TÖTH

BÉLA

Tisza
A NEKILÖDULÁS

MAGYARÁZATA
Néha megapadva fáradtan fekszik kisárgult mederágyában, tán nem is mozdul. Máskor mellékfolyóival, s annak rokonságával
fölerősödve
nekilódul. Izmait játszva mutogatja, egész nemzetet táncoltat heteken át.

Másnap, hogy 1879. március tizenkettedikére virradóra Szeged 6000 házából csak háromszázat hagyott lábon a Tisza, Mikszáthék hajóval kinéztek Tápéra is. Jobban mondva arra a helyre, ahol azelőtt a falu állott.
A templomtorony iránt odatapogatóztak, közelebbről meg látszott, hogy a
házából kiöntött népség a gátakon tanyázik, ődöng, vacog, sír, főz, alszik
v a g y jajgat. Mi több, sokan akkor is fonták a gyékényt!
Némely, vízből kilátszó háztetőkön átvetett lábbal ülve várakoztak az egykori tulajdonosok. Szólígatták őket egyenként.
— Gyűjjön a hajóba, bátya, az isten hidege veszi meg itt kendet!
— Ugyan hová mehetnék én, itthagyva a családi tűzhelyemet.
— Víz lakik a tűzhelyén, s abban a halak. Kerüljön be velünk a városba!
— Ott is csak víz van, s emelkedik az emeletes házaikba!
— Majd elmegyünk Temesvárra.
— Elmegy a Tisza oda is.
— Beszél csak maga bátya, tán Svájcba is elmegy!
— A világ végére is, ha akar. De még ott is két méter magosan jár! Ismerem régóta, minden ijam-fijam itten született a partján! Erősebb a bornál,
mert a hajót is elviszi. Szétküldi a világnak az embereket, de össze is téríti,
ha akarja!
Macedónia fővárosában, Skopjéban mondom én ezt félhangosan, a Vardár
folyónak, amint odaérkezésem reggelén első pillanatban ránéztünk egymásra.
Ugyan ő csak ment nagy büszkén, vadul és kicsit hangoskodva a frissen faragott kövekkel rakott partjai között, úgy oda se ügyelve holmi kósza népeknek.
É n meg vendég is vagyok itt, idegen is, sietek, hogy nagyon megértsem őt.
Sok dolga lehet, csak alig tíz éve, hogy a földrengés végzett itt a régi
várossal, sok ezer szerető lakosával s a régi élettel. A Vardár alatt is meghasadt a meder, vízi erejét hetekig nyelte a szakadék, a hegyek mély gyomra,
m í g megtelt, s lentebb — húsz kilométerrel arrébb — irányt változtatva
tévedt egy másik völgybe. Maga is furcsállta kicsit. Ismeretlen kolostorok,
hegyi falvak, idegen nyájak kolompjainak szava fullákolt a feketés vízben.
Dolga pedig rettenetesen sok. Erejét száz kilométereken várják a posztóványolók, érckülük, fűrész- és lisztmalmok. A városban tizenkétezer ház dőlt
össze, elpusztult hatszáz műemlék, és a százig menő karcsú minaretekből is
leomlott hetvenöt.
A török híd lábánál fordul a Vardár vize, s örvényes szavakat szól.
— A Tiszától? — kérdi. — Régóta tudok az öregről. Pár ezer éve. Görög
kereskedők, török csatabárdosok, keresztény hitharcosok éppúgy helyembe
hozták hírét őkelmének, ahogy az enyémet elvihették néki.
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— így jöttem ide — mondom neki. — Az írók küldtek, a partjaidon székel a jugoszláv könyvcsinálók szövetsége. Hát ők karolnak most föl. hogy
írhassak a nálatok hömpölygő Tiszáról.
Ha folyó küld valakit a másik folyóhoz, üzenet az.
— Most megyek — mondja —, mert odalenn téli halastavakat kell telibuggyantsak még, két érczúzó hámort most lendítek munkába, hatvan kilométeres öntözött rétet most futok meg, cipelek tutajt, hurcolok hajót, mosok
aranyat.
Ment is, tán sebesebben mint az imént, tán hogy késedelmét valahogy
letudja.
A városon ülő ködök éppen csak a lábukkal érintették a japánok kezében épülő felhőkarcolókat. S a török városrészek zegzugos utcáiban ötszáz
éves nyüzsgéssel tömegei a nép. Kicsike műhelyek füstölnek, gőzölnek, katakolnak. Pálinkafőző rézüstjét kalapálja egy törökülésben kucorgó férfi fáradhatatlan keze. A szomszéd bolt ajtójában gesztenyét süt szögletes tepsiben
egy olajos képű fiú. És nyárson serceg a zsiványpecsenye az utca közepén.
Bádogosok, papucsosok, aranyművesek, kovácsok, sapkások, ködmönösök és
utcai ügyvédek kínálják szolgálatukat s áruikat. Tímárok, szűcsök, szentképárusok, gyorsfényképészek, mint bazáros dobozában a préselt füge, oly szorosan összetorlódva. És sajt- és túróárusok, halasok, pekmez-, limon-, sijuárusok.
Kendős, szelíd képű török lányok, fürtökben szépségflastrom az arcukon. Minden harmadik házban papucsos. Mennyi papucs kelhet el itt? A papucs itt is
ajándék, talán váltságdíj is. Valamikor az volt. Egy-egy éjszakányi öröm valamelyes díja. Hárem? Azt hiszem, csak műemlék már. Míg felnézek a magasságba húzódó egyik basai hárem kőkonzolos ablaksorára, minden keleti ismeretem romantikája eszembe szökken. Egy percre.
Behajt a hajdani hárem udvarába. Kő és kő, bár csipkézve, játékosan
boltozódik az udvar, mégis valami sejtelmes, nehéz komorság ömlik belőle.
