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Katona József debelyacsai bíróviselt földműves helytörténeti lapjait 
tartja kézben az olvasó. Időszámítási könyvnek azért nevezzük, mert ezt 
ő maga írta rá egy szótárfüzetre, amelyben lejegyezte falujának fontosabb 
eseményeit. Maradjon meg tehát a cím eredeti formájában, úgy, ahogy azt 
szerzőnk jónak látta. Megérdemli a tiszteletnek ezt az apró jelét is, ha már 
a magvetés és a betűvetés mélynek látszó szakadéka fölött egy kis gyaloghidat 
vert a maga számára. 

Az eseményeket 1862-től, de főleg 1872-től szedte időrendbe és a sort 
1923-ban zárta; vagyis a bánáti határőrvidék polgárosításától a délszláv állam 
megalakításáig. Tömör, csak tényeket rögzítő jegyzetek ezek, mintha kizá-
rólag emlékeztetőnek szánta volna őket — hogy fogódzót adjon, megbízható 
kalauz legyen, ha netán valaki a múltról faggatja, vagy ha beszélgetések során 
az emlékezetből lassan-lassan kikopó kérdések merülnek fel. Persze, ennél 
többnek is szánhatta, ha már tollat vett a kezébe, esetleg jelen lehetett az az 
igény is, hogy egy kis közösség életjelenségeinek emlékeit megőrizze az enyé-
szettől. 

„Jegyzetek visszaemlékezés folytán" — így határozta meg munkájának 
jellegét Katona József. Füzetét 1919. december 18-án vette és még azon a 
télen vagy a következő év elején vetette papírra, illetve másolta át egy helyre 
a feltehetően papírlapokon kallódó, esetleg a kalendáriumban lapuló jegyzete-
ket. Ezeknek rendezésében állítólag részt vett Mohácsi Imre is, aki szintén 
bíróviselt ember volt. A családi hagyomány nem tud arról, hogy neki személy 
szerint is lettek volna feljegyzései, így hát baráti segítségre kell gondolnunk, 
nem társszerzőségre. Az unoka, a 77 éves Mohácsi Imre nyugalmazott török-
kanizsai gyógyszerész emlékezetében az azonos nevű nagyapáról a legélénkeb-
ben már csak az a kép él, hogy egy lakodalomra készülve az udvar eperfája 
alatt egy tőkén bárddal darabolta a süvegcukrot és neki is adott egy darabkát. . . 

Az a körülmény, hogy a helytörténeti adatok nem az eseménnyel egyi-
dejűleg, hanem utólag kerültek lejegyzésre, mintha csökkentené Katona 
József munkájának értékét. Bizonyára így van, szűkszavúságát ezzel is magya-
rázhatjuk, de tegyük mindjárt hozzá, hogy tényközlése pontos. A jegyzeta-
nyag ezt az állítást, úgy hisszük, kielégítően alátámasztja. 

Katona Józsefről annyit tudunk, amennyit időszámítási könyvében 
elmondott magáról és családjáról. 1852-ben született Debelyacsán. 1870. 
november 12-én, 18 éves korában vezette oltár elé a 16 éves Bódi Katalint. 
Négy fiúgyermeket és két leánygyermeket neveltek fel. 1880-ban, 28 éves 
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korában a községi elöljáróság fejévé választották, ő volt Debelyacsa negyedik 
bírája — Varga Ferenc, Tóth Sámuel és Szőke Mihály után. A jegyzőköny-
vek tanúsága szerint, közösségi ember lévén, később is tagja volt a képvi-
selő-testületnek, de 1885-től 1903-ig nem hivatkozik korának eseményeire. 
A kiesésre, a törésre nincs magyarázatunk. 

Katona József 1938. március 17-én halt meg 86 éves korában. 
Helytörténeti füzetét a debelyacsai Almási János őrzi családi ereklye-

ként. Engedélyével rendeztük sajtó alá, abban a reményben, hogy a történelmi 
tudat sajátságos megnyilvánulási formájaként némi nyereségére válik hely-
történet-írásunknak. 

Jegyzetek emlékezet után 

Én, Katona József, születtem 1852-ben, Bódi Katalin született 1854-ben, 
egybekelésünk történt 1870. november 12-én. 

Torontálvásárhely községet települték1) 1794-ben, de előzőleg a neve 
Debeliácsa2) volt 1888-ig. Torontálvásárhely községnek a legelőkön kívül 
van 7400 hold szántóföldje. Legelője van az Iberland3) kútnyomáson és a 
falu körül levő nyomáson. 

1862-ben készült a toronyóra 700 forintért. 1871-ben készült a templom-
ban az orgona.4) 1887-ben készült a templomkerítés. 1903-ban sugárosították 
a tornyot 26 000 koronáért.5) 

1862-ben volt Torontálvásárhelyen az első piac augusztus 10-én.6) 
1866-ban a katonaság kint volt Olaszországban és a porosz ellen hadakoz-

ni.7) 
1869-ben települték meg a Duna rétjit Albertfalva néven, de 1876-ban 

a Duna áradása folytán elöntötte a víz és Alberfalva teljesen megsemmisült.8) 
1870-ben készültel Nagy Sándor szélmalma, január hó 10-én kezdett 

őrölni.9) 
1871-ben választódott a képviselő-testület tagsága, az esküdtbírák stb., 

ami még most is fenn van.10) 
1871-ben háromnapos kegyetlen északnyugati hideg szeles eső volt, 

mely sok házat megrongált és kerítést kidöntött, több jószágot elpusztított. 
A falkás jószág mind széjjel szaladt és beszorult a községbe. Péter-Pál előtt 
ötödnappal történt ez az eset. Kún Miklós volt a gulyás. 

1872-ben múlt el az úgynevezett kordom szolgálat11) a Duna széléről. 
A katonai fegyelem meglazult, több az ittas ember.12) 

1872-ben nagy árvíz volt a határban, a földeken. A nyáron sok helyen 
vízben arattak, a víz eltartott 1872 augusztus végéig. Igen sok gyékény és 
széna termett a vizes földeken, a lapályos helyeken halat is lehetett fogni. 
Ilyen eset ezelőtt még nem volt.13) 

1872. évben szentelődött fel az új temető a barandi oldalon.14) Szintén 
1872-ben, február hó 4-én árvíz volt, akkor volt a legnagyobb hóolvadás is. 
A kaszálókon és a szőlő alatti földeken csak a vizek csillámlottak mindenfelé. 

1873-ban a búzának és a kukoricának szűk termése volt, de különösen, 
a búzát ette meg a rozsda. A zab igen jól termett. 

Az első nagy vásár kezdődött 1873. március 16-án és 17-én15). 
Az 1873. évben a polgári törvények alá léptünk és beosztattunk Torontál 

vármegyéhez. Megszűnt a granicsári és a katonai törvény.16) 
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1874 tavaszán a búzavetés nagyon vékonyan mutatkozott a késő hideg 
tavasz miatt, és május hó 16-án és 17-én oly kegyetlen hideg szél fújt és hóval 
vegyes eső esett, hogy a falkás jószág beszorult, a debeliácsi külső ménes pedig 
elszaladt. Az emberek úgy szedték össze őket,17) kit Padinán, kit Újfaluban, 
kit Petrovaszelán, és nagyon sokat dögölve találtak a földeken, széjjel a 
határban. A csikós Kása N.agy Péter volt. 

1874-ben kezdődött az első követválasztás.18) 
1875-ben későn jött a hó és igen nagy lett, még nagypénteken is olyan 

hó volt, hogy szánkón járkáltunk, és csak áprilisban lehetett szántani árpa 
és zab alá. A kukorica azonban rendesen termett, és bor is mindenfelé sok 
termett. 

1875-ben volt a második követválasztás Pancsován. 
1875. augusztus 22-én választódott Szilágyi Márton úr Debeliácson 

lelkipásztornak. # 

1876-os évben jó erős tél volt, és jó nagy hó. Január havában Pál napján 
reggel elködösödött és két hétig a napot sem lehetett látni. Mindig ködös, 
zúzos idő járt. 

1876-ban nagy árvíz lett március havában és igen korán jó tavasz. Az 
árvíz mind elpusztította a réti községeket, 1876 tavaszán, a rétieket értve, 
nagyon sok apróság elhalt himlőben, sok szopós- és iskolásgyermek. 1876. 
március 20-án igen kegyetlen, hideg északi szél fútt, és 24-re nagy dér és fagy 
lett, a szőlők elfagytak, ezen a környéken a kukoricák is és más apró vetemények. 
Ebben az évben az országnak csaknem egyharmadát árvíz borította. 1876 
tavaszán és nyarán igen sok eső járt, a gabonának sok gaza, de silány termése 
lett. 

