm úlik a nyár. 
Rózsát hervaszt utolsó heve.
Árva vágyam  m ár h iába  vár 
Szirm ot, m elyen kedvesem  neve. 
Vagy augusztus érlelő haván  
Mikor a nyár utolsót lehel —  
Rem ényem  gyüm ölcse érik  a fán  
Mit éledt kedvem  játszva szüretel?

Sok a vágyam , kevés a nyaram  
S úgy fé le k , m ár a tél integet,
Ki sem ittam öröm poharam  
S m ár hajam ra havat hinteget. 
K ockára tett életem  talán  
Átvergődik még egy tél jegén  
S új tavasszal nyílik új talány  
Elnivágyó életem  egén.

De az őszbe, télbe nem bízom.
Jö v ő  nyara ja j  de m essze van.
Azért m ost az augusztust hívom : 
Szánjon m eg, hogy ne legyek m agam . 
S mint a rózsa elvirágzáskor 
M egadóan hullat levelet,
Ügy hull szívem ből is a m ám or ,
Ha egy édes arc még rám nevet.

B odóhegyi L a jo s .



Könyvek
Takáts Gyula: Hold és Hárs

Bolyai Akadémia kiadása 

Budapest, 1943.
A m agyar lira kórusában mind erő te lje 

sebben és gazdagabban hangzik fel az egyes 
tá jak  han g ja ; az irodalmi decentralizáció év
tizedek óta v itatott kérdése kap ebben a nagy 
harmóniában is egyéni szilieket felmutató je 
lenségben megoldást. A mai Dunántúl költői 
között sa já tos egyéni színekkel emelkedik ki 
T a k á t s  Gyula, a som ogyi és zalai tá jak  
énekese, akinek verseiben mintha a berzse- 
nyi-horátiusi örökség kelne uj életre. S  minél 
inkább az érett férfikorba lép ez a költő, an
nál teltebb és m agabiztosabb a hangja, s an
nál inkább m egközelíti a nagy örökség minél 
teljesebb  átvételét és egyben továbbadását. 
A pannoniai tá jak  latin derűje él T akáts  Gyu
la verseiben és férfias, áradó, gazdag lírá
jában, a m agyar Délvidék dunántúli tá jainak 
bölcsesége és derűs nyugalma. »Égi csűrt 
ácsol a táj fölött« szegények és jók  m eghitt 
templomát s verseiben a m agyarság mély szo
ciális igazságai izzanak s fűtik át hittel és 
akarással a bölcs nyugalmat. Ősei felé mindig 
kíváncsisággal és szeretette l fordult ez a du
nántúli költő, egyik verseskötetének cimc 
»Családfa helyett« s büszke népi szárm azásá
ra, ezt énekli meg most is »Nevem után« c. 
versében. »Tolna és Som ogy árnyas szögleté
ben« jó kenderáztatók voltak s innen a takács 
név eredete, de ezeknek a kenderáztatóknak 
a sorsa végzetesen a D unatájhoz kötötte őseit 
és utódaikat s a költő ma is takácsnak érzi 
m agát, fa jtá ja  dalait szövögeti zengő szálak
ká, ugyanakkor pedig felism eri a dunatáji sors 
m esszebb mutató igazságát, azt, hogy ez a táj 
a m agyarság és más nem zetek szám ára is 
»egyetlen keretbe tereli« a szálakat. S  igy 
születik meg a dunatáji sors uj m agyar köl
tem énye:

»Ez lenne it a mű! A tarka D una-táj 
beteg szivén a m esterrem ek.
Takácsok , Dalszövők, a népeink fölé, 
ha tudtok, hát ily v erset sző jje tek !«

S  verseiben megszólal a szociális m agyar 
is, aki érzi, hogy népének jö v ő je  csak úgy le
het, ha sa já t kezébe is veheti sorsának irányí
tását. Egy másik költőre gondolunk, m ikor az 
»Egy m egyei fészekben« c. költem ényét ól- 
vasuk, ki * az ország m ásik részéből jö tt s 
ugyanezt a gondolatot énekelte.

»Hol kerted  és könyvtárad könyvei 
Népednek vig lugas, édes gyüm ölcs leszen, 
hol úgy áll m ajd tisztán az em ber, 
mint m ezitlen torony sugaras fe lleg en « . . .

