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KÖZÉPKORI TELEPÜLÉSEK ÉSZAKKELET-BÁCSKÁBAN 

S Z E K E R E S L Á S Z L Ó 

Városi Múzeum, Szabadka 
Közlésre elfogadva: 1982. febr. 20. 

Az elmúlt évek során, egyéb problémák kutatásával párhuzamosan, 
folyamatosan végeztem megfigyeléseket a Bácska területén fellelhető középkori 
települések maradványain is.1) 

Jelen írásomban az eddig elért eredmények egy részét szándékozom 
bemutatni. Ahhoz a célomhoz, hogy a lehetőségekhez mérten egy teljes 
középkori leletkatasztert készítsek Bácska területéről, az eltelt viszonylag 
rövid idő alatt még nem érkeztem el. Megfigyeléseimmel azonban így is 
segítséget nyújthatok azoknak a kutatóknak, akik vidékünk középkori 
állapotainak kutatásával foglalkoznak. 

Bevezetőül néhány megjegyzés. 
Középkor alatt azt az időt értem, amely a XI. század kezdete és a XVI. 

század első fele közé esik, vagyis azt az időszakot, amely a magyar feudális 
állam megalakulásától a mohácsi csatáig telt el (1526). 

A lelőhelyek ismertetése és a következtetések levonása előtt előre kell 
bocsátani, hogy tartományunkban — és nem csupán itt — a múltban meg-
lehetősen keveset tettek a régészek a középkori lelőhelyek rendszeres kutatása 
és feltárása érdekében, habár a középkor történetével foglalkozó történelem-
tudomány a régészektől akár a legszerényebb adatot is örömmel fogadja, 
mert kevés megfelelő okirattal rendelkezünk. A helyzet érzékeltetésére ugyan 
nem kimondottan jellemző, de jó példa annak a könyvnek az esete, amely 
nemrégiben Londonban jelent meg, és területeinkkel is terjedelmesen foglal-
kozik.2) A benne foglalt írások neves kutatók tollából származnak, mégis 
olyan megállapításokat tartalmaznak, amelyek, enyhén szólva, alapos tájékozat-
lanságra vallanak. Az olvasónak az a benyomása, hogy Vajdaság területén, 
néhány központtól eltekintve, nem léteztek települések, teljesen lakatlan 
volt ez az egyébként közismerten termékeny táj. Pedig, mint az alábbiakból 
is kitűnik majd, az általunk tárgyalt területen a legjobb európai átlagot 
elérő településhálózattal találkozunk — természetesen az ismert okokból 
eredő visszafejlődésekkel is (tatárjárás, pestis stb.). 

A középkor kutatásában a velünk szomszédos területeken, Magyarorszá-
gon is észlelhetők lemaradások, bár az elmúlt évtizedben volt néhány nagy-
szabású ásatás, és megjelent néhány kulcsfontosságú összefoglaló mű, ami 
fokozódó ütemű kutatótevékenységről tanúskodik.3) 

Nálunk a középkori lelőhelyek kutatását előnyben kellene részesíteni, 
elsősorban a tapasztalható hiányok és bizonytalanságok miatt, nem utolsósor-
ban pedig azért is, mert éppen a középkorból fennmaradt emlékek szenvedték 
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el az elmúlt kétszáz-kétszázötven év alatt a legnagyobb károkat, és mert 
még ma is a legjobban veszélyeztetett történelmi örökségeink közé tartoznak. 
Talán jobb példát nem is említhetnék, mint azt, hogy 1978 szeptemberében, 
az érvényben levő műemlékvédelmi törvény ellenére, a felelősségérzet teljes 
hiányában, pár nap leforgása alatt elhordták az úgynevezett Baba-halmot, 
a Ludasi-tó déli felén évezredek óta álló mesterséges dombocskát, amelynek 
a tetején középkori templomocska romjai voltak egy egész temetővel. A 
kitermelt földet valamely közút feltöltésére használták.4) Az ilyen veszteségek 
pótolhatatlan történeti és egyéb adatoktól fosztanak meg bennünket, és 
szegényebbé teszik tudományos életünket. (A fenti lelőhelyen sohasem 
folytak régészeti feltárások.) 

Az e tanulmányhoz tartozó térképen az összes eddig ismert bácskai 
középkori lelőhelyet — zömmel templomromot — feltüntettem.5) Részletesen 
azonban csak azokkal foglalkozom, amelyek ennek a területnek északkeleti 
részében találhatók, pontosabban azokkal, amelyek a Bajmok— Szabadka— 
— Horgos —Becse—Szenttamás—Bajmok sokszögbe esnek. A szóban forgó 
terület a szabadkai, a zentai és becsei múzeumok gyűjtőterületét képezi, 
amelyen kutatásaimat többé-kevésbé akadálytalanul végezhettem. A könnyebb 
tájékozódás érdekében az ezen a területen feltüntetett lelőhelyek jelei külön-
böznek a többi bácskai — számomra csupán az irodalomból vagy csak felülete-
sen ismert — lelőhelytől. 

Földrajzi szempontból Észak-Bácska területén egy markáns földrajzi 
tényező található, a keleti oldalon a Tisza folyó, az őt kísérő holtágakkal 
és mocsarakkal. A Szabadka és Martonos között húzható képzeletbeli egyenes 
az északi irányban elterülő diluvio-alluviális homok és a déli irányban húzódó 
diluviális löszterület érintkezési vonalát követi. A telecskai löszmagaslat 
megközelítőleg Bácska központi részét foglalja el. Ennek széle a keleti oldalon, 
a Tisza folyásával majdnem párhuzamosan, egyenes vonalban halad, meredek 
lépcső formájában, amely a folyóhoz viszonyítva helyenként eléri a 20 méteres 
szintkülönbséget is. Ezt a magas peremet a Tisza felé nyíló száraz aszóknak 
vagy ajaknak nevezett rövid völgyek szakítják meg (1224 Golombaya; 1335 
Voszavwelgh). A löszmagaslat felszíne megközelítőleg északnyugat-délkeleti 
irányban barázdált: a kanyargós mélyedéseket a Kőrös, a Csík-ér és a Bács-
-ér (Krivaja) patakok képezték ki, helyesebben mentették át a jégkorszakból 
az elmúlt évezredek folyamán. Északon, a homok és a feketeföld határán 
egy egész sor még élő vagy már eltűnőfélben lévő kisebb-nagyobb tó, tavacska 
sorakozik. Közülük legjelentősebb a Kelebia-, a Palicsi-, a Sós- és a Ludas-tó, 
valamint az a mocsaras tó, amelyet a Kőrös táplál Horgos és Kanizsa 
az ősi Tisza egykori árterületén (Kapitány-rét). Ugyanezen a teraszon az 
aszó-völgyekből időlegesen kiáramló felszíni vizeket kanyargó, sekély, mocsaras 
erek vezették £ Tisza felé, amelyek ma már az ármentesítő munkák miatt 
néhol alig vehetők észre. Ilyen ereket találunk'Ádorján és Tetőhelyes között, 
Felsőhegy és Zenta között, valamint az Adától északkeletre eső részeken. 

A fenti tényezőknek döntő szerep jutott a középkori településhálózat 
kialakításában. Ézeken kívül azonban vannak még talán kevésbé jelentős, 
de el nem hanyagolható tényezők is, amelyek közül első helyen említhetjük 
meg, hogy Bácska mindenkor szegény volt szilárd építőanyagban. Köve 
— eltekintve néhány mészkonkréciót tartalmazó helytől (Hajdújárás-Kővágó, 
Horgos-Kőlapos) — sohasem volt, s a legutóbbi két évezred folyamán 
erdőkben sem igen bővelkedett. Már Priszkosz rétor írása is ezt igazolja, 
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aki az V. században feljegyezte, hogy a hunok vezére, Attila egyik főembere 
Onégésziosz fürdőjének építésekor a Tisza mellékére egészen Pannóniából 
(a Dunántúlról) szállították a szükséges köveket, valamint azt is, hogy a 
barbárok (hunok) fának szűkében voltak.6) Hasonló értesüléseket kapunk 
a francia Bertrandon de La Brocquiére-től is, aki, 1433-ban történt magyar-
országi utazásáról írva, talán kissé túlozva megjegyezte, hogy Belgrád és 
Szeged között (Becsétől kezdve a Tisza bácskai oldalán haladt) csupán két 
helyen látott egy-egy erdőcskét, és hogy azonkívül sehol sem látott egyetlen 
fát sem (!?). Azt írja, hogy a lakosság fűtésre szalmát és nádat használ, amiből 
viszont elegendő van ezen a mocsaras vidéken.7) 

A fenti' tényeknek ellentmondani látszik Antalffy Gyula állítása, aki 
szerint az Alföldet a középkorban sokfelé erdők borították, és hogy ezeknek 
végleges megsemmisítése a török hódoltság alatt és az azt követő háborús 
időkben történt.8) Az ellentmondás feloldása kellő adatok hiányában ma 
még lehetetlen, és csak feltételesen állítható, hogy az idézett két utazó-útleíró 
adatai csupán a mai Bánátra, illetőleg a Tisza alsó folyásának mellékére 
vonatkoznak, illetve hogy erdőszigetek jelentléte nem jelenti azt, hogy a 
szükségleteket általuk ki tudták elégíteni. 

Nem érdektelen tényező a településtörténet szempontjából az sem, 
hogy Bácska területe mindig kívül esett a római birodalom határain, és itt 
a középkori lakosság nem örökölhetett városokat, építményeket és szilárd 
utakat, amelyek meghatározhatták volna a későbbi települések helyét. Az 
első szilárd anyagból készített épületeket ezeken a „barbár" területeken 
csak a XI. században kezdték építeni' I. (Szent) István rendeletére, aki a 
lakosságot templomok építésére kötelezte. 

Az előzmények kutatásában viszont, úgy látszik, a szarmata kori települé-
sek bizonyos szerepet fognak kapni. Munkahipotézisként megemlíthető, hogy 
a középkori és a szarmata kori települések elhelyezkedése között bizonyos 
összefüggés vehető észre. A két korszak településmaradványai, az őket 
elválasztó több mint fél évezred ellenére is, gyakran fordulnak elő egymás 
mellett, sőt átfedik egymást. Ez a jelenség olyan gyakori, hogy nem lehet 
puszta véletlen. A kérdés még nincs kellőképpen megvilágítva, de megkockáz-
tatható egy feltételezés: azokon a teületeken, ahol földművelés céljából 
egyszer feltörték a talajt, ott a növénytakaró összetétele annyira megváltozott, 
hogy hosszabb idő eltelte után is különbséget lehetett tenni a feltört és a 
töretlen területek között. És a már egyszer megművelt föld a későbbi föld-
művelők számára bizonyára sokkal vonzóbb volt, mint a szűz területek. A 
telecskai löszháttal kapcsolatban Györffy György meg is jegyzi, hogy száraz 
jellege ellenére rajta a tatárjárás előtti időben belterjes mezőgazdaság folyt.9) 

A tárgykörünkbe tartozó területen találkozó három egykori vármegye, 
Bodrog, Bács és Csongrád vármegyék határai időnként egymás rovására 
változtak, eltolódtak. így azután az itt fekvő települések nagyobb részére 
nem lehet minden időre érvényes meghatározást adni, bár a határokat nagy 
vonalakban meg lehet húzni. A löszfennsík a Tisza melléke egy részével 
(Adorján és Szatmár környéke) a XIV. század közepéig Bordog vármegyéhez 
tartozott. A Kanizsától északabbra fekvő részek Csongrád vármegye területét 
képezték. A Tisza jobb parti részei Peszértől, a mai Ada környékétől kezdve 
lefelé déli és délnyugati irányban viszont Bács vármegyéhez tartoztak. A 
XIV. század közepétől Csongrád területe nyugati irányban egészen a Bács-ér 
völgyéig terjedt. 
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Amikor a régészeti adatoknak az írott adatokkal való összehangolását 
végeztem, legtöbbet Iványi István kapitális művét, a Bács—Bodrog vármegye 
földrajzi és történelmi helynévtárát használtam.10) Nagyon hasznosnak bizonyult 
munkám ezen szakaszában Csánki Dezsőnek a múlt század végén kiadott 
történelmi földrajzának első és második kötete, amelyekben a Bács, illetve 
Bodrog valamint a Csongrád vármegyei helységek névsora kapott helyet.11) 
Csánki könyve azzal is jó szolgálatot tett, hogy több helyen kiegészítette 
Iványi adatait, és még inkább azzal, hogy a helyneveket következetesen eredeti 
transzkripcióban közölte, amire Iványi nem fektetett kellő hangsúlyt. Mivel 
minden történeti helynév tárgyalása előtt kronológiai sorrendben felsorolom, 
hogy az illető helynevet mikor és milyen formában említik az egyes okiratok, 
különbséget kell tennem az eredeti névváltozat és a helységnév modern vagy 
modernizált változata között. Ezért kaptak az eredeti formák mindenhol csil-
lagot az egyszerűsített vagy modern használati formákkal szemben. 

Az évszámokat a legkorábbi fellelhető írásos adattól kezdve egészen a 
XVII. századig sorolom fel, tehát — amikor voltak — a török adókönyvek 
adatait is felhasználom. Eredetileg csak a mohácsi vészig szándékoztam fel-
tüntetni azokat a településeket is, amelyek a török hódoltság alatt tovább él-
tek, később azonban láttam, hogy a török deftereken keresztül vissza-visszatük-
röződik középkori településhálózatunk elhalása, s arra is gondoltam, hogy kár 
a kéznél levő adatokat kihagyni, mert ha ezekre az adatokra a most nálunk fel-
lendülőben leVő helytörténeti kutatások során valakinek szüksége volna, nem 
lenne célszerű megrövidíteni egyszerűen csak azért, mert a régészet elméletileg 
nem foglalkozik a nagy összeomlás utáni idők hagyatékával. Ennél későbbi ada-
tokat kivételesen csak akkor használtam, amikor azok egyes települések azo-
nosításánál segítséget nyújthattak. 

„Mint Bács vármegyében, Bodrogban is rendkívüli nehézségekkel küsz-
ködünk a helységek fekvésének meghatározásával" — írja Csánki Dezső 
idézett művében, hozzátéve, hogy szerencsére megmaradtak a kalocsai érsek-
ség tizedlajstromai az 1520 —22-es évekből, amelyek a nagy változások elő-
estéjén rögzítették az akkori állapotokat.12) Ma, az időközben összegyűjtött 
régészeti adatok birtokában valamivel könnyebben meg tudunk birkózni 
a problémákkal, mint érdemes elődeink. A kutatások eddigi, de még a mai 
intenzitásával sem lehetünk azonban megelégedve, mert tartományunkban még 
sehol sem indult meg egy átfogó vállalkozás középkori örökségünk kikutatására 
és szintetikus értékelésére. Ki fog tűnni, hogy számos esetben még csak megkö-
zelítőleg sem tudjuk az egyes ránk maradt történeti helyneveket konkrét 
régészeti leletekhez kötni, térben lokalizálni, illetve hogy egy sor olyan temp-
lomromról, temetőről és településnyomról van tudomásunk, amelyeknek a 
neve teljesen ismeretlen előttünk. Természetes tehát, hogy az idézett két 
szerző művének és Györffy György alapvető összegező munkájának igénybe-
vétele mellett is meghatározásaim egyes esetekben nem egészen biztosak. 
Csupán néhány esetben teljesen kétségtelen a lelőhely és a név azonossága 
a régi tiszai átkelőhelyek környékén. Másfelé az egyes puszták vagy kisebb 
földterületek hagyományos nevét illesztettem rá arra a településnyomra, 
amely az adott területen vagy annak közelében feküdt. A ránk maradt puszta-
nevek a régebbi térképek tanúsága szerint rendszerint valamelyik patak vagy 
ér egy-egy szakaszára voltak érvényesek eredetileg, fedve azt a megfigyelést, 
hogy a középkori települések is kivétel nélkül a vízjárta helyek magasabb 
partjain helyezkedtek el. 
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Az összegyűjtött és itt közlésre kerülő anyag két csoportba van osztva. 
Az első csoportba ábécé rendben az ismert történelmi településnevek kerültek 
az alapvető adatokkal, és amennyiben lehetséges volt, egykori fekvésük meg-
határozásával és a hozzájuk fűződő problematikával. A második csoportba 
kerültek azok a régészeti lelőhelyek, amelyek egyelőre egyik településnévvel 
sem azonosíthatók. 

Első csoport 

Ezt a csoportot az okiratokból ismert helynevek képezik ábécé rendbe 
sorozva. Ezeknek a településeknek túlnyomó részét, a ma rendelkezésünkre 
álló régészeti adatok alapján, több-kevesebb biztonsággal sikerült lokalizálni, 
földrajzi fekvését meghatározni. A 81 település közül templomos települést 
huszonnyolcat sikerült meghatározni. A meghatározható, templom nélküli 
települések száma tizenegy, és kilenc azoknak a településeknek a száma, ame-
lyeket csak megközelítőleg lehetett lokalizálni, de amelyek valamilyen elem 
segítségével térben mégis elhelyezhetők voltak. Huszonhat esetben egészen 
bizonytalan a lokalizálás, és hét olyan helynév van, amely egyelőre sehol sem 
helyezhető el. 

A további régészeti és levéltári kutatások bizonyára újabb megoldásokat 
eredményeznek, s olyan elemeket is felmutathatnak, amelyek alapján egyes 
mostani meghatározásokat ki kell majd igazítani vagy újra kell értékelni. Ám 
az ilyen jellegű kutatásoknál ez természetes is. 

1. Adorján 26. Györgyén 
2. Arnacstelke 27. Hegyesturol 
3. Asszonyfalva 28. Hímesegyház 
4. Árkosturol 29. Itód 
5. Árokegyház 30. Kakat 
6. Bajmok 31. Kalocsa 
7. Bajsa 32. Kanizsa 
8. Baka 33. Karjad 
9. Bánfalva 34. Kelebia 

10. Bátka 35. Kengy 
11. Becse 36. Kerekegyház 
12. Bether 37. Kevi 
13. Budakuta 38. Kér 
14. Csantavér 39. Kétfülű 
15. Csecstó 40. Kishegyes 
16. Csík, Csíka, Csíkegyház 41. Kőkút 
17. Devecser 42. Kutas 
18. Devecserturol 43. Likasegyház 
19. Fehéregyház 44. Ludasegyház 
20. Fejefakaturol 45. Martonos 
21. Feketeegyház 46. Mánya 
22. Félegyház 47. Mezőturol 
23. Fibajcs 48. Mohol 
24. Füles 49. Nagyfény 
25. Gyékénytó 50. Nagyhegyes 
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51. Obornyacsa 66. Szatmár 
52. Okor 67. Szegegyház 
53. Pacsér 68. Szentmiklós 
54. Pálegyháza 69. Szörnyőegyház 
55. Perlek 70. Tavankút 
56. Peszér 71. Terethie 
57. Péterréve 72. Tornyos 
58. Pucut 73. Turol ' 
59. Pusztaegyház 74. Vastorok 
60. Salamon 75. Vámtelek 
61. Sebestyénegyház 76. Várad 
62. Soprony 77. Város 
63. Szabadka 78. Vörösegyház 
64. Szabolcs 79. Vizesturol 
65. Szalonta 80. Zenta 

81. Zokoddevecser 

1. ADORJÁN (Alsó, Felső, illetőleg ICétadorján)13) 

1271 — Adryan* 
1299-Adrian* 
1331 — Adrian*, Feeladrian,* 

Oladrian* 
13 3 5—Felsewadrian*, 

Fulsewadrian,* 
Felseuadrian*, 
Olsowadrian* 

1340-Oladrian* 
1341 — Adrian* (Superior et 

Inferior) 
1344—Felseuadryan* 
13 50—Alsoadryan* 
13 5 5 — Felseuadrian* 
1360-Adryan* 
1367—Alsoadryan*, 

Feisuadryan* 

1369—Ket Adrian* 
1376—Adrean* 
1377—Alsoadryan* 
1405—Adrian*, Adryan* 
1406—Nagadryan* 
1428—Nagadoryan* 
1439—Adrian,* Adryan* 
1450—Alsóadorján 
1466—Adryan* 
1476—Kysadoryan* 
1495—Naghadoryan* 
1497—Adoryan* 
1520/22-Naghadoryan* 
1571—Adorján* 

Többi középkori településünkhöz viszonyítva a két Adorjánról szerencsés 
körülmények között viszonylag sok adat maradt fenn. Az Adorján név 1271-
ben tűnik fel először egy bizonyságlevélben, amelyet a kalocsai káptalan állí-
tott ki. A bizonyságlevél szerint Laki Sebestyén fiai, Miklós és Jakab, ador-
jáni részbirtokukat tartozásuk fejében Bernáth fia Lőrincnek és Tárnoki 
Álmos fia Sándornak adták át a birtokon álló monostorral, amelyik Szt. 
Márton nevét viselte, a Szt. György tiszteletére szentelt búcsújáró templommal 
együtt. Ekkor Adorján a Haraszt nem birtokában volt, és a birtok ezen nem 
tagjai között cserélt gazdát. 

Egy 1299-ben kiadott okirat szerint a fent említett monostor és templom 
is már romos állapotban volt. A megelőző évek egyikében a Haraszt nembeli 
Mikó fia László a föld felét a két romos egyházzal együtt Gesztei — tehát idegen 
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nemhez tartozó — Roland fiának, Lothárnak adta el. Ezt az akkori felfogás 
szerint szabálytalan ügyletet a Haraszt nem más tagjai megtámadták, és Lot-
hár 1299-ben 9 márka ellenében kénytelen volt visszaadni a nemrég vett bir-
tokot. Az új tulajdonos a korábbi szomszéd Dávoti Barabás fia Lesták 
(Eustachius), szintén adorjáni birtokos lett. 

Az idézett okiratok csak egyszerűen Adorjánt említenek (Adryan, illetőleg 
Adrián), később azonban, 1331-től kezdve már két Adorjánról van szó, 
Felső-és Alsóadorjánról (Feeladrian, Oladrian), annak biztos jeleként, hogy 
időközben egy második Adorján is létrejött. Száz évvel később, a XV. század 
elején a felső és az alsó jelzőt a legtöbb esetben a nagy, illetőleg kis jelző 
váltotta fel azzal, hogy Felsőadorjánra alkalmazták a Nagyadorján és Alsó-
adorjánra a Kisadorján megjelölést. 

A mai Adorján Kanizsától és a Tisza egykori nagy (azóta elmocsarasodott) 
kanyara alkotta réttől délre, a Tisza partján helyezkedik el. A régebbi kutatás 
az említett mocsaras rétet az okiratokban is szereplő Gyékény-tóval azonosítja, 
szerintem tévesen. Adorján mostani területén csak két helyen ismerünk olyan 
régészeti maradványokat, amelyek településtől erednek. Néhány száz méterre 
a falutól délre egy lekopott magaslat látható, amelyet a helybeliek Halomnak 
neveznek. Ezen a helyen korábban gyakorta bányásztak ki régi alapokból 
téglákat, miközben számos sírt is megbolygattak; kétségtelen, hogy itt egykor 
templom állt, körülötte egy temetővel.. Adorján északi részén, ahol a Tisza 
az elmúlt évtizedekben állandóan szaggatta a partot, 1960-ban egy szilárd 
anyagból épített épület szerény maradványait lehetett látni. Az előbb említett 
rom helyén állt az okiratok szerint a Szent Miklósnak szentelt templom, azt 
azonban, hogy a Boldogságos Szűzről elnevezett monostort, amelyről ugyan-
abból az 1340-es iratból értesülünk, vajon az említett másik rom helyén 
kell-e keresni, nem tudom, mert » látott romok csak két párhuzamos fal 
alapjaira korlátozódtak. Tekintetbe kell azonban venni azt is, hogy ezen a részen 
a Tisza jócskán elhordta a partot, és azzal együtt elemészthette a romok hi-
ányzó részét is. A két rommaradvány között elterülő részen, a Tisza árterével 
párhuzamosan futó házsor kertjeiben, a felszínen különböző középkori agyag-
edény-cserepeket lehet találni,-a település tehát ezen a szakaszon terült el.14) 
Régészeti feltárások, amelyeknek a célja ennek a problémakörnek a tisztázása 
lett volna, itt még nem folytak. 

Nem lehet azonban vitás, hogy a két Adorján, Alsó- és Felső-, illetve 
Kis- és Nagyadorján egyike itt terült el. Sőt, az is lehetséges, hogy a XIII . 
században először említett első falu is itt volt. Ha ezt elfogadjuk, akkor azt kel-
lene tisztázni, hogy ez Alsó- vagy Felsőadorján volt-e, és meg kellene azt is 
állapítani, hogy az ikertelepülés párja merre feküdt. 

Annak az okiratnak az adataiból kell kiindulni, amelyet Felsőadorján 
1335-ben megejtett határjárása alkalmával készítettek. Olyan fontos okiratról 
van szó, hogy érdemes közelebbről is megvizsgálni. A leírt tények a követke-
zők: 

A határbejáró bizottság tagjai Kanizsa „alatt" a Tisza folyó egy szigeté-
től indultak el. Elhaladtak Kanizsa mellett, mígnem — az „felett" — ismét 
el nem érték a Tiszát, ahol egy mezőn György fiai Bartholomeus és Bekus mar-
tonosi nemesek birtoka kezdődött, és észak felé terjedt. Nyugati irányban 
haladtak tovább a martonosi határ mellett. Érintették a Gyékény-tavat (a 
határvonal keresztülfutott rajta), amely felett dombos terület kezdődött, 
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az mellett pedig egy nagy út haladt. Továbbra is a martonosi nemesek birto-
ka mellett haladtak nyugati irányban, mígnem elértek addig a helyig, ahol 
egy síkságon Pusztaegyház területe kezdődött. Ez a Szég nevű halom mellett 
volt, ahonnan Pusztaegyház északi irányban terült el. Azon a helyen három 
határmezsgye találkozott: 1. keletre volt Pál mester (ti. Magyar Pál) birtoka; 
2. északra volt Pusztaegyház; 3. déli irányban, illetve egy halomtól nyugatra 
Ludasegyház. Déli irányban, Székhalom „felett" Lőrinc fia Gothard Felső-
adorján felének és Alsóadorján urának földjei következtek. Innen a bizottság 
tagjai keletre fordultak, és a Tiszához értek. 

Szükségesnek tartom itt adni a tárgyalt okirat kivonatos eredeti szöve-
gét is, olyan formában, ahogyan azt Györffy György közölte,15) mert a belőle 
kikövetkeztetett eredmények esetleg másként is értékelhetők. 