1876-ban Véber Péter agyonlőtte önmagát.19) 
1876-ban elhasadt a nagyharang augusztus elején, amely 1861-ben 

öntetett. Ugyanazon évben szeptember utolján újraöntetett, és a régi súlyának 
fontját 40 krajcárért, mivel szaporította, annak fontját pedig 1 forintért adta 
Bottá István Versecen. 1876-ban a kukoricának rendes termése volt és igen 
jó. 1876-ban jött hozzánk a községi orvos, ami azelőtt még nem volt. 1876-ban 
választatott az adóvégrehajtó is, ami még azelőtt nem volt soha. 1876-ban 
szaporodott rajtunk az adó.20) 

1877-ben gyenge tél, de jó tavasz volt. Április 22-én hóesés volt, 23-án 
nagy dér és fagy, utána is többször dér volt. 

1877-ben egészen elvált az egyház a községtől. Ebben az évben kezelte 
először 5 lánc földét az egyház21), azelőtt a községé volt, a Crepaja felőli 
szélső dűlőn. 

1877 tavaszán szántódott föl az Überlandból a harmadik dűlő a község 
részére, és láncáért fizettek 120 kiló zabot a községnek. 1877-ben Szekeres 
Gyula tiszteletes tanító elmezavarodásba esett, Pancsovára vitetett a kórházba 
és onnét föl .Pestre, ahol rövid idő után meghalt. 

1877-ben a búzának jó termése volt. 
1877 október első napján jöttek Debeliácsára a huszárok, és ez volt az 

első katonai beszállásolás Debeliácson, ami még azelőtt nem történt meg. 
1877-ben igen szép és hosszú ősz volt. 
1878-ban szép tél és sok jó hó volt. 1878-ban a juhok áttétettek a crepajai 

kútnyomásra, hogy a legelő javuljon. t 
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1878-ban a debeliácsi tavaszi országos vásárra igen nagy hóesés lőtt. 
Az 1872. évtől kezdve a községi bíró Varga Ferenc volt 1874 november 

haváig. November havától kezdve 1878. április 11-éig volt Tóth Sámuel, 
április 11-étől kezdve pedig Szőke Mihály. 

1878-ban Szilágyi Márton lelkész úr felmondott a szolgálattal, április 
14-én helyébe maradt Pánczél József, mint időköz lelkész. 

1878-ban Olasz János két lovát agyonsújtotta a villám a kaszálóban. 
1878-ban elfoglalta Ausztria—Magyarország Boszniát.22) 

1878-ban rendes termés volt, sok kukorica lett és sok jó bor, 80 korona 
akója. 

1878-ban választatott Gacsal János debeliácsi lelkésszé. 
1879-ben a kukoricavetés egészen rosszul állott, a szárazság miatt sok 

helyen kapálatlan maradt. 1879. július hó 16-án reggel 5 órákor olyan jég-
verés érte határunkat, melyre még a legéhesebb ember sem emlékszik. A jég-
hullámban tyúktojás nagyságú és ritkán majdnem ökölnyi nagyságú jegek is 
hullottak. 

1880 március havában ismét elhasadt a nagyharang. Ugyan az év tavaszán 
újra öntötte Bottá István verseci lakos. 

1880. január 10-én vettem át a bíróságot Szőke Mihály volt bírótól. 
A fent említett harang bajában én voltam Versecen Krivácsi Józseffel május 
havában. 

1880-ban voltak legelsőbb községi kocsisok fogadva.23) 
1880. június 14-én zárattak be az úgynevezett személyjogi kocsmák és 

ettől kezdve megszűntek. 
1880. december hó 2-ára virradóra lőtték agyon Laskai Pált. 1882 telén, 

február havában tisztítódott a piackút, ami 1848 óta soha ki nem tisztítódott, 
ugyanúgy a libakút és az úf kút is a barandi oldalon.24) 

1881. május első napjától kezdve szeptember hó utolsó napjáig kivettük 
' a rétet az albertfalvaiktól25) 400 forintért. 

1881 szeptemberében voltunk Szegedében a rét haszonbérbevétele ügyé-
ben, amit a miniszter visszautasított. 

1882. szeptember 26-án mértem ki az új temetőt Tóth Sámuel cserép-
színjénél. 

1883. évre az őrök két részben lettek fogadva. 
1883. január 2-án adtam át a bíróságot Sasi Andrásnak. 
1882. június 18-án volt a harmadik évi országos vásár is, először Debeli-

ácson.26) 
1883-ban mérődött ki a vasút a kaszálókon keresztül.27) 
1884. február hó 27-én hirdettetett ki nálunk az új kataszter.28) 
Június 9-én este Oláh Józsefnél leégett egy kazal szalma villámütés végett. 

1884-ben váltotta meg a község a regáliát29) 12 000 forintért 12 évi törlesztés 
mellett, az elsőtől kezdve fél évenként. Ugyanebben az évben vette ki a volt 
albertfalvai rétet is három egymás után következő évre, 3200 forint évi haszon-
bérért, 1885. január 1-étől kezdve félévenkénti fizetés mellett. 

1884 őazén a kukoricavetés nem érhetett be, sok elromlott a hombárokban. 
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1884 őszén állíttatott fel a segédjegyzői30) állás a községben, melyre 
Sepsei Mihályt, az akkori pénztárnokot választották meg 1884. december 
hó 29-én, és helyébe Kovács Benjámin választatott meg pénztárnoknak 1885. 
január hó 17-én. 

1885-ben a búzavetések nálunk mind kiritkultak, a kaszálókon sokat 
kiszántottak. A búzák igen hitványaknak maradtak, az egész tavasz száraz 
volt. A kukoricatermés elegendő volt, és jól megérett. 1885. december 10-én 
esett a hó fagy nélkül, és tartott január hó 20-áig, azután az idő tavasziasra 
fordult, és a népek megkezdték a szántást és a vetést, de február 6-ára ismét 
megjött a havazás egy kevés fagyra, amely folytonos havazással eltartott 
március 17-éig, és csak azután lehetett szántani. 

1903-ban kaptunk egy telepet, Temes megyében Ujmosnicza községben 
24 hold földdel és házzal, oda először csak Bálint és Antal mentek el, mert 
József és Lajos katona volt.31) Az a hely Temesvártól 10 kilométerre esik, 
a buziási út keresztül megy rajta.32) Erdőirtásos föld, ezáltal jó termőföld 
volt, ha az idő rászolgált. 1904-től 1908-ig együtt volt a család Mosniczán, Zsu-
zsin kívül. 1909-ben Antal berukkolt katonának, 1910-ben Bálint a saját 
nevére kapott ismét egy telepet 20 hold földdel Krassó-Szörény megyében, 
Bálincz község mellett. Bálinczi tanyatelep néven ismeretes. József és Lajos 
munkálták a mosniczai földet feliből, 1911-ben és 1912-ben. 1913-ban haza-
jöttünk Torontálvásárhelyre a még megmaradt 6 és fél hold földre, és egy 
házat vettünk 950 forintért. Antal 1912-ben szabadult volna meg a tényleges 
szolgálat alól, de ugyanabban az évben a részleges katonai mozgósításkor 
vissza is hívtájc, és miután mint huszárőrmester szabadult meg 1913-ban, 
visszalépett és továbbszolgáló lett. 1914-ben kitört a világháború, mely kez-
dődött augusztus 26-án33), éspedig Ausztria—Magyarország Szerbiával, de 
később, szeptemberben, októberben és novemberben még sok állam bekeve-
redett3 4) Ausztria—Magyarország és Németország Bulgáriával és Török-
országgal, mint központi hatalmak, együtt voltak. Szerbia, Görögország, 
Franciaország, Belgium, Olaszország, Anglia, Oroszország, Japán, Monte-
negró, Amerika és még Portugália — ezek a központi hatalmak ellenségei 
voltak, és később Románia is az lett.35) Talán történelem lesz róla írva, hogy 
milyen öldöklő háború volt ez, mely öt éven keresztül tartott. 

1919-ben november első napján elvetettük a búzát a szőlő alatt, november 
13-án a halom alatt is. 

1919-ben a szerbek és a románok megszállták36) Torontáli és Bácskát, 
közlekedni nem volt szabad, 1919-ben és 1920-ban egy kéve csutka 2 korona, 
vagyis egy forint volt. 

1919-ben a jószágnak nagy ára volt. Egy lóért adtak 4000 — 5000 forintot, 
egy hathetes malac párja pedig 300—400 forint volt, a búza métermázsája 
200 forint volt. Egy pár csizma 300 forint, egy pár cipő 200 forint, egy pár 
bocskor 100—150 forint volt. Egy pár lúd 70—80 forint, egy métermázsa 
kukorica pedig 100 forint volt, amire még ember nem emlékszik. A háború 
okozta pénzszaporodás az oka minden drágaságnak. Több a pénz, mint bár-
mikor, mégis alig él a nép. 

