
Nagykunsági magyarok 
a Bácskában* 

írásomat Búzás Laura ómoraviczai tanító és Mészáros István karcagi parasztem-
ber emlékének ajánlom, akik két évtizede ráébresztettek arra, hogy szülőföl-
dünk szeretetének része a bácskai és kunsági települések népei közötti barátság 
ápolása. 

1. A XVIII. század második felében a török uralom alól fölszabadult és rendkívül meggyérült népességű 
bácskai területre erőteljes vándorlás indult az Alföld északibb részeiről, így a Nagykunságból is. Tanulmá-
nyomban ennek a mozgalomnak csak azokra az elemeire térek ki, amelyek azt mutatják, hogy a kitelepülni 
szándékozók a távoli tájakon saját népükből álló, önálló közösséget szándékoztak létrehozni. 

Mind az 1785. évi kunhegyest, mind pedig az azt követő karcagi, kunmadarasi, kisújszállási akcióban részt 
vevők előbb vezetőket választottak maguk közül, kik Bécsben, illetve Zomborban többször megfordulva, a 
többiek nevében megtárgyalták a telepítési feltételeket, megnézték a puszta alkalmasságát. „Költségeikről a 
megbízók gondoskodnak, összeadják a szükséges összeget, sőt fáradságukért egy-egy szakajtó búzával s egyéb 
ajándékkal is jutalmazzák őket".' Bécsben a kunhegyesi Terebesi András, Kiss vagy Jó Mihály járt, Budán 
Kisújszállásról Tóth István, Oros Ferenc és Szilágyi János, Karcagról Mutsi Dávid, Dobozi István és Bézi 
János, Kunmadarasról Dajka István és Nagy János, ]ászkisérró\ Virág Mihály. A jászkisériek vallomásaiból 
tudjuk, hogy a kunsági és a jászkiséri deputáció a szentlászlói csárdánál találkozott, ahonnan együtt mentek 
megnézni a bácskai föld milyenségét. A népüket új szálláshelyre vezetők a kitelepülni akarók tehetősebbjeihez 
tartoztak és 3—9 gyermekükkel, feleségükkel indultak útnak. 

1785 tavaszán, mikor a zombori kamarai adminisztráció összeírta a kitelepülni szándékozókat (Kisújszállás-
ról 300, Túrkevéról 200, Madarasról 200 család), megjegyezte, hogy „külön pusztát igényelnek, mert más 
vallású emberekkel nem akamak összekeveredni. °2 Hogy a pusztaszerzéssel önálló közösségek létrehozását is 
tervezték a kunságiak, mutatja az a tény is, hogy magukkal vittek olyan személyeket, állatokat és tárgyakat, 
mely egy közösség életének megindításához szükséges. Mivel a telepítési feltételekben kikötötték, hogy 
prédikátort és tanítót tarthatnak, így a kunhegyesiek magukkal vitték Kálmándi Pap János kántortanítót. A 
kisújiak előre kiszemelték kántoruknak Váróczi Andrást és lelkészüknek Pálfy Pált, ki Túrkevén rektorkodott. 
A leányok tanítóját, Lévai Istvánt is Keviból hozták magukkal, míg a rektorság a kisúji Monori Mihályra várt. 
Az Ómoraviczára költözők Nagykőrösről vittek maguknak jegyzőt (Tóth Józsefet) és tanítót (Daru Istvánt). 
Későbbi tanítóik között is több nagykőrösi volt. 

Az anyatelepülések — a körülmények tisztázása után — elbocsátották lakosaikat. Mindenkinek passuálist 
adtak, ha kifizette tartozásait, elintézte ügyeit. Előfordult azonban, hogy adásvételi vagy örökösödési ügyek 
évekig elhúzódtak. Minden település tanácsa tenyészállatot adott (Kunhegyes 1 bikát, Kisújszállás 1 csődört, 1 
bikát, Karcag 1 mén lovat, 1 bikát), egyháztól pedig kegytárgyakat (Kisújszállásról 1 cinkannát, 1 cintálat, 1 
tányért, 1 arannyal futtatott rézkeiynet) kaptak. A madarasi egyház adott két cinkannát („Madarast Sz. 
Ecclesiaé 1736", „a madarasi reformáta szent Eklésiáé anno 1765"), a kunhegyesi egy kannát és egy 
ezüstkelyhet („Ez kannát kunhegyesi ekklésia számára NS Kotzó Gáspár uram maga költségén vette 1733. 
7-dik 8.", „Kunhegyesi ekklesiáé ezpohár 1713."), Kunhegyesről harangot is vittek. 