„. . . in qd. ins. in medio flumini Tyza infra villám Canysa. . . 2 metas. . . 
villae Canysa ab oriente. . . .fluvium Tyza. . . a parte superiori villae 
Canysa.. . transeundo. . . fluviam Tyza per pratum. .. metas. . . Gregorii 
filii Bartholomaei et Bekus nobilium de Mortunus. . . versus septemtri-
onalis, 
. . .nobilium de Mortunus versus Occ. 
. . .nobilium de Mortunus ab aquilo. . . transeundo quidam lacum Geken-
tow. . . super quem in terra monticulosa iuxta quidam magnam viam.. . 
metae.. . nobilium de Mortunus. . .transiens per eandem viam versus 
Occ. . . .per quidam campum. . . ab aquilo. . . nobilium de Mortunus. . . 
adiungitur cuiusdem terrae Pusta-Ighaz. . . in terris campestribus. . . 
ad collem Seeg.. . metae terrae Pustaighaz ab aquilo. 
. . . 3 metaes angulares: 1. magistri Pauli ab Oriens; 2. terrae Pustaighaz 
ab aquilo; 3. terrae Ludasyghaz.. ."versus meridies. . . ad 1 mon tem. . . 
ad plaga Orient. super montem Seeg. . . metae . . . Laurentii filii Guthard 
a merid. . . per médium possessionum Felseuadrian... et Olsowadrian 
que est Laurentii filii Guthardi. . . ad Fluvium Tyza. . . " 

Ha körülnézünk a számításba vehető területen, és megvizsgáljuk a rendel-
kezésünkre álló, ma még meglehetősen kisszámú régészeti adatot is, akkor 
a következő megállapításra jutunk: 

Bizonyos ellentmondásokat nem számítva, amelyekről alább lesz szó, 
a bejárt és leírt terület a mai Kanizsától nyugatra elterülő Baromjárásnak ne-
vezett résszel azonosítható. Határa a Tóparti-dűlőn, a mai Kanizsai-rét 
partján kezdődött, amelyet akkor a Tisza vize mosott, és észak felé haladt a 
Nagyhalomig, illetve a közelében levő kisebb halomig (. . .2 metas. . . ) , ahol a 
martonosi határral találkozott. Innen nyugat felé fordult, és futott a most is 
használatos dűlőút vonalán egészen a Kapitány-rét északi sarkáig. Ezt az 
akkori időben bővizű mocsarat Gyékény-tónak nevezték. Ezen a helyen érte el 
a határvonal az Orompartok magas szélét (terra monticulosa), rajta egy hal-
mocskát, a mai 104-es magaslati pontot. Az Orompartok tövében húzódott az 
okiratban említett nagy út (magna via), amely Szeged felől haladt egyrészről 
a magaslatot követve dél (Zenta), illetve a magasabban elhelyezkedő síkságon 
keresztül délnyugat (Csantavér) felé. Pusztaegyház területe a 104-es jelű 
halomig ért, amely akkor hármashatár volt Adorján, Martonos és Pusztaegyház 
között. Innen Felső adorján határa déli irányba fordult, és sík területen át 
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érkezett el a Szék-Halomig, végig követve Pusztaegyház idevágó határát. 
Az említett Szék-Halom (collis Seeg) szerintem csakis a Fehér-Halom lehet, 
amely a Vastorok-völgy déli felén, a Szabadka-zentai földút mellett áll még 
ma is impozáns terjedelemben. A Szék-Halomnál ismét több birtoktest ta-
lálkozott: keleten Magyar Pál birtoka, vagyis Felsőadorján területe, észak és 
nyugat felé Pusztaegyház és Ludasegyház. Felsőadorjánnal dél felől Alsóador-
ján volt határos. 

Említettem, hogy ezzel az interpretációval bizonyos nehézségek is felme-
rülnek, amelyek azonban aránylag könnyen feloldhatók. Lássuk őket! 

Először: a kutatók körében általánosan elfogadott vélemény szerint 
Gyékény-tónak nevezték a Tiszának azt az időközben elmocsarasodott 
ágát, amelyet ma Kanizsa alatt, attól délre, Kanizsai-rét néven ismerünk. 
Annak a gondolata, hogy esetleg a Kapitány-rétet nevezték Gyékény-
tónak, még nem merült fel seholsem, habár az 1335-ös határleírást ez idáig 
senki sem tudta megnyugtató módon alkalmazni. 

Másodszor: az okiratok tanúsága szerint Szatmár falu, amelyet 1192-ben 
említenek először, és 1350-ben van róla utoljára szó, biztosan-Kanizsa tő-
szomszédja volt. Véleményem szerint a régi kanizsai téglagyár környékén terült 
el. Ha önálló birtokterület volt, a határbejárás alkalmával meg kellett volna 
említeni, méghozzá mindárt az elején, a tiszai sziget után. Hogy ez nem 
történt meg, annak csupán egy magyarázata lehetséges. 1350-ben Szatmárt 
már Magyar Pál birtokai között sorolják fel, aki egyszersmind Adorjánt is 
birtokolta. Nem tudjuk, hogy Magyar Pál mikor tett szert Szatmárra, de egyál-
talán nincs kizárva, hogy Felsőadorjánnal egyidőben, tehát 1331-ben Szatmárt 
is megkapta, és ha 1335-ben már az ő tulajdonában volt, nem tartották szük-
ségesnek a tárgyalt okiratban megemlíteni. 

Ami a régészeti forrásokat illeti, elképzelésem alátámasztására megemlí-
teném, hogy Kanizsától nyugatra, a Barom-járáson, a Kőrös patak egykori 
folyása mellett egy középkori templom maradványairól van tudomásunk, ahol 
1970-ben a hozzá tartozó temetőt is sikerült megállapítani. 

Ez a templomrom, amelyhez biztosan település is tartozott, eddig egyet-
lenegy írott forrásban szereplő helynévhez sem köthető, hacsak nem Felsőador-
jánhoz. Felsőadorjánban azonban a XIII. században, mint mondtuk, volt egy 
monostor és egy templom is, tehát legalább két romhelyet kell a volt Barom-
járáson keresni. Ebben van segítségünkre az az adat, amelyet Roediger Lajos 
közölt még 1897-ben, aki szerint a Sajtin nevű legelőn levő épületmaradványo-
kon kívül az egykori Pesztl-Bognár-féle szálláson terméskőből épült épület-
maradványok is voltak. Sajnos ez utóbbi romok helyét ma már/még nem 
ismerjük.16) 

Azonkívül, hogy segítségével sikerült világosabb képet alkotnunk Ador-
ján eléggé összetett problematikájáról, a fentebb tárgyalt határjárás azért is je-
lentős mert vele a kétfelé szakadt Adorján történetében új szakasz kezdődött. 

Említettük, hogy Barabás fia Lesták az idegen nembeli kezekből 1299-ben 
visszakapta a korábban eladott földet. (Egy kérdés, amely szintén tisztázásra 
vár: nem éppen az eladás alkalmával szakadt-e két részre Adorján?) Lesták 
azonban örökös nélkül halt meg, és Róbert Károly király 1331-ben az elhunyt 
adorjáni birtokát Magyar Pár gimesi várnagynak adományozta, ami ellen a 
Haraszt nem egyes tagjai természetesen kifogást emeltek. János pap és Mik-
lós, akik (incsei) Keled fia Péter fiai voltak, tartottak ezúttal igényt a nemzet-
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ségi birtok eme részére. Mivel azonban látták, hogy nem érhetik el céljukat, 
jogukat átengedték a várnagynak. Ezért történt, hogy csak 1335 augusztusában 
vezette be a Szerémségben székelő kői káptalan Magyar Pált új birtokába. Ez 
alkalommal készült a már ismertetett határbejárási okirat. Alsóadorján to-
vábbra is Haraszt nembeli kezében maradt, név szerint Lőrincében, aki a 
maga örökös részét 1340-ben adta el Magyar Pálnak a Boldogasszony tisztele-
tére épült monostor felével és a Szt. Miklós templom felével, valamint a tiszai 
halászat jogával. A következő évben a király Magyar Pált megerősítette Felső-
és Alsóadorján birtokában, bár Felsőadorjánon a tárnokiaknak továbbra is 
voltak bizonyos birtokrészeik. Jogigényükről ők Magyar javára 1344-ben 
60 márka ellenében mondtak le, amelybe beletartozott (az időközben újra-
épített?) Szt. Márton kolostor és templom, valamint a Szt. György templom is, 
a tiszai vámszedes jogával. Ezután a két Adorjánon már csak egy Haraszt nem-
belinek, Geszthi Lőrinc fiának Jánosnak volt birtokrésze, amelyet egy okirat 
szerint még 1377-ben is bírt az Alsóadorján déli határánál fekvő Csecs-tó 
nevű halastóval együtt. 

Magyar Pál 1344-ben többi birtokával együtt a két Adorjánt is nejének 
és lányának hagyományozta az ottani ménessel együtt. Később, 1350-ben, 
Adorjánt oda is adta feleségének. Ő viszont öt évvel később mind a két Adorjánt 
az óbudai klarisszáknak adományozta, akiket felsőadorjáni birtokukba 
még abban az évben be is vezettek (1355). Alsóadorjánba való beikta-
tásuk valószínűleg valamivel később történt. Egészen a török hódoltságig az 
apácák birtokában maradt egész Adorján. Jobbágyaiknak többféle szabadalmat 
eszközöltek ki a királynál: 1406-ban Nagy- vagy Felsőadorjánban hetivásárra 
kaptak engedélyt; 1428-ban a király felmentette őket a kanizsai réven fize-
tendő kötelezettség alól; 1459-ben pedig örök mentelmi jogot kaptak a vármun-
kák és a katonaszállásolás alól is. 

1495-ben Felsőadorján egy meghatározatlan, talán északnyugati részén 
érdekes eset történt. Vingarti Geréb Péter országbíró erőszakosan elfoglalt 
egy területet, amelyre ötven gazdát (családot?) telepített. Az apácák panaszt 
emeltek, és az országbírónak az eltulajdonított földet vissza kellett adnia, 
sőt a károkat is meg kellett térítenie Felsőadorjánban és a szomszédos Vastoro-
kon. A rövid életű telepet Chintrinhalmának nevezték. Érdemes megjegyezni 
továbbá, hogy Felsőadorján határa ez esetben is bizonyíthatóan felért egészen 
a Kapitány-rétig, mivel a Pusztatemplom örökébe lépő Vastorok a Kapitány-
rét mellett feküdt. 

2-. ARNACSTELKE1 7) 
1347—Arnach Teleke* 

Ez a birtok is csak egyszer szerepel az okiratokban, mégpedig azzal kap-
csolatban, hogy Boduni János birtokaként Magyar Pál, Adorján birtokosa el 
akarta foglalni. Az irat szerint a Tisza mellett, Adorján és Gyékénytó falvak 
között feküdt. Hogy melyik helyen, ma még pontosan nem tudjuk megmondani. 
Mindenesetre valahol a Kapitány-rét és a Tisza között, tehát Kanizsától 
északnyugatra. Lehetséges, hogy nem falut kell a néven érteni, hanem csak 
egy meghatározott földterületet, amelyen gazdasági épületek is voltak. 
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3. ASSZONYFALVA 
1198—Assonfalua* 
1440—Azzonfalwa* 
1441 — Asszonfalwa* 
1522—Azomfalu* 
1528—Azomfalu* 
1553—Asszonyfalva* 
1585—Azomsal* 

Először a XII. és XIII . század fordulóján hallunk róla, amikor a kalocsai 
érsek dézsmáját átengedte a káptalannak.18) Bán és Kőkút között sorolják fel 
a bodrogi kerületben, ami azt bizonyítja, hogy ugyanarról az Asszonyfalváról 
van szó, amelyet csak két és fél évszázad múlva említenek Perlek és Peszér 
társaságában Bács vármegyében. Ekkor, 1441-ben, Asszonyfalvát Becse vá-
rával és a várossal, valamint más birtokokkal Brankovics György szerb fe-
jedelem Birinyi Pálnak adomáynozta.19) Az 1522-ben készített tizedlajstrom 
szerint már Csongrád vármegyébe tartozott. Fekvését Iványi a mai Ada tájára 
teszi, Csánki kevésbé határozottan Ada és Becse között véli fellelhetőnek.20 

A régész itt még nem egészen biztos a dolgában, mert a probléma tisztázása 
további részletes kutatásokat igényel. Iványi feltevését tartom valószínűbbnek, 
mert település helyét a XVI. századi térképek is itt jelzik.21) 

4. ÁRKOSTUROL2 2) 
1462—Akosthwrol* 
1462—Arkosthur ol * 

1462. február 16-án Mátyás király egy sor Bács és Csongrád vármegyei 
falut és pusztát ajándékozott anyjának, Szilágyi Erzsébetnek, udvartartása fé-
nyesebbé tételére. A felsorolt helyek között találjuk Árkosturolt is. A korábbi 
birtokos, Garai Jób azonban kifogást emelhetett, mert még ugyanabban az évben 
a király megváltoztatta korábbi döntését, és Vizesturolt, Árkosturolt és Kő-
kutat visszaadta jogos tulajdonosának. Az egykori falu fekvését ma még nem 
tudjuk pontosan meghatározni, de abból kiindulva, hogy olyan birtokok tár-
saságában fordul elő, amelyeknek a helye ismeretes, megközelítőleg abba a 
völgybe helyezhetjük, amely Becsétől nyugatra fekszik és az egykori Crna Bara, 
a mai DTD-csatorna északi mellékvölgyét képezi. Ennek a völgynek a köze-
lében halad el az úgynevezett Kis-Római-Sánc északkeleti, befejező része; 
ezt a tényt szintén kapcsolatba lehet hozni a birtok nevével. 

Árkosturolról a későbbiekben többé nem esik említés. 

5. ÁROKEGYHÁZ23) 
1481 — Árokegyház 
1520—Árokegyház 
1521—Árokegyház 

Egy 1481-ből származó királyi adománylevélben szerepel Árokegyház 
Pacsírral (Patir) és más falvakkal egy sorban. Pontosan nem határozható meg 
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a fekvése, de a nevében szereplő árokból ítélve, talán az a legvalószínűbb, 
hogy a mai Tompa (Magyarország) közelében található úgynevezett Ördög-
árok környékén kell keresni. Az írott adatok egy ilyen lehetőséget nem zárnak 
ki. 

6. BAJMOK 
1467—Baymok* 
1504—Baynok* 
1520—Baynok* 
1543—Bajmok* 

Több más közép-bácskai helységgel egyetemben Bajmok is abban az 
okiratban tűnik fel először, amellyel Mátyás király 1462-ben birtokokat ado-
mányozott anyjának, Szilágyi Erzsébetnek. Tőle végrendeletileg Corvin Já-
nos örökölte, annak özvegyétől pedig Brandenburgi György birtokába került. 
Bajmok azon települések közé tartozik, amelyek a török hódoltság alatt meg-
érték a XVII. századot, azt azonban nem élték túl. Az 1580-82. évre össze-
állított török adókönyvben Novi Bajmok néven van bevezetve. Ma még nem 
világos, hogy a korábbiakhoz viszonyítva miért van ez a jelzős megkülönböz-
tetés.24) 

Felváltva hol Csongrád, hol pedig Bodrog vármegyéhez sorolják.25) 
A mai Bajmok a Bács-ér völgye egyik legészakibb ágának két oldalán 

keletkezett. Ennek a völgynek ma már beépített részén, annak keleti oldalán 
egy 1747-ben készített térkép szerint a XVIII. század közepén egy régi temp-
lom romjai voltak láthatók.26) A középkori Bajmok templomának romjai 
voltak ezek a maradványok, amelyek azóta teljesen eltűntek a föld színéről, 
és így minden közelebbi adatot nélkülözni vagyunk kénytelenek.27) 

7. BAJSA 
1462—Naghbaych* 
1485—Naghbaych* 
1520/22—Naghbaych* 
1543—Bajsa 
1580/82—Nagy Bajsa 
1590-Nagy Bajsa 

Abban az adománylevélben, amelyet 1462-ben Mátyás király adott ki, 
más környező falvakkal egyetemben Bajsa is fel van sorolva Naghbaych, 
vagyis Nagybajcs néven.28) A megkülönböztető jelzőre azért volt szükség, 
mert a mai Topolya közelében volt egy Fybaych=Kisbaych nevű falu. 
Következő alkalommal az 1520/22. évi tizedlajstromban, majd 1543-ban 
történik róla említés a kalocsai érsekség dézsmalajstromában. A török adó-
könyvekben is rendszeresen előfordul, mégpedig Nagy Bajsa név alatt, egy 
Kis Bajsának nevezett településsel. Ma még nem lehet tudni, hogy ez a baj-
mokihoz hasonló megkülönböztetés mivel magyarázható. Hacsak nem arról 
van szó ez esetben, hogy a Bajsától nem messze 1977-ben megfigyelt isme-
retlen nevű település a XVI. század folyamán újratelepült. (Lásd Kerek-
egyháza alatt.) Esetleg a korábbi Nagybajcs és Fi- vagy Kisbajcs átalakított 
változata, ahogy Iványi is feltételezte.29) 
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A mai Bajsától egy kilométerrel délre, a Bács-ér völgyének nyugati 
magas partján, amelyet egy száraz völgy, aszó, félszigetszerűen képezett ki, 
templom romjait tartjuk nyilván egy körülötte elterülő temetővel. A lelő-
helyet Kecskés-partnak nevezik. A korábbi években véletlenül vagy téglasze-
dés közben előkerült leletek közül a szabadkai múzeumba egy S hajkarika és 
Hunyadi Mátyás királynak egy ezüst dénárja került be. 

1977 nyarán a szabadkai Városi Múzeum próbaásatást végzett a lelő-
helyen; annyit sikerült megállapítani, hogy ott az első téglatemplom a román 
stílus szabályai szerint a XI. vagy a XII. században épült. A templomot 
ismeretlen időpontban elpusztították (tatárjárás?), ami után az építőanyagot 
ismeretlen helyre szállították. Erre kell következtetni abból a tényből, hogy a 
később ugyanazon a helyen emelt, már kisebb méretű templom alapjait malter-
és téglatörmelékekből állították össze. Ennek a későbbi templomnak az építési 
idejére vonatkozóan egyelőre semmi támpontot nem lehett találni. Pusztulá-
sának idejét is csak megkérdőjelezve tehetjük a török hódoltság idejére. 

Az említett ásatás csak kis méretű volt, mégis meg lehetett állapítani, 
hogy a templom körüli temető nagy részét az itt folyó földhordás során 
elpusztították, és hogy a fennmaradt sírok a számtalan turkálás következtében 
igen zavaros állapotban vannak. 

A romoktól délnyugatra elterülő magaslaton a föld felszínén eddig 
csak atipikus, apró cserépdarabokat sikerült összeszedni, habár biztosra 
vehető, hogy a középkori Nagybajcs ezen a részen terült el. 

A török hódoltság alatt teljesen elnéptelenedett. 

8. BAKA 
1520/22-Baka* 

Baka település neve csak egyszer fordul elő az 1520/22. évi kalocsai 
tizedlajstromban Füles és Asszonyfalva helységekkel egy csoportban. 
Ebből ítélve valahol a Becse és Topolya között elterülő térségen kellene 
keresni. Csánki pontosan így véli.30) Isványi azonban Steltzer Frigyes Bács 
megye története című munkájából idézve megemlíti, hogy a mai Monostorszeg 
közelében volt egy cisztercita monostor, ameíyet Bakamonostornak neveztek.31) 
Kérdés, hogy - a két név összefüggésben van-e egymással. Baka fekvését 
ma még nem tudjuk meghatározni. 

9. BÁNFALVA 
1198—Ban* 
1477-78-Banfalwa* 
1479—Banfalwa* 
1485—Banphalva* 
1520-Bánfalva 
1521-Bánfalva 
1520/22-Banfalwa* 
1580—Bánovce 
1590—Bánovce 

A falu tizedét, dézsmáját a kalocsai érsek 1198-ban átengedte a káptalan-
nak.32) Utána hosszú ideig hallgatnak róla a források; csak 1477-ben vagy 78-ban, 
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majd 79-ben és ismét 1485-ben említik.33) 1520-ban Martonos és Karjad 
között sorolják fel, 1521-ben Mohol után, 1522-ben Bátka és Karjad után 
következik, amikor Bánfalván egy Zopir Tamás nevű egyén szérűjében 
volt a dézsmagabona összehordva.34) A török hódoltság alatt még fél évszázadig 
követhető a település neve, de már elszlávosodott „Bánovce" alakban (1580, 
illetve 1590). Emléke a Bánovce-puszta nevében maradt fenn. Pontos helyére 
is a fenti adatokból következtethetünk; Moholtól nyugatra Bánovce-puszta 
szélén az Orom-partokba egy rövidebb aszó-völgy vágódik. Ennek északi, 
félszigetszerű partján a föld felszínén késő középkori jellegű cserépedény-
darabok találhatók. Itt volt valamikor Bánfalva. Ásatások itt még nem folytak. 

10. BÁTKA 
1462—Bathka* 
1520/22—Bathka* 

Először egy 1462-es iratban találkozunk a település nevével. Az 1520/22. 
évre összeállított tizedlajstromban Zenta mellett említik.35) 

A Zentától délre fekvő földeket Bátkának nevezik, az újabb kori tiszai 
átvágással leválasztott bánáti részt pedig Nagy-Bátkának. A Tiszától egy 
kissé távolabb, Zentától délre egykor egy halom is létezett, amelyet Bátkai-
Halomnak neveztek. Ha ezekhez hozzávesszük azt az adatot is, amelyet 
egy 1699-ben készített török térkép szolgáltat, amelyen Zentától délre egy 
Bátka nevű falu van feltüntetve templommal (!),36) viszonylag könnyűnek 
látszik Bátka falu helyének meghatározása. A dolog mégis bizonyos nehézségek-
be ütközik. Ugyanis a régészeti kutatások kimutatták, hogy a Tisza-parti 
Bátkán egy középkori település maradványai, egy templomrom és egy temető 
van, ugyanakkor az előbbivel párhuzamosan a Bátkai-Halmon is volt egy 
középkori temető, és annak közelében egy még lappangó települést is felté-
telezni kell. Kizártnak tartom, hogy ugyanannak a falunak egyszerre két 
temetője volt, tehát el kell fogadnunk, hogy alig két kilométer távolságban 
két település feküdt egymás mellett. Legalábbis a XIV—XV. században. 
A két település neve közül csak az egyiké maradt fenn, Bátkáé. 

A települések ilyen közeli létezése egészen elfogadhatóvá válik, ha 
megvizsgáljuk az érintett terület mikrovízrajzát. Az 1:5000 arányú térképen 
tisztán kivehető, hogy a Kalocsa-völgyből erecske alakjában kiáramló felszíni 
víz, amely az Orom-partokat a mai Felsőhegynél éri el, nem az újabbkori 
csatornák medrében folyt a Tiszába, hanem annak jelentősebb része egy 
ősi medret követve keleti irányban haladt. Megkerülte a Bátkai-Halmot, 
ezzel elválasztva azt a Mákos-parttól és magától Bátkától is, majd óriási 
kitérésekkel délnyugati irányban haladt egészen a Csanálos-völgy torkolatáig. 
Innen nyugatra fordult, és kanyargós utat követve a mai Ada alatt ömlött 
a Tiszába. Ez a mai Budzsák. A Zenta és Ada közötti sík terület tehát vízraj-
zilag a ma láthatónál sokkal tagoltabb volt, és még az sincs kizárva, hogy 
a Bátkai-Halom környékén az eléggé problematikus Peszér falut kell keresni, 
azzal, hogy Bátka a Tisza partján foglalt helyet. Ez lényegében Dudás Gyula 
gondolatmenete, csak fordított előjellel. Ő azt tartotta, hogy a Tisza partján 
a Bátkán megfigyelt templomrom helyén és környékén tulajdonképpen nem 
Bátka, hanem Peszér keresendő.37) 
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Lássuk azonban a régészeti adatokat! 
„Bátkai-Halom". Zentától 3 kilométerre délre egykor egy .nagyobb 

halom állt, amelyet 1872-ben a tiszai töltés készítése során nagy részben 
elhordták, és sok sírt megbolygattak. 1882-ben a bolygatatlan részen Dudás 
Gyula ásatásokat végeztetett.38) A legutolsó feltárások 1944-ben folytak 
Korek József vezetésével, amikor a korábbi leletek időbeni hovatartozására 
is fény derült, miszerint három korszak sírjai keveredtek egymással: egy 
rézkori, egy szarmata kori és egy középkori temető sírjai. Az utóbbiak a 
XIV—XV. századra jellemző leleteket szolgáltattak.39) 

„Bátka". Zentától délre, négy és fél kilométer távolságra a Tisza magas, 
jobb partján egy szigetszerű, erősen lekopott dombocska van, amelyen három 
és fél évtizeddel ezelőtt Korek József szerint körülbelül 20 X 25 m nagyságú 
területen téglával borított rész volt. A téglatörmelékekkel borított területet 
temető övezte; szinte fehérlett a föld a csonttörmeléktől. Az egykor magasabb 
dombon-állt a bátkai templom és körülötte a temető, az egészet pedig a 
jelek szerint árok övezte. A helyszínen talált bordatéglák a gótika stílusjegyeit 
viselik magukon, a templom tehát jóval korábbi, mint ahogyan a források 
Bátkát említik. Ez a templom a már említett 1699-i török határmappa 
tanúsága szerint megérte a török uralom végét, és csak azután ment veszendőbe. 
A környező szántóföldek felszínén összeszedett cseréptöredékek a XV—XVI. 
századra jellemzőek.40) 

A rommaradványoktól kb. 1 kilométerre keletre, a Mákos-partnak 
nevezett részen, a Tisza egykori partján 1975-ben gátépítés közben egy 
nagy kiterjedésű, több korszakban lakott települést bolygattak meg. A mentő-
ásatások során egyebek között számos XI. századi gödör került felszínre, 
amelyeknek az oldalában egy-egy, két vagy három kemence volt bevájva. 
Egy majdnem épen maradt és kiásott 8 x 3 m-es téglaégető kemence környékén 
XIV. századi cserépedénydarabok kerültek elő. Ezeken kívül még jó néhány 
gabonatároló verem és árkok egész hálózata került napvilágra, amelyekben 
azonban leleteket nem lehetett találni, és csak analógiák alapján tarthatjuk 
őket középkoriaknak.41 Ezek mind Bátkához tartoztak. 

11. BECSE(J) 
1091—Bechey* 
1238 —Bechey* 
1332-37-Boche*, Bosac* 
1338—Beche* 
1338-40—Beche* 
1342—Becse vára 
1377-Bechey* 
1419 —Becse 
1439-Beche* 
1441-Beche* 
1444—Becse 
1529-Becse 
1551—Becse 

\ 

Becse ősidők óta fontos tiszai átkelőhely volt. A régi csatorna ásásakor 
talált tipikus XI. századi leletekből ítélve42) itt már akkor település, falu létezett, 
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amely hamarosan okiratban is felbukkant. 1091-ben egy kun betörés alkalmával 
Kapolcs kun vezér, Tokaj felől az Al-Duna felé tartva, Becsénél kelt át a 
Tiszán. Mint várbirtok, Becse Bács várához tartozott, de a XIII . század 
elején a fehérvári ispotályos keresztesek kapták meg a királytól, akik 1238-ban 
még az itteni révet is elnyerték. És hogy az adomány még előnyösebb legyen, 
ugyanakkor megszüntették a III . Béla király uralkodása után létesített szom-
szédos réveket. Az ezt követő évszázadban felgyorsult fejlődése. 1338-ban 
egy okirat szerint annak a fontos „nagy út"-nak a vonalán helyezkedett el, 
amely Bodrogból vezetett a Tiszáig s onnan valószínűleg tovább keleti irány-
ban, a Temesközön át Erdélybe és az Al-Duna tájára. A település fejlettségét 
bizonyítja az az adat is, amely szerint a becsei pap az 1332. és 1337. közötti 
évekre viszonylag magas pápai tizedet, 20 fertót és 6 bánit fizetett (azt is 
előre), ami Györffy szerint fejlett mezővárosi szintre enged következtetni.43) 

1342-ben hallunk először a becsei várról, amely egy tiszai szigeten épült 
a tatárjárást követően. A vár és a település sorsa a későbbiekben teljesen 
egybefonódott. Zsigmond király 1419 körül adta Brankovics György szerb 
despotának Becsét és a várat, aki 1444-ben az egészet továbbadta rokonának, 
Birinyi Pálnak. Zápolya János 1529-ben Becsénél kelt át a Tiszán, amikor 
Mohácsra tartott, hogy megalázva magát, a szultán előtt tisztelegjen. Becse, 
jobban mondva a becsei vár az összeomlást követően még jó ideig független 
tudott maradni, a törökök csak 1551-ben foglalták el. Ezt követően érdekes 
módon teljesen eltűnt az okiratokból.44) Elpusztult. 