1919 őszén igen sok eső volt, a kukorica nem érett jól meg, és sok kint 
maradt télire, tavasszal lehetett csak leszedni. A másik évben, 1920-ban, 
oly rossz és járhatatlan utak voltak, hogy az ember alig vélekszik rá. 
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1920-ban Bánát és Bácska Bosznia—Hercegovinával, Horvátországgal 
és Szerbiával egyesülve Jugoszláv államnév37) alatt alakult meg. Tehát Toron-
tálvásárhely is a Jugoszláv államba esett. . . 

1920 áprilisában új községi elnevezések lettek, Torontálvásárhely ismét 
Debelyácsa nevet kapta. 

1920-ban váltották be a pénzt: 4 korona lett egy dinár.38) 1919-ben meg 
lett ötödölve a pénz — százból húszat elvettek. 

1920 tavaszán szép idő járt, és akkor hordták be a csutkát, ami 1919-ben 
kint maradt. A búzavetések gyengén mutatkoztak, sok száraz fagy járt 1920-ban, 

1920-ban a búzavetések gyengén fizettek, volt olyan hold, amely egy 
métermázsa búzát adott, átlag számítva azonban négy métermázsát fizetett 
holdjáról. A búza piaci ára 600 — 700 korona, vagyis 150—170 dinár volt. 

1920-ban annyi hörcsög és más féreg volt, hogy hordókkal kellett a vizet 
vinni, és úgy kiönteni. Egy-egy alkalommal 100— 150 ürgét öntöttek ki. Nagyon 
sok kárt tettek a kukoricásban. Alig veit meg a szem, már rágni kezdték, a 
krumplit is korábban fel kellett szedni, mert különben mind megették volna. 

1920-ban Laki András volt a gulyás, és a nyáron a keze alatt ütött ki a 
lépfene, sok jószág elpusztult. Pedig akkor tavasszal egy darab 4 éves tehénnek 
az ára 3000 — 6000 korona volt. 

1920-ban a kukoricaszedés korán kezdődött, augusztus 20-án már szed-
ték. Egyfelől korán érett, másfelől meg rengeteg hörcsög volt, és igen sok kárt 
tett benne. Ősszel a búzavetéskor nagy szárazság volt. Még november 17-én 
is, amikor ezt írom, nem volt zöld búzavetés, dacára, hogy korán elvetettünk. 

A ruházati cikkek árai: 1 pár csizma . . . [olvashatatlan], egy pár cipő 
800 forint, egy pár papucs 110 forint, egy pár bocskor 150 íjprint, egy öltö-
zet őszi-tavaszi ruha 3000 korona. A tépett gyapjú kilója 80 forint. 

Az élelmiszerárak ősszel: 1 métermázsa búza 400 forint, 1 métermázsa 
kukorica 130 forint, egy tojás 4 korona, egy liter tej 4 korona, egy pár sovány 
lúd 80 forint, a kövérnek kilogrammja 10 forint. A hízott disznó kilogrammja 
10 -14 . 

1920. december 15-ére hó esett, és a nagy szél következtében olvadni 
kezdett. Ezen az őszön egyébként is sok szél volt. 1921. január másodikán 
szép napos idő volt, a népek kiültek az ablak alá beszélgetni. 1921. február 
25-ére, Szent Pál napjára esett egy kevés kis hó, hideg szél fújt. 

Ez idő tájt a gabona ára felszökött: a búza métermázsája 1000 korona39), 
a kukoricáé 310, a zabé 300, az árpa métermázsája 500 korona. 

1921. február másodikán, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján napos 
idő volt és szél fújt. Az öregek számítása szerint még 40 napig hideg lesz. 

1921. június 22-éig a gabona ára váltakozó volt, jelenleg amikor ezt írom, 
a búza ára 1200, a kukoricáé 440 korona. Június 18-ától kezdve igen hideg, 
esős idő volt, úgyhogy a gulyabeli jószágok 23-ra beszorultak az istállóba. 
Az árpa már érett, de az eső miatt nem lehetett vágni. A búzát is lehetett már 
vágni. 

1921. június 1-én megkezdték a jegyzői lakás építését a községben. 
1918-tól kezdve ezidáig, 1921-ig, a községben nagyon rendezetlen a köz-
igazgatás, fej nélkül történik minden. 

1922-ben igen sok hó esett, nagy tél volt. Gabonaárak: a búza méter-
mázsája 1800 korona, a kukoricáé pedig 1200 korona. A jószág ára is elég 
magas. A föld ára haszonbérbe 6000 korona, örökárban 80 000 korona. Ebben 
az évben vettem meg örökáron 32 000 koronáért a házat Seprenyi Pétertől. 
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1923. január 29-én halt meg édesanyám. Ebben az évben nagyon jó 
búzatermése volt azoknak, akik korán elvetették. Nekünk hét hold és hat 
öl búzavetésből 73 métermázsa első osztályú és 9 métermázsa második osztá-
lyú búza termett. Ebben az évben jött be az úgynevezett robottörvény; az 
államnak 7 napot ősszel és 7 napot tavasszal kellett dolgozni, de ezt pénzzel 
is meg lehetett váltani.40) Ugyanebben az évben a földadó 54 dinár. Sok az 
adó most nagyon. 

A búza ára 300 dinár, a kukorica ára 200 dinár, a hízott disznó kilogrammja 
24 dinár, a hízott libáé szintén 23, a sovány liba párja pedig 150 — 200 dinár.41) 

JEGYZETEK 
| 

l) A debelyacsaiak ősei 1794-ben érkeztek erre a vidékre Hódmezővásárhelyről, Szentesről, 
Makóról és Gyomáról. Katona József bibliájának egyik tiszta lapján még Tiszatárcsát, 
Vezsenyt, Tiszainokát, Magyarittabét, Nagykátát említi, a képviselő-testületi jegyző-
könyvek tanúsága szerint Kunágotáról és Szapáryfalváról is költözött ide néhány család, 
de ezek szórványos és későbbi betelepülések voltak. A jelzett esztendőben, a telekkönyvi 
adatok szerint, a következő 213 család érkezett meg ekhós szekerekkel több mint egyhetes 
utazás után a dél-bánáti pusztaságra és alapította meg Debelyacsát: 

1. Szekeres Mihály, 2. Hőder Mihály, 3. Tóth István, 4. Bekő Mihály, 5. Dávia 
János, 6. Mérges András, 7. Csengeri János, 8. Mézes Mihály, 9. Kenéz János, 10. Koskd 
Sámuel, 11. Balog Pál, 12. Katona István, 13. Bárány András, 14. Kovács János, 15. Ujfalusi 
Sámuel, 16. Kún Mihály, 17. Nagy Mihály, 18. Kún Mihály, 19. Katona Ferenc, 20. Pető 
Miklós, 21. Tóth István, 22. Győri Mihály, 23. Petrecz Mihály, 24. György Sámuel, 
25. Szenti Mihály, 26. Oláh János, 27. Doszlop András, 28. Molnár György, 29. Sárközi 
István, 30. Horváth István, 31. Kovács István, 32. Csáki János, 33. Alföldi András, 
34. Jóvér István, 35. Nagy Mihály, 36. Kotormán István, 37. Varga Gergely, 38. Nagy 
János, 39. Tóth Mihály, 40. Takács György, 41. Pető Pál, 42. Kiss Mihály, 43. Hódi 
István, 44. Tatár János, 45. Joó Mihály, 46. Tatár János, 47. Rácz Gergely, 48. Olasz 
István, 49. Rácz György, 50. Almási János, 51. Deák Sámuel, 52. Ballabás János, 53. Csende 
Péter, 54. Bolgár Ferenc, 55. Márton György, 56. Csongrádi Mihály, 57. Mennhárd 
János, 58. Dávid Mihály, 59. Nagy János, 60. Pőcz Mihály, 61. Sós István, 62. Nyíregyházi 
József, 63. Kasza Mihály, 64. Sepsei István, 65. Tocsevics György, 66. Kállai György, 
67. Asztalos István, 68. Nagy János, 69. Laskai Pál, 70. Karsai János, 71. Becsei Mihály, 
72. Kovács Mihály, 73. Víg Ferenc, 74. Molnár Márton, 75. Komáromi Mihály, 76..Török 
Ferenc, 77. Szőke Mihály, 78. Fekete Mihály, 79. Csengeri János, 80. Csengeri Pál, 81. Ba-
log Sándor, 82. Csala János, 83.Csete János, 84. Csanki Péter, 85. Élesdi István, 86. Fehér 
Péter, 87. Csende Pál, 88. Bárányi János, 89.Halász András, 90. Csontos Ábel, 91. Fekete 
Mihály, 92. Nagy István, 93. Szőke János, 94. Nagy Sámuel, 95. Szekeres János, 96. Szűcs 
András, 97. Imre Ferenc, 98. Gulyás János, 99. Szilágyi Ferenc, 100. Márton Ferenc, 
101. Reketyei István, 102. Ferenci János, 103. Csanki János, 104. Szőke János, 105. Szalók 
István, 106. Kún István, 107. Pál Imre, 108. Laskai Mihály, 109. Laskai János, 110. Dió-
szegi Pál, 111. Balog Péter, 112. Varsányi István, 113. Komlósi Márton, 114. Tóth János, 
115. Joó György, 116. Pesti István, 117. Kerekes János, 118. Pocsai Péter, 119. Szilágyi 
István, 120. Nagy János, 121. Hami János, 122. Pöszöki István, 123. Katona István, 
124. Márton József, 125. Varga Sámuel, 126. Pál János, 127. Görbe Pál, 128. Kántor 
János, 129. Nagy István, 130. Boda Pál, 131. Olasz Péter, 132. Körösi István, 133. Ha-
lutyka Pál, 134. Laskai István, 135. Kiss Péter, 136.Szénási Pál, 137. Török János, 138. Kar-
dos Péter, 139. Borbás István, 140. Szerző István, 141. Deli István, 142. Joó György, 
143. Mucsi János, 144.Fekete Mihály, 145. Báti György, 146. Tasnádi István, 147. Magna 
János, 148. Demény András, 149. Ladányi Mihály, 150. Mohácsi Mihály, 151. Papp 
Sámuel, 152. Máté Mihály, 153. Víg Péter, 154. Fűsűs Ferenc, 155. Biró Márton, 156. 
Recsegés Pál, 157. Kovács István, 158. Nagy István, 159.Bátori Mihály, 160. Garai János, 
161. Szűcs Péter, 162. Varga János, 163. Laki Mihály, 164. Kiss Péter, 165. Nagy András, 
166. Bogár István, 167. Domokos György, 168. Szalai Mihály, 169. Ibrányi János, 170. To-
kai János, 171. Krizsán István, 172. Somogyi Ferenc, 173. Czikora János, 174. Ország 
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Mihály, 175. Vári Ferenc, 176. Erdélyi János, 177. Bornemissza István, 178. Vabrik 
Ferenc, 179. Szarka János, 180. Szekeres Mihály, 181. Szilágyi Mihály, 182. Janin 
Bálint, 183. Olácsi István, 184. Seprenyi István, 185. Szabó Ferenc, 186. Kovács Ist-
ván, 187. Monoki János, 188. Földesi Mihály, 18S.Tótka Mihály, 190. Czirják János, 
191. B.bós András, 192. Bíró Bálint, 193. Kovács János, 194. Varga János, 195. Ződ 
Ferenc, 196. Bárány Márton, 197. Babocsai József, 198. Fekete István, 199. Répás János, 
200. Gyaponyi István, 201. Bányai János, 202. Krizbai János, 203. Csáki Ferenc, 204. 
Janovics János, 205. Szalóki János, 206. Kasziba Ádám, 207. Kovács János, 208. Balog 
István, 209. Varga István, 210. Szabó István, 211. Tóth János, 212. Szolnoki József, 
213. Gacsó András. 