A cellákat most vakolják újra a földrengés után. Egy cella, egy ablak. Egy
cella, egy tetemes regény. Erős, fekete török férfiak meszelnek itt a folyosókon. Nézik kalapomat. A fehér mészcsöpp jól állna rajta, ám türelmesek, tán
látják, hogy idegen vagyok. Netán képemről lerí, hogy ide is a Tisza küldött.
BALLADABONCOLÁS
A víz úgy jár át a határon, ahogy a madár. S a
táj. Észrevétlen. A tökindák meg a folyandárok
csöndes kacsaikkal. A szelek szelíden simítják
az átváló paprikatáblákat éppúgy, mint az innenső kukoricaligeteket. Röszkétől Horgosra áthallatszik a kakaskukorítás.
— Továbbá i f j .
Móricz Pál régi szegedi újságíró elbeszélése vezessen minket a tiszai történelembuckák
hancsíkjai között.
A KÁRÁSZ URASÁG KOCÁJA
Horgost Kárász uramat, háta mögött, tót diáknak csúfolták a kényes nemes urafiak és a városi polgárság is. Mert Kárász, mint afféle írásokban tanult
ember, valahonnét fölülről, az erdős hegyeken túlról származott le az Alföldre.
Ámde szemtől szemben süvegelték még a vármegyebeli
első nemesek is. Sokfelől eljártak az udvarolására a horgosi földesúrnak, mert Kárász uram nemcsak Szeged szabad királyi városának vala főnótáriusa, de szép Mária Terézia
kedves tót diákjával,
a kegyenc Grassalkovich
herceggel is egymástértő
jó
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koma volt; sőt a Grassalkovich herceg közbenjárásával ült he a horgosi rétes
és barázdos nagy uradalomba is.
A helység nevét az értők úgy magyarázzák, hogy a vonat előtti világban
itt szekerező emberek horoggal összekapcsolták az igavonók erejét, hogy a
Tisza járta dibdábos, mély homoktengerben odébbvonszolhassák terheiket. Mai
létleltárát Dobos János barátom így rója föl:
Horgos a Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány legészakibb települése.
A Tisza jobb partján — attól mintegy hat kilométernyire — a Greenwichtől
számított keleti hosszúság 19° 58' és az északi szélesség 46° 09' metszéspontján
helyezkedik el, átlagos tengerszint feletti magassága 87 méter. A település mint
helyi közösség, határa mint kataszteri község Kanizsa községhez tartozik. Horgos a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság forgalmas közúti és vasúti
határállomása a szomszédos Magyar Népköztársaság felé. Kedvező földrajzi
helyzetét a békés társadalmi viszonyok tartós fennmaradása feltételezi: ettől
függ fejlődésének gyorsabb vagy lassúbb üteme.
Horgos és környéke viszonylagosan gazdag régészeti leletekben. E leletek
arról tanúskodnak, hogy itt, a futóhomok és a tiszai rétség peremén az emberi
tartózkodás kedvező feltételei már a rézkorban megvoltak. A véletlen leletek
és a céltudatos ásatások egymás után hozták felszínre a tiszapolgári, nagyrévi,
halomsíros, szarmata, gepida és honfoglaláskori kultúra emlékeit Budzsákban,
Szűcshalmon, Kőlaposon és Kamaráson. Legjelentősebb volt azonban a kishorgosi majornál 1965-ben, Szekeres László szabadkai múzeumigazgató által
feltárt 1230 körül épült templomrom, amely a hozzá tartozó sírleletekkel
állandó település létezéséről tanúskodik a tatárjárás előti időkből. Sajnos, írott,
okleveles emlékek e településről nem maradtak fenn, s ha a XIV—XV. században a település, ugyancsak régészeti leletek alapján következtetve, fel is újult,
a török hódítások ismét elnépteleníthették.
Horgos nevét 1640-ben említik először írott forrásban. Habár ebben az
időben egész Dél-Magyarország török hódoltság alatt állott, a magyar hűbéresek mégis gyakorta kaptak a királytól és a nádortól bírtokadományokat olyan
területen, amelyre azok joghatósága nem terjedt ki, mert valójában török
uralom alatt állottak. így kapott 1640-ben Boda György és Kun Mihály egy, a
nádor által kiadott oklevélben birtokjogot HORGOS, Puczut és Adorján
p u s z t á k r a , amelyeket — az oklevél szavai szerint „már őseik is bírtak".
A királyi kamara így 1749-ben a két pusztát a két vásárló és Martonos között
felosztotta. Martonos kapta meg a Gulyás halom—Börcsök halom—Ladó tó—
Lapis halom—Kettős halom vonalától délre eső részt, ugyanakkor a szegedi
milícia által korábban bírt részt az előbb leírt martonosi határvonal, valamint
a Pap halom—Buzogány halom—Körös ér—Szeged—Szabadka határdomb jávai
határolt részt Andrássi és Kárász között osztották fel. Ennek az utóbbi felosztásnak azonban nem volt jelentősége, mert 1751-ben Andrássi része is Kárász Miklós birtokába került.
Kárász Miklós uraság a Nyitra megyei Privigyéről származott Szegedre.
Itt főjegyzői beosztásban, nagy becsben éldegélt.
Szeged a török utáni idők ocsúdásában egyre érezte földbirtokainak hiányát. Ha a szegedi tyúkja kiment a határba kaparászni, a polgárnak a német
lovagrenddel gyűlt meg a baja. Mert a pogány hadaktól felszabadító keresztény csapatok hadisarcban elkívánták az egykor vagyonos város földbirtokait
az utolsókig.