12. BETHER 

1380—Bether* 
1423—Bether* 
1426-Bether* 
1432—Bether* 
1470-Bether* 
1520-Bether* 

1380-ban említik először Bács vármegyében. 1423-ban Betheri Jakab 
fia György betheri birtokrészeiket örökösen Garai Miklósnak adták. Ezzel 
kapcsolatban bizonyos nézeteltérések keletkeztek, és az 1426-ból eredő 
okirat erről szól. 1470-ben Bether Garai Jób birtokát képezte.45) 

A falu helye korábban nem volt ismeretes, a legújabb régészeti kutatások 
azonban fényt derítettek erre a problémára. 

A Becsétől délre eső földterület, amelyet régebben Botra pusztának 
neveztek, a Tisza egykori partjával párhuzamosan húzódik. Becse déli város-
pereme is ezt a nevet viseli, ahol 1979 folyamán lakóházak építése közben 
középkori településre bukkantak. A mentőásatásokat Nebojsa Stanojevic, a 
becsei múzeum akkori munkatársa vezette. A feltárások során egy viszonylag 
nagy gölöncsérműhelyt sikerült kiásni nagyszerűen megőrződött részletek-
kel. Az ott talált cserépedényekből ítélve a feltárt objektumok a XIII . századból 
származnak. A feltárások ez idáig az egykori településnek csak elenyésző 
töredékére terjedtek ki. Itt feküdt az egykori Bether falu. 
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13. BUDAKUTA 

1462—Bwdakwtha * 
1580—Budakuta 
1590—Budakuta 

Csongrád vármegyei helységnek jelzi Mátyás király okirata, amely 
szerint Budakuta Csantavér és Pacsér között foglal helyet.46) Kétségtelen, 
hogy a török hódoltság idején még voltak lakosai, mert a defterek a szabadkai 
náhijében 1580-ban és 1590-ben is említik. Más adatunk nincs róla. 

Csaknem biztosra vehető, hogy Szabadkától délre a Bács-ér vagy 
Csík-ér völgyében helyezkedett el egykor. Fekvésének közelebbi meg-
határozása azonban nehézségekbe ütközik, egyebek között azért is, mert 
a megjelölt területen eddig ismert középkori lelőhelyek (templomromok), 
rendre más helynevekhez vannak kötve. 

14. CSANTAVÉR47) 

1462—Chontafeye r * 
1500—Czomtafegier * 
1504— Chontafeyer* 
1520/21 - Chonthafeyer* 
1543—Chontafeyer* 
1580—Csantavér 
1590—Csantavér 

Bajmokhoz, Bajsához és más közép-bácskai falvakhoz hasonlóan 
Csantavér is abban az 1462-ben kiállított okiratban szerepel először, amely 
szerint Szilágyi Erzsébet birtokokat kapott fiától Mátyás királytól fényesebb 
udvartartás céljából. A későbbiekben Csantavér osztozott a többi település 
sorsában. Érdekes adatot szolgáltat Zsigmond lengyel hercegnek, II. Ulászló 
magyar király öccsének útinaplója. Zsigmond 1500. november 19-én és 
20-án volt Csantavéren, amikor elég drágán, 8 forintért vásároltatott magának 
egy sötétszürke lovat. A zabiáért és a szükséges takarmányért 10 magyar 
dénárt fizetett, a lovat hozó embernek ostoráért pedig 4 magyar dénárt adott.48) 

Csantavért a török megszállás ellenére 1543-ban számba veszik az érseki 
tized összeállításakor. A defterekben 1580-ban és 1590-ben még szerepel, 
utána azonban eltűnik, elnéptelenedik. 

A mai Csantavér vasútállomásától mintegy fél kilométerre északra, a 
Csík-ér völgyéből egy halmocska emelkedik ki, amelyen egy temetővel 
körülvett középkori templomocska romjai vannak; a felszínen tégladarabkák 
és emberi csonttöredékek láthatók. A helybeliek ezt a helyet „török templom"-
nak nevezik.49) 

Itt állt az egykori Csantavér temploma. Ásatások még nem folytak, 
úgyhogy a lelőhely pontos kormeghatározása ma még nem lehetséges. 
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15. CSECSTÓ5 0) 
1315 — Checthow* 
1367—Chechthou* 
1388 —Chechto* 
1450— Chechtho* 
1478-Checthow* 
1520/22-Checthow* 
1570—Sestho* 
1585 —Sestho* 

A Csecstó név az okiratokban először 1224-ben mint egy halastó neve 
jelentkezik, és a későbbiek folyamán is gyakran minden kétséget kizáróan 
halastóról van szó, amikor említik. Vannak viszont esetek, amikor a tó (piscina) 
helyett birtok (possessio) megjelölés szerepel; a címszó alatt felsorolt esetek 
az utolsó adat kivételével possessióra vonatkoznak. 1943-ban Zenta közelé-
ben, a Csésztónak nevezett földterület közvetlen közelében a „Paphaloon" 
folytak ásatások. Az ásatásokról szóló jelentésben, amelyet Korek József 
és Foltiny István készített, az ott kiásott templomot és temetőt a szerzők 
határozottan a Csecstó nevű középkori faluhoz tartozónak tartják.51) Igaz, 
hogy az 1520/22. évre készített Csongrád megyei dézsmaalajstromban Csecstó 
nevű falut említenek tíz adózó személlyel (!), mégis, mindezek ellenére és 
Iványi István véleményével egyetértve, meg vagyok győződve arról, hogy 
Csecstó nevű falu a középkorban nem létezett. Ezzel a névvel csak egy föld-
területet jelöltek, amelyhez egy 1295 és 1303 között keletkezett okirat szerint 
szántóföld és halastó is tartozott. „ 

Korek és Foltiny Salamon falu templomára tévesen illesztette rá a 
Csecstó nevet, mert az illető terület régtől fennmaradt nevét — Csész-
tó — szupponálták a lelőhelyre. 

Egyedül a dézsmalajstromban feltüntetett „Checthow", vagy Csánki 
szerint „Chykthw" takar települést. Talán azt a települést, amely az egykori 
Salamon és Kakat helyén keletkezett, majd sorvadt el. 

16. CSÍK, CSIKA, CSÍKEGYHÁZ5 2) 
1423 —Chyk* 
1426—Chykod* 
1438—Chyka* 
1439—Chyka* 
1440—Chykthew* 
1466—Chyka* 
1479—Chykeghaz* 
1520/22-Chika, Chychanicha* 
1554—Csik 
1580—Csik 
1590-Csik 

A Csík, Csika, Csíktő, Csíkegyház, Csicsanica nevű' települések (tele-
pülés?), puszták (?) között ma még elég nehéz eligazodni. A kérdés tisztázása 
érdekében sok a tennivaló, mégpedig régészeti beavatkozások formájában. 
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1423-ban Garai Miklós a betheri nemesektől egyebek között Csík-puszta 
egy részét is megvételre kapta. 1426-ban a király elé ezzel kapcsolatban 
kifogás érkezett, és az előterjesztett iratban az alábbi Bács vármegyei nevek 
vannak felsorolva: Bether, Chykat, Deuecher, Turol, Mezőturol, Vizesturol 
nevű birtokok. Valószínű, hogy Csika a török hódoltságig a Garaiak birtokában 
maradt. 1466-ban határpör keletkezett Garai Jób és Vízközi Benedek kö-
zött, mert az utóbbi kisajátított egy erdőt, amely a Csika nevű birtokhoz 
tartozott. Az 1522. évi dézsmalajstromban is szerepelt. A török adókönyvekben 
Csíkot találunk 1554-ben 1580-ban és 1590-ben. A Péterrévétől Becséig elterülő 
földeket, amelyek a Római-Sánc és a Nagy-Rét közé esnek, Csík-pusztá-
nak nevezik. 

Az 1520/22. évi Csongrád vármegyei tizedlajstromban egy Csykthw, 
egy Chykeghaz és egy Chychanicha nevű falut említenek. Ezeket Iványi 
István nem említi külön-külön, tehát valószínűleg egynek tekintette őket, 
Csánki Dezső viszont külön településként kezeli mindegyiket, egyedül Chík-
egyházát azonosítja Csíkkal. 

Szerintem Csík-tó a Csík-érnek Péterréve környékén tóvá szélesedett 
részét jelölte, a többi elnevezés pedig egy településre, esetleg a települes 
időnként részekre bomló elemeire vonatkoztatható. Több település Péterréve, 
Árkosturol, Perlek stb. jelenléte miatt nagyon nehezen lenne beleilleszthető 
a tájba. Természetesen, a probléma közel sem tekinthető megoldottnak. 

17. DEVECSER53) 
1350 Deuecher* 
1426—Deuecher* 
1520/22-Dewecher* 
1580—Devecser 
1590—Devecser 

A török hódoltságot megelőzően csak három okiratban szerepel Devecser 
neve. 1350-ben Magyar Pál gimesi várparancsnok leányának ajándékozta 
több Bodrog vármegyei birtokával együtt. Egy 1426. évi okmány az ország-
bíró vizsgálatával kapcsolatos, aki egy állítólag szabálytalan adásvételi ügylet 
felülvizsgálatakor Devecsert is említi. A török adókönyvek 1580-ban és 
1590-ben is említik, 1580-ban egy Máli Devecserrel együtt, amelyekhez 
az 1590-ik évben még egy Bán-Devecser nevű település is járult. 

Emlékét Devecser-puszta neve őrizte meg a mai napig, amely Szent-
tamástól északra terül el, annak a száraz völgynek a két partján amely Szent-
tamástól keletre a Bács-érbe torkollik. Errefelé még terepbejárás nem folyt, 
ezért Devecser (Máli Devecser és Bán-Devecser) pontosabb lokalizálása 
még nem végezhető el. 

18. DEVECSERTUROL5 4) 
1426—Dewecherthwrol* 

Árkosturolnál már említettük azt a okiratot, amelyben a betheri nemesek 
és Garai Miklós között létrejött, állítólag szabálytalan adásvételi szerződésről 
van szó. Ebben az 1426-os iratban szerepel egy Devecserturol nevű birtok 
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is, még két hasonlóan -turol végződésű birtokkal, településsel (?) (Mező-
turol és Vizesturol). Túlságosan kevés írott és régészeti adatunk van ahhoz, 
hogy meg tudjuk magyarázni az említett nevek feltűnésének és gyors eltűnésé-
nek okát. A már említett Vizesturollal 1462-ben három újabb Turol, Hegyes.-, 
Árkos-, és Fejefakaturol bukkant fel, és tegyük hozzá, szinte egyidőben 
el is tűnik szemünk elől. Az látszik valószínűnek, hogy a turol elem mint 
jelző járult hozzá egyes puszták vagy települések nevéhez (például Devecser 
vagy Hegyes), és mivel pontos jelentését a jelzőnek nem tudjuk, a megoldásra 
még várni kell. 

Régebben volt ugyan egy olyan feltevés, hogy Turolt a mai Turiával 
lehet azonosítani, azonban Csánki ezt nem tartja valószínűnek, Iványi pedig 
nem foglalt határozottan állást ebben a kérdésben. 

Talán valahol Szenttamás és Becse között fekhetett. 

19. FEHÉREGYHÁZ5 5) 
1403 Feyereghaz* 
1465 — Fejéregyház 
1476—Feyereghaz* 
1496—Fejéregyház 

Ez a település csak egy századon át követhető az okiratokban. 1465 
táján a Maróti család a birtokosa Szegegyház, Feketeegyház, Kétsofronya 
és más birtokokkal együtt. Pontos fekvését ma még nem lehet meghatározni, 
az azonban biztos, hogy a Bács-ér alsó folyásánál kell keresni, és az is biztos-
nak látszik, hogy közelebb feküdt Szenttamáshoz, mint Feketicshez. 

20. FEJEFAKATUROL5 6) 
1462—Fejefakathurol* 

Csak egyszer tűnik fel a fenti név,' amikor Mátyás király anyjának aján-
dékozott egy sor falvat és pusztát. A fenti puszta problematikájának egy 
részével a Devecserturol címszó alatt foglalkoztam. Az említett okiratban 
megfigyelhető felsorolás alapján Fejefakaturol a Hegyes—Péterréve—Becfse-
-Szenttamás háromszögben keresendő. 

21. FEKETEEGYHÁZ5 7) 

1465—Feketeegyház 
1476—Feketeegyház 
1496—Feketheghaz* 
1522—Feketeeghaz* 
1580—Feketehegy 
1590—Feketehegy 

1465-ben említik először. Ekkor és még 1476-ban is a Marótiak birtokai 
közé tartozott. Később, egy II. Ulászló korában szerkesztett okirat szerint, 
Mátyás király Feketeegyházat, Fejéregyházzal és Boziabokor-pusztával 
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együtt Belmosevics Miklósnak adományozta. A török adókönyvekben is 
nyilvántartották, de már nem eredeti nevén, hanem Feketehegy név alatt, 
1580-ban és 1590-ben. A Feketics név okiratban először 1652-ben bukkan 
fel. ' 

A mai Feketicstől délre, a Bács-ér völgyének nyugati partján egy 
régi templom romjait tüntetik fel a XVIII. századi térképek. Terepbejárások 
alkalmával a Dögtelepnek nevezett részen, amely körülbelül másfél kilo-
méterre van a településtől, tényleg egy középkori templomocska és temető 
nagyon szegényes maradványait lehetett megállapítani. Az elmúlt évtizedek 
folyamán előbb téglabányászással, majd szőlő alá fordítással és végül gyümölcsös 
létesítésével tették teljesen tönkre az egész lelőhelyet egy 1974-ben végzett 
rövid kutatóásatás eredményei ezt bizonyították. A romok kormeghatározása, 
úgy látszik, többé nem végezhető el, a temető területén talált S haj karika 
azonban azt bizonyítja, hogy a temető már a XI. században kialakult, és hogy 
jóval korábbi, mint ahogy az okiratok alapján ítélni lehetett. 

A romok közelében, a felszínen elvétve atipikus, feltehetőleg késő közép-
kori cserépedény-darabokat lehel találni. 

22. FÉLEGYHÁZ58) 
1346—Feleghaz*( ?) 
1522—Feleghaz* 

Feketicstől délre—délkeletre van egy földterület, amelyet még ma 
is Velitynek vagy Felitynek neveznek. Egy 1703-ban felvett jegyzőkönyv 
szerint ezen a részen egykor egy Feleház, vagyis Félegyház település létezett. 
A XVIII. századi térképek is rendre feltüntetik Velity-pusztát, sőt egy 
1768-ban készített kamarai térkép Feketicstől délre a Bács-ér partján meg 
is jelöl egy régi templomhelyet, amelyről Iványi azt tartotta, hogy az egykori 
Félegyház temploma volt. 

Korabeli okiratokban Félegyház neve nem fordul elő, hacsak nem 
az a Felegház az, amely két, 1376-ban és 1522-ban készült okiratban tűnik 
fel. Iványi azonban azt tartotta, hogy azt a Felity-pusztát jelöli, amely 
Bácstól délre feküdt. Azt a Felegház falut is oda helyezi, amelyről egy 
1488-as adat szól. Szenttamástól északra a Bács-ér völgyével párhuzamosan 
egy lapos völgyben kanyarog egy Mlaka Bara nevű erecske, amelynek vonalában 
egykor feltételezhetően fel fognak bukkanni ennek a falunak a maradványai 
is. 

Egyelőre ennyivel kell beérnünk. 

23. FIBAJCS59) 
1462—Fybaych* 

* * 1485 —Fybaych* 
1520/22-Fybaych* 

A már többször idézett 1462-es Mátyás király által kibocsátott ado-
mánylevélben tűnik fel először Fibajcs neve. Ezután, de még a török 
hódoltságot megelőzően, két okiratban is szerepel, 1485-ben és az 1520/22-es 
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dézsmalajstromban. A török defterekben 1580-ban és 1590-ben kissé 
átalakított alakban Kisbajsa, illetőleg egy teljesen új név: Topolya alatt 
jelentkezik. 

A fenti adatokból következik, hogy Fibajcs a mai Topolya területén 
volt. 

A mai várostól mintegy két kilométernyire délre egy félszigetszerű 
magas parton, ahol a Bács-ér mély völgyébe déli és keleti irányból egy-egy 
száraz aszó-völgy torkollik, a felszínen egy középkori templom romjainak 
alig észrevehető nyomai látszanak. Azt a helyet és környékét a környékbeliek 
Pusztatemplomnak nevezik. A korábban elég gyakran végzett téglabányászások 
és rablóásatások a romokat és a körülöttük fekvő temetőt alaposan meg-
bolygatták. 

Ennyit tudtunk, mielőtt 1976-ban a szabadkai Városi Múzeum a helyszí-
nen kutatóásatásokat nem kezdett. A felismerhetetlenségig szétturkált romok-
ból és a kiásott 86 sír alapján több-kevesebb bizonyossággal az alábbi követ-
keztetéseket lehet levonni: az első templomot a XI. (?) vagy a XII. század 
folyamán építették ezt azonban már korán, talán a tatárjárás idején elpusztítot-
ták. Feltehetőleg ebben az időben erősítették meg a helyet egy hatalmas 
árokkal, amely a templomot és legszűkebb környékét lett volna hivatott 
megvédeni. A védőárok alján és a teljesen „kitakarított" korábbi alapokból 
ítélve, az itt található építőanyagot más helyre szállították, és valahol a közelben 
egy új, gót stílusi templomot építetek, amiről a környéken összeszedett 
idomtéglák tanúskodnak. Ez a második templom feltehetőleg a török hódoltság 
alatt és az azt követő időkben semmisült meg. Ennek a feltételezett második 
templomnak a helyét még nem sikerült megállapítani. 

A temető kutatása csak kutatóárkok ásására szorítkozott. Bizonyossá 
vált azonban, hogy az első halottakat a XI. században hantolták itt el (S 
hajkarikák), és a temető bizonyos megszakításokkal egészen a XV. századig 
volt használatban (ezüstsodronyos párták és Mátyás király ezüst dénárja). 
Ez talán ellentmondani látszik egy másik templom létezésének, de a meg-
figyelt körülmények mégis az elmondottak mellett szólnak. A probléma 
megoldása egy aprólékos, nagy ásatás révén képzelhető el. 

A temető szélesebb értelemben vett környékén, mind keleti, mint nyugati 
irányban, több helyen lehet a föld felszínén cserépedénydarabokat találni, 
főleg XI. századiakat. A közeli Vágóhídon 1973 —75-ben végzett ásatások 
során (szarmata—avar temető) jellegzetes középkori árkokat lehetett meg-
figyelni kísérő leletek nélkül. Ezen a helyen korábban már egy középkori 
ház maradványait is tönkretették. 

24. FÜLES 

1520/22-Fyles. Phyles* 

A település nevével csak az 1520/22. évi tizedlajstromban találkozunk 
Asszonyfalva és Baka neve melett.60) Valahol Ada és Péterréve táján, e helységek-
től nyugatra fekhetett. Talán azzal a Füzessel lehet összeköttetésbe hozni, 
amelyet 1649-ben említenek a mai Ada környékén.61) 

54 



K Ö Z É P K O R I T E L E P Ü L É S E K ... 29 

25. GYÉKÉNYTÓ6 2) 

1347—Gekentow* 
1356—Gekentou* 
1381 — Gykenthow* 
1424— Gykentho* 
1485 — Gegentho* 
1520/21 -Gekentho* 
1564—Gyékényes 
1567 — Gekuntho* 
1570—Gekuntho* 
1571 —Gyékénytó 
158 5-Gekuntho* 

1347-ben az Arnachteleke nevű települést úgy határozta meg egy okirat, 
hogy az Adrián és Gekentow falvak között fekszik. Pár év múlva, 1356-ban, 
Gyékénytó Martonossal együtt a királytól háromévi adómentességet kapott 
azzal a céllal, hogy új betelepülőkkel jobban benépesedjen. A település 
nagyobb részének birtokosa Fodor Mihály volt. Egy más részét Rétkanizsa 
községe birtokolta, ami abból látszik, hogy 1381-ben a rétkanizsaiak az illető 
részt 100 forintért az óbudai apácáknak adták el. Gyékénytót mint falut 
még 1424-ben és 1521-ben említik. Birtoklása körül viták folytak még akkor 
is amikor már a törökök fennhatósága alatt volt, amiről két okirat is tanúskodik, • 
az egyik 1564-es, a másik pedig 157 l-es keltezésű. A török defterekben 
csak 1557-ben szerepel Gyékénytó, a későbbről fennmaradt jegyzékekből 
hiányzik, bár a korabeli térképeken rendre fel van tüntetve. 

Meg kell említeni, hogy a XIV. században egy Gyékény-tó nevű tó 
is ismeretes. 

Az okiratokból tisztán kivehető, hogy Gyékénytó Adorján és Kanizsa 
körül feküdt, pontos helyzete azonban ma még nem ismeretes. Feltehetően 
valahol a mai Kapitány-rét környékén foglalt helyet, ahová Adorján határa 
kiterjedt. 

26. GYÖRGYÉN63) 
1462—Gywrge* 
1468 —Gewrgye* 
1543 —Gyurgyin 
1580-82-Gyurgyin 
1590-91-Gyurgyin 

Györgyénnel kapcsolatban ismét fel kell idéznünk azt a Mátyás korabeli 
adománylevelet, amely az 1462. évben készült, mert abban Györgyén neve 
is szerepel. Ekkor a király tulajdonából Szilágyi Erzsébet birtokába ment 
át. Később visszavette tőle, és Székely János vránai perjelnek adta, de csak 
élete tartamára és amikor Székely 1468-ban meghalt, ismét Szilágyi Erzsébeté 
lett a birtok. 1543-ban az érseki tizedlajstromban szerepel, a török defterekben 
pedig 1580/82 és 1890/91-ben tűnik fel. A hódoltság korszakát nem élte 
túl; egy okirat szerint 1662-ben pusztaság volt. 
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Csánki Dezső Györgyént a mezővárosok közé sorolta. Fekvését nem 
nehéz megállapítani. A mai Györgyén településtől északkeletre a Bács-ér 
völgyének nyugati partján egy nagyobb területen a szántóföld felszíne be 
van hintve nagy mennyiségű piros téglatörmelékkel, malterdarabokkal és 
emberi csontmaradványokkal. A környékbeliek ezt a területet „kraljicina 
zemlja" (Királynő földje) vagy „Gradina" (Földvár) néven ismerik. Nem 
kétséges, hogy a felszín alatt középkori templom alapjai bújnak meg. A 
romoktól délre, szintén a völgyparton, viszonylag kevés és atipikus közép-
kori cserépedénydarabokat lehet találni. Ezeken a helyeken még nem volt 
régészeti feltárás. 

27. HEGYESTUROL 
1462—Hegyesthwrol* 

i 
Hegyesturol neve csak egyszer, 1462-ben Mátyás király ajándékozó 

okiratában fordul elő Vizesturol és Árkosturol között mint elhagyott hely 
vagy puszta.64) Iványi szerint egykori helye a mai Kishegyes környékén 
keresendő,65) ezt azonban én nem tartom valószínűnek, annak ellenére sem, 
hogy a „Hegyes" név alapján ez lenne a logikus. Ami a ,,-turol" toldalékot 
illeti, arról bővebben a Devecserturol címszó alatt szóltam. 

28. HIMESEGYHÁZ6 6) 
1462—Hymeseghaz* 
1504—Hymeseghaz* 
1520/21 -Himesegyház 

Himesegyház is azon települések sorába tartozik, amelyeket a már 
többször idézett 1462-ben kiadott Mátyás király-féle adománylevél sorol 
fel. Erről a településről ekkor esik először említés. Fél évszázaddal később, 
1504-ben tűnik fel ismét, majd újból az 1520/21. évi Csongrád vármegyei 
tizedlajstromban Szegegyház és Nagyhegyes után. Már a török hódoltság 
legelején elpusztulhatott, mert a törökkori adókönyvekben nem említik, 
neve csak a Hegyestől nyugatra fekvő Emusity-pusztában maradt fenn. 
Nevének eme új változata 1655-ben ovasható először okiratban. 

A régi Himesegyház helye ismeretes. A Duboka-völgy és egy dél—észak 
irányú oldalvölgy (aszó) találkozásánál, a mai Lipár közelében a föld feszínén 
középkori romok és emberi csontok maradványai figyelhetők meg; templom 
romjai a körülötte levő temetővel. Ezen a helyen tünteti fel az az 1763-ban 
készített kéziratos térkép Emusity-pusztát az említett völgy partján, egy 
régi templom romjai alatt. 

29. I T Ó D 
1198—Ytoud* 

A településről úgy szerzünk tudomást, hogy egy 1198-ban készített 
okirat szerint dézsmáját a kalocsai érsek átadta a káptalannak.67) Az okirat 
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szerint Itód az okori parókiában volt, tehát a mai Moravica (szélesebb) 
környékén kell keresni. P. Flach szerint, aki a Sambucus (Zsámboki)-féle 
térkép adatából indul ki, Itód valószínűleg azonos az 1406-ban jelentkező 
Iklóddal, vagyis a Zsámboki jelölte Iklódtal (1579).68) A térkép szerint Iklód 
Tavankúttól délkeletre fekszik. Ezek azonban még csak feltételezések, a 
problémát végérvényesen megoldani egyelőre nem lehet, bár kínálkozik 
egy olyan lehetőség, hogy Itódot, amennyiben Zsámboki meghatározása 
pontos, a Tavankúttól délre elterülő kaponyai romokkal hozzuk összefüg-
gésbe. 

Szabadkától nyugatra, Misicevo közelében, a településtől keletre terül 
el a Bács-ér vögyének az a része, amelyet emberemlékezet óta Kaponyának 
neveznek. A szabadka-zombori műúttól délre, egy kiemelkedő helyen 
egy középkori templomocska romjainak maradványait lehet megállapítani: 
téglatörmelékek és habarccsal vegyes emberi csontok. 

1744-ben ezen a helyen a királyi kamara egy bizottsága már megállapí-
totta, hogy egy templomnak a romjai láthatók; az ide vonatkozó jegyző-
könyv habarcsos téglákról emlékezik meg.69) 

Régészeti kutatások hiányában egyelőre a lelőhely kormeghatározása 
nem lehetséges. 

30. KAKAT70) 
1224—Kokot* 
1291 —Kokot* 
1389-Kokot* 

1224-ben határolták körül Csecs-tó halastó birtokot, és ebben a leírásban 
találkozunk Kakat falu nevével is. A leírás szerint Salamon falu és Kollou 
fiainak földje között feküdt, vagyis azon a magaslaton amely a mai felsőhegyi 
vasútállomástól északra, körülbelül a régi szabadka—zentai földút azon pont-
jáig terjed, ahol az út az Orom-partok szélét eléri. 

Közelebbi'régészeti adataink, amelyek a fenti feltevést igazolnák, egye-
lőre nincsenek, hacsak azt a kevés számú atipikus agyagedény-töredéket nem 
tekintjük bizonyítéknak, amelyet az említett területen a föld felületén lehet 
találni. 

31. KALOCSA 
1321—Kalacha* 
1520/22-Thotkalocha* 

Györffy György szerint a település a Kalacha családnévből veszi eredetét. 
1321-ben történő feltűnése is Kalocsai vagy Kalachai Éliás ispánnal és Péter 
nevű fiával kapcsolatos.71) Ezután hosszú ideig hallgatnak róla az okiratok, 
és csak az 1520/22-es dézsmalajstomban fedezhetjük ismét fel, de már Tót-
kalocsa néven.72) 

Zentától délnyugara az Orom-partokat egy mély és hosszú völgy torko-
lata szakítja meg. Ezt a völgyet nevezik emberemlékezet óta Kalocsai-vagy 
Kalocsa-völgynek, a völgy környékét pedig Kalocsa-pusztának. Az 1522-es 
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dézsmajegyzékben Kalocsa, Bátka, Karjad és Bánfalva után következik.73) 
Ez a két adat adja kezünkbe a középkori Kalocsa fekvésének meghatározásá-
hoz a kulcsot. 

