
A Temes megyei Bodó-falva 
A telepítések, az áttelepülések, a spontán vagy irányított lakóhely változtatások végig 

kísérik történelmünket. Ezeket gyakran lehet nagyobb sorsfordulóinkhoz - tatárjárás, 
törökdúlás, háborúk - kapcsolni, de sokszor gazdasági okokkal is magyarázható, hogy 
családok százai vágtak neki az új életnek. 

Hazánk történelmének súlyos korszaka volt a másfél évszázados török uralom, majd az azt 
követő, XVII. század végi felszabadító harcok időszaka. Az újjáéledő nemzetre még nehéz 
évtized várt a XVIII. század elején. E két évszázad alaposan megtizedelte a magyarságot. 

Hazánk az öreg kontinens más tájaihoz képest igen tragikus demográfiai helyzetbe került a 
XVII-XVIII. században. Az 1500-as évek elején már mintegy négymillió lakosa volt a 
Kárpát-medencének. A török kor végére ez a szám alig 4,2 millióra nőtt, ami több mint 180 év 
alatt alig 5 %-os fejlődés. A török kiűzésével azonban koránt sem szűntek meg a népesség 
gyarapodását gátló tényezők. A menekülő oszmán hadak iszonyatos pusztítást vittek végbe. 
Vác-tól délre 5000 négyzetkilométeres területen 64 népes falu helyén mindössze két 
településen éltek emberek. Az ország déli részein sok napi járóföldön vonulhatott keresztül a 
felszabadító sereg, mire embereket látott. Ebben bizonyára az is szerepet játszott, hogy a török 
hódoltság alatt élő települések lakóinak már a vérében volt: ha megneszelte nagyobb sereg 
közeledtét, értékesebb ingóságaival, jószágaival az erdőkbe, nádasokba rejtőzött. 

A sokat szenvedett magyarságnak a felszabadító csapatok új és egyre nehezebb terheket 
raktak a nyakába. A felmentő hadak forspont és porció követelései, törekvései, kegyetlenkedései 
odajuttatták a megmaradt lakosságot, hogy nosztalgiával emlegette néhány török defterdár 
emberségét. Gróf Kollonich Lipót érsek, aki nem éppen rebellis szelleméről volt ismert, 
Einrichtungsiver című munkájában írja, hogy a súlyos adóterhek katonai végrehajtása, 
valamint az átvonuló és beszállásolt hadi nép, a még meglévő lakosságot is megsemmisüléssel 
fenyegeti. Már-már attól kell tartani, hogy az ország teljesen kipusztul. És hogy ez nem csak 
írói túlzás, bizonyítja, hogy a felszabadító háború idején az ország jelentős részén 
megszaporodott az elhagyott, lakatlan jobbágytelkek száma, egyes uradalmakban hiányzott a 
jobbágycsaládok 40-50 %-a. Egy Bécsnek küldött jelentés 1698-ban arról számolt be, hogy 
Magyarország a tökéletes romlás állapotában van. A lakosság létszáma - a még török kézben 
lévő bánáti részek nélkül - 3,9 millió fő. 

A karlócai békével végeszakadt ugyan a népesedést erősen gátló, visszafoglaló háborúnak, 
de a lakosságra továbbra is, szinte elviselhetetlen terhek nehezedtek. Négy év múlva az 
elkeseredett tömegek megmozdulásából kifejlődik a Rákóczi vezette szabadságharc, amely 
igazi háborúvá lesz, és ismét súlyos veszteségeket okoz a magyarságnak. Csakhamar 
hadszíntérré vált az egész ország, különösen sokat rontott a délvidéki magyarság helyzetén, 
hogy a török elől menekülő rácok az udvartól támogatva pusztították a magyar falvakat, 
városokat. A „bizonnyal rácz executiot is szenvedni fogtok" fenyegetés a legkeményebbek 
közé tartozott ebben a korban. Leginkább a Duna-Tisza közének és a Dunántúl déli részének 
lakossága szenvedte meg a szerbek rajtaütéseit. A magyar ellen uszított rácok elől rengetegen 
költöztek északra, elhagyva szülőföldjüket. 