Ezért aztán Szeged szenátusa 1784-ben megbízta Kárász Miklós főjegyzőt,
járna el tisztelgő látogatáson Grassalkovich Antalnál, a M. Kir. Kamara elnökénél, és tapogatózna Horgos puszta, valamint Szent Péter puszta Szeged városa részére való megszerzésének dolgában.
Nehéz ügylet volt ez, mert a szegediek tudták, hogy kincstári birtokot
erkölcsi testület, tehát a város nem vásárolhatja meg.
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A Bécs ostrománál elszenvedett katonai vereség után a hanyatló török
feudális állam nem volt képes többé közép-európai területeit megtartani; a
Habsburgok irányítása alatt álló keresztény hadak 1685-ben felszabadították
Magyarország legnagyobb részét, így a Tisza jobb partját is, és itt katonai
határőrvidéket szerveztek a visszahódított területek biztos megtartása céljából.
A Tisza—Maros menti határőrvidék szervezése, miként a háború is, sokáig elhúzódott, úgy, hogy végleges szervezetét 1700-ban kapta meg. A határőrvidéket a Tisza mentén elhelyezett sáncok láncolata alkotta, a sáncokban meghatározott számú helyőrséggel, „milíciával". Ilyen milícia volt Szegeden, hol az
egész határőrvidék parancsnoksága székelt, valamint Szegedhez legközelebb a
Tisza mentén Martonoson. A milícia eltartására minden sánc megfelelő földterületet kapott. így a Horgos és Szent Péter pusztákat elfelezték a szegedi és
martonosi sánc között. A két pusztát a két sánc milíciája háborítatlanul használta egyrészt azért, mert a puszták egykori tulajdonosai, illetve azok jogutódai nem jelentkeztek vagy nem tudták tulajdonjogukat a bécsi haditanács
Űjszerzeményi Bizottsága előtt hitelt érdemlően bizonyítani, másrészt azért,
mert e területeket mint határőrvidéket kiemelték a vármegyék jogköréből,
tehát azok szervei e területen hatalmat nem gyakorolhattak, hűbéri előjogaikkal nem élhettek. Később azonban, 1746-ban maga az uralkodó, Mária Terézia
úgy ítélte meg, hogy a martonosi milíciának amúgy is elég földje van a megélhetésre, a két pusztát a királyi kincstár javára el kell adni. A puszták értékét ekkor a királyi birtokok igazgatósága megbecsülteti és eladásra hirdeti.
Vásárlóként Andrássi Zsigmond és Kárász Miklós szegedi főjegyző jelentkezett. Szeged, nagy földéhségében erősen bízott Kárász főjegyző ügybuzgalmában, városszeretetében, s Grassalkovichcsal való jó kapcsolatai révén a horgosi földek megszerzésének sikerében.
Kárász megtudta, hogy a város nem juthat a földterülethez az 1715. XVI.
4., 5. §-a értelmében, ezért egyúttal a maga számára kérte és szerezte meg a
szóban forgó két uradalmat.
A város nagy meglepetéssel és bosszúsággal fogadta a hírt, küldöttségezett
a Kir. Kamara elnökéhez, Grassalkovichhoz, de hiába. Kárász haza sem jött,
amíg a királynő aláírásával megerősített birtoklevelet a kezébe nem foghatta.
Közölte a háborgó szenátussal, hogy ő tett jót a városnak, hiszen e réven
extraneus, azaz idegen, a városnak nehezen kezelhető birtokos ide be nem
teheti a lábát, továbbá neki a sok tízezer hold nem is kell, csak egy kis fészkecskét, otthont akar az egészből magának kihasítani, a többit árendában átengedi a szegedieknek.
Már ekkor megkezdte birtokának betelepítését. Emellett két tény is tanúskodik: egyrészt Kárász kétségtelen törekvése, hogy a vásárolt birtoktestet
jövedelmezően kihasználja és gyümölcsöztesse, és e célból bekapcsolódjon a
telepítési akcióba, amelyet a kamara is szorgalmazott. Másrészt az a határpör,
amely Bács és Csongrád megye között a két puszta hovatartozása miatt még
évtizedekig elhúzódott. A megyei igazgatást ugyanis elsősorban az adójövedelmek érdekelték, amelyeket a lakosságtól hajtott be; ha tehát a.két puszta
az említett időben lakatlan lett volna, a megyék igyekvése, hogy magukénak
tudják, nem lett volna annyira kifejezett.
Horgos újratelepítése tehát nem egyszeri telepítőakcióval történt, hanem
fokozatos benépesítéssel, amit több forrás is igazol. Kárász kezdetben, nem
lévén elég munkaereje egész birtokának kihasználásához, egyes birtokrészeket
bérbe adott szegedi és tápéi bérlőknek. Az 1760-tól fennmaradt összeírások,
amelyeket Bács megye készíttetett, évről évre név szerint kimutatják a szentpéteri „kertészeket" — Kárász telepeseit —, kiknek száma kezdetben lassan
gyarapszik. Az új telepesek a Kárász-birtokon nem hoztak létre egységes zárt
települést, A birtokos gazdaságszervezési elképzeléseinek és igényeinek megfelelően néhány majorságot — Rózsa, Budzsák, Vermes major — alakított ki.
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A szórt település további fejlesztése azonban nem volt célravezető sem gazdasági, sem közigazgatási szempontból. Az új telepesek ugyanis a háromévi adómentesség letelte után a birtokos és a vármegye iránti hűbéri kötelezettségek
teljesítésére kényszeríttettek. Természetesen vágyakozva jobb feltételek után,
átszökdöstek a szomszédos, kiváltságos tiszai kamarakerületbe, a Martonoshoz
tartozó területre, hol nem volt robot, és csak nyolcadot kellett adni a kamarának. Mária Terézia kormányzati intézkedései, sőt az egyház törekvései is oda
hatottak, hogy az új telepítés k ö z s é g g é fejlődjön, de ezt segítették elő a
lassan fellendülő árutermelési és közlekedési viszonyok is.