*A Kunságból a ma Jugoszláviához t a r t o z ó Bácskába tör ténő kitelepülésről lásd még dr. Ducza Lajos írását. Honismere t 1986. 5. 
13—14. old. (Szcrk.) 
1Nagy Kálózi Balázs: Jászkunsági r e fo rmátusok leköltözése Bácskába II. József korában. 1943. 68. old. 
'Nagy Kalózt fi., 1943. 56. old. 
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A szülőföldtől való búcsúzás igen nehéz lehetett, amint az egy-egy fennmaradt levélből, versből és néhány 
visszatérni szándékozó vallomásából kitúnik. A több mint 600 kunsági család azonban új otthonra lelt három 
pusztán: Feketehegyen, Pacséron és Ómoraviczán. 

2. A telepítési okirat megadta a közösségnek a szabad vallásgyakorlatot, a középületek és a tisztségviselők 
házai számára a fundust. fgy Feketehegyen két sessiót közterületnek, négy sessiót pedig javadalmi célokra 
hagytak: egy a lelkész részére, egy az uradalmi mészárszéknek, fél a jegyzőnek, fél a tanítónak, egy a község 
szükségeire. A másik két község is megkapta e tehermentes földeket. Feketehegy belterületén portát mértek ki 
a községház, a fiú- és a leányiskola, a paróchia, a jegyző részére. Tehát hagytak a csapszék, a mészárszék és a 
kvártélyház felépítésére is. Pacséron „a református lelkész 1800 ölet kapott, mely a paróchia és a templom 
elhelyezésére szolgálhatott. Szélessége 30, hosszúsága 60 öl. A tanító ugyanolyan méretű és nagyságú belső telket 
kapott, mint a többi lakosok. 15x60 öl méretű, 900 öles telket. A két uradalmi bolt, az uradalmi mészárszék és 
kocsma telkei ugyanekkorák voltak: nem különben a két uradalmi maloméi, azzal a különbséggel, hogy 
ezeknek mind szélessége, mind hosszúsága 30—30 ölet tett ki. Legnagyobb volt a községháza portája: 2040 öl. 
Ómoravicán „még 1786 nyarán felépítik a községházát is. Sárból, nádtetővel készült ugyan, de átmenetileg 
megfelelt, míg a saját házai felépítésével terhelt és elfoglalt telepeseknek erejük és idejük nem jutott 
megfelelőbbnek építésére. Ez lett az első jegyző lakása is, sőt ideiglenesen a paróchia is. Egyik szobája „helység 
házának tétetett, a másik pedig Tóth jegyzőnek, majd az ősz folyamán megérkező elsó lelkésznek is nyújtott 
ideiglenes hajlékot."4 „Még ugyanazon évben felépült az iskola is. Az építkezések a völgyben történtek. Az 
iskolát is ide építették a későbbi Boza-féle iskola helyére. Szerény külsejű épület volt, vert falú, nádtetős. "5 Ó k 
építették meg az első templomot is. 1788-ban fogtak hozzá és 1791-ben fejezték be. Minden gazdának 100 
vályogot kellett adnia e középülethez. A pacsériak kezdetben magánháznál, egy, a paróchia szomszédságában 
levő színben tartották az. istentiszteletet, de hamarosan ók is templomot építettek. Elsó iskolájukat 1789-ben 
húzták fel. Az élet megindulását az is elősegítette, hogy néhány iparos is a kitelepülókkel tartott. Így az újonnan 
létesült falvakban volt kovács, ács, lakatos, bodnár, kádár, szűcs, varga, csizmadia. 