A XVIII. század első évtizedét követően régen látott békés korszak következett hazánkra. 
Ezidőben csak három alkalommal tudott ellenséges haderő az ország területére betörni. Nagy 
vonzerőt jelentett a hirtelen békéssé vált Dél-Alföld az ország más területein, vagy az akkori 
határokon túl élő csoportok számára. Valóságos népvándorlás indult meg a ritkán lakott 
területek felé. A konszolidálódó birodalomban fontos kérdéssé vált a lakosság létszáma, 
területi elhelyezkedése, nemzetiségi, vallási összetétele. Ez utóbbi két tényezőhöz kapcsolódik 
az udvarnak az a nem titkolt szándéka, hogy a rebellisnek, eretneknek tartott magyarságot 
békés, dolgos katolikus német betelepülőkkel „közömbösítsék". 

A telepítéseknek voltak már előzményei a magyar történelemben. Főleg a katolizálást 
szolgálta az 1689-es császári-királyi pátens, amely öt évi adómentességet ígért a Magyar-
országon letelepedőknek. A felső-Rajna vidékéről sok német család költözött hazánkba, de a 
kuruc háborúk idején falvaik jó része megsemmisült. A szatmári béke után újra kezdődik a 
németek betelepítése. 1723-ban a birtokosok kérésére iktatják törvénybe, hogy a külföldi 
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telepesek hét évig adómentesek, ha pedig kézművesek, akkor 15 év a mentesség ideje. A 
magán földbirtokosok gyakran még ennél is kedvezőbb körülmények közé várták a német 
betelepülőket. Lassanként annyian jelentkeztek, hogy a Felső-Duna vidékén már korlátozni 
kellett az elvándorolni vágyókat. Az alakuló sváb telepek rengeteg nehézséggel küzdöttek 
kezdetben, de hamarosan gyökeret vertek, majd fejlődésnek indultak. A német rendszerű 
öröklés szokása hozzájárult a föld egyben maradásához.1 

Bécs állami telepítéspolitikája a katolikus németek telepítése révén - főleg az 1718-ban 
visszafoglalt Bánságra irányult. E határőrvidékként közvetlenül Bécsből irányított területet 
Mercy gróf, kormányzó vezetésével 1722-től svábok és frankföldiek több hulláma szállta meg. 
Sok-sok nehézséggel küzdve 53 faluban mintegy 10 ezren vertek gyökeret. Mercy különböző 
iparágakkal foglalkozó olaszokat, spanyolokat, franciákat, albánokat, bolgárokat is csábított e 
területre. Azonban az 1737-1739-es török háborúk szétrobbantották ezeket a területeket, aki 
tudott menekült és a sok fáradozás kárba veszett. E kudarc Mária-Teréziát arra késztette, hogy 
felhagyjon a telepítésekkel. A Duna és a Maros köze két évtizedre büntető teleppé vált, a nem 
kívánatos elemeket, csavargókat, lázadókat, köztörvényes bűnözőket szállították ide. A 7 éves 
háború után Mária-Terézia új, ígéretesebb telepítési politikával próbálkozott, eszerint a német 
származású telepesek fokozottabb támogatást kaptak. A Kempelen Farkas által szerkesztett 
bánsági telepítési utasításban a puszták benépesítése külön hangsúlyt kapott. A 6 ft. 
útiköltséggel ellátott német telepesek, ha a Dunán érkező hajókról leszálltak, csaknem 14 
hektár szántóföldet, 4 h legelőt, a házépítéshez előkészített anyagot, gabonát, lisztet, vas 
alkatrészes gazdasági eszközöket, állatokat és vetőmagot kaptak. Sőt a föld egy része 
felszántva, bevetve várta őket. Volt olyan esztendő, hogy majdnem 4 ezer család érkezett a 
Bánságba. 1763-ban kb. 33 ezer katolikus élt e vidéken 25 év múltán a telepítési politika 
eredményeként már 143 ezer katolikus betelepült volt itt. 

II. József császár még nagyobb felkészültséggel fogott neki a betelepítésnek. A korábbiaknál 
jelentősebb kedvezményekkel igyekezett elsősorban németeket csábítani a Bácska-Bánát 
vidékére. A németek belepítése Mária-Terézia alatt családonként 300 ft-ba, II. József idején 500 
ft-ba került. Ennek ellenére Temes megyében 1794-ben 25 egész, 600 fél, 1030 negyed és 660 
nyolcad telek állt gazdátlanul. 