Kárász birtokán a népesség száma gyorsan növekedett: míg a hatvanas
évek Bács megyei összeírásai húsz-egynéhány telepest (családot) mutatnak ki,
addig Csongrád megye 1783-ban megejtett összeírásakor Horgosnak már 1377
lakosa (lélekszám) van! A telepes családok a felnőtt családtagok munkaerejéhez képest a megszervezett majorságok körül egy, fél vagy negyed telket, „sessiót" (egy sessio nagysága 34—48 hold között váltakozott, a föld minőségétől
függően) kaptak művelésre, 22 hold legelőt és egy hold háztelket. Természetes, hogy a földmüvelés egyre szélesebb területet nyert az állattenyésztés
rovására, hiszen az egész telkes jobbágyok 52 napon át évente Kárász saját
kezelésében megtartott majorsági földjeit tartoztak művelni, ezen kívül a kapott telek termékeiből kilencedet adni. Saját gazdasági érdekei éppúgy, mint a
megye, a kormányzat és az egyház adópolitikai érdekei, a katonai szállítások
és az a tény, hogy birtokán találkozott két fontos, az Árpád-kor óta ismert útvonal — a szeged—szabadkai és a Tisza menti —, arra ösztönözték Kárászt,
hogy az ideédesgetett jobbágyokat, zselléreket minden lehető eszközzel megtartsa birtokán.
Visszaóvakodva a novella-balladához, így megy a történet dűlt betűs soraival odébb, kicsit tán avasan, annyi betyárballada fejlődésmenetének törvénye
szerint:
Kárász uramna!k még egy szépséges eladó leányzója is volt és a horgosi
udvarház ablaka virágos kertre tárult. Napáldozatkor
homályos
selyemfelhő
borult az ezüstlevelű rezgő nyárfákra. A kisasszony puccos frajlája sorra nyitogatta a zsalukat. Rezedavirág illatát lengette az alkonyati szellő. A gyepű
alatt, a, majoros-kert alján, bús tilinkó sirámos hangja epekedett. Fiatal kondáslegény pipicselt a tilinkón. A földes-kisasszony
fehér homlokát az ablak
fájához támasztotta. Szempillája reszketve csukódott le. Illatozott a rezedavirág. Epedve siránkozott a tilinkó.
Ez a tilinkós legény nem affajta zsíros, hájas, szurtos vadkanász
volt.
A rücsök nem verte ki az arcát. A napsugár csupán férfias pírral
színezte
hamvas fiatal arcát. Ez a szomorú, fiatal legény már akkor szembetűnt
szépségével, amikor néhány hónapja az urasághoz beköszönte és pásztori
szolgálatra ajánlotta magát. Még Mária Terézia királyasszony palotás huszárai közé
is verbuválhatták volna, ha sorsa nem szegődteti a zsombékot röfögve
turkáló
konda mellé.
A horgosi földes-kisasszony,
noha klavírkódicumon
is játszott, noha Bécsben varratta az öltözőruháit, szívesen hallgatta ezt a furulyaszót...
A tilinkószó volt előtte kedves; de ahányszor a sudár pásztorlegény
az udvarban
foglalkozott, a szép kisasszony is mindig talált sertepertélni
valót a gránárium
körül; majd a kendermagos jércéket étette, majd a csavargó fehér cicus után
irányozta a lépését.
Kárász úr hirtelen mérgű, büszke úr volt.
Kárász úr maga sem igen ösmerte kondáinak számát. A kondának
makkos, bogyós erdőhely vagy a rétség alkalmatos, hol tavas a föld,
süppedékes
a rétség; a mocsárban gazdagon tényészik a disznónak ízletes
vízinövényIá

gyökér. A horgosi uradalom, bővelkedett mocsárban, lápföldben és Kárász úr
az olvasation számú kondáiból a nagy kocát, a lógós fülű nagy kocát szerette
legjobban. Ángliusfajta volt ez a nagy koca. Grassalkovich herceg ajándéka,
volt. Ez a koca mindig kilenc malacot vetett. Tehát nem csodálható, hogy Kárász úr mérgesen ráncolta a szemöldökét, midőn hiába kereste az ángliusfajta
kocát. Vérbe borult az arca. Címeres gyűrűjével nyakon vágta az ágaskodó
hátaslovát. Rekedten ripakodott a nyalka
kondáslegényre:
— Kölyök! Hová tetted a kocám?
A kondás váltig magyarázta, hogy a kocák fiadzáskor keresik a csöndes,
magányos búvóhelyet; tehát a híres koca is majd csak előkerül a rétségből
malacaival, szép malacaival.
Nem hallgatott erre Kárász úr, hanem dühében oly szörnyű ítéletet végzett, ha három nap alatt nem kerül elő a koca, akasztófára húzatja a nyalka
kondást; mert ekkor épp statárium is volt a bolygó zsiványok
ellenében.
A földesúrnak joga volt bíráskodni a paraszt felett akkor is, mikor közöttük vitás kérdések merültek fel. Ezért ő lehetett a bíró és vádló egy személyben. Azt a jogát az úgynevezett úriszéken gyakorolhatta. S az ő ítélete
ellen föllebbezhetett ugyan a paraszt, de csak üres formaság volt az egész.
A jogérzet ebben a még balladákat termő világban annyira eltompult, hogy
senki nem érzett lelkiismeretfurdalást, ha valaki ártatlanul szenvedett börtönt,
vagy halált. Senki nem botránkozott meg azon, hogy a nemes, puszta szórakozásból, kedvtelésből háztetőről vagy fahegyből lelőtte a jobbágyot, mert az.
olyan jópofán üvöltött közben, s mekkorát puffant! Az utazók közönyösen
haladtak el az országutak mentén fölállított akasztófák előtt, amelyeken rendszerint gonosztevőknek minősített valakik függtek elrettentő például, s körülöttük varjú- és hollócsapatok keringtek.