A földek, a házhelyek kimérését ugyan a zombori kamara mérnöke intézte, de a mindennapi élet 
megszervezéséhez szükség volt elöljáróik megválasztására. Mindenütt megválasztották a bírót és az esküdteket. 
Feketehegy bírája Bátsi János, jegyzője Császár János 1787-ben. Moravica bírái Juhász Péter, Facsar Péter, 
majd Lengyel Mihály volt 1786—1789. években.6 Ómoravicán 1792-ben ismét Lengyel Mihály a bíró és Juhász 
Péter, Kun István, Szarka Mihály, Borús Mihály, Somogyi István, Szabó Péter az esküdtek, a jegyző pedig 
Kovács András.7 Amint egy korabeli jegyzőkönyv is tanúsítja, a bíróválasztásba az uraság tisztjei igyekeztek 
beleszólni." Az új községeK lakói előbb szerették volna meghosszabbítani a tehermentes éveket, csökkenteni a 
robotot, a fizetési kötelezettségeiket, megváltani a jobbágyterheket. A moravicai elöljárók 1792-ben úrbéri 
szerződést kötöttek a Kamarával, melyet háromévenként 1801-ig megújítottak. E szerződésben — többek 
között — megengedik számukra, hogy a robot egy részét pénzben megválthassák. A földesúri háztartáshoz 
járó naturálékat is megválthatják. 1801-ben földesurak (Vojnits, Szalmási, Piukovics, Vörös, Tomcsányi) 
vették meg a Kincstártól a helységet, miután úrbéri perbe bonyolódott Ómoravica csakúgy, mint Pacsér. E 
küzdelem a falvak és a földesurak között hosszú évekig tartott. 

A falu elöljárói által írt iratokra pecsét került. Minden településnek kezdettói volt községi pecsétje, melyre a 
bíró vigyázott. A pecsétekre a község nevén kívül ábrák is kerültek. A pacséri pecséten egy zászlót vivő bárány, 
felette korona, alatta három halom és 3—3 kalász található. Az ómoravicai pecsét ábrái: korona, szív, 
búzakalász és kard. 

Bár a kamarai adminisztráció az új kolóniák létrehozásakor tekintettel volt arra, hogy az egy helyről érkezők 
egy közösségbe kerüljenek — így kerültek a Karcagról korábban érkezők Pacsérról később Ömoravicára —, de 
így is akadt az új elöljáróságnak bőven teendője a közösséggé szervezésben. 

A pacsériak megérkezésükkel szinte egy időben folyamodtak az uralkodóhoz, hogy az ott lakó rácokat 
telepítsék el. Kérésüket azonban nem teljesítik. így a pacséri elsó telekkönyvben 46 rác családot is bejegyeztek, 
ez a település tehát kezdettől fogva több nemzetiséget, több felekezethez tartozó lakosokat foglal magába. 

A feketehegyiek Szekity pusztát szerették volna megszerezni, mely kérést szintén elutasítják^ mivel „az 
uralkodó kifejezett akarata az, hogy Szekity re birodalmi német bevándorlókat telepítsenek." Miután a 
nagykunsági eredetűek mellett mindegyik pusztára máshonnan is érkeztek kisebb-nagyobb számban családok, 
a lakosoknak össze kellett szokniuk. Ez nem ment zökkenők nélkül. Feketehegyről 1787-ben ezért akartak 
többen tovább költözni, de a nézeteltérést később sikerült eloszlatni. 

Mindegyik településen akadtak olyan családok is, fóleg a hároméves adómentesség megszűntével, akik vissza 
akartak költözni a Nagykunságra. E városok azonban már nem fogadták be újból lakosaik közé, hanem 
visszaküldték új lakóhelyükre a „kóborlókat". Az új települések elöljárói is kapcsolatba léptek az anyatelepülé-
sekkel, hiszen voltak, akik adósságokat hagytak maguk után. Máskor lakosaik érdekében, a szülővárosban 

'Nagy Kalózt B.. 1943. 139. old. 
4Nagy Kalózt B.. 1943. 123. old. 