S  amilyen m értékben mélyül és kapja 
gazdag uj színeit ez a költészet, ugyanúgy vá
lik mind m élyebbé s gazdagabbá T akáts  Gyu
la szerelm i lírá ja  is. Az »Egyre fényesebben < 
c. sorozat gazdagon csorranó, bő dunántúli 
izeire gondolunk, ezekre a szerelm i versekre, 
am elyekből m ár-m ár a  klasszicizm us nyugal
ma és bölcsesége árad. T akáts Gyula eddig a 
Dunántúl gazdag Ígérete volt, most érkezik el 
a beteljesüléshez. Hiába »várhegyszerü m agá
nya«, hiába a vidék re jtegető  berkei, ezek a 
versek kibukkannak az egyetem es m agyar 
irodalom szin tjére  s diadalmasan m utatják fel 
a költőt nem csak sa já t pátriá ja , hanem minden 
m agyar táj büszkeségére és okulására. É rd e
mes hűségednek lenni és érdemes dolgozni.

Csuka Zoltán.

Neergaard: A XX. század feladata.
Antiqua kiadás.

Napjaink betegesen nyom ott öntudata és 
féTelme a jövőtől a X IX . század pesszim ista 
hárm asának életérzéséhez és életm űvéhez 
nyúl vissza őseivel, —  Byronhoz, Leopardihoz, 
Schopenhauerhez —  sőt, a középkoron át, 
egészen a korai kereszténység élettagadásáig. 
A Spengler és O rtega által felism ert és fel
ismerni vélt szimiptómák és az azokból b e 
jósolt jövő m indenesetre áthatotta már intel
lektuális rétegünk leg jav át is és pusztuló 
európai kultúráról irni és beszélni ma vala
milyen szellemi jómodorhoz tartozik, mely ép 
úgy kötelező, mint a társas érintkezés szab á
lyai is.

Neergard könyve végre szakit ezzel az 
érzelgős önmagunk siratással. A term észet- 
tudós tiszta logikájával és Ítélőképességével 
és term észetesen tá jékozottságával vizsgálja  a 
múltat és jelent. Szerin te az utolsó ötven év
ben kivívott fizikai és kémiai eredm ények, 
nevezetesen pedig a quantum és relativitás 
elm élet, döntően átalakították szellemi Ítéle
tünknek egyrészt az em berről, m ásrészt a 
környezetről, — az egész kreatúráról —  alko
tott képét. A régi, m echanisztikus világkép 
többé tarthatatlan : az atom, a se jt, mint a 
Laplace-féle világkép alapegységei és mint a 
liberalista állam forma term észettudom ányos 
m egfelelője a legújabb kutatások és eredm é
nyek szerint egyáltalán nem olyan végső té 
nyezők, am elyeknek ism erete —  mégha lehet
séges volna is —• az egész m egértését ered
m ényezhetné. A szám  és a nagyság kezdetle
ges fogalm ak: a velük m eghatározható; dara
bos részlet. A tér és idő eddig egym ástól füg
getlen idiómáit egy állandó és mindent betöl



tő h a t á s  —  a rész kiism erhetetlen és e g y é 
ni, organikus, vagy anorganikus törvénye — 
kapcsolja össze és alak itja  majd ki az eddigi 
háromdimenziós gondolkodási mód helyett a 
négy dimenziósai.

A fizika és kémia terén elért ez óriási 
eredm ények (Spengler és O rtega okoskodása 
jórészt azon épül fel, hogy Európában kihalt 
az elite, az átfogó, konstruktiv szellem  és ma 
már csak használjuk a kultúrát és a civ ilizá
ciót, de nem tudjuk terem teni és irányítani) 
a biológiára is olyan serkentő hatásúak, hogy 
a modern fizika seg ítségével megszületik egy 
uj, de egész korszakunkat betölteni képes tu
dom ány; a biológia. Ennek a kialakulásra vá
ró tudománynak Bertalanffy, H. Friedmann, 
H. K ayser, H. Ziinmermann m áris m egrajzol
ták körvonalait, a körvonalak között elterülő 
rész azonban még betöltésre vár. M indeneset
re, N eergaard szerint ez az uj tudomány a l
kalm as lesz arra, hogy az  egyes em berek és 
társadalm ak kapcsolatait és viszonyát —  egy
máshoz és a környezethez —  olyan formák 
m egterem tésére ösztönözzék, mely formák az 
összes eddieknél szerencsésebbek és különbek 
lesznek. Okoskodásának alap ja az, hogy a né
pek és társadalm ak tulajdonképpen m agasabb 
és összetettebb organizmusok és mint ilyenek 
rájuk is érvényesek a biológia törvényei. A 
X X . század feladata tehát az, hogy m egte
rem tse ennek a biológiai tudománynak rész
letekig hatoló rendszerét és az igy felism ert 
törvényszerűségek helyes alkalm azásával k i
alakítson egy uj »organizmikus« társadalm i 
rendet és azon belül egy organizmikus etikai 
rendszert, am ely a modern fizika és kémia 
terén elért eredm ények alapján igen jól ösz- 
szeegyeztethető már — ellentétben a k lasszi
kus term észettudom ányos felfogással —  az is- 