Felsőhegytől körülbelül három kilométerre délnyugatra a Kalocsa-völgy 
északi partján van egy letarolt kiemelkedés. Ezen a helyen még néhány évti-
zeddel ezelőtt a felszínen régi téglákat, habarcsot és szétszórt emberi cson-
tokat lehetett látni, máig azonban már csak egészen apró piros télgatörmelékek 
maradtak. Bizonyos, hogy ezen a helyen állt valamikor Kalocsa temploma, 
amelynek utolsó maradványait az adatközlők szerint a múlt században hordták 
széjjel.74) 

A környéken lelt héhány jellegtelen cseréptöredék alapján lehetetlen 
a település korát meghatározni; régészeti ásatások ezen a helyen még nem foly-
tak. 

32. KANIZSA 
1093-Cnesa* 
1200 körül - Kenesna* 
1213—Kenesna* 
1222—Knesa* 
1226—Knesa* 
1227—Kanesa* 
1228—Knesa* 
1237—Kenesna* 
1237/40—Kenesna* 
1260-Kenesna* 
1262-Knesa* 
1335—Canysa* 
1340—Kanizsa 
1355—Kanizsa 
1367—Kanizsa 
1424—Kanizsa 
1428—Kanizsa 
1507—Kanizsa 

A mai Kanizsa legkeletibb, Tiszára néző része ősidők óta megtelepedésre 
szolgált. Ezen a kiemelkedő területen már a vaskorszak folyamán, az i.e. első 
évezred közepe táján megerősített telep, földvár állt. Alkalmas átkelőhely 
lévén a Tiszán, jelentőségét a későbbi korszakokban sem veszítette el hosszabb 
időre. 

Amíg a mostani Kanizsa egy része rá nem telepedett, és az urbanizációs 
beavatkozások során el nem tüntették, a földvár olyan szembetűnő volt, hogy 
Marsigli gróf, aki a XVII. század utolsó évtizedében járt itt, a földművet 
római sánc maradványának vélte.75) Egy 1690. évi török határmappán is fel 
van tüntetve az „elpusztult Feődvár". Ide csatolva néhány más adatot, 
ahol Kanizsa helyett Földvárat írtak (1649, 1656, 1720 — 30), megtudjuk, 
hogy a település elnéptelenedése után a Földvár megjelölés helyettesítette 
a régi nevét.76) 

Anonymus a magyarok tetteiről 1200 körül írt művében, a Gesta Hunga-
rorum 44. fejezetében szerepet ad Kanizsának, illetőleg a kanizsai révnek. 
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Szerinte itt kelt volna át a Tiszán a honfoglaló magyar sereg egy része Zuárd, 
Kadocsa és Bajta vezetésével. A dolgok természetéből adódóan a Tisza szem-
ben levő keleti partján, a mai Törökkanizsa helyén, az ottani rév körül is 
kialakult egy település, amelyet az okiratokban Révkanizsa néven emlegettek. 
Ez a kettősség korábban bizonyos nehézségeket okozott a kutatóknak, amihez 
bizonyára hozzájárult az a körülmény is, hogy a nézeteltéréseket okozó vitás 
területeket a középkorban a Tisza változó medre hol így, hol úgy választotta 
el egymástól. 

Kanizsa eredetileg a királyi birtokok közé tartozott, de 1070 körül Salamon 
király a pannonhalmi apátságnak adományozta, amely tulajdonban az apát-
ságot I. (Szent) László és utána, 1213-ban, II. András is megerősítette. 1222-
ben a király más birtokért cserébe elvette Kanizsát, de hamar visszaadhatta, 
mert egy későbbi okirat szerint (1226) ismét az apátság a birtokos, amennyiben 
az apát Kanizsával és a mindig Kanizsához tartozó Miroth nevű halastóval 
kapcsolatban rendelkezett. 1228-ban éppen ez a halastó és a tiszai halászat 
joga szolgáltatta az okot arra a határpörre, amely a pannonhalmi és a száva-
szentdemeteri (mitrovicai) apát között folyt; az utóbbinak a birtokát képezte 
dél felől a Kanizsával határos Szatmár (Zothumar). A pörben 1237-ben 
született döntés, amikor is Dénes nádor, I. László korábbi adománylevele alap-
ján a Tisza és a Kenesna-patak (Kőrös) között elterülő földdarabot, a Tisza 
vitatott részét, egy újabban megkérdőjelezett nádast, valamint a Myruch 
nevű halastavat a pannonhalmi apátságnak ítélte oda. 

IV. Béla 1240 körül, Iványi szerint 1260-ban, az apátságot ismét megerősí-
tette Kanizsa birtokában. Az akkor készített összeírás nagyon értékes adatokat 
tartalmaz.77) Eszerint ennek a birtoknak a területe 26 ekére való, vagyis 
körülbelül 113 katasztrális hold nagyságú. Ezenkívül még rétek, mocsarak, 
nádasok és a tiszai halászat joga jár hozzá, valamint egy sziget a Kanizsa-tóig 
és egy nádas a Tisza révéig. Ezen a területen összesen 27 háznép lakott, 
amely a következőképpen oszlott meg: 10 háznép lovas jobbágy, 10 háznép 
halász, 4 háznép szekeres és 3 háznép torló. A felsorolt háznépekre (Györf-
fy György szerint körülbelül 135 fő) az alábbi kötelezettségek voltak kivetve: 
a jobbágyok saját lovukon kíséretet kellett adjanak az apátnak vagy megbí-
zottjának, vagy más esetben saját költségükön kellett nekik küldetésbe menniük. 
Minden háznép szállítást volt köteles végezni Pannonhalmára, mégpedig saját 
kocsiján, évente két kepe (valószínűleg kereszt) gabonát volt köteles aratni, 
egy-egy napon át szénát gyűjteni és hordani. Szent Márton napján egy vödör 
zabot és egy vödör sört adott minden háznép és tíz háznép közösen egy három 
éves tinót. Minden javuk után ezenfelül tizedet adtak. Évente még egy há-
roméves tinót, valamint tyúkot, ludat, bort, sört, kenyeret, zabot és szénát — 
szükség szerint. Végül kötelesek voltak követ és deszkát fuvarozni. A halászok 
hal-beszolgáltatási kötelezettsége nincs pontosan meghatározva, csak arról 
van szó, hogy évente 6 darab hároméves tinót kell adniok. Lehet, hogy a 
nyilvánvaló szállítási nehézségek miatt tinókkal rótták le adójuk nagyobb ré-
szét, bár az is kitűnik, hogy egy bizonys mennyiségű hal is adóteherként sze-
repelt, mert a szekereseknek többek között az is kötelességük volt, hogy saját 
költségükön halat szállítsanak Pannonhalmára a monostorba. A tor lók, szolgák 
szent Mihály napján fejenként három fertót adtak. 

Györffy Györgynek igaza van, amikor feltételezi, hogy a tatárjárás során 
Kanizsa teljesen megsemmisült, amit egyrészről az okiratok kis száma, más-
részről pedig a korábbiak gépies átmásolása igazol. 
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A település nevének ma használt Kanizsa változatával (Canysa) először 
Adorján határbejárási okiratában találkozunk, amely 1335-ben készült, és 
húsz év múlva, 1335-ben írták át. Ezek után elég hosszú ideig hallgatnak az 
okiratok, és csak 1428-ban hallunk róla, amikor Zsigmond király azt parancsolta 
Kanizsán levő tisztjeinek, a három Csáki fivérnek — Lászlónak, Mihálynak 
és Györgynek—, hogy a Nagyadorjáni és vastor oki jobbágyoktól a Tiszán 
való átkelésért ne szedjenek révbért. 1507-ben egy újabb királyi levél hasonló 
értelemben rendezi a kanizsai tisztek és az adorjáni jobbágyok közötti viszonyo-
kat. És ezzel az okirattal mintha meg is szakadna Kanizsa további életfonala, 
mert sem az 1521. évre készített Csongrád megyei tizedlajstromban nem sze-
repel, sem a török adókönyvekben, defterekben nem találjuk többé a nevét.78) 

Már említettem, hogy a Tisza és a Kőrös egykori mocsaras völgye közé 
zárt félsziget legkeletibb magas része régtől fogva menedéket adott az embernek. 
Biztosra vehető, hogy a középkori település is ezen a helyen alakult ki, és mel-
lette, vagyis a mai Népkert helyén feküdt az a halastó, amely a Tisza holtágá-
ban, morotvájában volt (az okiratokban Miroth, Miruch változatokban szerepel, 
amelyek alatt a szláv „mirocs", vagyis csendes szó rejlik). Szatmár falu, amellyel 
Kanizsa pörben is állt, a régi téglagyár környékén feküdt, ahol a régészeti leletek 
egy XI—XII. századi településre utalnak. Magán Kanizsán ezidáig nem kerül-
tek elő olyan leletek, amelyek régész kezébe kerültek volna, rendszeres ása-
tásokat pedig nehéz lenne kezdeni, mert a bennünket érdeklő terület teljesen 
be van építve.79) 

33. KARJAD 
1198 — Orckarian* 
1211 —Karian* 
1252—Karian* 
1520—Karyad* 
1521 —Karyad* 
1522-Karyad* 
1580- Kar jad 
1590-Kar jad 

Orckarian néven tűnik fel a település 1198-ban, amikor a kalocsai érsek 
tizedét átengedte a káptalannak.80) Úgy tudjuk, hogy 1211-ben a Ják nemzet-
ségbeliek birtokában van, azután három évszázadon át nincs adatunk róla. 
Csak 1520-ban találkozunk vele ismét, amikor a Csongrád vármegyei dézsma-
jegyzékben Tornyos és Bánfalva után következik a felsorolásban, ugyanúgy 
a következő évi jegyzékben is.81) 1522-ben Bátka és Bánfalva között, azzal a 
megjegyzéssel, hogy Karjadon a dézsmagabona egy bizonyos Bíró Lázár udva-
rában volt összehordva. A török adókönyvekben 1580-ban és 1590-ben is 
szerepelt, azután valószínűleg elpusztult.82) 

Zentától délnyugatra, a Kalocsa-völgytől délre terül el az a földterület, 
amelyet Karjadnak neveznek még manapság is. A Zentárói Karjadra vezető 
út végén, a várostól körülbelül kilenc kilométerre, az Orom-partokon egy 
1911-ben írt jelentés szerint romok voltak láthatók, egy régi templom romjai, 
amelynek a maradványaiból egy nagy idomított kőlappal együtt öt kocsira 
való téglát szedett ki a föld tulajdonosa. A romok körül az adatközlők szerint 
sok sírt is találtak.83) Itt, ezen a helyen volt az egykori Karjad központja. 
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Korek József szerint a lelőhelyet az előkerült leletek alapján legkésőbb a 
XV. század első felébe lehet datálni.84) Egyébként rendszeres régészeti kutató-
munka ezen a helyen még nem folyt. 

34. KELEBIA85) 
1297—Kelyb* 
1543 —Keleby* 
1572—Keleby* 
1580—Kelebia 
1590—Kelebia 

1297-ben egy nemes nevével kapcsolatban említik Kelebiát (nem száz-
százalékosan biztos, hogy a mi Kelebiánkról van szó). Következő alkalommal, 
hosszú idő múlva, csak 1543-ban, az érseki tizedlajstromban szerepel, majd még 
egyszer 1572-ben is. A kelebiaiaknak azonban nemcsak az érsekkel szemben vol-
tak kötelezettségeik, hanem a törökökkel szemben is; a török adókönyvekben 
1580-ban és 1590-ben említik Kelebiát, utóbbi alkalommal meglepően nagy-
számú, 57 házzal. A^ törökkor végéig mégis elpusztult. 

Szabadkától északnyugatra terül el a Kelebiai-tó és körülötte az egykori. 
Kelebia-puszta. A derékszögben meghajló tó félszigetszerűen bezárt déli 
felét az arra lakók „Templom-hegy"-nek nevezik. Az említett helyen egy 
1758-ban készített térképen templom romjai vannak feltüntetve. 

Ma a lelőhelyen a föld felszínén csak apró téglatörmelékek és néhány embe-
ri csontdarab található. A déli irányban húzódó nyugati, magasabb tóparton 
a szántóföldeken elvétve apró, középkori jellegű cserépdarabok találhatók. 
1979 decemberében az országhatár közelében a Kelebiai-tótól északra, 
annak az erecskének a keleti oldalán, amely a tavat táplálja, homokhordáskor 
egy kisebb, XVI. századi temetőt fedeztek fel. Feltehető, hogy Kelebia a török 
pusztítások következtében elég gyorsan elnéptelenedett, és maradék lakossága 
a régi helytől távolabb telepedett meg, ott nyitott magának új temetőt. 

A fenti lelőhelyeken régészeti ásatás nem volt, bár egy korábbi közle-
ményemben azt írtam, hogy Bibó-Bige Györgynek az Archaeológiai Érte-
sí tőben 1911-ben közölt ásatási jelentése a Kelebiai-tó partján levő 
Templom-dombra vonatkozik. Nemrég azonban a szabádkai Történelmi 
Levéltárban megtalálták Bibó-Bige részletesebb kéziratos jelentését, amely-
ből félreérthetetlenül meg lehet állapítani, hogy az általa lefolytatott 
„Kelebia-pusztai" ásatás nem a Kelebia-tó mellett, hanem a századfor-
duló táján még Kelebia-pusztának számító halasi szőlőkben történt, Szabad-
kától két kilométerre északra.86) 

35. KENGY (KEND) 
1198 —Keud* 
1331-Keud* 
1360-Keud* 

A Kengy, vagy Györffy olvasata szerint: Kend falu (esetleg Csőd, aho-
gyan Iványi írja egy helyen) dézsmáját 1198-ban a kalocsai érsek átengedte a 
káptalannak. Ekkor Kengy az okori dézsmakerületbe tartozott ami azt jelez-
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heti, hogy a mai Moravica környékén feküdt. Egy 1331-ből való irat egy 
kengyi köznemest, Cosmant említ; ennek az iratnak egy 1360-ban készült áti-
rata maradt ránk. 

Györffy egy 1390-ből származó adatból kiindulva Bezdán közelébe 
lokalizálja, ugyanúgy, mint Iványi.87) P. Flach pontosabb megoldást nem tud 
ugyan felajánlani, de az előbbi véleményeknek határozottan ellentmond,88) 
s ebben közvetve az én véleményemet támogatja, azt ugyanis, hogy Kengy 
valahol Közép-Bácskában volt. 

36. KEREKEGYHÁZ 
1462—Kerekeghaz* 
1520/22-Kerekeghaz* 

A falu 1462-ben a már többször idézett Mátyás király-féle adományle-
vélben szerepel először. A felsorolás szerint, ha az az akkori valós állapotokat 
tünteti fel, Kerekegyház Okor és Nagybaj cs, vagyis a mai Moravica és Bajsa 
között feküdt.89) Ebben az esetben Kerekegyház a mai.Bajsától alig néhány 
kilométerre északra volt, annak a völgynek a két partján, amely a Bács-ér 
völgyébe torkollik, és amelyet a bajsaiak Makan-völgynek neveznek. Az emlí-
tett terület egy pontján, a völgy déli felén, egy 1796-ból származó térképen, 
amelyen a bajsai Vojnitsok egy birtokrészét határolták körül, egy régi templom 
romjai vannak feltüntetve.90) Ma azon a helyen csak kevés téglatörmeléket 
lehet a felszínen látni. Ásatások itt még nem folytak. 

Mielőtt a török korszak viharaiban el nem tűnt, Kerekegyház még egy 
okiratban szerepel: az 1520/22. évi Csongrád vármegyei tizedlajstromban.91) 
A török defterekben Nagybajsa, vagyis a mai Bajsa mellett nyilvántartottak egy 
Kisbajsát is amelynek a fekvése ismeretlen előttünk. Kisbajsa váratlan fel-
bukkanása többféleképen magyarázható, ezek közül az egyik lehetősg az, 
hogy Kerekegyházát Kisbasa néven vezették tovább a nyilvántartásokban. 

37. KEVI 
1520/22-Kewy 

Kevivel csak egyszer találkozunk az okiratokban, mégpedig az 1520/22. 
évi Csongrád megyei dézsmalajstromban.92) Neve azonban fennmaradt azon 
a földrészen, amely Adától nyugatra a Csanálos-völgy északnyugati vége felé 
terül el, amelyet Kevinek neveznek. Ebből az adatból kiindulva, feltételesen 
megkísérelhetjük a régi Kevi lokalizálását is. 

Zenta és Ada községek határán, a Csanálos-völgy partján van egy hely, 
amelyet az arra valók régebben „Pénzes-kút"-nak neveztek. Azon a helyen már 
többször működtek „kincskeresők", és az ott futó földút bevágásakor is sok 
sírt megbolygattak. A felszíni leletek és az adatközlők adatai alapján meg-
állapítható, hogy ott egy középkori templom romjai és középkori Kevi templo-
mának romjai.93) A lelőhelyen még nem voltak ásatások és a leletek korának 
meghatározása még várat magára. 
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38. KÉR 
1193—Ker* illetve Quer* 

Csak egy okiratos adatunk van erről a településről, amely a benne felso-
rolt helynevekből ítélve a Zombor vidéki Tapolca és Szeged között foglalt 
helyet.94) Ennek alapján elfogadhatjuk Györffy Györgynek a véleményét, 
amely szerint a szabadkai Kér külvárossal azonos. Ez a feltevés anyagi támpon-
tot is kapott, amikor 1977 tavaszán a Közkór ház mögött, a cservenkai vasútvo-
nal déli felén épülő lakótelepen, tehát a mai Kér területének közelében alapok 
ásása közben sírokra bukkantak. Kisebb mentőásatás során meg lehetett 
állapítani, hogy ezen a helyen, a Palicsi-tó legnyugatibb nyúlványának északi 
partján, többször megbolygatott középkori temető maradványai vannak. 
A temető közelében hulladékgödrök is felszínre krültek XI. századi edény cse-
repekkel. A környező terület felszínén szintén XI. századi cserepeket, bogrács-
darabokat lehetett találni és elvétve néhány darab téglatörmelék is előfordult. 
A közelben indított mentőásatás során 1981-ben jellegzetes XI. századi göd-
rökre akadtak, amelyeknek az oldalába kemencék voltak vájva. 

39. KÉTFÜLŰ 9 5 ) 
1462— Kethfylew* 
1504—Kethfylew* ' 

Nagyon kevés adatunk van róla. A Mátyás király-féle adománylevélben 
szerepel először, majd még egyszer 1504-ben. Iványi István szerint az 1521/ 
/22. évi Csongrád megyei dézsmalajstromban említett Füles (1. ott) Kétfü-
lűvel azonos. A nevek hasonlósága szembetűnő, és hogyha tekintetbe vesszük 
azt is, hogy Kétfülű Likasegyházzal együtt van a lajstomban, Füles pedig 
Asszonyfalvával (tehát mindkettő Adától nyugara keresendő), Iványi felte-
vését talán elfogadhatnánk. Az azonban sokkal valószínűbb, hogy a Péterré-
vétől nyugatra elterülő Kétvilló-puszta őrizte meg Kétfülű nevét. Fekvését 
azonban egészen pontosan ma még nem tudjuk meghatározni. 

40. KISHEGYES9 6) 
1476—Kysheges* 
1520/22-Kyshegws* 
1580-Kishegyes 
1590—Kishegyes 

Kishegyest az okiratokban általában Nagyhegyessel együtt emlegetik. 
1476-ban tűnik fel Kishegyes, amikor a Marótiak Tisza-vidéki birtokait 
összeírták. Következő alkalommal az 1520/22. évi Csongrád megyei dézsma-
lajstromban szerepel. A török adókönyvekben 1580—1590-ben is megemlítik, 
de a török hódoltság végét nem érte meg, mert az idevonatkozó XVIII . szá-
zadi térképeken rendre Kishegyes-puszta van feltüntetve, Nagyhegyestől 
keletre, a Bács-ér völgyében. 

A mai Kishegyes keleti felén, a völgy északi lejtőjén egy részt a helybeliek 
régebben „Vár-hegy"-nek neveztek, ahonnan a lakosság a múltban sok épí-
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tőanyagot, téglát termelt ki és hordott el. Az illető helyen a középkor folyamán 
egy templomocska állt, amelyet temető övezett. Ez lehetett Kishegyes temp-
loma. Elvétve ma is lehet itt a felszínen téglatörmelékeket és embercsontma-
radványokat találni. 

Közvetlenül a II. világháború kezdete előtt ezen a területen egy ép 
harangot találtak, amelyen az 1514-es évszám látható. A harang a mostani kis-
hegyesi római katolikus templom tornyában van. A lelőhelyen még nem foly-
tak régészeti kutatások. 

41. KŐKÚT 9 7 ) 
1198 — Kequucheton* 
1462—Kewkwth*, Kywkwth*, Kewkewr* 
1520/22-Kaychwth* 
1580-Kőkút 
1590-Kőkút 

Becsétől nyugatra, Kishegyes irányában van egy terület, amelyet régebben 
Kőkút-puszta néven ismertek. Több körülmény támasztja alá azt a nézetet, 
hogy valahol ennek a pusztának a területén kell keresni az egykori Kőkút 
maradványait, bár ma még nem tudjuk pontosan lokalizálni. 

1198-ban egy okiratban egy Kőkúthetény bukkan fel, amikor a kalocsai 
érsek egy sor falu tizedét átengedte a káptalannak. De nem egészen bizonyos, 
hogy ez a falu azzal a Kőkúttal azonos, amely okiratban ismét csak közel három 
évszázad múlva tűnik fel. 1462-ben Mátyás király úgy rendelkezett, hogy Kő-
kút-pusztát Garai Jóbnak, mint őt megillető birtokot, más környező telepü-
lésekkel ki kell adni. Ugyanabban az évben Mátyás újabb határozatot hozott, 
amikor Kőkutat egyéb birtokokkal együtt anyjának adományozta. Igaz, hogy 
az idevonatkozó okiratban Kőkút neve Kewkewr formában van lejegyezve, 
de kevés kétség fér ahhoz, hogy a mi Kőkutunkról van szó. A török hódoltságot 
megelőzően még egyszer az 1520/22. évi dézsmalajstromban említik. A török 
adókönyvekben 1580—1590-ben is felbukkan, később azonban nem említik 
többet. 

Itt jegyezzük meg, hogy Iványi István egy helyen felteszi a kérdést, hogy 
„Kewkewr", Kökör nevű falu nem a Kukori nevű puszta nevében maradt-e 
ránk, amely a régebbi hagyományok szerint Topolyától, pontosabban Zobna-
ticától keletre feküdt. 

42. K U T A S " ) 
1476—Kwthas* 
1522—Kwthas* 
1580-Kutas 
1590-Kutas 

1476-ban a Marótiak birtokai közé sorolják. Az 1522. évi dézsmalajst-
romban Vizesturol, Kőkút, Devecser stb. szomszédjaként szerepel. A török 
korban tovább él, így az 1580. és 1590. évi adójegyzékekben említik. Később 
azonban elpusztult. Ilyen nevű puszta létezett Becse és Topolya között, 
Kutas helye tehát ezen a tájon keresendő. 
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43. LIKASEGYHÁZ100) 
1462—Lykaseghaz* 
1495—Lykaseghaz* 
1518 — Lykaseghaz* 
1520—Lykaseghaz* 
1580-Likas 
1590-Likas 

Amikor 1462-ben Mátyás anyjának ajándékozta, Likasegyház már puszta 
volt, bár a nevében szereplő „egyház" azt mutatja, hogy korábban egyházas, 
templomos település volt. 1518-ban a Bácsban tartott országgyűlés kimondta, 
hogy a korábban Csongrád vármegyéhez tartozó pusztát ismét Bács vármegye 
kebelezi be. Az 1520. évre összeállított tizedlajstomban tűnik ismét fel, 
amiből az következik, hogy újra lakott teleppé vált. Később a török defte-
rekben 1580-ban és 1590-ben is említik, tehát tovább is létezett, és csak ezután 
veszett nyoma. Emléke a Likas-puszta elnevezésű földterületen maradt meg, 
amely a régebbi térképek tanúsága szerint a Csík-ér völgyét követve Csanta-
vértől délre helyezkedett el. Ezen a területen pedig két olyan hely is van, ahol 
középkori templomromokat, illetve temetőket lehet kimutatni. Mind a kettő 
a Csík-ér völgyének nyugati partján van. Az egyik a mai Csantavér és Zen-
tagunaras, Orahovo között az egykori Basch-szállás közelében, a másik pedig 
attól a helytől, ahol a topolya—zentai műút átfut a Csík-ér völgyén majdnem 
5 kilométerre déli irányban, a Görgei-szállás udvarában van. Korábban azt 
tartottam, hogy Likasegyháza az utóbbi helyen feküdt, bizonyos újabb elemek 
alapján azonban beláttam, hogy Korek Józsefnek van igaza, aki a Csantavér 
alatti romok környékére helyezi Likasegyházat.101) 

Mint már említettem, a templom romjai a már lebontott Basch-szál-
lás közelében egy félszigetszerű magaslaton vannak. Az ötvenes évek végén 
a lelőhelyen végrehajtott mélyszántás alkalmával nagy károkat szenvedtek, 
a föld felszínén ma is téglatörmelékek láthatók és körülöttük sok ember csonttö-
redék. A romoktól délre fekvő földeken, a völggyel párhuzamosan különböző 
középkori edénycserepeket lehet találni, amelyek a XV. századtól egészen a 
XI. századig visszavezethetők. Ezen a területen még nem folytak régészeti 
kutatások. 

44. LUDASEGYHÁZ102) 
13 3 5 — Ludasyghaz * 
13 5 5 — Ludasyghaz* 
1367 — Ludaseghaz* 
1528-Ludas* 
1543-Ludas* 
1567—Ludaz* 
1570-Ludas* 
1572-Ludas* 
1580/82—Ludas* 
1585-Ludas* 

Amikor 1335-ben a kői káptalan Magyar Pált Felsőadorján birtokába 
bevezette, Ludasegyház-puszta mint az illető birtok egyik határosa szerepelt. 
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Megemlítik az 1355-ben lefolytatott adorjáni határjárás alkalmával, majd egy 
újabb, 1367-ben eszközölt határjáráskor is, és ismételten terrá-nak, pusztának 
jelölték, bár a nevében — akárcsak Likasegyháznál — szerepel az „egyház" 
szó, ami lakott, templomos helyre utal. 1543-ban, a kalocsai érsek urbariális 
helységlajstromában Ludasegyház helyett Ludast találunk, ugyanúgy, mint 
abban az okiratban, amely az 1572. évvel van keltezve. Hogy Iványi István-
nak igaza van, amikor feltételezi, hogy a „puszta" lakott terület volt, azt 
az urbariális lajstrom és a későbbi török adólajstrom is igazolja. A török 
defterek az 1580/82. évre jegyzik Ludast, a későbbi iratokból azonban teljesen 
hiányzik; úgy látszik, elnéptelenedett. 

Fekvését pontosan meg lehet határozni. A Ludas-tó legdélebbre eső 
partján még néhány évvel ezelőtt is állt egy magas, terjedelmes halom, a Ba-
ba-halom, amelynek a tetején épületromokat és emberi csontok töredékét 
lehetett megfigyelni. A halom időközben a benne rejlő leletekkel együtt 
a hagyománytisztelet hiányának és a közönynek az áldozata lett; egy közút 
feltöltésére használták fel.103) 

Az egykori templomocska és temető környékén a Ludas-tó magasabb 
partrészein atipikus edénycserepek találhatók, amelyek az egykori település-
ről tanúskodnak. A település korának meghatározása a Baba-halom pusztu-
lása miatt nehézségekbe fog ütközni még egy esetleges ásatás esetén is. 