Veronika: A moravicai iskola tör tenele a településtől 1920-ig. In : Moravica Monográfiája II. Moravica, 1977. 34. old. 
hDévay Lajos—Gyarmati Sándor: Nagy idők sodrában. Sztáramoravica 1936. A 107. oldalon közli a bírók neveit évenként 
1786—1936 közö t t . 
'Csubella /•'. A moravicai bádogszelence ti tka. In: Moravica Monográfiája Közlöny II. 1977. 10. old. 
'Csubella Ferenc: 1977. 8. old. 
''Nagy Kalózt B , 1943. 111-112. old. 
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hagyott elintézetlen ügyeik lebonyolítására kérik a kunsági tanácsokat. Fatsér Péter ómoravitzai bíró 1786. 
október 9-én például a következőket írja Madarasra: 
,Nemzetes Fő Bíró Uram 
Noha kötelességünk volna minden alkalmatossággal Leveles jelt adnunk arról kegyelmeteknek: hogy Nemzetes 
Jó Urainkat állandóul szerettyük; még is el múlattyuk sokszor, hagyván azt a jó vélekedésre titokban. Midőn 
pedig baj szorít bennünket, kéntelen is erőltetünk alkamatlankodni, ámbár másként inkább kevesítteni 
akarnánk a Kegyelmetek sok dolgait. Nálunk portát fogott volt Szilva Mihály a 6 rh.ftokat ki vette és el vitte 
most Madarason tartozkodik. Méltóztassék azért Nztes Bíró Uram melto Assistentiaja által ezen levelünket 
vivő Zagyva János Lakosunknak az említett 6 rh. ftokat kezében adni: hogy a további és talán nagyobb bajtól 
menekedhessünk . . ."10 Máskor a lakos kéréseit tolmácsolják, majd széljegyzetként odaírva információt 
kérnek az újabb telepesekről. Pl. „— A pénz ha meg kerül Fodor Istvánra bíznám. — Kisari ide jött, portát kér, 
Lakos akarván Lenni. Csatári Bálint is itt körül mulat: mind a kettőről opiniot várunk a Uraktól. . .*" 

Az évek teltével mindjobban megállapodik a lakosság, de a statisztikák mutatják, hogy összetétele is lassan 
változik. Feketehegyet 1785-ben kb. 250 család alapította. Lakosainak száma 1805-ben 1500,1851-ben 2000 fő 
volt.12 A XX. század fordulóján főleg magyar és német lakosa volt (1900:3621 magyar, 1891 német), de néhány 
szerb, tót és egyéb nemzetiségű is lakott már a településen.13 Az első német családok az 1820-as években 
költöztek be Torzsáról és Szeghegyről.14 Később számuk annyira megszaporodott, hogy az 1880-as 
helységnévtár már Magyar- és Német Feketehegyről beszél.15 A vallási megoszlás még a nemzetiségi 
megoszlásnál is tarkább képet mutat. 1828-ban 2046 protestáns, 24 római katolikus és 37 zsidó él 
Feketehegyen." 1900-ban 3583 református, 291 római katolikus, 5 görög katolikus, 13 görög keleti, 1332 
ágostai, 120 izraelita, 200 egyéb vallású és 1 unitárius lakta a falut.1 

Ómoravica lakosainak száma 1786-ban 1700, 1805-ben 2595,1829-ben már 3901 fő volt.181900-ban magyar 
(6589) volt a lakosság, néhány nemzetiségi családtól eltekintve (német, bunyevác, tót, szerb, horvát)." 
Eredetüket tekintve azonban a magyarság összetétele is változott némileg. A földesurak cselédjeinek 
szaporodásával alakult ki a XIX. században a római katolikus népesség. 1828-ban még 361 római katolikus, 4 
görög keleti, 56 zsidó és 3201 protestáns lakott a településen.20 1900-ben már 4728 református, 1615 római 
katolikus, 2 görög katolikus, 24 görög keleti, 33 ágostai, 153 izraelita és 205 nazarénus alkotta Ómoravica 
népességét.21 