^fogalom m al és a vallással is.
Az orvosregények kelendősége a legjobb 

m ércéje  annak az érdeklődésnek, am ely a tá r
sadalom részéről az orvosi tudományok iránt 
megnyilvánult. A term észettudom ányosán — 
biológiailag — m egism erhető em ber talán so
ha nem érdekelte annyira az em bereket, mint 
éppen a freudizmus és adlerizmus meddősé
gétől m egcsalt társadalm unkat. A közelmúlt 
próbálkozásai, m elyek a term észettudom ányok 
felől közelítették meg az em bert és a szem é
lyiség problémáit, ma m ár kinőtték a kezdés 
törvényszerű túlzásait. N eergaard, aki orvos- 
profeszor Zürichben, vádolható bizonyos szak
mai elfogultsággal. Azonban bizonyos, hogy 
elkövetkező korunk a biológiát sokkal je len 
tősebb szerephez ju tta tja  m ajd és ha filozófiai 
rendszerképlet nem is lesz, a dualizmus le
döntésével és egy bipoláris, vagy kom ple
m entáris szemléletmód kialakításával te ljeseb 
bé és tökéletesebbé fogja tenni az em beri 
szem lélet m ódjait.

Szőnyi Kálmán.

Tollal és szerszámmal.
(Benjám in László, Földeák János, László Gyula 

és Vaád Feren c v ersei.)
Négy munkásköltő verseit foglalja m agá

ban ez a kötet. O lvasása közben jólesően ál
lapíthatjuk meg, hogy Íróinak nem kelleít 
m esterkélt utakon keresni uj tárg yat ahhoz, 
hogy ú jat tudjanak adni; inkább a tá rg y : a 
munkásélet kifejezetien  élm ényvilága kereste 
és találta meg szerencsésen az őt kifejező 
költőket. Verseik mögött a legnagyobb múzsa, 
a való élet á ll; ez adja, szinte kényszeríti 
kezükbe a tollat. Innen van verseikben a köl
tői szerep küldetésszerü vállalása.

A gyárak, műhelyek, gépek világa az, 
ahonnan életük és költészetük elindul s végül 
eljut a iegátfogóbb közösség m egérzéséig. 
M ert a kötet költőinek jellem ző vonása, hogy 
nem maradnak meg leszűkített határok között, 
hanem az érzések széles skálá já t fe jezik  ki. 
Ezáltal válik költészetük a t e l j e s  e m b e r 
s é g  kifejezésévé. A m unkássors szenvedései 
és az alkotás öröme (V aád: Proletárfiu), lá
zadás és m egbékélés, könny és mosoly, város 
és term észet (főként László Gyula verseiben), 
ezek együtt ad ják ezt a te ljesség et.

A társadalm i problém ákat is együtt látják. 
Benjám in László versében (»Vázlatok a di
csőséghez«, a kötet egyik legm élyebb verse)

Munkás, paraszt, költő, hármas sorokban 
indul munkára az é jféli sichttel.
Gépeket a munkásnak ők szereznek, 
parasztnak földet, hatalm at a köznek; 
s dicsőséget —  a költőnek az is kell.

Valam i elszánt, tiszta kem énység van 
ezeknek a verseknek a hangjában. A lélek 
m élységeit is m eg járják , a belső ellenm ondá
sok feszitő kín ját, amely elől a mögöttük álló 
testvérközösséghez m enekülnek:

Büntetlenül hogy is lehetnék: 
vasárnap elszánt, hősi dalnok —

s hétfő reggeltől szom bat estig 
hajlongó, szürke hivatalnok?

Virágok óv jatok! Tekints rám 
szervezett emberi közösség!

Ne tűrd, hogy akit te neveltél, 
most gyilkos kényszerek leüssék.

B en jám in : Itthon vagyok)

A szerelem  sem az a gondtalan, boldog 
játék , am ely elvonhatná az em bert társaitól és 
a küzdelem től:

. . . t ö b b  vagy, mint csókos szájú asszony, 
ki szerelm ével gyarapit 
s ki szépségével a  szépségek 
értékelésére megtanít —  
m elletted tanultam a közösség 
világositó szavait.

(Föld eák : Vallomás)



A komoly hangok m ellett ki tudják fe jez 
ni a derűt is, Földeáknál pedig az irónia oly
kor sa já tos groteszk képek kedvelésében talál 
utat. A népdal könnyed form áit is sikerrel 
használják.