45. MARTONOS1 0 4) 
1237—Mortinus* 
1335—Mortunus* 
1340—Murtunus* 
1355—Mortunus* 
1367—Marthonos * 
1424—Marthonos* 
1497-Marthonos* 
1499-Marthonos* 
1505—Marthonos* 
1513 — Marthonos* 
1520—Marthonos* 
1528—Martomos* 
1552—Martonos* 
1553—Martom* 
1567—Martomoz* 
1570—Martomoz* 
1580—Martonos 
1585—Martom* 
1590—Martonos 

Először 1237-ben említik, amikor a martonosi monostorról van szó. 
Később 1335-ben merül fel a neve, amikor mint Felsőadorján szomszédja 
szerepel. 1340-ben egy martonosi nemest, Bekust, György fiát említik. Újabb 
két adorjáni határjárás alkalmával jegyzik Martonost, 1355-ben és 1367-ben. 
A későbbiekben is többször előfordul az okiratokban a település neveként 
vagy mint a Pestyéni család előneve. (Pestyéni György 1505-ben országgyű-
lési követ volt, 1530-ban a budai vár kapitánya, majd később országbírói 
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rangra emelkedett, mígnem 1535-ben királyi helytartónak nevezte magát. 
Fia, Stephanus Pestyeni de Marthonos, 1513-ban Krakkóban diákoskodott.) 

Tinódi Lantos Sebestyén „Szeged veszedelme" című versében leírja, 
hogy 1552-ben, tehát a török hódoltság elején a martonosiak egy fegyveres 
csapata fényes győzelmet aratott egy török csapat felett. A török korban a 
település tovább élt, mert a török adókönyvekben 1554-ben, 1570 körül, 
1580/82-ben és 1590-ben is felsorolják. Martonos nem juíott a legtöbb kör-
nyező település sorsára, nem néptelenedett el teljesen, hanem' átvészelte a 
török időket is. 

A középkori Martonos pontosan a mai település helyén volt, amelyből 
látható nyomok az urbanizáció következtében nem maradtak ránk, esetleges 
leletekről pedig nincsen tudomásunk. Itt még annyit jegyezhetünk meg, 
hogy a múlt század végén állítólag még régi erődítmények nyomai voltak 
láthatók Martonos közelében. 

46. MÁNYA 
1520—Mana* 

Csak egyetlenegyszer, az 1520. évi tizedlajstromban tűnik fel Mana 
vagy (Csánki olvasata szerint) Mánya. Mivel Csantavérrel együtt említik, 
Csánki úgy véli, hogy annak környékén kell keresni nyomait.105) Ez 
azonban régészeti szempontból nézve ma nehezen fogadható el, mert mint 
Budakutánál jeleztem, az említett területen egyelőre nincs olyan ismert 
lelőhely, amelyhez kapcsolható lenne. 

47. MEZŐTUROL1 0 6) 
1426—Mezewturol* 

Mivel csak egyszer fordul elő egy okiratban, és más közvetlen vagy akár 
közvetett adatunk sincs róla, egyelőre még nem tudunk ezzel a településsel (?) 
mit kezdeni. Csak megközelítőleg tudjuk lokalizálni a Becsétől északnyugatra 
fekvő területre. A Mezőturollal kapcsolatos problematikáról a Devecserturol 
címszó alatt találhatunk többet. 

48. MOHOL107) 

1323—Moharewe* 
1332—Moharewe* 
1334—Moharryve* 
1412—Moharevy* 
1521 —Mohol* 
1570—Mohol 
1580-Mohol 
1590-Mohol 

Moharewe 1323-ban bukkan fel, amikor addigi földesura, Becsei Imre 
más birtokokért cserébe Salánki Dombónak adta. Azonban tíz év múlva, 
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1332-ben a birtok 40 márka ellenében visszakerült a korábbi tulajdonos kezébe. 
1334-ben csak megemlítik, miután ismét gazdát változtatott, mert egy 1412. 
évi okirat szerint a tiszántúli, Csanád megyei Telegdiek a birtokosok, és mivel 
nekik Csanád vármegyében nagyobb birtokterületeik vannak, Zsigmond 
király elrendeli, hogy Moharewet Bács megyéből Csanádba kebelezzék be. 
Az 1520/21. évi tizedlajstromban már Csongrád vármegyében sorolják fel, 
méghozzá megváltozott Mohol néven. A török adókönyvekben három alka-
lommal is feltűnik: 1570 körül, 1580-ban és 1590-ben, de a későbbiekben is 
megemlítik, amiből az látszik, hogy a település túlélte a török hódoltságot. 
Régészetileg azonban még nem sikerült nyomára akadni a régi településnek, 
bizonyosnak látszik, hogy a mai Mohol rátelepedett a régire. Idevágó lele-
tekről csak egy esetben van tudomásunk.108) 

49. NAGYFÉNY109) 
1462-Napfen* 
1504—Napfen* 
1520/21-Naphf fen* 
1580/82—Nagyfény 
1590/91-Nagyfény 

Napfen falut Mátyás király 1462-ben anyjának adományozta. A vele 
együtt szereplő birtokok egy részének sorsában osztozva, úgy értesülünk, 
1504-ben Corvin János birtokában volt. Szerepelt még az 1520/21. évi Cson-
grád megyei dézsmalajstromban. A török korszakban is tovább élt, mert 
az 1580/82. és az 1590/91. évi adókönyvekbe felvették Nagyfényt is. 

Emlékét Nagyfény-puszta őrizte meg, amely régebben a Bács-ér felső 
szakaszára vonatkozott. 

A mai Nagyfénytől (Stari Zednik) délnyugatra, a Bács-ér völgyének 
keleti partján, Kollár I. szántóföldjén egy alig észrevehető kiemelkedés 
látható, amelynek a felszínén tégla- és embercsont-töredékek vannak szétszórva. 
Ettől a helytől déli és északi irányban itt-ott atipikus kis számú középkori 
cserepet lehet találni. Ezen a részen sem folytak még régészeti feltárások. 

50. NAGYHEGYES110) 
1476—Nagheghes* 
1520/22-Nagyheges* 
1590—Nagy Hegyes 

Nagyhegyes és Kishegyes az okiratokban rendszerint együtt fordul 
elő. A Marótiak Tisza-vidéki birtokait 1476-ban írták össze, és akkor említik 
a két Hegyest is. A következő alkalommal az 1520/22. évi Csongrád megyei 
tizedlajstromban akadunk rá. Az 1590. évi török adókönyvbe is bejegyezték. 

A mai Kishegyestől négy kilométerre északnyugatra, azon a félszigeten, 
amelyet a Bács-ér völgye és a Majori- vagy Duboka-völgy képez, egy 
téglaépület, illetve templom romjainak szerény maradványai fedezhetők fel, 
emberi csontokkal tarkítva. A romok környékén a felszínen apró cserép-
darabokat is lehet találni. Itt terült el egykor Nagyhegyes. Ásatások itt még 
nem folytak. 
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Feltehető a kérdés, hogy konkrét bizonyítékok hiányában miként hatá-
rozható meg a két Hegyes fekvése. Mindenekelőtt A. Cothmann kamarai 
biztos jelentése alapján (1763), aki szerint a betelepíthetőnek talált „Veliki 
Hegyes"-puszta a Kula és Topolya közötti útnak éppen a közepén van.111) 
Azonkívül, az ugyancsak Cothmann ténykedése következtében 1768-ban 
elkészített kamarai térképen Nagy-Hegyes-puszta mint Topolya és Emu-
sity-puszta szomszédja van feltüntetve. Sőt, az említett térképen egy templom-
rom is szerepel, méghozzá a Bács-ér völgyének déli partján, tehát ott, 
ahol a romok maradványai ma is megtalálhatók. Hasonlóan templomromok 
vannak feltüntetve az adott helyen egy 177l-es térképen is: Locus templi 
antiqui.112 

51. OBORNYACSA113) 

1580-ban és 1590-ben a török adókönyvekben említik Obornyacsát 
Sofronnal, Likassal és Tornyossal együtt, a szabadkai náhijében. A település 
valahol a Csík-ér völgyében lehetett, Péterréve és Topolya között. Fel-
tehetően egy elpusztult falu újratelepítésekor kapta a fenti nevet. 

52. OKOR114) 
1192—Ocor* 
1198 —Ocur* 
1374-Ocor* 
1391-Okur* 
1425—Okur* 
1454-Okur* 
1459—Okor* 
1462—Okor* 
1504-Okor* 
1509-Okor* 
1580—Ómoravica 
1590—Ómoravica 

Amikor Okor neve az iratokban feltűnik, már jelentős hely lehetett, 
mert dézsmakerület központja volt. Abban a megállapodásban, amely a kalocsai 
érsek és a káptalan között jött létre, felsorolják az okori dézsmakerületbe 
tartozó falvakat: Terethie, Warod, Keud és Keudpuszta, Scolounta, Varos 
és Ytoud. Sajnos, egyelőre a szóban forgó falvak egyike sem azonosítható 
régészeti lelőhellyel, bár voltak rá kísérletek. Abban azonban a kutatók 
megegyeznek, högy az egykori Okor helyét a mai Ómoravica közelében 
kell keresni. Már csak azért is, mivel abban az adománylevélben, amellyel 
Mátyás király 1462-ben Bács vármegyében birtokokat ajándékozott anyjának, 
Okor, Bajmok, Kerekegyház, Himesegyház stb. falvak egymás mellett van-
nak felsorolva. Okor tehát olyan településekkel fordul elő, amelyek a Bács-ér 
völgyének, illetőleg mellékvölgyeinek lankáin foglaltak helyet. A török hódolt-
ság első fél évszázadában történt lakosságcsere alkalmával tűnt el Okor, és 
változott meg környékének neve is Moravicára. Ez a név 1580-ban bukkan 
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fel a török adókönyvekben mint a szabadkai náhijébe tartozó adóköteles 
település neve. Az 1590-es defter szerint már a zombori náhijébe tartozott. 

1973-ban és az azt megelőző években földhordás közben több ízben 
is bontottak fel régi sírokat a Moravica déli felén folytatódó, úgynevezett 
Nagy-völgy vagy Bánya-völgy nyugati oldalán, az egykori Vojnits-tanya 
alatt. Az 1975-ben lefolytatott mentőásatás során napvilágra került egy 
temető megmaradt kisebbik része, amely a XI. században keletkezett 
(S hajkarikák, agyagüst, I. [Szent] István ezüstérme). A település helyét, 
amelyhez a temető tartozott — a felszíni, elég gyér leletek alapján — csak 
sejteni lehet a temetőtől délre elterülő parton, valamint a völgy szemközti 
oldalán. 

A temetővel szemben levő keleti oldalon, attól mintegy 500 méterre 
délre, egy templom romjainak nagyon szegényes maradványait lehet konstatál-
ni. További reszletekre csak beható régészeti kutatások után derülhetne 
több fény. 

53. PACSÉR115) 
1409 —Pacher* 
1462—Pachyr* 
1481 —Pachyr* 
1504—Pachir* 

• 1509-Pachir* 
1520—Pachir* 
1580/82—Pacsér 

Pacsér neve meglehetősen későn tűnik fel az okiratokban. 1409-ben 
egy határjárással kapcsolatban, 1462-ben pedig Mátyás király adománylevelé- , 
ben, amikor Pacsért is anyjának ajándékozta több más környékbeli faluval 
egyetemben. 1481-ben viszont, ismét mint királyi adomány, Markos Péter 
és Morharszántói János birtokába megy át. 1504-ben Török Imréé, akinek 
itt kúriája is volt. 1520-ban a Csongrád megyei dézsmajegyzékben jegyzik, 
1580/82-ben viszont a török defterekben tartják számon. 

A régi Pacsér helyének pontos meghatározása is bizonyos nehézségekbe 
ütközik, mert a mai településnek mind északi, mind déli felén van egy-egy 
regisztrált középkori lelőhely. 

Az északi oldalon, a völgy nyugati oldalán régebben középkori templom 
romjait lehetett látni. A hely egy 1771-ben készült térképen is fel van tüntet-
ve116.) Az objektum az építkezések és többszöri talajmozgatás következtében 
teljesen megsemmisült, csak apró tégladarabok maradtak, így a kormeghatározás 
lehetetlen. 

Ha a község déli felén, a szabadka-cservenkai vasútvonal mellett elha-
gyott téglagyár közelében nem lennének középkori településnyomok, könnyű 
lenne eldönteni, hogy az északi romok környékén volt a régi Pacsér. így azon-
ban csak bizonyos fenntartásokkal lehet ezt állítani. 1978 őszén egy tájékozódó 
jellegű kutatóásatás folyamán a téglagyár agyagbányája mellett egy való-
színűleg XIII-XIV. századi, földbe süllyesztett putri maradványait sikerült 
feltárni. Eddig nem volt mód ellenőrizni, de nagy a valószínűsége annak, hogy 
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a feltárt házon kívül továbbiak is lappanganak a felszín alatt, hacsak nem ter-
melték már ki őket az elmúlt évtizedekben a téglagyári munkák során. A két 
lelőhely közötti három kilométer alapján talán ki lehet mondani, hogy nem 
tartoztak egymáshoz, illetve hogy a két lelőhely két településnek felelt meg. 
Az is lehetséges, hogy az Ókorral kapcsolatban említett, meg nem határozott 
települések egyikének-másikának köze lehet lelőhelyeinkhez. 

54. PÁLEGYHÁZA117) 
1462—Pali j* 
1580/82-Pálegyháza 

Palij-puszta a már többször említett Mátyás-féle adománylevélben 
tűnt fel 1462-ben. Utána hosszú ideig nem említik, és csak az 1580/82-es 
török adókönyvben bukkan fel ismét, de némileg megváltozott alakban, mint — 
Pálegyháza. 

Noha Palij-Pálegyháza a XV. század közepén elnéptelenedett puszta 
volt, a Palicsi-tónak ő kölcsönözte a nevét. Tehát az egykori települést is 
a tó környékén kell keresni, ilyet pedig akár hármat is fel tudunk sorolni; 
kettőt a mai Sándor közelében, egyet pedig Suplyákon, a tó délkeleti csücské-
nek közelében. Ha a három közül az egyikben (a Közkórház mögött) az oki-
ratokban említett Kért tételezzük fel, marad a másik kettő, amelyek közül 
inkább a suplyákit vélem Palics ősének. 

Csak néhány száz méterre a Palicsi-tó délkeleti partjától, a zentai 
földút északi oldalán egy ma már alig észrevehető lapos kiemelkedés van. 
Ennek a kiemelkedésnek a felszínén és a környéken tégladarabokat lehet látni 
embercsont darabokkal vegyesen. Ezen a helyen temető övezte templomocska 
állt. A kis számú felszíni lelet tanúsága szerint a település északi irányban, 
a tó partján húzódott. A lelőhely kormeghatározása ásatások híján ma még nem 
végezhető el pontosan.118) 

A romokat „Gradina" néven egy 1782-ből származó kataszteri térkép 
is feltünteti. 

55. PERLEK119) 
1440-Perlek* 
1441-Perlek* 
1514—Perlek* 
1520/22—Perlek* 
1528-Perlek* 
1553-Perlek* 
1567—Perlek* 
1570—Peelik* 
1580—Perlek* 
1585—Perlek* 
1590-Perlek* 

Egy 1440-ben készült okiratból tudjuk, hogy Perlek a Torontál megyei 
Becse(j) várához tartozott, és-vámszedő hely volt. A következő, 1441. évben 
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Brankovics György szerb fejedelem adománylevelében fordul elő, 1514-ben 
Nagy Antal, a Dózsa-lázadás egyik vezére seregével Perleken ütött tanyát, 
ahol katonái a királyi táborból érkező ígéretek hatására tőle elpártoltak, mire 
Nagy Antal a perleki templom udvarába menekült, és kiút hiányában itt esett 
fogságba. 

A török hódoltság alatt sem pusztult el a település, és az adókönyvekben 
két alkalommal is említjk, 1580-ban és 1590-ben. Mindkét esetben a szegedi 
náhijébe tartozott. 

Becsétől északnyugatra, a régi Tisza-parton a Periek-puszta őrizte 
meg a középkori település nevét, valamint a régebben „Perlecka humká"-nak 
nevezett mesterséges halom. 

56. PESZÉR120) 

1440—Pezeer* 
1441—Pezer* 
1520/22-Pezer* 
1528—Pesser* 
1553—Petzer* 
1567—Pesser* 
1570—Pesser* 
1580/82-Peszér* 
1585—Petzer* 
1590/91-Peszér 

Első említése 1440-ben történt. A rákövetkező évben, amikor Brankovics 
György szerb despota, az addigi tulajdonos, Birinyi Pálnak adta át, megtudjuk 
róla, hogy Becse(j) várához tatozott,és a Tiszán révjoggal és vámszedőjoggal 
bíró falu volt. Az 1520/22. évi Csongrád megyei tizedlajstromba is felvették, 
utána azonban már csak a török adókönyvekben szerepel. 

Ma is Peszérnek nevezik az Adától északra elterülő szántóföldek egy 
részét, amelyek a zentai határba is belenyúlnak. Egy 1699-ben készített török 
határmappán Zentától délre, Bátka mellett van feltüntetve egy Bessziér-bara 
nevezetű mocsár. Peszér települést ezek szerint valahol Zenta és Ada között, 
az Orom-partok és a Tisza közötti részen kell keresnünk. Két ilyen régészeti-
leg is számításba vehető hely ismeretes. Az egyik Zenta alatt, a bátkai domb 
közelében van, annak a hajdani érnek a nyugati oldalán, amely a Kalocsa-
völgyből szállította a vizet nagy meandereket alkotva a Tiszába (lásd Bátka 
alatt); itt 1873-ban és 1944-ben ástak ki XIV—XV. századi sírokat. A másik 
lelőhely a mai Ada északi részén van. Ott egy múlt század végi jelentés szerint 
a Tisza közelében egy középkori templom romjainak maradványait konstatál-
ták.121) Ennek ma nem tudjuk a pontos helyét, mert a gyors urbanizáció alatt 
ezt a részt beépítették. Ennélfogva a jelzett romok kormeghatározása egyelőre 
nem lehetséges, és Peszér lokalizálásánál sem foglalhatunk el határozott 
álláspontot. Megemlíthető, hogy Dudás Gyula azt a nézetet vallotta, hogy 
Peszér maradványait a Tisza-parti Bátkának ismert romokkal kell azonosítani, 
amit azonban szerintem nem lehet elfogadni.122) 
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57. PÉTERRÉVE123) 
1440—Petherrewe* 
1441— Peterrewe* 
1522—Péter réve 
1590—Petrovce* 

Perlek, Peszér és más Tisza menti falvakhoz hasonlóan Péterréve is 
előfordul abban az 1440-es okiratban, amely szerint Brankovics György egy 
sor Becse(j) várához tartozó falut adományozott Birinyi Pálnak. 1522-ben a 
Csongrád megyei tizedlajstromban Szentmiklós, Karjad, Nagyadorján stb. 
mellett Péterréve is szerepel. Ezen okirat szerint Péterrévén a dézsmabúzát 
Kustár Tamás szérűjében kellett összehordani. A török adókönyvekben 1590-
ben jegyzik, de már Petrovce alakban, tehát a XVII. század végéig a falu 
lakossága kicserélődött. 

A I. világháború előtt Péterrévén XI. századi sírokat ástak ki, de nincs 
ez idáig tudomásunk róla, hogy középkori romokat vagy településnyomokat 
találtak volna, habár biztosra vehető, hogy a mai falu helyén település léte-
zett,124) hiszen a Csík-ér és a Tisza alkotta magas félszigeten megtelepedésre 
nagyon alkalmas terület van, ahol népvándorláskori (avar) és korábbi (szarmata) 
leletek bőven kerültek napvilágra. 

58. PUCUT1 2 5) 
1211—Puthud* 
1252—Puthud* 
1580/82—Pucs* 
1590—Pucs* 

Erről a XIII . századi pusztáról nem sok adat maradt fenn, tulajdonképpen 
csak egy, amely szerint Pucut-puszta Karjad (Karian) faluval együtt a Ják 
nembeli Chama (Csoma ?) és Lőrinc, valamint Pál és Benqua közötti vagyonosz-
tás alkalmával Pálnak és Benquának jutott. Ezt az adatot egy 1252-ben ké-
szült átiratban ismét megtaláljuk. 

Mivel Karjaddal együtt említik, kétségtelen, hogy Pucut is valahol a 
Tisza mellékén volt. A legvalószínűbbnek az látszik, hogy a Kanizsától észak-
nyugatra a török adókönyvekben és a XVII. században lejegyzett Putzut-
puszta, illetve a múlt századi Pucs-puszta őrizte meg Pucut emlékét. 
Ezen a részen, Kishomokon, vannak középkori településmaradványok, amelyek-
nek hovatartozása bizonytalan, de feltételesen kapcsolatba hozhatók Pucuttal. 
Ez azt jelentené, hogy Pucut az alább következő Pusztaegyházzal is kapcsolat-
ban van. Iványi Istvánnak is ez volt a véleménye. 

59. PUSZTAEGYHÁZ1 2 6) 
13 3 5—Pusta-Ighaz * 
13 5 5 — Pusta-Ighaz* 
1367—Pusta-Ighaz* 

Pusztaegyházról mint lakatlan területről (terra Pusta-Ighaz) nincs sok 
adatunk. Felsőadorján ismételt határjárásai során (1335/1355, 1367) követke-

41 



42 S Z E K E R E S L.ASZLÖ 

zetesen úgy tüntetik fel, hogy annak északon fekvő szomszédja és egyszersmind 
Martonosnak és Ludasegyháznak is tőszomszédja. Azután semmi hír többet, 
hacsak nem fogadjuk el Iványi István már Pucut alat tismertetett véleményét, 
aki azt tartotta, hogy a török adókönyvekben található és a szegedi náhijebe 
tartozó Pucs-puszta Pusztaegyházzal azonos (1580/82 és 1590). Bizonyíté-
kul Iványi fel is sorolja, hogy 1640-ben egy adománylevélben Horgos, Pucsut 
és Adrián nevű puszták a fenti sorrendben szerepelnek. Nehezíti a problémát, 
hogy a XVIII. század közepe óta egy Alsó- és egy Felsőpucs is párhu-
zamosan szerepel, és ezek körülbelül a mai Kishomoknak, illetőleg a Kispiac 
felett húzódó magas partnak felelnek meg, csaknem a Ludas-tóig. 

A fentebb idézett helyen említi Iványi István azt is, hogy Alsópucsban, 
vagyis Kishomokon a XVIII. század közepén régi épületromokat említenek, 
és hogy az ő idejében, a XIX. század végén, még „egy rengeteg épület alapjait 
lehetett látni". 

A mi részünkről a fentihez azt tehetjük hozzá, hogy Kishomokon a sző-
lőkben, tehát a település keleti oldalán, Kanizsa irányában van egy lapos halom, 
amelynek a felszínén vörös tégladarabokat és összemorzsolt emberi csontokat 
lehet látni — egy templom romjait a körülötte levő megbolygatott temetővel. 
A romok körül a felszínen nagyobb területen lehet a XI. századra kimondottan 
jellemző cserépedény-töredékeket találni. 

A fenti helytől alig 200—300 méterre egy másik helyen is lehet látni sze-
rényebb épületmaradványokat, úgyszintén cserépedény-darabokkal. 

Ezen a területen nem voltak még régészeti feltárások. 

60. SALAMON127) 
1224-Salamon* 
1237—Salamun* 
1291-Salamon* 
1389-Salamon* 

Már korábban, a Csecstó címszó alatt kifejtettem, hogy a pap-halmi, 
igen jelentős középkori lelőhelyet — szerintem tévesen — egy feltételezett 
Csecstó nevű faluval azonosították. Ezt a véleményemet elsősorban egy rend-
kívül érdekes, 1224-ben készített határbejárási okiratra alapozom, továbbá 
arra, hogy a Csecs-tóra vonatkozó legtöbb adat kihangsúlyozza halastó vol-
tát; nem utolsósorban pedig arra, hogy ha Pap-halom Csecstóval azonos, akkor 
a szomszédjaként említett Salamont — ahol az okiratok szerint kolostor is 
volt — nem tudjuk hova helyezni. A zenta—felsőhegyi részen ugyanis egyetlen 
más olyan helyet sem ismerünk, ahol a Pap-halmon megfigyelt romokhoz 
akár hasonló is lenne. Sem nagyobb, sem szerényebb. Itt az alapja annak a 
meggyőződésemnek is, hogy Salamon temploma és temetője éppen a Pap-
halmon keresendő, bár megengedem, hogy a behatóbb régészeti feltárásokkal 
kombinált kutatások még újabb megoldásokat is szolgáltathatnak majd. 
Mert igaz, hogy a Salamonra vonatkozó adatok nemcsak kis számúak, hanem 
Salamont a tatárjárás után- többé sehol nem említik. Vagy talán Györffy 
Györgynek lenne igaza, aki szerint Salamon monostor a zentai monostorral, 
vagyis Salamon Zentával lenne azonos? 
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1224-ben Csecs-tó határmegállapítása alkalmával említik Salamont 
először. Ezt az okiratot később több ízben is- átírták. Egy év nélküli okiratban, 
amelynek átirata 1237-ből maradt ránk, kétszer is említik a salamoni kolostort. 

Felsőhegy és Tetőhegyes között, az Orom-partok szélén áll egy hatalmas 
mesterséges halom, amelyet Pap-halomnak neveznek. E helyen 1943-ban a 
Szegedi Egyetem Régészeti Intézete végeztetett ásatásokat, amelyet 1960-ban 
a Vajdasági Múzeum ásatása követett. Az említett kutatások során egy templom 
alapjait és egy hatalmas temető részeit bontották fel, összesen mintegy 300 
sírt. 

A kutatások eredményei azt mutatják, hogy a halom tetején egy eredeti-
leg román stílusban épített templom állt. Ez a tatárjárás alatt elpusztult, de 
bizonyos változtatásokkal újjáépítették, amikor altemplomot építettek hozzá. 
Az ásatok véleménye szerint a XV. század első felében, Zsigmond uralkodása 
alatt bővítették ki és restaurálták a gótika szellemében. A templom körül 
idővel nagy kiterjedésű temető keletkezett, amely az ásatások és az ellen-
őrizetlen pusztítások ellenéré sem merült még ki teljesen. Kezdetei a XI. 
századba nyúlnak vissza (S végű hajkarikák); egészen a XV. század második 
feléig volt használatban. 

Itt kell megemlíteni, hogy a Pap-halomtól alig egy kilométerre délre egy 
sokkal alacsonyabb halom áll a Farkas-tanya közelében, amelyen egy kisebb 
kiterjedésű, de régebbi temetőt találtak. A sírokból előkerült érmék az I. 
(Szent) Istvántól az I. (Szent) Lászlóig terjedő időt, vagyis a XI. század első 
felét zárják be. 

61. SEBESTYÉNEGYHÁZ128) 
1504— Sebestyénháza 
1519—Fábián Sebestyén 
1521 — Sebesthyenhaza* 
1528 —Sebastin* 
1543 —Sebesity* 
1553 —Sebes tian* 
1580/82—Sebesegyház 
1590/91-Sebesegyház 

Abból az alkalomból értesülünk Sebestyenegyházáról először, hogy Cor-
vin János 1504-ben Szabadkával, Tavankúttal, Vörösegyházzal stb. együtt 
Enyingi Török Imrének adományozta. Az adományozás jogosságát 1519-ben 
Pongrác János lánya, Újlaky Lőrincné kétségbe vonta, de eredménytelenül. 
Ez alkalommal a települést Fábián Sebestyén néven idézik és nem sokkal 
Mohács után, az 1543-ban még elvégzett dézsmaösszeírás alkalmával már 
Sebesitynek jelzik. A török adókönyvekben viszont Sebesegyházat említenek 
(1580/82 és 1590/91). 