2) A hagyomány szerint a települők csak egy Dimitrovic nevű szerb családot találtak a 
pusztaságban. Ennek egyik sarja, Jasa Dimitrovic csárdát tartott a Crepaja felé vezető 
országúton, ahol a Felső-Torontálból a Duna vidékére haladó ritka utas megpihen-
hetett. Később az új telepes faluban nyitott kocsmát. Kövér, nagydarab ember volt, 
Debeli Jasának nevezték. A helység állítólag az ő ragadványnevét őrzi. 
Egy 1866-ból származó okmány Debeliácsa néven említi a falut, de így írja a helység 
nevet Katona József is. Egy 1872-es bélyegzőn ez áll: Debeliátsa. Az 1885-ből származó 
képviselő-testületi jegyzőkönyvben már előfordul a Debeljacsa, a Debelyácsa, és ennek 
változatai. Az 1895-ben kiadott Helységnévtár Debelyácsának is feltünteti, bár ekkor — 
pontosabban 1888-tól — már Torontálvásárhely a neve. Elvétve előfordul még a Deve-
lak, Debeljak, Debeljácska, Debelliácsa, Debelliás alakja. Ma szerbhorvátul Debeljaca, ez 
a postacím is. A lakosság értelmiségi és részben munkásrétege Debeljacsának nevezi falu-
ját, földműves rétege viszont Debellácsnak. 
Vidékünkön máshol is előfordul hasonló földrajzi név. A hódsági községben ismerik a 
Debelak pusztát, Jázovónál pedig a Debella határrészt. Etimológiai szótárunk szerint a 
debella szavunkat a nagy testű, tenyeres-talpas nőszemélyre mondják, és 1792-ben szláv 
közvetítéssel került nyelvünkbe, tehát a csaknem 200 éves szó egyidős a hasonló nevű 
dél-bánáti helységgel. Ennek azonban ellentmond az a tény, hogy Száján és Tiszahegyes 
táján már 1562-ben feljegyeztek egy Debelyhát falut, amelynek emlékét a mostani Debeli-
hát puszta őrzi. 

3) Helyesen Überland földek. Ezeket a kincstár, a legelők pótlására, ideiglenesen áten-
gedte a községeknek. Kezdetben csaknem hasznavehetetlen földek voltak, de lecsapo-
lással, műveléssel sok helyütt növénytermesztésre is alkalmassá tették, úgyhogy gyak-
ran ki is osztották őket a földművesek között. A tulajdonjog rendezetlensége miatt sok 
peres ügy forrása lett. E jogviszonyokat az 1882-ben hozott XXVIII. törvénycikk sza-
bályozta. 

4) 1938-ban a debelyacsai református templom felépítésének 100. évfordulója alkalmából 
kiadott Emlékkönyv szerint az orgonát Kovács János szegedi mester építette Fémsíp-
jait az első világháború idején leszerelték és háborús célokra használták fel. A 
harmincas évek derekán állították újra helyre. 

5) A templom tornya eredetileg alacsony kőkupolában végződik. Az egyik későbbi egyház-
tanács nem tartotta elég magasnak a tornyot, ezért elhatározta, hogy sugárosítja, vörös 
rézlemezzel fedeti, tetejére új, aranyozott rézgömböt, csillagot és vitorlát húzat. A dön-
tést az 1894. évi egyházközségi közgyűlés is elfogadta, és 1903-ban végrehajtatta. Ekkor 
a falu már messze földön híres vásáros Ijely volt. 

6) Az évi nagy vásárokat igen forgalmas hetivásárok előzték meg. Marton Andor, a 
Torontál megyei gazdasági egyesület főtitkára írja a megyei monográfiában, hogy Toron-
tálvásárhelyen „ . . . minden héten, a hetivásár napján, 400 — 500 lovat vezettek f ö l . . . 
melyből sokat exportáltak gyalog a délszláv államokba." A térré kiszélesült fő utcán, a 
tempóm körül tartották, 1887-től kezdve pedig a templomkerítésen túl: a terméskőre 
fektetett vasrácsozatra aggatták portékájukat a piaci árusok. A felszabadulás után át-
helyezték a piacot, de most is hétfőn tartják, akárcsak száz-egynéhány évvel ezelőtt. 

7) A porosz —osztrák—olasz háború június 14-én tört ki, és augusztus 30-án a prágai 
békével zárult.A császári seregek július 3-án, Königgrátznél súlyos vereséget szenved-
tek a poroszoktól. 

8) 1868. október 13-án császári rendelet jelent meg a németbánsági határőrezred területén 
lévő Duna és Temes menti rétek ármentesítéséről,illetve árvízvédelmi töltések építéséről. 
A Titeltől Kovinig terjedő térséget hét öblözetre osztották, és 1869-ben hét falut tele-
pítettek oda: a Katona József által is említett Albertfalvát, azaz Albrechtsdorfot a mai 
Sefkerin táján; Elisenheimet a mai Belo Blato, azaz Torontálerzsébetlak mellett; Königs-
dorfot a mai Opovo vidékén; Gizellahaint Borcsa közelében; Marienfeldet a mai Vojlovica 
szomszédságában; Ivanovót és Gyurgyevót Pancsova alatt. A telepesek nehéz feltételek 
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mellett jutottak földhöz. Egyrészt kötelesek voltak töltéseket emelni, másrészt pedig 
a meghódított szántóföld minden holdja után 30 forintot kellett befizetniük az állam-
kincstárba. A falvakat elpusztította az évenként ismétlődő árvíz, ma már csak a két utóbbi 
van meg, amelyeknek lakossága magasabb fekvésű területre költözött. Ivanovo eredeti, 
illetve Sándoregyháza néven él tovább, Gyurgyevó pedig felvette a Székelykeve, illetve 
Skorenovac nevet. Sorsukról dr. Csehák Kálmán ír bővebben a Radnicki pokret u Banatu 
do osnivanje Socijaldemokratske partije Ugarske című könyvében (A Vajdasági Történelmi 
Intézet kiadása, 1971). 