A »Tollal és szerszám m al« költőit nyugod
tan állíthatjuk a regényiró Nagy István mellé, 
m ert ugyanazzal a hitelességgel és felelősség
gel fejezik ki a m unkássorsot. Ahhoz a nem
zedékhez tartoznak, »am ely szám ára a szo
cializmus nem  jelszavakat, de uj életform át s 
vele uj em beri tartalm at jelent«, —  amint 
D arvas Jó zsef találóan mondja a kötet elé irt 
bevezető jében.

De a m unkássors hü kifejezésén túl is, 
egyetem es jelentőségű, sokszínű, nemes költé
szet az, amit a kötetben jelentkező négy mun
kásköltő felmutat.

Németh János.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

T h a n h o f f e r  L a j o s :  K o n g ó  
(Orvosi táskával Afrika földjén)

Királyi M agyar Egyetem i Nyomda kiadása 
Budapest, 1943.

E gy m agyar orvos B e lg imában kap ja meg 
orvosi oklevelét s ezután nagy és szép fel
adatra vállalkozik; orvosi h ivatást vállal Af
rika földién, Belga-Kongóban. A harmincas 
évek közepén hagyja el Európa föld jét s ettől 
kezdve egészen a mostani világháború kez
detéig (pontosan négy hónappal még utána is) 
ott él Afrikában, de nem csak ott él, hanem hi
vatást is tölt be. M ert sokan vannak, akik á l
lást vállalnak, de nem töltik be hivatásukat, 
Thanhoffer azonban kom olyan veszi azt, amit 
vállalt és afrikai éveit az alkotó munka je l
lemzi. Könyvében egyszerű, de annál m egra- 
gadóbb eszközökkel irja  le ennek a néhány 
évnek a történetét s m egism ertet bennünket 
a Belga-Kongóval, am elyet bizony Európában 
s még hozzá M agyarországon oly kevéssé^ is
mernek. Thanhoffer nem szépíti az európai 
gyarm atosítók afrikai szereplését, minden 
egyéniséget, minden jellem et pontosan lefest, 
mégis összbenyom ásunk az, igaza van neki, 
mikor m egállapítja, hogy bizony Európa igenis 
nem csak civilizációt, hanem sok tekinetben 
kultúrát is vitt Afrikába. M egható egyszerű
séggel irja  le M akashi néger törzsfő m eggyó- 
gyitásának történetét s ebből a leírásból kitű
nik, hogy szeretettel sok mindent el lehet ér
ni az egyszerű négerekkel, m indenesetre töb
bet, mint gyűlölettel és meg nem értéssel s 
még a »legvadabb« lelket is meg lehet szelí
díteni. M ert Thanhoffer leírásából az is k i
tűnik, hogy lélekben bizony sokszor a müveit 
európai a vadabb, s a néger a m agasabb szín
vonalon álló.

Thanhoffer könyvének talán legértékesebb 
oldala, hogy még a  m ostani világháború ár
nyékában sem tud gyűlölködni, részrehajló

lenni, nem kever politikát a könyvébe s mi
dőn a mostani világháború kitörése után négy 
hónappal hazaindul, m ert a honvágy m élysége 
és leküzdhetetlen érzése hazah ajtja , teljesen 
tisztában "Van azzal, m it cselekszik. K icsit fur
csa az európai olvasónak a félvad Afrika v é 
lem ényét hallani és borzongását látni, mikor 
az afrikai orvos hazatér a »művelt« Európába, 
ahol ekkor m ár nagyban tombol a háború. 
Az afrikaiak őrültségnek látják  a távol tom 
boló háborút s nehéz szívvel engedik cl kö
rükből az orvost, akit sok jó te ttéért és m ély
ségesen em beri m ivoltáért m egszerettek. (É r
dekes. hogy ugyanezt a lelki m agatartást lát
tuk két évvel ezelőtt M áthé Elek lelkész am e
rikai útikönyvéből is kicsillanni). »Hol vannak 
a háborúk, am ikor m egehettük ellenségeink 
szivét« ábrándozik el az öreg afrikai törzs- 
főnök ifjúkorán, de olvasván és hallván az 
európai háborúk töm egpusztítását, egyként 
szörnyednek el a vad afrikai négerek s nehéz 
szívvel engedik el a szabadságra hazájába 
visszainduló fehér orvost. B izony az életnek 
különösségei vannak s ilyen furcsaság az is, 
hogy az Európába a honvágytól v isszahajtott 
orvos, mikor Afrikának hátat fordít, már szin
te egy  m ásik honvágyat érez : oda visszatérni. 
P ersze ez a v isszatérés már nem sikerülhet, 
Thanhoffer L a jo s Európában marad s itt irja  
meg könyvét Afrikáról s ott végzett munká
júi ól. Eleitől fogva végig izgalm asan érdekes 
könyv, em ellett em elkedett és valóban krisz
tusi szellemű. A K irályi M agyar Egyetem i 
Nyomda jó szolgálatot tett a kiadásával.