Bár Csongrád megyében eleinte szelíden bánogattak a néppel, amíg a falvak benépesültek és a munkáskézre égető szükség mutatkozott. Azonban 1770'
körül már az uradalmi tisztek úgy verhették a jobbágyot, ahogy erővel győzték.
E kérdésben az uradalmak úriszékei és a vármegye törvényhatósága között
soha nem merült föl vitás kérdés az ítélet szigora miatt. Az elfogott gyanúsítottakat és a bűnösöket első fokozatokban botozással büntették. Birkalopásért
deresen kimérendő 50—100 botütéseket is elszenvedtek esetenként a befogott
delikvensek. Egy híres lótolvajt 150 botütésre ítéltek. Háromszor vehette el.
Ugyanis 50 botütés után hetek teltek el, míg a szenvedő fél fölépült, s egészségesen mehetett a következő 50 botért.
És életben volt az 1751-ben hozott négyféle vallatásról szóló törvény, mely
szerint ilyen kínzásokkal szabad kikeresni az igazságot: először: az ujjaknak
csavarokkal való összeszorítgatása, másodszor: a tolvaj keze hátrakötélen magasba csigázása fölhúzás által, harmadszor: a spanyolcsizma használata; negyedszer: a talpaknak tüzes vassal való égetése.
Csongrád vármegye ezeket a műveleteket holmi kontárokra ebben az időben nem bízta. Havi tizennyolc forintokat kifizetett a törvényszéki hóhérnak a
szakszerűségért.
Mária Terézia, de különösen az uralkodásban anyját követő József, a fölvilágosult uralkodó szigorúan föllépett a kínvallatással folytatott bűnüldözés,
ellen. Az eljárás finomításában ilyen nyalánkságok szerepeltek: a bűnös testi
erejéhez mérten szabják ki a büntetést, ne a bűn nagysága szerint, ha botozásról van szó. Halálos ítéletet királyi jóváhagyás nélkül nem hajthatnak végre.
A halálos ítéletet vasban való hajóvontatásra kell átváltoztatni. Más esetekben vásárok alkalmával nyílt vesszőzéssel tanítani a népeket.
Csongrád vármegye a javítóintézet felállítását még ímmel-ámmal csak elfogadta, de a tortúrázás ellen nagyon kikelt magából. Hová lesz az igazság,
meg a nemesi jog, ha a pálcát is le kell tenni! Ebbeli aggodalmait közölte a
szomszédos megyékkel, és véleményüket kikérte. Arad megye azt válaszolta,.
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.'hogy ebben az ügyben még nem határozott, de úgy véli, ha összejön az illetékes gyűlés, ott helyeslésüket fejezik ki a tortúrázás eltörlése fölött. Csongrád
megye nem nyugodott, külön felterjesztést tett a helytartótanácshoz, tiltakozik,
•és rámutat a tortúrázás eltörléséből származó veszélyekre, és a kínvallatás
meghagyását kéri. Válaszul kapja, hogy őfelsége ezen embertelen vallatási mód
ellen kiadott rendeletét nem vonhatja vissza. Csongrád vármegye urai megszégyenültek ugyan, de a bot büntetésért még egy ízben alázatosan esedeztek.
.Ha már a körmök letépdesése, ujjak kicsavarása, a talpak megégetése el is
tiltattatott, legalább a vigasztaló botbüntetés csak maradjon a szelídebb erkölcsök érdekében!
Hanem Kárász uraság a kanászáról ezekben az években ítélkezett.
Búsult a nyalka kondáslegény
...
.Avagy, mely' emberfia ösmeri ingoványos, náderdős réteknek
vízikígyótól,
toportyánféregtől
búvott csalitját? Estenkint mind szomorúbban és szomorúbban furulyázgatott
a kert alatt; ámde a kisasszony ablakán nem tárult ki
•többé a zsalu. Most már horgosi Kárász úr a puccos frajlákkal együtt maga is
vigyázott a bánatos tekintetű, selyemhajú kisasszonyleányára.
Már nótát is
•daloltak a szép kanászról:
Elveszett a koca
Kilenc malacával,
Kesereg a kanász
Kis
tilinkójávál.

Ha meg nem kerülnek
Harmadnap estére,
Akasztófa halál
Lesz annak a vége!

A koca három nap múlva csakugyan nem került elő. Az uraság hajdúi vasra
verték a kondáslegényt.
Siralomházba zárták. A földesúr a
cigány-postással
„úri széket" hívatott össze. A szomszédságból két-három táblabíró-cimbora,
az
uradalmi ügyész, íródiák ..., íziben együtt ült a tekintetes szédria. A törvényterem ablaka alá a derest, a pálcáztató fapadot ilyenkor állították ki. Az urak
éheztek már az úriebédre, s mint tehát Kárász úr is kívánta: rövidesen
végez.tek a kanásszal. Az ítéletet sebtiben diktálták lúdtoll alá:
„Minekutána elpusztította az földesúr kocáját az betyár kanász, ezen hit•ván cselekedetijért
méltónak ítéltetik az akasztófára."
Hiába könyörgött Kárász úrnak a felesége. Szép kisasszony-lánya
is hiába
rimánkodott sírva; majd beleszakadt a szíve is. Kárász úr nem engedte el az
ítéletet. Az udvari cigány, postás és kályhafűtő is egy személyben, még aznap
,délután akasztófára húzta a szép kanászt...
A földeskisasszony
hófehér ágyában lázrémekkel vívódott. Odakünt pedig a hűvös éjszakai szél ködös kézzel
.simogatta az akasztott legény fagyos arcát, puha fekete
haját...