Trónra lépése után I. Ferenc nagyobb telepítést akart végrehajtani, de a török veszély miatt 
nem nagyon akadt jelentkező. A császár elsősorban a Krassó-Szörény-i hegyvidék 
benépesítésére törekedett. Erre a tájra telepített 4000 cseh bányászt. Ez nem ment 
zökkenőmentesen: 1807 körül elégedetlen szerbek lázadást szítottak a letelepülő németek 
ellen. Ezután a kamara, egynemzetiségű községek létrehozására törekedett. Temes megyében 
szlovákok, csehek, magyarok, románok és németek élnek, Torontál megyében szlovákok, 
szerbek, bolgárok, horvátok és magyarok. Európában szinte egyedülálló etnikai térkép 
rajzolódik ki ezen a vidéken. 

A szabadságharc leverése után, az abszolutista kormány nagyobb arányú telepítést 
kezdeményezett, jelentős eredményekkel. Az 1867-es kiegyezés utáni időszakban Dél-
Magyarországon újra élénk telepítési mozgalom indult. A gazdasági- és birtokpolitikai 
szempontok mellett cél volt a gyorsan szaporodó alföldi magyarság áttelepítése a Délvidékre. 
Többek között a Krassó-Szörény megyébe is, ahol 1888-ban Tisza Kálmán miniszterelnök és 
gróf Széchenyi Pál földművelési miniszter kezdeményezésére a Bega és a Temes völgyében kb. 
20 ezer hold kincstári erdőt jelöltek kitelepítés céljára. A kincstár 1892-ben e vidéken alapította 
- makói református családokból - Bodófalvát. 

Telepítéskor a falu lakossága 25 évre szóló kölcsönt kapott az akkori kormánytól. A föld ára 
katasztrális holdanként 240 ft volt. A vevő holdanként 40 ft-ot volt köteles a szerződés 
megkötése után azonnal kifizetni. A fennmaradó összeget 20 év alatt - évi 8 %-os járadék 
formájában - tartozott törleszteni. A kedvezmények közé tartozott az is, hogy a települők 
ingyen kapnak házhelyet. 

1 Az örökösödésnek az Európára jellemző rendszere, amely nem arányosan osztja fel az örökséget 
az utódok között, hanem az elsőszülöttnek juttatja az atyai földet, s ő különböző módon kielégíti 
a többi örököst. (Szerk.) 
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A Mária-Terézia által kiadott telepítési törvény nemcsak a falu helyét és módját szabja meg, 
de a lakosság kötelezettségeit is. A falvakat mérnökök tervezik, tehát nem spontán alakulnak 
ki, négy sarokra fektetik őket. Közepén a templom, papilak, iskola, kisdedóvó, tanítói lakás, 
jegyzői lak, korcsma. Az utcák nyílegyenesek, egymással párhuzamosak és egymásra 
merőlegesek. A főutca kb. 18-20 öl széles, a mellékutcák 6-8 öl szélesek. Nincsenek zsákutcák, 
sikátorok. 

Igen nagy gondot okozott a telepeseknek, hogy házaikat a kincstár által előírt és szigorúan 
megkövetelt méretek szerint, erejüket és igényüket meghaladó „fényűzéssel" kellett 
felépíteniük. Sok nehézség merült fel a földek termékennyé tételével kapcsolatban is, amit a 
házépítéssel párhuzamosan kellett elvégezniük. A gyökerek kiemelése, az ún. tuskózás még a 
század elején is tartott. Ez idő alatt a föld alig termett valamit. A Bega völgyében szerény 
termőképességű podzol talaj van. 

Érdemes megjegyezni, hogy a hatalmas erdőkitermelés miatt rengeteg fa állt a betelepülők 
rendelkezésére, mégsem faházakat építettek, mert másfajta építkezési hagyományokat hoztak 
magukkal otthonról a csanádi Makóról és az Arad-megyei Peregről. Ebben az időben a népi 
építkezést már hatósági előírások szabályozták. Házat építeni csak a földesúr tudtával és 
beleegyezésével lehetett. 

Minden utcán „egy jó kút állíttasson", a tűz által munkálkodó mesterembereknek ne 
engedtessék a helység közepén műhely felállítása, ez legfeljebb más házaktól 20 lépésnyire 
engedélyezhető. 

Az első részletes rendszabály az önkényuralom idején jelenik meg. A helyhatóság ezt az 
1854-évi 4382. számú rendelete alapján közigazgatási kerületenként teszi közzé. A 
rendszabály német és magyar nyelven való kihirdetésére 1857-ben kerül sor. A lakosok 
„anyagi és szellemi kifejlődésére", valamint a „személy és vagyon vagyonbiztosítására" 
hivatkozva vezetik be az osztrák építési rendszabályt. 