Csuka Zoltán.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Herczeg Ferenc magyar történelmi drámái.
Singer és W olfner Irodalmi intézet kiadása.

M agyar könyvnap, 1943.
H erczeg F eren c a m agyar irodalmi köz- 

tudatban jó részt még ina is úgy él, mint a há- 
boruelőtti Délvidék, a m agyar Kánaánnak 
m egéneklője, a Gyurkovics lányok és G yurko- 
vics fiuk romantikus népszerűsége nem akarja  
varázsát veszíteni s irói hírnevének ezt a ki
alakító kezdeti sebességét, sokszor a mai H er
czeg Feren c is tehertételnek érzi. Ép ezért 
volt jó gondolat a kiadótól H erczeg F eren c 
m agyar történelm i drám áinak népszerű k i
adása, hogy ezzel a kötettel a széles nagykö
zönség részére  is hozzáférhetőbbé tegye a 
nagy írónak azokat a drám ai alkotásait, am e
lyekről ép a v isszatért terü letek lakossága ke- 
vésbbé vehetett tudomást, hiszen olyan idők
ben m utatták be őket, am ikor a kapcsolatok 
Budapesttel szinte lehetetlenek voltak és az 
e lszakított déli területeken ezekhek a színda
raboknak az előaidása is tilto tt dolog volt. P e 
dig H erczeg Ferenc, a drám airó ezekben a 
m agyar történelm i tárgyú darabokban azt bi



benyitotta, hogy a nem zet életének tragikus 
mozzanatai iránt is van történelm i és drám a
írói érzéke, közelebbről pedig a nem zetiségi 
kérdés és a m agyar Délvidék nagy kérdései 
iránt is. M ert az O cskay brigadérosban mind
untalan szem bekerülünk a szlovák kérdéssel s 
az írónak korszakokon felül álló nem zetiség
szem léletével, am ely az utóbbi két évtizedben 
európai viszonylatban is kiállotta a próbát, 
hiszen az ősi m agyar nei.izetszem lélet alapján 
áll és ép ez a nem zetszem lélet bizonyította 
be azt, hogy időtálló és a divatos fajelm éle- 
teken felülem elkedve nem ósdiságnak, hanem 
örökérvényüségének bizonyságát adta. De >A 
Hid«-ban is találkozunk ezzel az időtálló nem
zet és nem zetiség szem lélettel. »A fekete lo
v a sá b a n  pedig éppen hozzánk egészen közel 
álló problémával, a délvidéki szerb es német 
kérdéssel. A délvidéki né íretek és szerbek a 
negyvennyolcas időkben az osztrák kam arilla 
politikájának eszközei voltak a m agyarság el
leni küzdelemben, de nem mindannyian, a jó 
zanabb rész m ár ekkor felism erte az e g v 
h a z a  örök törvényeit s elsősorban a néme
tek igy kerültek a szabadságharc m agyar 
zászlai alá s a m agyarsággal együtt harcolták 
meg ezt a nagy harcot, am elyet végül is csak 
az orosz beavatkozás tudott ideiglenesen vé
get vetni.

H erczeg Ferenc m agyar történelm i drá
mái most is frissen tárják  fel a nem zet előtt 
az örök nagy tanulságokat és H erczeg m ér
téktartással, gazdaságosan tud bánni a szín
padi eszközökkel, am elyekkel ezeknek a drá
máknak a m agvát elénk vetíti, örvendünk, 
hogy ez a könyve a visszatért Délvidék lako
sai részére is lehetővé teszi, hogy pótolja az 
elmúlt több mint két évtized veszteségét s 
niegism erkedhessék H erczeg Feren c m agyar 
történelmi drámáival, ugyanakkor azonban kí
vánatosnak tartjuk, hogy a Délvidéken m ű
ködő m agyar színtársulatok is felism erjék ezt 
a követelm ényt és az uj sziiridényben a dél
vidéki színpadokon is mutasák be ezeket a 
drám ákat. Ez annál inkább kötelességük, m éh 
épp ebben az évben tölti be életének nyolc
vanadik évét a Délvidék nagy szülötte, aki az 
elszakitottság nehéz éveiben sem feledkezett 
meg szülőföldjének különleges m agyar kérdé
seiről.