Pacsér — mint már utaltunk rá — első telekkönyve 46 szerb és 197 magyar nevet tartalmazott.22 Lakosainak 
száma 1805-ben 1474, 1981-ben 2304 volt.23 A település alaplakossága a XX. század fordulójára is megmaradt 
magyarnak és szerbnek. 1900-ban 3198 magyar és 1346 szerb mellett lakik még német, bunyevác és tót család is 
a faluban.24 A vallási kép is igen színes. 1828-ban a felekezeti megoszlás a következő volt: 221 római katolikus, 
104 görög keleti, 59 izraelita és 1735 protestáns.25 1900-ban 2467 református, 761 római katolikus, 1301 görög 
keleti, 7 görög katolikus, 10 ágostai, 75 izraelita, 163 nazarénus lakik Pacséron.26 

A kitelepülésről fennmaradt okiratokból tudjuk a falualapító családok nagyságát (2—12 fő volt). Tudjuk azt 
is, hogy minden telepes család háza megépítéséhez pénzt kapott, tehát elvileg minden család külön házban 
kezdhette meg életét. 1788-ban Feketehegyen 282 családban élt 1350 személy.27 Ómoravicán 1798-ban 332 
gazda és 10 zsellér 342 házban élt.28 1829-1 >en azonban már nincsen minden családnak külön háza. Ekkor 663 
család 3901 lélekszámmal 614 házban lakott.2 ' Az 1828-as összeírás szerint Ómoravicán 515 házban 3622 fő, 
Pacséron 408 házban 2119 iő. Feketehegyen 299 házban 2107 fó lakott.30 Ezen adatok szerint a XIX. század első 
felében Feketehegyen és Ómoravicán egy házban átlagosan 7-en éltek, míg Pacséron 5-en. 1900-ban 
Bácsfeketehegyen 5537 lakos 1215 házban, Ómoravicán 6755-en 1464 házban, Pacséron 4784-en 1057 házban 
éltek.31 Az egy házra eső személyek száma ekkorra lecsökkent 4-5 főre. A XX. században — elsősorban a 
gyermekszülések számának csökkenésével — tovább csökken az egy házra eső lélekszám. 1944-ben Feketehegy 
5174 lakója 1614 házban, Ómoravica 3273 lakója 2031 házban, Pacsér 5288 lakója 1438 házban él.32 A XX. 

"Kunmadaras Réguratok 177. R. I. 8. 76. SZAL. (1786. X . 9.). 
"Kunmadaras Régi iratok 177. R. I . 8. 66. SZÁL: (1786. IX. 26.). 

Bács-Bodrog vármegye egyetemes monográfiája II. k. Zombor 1896. 230. old. — Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára 
II. Bp. 18S1. 12. old. 
"Népszámlálás Bp. 1900.1. k. 182. o ld . 
"Nagy Kálózi B.. 1943.107. old. 
liDvorzsák János (Szerk.): Magyarország helységnévtára, 1880. II. k. 75. old. 

Ludovicus Nagy: Noti t iae pol i t ico-geograpnico statisticac inclyti Regni Hungár iáé Bp. 1828.1. k. 42. old. 
" L d . 13. jegyzetet! 
"Nagy Kálózi B., 1943. 129. old. — Bács Bodrog vm. , 1896. I I : 233. old. — Dévay L—Gyarmati S., 1936. 96. o ld . 
"Népszámlálás 1900.1. k. 183. old. 
20Ludovicus Nagy, 1828.1. k. 43. o ld . 
"Népszámlálás 1900.1. k. 183. old. 
uNagy Kálózi B., 1943.133-138. o ld . 
"Bács-Bodrog vm . . . 1896. II. k. 233. o ld . 
14Népszámlálás 1900.1. k. 183. old. 
"Ludovicus Nagy, 1828.1. k. 43. old. 
*Népszámlálás 1900.1. k. 183. old. 
" U . o . 
M U . o . 
"Dévay L — Gyarmati 5.. 1936. 96. o ld . 
KLudovicus Nagy, 1828.1. k. 42—43. old. 
51Népszámlálás 1900.1. k. 182—183. old. 
"Magyarország helységnévtára. Bp. 1944. 93—94., 457. o ld . 
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század közepén tehát az egy házra eső lélekszám 3-4. Ezen belül is a legkisebb a szám Feketehegyen, a 
legnagyobb Ómoravicán. Ezekből az adatokból az egykézésre következtetünk. E statisztika azt is megmutatja, 
hogy a XX. században Ömoravica lélekszáma nagyobb ütemben, Pacséré alig növekedett, amíg Feketehegyé 
csökkent. Az okok feltárása további kutatás tárgya lehetne. 