Másnap még alig virradt, a cselédség kiáltozva rohant az
udvarházhoz.
— Megkerült a koca kilenc malacával.. . Megkerült!
A cselédek ugyanis az akasztófa alatt találták a híres kocát. Sáros, tüs.kés, sörtés hátát dörzsölte az akasztófához. Körülte kilenc kis kövér malac
röfögött.
A kanászt menten levették az akasztófáról. Szép Kárász kisasszony
varrogatott neki halotti fehérneműt. Minden öltésre bús könnyet hullajtott.
Midőn
pedig a halottmosó öregasszonyok öltöztetni kezdték a szép halottat,
arany
medálját találtak a nyakán. A medáljába grófi név és címer volt vésve,
bizonyságul, hogy a szép kanászlegényt aranytalpas bölcsőben ringatták. Midőn Kárász úr látta ezt a gyémántokkal rakott drága medálját, ijedten vakarta a fejét, mert eszébe jutott az a kurenslevél, amelyben, kinek-kinek illett,
adatott
tudtul, hogy: „a Kaplonyi fiatal gróf, ki ellenfelét duellumban lőtte agyon, kerestetik és elfogandó".
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Kárász úr tehát a kurrentált grófi fiút akasztatta föl. Midőn ez nyilvánvalóvá vált, Kárász urat erőszakos cselekedete miatt főbenjáró pörbe fogták.
A horgosi földesúr feleségét küldötte Bécsbe a szép királyasszony
kegyelmét
esdekelni. Az asszony aranyat is gazdagon vitt Bécsbe .., Mária Terézia szép
királyasszony a Kárászné számos síró esdeklésére kegyelmezett is Kárász úrnak. Ámde Kárász úr a puszta dombja alól a kondás-gróf holttestét
úrirendhez illőleg temettette el. Vaskoporsóba tétette. A szegedi nagy harangok zúgtak-búgtak. Kilenc alsóvárosi barát, papi díszben, gyalog kísérte a vaskoporsót,
noha a horgosi puszta Szegedtől távol esik. A Kárász úr városi háza. előtt
(a jelenlegi Klauzál téren) temették el a vaskoporsót. Kárász úr a szép grófi
kanász sírja fölé még szent Háromság-szobrot is építtetett, mely mindmaiglan
híres Szegeden, melynek újított mása a palánki öreg Demeter-templom
előtt
ékeskedik. A Kárász úr szép leánya pedig szomorúságáról vált
emlékezetessé.
Pártában maradt...
Amíg élt: mindennap imádkozott a vaskoporsó fölé emelt
szent szobornál.
TOVÁBBÁ
II. József török elleni háborúi idején Dél-Magyarország felvonulási terület
volt, s a gyakori katonai szállítások Horgoson át is bonyolódtak, hol a szekerek, a téren, pihenőt tartottak; ugyancsak itt váltott lovat Szeged után először
a kor gyorsvonata és gyorspostája: a delizsánsz, úgy, hogy a kilencvenes években Horgos postaállomás is, külön postamesterrel. Ugyancsak ebben az időben
jönnek létre a községi igazgatás szervei is: a Magyarországon dívó szokásjog
alapján a jobbágyfalvak elöljárókat választottak, mégpedig bírót és néhány
esküdtet, azzal, hogy a bírói tisztségre a földesúr három személyt jelölt ki a
lakosok közül, s e három közül egyet választott meg a falu lakossága. A bíró
és az esküdtek a földesúr befolyásával közvetlenül intézték a közügyeket,
gondoskodtak az országos adók méltányos kivetéséről, behajtásáról, kezelték a
közvagyont, gondoskodtak a közrendről, ítélkeztek kisebb peres ügyekben.
A kilencvenes évek végén a megye Horgoson is szervez hadnagyi állomást,
amely tulajdonképpen a bűnüldöző szerveknek, a későbbi csendőrségnek
csírája.
Á XIX. század elején Horgos fejlődésben utoléri és el is hagyja Csongrád
megye Tiszán inneni járásának két korosabb települését: Algyőt és Tápét;
Csongrád és Szeged után e járásban egyedül Kis Telek előzi meg. Lévén azonban, hogy Szeged nem tartozott a megyéhez, így Horgos a jelzett járás harmadik nagyságrendű települése volt. Horgos lakossága a Kárász-uradalommal
együtt osztotta a napóleoni háborúk terheit pénzben, fuvarban, természetben
és „inszurgensek", katonák kiállításában és felszerelésében. Ugyanakkor a politikai jogok tekintetében Horgos népe sem a megyei, sem az országos ügyek
intézésébe nem szólhatott bele: 1829-ben Horgoson a megyei összeírás nyolc,
választójoggal rendelkező személyt talált — főképp a Kárász család felnőtt
férfi tagjait!
A falu az 1827. évi megyei összeírás szerint már 274 házból állott, lélekszáma pedig 1999 volt. Ily nagy lélekszámú község az iskolát sem nélkülözhette. Bár a kor viszonyaihoz mérten már a templom építése után tudunk Horgoson kántor-tanítóról, tehát egyházi iskola a templom és a parókia körében
már a XVIII. század végén létezett, külön iskolaépület emelésére 1839-ben
került sor. Mégis, alig hat évvel később a megye által kiküldött bizottság a
következő jelentést tette: „1845. jan. 22-én Horgoson megjelenvén, a bizottság
az iskolát a következő állapotban találta: Van a helységben rossz karban álló
iskola, hol 143 fiú és 92 leánygyermek egy tanító által együtt taníttatnak;
azonban tekintve a nép számát, még csaknem annyi iskolába járó gyerek
van..."