Csuka Zoltán.

Apuleius: Az aranyszamár.

Fordította és bevezetővel ellátta R évay József.

(Franklin)

A regény világirodalmi pályájának a leg
ele jéről való  ez a könyv. Az az egypár re- 
gényszerü munka, ami időben megelőzte, még 
nem tekinthető egészen regénynek, mint ahogy 
az A ranyszam ár is sokban még a keretes e l
beszélésre em lékeztet. A regény fonalát ké
pező főcselekm ényt még nagyon bőven á t
szövik az epizódszerü történetek. A könyv a 
Krisztus utáni második században keletkezett, 
szerző je  afrikai szárm azású mágus hírében 
álló em ber volt. Az aranyszam ár a lassanként 
elsekélyesedő, tespedő latin irodalomnak ösz- 
szegező, barokkos term észetű és stilusu mun
kája . Bőven és bátran m eríti az anyagot: ap- 
róbb-nagyobb epizódokat bárhonnan. Talán 
még a főcselekm ény sem a maga ötlete.

A regény vázlatos története a következő: 
A regény hőse, Lucius meg akar ismerkedni a 
m ágiával, de inár első m erészebb próbálko
zásánál m e g já rja : madár helyett szam árrá 
változik, és sokáig szenved állat alakjában, 
amig végre Isis istennő visszaadja neki em
beri form áját. Ezt a főcselekm ényt, ami ma
ga is nagyon sok különleges kalandra ad al
kalm at a szam árrá vált Luciusnak, bőven fű
szerezi az iró azoknak a történeteknek elbe
szélésével, am iket iártában-keltében látott és 
hallott a szam árrá változott hős. Ezen önálló 
e lbeszélésként ható történetek közül többet 
felhasznált R occacio  is D ecam eronjában. A 
leghosszabb és legszebb elbeszélés könyvében 
az Ámor és P syche története, amit mint Ha
mupipőke m eséjét mindannyiah ismerünk. A 
népm esék világának csodás elem ei közül is 
soknak m egtaláljuk m ását az antik mágia kü
lönböző eljárása ib an  lés eszközeiben. Mind
ezek m ellett áradozó, ezernyi színben pompá
zó stílusa teszi élvezetes olvasmánnyá.A for
dító is derekasan megfelelt komolyan vállalt 
m unkájának, ami különösen a szinonimák visz- 
szaadásában állította nehéz feladatok e lé . '

Bánó István.



AlS Kalangya hírei
A Szenteleky Irodalmi Társaság első 

halottja . Julius 15-én a délbaranyai Bo- 
gádmindszenten hosszas szenvedés után 
elhunyt Kalamár Kálmán a  kaposvári Ber
zsenyi Társaság és a Szenteleky Irodai 
mi Társaság tagja. A Nagyfényen tani- 
iÓ5(kodó délvidéki tollforgató tagja volt 
; z Uj ,Nép szerkesztőségének, ahol novel
lái jelentek meg és folytatásokban közlik 
a »Zöidülő barázdák« cimü regényét. A 
munkás élete elején elveszített iró a fel- 
szabadulás után került Délvidékre és ro
konszenves egyénisége és figyelmetér- 
demiő Írásai révén igen sok barátot szer
zett. Szülőfalujában julius 17-én nagy rész
vét mellett temették el. özvegye, kislá
nya gyászolják és fájdalmukban részt- 
vesz a két irodalmi társaság is. Az el
hunyt Kalamár Kálmán sajátos genre ké
peket rajzolt, alakjai a táj lelkét sugároz
ták, regénye pedig a fordulatokban gaz
dag huszas években játszódik le Pécsett 
a mecsekaljai városban, amely az iró if
júságának legszebb emlékeit szolgáltatta. 
A kaposvári Berzsenyi Társaság 1929. év
ben választotta tagjai sorába. Abban az 
évben történelmi színműre hirdettek pá
lyázatot és az akkor kezdő Írónak Kala
már Kálmánnak ítélték az első dijat. Szín
müve »Hamvadó tüzek« cimen a magyar 
történelmi drámák között jelentős helyet 
foglal el. Az alig egy két éves délvidéki 
szereplése is igen széles körben tette is
mertté nevét, résztvett minden társadalmi 
megnyilvánulásban, a nagyfénvi DMKSz- 
nek ügyvezető elnöke volt. Halálával fáj
dalmas veszteség érte irótársait.