9) Nagy Sándor szélmalma maradt fenn legtovább: a negyvenes évek végén bontották le, 
akkor már Szekeres Mihály tulajdona volt, és motormeghajtással is rendelkezett. De-
belyacsán egyébként öt szélmalom működött: a keleti oldalon Joó Miklós, Kovács János 
és Földes Imre, a nyugati oldalon pedig Cs. Rácz József és a már említett Nagy Sándor 
szémalma. Korábban a faluban szárazmalmokban őrölték a búzát. A településkor a falu 
négy sarkán jelölték ki számukra a helyet, de 40 — 50 év múlva rnár 16 volt. Később,a 
gőz- és villanymalmok korában is a földművesek szívesen emiékeztek a szárazmalmok 
dercés lisztjére, mert az abból készült kenyér jó ideig friss maradt a tarisznyában. 

10) A közös osztrák —magyar minisztertanács 1869. május 26-án határozatot hozott a ka-
tonai őrvidék polgárosításának előkészítéséről. A folyamat a katonai körök ellenállása 
miatt viszonylag lassú volt. Igaz, Debelyacsán a polgári hatóság csírája már a kiegye-
zést megelőző években is megvolt, négy kinevezett szenátor személyében, de ezt inkább 
a hagyományos ügyintézési mód szentesítésének tekinthetjük, illetve a katonai hatóság 
tehermentesítésének egy formája lehetett. A négy letelepülő csoportnak, a hódmező-
vásárhelyinek, a makóinak, a szentesinek és a gyomainak ugyanis megvolt a maga vezető 
embere, aki a vitás kérdésekben részben egyedül, a négy közösséget érintő ügyekben 
pedig a többiekkel együtt döntött. Őket léptették elő szenátorrá, feltehetően a közeli 
Pancsova városi kormányzó testületének mintájára. 

Az első, de még mindig átmeneti községi önkormányzati szervet 1871 vége felé 
választották meg. A falu első bírája Varga Ferenc, helyettes bírája pedig Nagy Pál 
lett. Egy 1872. január 23-án keltezett jegyzőkönyv szerint a képviselő-testület tagjai 
a következők: Hirth Károly, Jóvér Pál, Görbe János Csengeri Péter, Vidács János, 
Mucsi Sámuel, Becsei József, Máté Sándor, Szűcs Péter, Nagy Sándor, Földesi Imre, 
Csala István, Sepsei Mihály, Katona István, Kovács Benjámin, Sasi András, Gulyás Pál, 
Hős János, Csengeri János és Sepsei János. A képviselő-testület neve, a jegyzőkönyve 
szerint, községtanács, a tagok pedig tanácsnokok. 

Az esküdtbírák, akiknek megválasztásáról Katona József is említést tesz, feltehe-
tően bizalmi feladatok elvégzésében segédkeztek a bírónak a községi elöljáróság tagjaiként. 

Debelyacsa első jegyzője Mező István lett. A határőrezred őrnagya volt, akkoriban 
került vissza szülőfalujába, a katonai hatóság szemelte ki erre a posztra. 

Az átmeneti polgári hatóságnak minden apró-cseprő ügyben jelentést kellett adnia 
az antalfalvi (Kovacica) császári-királyi kerületi hivatalnak, ahol tisztek és altisztek a 
hivatalnokok. A jelentéseket most már magyarul írják, a kerületi hivatalban pedig né-
metre fordítják őket. 

n ) Helyesen kordonszolgálat. A kordon rendszert Ausztria vezette be az ország déli ré-
szein, főleg pedig Horvátországban és Bánátban, védekezésül a török betörések ellen, 
önálló katonai állomások láncolatából állt, amelyek a határőrezredek parancsnoksága 
alá tartoztak, ezek pedig közvetlenül a bécsi hadügyminisztérium alá voltak rendelve. A 
határőrvidék sajátsága volt ez, ahol a lakosság állandó katonai szolgálatban állt. A török 
elleni harcoknak ezt a maradványát számolták fel 1872-ben. 

12) A debelyacsai községi hivatal 1872. február 7-én a következőket jelentette a császári-
királyi kerületi hivatalnak: 
„Bús János határőr, házszám 96, tegnap reggel azon panaszt emelvén hogy testvére 
József, minden ok nélkül ittasan az ablakát bottal oly dühösen beütötte, hogy az üveg 
a szobában szétrepült és az ablak keresztfája is összetört. Ezt látván anyja tiltá ezen 
rossz cselekedéstől kinek ezen intésért bottal karját leüté. 

Ezen panaszra a községi hivatal két plájást (szolgálatban levő határőrt — K. Z. 
megjegyzése) küldött a panaszlott lefogatására, kiknek azonban nem engedelmeskedett 
és ellenszegült. A községi hivatal kényteleníttetett Petrovic cs. kir. hadnagy úrhoz kato-
naként folyamodni és így sikerült négy katona és két plájás által lefogatása; lezáratása 
után a zárszoba ajtaját azon rút szidalmazással »a bíró hálá istenit, a bíró az anyát így 
s úgy mívelje« oly borzasztóan verte, hogy a községi hivatal kényteleníttetett ezen tette-
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iért megkötöztetni. Büntetés végett a cs. kir. kerületi hivatalhoz kísértetik azon meg-
jegyzéssel, hogy szabadon bocsáttatása megbüntetése előtt veszélyes, mert János bátyját 
kivégzéssel fenyegeti. 

Ezen jelentés bevégeztével Bíró Erzsébet asszony szintén Bús József ellen azon 
panasszal lép fel, hogy amint tegnap reggel ezzel találkozván jó reggelt köszönt, ruhájá-
nál fogva a földhöz vágta és ruháját fejére terítette." 

13) A bánáti ember nagy gondja, nagy élménye a víz korunkban is. 1942-ben a belvizek 
nagy területeken alkottak egymással összefüggő tavakat, a földművesek halat fogtak 
a szántóföldeken zsákhálóval, dróthurokkal, kovácsokkal készített vashoroggal, önke-
zűleg barkácsolt .csonthoroggal, de még feneketlen kassal is, amit ráborítottak a vízfe-
lületre és fölülről kézzel kiszedték a mocsárízű dévérkeszeget vagy más halat. Deák 
Ferenc 1978-ban a Magyar Szóban közölt naplójában így írta le a vadvizeket: „Három 
-négyéves lehettem, amikor Bánságban jöttek a nagy vizek; a talajvíz szédületes gyor-
sasággal és szinte az örökérvényűség erényével hódította vissza a Nagyrét meg a Kis-
rét több mint száz évig szelídített földjeit. Az Ó-Begától északra egész Csernyéig víz 
volt. Gyermekszemmel gilgamesi mocsarakat rögzítettem zsenge tudatomban. Ladikkal, 
hirtelen tákolt tutajokkal közlekedtek erre egyik tanyától a másikig. Ahol a víz olvasz-
totta a falakat, sietve költöztették ki a tulajdonost vagy a bérest. A hüllők szinte a föld-
ből keltek ki ezrével, a vízi madarak valami különös jelre hallgatva csapatostól érkeztek 
a vidékre." 1978-ban a dél-bánáti tavaszi áradásokat az is súlyosbította., hogy a'vas-
kapui vízi erőmű a megengedettnél nagyobb mértékben duzzasztotta tel a Dunát. 
1980-ban a Tartományi Képviselőházban az egyik törökkanizsai küldött arról be-
szélt, hogy a Tisza szintjének növelése a becsei duzzasztó mű fölött „a földterületek 
elmocsarasodásához, a talajvíz szintjének emelkedéséhez vezet, megnehezíti a lecsa-
polást és ezáltal a föld elszikesedik." 1980-ban, a nagy tavaszi esőzések miatt Vajda-
ságban, főleg Bánátban, még júniusban is több mint 100 000 hektáron állt a víz. 

14) A debelyacsai községi képviselő-testület 1872. január 23-án megtartott ülésének jegy-
zőkönyvéből: „Az elnök előterjeszti, hogy a temető a nagy árvíz miatt további temet-
kezésre nem alkalmas, miután a sírok törvényesen előírt mélységre nem áshatnak, 
ennélfova más temető kijelölése volna eszközlendő. A községtanács egyhangúlag 
odanyilatkozik, egy új temetőt alkalmas helyt kijelölni és azonnal használatba hozni kell." 

15) A híres debelyacsai vásárról bővebben: Kalapis Zoltán, Balladaénekesek, mesemondók 
vásárosok (Forum, 1980). 

16) A bánáti határőrvidék és a titeli zászlóalj polgári közigazgatás alá helyezését kimondó 
császári rendelet 1872. június 9-én jelent meg, és ennek alapján 1873-ban megtörtént 
a bánáti szerb, román és német határőrezredek területének beolvasztása Torontál, Temes, 
Krassó és az újonnan szervezett Szörény megyékbe, a titeli zászlóalj területét pedig 
Bács-Bodrog megyéhez csatolták. 