Mezővárosokban, mint például Makó, új épületeket csak engedéllyel rendelkező építő, ács, 
kőműves, cserepes mester építhetett. A lakás járdához viszonyított padlószintjét 12 vagy 
legkevesebb 6 collban határozták meg. A szobák magassága 10 lábon aluli nem lehetett. Az 
istálló padlását 4 col vastag anyagtapasztással kellett ellátni. A gazdasági épületeket a 
lakóházaktól legalább 3 ölnyi távolságra kellett építeni. A konyhából az istállóba vagy a 
csűrbe bejárást hagyni nem volt szabad. Az új épületeknél kötelező volt a kémény építése. Ez 
az építési rendszabály nem a helyi körülményeket vette figyelembe, hanem a fejlettebb 
osztrák építési előírásokat akarta az elmaradottabb vidékre kényszeríteni. 

A századelőn a Peregről, Makóról települteket első látásra viseletük alapján lehetett 
megkülönböztetni. A peregiek póriasabbak, egyszerűbbek, közönségesebbek voltak: papucs, 
bűgatya, borjúszájú ing, perge kalap: Munkaidényben ma is használatos kék kötény, a 
munkakötény, amit csak nagy munka idején engedtek le a férfiak maguk elé, mint egy 
védőfüggönyként, járáskor a jobb csücskét a derekukhoz csippentették. Hasznos volt ez a 
ruhadarab szállításra is: gyümölcsöt, kukoricát lehetett belé tenni, ha az ember batyuszerűen 
összefogta a két sarkát. 

A makóiak polgárosultabb, városiasabb viseletet hoznak magukkal: bár Lúgoson - alig 10 
km-re lévő legközelebbi városban - erős kereskedelmi központ alakult ki. Aradról vették a 
fekete csizmát. Később, még az 1970-es években is, a bőrpapucsot, amelyhez sötét 
csizmanadrág, lájbi, németes ing dukál, aprógombos réz- vagy ezüstgombos dolmány 
darutollas vagy árvalányhajas battonyai kalap. 

Téli viselet volt a suba vagy ahogy itt nevezik, a guba. Az asszonyok már nem szőnek, 
fonnak. Olcsóbb a városi, ipari kelme. Na, meg minden munkáskéz kell a föld termővé 
tételéhez, a ház felépítéséhez. A vidék hagyományai is úgy hozzák, hogy könnyebb elfogadni 
a lugosi, temesvári, lippai szabók, szűrszabók munkáját . 

A lugosi szűrszabók hosszú, bő köpenyféléket készítettek, vastag gyapjúszőttesből 
zubbonyokat, mellényeket, nadrágokat. A paraszt köntösöket készítő szabók az asszonyok 
helyét vették át. A felhasznált fonál azonban nem maradt mindig eredeti fehér, vagy szürkés 
színben, mert odaadták festeni. A festés már vegyi ismereteket követelt. Lúgos vidékén a 
festőket a német Fárba szóból fárbároknak nevezték. 
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A hófehér len, kender, gyapot ruhadarabok mellett mindinkább elszaporodtak a gyári 
festésű színes kelmék. A szűcsök csak prémes bőrökkel dolgoztak. A bekecsek sima felét jó ki 
kellett dolgozni, hogy azok kiállhassák az időjárás viszontagságait. A bekecsek leginkább 
bárány és juhbőrből készültek a szőrös oldalaikkal befele, fehér vagy barna színben, attól 
függően, hogy ünnepre vagy hétköznapokra készült. Ezek divatja napjainkra a nyugatot is 
meghódította. Külön kell beszélnünk a lábbeli viseletéről. Néhai Balog Katica néni egész 
filozófiai rendszerben tudta elmesélni egykori leányélményeit a kor divatjáról, lábbelijeiről. 

Tőle tudtam meg, hogy már az ezredfordulón a fiatal paraszt menyecskék és lányok 
nemcsak itt Bodón, de Lúgos környékén is kezdtek sarkos cipőt hordani a papucs, vagy a 
csizma helyett. Kedveltek voltak a különböző színű lakkcipők. Még a lila is előfordult, de 
leggyakoribb a fekete maradt. Ezt minden korosztály hordta és hordhatta napjainkig, de csak 
ünnepnap és szépidőben. Katica néni mesélte, hogy előfordult, bálba mentek, éjszaka esett az 
eső, reggel mezítláb jöttek haza, nehogy baja essék az ünneplő cipőnek. 

