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zás előtt

1030-as években. A Szent Mihály tisz-
teletére alapított Benedek-rendi apát-
ság első romlása a kun lázadások 
során, az 1280-as években kezdődött, 
ezt követően Erzsébet királyné, Nagy 
Lajos király édesanyja építtette újjá 
az aracsi monostort. A templom kö-
rüli település fénykora a 15. századra 
tehető, majd újabb pusztítások követ-
keztek: 1536-ban a város a pestisjár-
vány következtében elnéptelenedik, 
majd 1551 szeptemberében a török 
foglalja el Aracs megerősített kolos-
torát. Azóta már lassan 470 éve pusz-
tában a templom, amihez számos 
legenda és monda fűződik, melyek 
titkos alagutakról, kincsekről, tün-
dérekről, csodákról szólnak. Viszont 

a hiedelmektől függetlenül is csodás 
a pusztatemplom, sőt már az is meg-
rendítő, hogy a 26 méter hosszú és 
15 méter széles, faragott mészkővel 
díszített téglaépítmény a történelem 
viszontagságai ellenére egyáltalán 
még áll. Aki Délvidéken jár, ne mu-
lassza el meglátogatni, mert páratlan 
látványban és élményben lehet része!

Torda, a színmagyar település 
a szerb tengerben

A Kárpát-medencében három Torda 
nevű település található: Erdélyben 
Aranyostorda, Magyarországon Bi-
hartorda, Délvidéken pedig Toron-
táltorda. Ez utóbbi Zentától mintegy 
60 kilométerre, a közép-bánsági kör-
zetben, a román határhoz viszony-
lag közel helyezkedik el. A délvidéki 
Tordáról erdélyi tordai ismerőseim-
től hallottam, akikkel testvértelepü-
lési kapcsolatban állnak, így ottjár-
tunkkor mi kiruccantunk a bánsági 
Tordára, amely a szerb tengerben az 
egyetlen többségében magyarlakta 
település a környéken. Mezőgaz-
daság iránt érdeklődő újságíróként 
külön élmény volt ide ellátogatni, 
hiszen egy működő mezőgazdasági 
szövetkezetet is láthattam, ami nem-
csak papíron, hanem a valóságban 
is létezik. Délvidék lakosságának 
mintegy 60 százaléka ma is mező-
gazdaságból él, így létfontosságú 
számukra, hogy a termelést és az 
értékesítést is próbálják közösen 
szervezni, amivel nemcsak a költsé-
gek csökkennek, hanem a termelés 
hatékonysága és jövedelmezősége 
is jobb. A növénytermesztésből szár-
mazó soványabb bevételt a tordaiak 
az állattenyésztésből pótolják, hi-
szen az élő állatnak, a tejtermékek-
nek és a húsnak viszonylag jó ára 
van a régióban. A jövedelmek nem 
túl magasak, de összességében az 
árak is mérsékeltebbek, így aki nem 
Nyugat-Európában, hanem helyben 
maradva akar megélni, annak mező-
gazdasági termelésből is sikerülhet 
ez a törekvése.

Az elöljárók szerint az emberek 
a magasabb uniós agrártámogatá-
sok miatt várják az Európai Unió-
hoz való csatlakozást. Ettől remélik 
a fellendülést, hiszen Szerbia ipara 
1990 után gyakorlatilag tönkrement. 
A csatlakozást ellenzők ezzel szem-
ben azt állítják, hogy ha az ország 
bekerül az Unióba, a mezőgazdaság 
is tönkremegy, hiszen a vámmen-
tesség következtében az országot 

elárasztják az olcsóbb külföldi áruk. 
A délvidéki piacokon sok helyi friss 
zöldséggel és gyümölccsel talál-
koztam, jóval kevesebb a török meg 
a más eredetű áru, mint mifelénk, 
Erdélyben. Ez azt mutatja, hogy a 
hagyományosan jól működő délvi-
déki mezőgazdaság nemcsak az or-
szág gabonatermelő régiója, hanem 
minden más haszonnövényt is meg-
termelnek a kövér földeken. A helyi 
polgármester szerint a csatlakozás 
utáni gondokat úgy lehetne elkerül-
ni, ha a hazai termelők több állami 
támogatást kapnának, hogy az EU-s 
tagországgá válásig áruik piacké-
pessé váljanak.