Torontál vármegye 1873. augusztus 11-én megtartott rendkívüli közgyűlésén egy 
belügyminiszteri leirat alapján bekebelezte a megyében a pancsovai, újfalusi (Banatsko 
Novo Selo), alibunari, antalfalvi (Kovacica) és a perlaszi szolgabírói járásokat. Az an-
talfalvi járáshoz tartozott, nyolc falujal együtt, Debelyacsa is, ahonnan az 1872-es 
választások eredményeinek figyelembe vételével a megye bizottsági tajainak sorába került 
Kovács Benjámin és Sepsei János, az utóbbi az állandó választmányba is. 

Katona József sem most, sem később nem tett említést a határőrvidéki házközössé-
gekről, holott a magyar parlament 1873-ban hozott törvényével lehetővé tette önkéntes 
felbontásukat. Ezzel azonban a határőrvidék főleg szerb lakosságának zöme nem élt, 
úgyhogy az országgyűlés 1885-ben a törvény erejével szüntette meg őket. 

Debelyacsán 1873-ban 450 házközösség volt, ezekben 1370 férfi és 1606 nő, azaz 
csaknem 3000 felnőtt lakos élt. Itt valamivel gyorsabb a családi vagyonközösségek 
felbomlása, amely az önellátó, az állam szempontjából olcsó határőrvidéki katonaság 
gazdasági alapját képezte. A debelyacsai képviselő-testülethez, mint első instanciá-
hoz sokan folyamodtak „kijussításért", közlik, hogy „megválakozni" szándékoznak a 
házközösségtől, kérik a kiválást, a kilépést, a végkielégítést, a törvényes elválást. A kép-
viselő-testület legtöbbször jóváhagyólag továbbítja a kérvényeket az antalfalvi járási 
szolgabírósághoz, de van amikor a felosztásra vonatkozó kérelmet nem tárgyalja, „mert 
csak egy érdekelt jelent meg, a többi szavazatjoggal bíró háztag hiányzik". Máskor az 
osztozkodás civakodásba fulladt, ekkor a képviselő-testület úgy dönt, hogy „az illetékesek-
nek a jövő hónapi gyűlésig egyezkedésre idő adatik". Igen sok vitás vagyonjogi kérdés 
rendezése elhúzódott a két háború közötti időkig, sőt még a felszabadulás utáni első évekre 
is jutott néhány peres ügy. 
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Egy 1878. március 24-én keltezett vagyonkihasítási jegyzőkönyvből kitűnik, hogy 
a házközösségi vagyon „felvéctetését és összeírattatásá*" tekintélyes bizottságok intézik. 
A 308. számú Máté Sándor féle házközösség esetében a járási szolgabíró mellett jelen 
volt Szőke Mihály és Sasi András mint becsüs, valamint Mező István és Tóth Sámuel 
mint bizami férfi. A „tíz főt számláló" házközösség a következő „fekvőségekkel bírt": 
30 hold szántófölddel, 12 hold kaszálóval és egy hold szőlővel, továbbá egy teljes 
portán, azaz 800 négyszögöl nagyságú házhelyen fekvő, 1200 forintra becsült „lak-
és gazdasági épület". A telepítéskor egy család egy szesszióra tarthatott igényt, egy 
szesszió állt négy fertályból, egy fertály pedig 8,5 holdat tett ki. A Máté-féle házkö-
zösségnek eszerint valamivel több mint öt fertály földje volt, azaz egy és egy negyed 
szessziója. 

A család a következő ingó vagyonnal rendelkezett: négy ló, 260 forint; hat ökör, 
420 forint; hetvennyolc juh és huszonöt bárány, 661 forint; három sertés, 80 forint; 
egy üsző, 3 éves, 50 forint; egy kocsi, 25 forint; két szekér, 40 forint; egy szánkó, 6 
forint; két eke taligával, 10 forint; három hordó, 7 forint; egy vasgereblye, 2 forint; 
egy rosta, 10 forint;egy nagy kád, 3 forint; egy kút, 20 forint; 5000 darab tégla, 50 forint. 

A pálinkafőző üst, talicska, asztal, szék, pad, szekrény, láda, ágy, ágynemű, továbbá 
a kotárka, búza, zab, árpa, kukorica, szalma és a széna rovatban nincs bejegyzés. 

A vagyont a becslés után tíz egyenlő részre osztották. 
A jegyzőkönyv eredetijét Máté Lajos debelyacsai földműves őrzi családi okmánytárában. 
Ő ma is azon a portán és abban a házban él, amely 1878-ban az osztozkodás tárgyát 
képezte. A háromablakos, véggel kifelé álló ház elejét 1965-ben lebontotta és oldal-
házat építtetett, de az udvari rész még áll. Máté Lajos őrzi a ház építésére vonatkozó 
szerződést is, „mely Máté Sándor debelyacsai határőr és Szél Mihály szegedi építő-
mester között köttetett" Debelyacsán 1869. április 24-én. A szerződés így hangzik: 

„Máté Sándor megfogadja Szél Mihály építőmestert, egy tíz öl (mintegy 19 méter 
— K. Z. megjegyzése) hosszú négy öl és három láb széles ház felépítésére következőképpen: 

a) A szükségelt fát, lécet, cserepet és vasat Szél Mihály adja, Szegedről a Dunára leg-
közelebb helyre leszállítva, honnan annak hazaszállítását Máté Sándor fogja eszközöl-
ni saját költségén; 

. b) A gerendák vastagsága 6 és 7 col, a fedélfák 5 és 6 col, a léc 5/4 colos — a léce-
zés 5,5 colra történik; 

c) A házhoz szükségelt négy ajtót, egy padlásajtót, grádicsot, azután az istálló fél 
végébe zablórácsot, hidlást, a másik végébe pedig egy jászlat az építőmester köteles 
elkészíteni tulajdon deszkáiból és fájából, az ajtókat vasalással, zárasai ellátni, a pad-
lást viklire készíteni, égyszóval ablakon és kőműves munkán kívül felépíteni (a szegedi 
mester ezek szerint főleg ácsmunkát végzett, a vert falat alighanem a házközösség tagjai 
emelték — K. Z. megjegyzése). 

Ezen építésért kötelezi magát Máté Sándor 730, szóval hétszáz harminc forintot, 
hat véka búzát, tizenöt font szalonnát és fél akó pálinkát fizetni. 

A pénzfizetés három részben történik, u.m. 280 forint mindjárt, mint foglaló, 220 
forint a fa megérkeztekor és 230 forint a munka bevégeztével." 

17) Nem mindegyik bitang állat került vissza gazdájához. A talált, más falukból elkóborolt 
jószág ez esetben a hatóság gondviselése alá tartozott. Varga bíró jelenti újra 1872. 
október 5-én, hogy „egy fakó 3 éves csődör szamár van a község aklában, jobb füle 
csonka, a nyakán keresztül fekete csíkkal ellátva. Erről a császári-királyi kerületi hi-
vatalnak jelentés tétetik." 

18) A határőrvidék első követ-, illetve országgyűlési képviselő-választásáról dr. Csehák 
Kálmán ír idézett könyvében. Szapáry Gyula, az akkori belügyminiszter kormánybiz-
tosként Pancsovára küldte Flatt Endre újvidéki főispánt azzal a meghagyással, hogy min-
denképpen biztosítsa az uralmon levő Deák-párt győzelmét a Svetozar Miletic vezette 
szerb nemzeti mozgalom jelöltje felett. A szerbségen belül jelentkező megosztottság elle-
nére Pancsován Polit Desancic győzedelmeskedett. Sikerét a megismételt választásokon 
is megerősítette. Ez idő tájt a vagyoni cenzus miatt csak a lakosság 6,5 százalékának volt 

választójoga. Flatta választások „megszervezése"során nem számíthatottadebelyacsaiakra, 
mivel a falu erős támpontja volta Negyvennyolcas Pártnak, illetve a Függetlenségi Pártnak, 
tehát a Deák-féle kiegyezéssel szemben álló ellenzék sorába tartozott. Emiatt aztán, a 
környező falvakkal ellentétben, elkerülte a kövesúf, nem részesült a kincstári tulajdon-
ban lévő pancsovai rétből, s állami iskolát sem kapott. 