Szabadkától nyugatra, a mai Kisbajmok településtől mintegy másfél 
kilométerre északra, a Csík-ér lapos völgyének nyugati oldalán emelkedik 
egy markáns halom, amelynek a felszínén egy középkori templomocska romja-
inak szétszórt tégladarabjai és emberi csontok töredékei láthatók. Az említett 
völgy nyugati partján, a szántóföldeken itt-ott cserépedény-töredékek ta-
lálhatók, amelyeket feltételesen a XV. századra lehet datálni. 
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A Csík-ér völgyének ezt a részét a XVIII. századtól kezdve mindmáig 
Sebesity-pusztának nevezik. 

62. SOPRONY (SOFRONY)129) 
1465—Kethsopronyo * 
1476—Soprony 
1520/22-Soffron* 
1580—Sovrony 
1590 —Sovrony 

1465 körül Kethsopronyo alakban említenek egy birtokterületet mint a 
Marótiak birtokát, de a vármegye kitétele nélkül. Mivel azonban a Maróti-
aknak Bodrogban és Csongrádban voltak birtokaik, egy Sovrony-vagy 
Soprony-pusztát pedig jól el tudunk határolni, nem kell kételkedni abban, 
hogy az idézett adat ide vonatkozik. Az 1520/22. évi Csongrád megyei tized-
lájstromban Soffron Devecser-puszta mellett foglal helyet. A régebbi térképe-
ken Sovrony-puszta Szenttamás és Feketics között, Devecser-pusztától észak-
ra van feltüntetve. A török adókönyvekben mint lakott helységet jegyzik, 
amikor a szabadkai náhijébe tartozott. 

63. SZABADKA130) 
1391—Zabotka* 
1428—Zabathka* 
1429—Zabatkha* 
1439 —Zabatkha* 
1449—Zabatkha* 
1456—Zabatkha* 
1464—Zabatkha* 
1477—Zabatkha* 
1499—Zabadka* 
1501—Zabadka* 
1502—Zabathka* 
1504—Zabathka* 
1502— 1506—Zabathka* 
1528-Zabatka* 
1545-Szabadka 
1551/52-Szabadka 
1553-Zabatka* 
1556/57-Szabadka 
1558/59—Szabadka 
1567—Sabatka* 
1568/69-Szabadka 
1570—Sabatha* 
1573/74-Szabadka 
1579-Sabatka*' 
1580-Szabadka 
1590-Szabadka 

Ha a régi Szabadkáról beszélünk, akkor előbb néhány mondattal az ide-
vonatkozó földrajzi körülményekről kell szólni. E szerint a Palicsi-tó víz-
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gyűjtő területe a tőle észara húzódó homokos részeken helyezkedik el. A 
felszíni vizeket a többé-kevésbé észak—déli irányú sekély mélyedések, illetve 
völgyek vezették és vezetik a tóba. Ezek a mélyedések Radanovácon, a Kertvá-
roson és magán Szabadkán át vezetnek a tó irányába (Mlaka és Vucsidol). 

A vízjárta laposok partjai nyújtottak a középkorban életteret egy-egy, 
esetleg több településnek, a völgy hosszúságától és településre való alkalmas-
ságától függően. így adódik, hogy a mai város szűkebb területén pillanatnyi-
lag öt középkori település nyomait tartjuk nyilván (városközpont, Tuk, 
Radanovác, Majsai szőlők, Közkórház), arról a településről nem is beszélve, 
amely a Palicsi-tó Sándori oldalán feküdt, és amelyet a Pálegyháza címszó 
alatt már említettünk. A ma rendelkezésünkre álló adatokból ítélve, a legko-
rábbi két település a Közkórház melletti és a radanováci település volt (XI—XII. 
század), a XIII . században azonban már feltehetően mind az öt településen 
volt élet. Nagyságra nézve megközelítőleg mind egyforma volt, és Szabadka 
még semmivel sem emelkedett ki a sorból. Behatóbb kutatások hiányában ma 
még nem tudjuk pontosan, hogy Zabotka mikor kezdte érvényesíteni azokat 
az előnyöket, amelyek abból fakadtak, hogy szélesebb környékén a legkönnyeb-
ben védhető, mocsarakkal körülvett helyen feküdt, és abból, hogy természet-
szerűleg több irányból futottak itt össze fontosabb távolsági utak: Baja, 
Halas, Majsa, Szeged és Zenta felől. Az látszik legvalószínűbbnek, hogy ez 
a mozzanat a tatárjárás intő példája és egy kisebb földvár kiépítése után kö-
vetkezett be, és hogy nagyobb méreteket a török veszély közeledtével, a XV. 
század folyamán öltött. Kulminációját kétségtelenül a szilárd anyagból meg-
épített erőd, illetve vár elkészülése jelentette, amelyet az arra legmegfelelőbb 
helyen, a" mai Szabadka központjában, a ferencesek temploma helyén, két 
mocsaras mélyedés között emelkedő magaslat nyugati felén emeltek az emlí-
tett környező települések lakosságának védelmére. 

Ezzel az új elemmel Szabadka sorsa a soron következő fél ezredév tar-
tamára nagy vonalakban eldőlt. A törökkori nagyméretű elnéptelenedés 
idejében is mindig pislogott benne élet, mert a várban helyőrség állomásozott, 
és ez a körülmény viszonylagos biztonságot nyújtott. Természetes, hogy 
a török korszak letűnése után a szaporodó lakosság a szabadkai vár körül 
és annak környékén, a pusztákon telepedett meg. 

Okiratban Szabadka elég későn, 1391-ben, Zabotka alakban tűnik fel. 
Biztosra vehető, hogy az azonosítatlan romok közül ez a név arra a településre 
vonatkozott, amelyiknek a maradványait a ferencesek temploma közelében 
lehetett megfigyelni. 1960-ban a Munkásotthon alapozásakor edénycserepeket 
tartalmazó rétegeket vágtak át, amelyek közül a legalsóból XI—XII. századra 
jellemző darabokat lehetett összegyűjteni. A felette levő réteg XIV. századi 
cserepeket adott, a legfelső pedig tipikusan törökkori cserepeket tartalmazott. 
A törökkori réteget az alatta levőtől intenzív pörnyeréteg válaszotta el. 

1428-ban, alig negyven évvel első említése után, Szabadkát már „város" 
jelzővel tünteti fel egy okirat (oppidum Zabathka), szintúgy egyéb források 
is, amelyek a XV. század későbbi éveiben keletkeztek. 1499-ben már erődít-
ményről is hírt kapunk (castellum Zabadka), 1502-ben viszont igazi várról 
történik említés (castrum Zabathka). A vár 1542-ben került a törökök kezére, 
és egy közigazgatási kerület (náhije) központja lett. A török adókönyvekben 
egész sor alkalommal említik, egy nagyon tanulságos leírását pedig Evlia 
Cselebi útleírásában találjuk (1665-ből). 
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64. SZABOLCS 
1350—Zabolcs* 

1350-ben abból az alkalomból, hogy Magyar Pál zarándokúira készülőd-
vén végrendeletet készített, több Bodrog vármegyei helységgel együtt 
Szabolcsot is említi.131) A mellette előforduló helységnevekből ítélve (Bács-
szatmár, Devecser, Adorján) Szabolcs valahol a Tisza mellékén feküdhetett. 
Közelebbi támpontok hiányában ma még nem lehet vele kapcsolatban állást 
foglalni. 

65. SZALONTA 
1198—Scolounta* 
1361 —Zalantha*(?) 

Szalonta vagy Szalánta lokalizálásával kapcsolatban is komoly nehézségek 
merülnek fel. A falu dézsmáját a kalocsai érsek 1198-ban átengedte a káptalan-
nak. Ekkor a település az okori dézsmakerületbe tartozott, tehát Közép-
-Bácskában kellett feküdnie, valahol Moravica környékén. Hogy pontosan 
hol, azt ma még nem lehet meghatározni. Györffy és Iványi a Doroszló és 
Szond között 1361-ben feltűnő Zalanchaval hozza kapcsolatba.132) P. Flach 
szerint Moravica és Doroszló között túl nagy a távolság és ezért az előbbi 
vélemények, úgy gondolja, nem fogadhatók el.133) Csánki említi Zalanthát 
(1361), de nem hozza kapcsolatba Scolounthával.134) 

66. SZATMÁR135) 
1193-96-Sadmari* 
1213 —Sadmari* 
1216—Sadmari* 
1218-Sadmari* 
1226-Sadmari* 
1237—Zotumart* 
1237-40—Zuthumar * 
1335—Zuthumar* 
1350—Zuthumar* 

A rendelkezésünkre álló adatok szerint a XII. század végén Szatmár a 
szávaszentdemeteri (mitrovicai) görög monostor birtoka volt, amelynek ezt 
a király adományozta. A birtok a településből, a hozzá tartozó nádasokból, 
halastavakból és földekből állt, amelyek a Tisza mindkét partjára kiterjedtek. 
III . Béla 1193 — 96 körül az összes szatmári javakat a jeruzsálemi Szent The-
odosius lavrának adományozta, amit a pápa két alkalommal is megerősített. 
1237-ben ismét a szávaszentdemeteri monostor birtokában találjuk, amikor 
a szatmáriak perben állottak a kanizsaiakkal a Tisza túloldalán fekvő nádasok 
és Mirót halastó miatt. 1335-ben és 1350-ben is Magyar Pál birtokai között 
szerepelt, egyebek között Szabolccsal és Adorjánnal egyetemben. Fekvését, 
bár teljes pontossággal nem tudjuk meghatározni, az 1237-es és 1335-ös 
adatok alapján Kanizsától délre fekvőnek vehetjük, ami azt jelenti, hogy a 

54 



K Ö Z É P K Ö R I T E L E P Ü L É S E K . 47 

kanizsai régi téglagyár környékén megállapított középkori település marad-
ványai valószínűleg Szatmárhoz tartoztak. Behatóbb régészeti kutatások itt 
is segítségünkre lehetnének. 

67. SZEGEGYHÁZ136) > 
1476—Zeghegyhaz,* Zekeghaz*, Zegheghaz* 
1520/22—Zegegyhaz* 
1543 —Szekity 
1580—Szegegyház, Szeghegy 
1590 — Segegyház, Szeghegy. 

A Marótiak birtoka között 1476-ban találjuk először megemlítve Szegegy-
házat. 1520-ban a Csongrád megyei tizedlajstromban említik. A kalocsai 
érseki urbárium 1543-ban szintén jegyzi, de már egészen más alakban — 
.mint Szekityet. Lehetséges azonban, hogy az újabb elnevezés új települést 
is jelez, mert az 1580—1590-es török adókönyvekben párhuzamosan szerepel 
egy Szegegyház és egy Szekity is. 

A település helyének meghatározása nem ütközik nehézségekbe, egyrész-
ről az okiratokban szereplő többi település felsorolása miatt, másrészt pedig 
azért, mert a mai Lovcenactól, a volt Szeghegytől északra, a Bács-ér völgyének 
keleti partján, régebben egy középkori épület, templom romjainak szerény 
maradványait lehetett látni: téglatörmelékeket és emberi csontokat vegyesen. 
Ezek a romok egy 1771-ben készített térképen is fel vannak tüntetve.137) 
Ásatások itt még nem folytak. A település kezdetei visszavezethetők a XI. 
századi időkre; 191 l-ben Szeghegy északnyugati részén egy XI. századi temető 
maradványait tárták fel.138) 

68. SZENTMIKLÓS 

1520/22-Zenthmyklos* 

Az 1520/22. évi tizedlajstromban található Szentmiklós település neve, 
más Tisza melléki településekkel egyetemben. Akkor Csongrád megyéhez 
tartozott. Csánki szerint, elég tágan meghatározva, valahol Zenta és Péter-
réve között feküdhetett.139) 

69. SZÖRNYŐEGYHÁZ 

1476—Zewrnyewegyhaz 
1522—Zernwyhegyhaz 

1476-ban a megye kitétele nélkül, mint a Marótiak birtoka tűnik fel 
Szörnyőegyház. Vele együtt említik Szegegyházat, Feketeegyházat és Fejér-
egyházat is, Sopronnyal és Kutassal egyetemben. Amikor 1522-ben ismét 
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említik, akkor Csongrád megyei helységként szerepel.140) A Szörnyőegyházzal 
felsorolt helységek szóródása olyan nagy, hogy egyelőre lehetetlen közelebbről 
lokalizálni. 

70. TAVANKÚT1 4 1) 

143 5—Towankwth,* 
1439—Towankwth* 
1478-Towankwth* 
1502—Thowankwth* 
1519—Thowankwth* 
1520/21-Thowankwth* 
1528—Torankut* 
1543—Tavankut* 
1553—Torankut* 
1567—Tarankut* 
1579—Tariankut* 
1580/82-Tavankut 
158 5 -Toranku t* 
1590/91-Tavankut 

Tavankút első felbukkanása az iratokban még csak meg sem közelíti 
a település keletkezésének idejét. A felsőtavankuti „Sveta Ana" templomrom 
és annak környékén végzett ásatások szerint ugyanis az már a XI. században 
létezett, és talán már szilárd anyagból épített temploma is volt, míg első 
említésére csak 1435-ben kerül sor. Igaz, hogy 1439-ben már városnak titu-
lálják, de ez is csak korábbi eredetét bizonyítja. Ekkor Albert király Tavankutat 
Hunyadi Jánosnak adta zálogba a belgrádi és más délvidéki várak javítási 
költségeinek fejében. A rákövetkező évszázadban több tulajdonos kezén 
fordult meg: Pongrácz János, II. Ulászló király, Corvin János, Török Imre. 
A törökkorban is lakott maradt, erről az 1543. évi érseki összeírás és az 1580/ 
/82. és 1590/91. években összeállított török adókönyvek is tanúskodnak. 
Elnéptelenedése a török háborúk végére tehető. Egy 1700. évi összeírásban 
pusztaként említik, amelyen egy Templom-hegy nevű határrész volt ismeretes^ 

Eelsőtavankút keleti felén, a két Tavankutat összekötő aszfaltút északi 
oldalán áll egy kereszt (Vermes keresztje-Vermesov krst), amely felett — 
egy két oldalról mocsárral körülvett, hosszúkás, szigetszerű kiemelkedés 
legmagasabb pontjának felszínén — nagyobb téglaépület jellegzetes marad-
ványai látszanak, emberi csonttöredékekkel. Ezen a helyen állt a középkori 
Tavankút temploma a körülötte elhelyezkedő temetővel. 

A helybeliek a lelőhelyen régtől fogva bányászták a téglát, átfogó régészeti 
kutatás — amelyet egy kis próbaásatás előzött meg — mégis csak 1967-ben 
kezdődött, amikor a lelőhelynek körülbelül egyharmada lett feltárva. Ekkor 
115 sír került napvilágra egy osszárium kíséretében (egy gödörben közel száz 
koponya volt szépen sorba rakva). A sírok szorosan egymás mellett, észak — 
déli irányú sorokban helyezkedtek el, az egyes sírok tájolása a szokásos kelet — 
nyugati volt. A temető a XI. században létesült (S végű hajkarikák), és több 
évszázadon keresztül volt használatban (a XV. századra jellemző pártadísz).142) 
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Az egykori épületei kapcsolatban ez idáig csak hiányos adataink vannak, 
mert az első ásatást 1978 őszén csak egy kis méretű újabb beavatkozás kö-
vette. Helyenként háborítatlan, 90—100 cm szélességű falak maradványai 
voltak észlelhetők. A templom nyugati oldalán masszív torony állt, amelynek 
az alapjai, sajnos, csak nyomaikban maradtak meg. A falakat színes, valószí-
nűleg nem figurális (?) freskók borították, amelyeknek csak elenyésző darab-
jait sikerült a törmelékek közül kiszedegetni. Az alapfalak megmaradt rész-
letei legalább két építési fázisról tanúskodnak, egy szépen faragott gó-
tikus ablakbéllet pedig arról, hogy a templom tehetősebb közösség igényesebb 
szükségleteit szolgálta. 

Az egykor vízzel övezett szigettől délnyugati irányban húzódó magasla-
ton, a skenderevói vasúti megálló irányában, mintegy 1500 m hosszúságban 
a föld felszínén elvétve különböző korú cserépdarabokat és egyéb apró kö-
zépkori tárgyakat lehet találni. Itt keresendő az egykori település. 

71. TERETHIE 

1198—Terethie* 
1459—Thwretheghaz*, Thwrwteghaz*, Thwrewheghaz* 
1462—Thereth* 

Terethie az okori parókia dézsmakerületébe tartozott, amikor 1198-ban 
az érsektől a kalocsai káptalanra szállt a dézsmaszedés joga. 1459-ben, amikor 
ismét említik, újból Közép-bácskai és kelet-bácskai települések társaságában 
találjuk (Nagybajcs, Fibajcs, Okor, Napfény, Kétfülű, Likasegyház). Hason-
lóképpen 1462-ben, Mátyás király ajándékozó okiratában is.143) 

Többszöri említése ellénére sem lehetséges pontosabb fekvését megha-
tározni Valahol Közép-Bácskában kell keresni, bár ha Cseretyéssel hozzuk 
összefüggésbe(1378), ahogyan Györffy teszi, akkor Bajától délre feküdhetett.144 

Ezt nem tartom valószínűnek. 

72. TORNYOS1 4 5) 

1479—Tornyos 
1520/22-Thornyos* 
1580—Tornyos 
1590—Tornyos 

A Csík-ér völgyének Csantavértől délre eső, már egészen mély részét 
a régebbi térképek több kilométer hosszúságban Tornyosi-, vagy Tornyos— 
Likasi-völgynek, a körülötte elhelyezkedő területeket pedig Tornyos-, 
illetve Likas-pusztának tüntetik fel. 

Az említett területen kell feltételeznünk az okiratokban fel-felbukkanó 
középkori Tornyos települést, amelyet 1479-ben említenek először. Az 1520/22. 
évi tizedlajstromban is szerepel Thornyos alakban. A mohácsi vészt követő 
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időkben nem néptelenedett el, legalábbis egy ideig még nem, hiszen az 1580. 
és 1590. évi defterekben 30 adózó házzal jegyezték. A török korszak végét 
azonban már nem érte meg, elnéptelenedett, elpusztult. 

Mivel a Csík-ér völgyében Csantavértől délre az Engelmann-szállá-
sokig terjedő 12 kilométer hosszú szakaszon két helyen is nyilvántartunk kö-
zépkori templomromokat illetve telepnyomokat, amelyek közül a Csantavérhez 
közelebb esők valószínűleg az egykori Likasegyháztól erednek (lásd a Likas-
egyház címszó alatt), így a dolgok logikája szerint és Korek József véleményét 
követve, Tornyos romjai a délebbre eső lelőhelyen, a Görgei-szállás körül 
voltak. 

1975-ben terepjárás alkalmával a Csík-ér völgyének nyugati partján, 
a topolya—zentai műúttól kb. 5 kilométer távolságban délre, a Görgei-szállás 
közvetlen közelében' egy középkori templom romjai és egy hozzá tartozó 
temető maradványai váltak ismertté. A tanya déli oldalán, az egykori kertben, 
piros téglatörmelékeket és sok emberi csonttöredéket lehetett megfigyelni 
a föld felszínén. Csak a későbbiek folyamán derült ki, hogy a romokat Korek 
József már 1942-ben felfedezte, csak ő azokat akkor Szabó György Vendel 
tanyája alatt könyvelte el. Az ő feljegyzéseiből tudjuk meg, hogy a tanya pin-
cegödrének ásása során 18 sírt bontottak fel, hogy a templom alapjai termés-
kőből készültek (mészkonkréció, darázskő), és hogy az akkor ott talált téglák 
méretei megegyeznek a Karjadon talált templomrom tégláinak méreteivel. 
Korek szerint itt, pontosabban a már Görgei-szállás és a szomszédos Farkas 
Barát Péter szállása közötti területen feküdt Tornyos falu. Régebben még 
kirajzolódtak a szögletes házalapok is, és középkori kályhaszemeket is találtak 
az említett részen.146) Rendszeres régészeti kutatások ez idáig ezen a helyen 
sem folytak. 

1973-ban a Görgei-tanyától kb. 500 méterre déli irányban (és nem 
Keviben, mint korábban állították) szántás közben több mint 3000 darab 
ezüst dénárból álló pénzleletre bukkant egy földműves, amelyben Hunyadi 
Mátyás, Ulászló és II. Lajos veretei voltak. A lelet legnagyobb része a Zen-
tai Múzeumban van. 

73. T U R O L 

1426—Turol* 

Turol a leírt alakban csak egyszer, 1426-ban fordul elő. Összetett alakban 
viszont egy egész sor változata ismeretes: Mezőturol, Vizesturol, Hegyesturol, 
Árkosturol, Fejefakaturol, Devecserturol. Ezek a Turolok, amennyiben elfo-
gadjuk a régebbi kutatók véleményét, az Ada, Becse, Szenttamás és Kishe-
gyes közé eső, meglehetősen széles területen voltak elszórva. Éppen ezért 
magának Túróinak a lokalizálása bizonytalan. Volt olyan vélemény is, hogy 
alatta Turiát kell érteni, de Csánki ezt a véleményt elvetette és azt tartotta, 
hogy Túróinak a Moholtói nyugatra elterülő részeken kellett feküdnie.147) 
Az említett területen azonban pillanatnyilag nem ismerünk megfelelő telepü-
lésnyomokat, amelyek ezt a feltevést igazolhatnák. 
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74. VASTOROK148) * 

1388—Vastorok 
1405—Vastorok 
1428-Vastorok 
1429-Vastorok 
1438—Vastorok 
1442—Vastorok 
1450—Vastorok 
1459—Wasthorok* 
1463—Vastorok 
1466—Vastorok 
1468—Vastorok 
1495—Vastorok 
1499—Vastorok 
1528-Vastorok* 
1567-Vastarol* 
1571-Vastorok 
1585-Vastorok* 

Úgy látszik, hogy Vastorokot kun telepesek létesítették. Az 1335—bői 
ránk maradt felsőadorjáni részletes határleírásban még nem említik, Zsigmond 
király 1388-ban keltezett rendeletében azonban már az áll, hogy a kunok ka-
pitányai semmilyen módon nem háborgathatják a vastoroki kunokat. Hasonló 
értelemben intézkedett 1442-ben Hunyadi János, három más alkalommal pedig 
Mátyás király és 1499-ben Ulászló király is. Érdekes lenne tudni az okát, 
mi késztette a kun kapitányokat arra, hogy a vastorokiakat más helyre hurcolják 
vagy meggátolják a jövevény kunok letelepedését Vastorokon, továbbá azt, 
hogy az említett királyokat és Hunyadi János helytartót milyen érdekek kész-
tették arra, hogy ismételten védelmükbe vegyék a vastoroki jobbágyokat, 
akik 1428-ban azt a privilégiumot is megkapták, hogy a kanizsai réven nem 
kellett többé révpénzt fizetniök. 1438-ban felmentették őket a kamara haszon 
adója alól, 1459-ben pedig Mátyás király megkímélte őket a katonaság elszál-
lásolásának és más hadi kötelezettségeknek a terheitől. 

A helységről a XVI. és XVII. századon át, ha gyéren is, de vannak ada-
taink, a török korszak végéig azonban egészen biztosan elnéptelenedett. 
Az egykori települést majdnem teljes biztonsággal a Kanizsától nyugatra, a 
Velebit mellett húzódó Ostorák- vagy Vastorok-völgy torkolata környékére 
lehet lokalizálni. 

Velebittől körülbelül másfél kilométerre északra, a magas löszterasz 
szélén, az Ostorák-völgy északi odlalán emelkedik egy halmocska, amelynek 
a felszínén habarcsos téglatörmeléket, embercsonttöredékeket lehet látni. 
Itt állt Vastorok temploma a körülötte levő temetővel. A település nyomait 
a romhelytől délnyugati irányba lehet követni, mégpedig a felszínen heverő, a 
XIV—XV. századra jellemző cserépedény-töredékek alapján. Ásatások itt 
még nem folytak. 
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75. VÁMTELEK1 4 9) 
1543—Vantelek* 
1590—Nagy Telekván 

Csak nagyon későn, a XVI. század közepe táján merül fel egy érseki adó-
összeírásban Vantelek falu neve. Az 1590. évi török adókönyv egy Nagy 
Telekván falut tüntet fel, amely alatt bizonyosan csak Vámteleket érthetjük. 
Még két okiratban említik a települést, 1651-ben és 1662-ben. Egy harmadik, 
szintén 1662-ben kiállított okirat azonban már elpusztult helynek nevezi: 
possessio deserta. 

A késői említés ellenére is biztos, hogy Vámtelek már a XV. században is 
létezett; ezt régészeti adatok bizonyítják. 

Szabadkától délre, a Vámteleknek nevezett pusztán, az egykori pavlováci 
vasútállomás közelében, a Bács-ér egyik ágának völgypartján egy bejelentés 
nyomán 1929-ben egy városi építészeti bizottság tájékozódó jellegű kutatásokat 
végzett, és megállapítana, hogy a kérdéses helyen egy valószínűleg középkori 
épület, templomocska romjai vannak, amely mellett temető is volt.150) 

Egy 1789-ben készített kéziratos térképen a lelőhely „Klisa" megjelöléssel 
szerepel. A lelőhely kormeghatározása ásatások híján ma még nem lehetséges. 

76. VÁRAD 
1198—Warod* 

Az okori dézsmakerületbe tartozott, amikor dézsmáját 1198-ban a ka-
locsai érsek átengedte a káptalannak. Mint a korábbi hasonló esetekben, azt 
kell feltételeznünk, hogy a mai Moravica környékén lehetett Várad is, bár 
erre sem helynév, sem régészeti adat nem nyújt támpontot. A megoldásra ez 
esetben is várni kell. Említsük meg azonban, hogy (Györffy dűlőnevek alap-
ján nagyon messze, Érsekcsanád, illetve Dusnok közelében sejti. Más rész-
ről P. Flach a Györgyén mellett már régóta ismert templomromokat tartja 
Várad maradványainak. 151) 

77. VÁROS 
1198-Varos* 

Várossal is hasonlóan nehéz helyzetben vagyunk, mint az előbbi Váraddal. 
Csupán egy okiratból ismeretes, abból, amellyel a kalocsai érsek 1198-ban a 
káptalannak adta át egy sor település dézsmaszedési jogát. Györrfy afelé 
hajlik hogy a Csánki és Iványi által említett Varasddal hozza összefüggésbe.152 

Iványi azonban az 1580/82. évi török adókönyvek alapján egy Újváros nevű 
helységet említ, amelyet ő Zobnaticával hoz összefüggésbe.153 Amennyiben 
eltekintenénk az 1198 és 1580 között eltelt közel 400 év jelentős időtávolságá-
tól, és elfogadnánk az egykori Városnak az Újváros alakban történő újraé-
ledését, mint azt Steltzer Frigyes is teszi,154) akkor Város lokalizálása könnyű 
lenne, mert Zobnaticán, Topolyától északra, tényleg vannak középkori temp-
lomromok. Ezt a lehetőséget azonban nem tartom valószínűnek. Úgyszintén 
erőltetettnek látom P. Flachnak azt a véleményét, amely szerint Várost Pa-
csértól északra kellene keresni.155) 
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78. VERESEGYHÁZ(A), VÖRÖSEGYHÁZ(A)156) 
1423—Wereseghaz* 
1425—Wereseghaz * 
1447—Wereseghaz* 
1502—Wereseghaz*, Wereseghaza* 
1504—Veresegyház * 
1519—Veresegyház 
1520/22-Wereseghaz* 
1528—Vesereghatz* 
1553—Vereseghatz* 
1567—Vestreghas* 
1580/82-Vörösegyház 
1585—Vesereghatz* 
1590/91-Vörösegyház 
1596—Vestreghaz * 

A 1423-ban feltűnő Veresegyház-puszta minden bizonnyal az általunk 
tárgyalt Veresegyházzal azonos terület, bár az ide vágó okirat a vármegye 
feltüntetése nélkül említi. Akkor Gergeri Pap László birtoka volt. 1425-ben 
már az óbudai apácák tulajdonában találjuk, mégpedig Csongrád vármegyében, 
és mivel tudjuk, hogy ezen a tájon az apácáknak több birtoka volt, semmi 
kétség sem fér hozzá, hogy a Szabadka melletti Veresegyházáról van szó. 
Ekkor is pusztának tüntetik fel (praedium), de a rákövetkező években lakosokat 
telepítettek ide. Tulajdonost is cserélt, Koroghy János későbbi macsói bán 
1447-ben úgy dönt, hogy a falut (possessio) Hunyadi János kormányzónak 
ajándékozza. Mátyás király apjától örökölte, őtőle pedig Corvin János, aki 
végül enyingi Török Imrének ajándékozta. 