1900-ban a három település lakóinak kormegoszlására jellemző, hogy 42—46%-uk 19 éven aluli, 45—48%-uk 
20—59 éves. A lakosság 9-10%-a idősebb 60 évesnél. A lakosság arányában a legtöbb 14 éven aluli gyermek 
ekkor Feketehegyen, a legkevesebb Pacséron élt. Pacséron a református újszülöttek száma a XIX. század 
közepéig fokozatosan emelkedett (1831—1840: 136), majd csökkent. '3 A születésszabályozás igen nagy 
méreteket öltött a XX. század első felében (1931—1940: 46).34 Ómoravicán később kezdődött el a születések 
számának csökkenése, de századunkban már itt is ez az irányzat érvényesül. A 6—12 éves református 
gyermekek száma 1819-ben 448, 1886-ban 685—725, 1975-ben 432." 

Ha családi állapot szerint mutatjuk be a falvak lakóit, a következő adatokat sorolhatjuk fel az 1900-as 
népszámlálás alapján: 47-50%-uk nőtlen, hajadon, 44-48%-uk házas, 4-7%-uk özvegy és 0,08-0,15%-uk 
elvált. Ekkor tehát falvanként 1100-1500 család élt (Feketehegyen kb. 1267, Ómoravicán kb. 1492, Pacséron 
kb. 1127). A falualapítástól számítva a 200 év alatt a lakosság tehát megnégyszereződött. Ebben azonban 
jelentős szerepe van a későbbi beköltözéseknek is. 

3. Vizsgáljuk meg, milyen változáson ment át a települések társadalmának szerkezete! 
A Nagykunságból kitelepülni szándékozók többsége földnélküli: irredemptus volt, de volt közöttük néhány 

holddal rendelkező redemptus is. A róluk készített összeírásokból tudjuk, hogy 164 családnak nem volt állata. 
A jelentkezőknél 512 lovat, 867 szarvasmarhát, 672 sertést és 602 juhot írtak össze, mint tulajdonukat. 
(Megjegyezzük, hogy a lóállományt Karcagon, a sertést és a juhot Kunhegyesen nem írták össze.) A 
kitelepülök a jobb megélhetés, földszerzés végett fogtak vándorbotot. Földigényüket is összeírták. 1 sessiónál 
(1 sessió = 38 hold szántó, 22 hold kaszáló, 1 hold beltelek) kevesebbet 246-an, 1 sessiót 270-en, 1 1/4—2 1/2 
sessiót 59-en jegyeztettek. 3-an nem kértek földet. Amint tudjuk, a kitelepülök igénye csak részben valósult 
meg, mivel 1 1/2 sessiónál többet senki nem kaphatott (1 sessió fölött is csak néhányan). 

Feketehegyen 1785-ben 13 298 hold föld volt. Ebből a telepesek között 140 sessiót osztottak ki. A terület 
egyharmadát pedig meghagyták közlegelónek (72 sessió). Egész telkes lett 77(36,15%), 1/2 telkes 71 (33,33%), 
1/4 telkes 64 (30,05%). Nincs telke egy személynek. 

Pacséron 18 ezer hold földből szántóföldnek kiosztottak 7414,5 holdat. Közlegeló maradt 5775 hold. A 
Pacsért megülök között 1 1/2 sessiót kapott 7, 5/4-et 6 család. Egész telkes gazda lett 75, féltelkes 68 (29,06%), 
negyedtelkes 61 (26,06%). 3/4 sessiót 17-en kaptak. A lakosok 44,37%-a tehát félteleknél többet kapott. 