19) Véber Péter az egyik árvízsújtotta falu, a már emlegetettAlbertfalva bírája volt. A köz-
séget 1868 október havában telepítették, a református egyház keresztelési anyakönyve 
pedig 1869. máius 27-vel kezdődött. 1872-ben vegyes iskolájának első és második osz-
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tályába 78 tanköteles fiú és leány járt. Albertfalva népe a többi réti telepes faluval együtt 
magárahagyatva küzdött az árterület földjének meghódításáért, töltéseket emelt, de 
ezeket az árhullám úgyszólván minden évben elsodorta. 1873. július 8-án írja a felettes 
hatóságnak, Sörös Ferenc jegyzővel együtt, Véber Péter községi bíró: 

„Tekintetes szolgabíró úr! Mint már méltóztatik tudni, határunk ez évben is a 
romboló vízár martalékául esvén legszebb reményeket biztatott vetéseink általa egész 
semmivé tétettek, mert ami kevés megmaradt volna is, az az árvíz által helyükből kikor-
bácsolt férgek martalékául esett: ezen veszély által annyira lesújtatánk, hogy a leg-
nagyobb ínségnek, sőt mondhatni, családostól együtt az éhhalál nyomorának téteténk ki. 
Ily szorongó körüményeink közt mit cselekedjünk? kihez folyamodjunk? mint egyedül 
a Tts Szolgabíró Úrhoz, mint hozzánk legközelebb eső hatóságunkhoz alázatosan 
esedezvén, méltóztassék ínséges helyzetünket tekintetbe venni és nekünk nyomorút 
szerencsétlen szegényeknek felsegedemezésünk iránt a felsőbb hatóságnál kegyes 
közben járónk és pártfogónk lenni, hogy ezen kegyelet által a nem magunk hanyagsága, 
hanem Isten sujtoló hatalma által véginségre jutott mintegy 1355 lelket számláló köz-
ségünk az enyészet örvényéből kiragadtathassék; bátorkodunk egyszersmind azért is 
alázatosan esedezni, méltóztassék oda működni és hatni, hogy ha csak lehetséges le-
hetne községünk minden családja legalább mintegy 50 forintnyi kölcsön segélyben 
részesülhetne. Legalázatosabb kérésünk ismétlése mellett maradunk tekintetes Szol-
gabíró Úr alázatos szolgái." 

Az 1876-os nagy árvíz szinte teljesen megsemmisítette Albertfalvát, lakói a kör-
nyező falvakban találtak menedéket. Véber Péter Debelyacsán húzódott meg, de nem 
tudta elviselni a „nyomorút szerencsétlen szegényeknek" ezt az újabb tragédiáját és 
főbe lőtte magát. 

20) A földadót mindeddig a birtokosok bevallása és a hivatali közegek becslése alapján 
vetették ki. Ennek során fontos szempont volt az ekék és az állatok száma. Az 1875-ben 
meghozott törvény a földadó meghatározásának alapjául a katasztert tette. Ennek el-
készítése tíz évet vett igénybe. A volt határőrvidéken azonban már 1876-tól részben 
alkalmazhatták, mert a hadmérnökök elvégezték a szántóföldek háromszögelésén alapuló 
részletes felmérését. 

21) Egy régóta húzódó ügy került le ezzel a napirendről. Még 1838-ban a hódmezővásár-
helyi traktus, vagyis a református egyházmegye közgyűlésén panasz hangzott el, hogy a 
hívek nem akarják megművelni a papi földeket. A traktus írásban kérte a határszéli 
regimentet, azaz a határőrezred parancsnokságát, hogy a debelyacsai elöljáróságot 
kényszerítse akár parancs útján is e kötelességének teljesítésére. Az ezredparancsnokság 
válaszában megtagadta a kérés teljesítését, mondván, hogy a hívők erre nem kötelez-
hetők. Mégis az egyházi földeket a község műveltette egészen 1877-ig, sőt bizonyos 
szolgáltatásokat később is nyújtott. 

22) Az osztrák—magyar hadsereg július 29-e és október 20-a között szállta meg Bosznia-
Hercegovinát. 

23) Egy öt évvel későbbi részletes híradásról van tudomásunk. A község 1885-ben, a ko-
rabeli képviselő-testületi jegyzőkönyv szerint, négy fuvarost fogadott fel. Fizetésük egy 
évre fejenként 300 forint. Havi járandóságukat a hó végén a község pénztárából kapták, 
azzal a megszorítással, hogy fizetésüknek egyharmadát visszatartották az év végéig 
biztosítékul a szolgálat teljesítésére. A fuvarosok a jegyzőkönyv meghatározása szerint 
kötelesek a következő szolgálatot teljesíteni: 

„Minden előfogatot, legyen az rövid vagy hosszú melyet a község kiállítani tartozik, 
egyszóval minden hivatalos teendőket, melyre a községi bírótól utasítást nyernek. 

Magánügyben nem kötelesek szolgálni, hogy azonban félreértések ne történjenek, 
annak megbírálására, hogy melyik ügyben kell előfogatot adni és melyikbe nem, a köz-
ségi bíró belátására bízatik. 

Kötelesek a piacon a kézi munkások által összetisztított szemetet a rendeltetési 
helyre hordani. 

A községi iskola és a lelkészi udvaron összegyűlt szemetet és ezenkívül a község 
udvarán összegyűlt dudvát kihordani, az országutakról a fanyesedéket kihordani, az 
ültetni való fákat rendeltetési helyükre hordani, a községi iskola és az egyházi épületek 
kijavításához szükséges homokot, fákat és cserepeket hozni, és ezeket akkor tartoznak 
teljesíteni, ha új építkezések fordulnának elő. 

Katonák szállítását, midőn azok behívatnak, teljesíteni. A községre kivetett tűzifát 
a szolgabírósághoz vagy a járásbírósághoz beszállítani. 

A község és az egyház szénáját behordani. 
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Ha katonai poggyászok vagy löszerek szállítása bekövetkeznék, olymódon hogy az elő-
fogat kiállítása nagyban szükségeltetne, azt a község tartozik teljesíteni. 

Az egyik fuvarosnak minden éjjel meg kell jelennie a községházán, hogy szükség 
esetén szolgálhasson, a többi fuvarosok pedig tartoznak háziaiknál kocsijukat és lovukat 
készen tartani. A fuvarosoknak nem szabad semmi más munkát teljesíteni, mint amelyre 
megfogadtattak. 

A szolgálatból kilépni nem szabad, hacsak halál vagy betegség be nem következik, ha 
pedig mégis valamely változás következik be, köteles az illető maga helyett egy alkalmas 
egyént állítani, ha pedig valamelyiket hanyagság vagy részegség végett kellene elbo-
csátani, az olyannak visszatartott fizetése elfogódik és azt elveszti. 

Ha netalán mozgósítás következnék be, kötelesek a sürgős leveleket rendeltetési 
helyükre vinni. 

Az utasok által fizetett fuvarbért az kapja, amelyik érte megszolgált. 
Részegségi kihágásért vagy ellenszegülésért az illető 2 forinttól 5 forintig büntettetik a 

község pénztára javára." 
A forgalmas vásáros helynek abban az évben még kanásza, tehéncsordása, ökör-

csordása, borjúcsordása, külső és belső csikósa, gulyása, három szőlőcsősze, két réti 
csősze, kilenc belrendőre, négy kertésze volt, azaz a négy fuvarossal együtt 33 ember 
szolgálta a falusi közösséget. 

24) Az itt emlegetett kutak mellet ismert még, Máté Lajos közlése szerint, a Csordás-kút, 
a rendeletre ásott Muszáj-kút, a három méter széles, jó vizű Nagy-kút, a kútásóról 
elnevezett Göndör-kút. Néhány betemetett, még a török időben ásott kút emléke is 
él a lakosság között, főleg készítési módja miatt. Építőik nem függőleges aknát ástak, 
hanem lépcsősen közelítették meg az eret, majd négy szélébe szálfát helyeztek, ezek 
közét falazták fel, fokozatosan feltöltve a lépcsős lejáratot is. 

25) Űjabb híradás az 1876-ban elpusztult faluról. A települések lassú halállal halnak: 
elmenekült lakói közül némelyik visszatért és új életet próbált kezdeni. Albertfalva 
már a múlt századbeli helységnévtárban sem szerepel, de egy korabeli újság még 
1909-ben is emlegette. Ekkor tartotta ugyanis a Magyar Földrajzi Társaság vándor-
gyűlését Nagybecskereken. A tudományos értekezlet részvevői munkájuk végén a 

. Begán, a Tiszán és a Dunán tanulmányi hajókirándulást tettek, megtekintve az écskai 
zsilipműveket és Titelt, majd fogatos kocsikra szállva az árterületet is. A titeli fennsík 
löszképződményeiről, a réti világról dr. Cholnoky Jenő egyetemi tanár beszélt. „Az 
útbaeső, egykor virágzó, de elpusztult s most mindössze 16 házból álló magyar Albert-
falvánál a társaság leszállott — írja a Torontál 1909. szeptember 28-án. — A szegény, 
elhagyatott emberek összegyűltek és üdvözölték a ritkán látott vendégeket, egyben 
kérvényt nyújtottak át Botka Béla főispánnak, kérve, hogy ne hagyják őket elpusztulni, 
és tolmácsolja a kormánynál kérésüket, hogy ármentesítéssel támassza föl újra az 
elpusztult községet." Ezen a földterületen fekszenek ma a Beograd nagygazdaság bőven 
termő birtoktestei. 

26) Nem sokkal ezután bevezették az augusztusi nyári vásárt is. Azóta, és ma is négyszer 
tartják évente: március és augusztus utolsó pénj:ekén, meg június és november első 
péntekén. 

27) Az első vonat majd csak tíz év múlva jelenik meg a vidéken. A „Nagybecskerek—Pan-
csova vaspálya" építését 1890-ben hagyta jóvá a közlekedési minisztérium, a forgalomnak 
pedig 1894 áprilisában adták át. 