Idősebb asszonyok magasabb szárú, lábszárközépig érő fűzős cipőt hordtak. A fűző alól 
kapcsokon, fenn lyukakon ment keresztül. A különböző cipők kedvenc dísze a porcelán vagy 
üveggomb volt vagy különféle csatok. Nem volt ritka ebben az időben a patkós csizma, a 
patkós bakancs sem, bár szegény emberek örökös dilemmája marad a „lyukas talp vagy új 
cipő", ahogy Veres István bácsi mondogatta. Hordtak ebben az időben bocskort, bakancsot, 
cipőt, csizmát és papucsot is. Igaz, a szép, hímzett fejű bársony szögedi papucsról bodón már 
nem sokat hallottak és még kevesebbet láttak. Talán én vagyok az egyetlen, aki még vitrinben 
őrizgetem a nagyanyámtól kapott piros bársony papucsot - mert véletlenül ő is a Makói 
Király-lány volt - , mint a hovatartozásom konkrét jelképét. Az új lábbeli divattal a cserző 
vargák csillaga leáldozott, de feljött a fényezett bőré. A századelő férfi bakancsa a mai 
hegymászó vagy síbakancshoz hasonlított. Marhabőrből készült, ennek nyers színében vagy 
feketén. Halzsírral preparálták, hogy vízhatlan legyen. Legdrágább lábbeli volt a csizma. A 
kevésbé módosak a bakancs mellé lábszárvédőt hordtak vagy megmaradtak a papucs mellett. 
Hogy mennyire ragaszkodtak ezek az emberek egykori szokásaikhoz, bizonyítja az a tény is, 
hogy mint utazó emberek Temesvárt, Aradon, Váradon jártunkban mindig kaptunk 
megbízásokat, még a hetvenes években is, mit vásároljunk: P. Szabó Sanyi bácsinak bőr 
papucsot, Pintér Gyula bácsinak Vásárosra bakancsot, Nagy Erzsi néninek lakkcipőt. 

A bodói férfiak közül sok tehetséges böllér került ki. Bodói képesített hentesek, mészárosok 
dolgoztak a hetvenes, nyolcvanas években megyeszerte, Lúgostól Birdáig és Karánig. Itt 
jegyzem meg, hogy Lúgos városában nagy hagyománya volt a mészáros mesterségnek. A 
század elején a céh 3 ágra szakad: böllérek, akik a berbécs, juh, bárány vágására szakosodtak; a 
hentesek, vagy kolbász készítők, akik disznót vágtak, friss húst, szalámi félét árusítottak; és 
mészárosok, akik marhavágásra szakosodtak. 

A lugosi vágóhíd már a század elején is bástyákkal és tornyokkal ékes, kastélyszerű épület 
volt, amely a barmoknak pusztulása előtt magasztos látványt nyújthatott. A lemészárolt 
marhacsordák, berbécsnyájak, Lúgost és környékét látták el, sőt exportra is termeltek. 

A mészárosokat, henteseket konyha nélkül el sem lehet képzelni, de a konyhát sem fazekak 
nélkül. A századfordulón, mikor Bodó települt, az alumíniumot még nem nagyon használták, 
hagyományos cserépedények voltak előnyben az új gyári vaslábosokkal, fazekakkal szemben. 
A szomszédos Lúgos városában a gyertyakészítő és kötélverő céh mellett virágzott a 
fazekasság is. 

A jó bánáti káposzta - a magyarok ökölnyire, a románok hüvelykujjnyira készítik (sarmale, 
särmälut>e) - agyag edényekben főtt az enyhe tűzön. 

Lúgoson a fazekasoknak külön utcájuk volt, régimódi, udvari műhellyel, vagy közfalakkal 
elzárt egybeépített házak sorakoztak itt, hogy mestert, inast ne zavarjon a hó meg a hideg. 

Vásár kedden és pénteken volt Lúgoson. Kancsót, csuprot, kupát, szilva íznek való 
köcsögöt lehetett kapni. A lekvárfőzéshez rézüstöt használtak, az udvaron, szabad tűz fölé 
állították, állandó kavargatás mellett készült a jó édes, cukrot sem kívánó eledel. Bodón az 
1970-1980-as években Gellény Mihályéknál állt az üst, sokszor hetekig is főzték sorra a 
gazdaasszonyok a lekvárt. Ebben az időben Erdődi Kati néni, az akkori harangozó, már 
hecsedli lekvár főzésre szakosodott, ő volt az egyetlen a faluban, aki cukor ellenében hecsedli 
lekvárt adott el. 
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