2 Tiszatá]
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A magyar polgári forradalom Horgos népét csak a nemzeti harcok vonalán érintette: a horgosi nemzetőrség főleg a Szeged körüli harcokban vett
részt, valamint 1849 tavaszán Kanizsa szerbektőli visszafoglalásában. Szociális
síkon a horgosi szegényparaszt kielégítetlen maradt, földet nem kapott, a Kárász-birtok — habár Kárász Benjámin a forradalomban való aktív részvétele
miatt kompromittálta magát a dinasztia előtt — a Bach-korban is érintetlen
maradt a Kárász család kezén.
A családalapító Kárász Miklós szegedi főjegyző Mária Terézia idejében
Szegeden a Palánki utcán kúriát építtetett, de leírás nem maradt róla. Dédunokája, Kárász Benő lebontatta s helyébe a mostani palotát építtette 1845ben. Kossuth több ízben ellakott benne, néha családostul, 49-ben a kormány
nagy része s különböző biztosságok itt működtek. Utolsó magyarországi beszédét ennek erkélyéről mondta.
A Kárászok pénzügyileg is támogatták a szabadságharcot, ám ezért különösebb hátrányt nem szenvedtek.
Ez a ház olyan főúri fénnyel volt bútorozva, hogy 1853-ban Ferenc József
elszállásolására is elég díszesnek találta az udvari szertartásmester. Hanem
éppen akkor vetődött haza külföldi útjából a tüzes kuruc érzésű ifjú Kárász
Géza, s a kapu alatt a burgzsandárokat és leibgárdistákat látva, iszonyú lármát
csapott: „Ki eresztette be a szobámba azt a büdös osztrákot?..." Az éktelen
lármára Kárász Benő az udvarra rohant, az összeszaladt hajdúkra és inasokra
ráparancsolt: „Hamar szorítsátok be az ifjú urat a kocsiszínbe, és zárjátok rá
az ajtót!" A markos fogdmegek pogány munkával hajtották végre a parancsot
a keményen ellenálló fiatal földesúron, s a német testőrök csak sejtették a
tülekedés okát.
Jelentősebb változást hozott azonban a forradalom a volt horgosi telkes
jobbágyoknak, a kialakuló kis- és középparaszti rétegnek. Megszabadulva a
hűbéri szolgálmányok terhétől, a robottól, dézsmától, kapitalista tulajdonba
véve megmunkált földjüket, bérmunkásként alkalmazva a tegnapi uradalmi
zselléreket, a betyárvilág mozgékony elemeit, szorgos munkával fejlesztették
birtokukat — és egyben a gabona-, paprika- és szőlőtermesztést.
1863-ban vasútállomást kapott, vasúti távírdát, majd 1870-ben községi
távíróvonalat Szeged, Szabadka és Kanizsa felé. A törvényhatósági utak kiépítése, majd 1873-ban a zentai, 1886-ban a kanizsai Tisza-híd felépülése egyre
növelte Horgos átmenő forgalmát és ezzel vonzerejét is iparosok, kereskedők
letelepülésére. Mindezt betetőzte az 1889-ben megnyitott Tisza menti vasútvonal, amikor Horgos közvetlen vasúti összeköttetést kapott Kanizsával, Zentával, Becsével, és kisebb vasúti gócponttá növekedett.
A kiegyezés utáni gazdasági fejlődés kulturális téren is éreztette hatását:
a horgosi gazda most már a megyei, az országos politikai és társadalmi életbe
is fel akarta küzdeni magát: fiait Szegedre küldi iskolába, érdeklődni kezd a
társadalmi élet, az újságok, a politikai pártok és a kor mozgalmai iránt.
H o r g o s n a g y k ö z s é g Csongrád megye Tiszán inneni járásához tartozott, melynek székhelye Kiskundorozsma volt: mindemellett a község teljesen
Szegedhez gravitált, ott volt járásbírósága, telekkönyvi hivatala, adóhivatala,
oda vonzották gazdasági és kulturális érdekei, s egyedül országgyűlési választókerületének központja volt Tápén. A századfordulón Horgos területe 18 539
katasztrális hold, lakóinak száma 7275, melyből Horgoson lakott 4931, Horgosi
Királyhalmon 552, Budzsákban 112, Kishorgoson 260, Kőrösoldalon 609, Öttömöspusztán 544, a többi határrészben — Kamaráson, Nagyálláson, Nagymajorban, Pörösön, Szelevényen és Szentpéter-pusztán — összesen 267 lakos. A községben az 1900. évi népszámlálás és összeírás 1176 házat talált, míg tíz évvel
később, 1910-ben már 1533 házat és 8037 lakost.
Az első világháború, majd az azt követő politikai változások Horgos fejlődését megállították. A mozgósitás elvitte a legtermelékenyebb munkaerőt, a há18

borús rekvirálások kimerítették a tartalékot. A trianoni béke Horgost elvágta
piacától, minimálisra csökkentette az átmenő áru- és személyforgalmat; a lakosság megszállókként fogadta a szerb királyi hadsereget s ellenszenvvel a SzerbHorvát-Szlovén Királyság elnemzetlenítő kormányintézkedéseit, mindenekelőtt
a királyi agrárreformot, amely a horgosi napszámost, földmunkást kisemmizte,
és egyholdnyit sem adott nekik a 150 éve általuk művelt nagybirtokból.