Ömoravica határa 19 467 hold volt. Ebből 204,5 sessiót osztottak ki. A teleknagyságokról részletes 
kimutatást az eddigi szakirodalom nem közölt. Csak annyit tudunk, hogy az egyik jegyzék 334 nevet sorol fel, 
a másik okirat 346 jobbágy nevét tartja nyilván.36 Egy 1798-as adat szerint 332 gazda és 10 zsellér él a faluban és 
194 telket művelnek.37 

A XIX. században a birtokok osztódásának lehetünk tanúi. Szaporodott a birtokon kívül kerültek és a más 
ágazatban megélhetést keresők száma. 1900-ben a három település lakóinak 75-81%-a élt a mezőgazdaságból. 
Közülük azonban 6-15% mezőgazdasági cseléd, 23-31% mezőgazdasági munkás és csak 29-51% volt a 
birtokos.38 A három település között azonban különbséget kell tennünk. A legkevesebb a birtokos (29,36%) és 
a legtöbb a mezőgazdasági cseléd (15,13%), valamint a mezőgazdasági munkás (30,56%) Ómoravicán. 
Egyébként itt dolgoznak a legtöbben a nem mezőgazdasági ágazatban. A legnagyobb a birtokosok aránya 
(51,36%) Pacséron, ahol a születésszabályozás is hozzájárult a birtokok megtartásához. Mindhárom települé-
sen a birtokok többsége kisbirtok volt a századfordulón. 1935-ben az ómoravicai reformátusoknál a 
birtokmegoszlás a következőképpen alakult: 
1 — 5 k.hold 472 60,6% 
5 — 20 k.hold 215 27,6% 
20— 50 k.hold 70 9,0% 
50—100 k.hold 19 2,4% 
100 kh-on felül 3 0,4% 

Összesen 779 100,0% 

Napjainkra az iparnak már sokkal nagyobb szerepe van e falvak életében, mint korábban. Itt is sok a városba 
bejáró ingázó. Jelentős azonban azoknak az aránya, akiknek ma is a földtulajdonra épült saját gazdaságuk adja 
a megélhetést. Ómoravicán például a föld 75%-a magántermelóké. E földnagyságok 17 holdig terjednek (0—5 
hold: 25%, 6—9 hold: 30%, 9—17 hold: 45%). A magántermelók fele azonban már 60 évesnél idősebb (52%) 
és csak 7%-uk fiatalabb 40 évesnél.40 

"Takács Károly: Százötven év. Bp. 1942. 82. old. 
"Takács K . 1942. 83. old. 
"Csubella F., 1976. 32. old. alapján. 
*NagyKálóziB., 1943. 119—123. old. es CsubelU F., 1976. 25. old. 
" L d 28. jegyzetet! 
"Népszámlálás 1900. I. k. 362—365. old. alapján. 
"Devay L — Gyarmati S., 1936. 80. old. 
40Oláh Lajos: A falu lakossága. In: Morovica Monográf iá ja Közlöny I. 1976. 109., 110. old. alapján. 
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4. Nincs hely és nem is feladatom a három bácskai település 200 éves fejlődésének minden részletét 
bemutatni. A továbbiakban arra térek ki, hogyan maradt meg eredettudatuk, kik, milyen események segítették 
történelemtudatuk megőrzését. Hallhattuk a magyar rádióból — Szél Júlia riportjában —, hogy a pacséri Tóth 
család felnőtt és gyermek tagja egyformán tudja, hogy őseik Kisújszállásról származtak. Leveleznek is az itteni 
rokonokkal. A kunhegyesi Borsodi család levélgyűjteménye — több mint 70 levél, képeslap — ismeretében 
ugyancsak közel kerülnek hozzánk a feketicsi emberek. De hosszan sorolhatnám azokat a karcagi, kisúji, 
madarasi, kunhegyesi családokat, akik leveleznek a Bácskába kitelepültek utódaival, látogatják egymást. E 
családi kapcsolatfelvételek újabb keletűek — az 1960—1970-es évek óta folyamatosan —.hiszen az egykori 
rokonok között a XIX. század első felében jórészt elhalt a kapcsolat. Eredettudatukat azonban megőrizték. 
Főleg tanítóik és papjaik segítették emlékezetben tartani történelmüket. Pacséron Kosdi József már a XVIII. 
század első éveiben papírra vetette a kitelepülés történetét.41 Az egyház mindenütt igen fontos iratokat őrzött 
és őriz településük történetéről (protocollumok, anyakönyvek, úrbéres iratok, telekkönyv stb.). Pacsér 
történeteredetéről 1878-ban, majd 1900-ben jelentek meg írások. Az anyaközségektől kapott kegytárgyak is 
a történelmi tudatot fenntartó, erősítő tárgyakká váltak. 