28) Az 1884. évi földadó kivetése az egész akkori Magyarország területén már az új kataszter 
alapján történt. Mint említettem, tíz évi munka után készült el, 216 millió forintos költ-
séggel. ' 

29) A regáliára vonatkozólag nincs pontos adatunk, feltehetően a vámszedési jogot vásárolta 
meg a község. 
A vásáros hely jelentőségének, az iparosság számának rohamos növekedésével és az 
általános fellendüléssel megszaporodtak a közigazgatási teendők is, ezzel magyarázható 
a segédjegyzői állás bevezetése. A jegyzőt egyébként életfogytiglan választották, vézető 
tagja volt a községi elöljáróságnak. Rajta kívül még a bíró, á helyettes bíró, két esküdt, 
a segédjegyző, a pénztáros, a közgyám és a községi orvos tartozott oda. 

A debelyacsai jegyzőség, éppen a forgalmas vásárra való tekintettel, jól jövedelmező 
hivatal volt. A szolgálati szabályzat ugyanis feljogosította a jegyzőt, hogy díjazás elle-. 
nében magánosok részére szerződéseket, beadványokat készítsen. Az ő jövedelme volt 
a járlatlevelek kiállítása is. Ezért, ha a bánáti ember viszonyítani kívánta valaminek a 
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jövedelmezőségét, akkor hajdanában azt mondta, hogy „annál többet ér a debelyacsai 
jegyzőség", vagy „kutyafüle az a torontálvásárhelyi jegyzőséghez képest". Mező István, 
DebelyacSa első jegyzője 17 évig viselte hivatalát, őt követte az említett segédjegyző, 
Sepsei Mihály, aki a korábban idézett Emlékkönyv szerint „típusa volt a granicsár 
szellemben nevelt tisztviselőnek, fölfelé engedemes, az alantasokkal azonban fegyelmet 
tartó". - -

31) Katona Józsefnek, a helytörténeti feljegyzések írójának gyermekei. 
32) Szervezett kirajzás a túlnépesedett telepesfaluból. Az új telepet, az akkori kormányzat 

politikájának szellemében, színromán falvak közé ékelték. A legközelebbi falu Mosnica, 
azaz Baseny volt, erről nevezték el a települést Űjmosnicának. A következő sorokban 
említett Bálinc, azaz Balint, szintén román falu. A Bega mentén fekszik, területén 
nagy kiterjedésű kincstári tölgyesek voltak, itt is pihent irtásföldet kaptak a telepesek. 

33) A Monarchia 1914. július 28-án üzent hadat Szerbiának. 
34) A sorozatos hadüzenetváltások még augusztusban lejátszódtak: 1914. augusztus 1-én 

a Német Birodalom, augusztus 5-én a Monarchia üzent hadat Oroszországnak, au-
gusztus első felében pedig Anglia és Franciaország a két központi hatalomnak. A jelzett 
időpontban csak Törökország lépett háborúba: november 12-én. 

35) Románia 1914. augusztus 3-án semlegességi nyilatkozatot tett közzé, 1916. augusztus 
17-én titokban csatlakozott az Antanthoz, augusztus 27-én pedig hadat üzent az Osztrák-
Magyar Monarchiának. Még abban az évben megszállták, majd 1918. május 7-én 
különbékét kötött Németországgal és Ausztria-Magyarországgal, kárpótlásul Bessza-
rábiát kapta. 

36) 1918. november 7-én Károlyi Mihály vezetésével magyar küldöttség érkezett Belgrádba 
a fegyverszüneti egyezmény katonai konvenciójának aláírására. Franchet d'Esperey, 
a balkáni haderő francia parancsnoka az első találkozás alkalmával átnyújtotta a kül-
döttségnek a feltételeket, mely szerint ki kellett üríteni Dél-Erdélyt, Bánátot, Bácskát 
és Baranyát, a hadsereget le kellett szerelni, a szövetséges csapatokat pedig a demarkációs 

, vonalig be kellett engedni az országba. A budapesti Nemzeti Tanács november 10-én 
megvitatta a helyzetet, hozzájárult a szerződés aláírásához, mire Linder Béla a kormány 
nevében november 13-án Belgrádban aláírta a katonai konvenciót. 

Még aznap, vagyis 1918. november 13-án, hétfőn, a szerb csapatok bevonultak 
Debelyacsára. A piactéren Szenti Imre bíró üdvözölte őket, mondván, hogy a falut 
békeszerető emberek lakják, a fegyvereket összegyűjtötték, nem fejtenek ki ellenállást. 
Parancsnokuk, egy kapitány, türelmesen meghallgatta, szavait lefordíttatta, majd 
kezet fogott a bíróval. A novemberi események részletesebb leírása Andorka Sándor 
cikkében található, aki egy időben a községi elöljáróságot leváltó Nemzeti Tanács 
elnöke volt (Zbornik Matice srpske za drustvene nauke, 1961, 28. szám). 

A Szerb Királyság csapatai 1918. november 16-án és 17-én bevonultak Temesvárra, 
november 16-án pedig Nagybecskerekre.A békeszerződés aláírásáig Bánát is, Bácska 
is katonai közigazgatás alatt volt. A párizsi béketárgyaláson Bánát kérdése volt a vitás, 
mert erre, egészen a Tiszáig, igényt tartott a szövetséges Románia is, arra hivatkozva, 
hogy ezt még 1916-ban neki ígérte az Antant. Erről bővebben ír Andrej Mitrovic a 
Razgranicenje Jugoslavije sa Madarskom i Rumunijom 1919 — 1920 című könyvében 
(A Vajdasági Történelmi Intézet kiadása, 1975.). A békeszerződés feltételeit még 
1919-ben meghatározták, de aláírására csak a Magyar Tanácsköztársaság bukása után 
került sor, 1920. június 4-én, s egy évre rá, 1921. július 26-án lépett életbe. 

37) A délszláv népek képviselői, 1917. július 20-án a korfui nyilatkozatban mondták ki 
a Szerb —Horvát —Szlovén Királyság megteremtését. Erre 1918 novemberében került 
sor Belgrádban, mégpedig az eredeti tervektől eltérően úgy, hogy a Monarchia testéről 
levált Horvátország és Szlovénia kimondta csatlakozását a Szerb Királysághoz. Új-
vidéken a Vajdasági Népszkupstina ezt 1918. november 24-én tette meg. A Jugoszláv 
Királyság elnevezést csak 1929 októberében, a monarcho-fasiszta diktatúra idején 
vezették be. 

38) A Jugoszláv Enciklopédia „igazságtalan pénzbeváltásnak" nevezi, az új államban 
kifejezésre jutó unitarista törekvés jelének tekinti, amivel a Drinán és a Dunán túl 
élő lakosságot sújtották. 

?9) A háború utáni évek a nagy gabonaspekulációk kora is. 1920 elején a rövid életű becske-
reki Közakarat, az első vajdasági kommunista napilap közölte Jankovics Szilárd to-
rontáli alispán nyilatkozatát, mely szerint a lánckereskedők a gabonát 100—180 koronáért 
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vásárolták fel, s most 450 — 500 koronáért adják, illetve még jobb áron külföldre szállítják. 
Mivel Bánát szívében, „a búza kimeríthetetlen bányájában" a kenyér kilója felszökött 
8 koronára, az alispán rendeletére a rendőrség csaknem 1000 vagon búzát foglalt le 

.» vidéken a „főszolgabíróknál, malmoknál, közraktáraknál", azaz — pontosabban — 
kiviteli tilalmat rendelt el. Mivel Jugoszláviának kiviteli kötelezettsége volt Francia-
országgal szemben, a belgrádi Minisztertanács felfüggesztette az alispán rendeletét. 
„Mi lesz ebből? — kérdezi a Közakarat. — Kiviszik a gabonát, s mi éhínségnek leszünk 
kitéve . . . A pénz istene dominál a fejnél, mi legyen a lábbal?" 

40) Ez a kötelezettség a török eredetű kuluk néven vált ismertté. Magyar jelentése kényszer-
munka, illetve robot, ahogy azt Katona József is mondja. A török megszállta vidéken 
a nem mohamedán vallású köznépet, a ráját kényszerítették így közmunkára. Szerbiában 
1910-ben megszüntették a kulukozást, de 1923-ban újra törvénybe iktatták, felölelve 
vele a munkaképes férfi lakosságot 18 — 55 éves korig. Az ily módon mozgósított munka-
erőt főleg helyi jellegű utak építésénél használták fel. 

41) Az idézett jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok, amennyiben nincs hivatkozás a 
forrásra, a karlócai Vajdasági Levéltár torontáli alispáni és a németbánsági határőrezred 
irattárából valók. 

Katona József 
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Katona József időszámítási könyvének borítólapja 
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Egy oldal Katona József feljegyzéséből 
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