*

A délvidék! magyar irók augusztus hú
szadikán, Szenteleky Kornél halálának tize
dik évfordulóján ószivácra zarándokolnak, 
hogy megkoszorúzzák a Délvidék nagy iro
dalmi halottjának sírját és résztvegyenek a 
gyászistentiszteleten. Az ósziváci zarándoklat 
egyszerű keretek között, minden külső ünne
pélyesség nélkül zajlik le, mert a mai nagy 
háborúban ezt tartjuk legméltóbnak nagy ha
lottunk emlékéhez.

Ennek a zarándoklatnak mintegy szerves 
folytatása lesz az az irói táborozást, melyet 
augusztus 20-án délutántól 22.-én estig tartunk 
meg Palicsfürdőn, a KALOT székházában. 
Ezeo a nyári táborozáson az irók két és fél 
napig szinte szerzetesi egyszerűségben fog
nak élni és megvitatják mindazokat a kérdé
seket, amelyek a Délvidék felszabadult ma

gyar szellemi életét közelről érintik. A pali- 
csi irói táborozás elnökségét Dr. Reök Andor 
Baja és Szabadka városok főispánja, a Szent
eleky Társaság társelnöke volt szives vállalni. 
Az irói napok programja a következő: augusz
tus 20.-án délután 6 órakor Dr. Reök Andír 
főispán megnyitja a táborozást. Gedényi Mi
hály iró, az Országos Irodalmi és Művész.ti 
Tanács főtitkára, a Magyar Múzsa főszerkesz
tője az iró és olvasó viszonyáról beszé'. K s- 
béry János előadását Garay Béla olvassa fel. 
Majtényi Mihály »Délvidéki színek és hangu
latok« cimen tart előadást. — Utána hozzá
szólások lesznek.

Augusztus 21.-én délelőtt 10 órakor Pro- 
kopy Imre » délvidéki magyar iró és a nem
zetiségi kérdés cimen tart előadást, Cziráky 
Imre aról beszél, hogy mit vár a nép az író
tól, Lctmányi István pedig »A közösségi és 
egyéni szellemről az irodalomban« cimen tart 
előadást. Hozzászólások.

Augusztus 21.-én délután 5 órakor Lévay 
Endre tart előadást »irodalmi témakörünk é/. 
a magyar nép« cimen. vitéz Hódsághy Bé’a 
a Tart por l’art művészetről és a közönségről 
beszél, Radványi R. Sándor pedig »A D. M. 
K. Sz. mint szellemi nevelő« cimen tart elő
adást. Hozzászólások.

Augusztus 22.-én délelőtt 10 órakor Szir- 
may Károly »Az iró és rzüke-bb hazája« cí
men tart előadást, Dudás Kálmán pedig a köl
tészetben mutatkozó táji sajátságokról beszé’. 
Hozzászólások.

Végül augusztus 22.-én délután 6 órakor 
Draskóczy Ede a regionalizmusról tart elő
adást, Herceg János az iró hitvallásáról be
szél, Eszterhás István miniszteri titkár, a nem
zetvédelmi propagandaminisztérium előadója, 
a kiváló magyar iró pedig a történelmi re
gényről tart előadást. Hozzászólások.

Ugyanaznap este a palicsi Vigadó nagy
termében irodalmi est lesz, melynek részle
tes műsorát a napilapok közlik.

Az irók megbeszélén a közönség is részt- 
vehet, a vitában való részvételre azonban 
nincs joga. A Szenteleky társaság pártoló tag
jait ezúton kérik a megjelenésre.

A Szenteleky Kornél Irodalmi Társaságot 
egyébként nagy megtiszteltetés érte: Meghí
vást kapott a székelyföldi Művészeti Év elő
adássorozatára, melyet a marosvásárhelyi Ke
mény Zsigmond irodalmi Társaság rendez. A 
délvidéki magyar irók november 15.-én Ma
rosvásárhelyen, 17.-én Sepsiszentgyörgyön, 
19.-én Csíkszeredán, 20.-án pedig Székelyud
varhelyen mutatkoznak be az ottani közönség
nek. A Szenteleky Társaság tagjait ez alka
lommal Dr. Deák Leó főispán, a Szenteleky 
Kornél Irodalmi Társaság társelnöke vezeti és 
5 mondja a bevezető beszédeket. A székely- 
földi körút részleteiről még irni fogunk.



Októberre jelenik meg az újjászülető 
délvidéki magyar irodalom első nagy regénye,

MAJTÉNYI MIHÁLY

Császár 
csatornája
c im tt  m ű v e .