A mohácsi csatát követő években, vagy még az azt megelőző események 
hatására, kicserélődött Veresegyháza lakossága, amire az 1543. évi kalocsai 
érseki összeírás alapján lehet következtetni; ekkor fordul elő először, hogy 
Veresegyháza Verusity alakban van leírva. Az 1580/82. és 1590/91. évi török 
adókönyvek is említik, a település azonban a török hódoltság végéig teljesen 
elpusztult. 

A Szabadkától délre, Csantavér irányában folydogáló Csík-ér völgyének 
egy szakaszát és annak közvetlen környékét a régebbi térképeken Verusity-
pusztaként jelzik. A szabadka-csantavéri földút mellett, a Csík-ér déli völgy-
partján van egy magaslat, amelyet e nép Kliszának nevez (eklézsia). Ezen 
a helyen a föld felszínén embercsontokkal kevert apró tégladarabokat lehet 
találni: egy középkori templom romjait és egy temető maradványait. A romo-
kat egy 1789-ben készített kéziratos térkép is feltünteti. Ezek alapján majdnem 
teljes biztonsággal állítható, hogy ezen a helyen, illetve ennek a környékén 
feküdt a késő középkori Veresegyház-Verusity falu. Ásatások itt még nem foly-
tak, es ezert regészeti adatokkal a település korát, kezdetét és megszuneset 
ma még nem lehet pontosan meghatározni. 

Itt kell megemlíteni, hogy 1979, 1980 és 1981 folyamán a Kliszának ne-
vezett helytől 3 kilométerre északnyugatra, az épülőfélben levő nitrogéngyár 
területén, mentőásatás során, egymástól 500 méter táolságra két nagynak mond-
ható, teljesen megegyező korú, XI. századi temető került napvilágra. Ennek a 
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két temetőnek, illetőleg a hozzá tartozó, még nem lokalizált településnek, 
településeknek (?) azonban semmi közük nincs Veresegyházhoz, és ezért 
erről a lelőhelyről a második csoportban lesz szó. 

79. VIZESTUROL1 5 7) 
1426—Wyzesturol* 
1462—Wyzethwrol,* Wyzesthurol* 
1520/22 - Wyzesthwrol* 

Vizesturolt 1426-ban, első említése alkalmával, egyebek között Turollal 
és Mezőturollal említik egy jogtalan adásvétellel kapcsolatban, amikor mint 
a Szalacs fivérek jogos birtokát, Réteni György eladta Garai Miklósnak. 
Később királyi birtok lett, mert 1462-ben Mátyás király úgy rendelkezett, 
hogy Vizesturol több Bács megyei birtokkal egyetemben Szilágyi Erzsébet 
tulajdonába kerüljön, habár valamilyen oknál fogva még ugyanabban az évben 
a király újabb rendeletére Garai Jób lett a birtokosa. A török adókönyvek 
szerint a szabadkai náhijébe tartozott. A hódoltság korát túlélő helységek közül 
csak Turia felelne meg az említett három Turol, illetve -turol végződésű 
helység valamelyikének. Iványi István egy esetben Vizesturolt a mai Turia, 
vagy a Péterrévétől nyugatra elterülő Vizes-puszta helyére teszi, egy másik 
helyen nagyobb bizonyossággal Vizes-pusztának ad előnyt, egy harmadik 
helyen pedig Vizesturolt minden kétkedés nélkül Vizes-pusztára helyezi. 
Jellemző a probléma sokrétűségére, hogy a nagy tudású Iványi is állandó 
kételyekkel küzdött. 

Behatóbb terepkutatások hiányában ebben a kérdésben még ma sem le-
het határozottan állást foglalni. Feltehető, hogy a kérdéses település Péterré-
vétől nyugatra feküdt, a Csík-ér északi partján, ahol Vizes-pusztát az egyes 
térképek egészen 1880-ig feltüntették. 

80. ZENTA158) 
1216—Zentha* 
(1224—Salamon ?) * 
(1237—Salamonmonostora ?) * 
1247—Zyntharew* 
1264—Zynta* 
1291 —Zynta* 
1323—Zyntha* 
1332—Zenta 
1337—Zenta 
1367—Zyntha* 
1389—Zynta* 
1463-Zenta* 
1475-Zenta* 
1494-Zenta 
1506-Zyntha* 
1511 —Szenta* 
1527—Zenta 
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1528—Zenta* 
1553—Zenta* 
1567—Zentha* 
1570—Zentha* 
1585—Zentha* 
1590—Zenta 

Zenta mindenkor fontos tiszai átkelő-és vámszedőhely volt a történelem 
folyamán. Amikor 1216-ban először említik, már monostora volt. Az idézett 
évben Saul István felesége adományozott a zentai monostornak egy bizonyos 
kiterjedésű földet amely korábban a Családi vár alá tartozott. Egy 30 évvel 
későbbi, 1247-es okiratból azt is megtudjuk, hogy Zenta a Csecs-tóval, a halas-
tóval együtt az óbudai káptalan birtoka. 1463 szeptemberében Mátyás király 
Futak felé utaztában Zentán időzött. 1475-ben abbéli felháborodásukban, hogy 
a káptalan zentai tisztségviselői törvénytelen vámokkal zaklatták őket, Szeged 
polgárai fegyverrel foglalták el. Ez az ügy az országbíró elé került, és Báthory 
István Zentát visszaítélte a káptalannak. 1494-ben fejeződött be a ferencesek 
kolostorának építése, amely állítólag 1526-ban pusztult el. 1506-ban Zenta 
szempontjából fontos esemény játszódott le: ebben az évben emelte II . 
Ulászló a már várossá fejlődött települést (oppidum) szabad királyi városi 
rangra. Ekkor már elég fejlett polgári rétege lehetett, amire abból lehet kö-
vetkeztetni, hogy ezekben az években a krakkói egyetemen két Zentárói 
szármozó ifjú is tanult. A mohácsi csatát követő évben Zentán székelt egy 
ideig Jovan Nenad, a Fekete Ember is. A török adókönyvekben rendszeresen 
említik Zentát, sőt olyan adatok is vannak amelyek szerint a törökök meg is 
erősítették. Lakossága ebben az időszakban kicserélődött, de a város nem nép-
telenedett el teljesen. Ezt bizonyítják egyes adatok, amelyeket az 1975-ben 
a Mákosparton végzett régészeti ásatások szolgáltattak. 

Két okirat szerint (1247, 1323) Zenta rév a Telegdi család birtoka. Ez 
megtévesztő lehetne, ha nem tudnánk, hogy az említett időszakban Zentarév, 
tehát nem Zenta (bár annak is volt réve), a Tisza bal partján, Csanád vármegyé-
ben feküdt. Abból kiindulva, hogy az 1224. évi csecs-tói határjárás alkalmával 
Zentát nem említik, viszont az okiratok szerint Csecs-tó déli határosa Salamon 
falu, ahol egy későbbi, 1237-es adat szerint monostor is állt, Györffy György 
valószínűnek tartja, hogy Salamonmonostora a zentai monostorral azonos, 
vagyis hogy Salamon alatt Zentát kell érteni. 

Korek József véleménye szerint a középkori Zenta központja a ma Kukucs-
kának nevezett városrész helyén lehetett. Ezt az állítást azonban tárgyi bi-
zonyítékokkal nem lehet alátámasztani.159) 

Fontosságához és hírnevéhez mérten azonban Zentán ritkán fordulnak 
elő régészeti leletek. Talán azért, mert a középkori települések maradványai 
a város épületei, udvarai, útjai alatt rejtőznek, és ezért hozzáférhetetlenek. 
De az is lehet, hogy a legkorábbi település helyét elmosta a Tisza. Egy 1978 
tavaszán lefolytatott, sajnos, csak kisebb méretű kutatóásatás eredményei 
ugyanis arra engednek következtetni, hogy a legkorábbi középkori település 
körülárkolt részei keleti irányban, Csóka felé terjedtek, tehát abban az irányban, 
ahol ma a Tisza folyik. Ha tényleg így lenne, akkor a monostort és egyéb szi-
lárd épületek maradványait sohasem fogjuk megtalálni. Arról az anyagi kultú-
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ráról, amely a zentaiakat egykor körülvette, csak a hatvanas évek elején, a 
mai tiszai híd lábánál kiásott XV. századi kerámia és páratlan szépségű alakos 
kályhaszemek útján tájékozódhatunk.160) 

81. ZOKODDEVECSER1 6 1) 
1520/22—Zokoddewecher * 

Csak egy helyen, az 1520/22. évi tizedlajstromban említik Zokoddeve-
csert, Devecserrel együtt, mint Csongrád megyei helységet. Ha Devecser 
szomszédja volt — és ebben nem kell kételkedni—, akkor valahol Szenttamás és 
Feketics között terülhetett el, vagyis a Bács-ér mellett, esetleg a Szentta-
mástól északra húzódó sekély völgyecske partján, amely éppen az egykori 
Devecser-puszta felől gyűjti össze a felszíni vizeket. 

MÁSODIK CSOPORT 

Az első csoportban az okiratokból ismert toponimok kaptak helyet, 
régészeti adatokkal megerősítve. 

A második csoportot már csak régészeti lelőhelyek alkotják. Azoknak a 
romoknak és településnyomoknak a jegyzéke ez, amelyek már régészeti nyil-
vántartásban vannak ugyan, de amely településeknek egykori nevét ma még 
nem tudjuk meghatározni. Vagy azért, mert a forrásokban nem szerepel a 
nevük, vagy azért, mert a források nem eléggé pontosak és a név meg a lelő-
hely nem fedi egymást. Esetleg azért, mert a letűnt századok során egy és 
ugyanazon helyen kisebb-nagyobb megszakításokkal jött létre település, és 
előfordulhatott, hogy a korábbinak a nevét elfeledték vagy szándékosan — 
valamilyen ismeretlen oknál fogva — nem használták az újabban létrejött 
település megjelölésére, hanem egészen új név került a köztudatba és az oki-
ratokba. Azt is tekintetbe kell venni, hogy az általam tárgyalt terület régésze-
tileg még nincs mindenhol egyformán feltérképezve, és a tisztább képet ez 
a tényező is homályosítja. 

1. BAJSA 

Szövetkezeti föld. Volt Vojnits Stufi-szállás. 
Bajsától északra, a Bács-ér azon ágának északi, magas partján, amely 

kelet, vagyis Topolya felől közelíti meg ennek az érnek észak-déli irányú 
ágát, van egy félszigetszerű rész. Ezt a félszigetet dél felől a Bács-ér, nyugat-
ról az ebbe a völgybe torkolló kisebb, úgynevezett Nyári-völgy (amely Sokolac 
felé nyúlik), keleti irányból pedig egy név nélküli, rövidebb völgyecske ha-
tárolja. A leírt területen, 1956-ban, terepbejárás alkalmával, a föld felszínén 
késő középkori cserepeket szedtünk össze, amelyek egy elpusztult település-
ről tanúskodnak. 

Lehetséges, hogy ennek a településnek köze van a völgy átel'enben levő 
oldalán elpusztított középkori temetővel (1. a 2. számú lelőhelyet). 
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2. BAJSA 
Kertek hátulja 

A lelőhely Bajsa északi felén van, a Bács-ér keleti és északi ágának ta-
lálkozásánál, nem messze az 1. számú lelőhelytől. 

A völgyből kiemelkedő partról az ötvenes évek közepe táján építkezésekhez 
sok földet hordtak el. A munkák során, minden ellenőrzés nélkül, meg nem 
határozható számú szarmata és középkori sírt tettek tönkre. A szabadkai 
múzeumba 1956-ban bekerült néhány, a XIV—XV. századra jellemző ru-
hadísz; aranyozott ezüstkorong, levéldíszes, négyszög alakú, aranyozott 
ezüst veret. A temető teljesen elpusztult. 

Az előbbi lelőhelyhez hasonlóan, ennek sem határozható meg a neve, 
bár azt meg kell említeni, hogy egy lehetőség nem zárható ki egészen. Már 
az első csoportban, Kerekegyháznál említettem (1/36), hogy a török defte-
rekben Nagybajsa mellett nyilvántartottak egy Kisbajsa nevű települést is. 
Kisbajsa lehetett a korábbi Kerekegyház, de ugyanúgy lehetett az a település 
is, amely (egyelőre) név nélkül szerepel ebben a csoportban az 1. és a 2. 
sorszám alatt. 

3. BÁCSTOPOLYA 
Transzformátor állomás 

Bácstopolya északi felén, ahol az E-5-ös nemzetközi út felkapaszkodik 
a Bács-ér keleti, magas partjára, annak északi oldalán, a vízgyűjtő medence 
előkészítő munkálatai közben sírokat találtak. A mentőásatás során, amelyet 
a szabadkai múzeum végzett, összesen 12 sírt sikerült dokumentálni. Ezeket 
a sírokat, a mellékletek alapján, a XI. századba lehet datálni. Soros temető 
volt, nyugat-keleti tájolású sírokkal; pontos kiterjedését a korábbi és az emlí-
tett bolygatások miatt nem lehetett megállapítani. 

4. BÁCSTOPOLYA 
Zobnatica 

A várostól mintegy három kilométerre északra, a Bács-ér (a Betyárok 
völgye) nyugati, magas partján, amelyet egy oldalvölgy félszigetszerűen ala-
kított ki, egy 1776-ból származó kéziratos térkép egy régi templom romjait 
tünteti fel.162) 

A megjelölt helyen ma már csak elvétve találhatók a föld felszínén tég-
ladarabok vagy apró cserépdarabkák. Feltárások itt nem voltak és a lelőhely 
korának közelebbi meghatározása ma nem lehetséges. Hogy ez esetben Zob-
naticáról van-e szó, amelyről viszonylag késői, 1580-ból származó adatok 
szólnak, vagy Szonsicéről, amely név szintén török adókönyvekből ismeretes, 
mint az előbbi is, nem lehet eldönteni.163) Az sem tartható egyébként kizártnak, 
hogy az egykori Város (I. csoport 76. sz.) volt ezen a helyen. 
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5. GORNJA ROGATICA 

Krivaja birtok. Volt Lelbach-tanya 

Egy 1979 tavaszán megejtett terepbejárás során a Krivaja birtok r.oga-
ticai részlegének közelében, a volt Lelbach-tanya mellett középkori telepü-
lésnyomokat konstatáltunk. A tanya a Duboka-völgy déli, magas partján épült. 
Tőle délkeleti irányban, szintén a völgy déli oldalán, több száz méter hosszú-
ságban lehet a föld felszínén edénycserepeket találni. Főleg cserépüstök 
jellegzetes darabjait, ami azt jelenti, hogy a település a XI. századba datálható. 

6. HAJDÚJÁRÁS 
Fűzfássor és Talánterem 

Mielőtt az E-5-ös nemzetközi út Palics felől elérné Hajdújárást, mintegy 
másfél kilométer hosszúságban mélyen fekvő, mocsaras területen halad ke-
resztül. Ezt a mély részt Kővágónak nevezi a lakosság. A mocsárrészről a 
Ludas-tóval, másrészről azzal a hosszú, völgyszerű mélyedéssel van össze-
függésben, amely a hajdújárási erdő felől vezeti le a felszíni vizeket.-Ebbe 
a laposba ereszkedik le észak felől az a homokos tábla (Fűzfássor), amelynek 
a felszínén késő középkori cserépdarabok találhatók, és ahonnan Zsigmond 
király egy pénze került be a szabadkai múzeumba. Ezen földdarab szerves 
részének tekinthető északnyugati irányban a magasan fekvő, Talánterem ne-
vezetű rész, amely a horgosi vasútvonal északi oldalán terül el, és ahonnan 
szintén kerültek be a múzeumba késő középkori leletek és kisebb tárgyak. 

A leletek településről tanúskodnak. 

7. HAJDÚJÁRÁS 
Simic-tanya 

Hajdújárástól északra, a településen kívül, a tőzegbánya közelében, a 
Kőrös-patak magas nyugati partján, a föld felszínén nagyobb területen lehet 
késő középkori jellegű cserépdarabokat találni. 1958-ban mélyszántás alkal-
mával a Simic-tanya közelében egy csomóban vas tárgyakból álló raktárlele-
tet (ekevas balta, lánc nyersvas), valamint házromokra valló patícsdarabokat 
találtak. 

Valószínű, hogy itt egy ma még meg nem határozható nagyságú telepü-
lés létezett. 

8. HAJDŰJÁRÁS 
Székely-halom, Csurgó- és Varga-tanya 

Hajdújárástól délnyugatra, az E-5-ös nemzetközi út déli oldalán húzódik 
egy hosszúkás, kelet-nyugati irányú magaslat, amelyet Székely-halomnak 
neveznek. Ennek a magaslatnak a felszínén jelentkező jellegtelen/valószí-
nűleg késő középkori cserepeken kívül, földhordás közben a környék lakói 
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több esetben találtak sírokat is. Bejelentések alapán, 1949-ben végeztetett 
Dr. Schulmann Imre próbaásatást, a talált sírok azonban melléklet nélküliek 
voltak. 

A Székely-halomtól délre elterülő Csurgó elnevezésű részen hasonló 
megfigyeléseket végeztek, és a végzett kutatások eredményei is azonosak 
voltak. 

A Székely-halomtól és a Csurgótól nyugatabbra fekvő magasabb parton, 
amely a Kővágó nevezetű rész közelében van, Varga András háza mögött 
már 1957. óta ismeretesek olyan rommaradványok, amelyek egy középkori 
templom helyét jelzik. A föld felszínén piros tégladarabok, kődarabok és 
emberi csontok törmelékei láthatók. Ezen a helyen is, mint hasonló helyeken 
egyebütt is, korábban gyakran bányásztak téglát és köveket, miközben sok 
sírt megbolygattak. Egy 1962-ben végzett kisméretű ásatástól eltekintve, 
itt még nem folytak kutatások. Akkor egy épület alapjainak még bolygatatlan 
maradványait lehetett megállapítani, de a romok korának meghatározása 
nem volt lehetséges. 

Valószínűnek tartom, hogy ez a most felsorolt három, egymáshoz közel 
fekvő lelőhely egy településhez tartozott. Csupán az jelent zavaró körül-
ményt, hogy a templomromok körül már van temető és nem tudni, miért 
temetkeztek időnként mégis más helyekre a település lakói. Részletesebb 
feltárások bizonyára feleletet adhatnának erre a kérdésre is. 

9. HORGOS 
Budzsák 

A településtől délkeletre, a régi Holt-Tisza partjával párhuzamosan 
fekszik egy nagyobb kiterjedésű homokvonulat, amelyet az egykori vízrajzi 
körülményeket tekintetbe véve mocsarakkal körülvett szigetnek tekinthetünk. 

Ennek a területnek a település felé eső északkeleti csücskében, Röck 
Iván szegedi birtokos földján, 1894-ben, szőlő alá fordítás közben mintegy 
húsz sírt bontottak ki a munkások. Csupán háromban találtak mellékleteket, 
amelyek alapján biztosan meg lehet állapítani, hogy egy sír egy X. századi 
honfoglaló magyar harcos maradványait tartalmazta (lovassír kengyeipárral, 
karddal, pajzsdudorral), a többi viszont már a XI. században keletkezett 
sírmezőhöz tartozott. A sírok sorokat alkottak, tájolásuk nyugat-keleti 
volt.164) 

* - -

Egy 1975-ben végzett terepbejárás alkalmával, a fentebb említett temető 
területén egy régi épület szerény, de kétségtelenül meglévő nyomait lehetett 
észlelni: tégla és terméskő-darabokat. Azon a helyen temető övezte templo-
mocska állt a XI—XII. század folyamán.165) 

A templomhoz tartozó település, a felszíni gyér leletekből ítélve, a 
romoktól számítva déli irányban helyezkedett el, az akkor még valószínűleg" 
ott folyó Tisza partján. Fontos megemlíteni, hogy a tárgyalt magaslat észak-
nyugati csücskében, a romoktól kb. egy kilométerre, a horgosi katolikus 
templom közelében egy még ki nem kutatott földvár fekszik, amelyet régeb-
ben Vaskapunak neveztek a horgosiak. Ezt a helyet most Kis erdőnek nevezik. 
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10. HORGOS 
Szekeres-tanya 

1962 tavaszán, terepjárás során, Horgostól nyugatra, az E-5-ös út déli 
oldalán, a 9. és a 10. kilométer között, egy homokos magaslaton késő középkori 
jellegű cserepeket lehetett összeszedni. A cserepek mennyisége települést 
bizonyít, bár kiterjedése nem lehetett nagy. Alaposabb kutatások segítsé-
günkre lehetnének a részletek megvilágításában. 

11. HORGOS 
Templom-domb 

Horgostól nyugatra, a Kishorgosnak nevezett részen, a „Bácska" mező-
gazdasági birtok majorjának földjén állt egykor egy halmocska, amelyet a 
környékbeli lakosság Templom-domb néven ismert. Ezen a helyen 1964-ben 
földmunkák során egy épület, egy középkori templomocska romjainak marad-
ványai kerültek felszínre néhány sír kíséretében. 

A szabadkai múzeum a romok helyén mentőásatást végzett, amely során 
ki lehetett mutatni, hogy az épületet a XIII . század harmincas éveiben 
építették, és hogy már a tatárjárás idején végérvényesen elpusztult. Román 
stílusú templom volt, az egyenes szentélyzáródású templomok sorába tartozott. 
Hossza 17,90 m, szélessége 7,60 m, tájolása kelet-nyugati volt. Nyugati 
felén négyszögletű torony állt. Alapjai homokba és mocsári agyagba ágyazott 
kődarabokból készültek, falait viszont részben téglából, részben pedig döngölt 
földből készítették.166) 

12. NOSZA 
Hinga 

A Hinga-halom a Ludas-tó partjától mintegy 300 méterre, Nosza észak-
nyugati szélén helyezkedik el. A lelőhely már a múlt század végén ismert 
volt, tudták, hogy régi temető van rajta. 1940-ben betonerődöt építettek 
a tetejére, s akkor a temető jó része elpusztult. Ma már nem lehet megál-
lapítani, hogy a domb tetején voltak-e épületmaradványok, templom romjai, 
ahogyan ezt ilyen esetekben várni lehet. 

Rendszeres feltárásokat a szabadkai múzeum 1948-ban és 1949-ben 
végeztetett. A kiásott sírok száma 132 volt, de a még kutatásra alkalmas 
temetőrész nincs teljesen kimerítve. Az ásatások eddigi eredményei alapján 
a temetőt meglehetősen hosszú időszakra lehet datálni; kezdetei a XI. század 
végéig nyúlnak vissza, vége pedig a XV. század közepére, esetleg egészen 
a XVI. század elejére tehető.167) 

A Hingán levő temetőhöz tartozó település a halomtól keleti irányban, 
a Kőrös-érrel párhuzamosan futó homokos magaslaton, a Jankó-hegyen 
helyezkedett el. Erről a területről sok lelettel gazdagodott a szabadkai múzeum; 
agyagedényekkel, magyar uralkodók ezüstpénzeivel, vasból készített külön-
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böző eszközökkel stb. Több alkalommal figy éltek meg fordítás alkalmával 
silógödröket és házromokat is. Rendszeres kutatások a Jankó-hegyen eddig 
még nem voltak. 

13. NOSZA 
Őr-hegy 

Noszától északnyugatra, a Ludas-tó keleti partján van egy hosszúkás 
magaslat, amelyet az arra .lakók Őr-hegynek neveznek. Azon a területen 
1958-ban szőlő alá fordítottak és gyümölcsöst telepítettek, miközben sírokat 
találtak. A leletek híre a múzeumba túl későn érkezett el, mégis meg lehetett 
állapítani, hogy soros temetőt bolygattak meg, és hogy a sírok tájolása nyugat-
keleti volt. Állítólag csak néhány sírban voltak apró leletek. A temető datálását 
néhány S végű hajkarika és egy ezüstérme, I. László verete alapján lehet 
elvégezni. Bizonyos jelekből ítélve a temető még nincs teljesen megsem-
misítve. 

14. ORESKOVIC 
Nyári völgy 

A település nyugati felén észak-déli irányban húzódó Nyári-völgy 
nyugati partján, a településsel szemközt levő oldalon 1959-ben mélyszántás 
alkalmával piros téglákból rakott régi épület alapjai kerültek napvilágra. A 
romokat övező területen sok emberi csontvázat is megbolygatott az eke. 
Ezen a helyen egykor templomocska állt, amelyet temető vett körül. 

A romok közelében, a völgy partján, a föld felszínén kisszámú, atipikus 
cserép található, a település egykori helyét jelezve. Sem a romok sem a tele-
pülés helyén nem folytak még kutatások, koruk meghatározása egyelőre 
még nem lehetséges. 

15. PACSÉR 
Téglagyár 

Az első csoportban Pacsér alatt (I. csoport 53. sz.) már említettem, 
hogy a mai Pacsérnak mind északi, mind déli végén vannak középkori tele-
pülésnyomok. Az északon fekvő templomrom, a déli pedig kimondottan 
településnyomokból áll. Mivel a tapasztalat azt sugallja, hogy a két lelőhelyet 
a közöttük levő távolság miatt két különálló településnek kell tekinteni, a 
téglagyári település ebbe a második csoportba került. A kettő közül csak 
az egyiket nevezhették Pacsérnak (talán inkább az északit), míg ennek a 
másiknak más neve lehetett. Az sincs kizárva, hogy az Ókorral kapcsolatban 
említett települések valamelyikének köze lehet ehhez a lelőhelyhez. 

1978 őszén egy tájékozódó jellegű kutatóásatás során a téglagyár agyagbá-
nyája mellett egy valószínűleg XIII—XIV. századi földbe süllyesztett putri-
lakás maradványait sikerült feltárni. Ugyanazon a helyen a föld felszínén, 
késői jellegű és korai, XI. századi cserépdarabokat lehet találni. Szükség 
lenne ezen a helyen is rendszeres kutatásokat végezni. 
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16. SÁNDOR (Aleksandrovo) 

Kameniti-hát 

Szabadkától délre, a Sándor és a szabadka-újvidéki vasútvonal közötti 
földterület 1958-ban végzett egyengetése közben egy .középkori település 
maradványait semmisítették meg. Azt a települést, amely egykor a Palicsi-tó 
nyugati nyúlványának déli, magasabb és meredekebb partján állt. A múzeumba 
néhány kisebb cserépdarab és egy jellegzetes XI. századi cserépüst került 
be. Feltehető, hogy a megelőző idők folyamán a" vasút és a zentai út között 
működő egykori Molczer téglagyár is hozzájárult a pusztításhoz. Még tovább 
keletre, a zentai út és a Palicsi-tó között emelkedő magaslaton, amelyet 
régebben Kameniti-hátnak neveztek, egy 1804-ben készített térkép szerint 
régi templom romjai álltak. A romok a múlt század folyamán teljesen eltűntek, 
elhordták őket a környékbeliek. 

1961-ben a romok feltételezett helyén és annak környékén próbaásatás 
folyt, de a kutatás hiábavalónak bizonyult, mert semmilyen felhasználható 
adatot nem nyújtott; a lelőhely össze van turkálva.168) A romok korának meg-
határozása nem lehetséges, és az előbb említett településről is csak annyit 
lehet mondani, hogy egészen korán, már a XI. században létezett. 