Tény, hogy a délvidéki ember 
nagyon szereti a földjét, szeret dol-
gozni. Megtermelt áruja egészséges, 
hiszen viszonylag kevés vegyszert 
használnak, csupán a technológiát 
kellene fejleszteni, hogy a termelést 
olcsóbbá tegyék. Az országnak így 
is egyik legfontosabb exportcikke a 
mezőgazdasági termék. Azt mond-
ják, a rendszerváltás előtt a Vajda-
ság látta el élelmiszerrel egész Ju-
goszláviát, és még exportra is jutott. 
Ma már az élelmiszeripar is gyengél-
kedik. Kérdés persze, hogy az EU-s 
tagságba vetett bizalom mennyire 
hozza be a hozzá fűződő reménye-
ket, és abból mekkora haszna lesz a 
Kárpát-medence legjobb termőföld-
jeivel rendelkező Délvidéknek.

A bánsági magyar szórványlét 
Szerbiában sem túl szívderítő. A 
tordaiak önszerveződése példás, 
de a pár tíz magyart számláló kör-
nyékbeli és távolabbi településekről 
elsősorban a fi atalok távoznak. Ha 
nem külföldön, akkor a tömbmagyar 
településeken vagy a legfontosabb 
délvidéki magyar központban, a 36 
százaléknyi magyarsággal rendelke-
ző Szabadkán igyekeznek állást és 

lakást találni. A szórványmagyarok 
megtartásában Délvidéken is a tör-
ténelmi magyar egyházak vállalnak 
oroszlánrészt. Szerbia lakosainak 
5 százaléka katolikus, 3 százaléka  
muzulmán és egy százaléka pro-
testáns (a többiek az uralkodó orto-
dox, más néven pravoszláv egyház 
tagjai). 1972-ben nevezték ki az első 
apostoli címzetes magyar püspököt 
az akkori Jugoszláviában, 1988-ban 
lett felszentelve Nagybecskereken 
a bánsági terület első megyés püs-
pöke, Huzsvár László személyében. 

Nagybecskereken leánykollégiumot 
tart fenn a katolikus egyház, ahova 
a környező településekről gyűjti ösz-
sze a fi atal lányokat, Muzslán pedig 
fi úkollégium működik. De mindkét 
helyen egyre apadó gyerekutánpót-
lással.

Helyi ízek helyi alapanyagból

Számomra a délvidéki kis zöldség- 
és gyümölcspiacok jelentették a 
legnagyobb élményt, mert felidéz-
ték bennem azokat a rendszerváltás 

utáni éveket, amikor az emberek 
nem a nagyáruházakból vásároltak 
meg minden élelmiszert, hanem a 
környékbeli termelőktől. Aki végig-
utazik a délvidéki magyar falvakon, 
most is sok helyen látja a feliratot ka-
pukon, hogy eladó búza, napos csi-
be, vágócsirke, sajt, kacsa, liba, sőt, 
felsorolni is nehéz, mi mindent meg 
tud vásárolni a közeli városok lakos-
sága a helyi termelőktől. Az európai 
uniós csatlakozás előtti, délvidéki 
sajátosság az is, hogy sok faluban 
működik helyi kisvágóhíd, ahol a 

lakosság és a helyi, piacra terme-
lő agrárvállalkozók marhát, juhot, 
kecskét vagy disznót egyaránt vág-
hatnak, viszonylag olcsó áron. Sok 
tanyán találkozhat az ember népes 
állatállománnyal, gyöngytyúkok-
tól, pulykáktól, lúdtól, kacsától vagy 
futkározó malacoktól kezdve kecs-
kékig vagy tehenekig. Sok az olyan 
földműves gazdacsalád, amely ma 
is ősei mesterségéből él. Drukkolok, 
hogy az annyira várt európai uniós 
csatlakozás ne okozzon túl nagy csa-
lódást nekik.

Szabadka bejárata a kétnyelvű táblávalAz aracsi romtemplom látványa kívülről

Csendélet a bánsági Tordán