A falvak megemlékeztek létrejöttük 100. évfordulójáról. Feketehegyen 1885. május 31-én tartották az 
ünnepséget, ahol Bakay Károly felvázolta a község történetét.43 Pacséron az újévi prédikációban emlékeztek 
meg a betelepülésről és a nevezetesebb eseményekről. Ezt ki is nyomtatták. Ómoraviczán 1886. szeptember 
5-én tartották az ünnepséget, ahol Máthé László tanító felolvasta az Emléklapok Ó-Moravicza község 100 éves 
múltjából című írását. Ezt egy bádoedobozba tévén, a tanácsháza falába helyezték az ekkor leleplezett 
márványtábla mögé.44 Az írás könyvalaltban is megjelent, segítve az emlékezést. 

Az anyatelepülésen Györffy István Nagykunsági krónikája idézte fel a XVIII. századi kitelepültek emlékét 
(először 1922-ben, negyedszer 1984-ben jelent meg).45 Később Szentesi Tóth Kálmán írt e történelmi 
eseményről.46 A 150. évforduló évében több újságcikk is foglalkozott a Bácskába való kivándorlókkal.47 

A 150. évfordulóhoz közeledve a bácskai falvak felvették a kapcsolatot az anyatelepülésekkel. Emléktárgya-
kat hoztak, küldtek. A feketehegyiek elhozták az 1713. évi kunhegyesi pohár másolatát, a pacsériak 
márványtáblát, az ómoravicaiak ezüsttálat hoztak az anyatelepülésekre. A kisújiak ezüst kelyhet, díszbibliát, a 
karcagiak, kunhegyesiek úrasztali térítőket (a kunhegyesiek kunhímzésest) küldtek. A kisújiak üdvözlő iratát a 
pacsériakhoz több mint ezren írták alá. Sajnos az ünnepségre akkor nem jutottak ki a delegációk. 

A bácskai falvak nagyszabású ünnepségeket rendeztek a 150. évforduló tiszteletére. 1936. szeptember 30-án 
tartottak díszközgyűlést, népünnepélyt, műkedvelő előadást és megemlékezést a temetőben. Rendeztek 
kiállítást régi egykorú iratokból, anyakönyvekből, tárgyakból, pecsétekből. Fotók őrzik a lovasbandérium 
felvonulását. Az évfordulóra jelent meg Dévay Lajos—Gyarmati Sándor: Nagy idők sodrában című műve, 
melyhez adatokat a nagykunsági tanácsoktól, egyházaktól is kértek.48 Nem sokkal ezután Pacsér szülötte, 
Takács Károly a százötvenöt év történetét írta meg.49 Majd a budapesti és nagykunsági levéltári kutatásokon 
alapuló, máig is legalaposabb munka jelent meg Nagy Kálózi Balázs: Jászkunsági reformátusok leköltözése 
Bácskába II. József korában.50 

A felszabadulás óta elsősorban Szabó Lajos végzett kutatásokat e témakörben. Kunhegyesi anyagát az 
1960-as években publikálta.51 Kisújszállási munkája még kiadásra vár. A Bácskában folyó kutatások közül 
kiemelem Pénovátz Antal pacséri közléseit és a moravicaiak 10 évvel ezelőtt beindított kutatómunkáját, amit 
Közlöny című kiadványaikban folyamatosan publikálnak.52 Reméljük, akkori elhatározásukat valóra tudják 
váltani, és egy új monográfiával köszöntik a 200. évfordulót. 

Örsi Julianna 

41 Kosdi József: A patseri Rcformála Kkklésia kezdetei és nevezetesebb történetei (Kézirat). 
"Dudás Ödön: Pacsér tör ténetéből : In: Bacs-Bodrog c. folyóirat — Szendy Laps: Pacséri kun telep. Bács-Bodrog Vármegye 
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