17. SZABADKA 

Barcsak 

Szabadka északkeleti felén, a kertvárosi homokterületen túl, egy észak-
déli irányú széles, mocsaras mélyedés húzódik. A mocsár keleti felén emelkedik 
a már Radanováchoz számító löszterület magasabb gerince. Ahol a körösi 
út azt a lösztáblát eléri, attól néhány száz méterre északi irányban, a Dózsai-
tanya mellett 1957-ben föld kitermelése közben sok sírt találtak, épület-
maradványokkal együtt. 

A helyet először Barcsak néven egy 1744-ben készített okiratban említik, 
amikor a Szabadkai-sánc pusztáit a királyi kamara egy bizottsága járta be. 
A Barcsakról készített jegyzőkönyv megállapítása szerint ezen a helyen egy 
templom romjai voltak láthatók.169) 

Az azóta eltelt idő alatt az épület anyagát teljesen széthordták. A közelben 
a föld felszínén kisszámú jellegtelen, inkább késő középkori cserepet lehet 
találni. Ásatás nélkül a lelőhely datálása még nem lehetséges. 

18. SZABADKA 

Templom-hegy 

A pesti vasút és a Borjú-köz közötti magasabb homokterületen állt 
valamikor egy dombocska, amelyet a századforduló idején még Templom-
hegynek neveztek. 
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Az említett helyen 1913-ban Bibó-Bige György gimnáziumi tanár 
eredményes ásatást végzett, melynek során feltárta egy középkori templo-
mocska alapjait és a hozzá tartozó temető egy részét. A templom az egyenes 
szentélyzáródású román stílusú épületek sorába tartozott; a talált sírmellékle-
tekből ítélve feltehetően a XII—XIII . században épült.170) 

Időközben a szőlőművelés és az urbanizáció következtében a lelőhely 
teljesen megsemmisült. 

Bibó-Bige ásatási jelentésében Kelebia-pusztai ásatásokról írt. Koráb-
ban — nem tudván, hogy az első világháború előtt a város pereméig 
terjedő homokbuckákat Kelebia-pusztának nevezték —, a kiásott romok 
helyét a Kelebiai-tó partján ma is észlelhető középkori templomromokkal 
azonosítottam (I. csoport 34. sz.), már csak azért is, mert az itt tárgyalt lelő-
helyről akkor még nem volt tudomásom. Csak Magyar Lászlónak az Üzenet-
ben közölt idevágó cikke adta meg a lehetőséget, hogy tévedésemet helyre-
igazíthassam.171) 

19. SZABADKA 
Verusic — Nitrogénművek 

Szabadkától hét kilométerre délre, a szabadka-újvidéki vasútvonal 
közelében, az épülő Nitrogénművek területén, 1979-ben földmunkák közben 
sírokat találtak. A mentőásatás során egy zárt, soros temető bontakozott 
ki, amely a XI. század folyamán keletkezett. Az egész temetőt, amely össze-
sen 60 sírból állt, sikerült feltárni. 

1980-ban, az említett temetőtől mintegy 500 méterre északnyugatra, 
még a Nitrogénművek területén, egy újabb temető sírjai kerültek napvilágra. 
Az előbbi ekkor 3Z „A j cl másik pedig a „B" jelzést kapta. A „B" temető 
is soros temető volt, az is zárt egységet alkotott és ugyanúgy a Xl . század 
folyamán keletkezett, mint az „A" temető. Mindkét temetőben azonos lele-
tekre bukkantunk, és csak a temetkezési rítus, pontosabban, a tájolás és 
a temető belső rendjének terén mutatkoztak megfigyelhető eltérések. A „B" 
temetőben, a másikkal ellentétben, a nyugat-keleti tájolástól komoly eltérések 
mutatkoztak, és a sírok is kisebb csoportokat alkottak. 

A „B" temetőben a feltárások még nem fejeződtek be. Eddig összesen 
271 sír került napvilágra, és egyes becslések szerint még legalább ennyi 
van a föld felszíne alatt. 

20. SZEGHEGY (Lovcenac) 
Temető sor 

A falu északi felén 1911-ben, földhordás közben, Neumann György 
telkén sírokat találtak. Az akkori kishegyesi tanító, Greiner Endre, tudomást 
szerzett a leletről és közvetítésével Szász Ferenc, a kolozsvári Erdélyi Nemzeti 
Múzeum Érem- és Régiségtárának munkatársa még ugyanabban az esztendő-
ben mentőásatást végzett. Munkája során 12 sírt bontott fel. A sírok egy 
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nagyobb kiterjedésű soros temetőnek csak kisebb részét képezték, amelynek 
a maradéka a házak és a köztemető miatt hozzáférhetetlen volt és maradt 
azután is. A sírok tájolása nyugat-keleti, a mellékletek tipikusan XI. századiak 
voltak, tehát a temető is abban a században keletkezett138) 

21. TETŐHEGYES (Tresnjevac) 
Farkas-tanya I. 

Tetőhegyes település déli határának közelében, ahol a kanizsa-zentai 
út felkanyarodik az Orom-partra, a Pap-halomtól mintegy 1000 méterre, 
a Farkas-tanya gyümölcsösében van egy lapos halmocska. 1943-ban a Szegedi 
Tudományegyetem Régészeti Intézete ezt a halmocskát megásatta. Összesen 
18 sírt találtak, amelyek a mellékletekből ítélve (S hajkarikák, I. István, 
Péter és I. Endre királyok pénzei) mind a XI. századba keltezhetők. A temető 
soros temető volt, a sírok tájolása nyugat-keleti. Nincs teljes egészében 
feltárva.172) 

PÓTLÁS 

A fentiekkel a tanulmány elején vázolt feladatnak eleget tettem. 

A két csoport magában foglalja a bevezetésben körülírt téma körébe 
tartozó középkori településneveket és „névtelen" régészeti lelőhelyeket. 
Munkám során azonban több helyen is felbukkantak olyan helynevek, 
amelyek szorosan nem tartoztak az alaptémához, mégis, úgy gondoltam, 
kár lenne elsiklani felettük. Ezért pótlásként egy külön kis csoportot alakítot-
tam belőlük; a mellékelt táblázat alján külön rovatban szerepelnek. 

1. ASZÓ-VÖLGY 
1335—Woszavwelgh* 
13 55—Woszavwelgh* 

Adorján határjárása alkalmával említik Vas-szóvölgyet, vagyis Aszó-
völgyet, Adorjántól északnyugatra. Az azó száraz völgyet jelent, és biztosra 
vehető, hogy ez esetben a Kanizsától nyugatra, Velebit közelében az Orom-
partba nyúló völgyről van szó. Arról a völgyről, amelyben később Vastorok 
település keletkezett és amelyet ma Ostoráknak neveznek.173) 

2. BOZIABOKOR 
1496—Boziabokor * 

Egy 1496. évi okirat szerint Boziabokor-pusztát Belmosevity Milos 
kapta Mátyás királytól.174) Abból kiindulva, hogy Fehéregyház és Fekete-
egyház helységekkel említik egy helyen, arra lehet következtetni, hogy Bozia-
bokor valahol Feketicstől délkeletre lehetett. 
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3. BULCSU FÖLDE 
1224—terra Bulsu* 
1291—terra Bulsu* 
1389—terra Bulsu* 

A Csecs-tó határbejárása alkalmával említik Bulcsu földét. Úgy szerepel, 
mint a Csecs-tó nyugati határosa, tehát a mai Felsőhegytől északnyugatra 
terülhetett el.175) 

4. CHINTRIN HALMA 
1495 —Chintrin halma* 

1495-ben az óbudai apácák panaszt emeltek a királynál, hogy Adorján 
birtokuknak a Vastorokkal határos részén Vingarti Geréb Péter országbíró 
jogtalanul telepített le 50 jobbágyot és az így keletkezett települést Chintrin 
halmának nevezte el.176) 

Az esetből két dologra következtethetünk. Először, hogy Vastorok mel-
lett, a mai Velebit környékén (Kanizsától nyugatra) egy halmot Chintrin 
halmának neveztek. Másodszor, hogy szokásban volt az új településeket 
földrajzi nevek alapján elnevezni, a Csík-tóhoz, Csecs-tóhoz hasonlóan. 

5. CSECSvTÓ 
1224—piscina Chechtow* 
1264—piscina Chechtow* 
1282—piscina Chechtow* 
1291—piscina Chechtow* 
1315—piscina Chechtow* 
1337—piscina Chechtow* 
1389—piscina Chechtow* 
1392—piscina Chechtoo* 
1478—piscina Chechtow* 

Az egykori Csecs-tó a mai Csésztó elnevezésben maradt fenn, amely 
a Zentától északnyugatra fekvő lapos rétet, a Tisza egykori morotváját jelöli, 
tehát megközelítőleg azt a területet, amelyen a Csecs-tó is volt valamikor. 
Először 1224-ben tűnik fel a Csecs-tó nevű halastó egy határbejárási „jegy-
zőkönyvben", mely okiratnak két átirata is volt; a későbbi 1389-ből származó 
maradt meg máig. A Csecs-tó halastó egészen a XV. század végéig követhető, 
párhuzamosan azzal a hasonló nevű településsel (Chechtow), amelyet okiratban 
1315-ben említenek először.177) 

Az említett okirat igen nagybecsű adatokat tartalmaz a Csecs-tó körül 
fekvő részek és települések elnevezéseivel. Ott található a Fűzfarkú-erdő, 
Laposfő-tó, Fejér-tó nevű halastó, Péter-aja, Zöld-part, Salamon és Kakat 
falvak, Galamb-aja, Bulcsu földe, Hámos-ér és Tamar-mocsár. 

Akárcsak Adorján határbejárási okiratával tettem, itt is mellékelem 
Csecs-tó halastó területének kivonatos leírását: 
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„. . . terra . . . ecclesiae, infra cuius terminos . . . piscina concluditur 
. . . ab oriens ixta Ticiam proximam silve, que vulgo Fyguforku dici-
tur . . . per medium fluvium Tycie ultra lacum, qui Laposfeu dicitur, 
iuxta quern exiens a predicto flumino versus Orientis . . . ad aqueductum, 
qui Chechtow dicitur, includens piscinam, que Feyrtow dicitur . . . 
revertitur ad Tyciam iuxta aque alveum, per quern omnes incluse piscine 
detrimentum aque suscipiunt et augmentum et ibi ad ripam eiusdem 
alvei meridionalem transiens ad occidentum . . . tangit qd. precipitium, 
quod Peteraya dicitur . . . iuxta ripam Sedum . . . versus meridies 
iuxta eandem ripam . . . ad versum Salamonis . . . ad versum Kokot 
. . . ad occidens . . . iuxta sepedictam ripam ad terram filiorum Kollou 
. . . ad terram servorum regis . . . versus aq . . . ad viam precipitem 
. . . que Golombaya dicitur . . . ad terram Bulsu . . . terminatur 
metae iuxta ripam . . . versus oriens . . . radićem alvei, qui Homusher 
dicitur et complectens paludem Tamar . . . ad metam ripam . . ."178) 

Ebből az okiratból két dolog is kiderül. Először az, hogy a halastóhoz, 
mint központi létesítményhez, meghatározott földterület — szántóföld és 
kaszáló — tartozott. Másodszor pedig az, hogy komoly létesítmény volt, 
amely a Tiszával és a Fejér-tónak nevezett másik halastóval csatornákkal 
volt összekötve. Bizonyos, hogy Csecs-tó igen jól jövedelmező birtok volt. 

6. CSÍK-ÉR 

Ilyen alakban okiratban nem fordul elő, csak következtetni tudunk 
arra (1. a következő, Csík-tó címszó alatt), hogy azt az eret, amely Szabadkától 
északnyugatra ered, és átlósan, délkeleti irányt követve szeli át Kelet-Bácskát, 
már legalább a XV. században Csík-érnek nevezték. 

7. CSÍK-TÓ 
1440—Chykthew* 
1520/22-Chiktw* 

Nem tudható bizonyosan, hogy az 1520/22. évi tizedlajstromban említett 
Chykthw, Chykeghaz és Chychanicha nevek közül melyik hol keresendő. 
Biztos azonban, hogy mind a hármat Péterréve környékén, a Csík-ér mocsárrá 
szélesedett torkolatvidékén kell keresni.179) Ha az okiratban említett Chikthw 
(Csík-tó) alatt települést kell is elfogadnunk, bizonyos, hogy egy valóban 
létező tótól, a Csík-tótól kölcsönözte a nevét. Ugyanakkor az is megerősítést 
nyer, hogy a mai Csík-eret már a XV. században a most említett névvel 
illették. 

Az 1440-ben említett Csík-tó az ide vonatkozó okirat szerint a Torontál 
megyei Becse(j) várához tartozott. 
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8. FEJÉR-TÓ 
1224—piscina Feyrtow* 
1291—piscina Feyrtow* 
1389—piscina Feyrtow* 

A Fejér-tó nevezetű halastavat először 1224-ben említik a Csecs-tóhoz 
tartozó birtokterület bejárásakor. Akkor ez a halastó a Csecs-tóhoz tartozott, 
de nem csak jogilag, hanem — mint ahogyan a leírásból kitűnik (1. a Csecs-tó 
címszó alatt) — csatornával össze is volt vele kötve. Zentától északnyugatra, 
a Pap-halom környékén volt, az Orom-part alatt.180) 

9. FÖLDVÁR 
1690—Veudvar* 

Egy 1690-ben készített térképen Zentától északra, a Tisza jobb partján 
fel van tüntetve egy elpusztult földvár: „Veudvar fortalitium desertum". 
Marsigli is foglalkozik a mai Kanizsa helyén levő földvárral. Még ásatást 
is végzett rajta, és ő fedezte fel azt az őskori erődítményt, amely Kanizsának, 
Falu nevű részén van. A XVII. század végén Kanizsa neve helyett Földvár 
szerepelt.181) 

10. FŰZ-FARKÚ-ERDŐ 
1224—silva Fyzuforku* 
1291—silva Fyzuforku* 
1389—silva Fyzuforku* 

A Csecs-tó határbejárása alkalmával, 1224-ben említik először a Fűz-
farkü-erdőt.182) Közvetlenül a Tisza partján volt. 

11. GALAMB-AJA 
1224—Golombaya* 
1291 — Golombaya* 
1389—Golombaya* 

A Csecs-tó határbejárása alkalmával, 1224-ben említik először Galamb-
ajt.183) Galamb-aja az Orom-partnak Tetőhegyes és Pap-halom közötti 
szakaszán látható valamelyik bevágás lehetett, amelyiken egy út vezetett 
le a magas partról az adorjáni laposabb területre. 

12. GYÉKÉNY-TÓ 
1335—lacus Gekentow* 
1355—lacus Gekentow* 

Adorján határbejárása alkalmával, 1335-ben bukkan fel Gyékény-tó 
neve. A leírás alapján, a korábbi felfogással ellentétben, nézetem szerint 
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a tavat nem a ma Kanizsa alatt Adorján felé elterülő Kanizsai- réttel kell 
azonosítani, hanem a Kanizsától északnyugatra fekvő Kapitány-réttel, a 
Kőrös-patak táplálta Mocsárral.184) Ezt látszik bizonyítani az az adat is, 
hogy Georg Tanstedt 1553-ban készített térképén a Kanizsai-rétet nem 
Gyékény-tó, hanem Kamzaret elnevezés jelzi; a térkép készítője biztosan 
korábbi adatokra támaszkodott. 

13. HÁMOS-ÉR 

1224—Homusher * 
1291 —Homusher* 
1389—Homusher* 

1224-ben a Csecs-tó halastó birtokterület bejárásakor említik a Hámos-
eret.185) Pontosan nem lehet megállapítani fekvését, de valószínűnek látszik, 
hogy arról az érről van szó, amely a mai Felsőhegy tőszomszédságában, a 
Kalocsa-völgyből vezeti le a felszíni vizeket. A terep konfigurációja megenged 
egy ilyen feltevést, függetlenül attól, hogy Bátka település tárgyalásánál 
(I. csoport 10. szám) ennek az érnek a vizével kapcsolatban azt fejtegettem, 
hogy a feltételezett két Bátkát elválasztotta. A középkor előtti évezredek 
folyamán kialakult vízfolyások ugyanis, a legújabb kori meliorációs munkákat 
megelőzően, jóval összetettebb, önállóbb életet folytattak, mint manapság. 

Említsük még meg, hogy a Hámos-eret esetleg Hamus-érnek (?), vagy 
Homokos-érnek (?) is lehet olvasni. 

14. KANIZSA-RÉT 

1553-Kamzaret* 

Georg Tanstedt 1553-ban nyomtatott térképén szerepel a Kamzaret 
elnevezés. Bizonyos, hogy azt a Tisza által egykor körülvett és el-el árasztott 
rétet kell érteni alatta, amely Kanizsa déli oldalán fekszik, és amelyet ma 
is Kanizsai-rétnek neveznek. Régebbi kutatók azt tartották, hogy korábban 
ezt a területet Gyékény-tónak nevezték.186) 

15. KENESNA PATAK 

1213—Kenesna* 
1237—Kenesna* 

Abban az okiratban, amellyel II . Endre király megerősítette a pannon-
halmi apátság tulajdonjogát Kanizsa felett, említik a Kenesna patakot, amely 
biztosan a Kőrös patakkal azonos, mivelhogy még pár évtizeddel ezelőtt 
is Kanizsa alatt ömlött a Tiszába.187) Ma a Kőröst csatornával vezetik el 
Kanizsától nyugatra, egészen Adorjánig, a Tiszáig. 
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16. KOLLOU FÖLDE 
1224—terram filiorum Kollou* 
1291— terram filiorum Kollou* 
1389—terram filiorum Kollou* 

A Csecs-tóhoz tartozó birtokterület bajárása alkalmával említik Kollou 
földét mint határos birtokot.188) Helye nem határozható meg pontosan. 
Valószínű, hogy valahol a mai Felsőhegy táján lehetett. 

17. KÖLES-TARLÓ 
1462—Kewlestharlo* • 

Mint pusztát (praedium) említik abban az okiratban, amellyel Mátyás 
király 1462-ben anyjának birtokokat ajándékozott.189) Ez az elnevezés sem 
korábban, sem később nem szerepel okiratokban. Ellentétben a korábbi 
kutatókkal, akik Köles-tarlót elpusztult településnek tartották, azt hiszem, 
hogy csak egy — tényleg puszta — terület megjelöléséről van szó. 

18. KUNOK PUSZTÁJA 
1528—Cumanorum Campus* 

Lázár Deák 1528-ban nyomtatott térképén a Duna-Tisza köze úgy 
van jelölve, mint a Kunok pusztája, mely elnevezés a Szabadka környéki 
területekre is kiterjedt. 

/ v 

19. LAPOSFŐ-TÓ 
1224—lacus Laposfeu* 
1291—lacus Laposfeu* 
1389—lacus Leposfeu* 

Csecs-tó birtok határbejárása alkalmával szerepel Laposfő-tó is, közvetle-
nül a Tisza mellett.190) 

20. MIRUCS-TÓ 
1093—lacus Miruch* 
1226—piscina Miroth* 
1228—piscina Miruth,* piscina Miroth* 
1237—lacus magnus Miruch*, lacus Miroth* 

Köztudott dolog, hogy a Tisza halbősége valamikor közmodásos volt. 
Ehhez a bőséghez járult még hozzá a mesterséges halastavak és a Holt-
Tisza-ágak céltudatos felhasználása is. Ezekből a létesítményekből az egyes 
birtokosok a korabeli viszonyokhoz mérten nagy hasznot húztak. Nem 
csoda tehát, ha a halastavak használati joga körül gyakran pattantak ki viták, 
indultak hosszantartó pörök. 
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A gazdag halastavak sorába tartozott a Mirucs vagy Mirót nevű is, 
amely Kanizsa tőszomszédságában feküdt, és amelyről 1237-ben megjegyzik, 
hogy „nagy tó" volt (. . . lacum magnam, que vocatur Myruch;). Abból 
a valószínűleg 1093-ban készített átiratból értesülünk róla először, amellyel 
Salamon király (1063—1074) Kanizsát a Mirucs-tóval együtt a pannonhalmi 
apátságnak adta. 1228-tól kezdve az apátság egy évtizeden át pereskedett 
a szávaszentdemeteri (mitrovicai) apátsággal a halastó és a tiszai halászat 
miatt. A Kanizsával szomszédos Szatmár falu ugyanis a szávaszentdemeteri 
apátság birtokát képezte, és az apátság azt tartotta, hogy Mirucs Szatmárhoz 
tartozik.191) Ha elfogadjuk, hogy Szatmár a kanizsai régi téglagyár táján 
volt, ahogyan a régészeti adatok sugallják, mindjárt az is nyilvánvalóvá 
válik, hogy Mirucs a mai Kanizsai-rétben helyezkedett el, a Tisza akkor még 
vízzel telt holt ágában, morotvájában. 

Nevéből ítélve, a Mirucs vagy Mirót név a szláv Mirocsból (csendes) 
származik, mint ahogyan a Kanizsa név is szláv örökség. Ezt a tényt talán 
el lehetne fogadni bizonyítékul arra, hogy a Mirucs-tó már a XI. századot 
megelőzően is halastó volt. 

21. NAGY Ú T 

1335—magna via* 
1355—magna via* 

Középkori úthálózatunkról, sajnos, nagyon kevés írott adat áll rendel-
kezésünkre, és még kevesebb közvetlen régészeti bizonyíték. Adorján határjárása 
alkalmával megamlítik azt a Nagy utat192), amely biztosan észak-déli 
irányú országút, hadiút volt, s amely az Orom-partot követve párhuzamosan 
futott a Tisza folyásával, Szeged felől Becse irányába. 

22. PALICS 

1462—Palij* 
1690—Paligo palus* 

A Palicsi-tóra nézve, érdekes módon, nincsenek közvetlen középkori 
adataink. 1462-ben egy okirat megemlíti Palij-pusztát, de az, ha van is köze 
a tóhoz, inkább földre, egykor lakott földterületre vonatkozhat. Marsiglinak 
a Dunamellékről írt művében egy térképen fel van tüntetve a Palicsi-tó 
is Paligo palus, vagyis Paligo-mocsár név alatt.193). 

23. PESZÉR-BARA 
1699—Bessziér bara 

A XV. század közepén említik az okiratok első ízben Peszér települést, 
amely valahol Zenta és Ada között feküdt.194) Ezt a sík területet a Kalocsa-
vögy felől, nagy kanyarulatokat téve, egy névtelen patak szeli át, amelynek 
a végső, elég mély szakaszát Adánál ma Budzsáknak nevezik. A Besszier-
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bara, vagyis Peszér-bara elnevezés, amely egy 1699-es török térképen talál-
ható, bizonyosan ennek a pataknak, vagy inkább érnek a megjelölésére 
szolgált. 

24. PÉTER-AJA 
1224—Peteraya* 
1291—Peteraya* 
1389—Peteraya* 

A Csecs-tó határbejárása alkalmával 1224-ben említik Péter-ajat.195) 
Ez egy rövid völgyecske lehetett, aj, amely a mai Pap-halom táján az Orom-
partba vágódott. 

25. SZEG-HALOM 
1335—collis Seeg* 
1355—collis Seeg* 

Adorján határbejárása alkalmával, 1335-ben tűnik fel a neve annak 
az impozáns őskori halomnak, amely Velebit közelében, a vastoroki völgy 
déli felén áll, és amelyet ma Fehér-halomnak neveznek. A szég szó a leg-
régebbi okiratokban halmot, dombot jelentett.196) 

26. TAMAR MOCSÁR 
1224—palus Tamar* 
1291—palus Tamar* 
1389—palus Tamar* 

A Csecs-tó határbejárása alkalmával említik a Tamar nevű mocsarat.197) 
A Hámos-ér alatt kifejtett érvekkel összhangban úgy vélem, hogy ez a mocsár 
a mai Felsőhegy alatt, az Orom-parttal párhuzamosan húzódó mélyedésben 
lehetett. 

27. TISZA FOLYÓ 
1093—Tiscia* 
1200 körül-Tyscia* 
1216—Dissza* (görög írásmóddal) 
1218—Dissza* (görög írásmóddal) 
1224—Ticia,* Tycia* 
1237—Thicia*, Ticia* 
1271-Tyza* 
1291-Ticia*, Tycia* 
1331-Tycia* 
1335—Tyza* 
1340—Ticia*, Tycia* 
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1341—Tycia* 
1344—Tycia* 
1355-Tyza* 
1360—Tyza*, Tycia* 
1386—Ticia*, Tycia* 
1475-Tisza 

A Tisza, mint a Kárpát-medence második legfontosabb folyója, ősidők 
óta ismeretes, és a klasszikus forrásokban, különböző néwariációkban ugyan, 
de gyakran szerepel az időszámításunk előtti V. századtól kezdve (Hérodotosz) 
a történelem későbbbi szakaszaiban is.198) 

Fontos szerepe a középkorban sem csökkent, sőt inkább növekedett. 
Gazdasági szerepe mellett (halászat, fa, nád) fontos tényezője volt a közle-
kedésnek is (só-, fa-, gabonaszállítás). Az arra alkalmas helyeken átkelő-
helyek alakultak, s azok hatására virágzó települések keletkeztek (Kanizsa, 
Zenta, Péterréve, Becse), amelyek maguk felé vonzották a szárazföldi utakat 
és velük együtt a forgalommal járó különböző előnyöket is. 

28. ZÖLD-PART 
1224—ripam Sedum* 
1291—ripam Sedum* 
1389—ripam Sedum* 

A Csecs-tó-birtok bejárása alkalmával említik azt a partot, amely latin 
megfogalmazásokor a Sedum alakot kapta.199) Lehet, hogy más magyarázat 
is lehetséges, én a magam részéről azt tartom, hogy a név a Zöld-partot rejti 
magában. 
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REZIME 

Srednjevekovna naselja u Severoistočnoj Bačkoj 

Autor u svom radu bavi se problematikom srednjevekovnih naselja u severoistočnom 
delu Bačke. To je tema koja do sada u Vojvodini nije u dovoljnoj meri proučavana. Bez 
obzira na nedovoljan intenzitet istraživanja, do sada je sakupljeno dovoljno podataka, 
i istorijskih i arheoloških, pa se može otpočeti sa sistematskom obradom i objavljivanjem 
istih. 

Kao osnovni cilj, autor je sebi postavio zadatak da izvrši sinkronizaciju istorijskih 
podataka sa arheološkim podacima kojima danas raspolažemo. Celu materiju podelio je 
u dve grupe. U prvoj su se našli toponimi, imena naselja koja su poznata iz raznih pisanih 
dokumenata, a takvih ima ukupno 81 na naznačenom prostoru. Velika većina tih toponima 
uspešno je lokalizirana sa arheološkim lokalitetima, fiksiranim na terenu. Od 81 samo je 
u 26 slučajeva geografsko mesto pojedinih naselja lokalizovano uz veliki znak pitanja, a 
samo u 7 slučajeva lokalizacija momentalno nije bila moguća. U drugu grupu uvršteni 
su samo arheološki lokaliteti (ruševine crkava, nekropole ili naselja) kojima danas nije 
moguće odrediti nekadašnje ime. Takvih lokaliteta ima ukupno 21. 

Kao dodatak ovim dvema grupama, tu se nalaze i toponimi odrednica koja su nekada 
označavala geografske prostore ili pojave tokom srednjeg veka. Takvih odrednica ima 
ukupno 28. 

Radu pripada jedna geografska karta sa približnom lokacijom pojedinih toponima, 
odnosno arheoloških lokaliteta. Na istoj karti notirane su i ruševine srednjevekovnih crkava 
u ostalim delovima Bačke za koje je autor imao podatke. 

Pored geografske karte, tu je i tabelarni pregled toponima i odrednica sa naznačenim 
godinama tako, da se određeno ime može pratiti po godinama u dijapazonu od XI do 
kraja XVII veka. 
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