A k itű n ő  d é lv id ék i m aayar e lb e sz é lő  e b b e n  a n a g y ié i-k z e tii  leg én y éb en  
Kiss .Józsefnek, a  F e re n c -csa to rn a  ép itő jéu ^ k  h e ro ik u s  a la k já t á ll ít ja  e lé n k . Száz
ö tv en  évvel e z e lő tt, 179 3  n y arán  k ezd ték  m eg a Ferem  -csatorn a  é p ité ?é t és tíz  hosszú  éven 
á t , reng eteg  viszontagság k ö z e p ette  fo ly t a h a ta lm as m u n k a. M agyar zseni é le té n e k  sz ik rá ja  
lo b b a n t a v isszah ó d íto tt d é li tá jb a , ez g y ú jto tta  fe l a puszta n á d a so k a t o rszág o t és ta la jt  
te re m te tt  a gy ü m ölcsöző  fö ld tu rá sn a k . V a la k i rá d ö b b e n t a rra . h o »y  i t t ,  ezen  a fö ld ö n  a 
s o k fa jta  n é p e k  kö zö tt, n é k i, a m agyar v ezető n ek  k e ll  a d o lg ok  é lé re  á l a n ia . E z  is  egy 
d a ra b ja  a m ag y ar u jjá sz ü le  é sn e k , épugy, m in t azoké , a k ik  a n y e lv e t k ezd ték  p a lléro zn i 
a k k o r tá jt  vagv a p o litik á n a k  a k a rta k  u j irá n y t adni. A m é rn ö k ö t az eszm élk ed ő  u j k o r 
a lig  i -m e r i,  a lig  b ecsü li, a közgazdasági v astörv én y ek  n em  ju to tta k  m ég a tu datosság 
sz in tjé ig * D e a nagy eg észb en , m ely n ek  ez a m ű is je lle g z e te s  d a ra b ja , a tisz tu lta b b  fe lfo 
gású és m agyar ö n tu d atára  éb red ő  n em es, K iss  Jó z se f, a m é rn ö k  és ö ccse  G á b o r , a ka
to n a tisz t a regén y  fő sz e rep lő i. S / o b o ra lak o k , Széch en y i Istv án n ak , a leg n ag y o b b  m agyarnak 
m in ta k é p e i.

A z évszázados tö rö k d u lá s  u tán  ú jjá é le d ő  m agyar D élv id ék  korszerű  époeza 
ez a reg én y . A csa to rn a , a h a rc o k  u tán  u j erő v el je le n tk e z ő  m agyar é p ite n ia k a rá s  m ég 
c sa k  k itá r t, tá jó  seb e  egy n e k iru g a sz k o d á sn a k , n ép d a lo k  tá p lá lé k a . M eg is k e lle t t  ásn i 
e lő b b , s am ig á stá k , vér és v e re jté k  h u llo tt  a fö ld re , ra b o k  á stá k  és k a to n á k , százezer 
fo h ász  és M ia ty án k  sz á llt m in d en n ap  az ég  le ié , tiz h osszú  éven  át, am ig  k észü lt

T Í 8 z  b osszú  eszten d ő  h arca  és le g e n d á ja , százötven  to v á b b i év lep ergése zsong 
m a a tö lté so ld a lb a n . N éha cso n tv ázak  k e rü ln e k  e lő , m e ly e k rő l az id ő  ré g en  lerág ta  a 
h a jd an  m u n k ára  feszülő izm o k at. E lsá rg u lt p n p irla p o k  s im u ln a k  egym ásra, régi tö r té n e te k e t, 
t i tk o k a t  ő r iz n e k . É s  ezek m in d  eg y ü tt a csa to rn a  nagy reg én y e.

K i n e le n n e  k iv án csi szü lő h azá ja , a D élv id ék  reg én y es tö r té n e té r e ?  M a jtén y i 
M ih á ly  az a v a to tt re g én y iró  to llá v a l e le v e n íti m eg a tö r té n e lm i m ú lta t s v arázso lja  e lé n k  
egy nagy m agyar fé r f iú  re g én y es é le té t.

A  k ö te t  a M a g y a r  Í r á s  k ö n y v k i a d ó  ( B u d a p e s t )  és a 
Szenteleky-Társaság ( Z o m  b o r )  eg yü ttes k ia d á sá b a n  je le n ik  m eg  s ezzel is  
szo lg á lja  a m agyar iro d a lm i d e ce n tra liz á c ió  g o n d o la tá t. A S z e n te le k y -T á rsa sá g  p árto ló  tag ja i 
a k ö te te t  10  százalék os áren g ed m én n y el k a p já k . E lő z e te s  m eg ren d elés  ese tén  á ra  8 .—  pengő.

M eg re n d e lh e tő  a

Kalangya központi ügykezelésénél 
Budapest, VII., Baross tér 15

Nyomatott Keresztény Sajtószövetkezet nyomdaüzemében, Szabadka.