A királyi agrárreform Horgoson öt birtokost érintett: a Kárász-, a Reökés a Vermes-birtokot, valamint a közlegelőket birtokló úrbéri közösséget és a
politikai községet. A kisajátítás legsúlyosabban érintette a politikai községet,
mely 572 kat. hold jövedelméből a községi közigazgatás és háztartás kiadásait
fedezte, s amelynek a földreform mindössze 100 holdat hagyott. Ugyanakkor
a Kárász család kezén 1170 hold maradt meg. Az új telepesek legnagyobb
része Magyarországról és Romániából hazatelepült délszláv, optáns volt —
mintegy 150 család —, valamint Gyála és Keresztúr szomszédos bánáti községekből áttelepített kolonista — mintegy 100 család — és mintegy 20 világháborús önkéntes család. Az új telepesek kezdetben kellő eszközök híján a
kapott földet képtelenek voltak gazdaságosan megművelni, támogatást a kisajátított község — amely csak egyre növekvő pótadókkal, a robot újbóli bevezetésével tudott úgy-ahogy saját problémáival megküzdeni — nem nyújthatott. Ennek tudatában a telepesek a kormányzatot ostromolták kéréseikkel,
s annak támogatásával építették fel Kis-Gyálát — a kanizsai úton — az akkori
Horgostól mintegy három kilométernyire.
A századfordulón a horgosi uraságok gazdasági bajai annyira nyomasztóak
lettek, hogy az Európa-szerte híres Kárász-féle műgyűjteményt párizsi árverésen szélnek eresztve kótyavetyélték el. E gyűjtemény egyike volt a nevezetesebb hazai magángyűjteményeknek. Nem annyira a tárgyak nagy száma,
mint a gyűjtő rendkívül finom ízlése által tűnt ki s még az által, hogy áránylagos kicsinysége mellett is igen sokféle korszakot és technikát ölelt fel és
képviselt mindig jellemző, sokszor kiváló darabokkal. Mindössze 86 darabból
állott a gyűjtemény. Ebből hét az őskorra esik, egy az egyiptomi, nyolc a népvándorláskori, kettő a román, kettő a csúcsíves, negyvenkilenc a renaissance,
három a rokokó és tizenöt darab a kínai ízlést képviselte, őskori csoportjának
dísze a spirális fibula, mely különösen jellemzi a magyar csoport leleteit, továbbá egy dudoros aranykorong, melynek formája rézkorunkra jellemző. Híres
darabja még egy sodronyos aranydiadém, melyhez hasonló a Magyar Nemzeti
Múzeumban is csak kettő van.
A századfordulón kezdett kiéleződni Horgoson az osztályellentét a nagybirtok és birtokos parasztság, valamint a föld nélküli, legnagyobbrészt agrárproletárság között. Az 1916-ban lezajlott országos aratósztrájkokban már a
horgosi földmunkások is részt vettek: Reök István birtokán beszüntették a
munkát az alacsony napszám és kommenció miatt. Szervezettségük azonban
alacsony fokon állott, s így 1918—19-ben, az őszirózsás forradalom idején sem
tudtak a községben irányító forradalmi tényezővé válni: erejükből csak spontán zavargásra, a háborús gazdagok, a katonai szállítmányok fosztogatására, a
Kárász-birtok kamarási erdejének irtására tellett. Szervezettebb földmunkássztrájkokra csak a harmincas években került sor, a gazdasági világkrízis éveiben. Ekkor már valamelyest magára talált Horgos a jugoszláv államban, új
piacok felé orientálódott, főleg Szabadkához kötötték gazdasági és forgalmi
érdekei.
A második világháború, a Horthy-megszállás a Trianon előtti szervezeti
formáról és társadalom-gazdasági nívóról akarta folytatni az életet: Horgost a
zentai járásból ismét „visszakebelezték" a kiskundorozsmai járásba.
A bizalom az új, szocialista Jugoszlávia iránt akkor kezdett gyökeret
verni, amikor 1946-ban — kisajátítva a nagybirtokot — a horgosi magyar
földmunkás és kisparaszt is földet kapott. Ezt a bizalmat az újjáépítés korában
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a terményfölöslegek kötelező beszolgáltatása — ami nem volt népszerű intézkedés — sem tudta megingatni. De megmutatta, hogy a horgosi nép hazája
ott van, ahol a munkája termékével, munkája eszközeivel rendelkezik, ahol
ezt a jogát elismerik és tiszteletben tartják.
Fönnállásának kétszázadik évfordulóját tavaly ünnepelte a kulturális célok szolgálatába állított Kárász-féle kastélyban. A mezővárossá cseperedett
Horgosnak ipari-mezőgazdasági üzemei füstölögnek; paprika-, paradicsomfeldolgozója, nagy almagazdasága, bortermelése s vidámsága.
Míg pöszögő tűzön, bográcsban rotyog a birkapaprikás, ezüstpikkelyes lajbikban, a juhászi nemzet viseletében, pásztorolja az ételt két horgosi atyafi.
Az ittvaló finom fehér boroktól amúgy is kipirosodva szólnak, valami büszke
katona láttán, hogy: egyszer, de tán a csúnyábbik világban oda, nagy déli
melegséges időben vándorolt a juhász valami kisebb városszéle aljában, a
szamara megpakolva pekvanccal, ami alatt nem szívesen kocorászott az istenlova. Hűvösben lustálkodtak a jóllakott katonák, odacsúfolódnak a juhásznak,
hogyhát kend meg ni, fényes nappal hogy de veri a feleségét. Mármint a szamarát. Mire a juhász sem lévén egészen fejreesett, csak visszaköszön a válaszszal, hogy de mennyire püfölöm a rusnya férgét, hisz örökké a katonák után
leskelődik, most is az őrmester úrban gyönyörködik!
Dobos János zentai levéltáros barátom pedig az ünnepség kapcsán még
ezt írta papírra:
Horgos legújabbkori történetében legnagyobb jelentőséggel a szocialista
önigazgatás bevezetésén kívül az államközi kapcsolatok békés kibontakozása
és fejlődése bír. Ez a folyamat az elmúlt tizenöt év alatt Horgoson fél évszázad
elmaradását pótolta. A szocialista Jugoszlávia és Magyarország kapcsolatainak
bővítése és elmélyítése ehhez még további távlatokat nyitott.
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