PADÉ MONOGRÁFIÁJA ÉS MONOGRÁFUSA,
HERRESBACHER JÓZSEF
Észak-bánáti kántortanító és postamester volt, aki csaknem fél évszázadon
át szolgálta Padé közoktatását, élő tanúja volt egy falusi iskola olykor kínosan
lassú fejlődésének. Herresbacher József Bolyon született 1845. január 20-án,
és Szajánban hunyt el 1917. január 26-án. A tanítóképzőt Szegeden fejezte be,
1862-ben Nagyteremiára (Kis-Küköllő vm.) került segédtanítónak, majd 1864ben, ideiglenes jelleggel Padéra nevezték ki. Itt korábban az egyházközség és
a közbirtokosság által fenntartott elemiben laikus tanítók tanították a betű
vetést és a számtant, s ők énekeltek kántorként az istentiszteleteken és a te
metéseken. 1830-tól egy-egy németszabó, takácsmester és fazekas volt az is
kolamester, az első diplomás kántortanító csak 1857 és 1863 között működött
- ekkor szerezték be az orgonát is -, majd egy évig ismét egy laikus állt a
katedrán, egy dohánykertész, így aztán az orgona is elnémult.
A 19 éves Herresbacher József érkezése után több képzetlen személy már
nem került az iskolába, ha nehezen is, de megszűnt a laikus tanítóság intéz
ménye. Ők egyébként, szinte szabályszerűen, saját házaikban berendezett tan
termekben tanítottak, az első iskolaépületet valójában 1854-ben építették. A
fiatal tanító ideiglenes kinevezésének állandósítását végül is elfogadta, s lete
lepedett Padén. Eleinte 150-200 gyermek is járt az osztályába, úgyhogy egyik
első dolga az volt, hogy felállítson egy két tantermes iskolát, ami nem is volt
kis feladat, mert a szegény község egy tanítót sem tudott eltartani, hát még
kettőt. Herresbachernek 1877-ben végül is sikerült tető alá hoznia a tervezett
iskolát, s még egy tanítót alkalmaznia, ezúttal is az egyház hathatós támoga
tásával. A tanítóság szerény jövedelmét részben a plébánia, részben a birto
kosság biztosította, ő viszont, a maga részéről, úgy gondoskodott a másik ta
nító ellátásáról, hogy lemondott javára a kántorságról, illetve az ezzel járó
jövedelemről, s a postán vállalt különmunkát. Amikor 1901-ben nyugdíjba vo
nult, 1913-ban pedig végképp elhagyta a falut, Padén öt tanító dolgozott egy
tágas, négy tantermű iskolában. „Vesd össze ezt az 50 év előtti idővel!" - írta
naplójában.
A padéi postát Kaufmann Nándor egykori uradalmi tiszttartó alapította
1864-ben. Korábban egy uradalmi cseléd járt Kanizsára, illetve később Adára,
s hetente egyszer-kétszer kézbesítette a postát a földesúrnak. Kaufmann halála

után, 1872-ben, Herresbacher vette át a postát, és családi vállalkozással fej
lesztette. A századfordulóra - a vasút megjelenésével, a távíró és a lelefon
bevezetésével - már tekintélyes jövedelmet hajtott. A nyugalmazott tanító
1913-ig vezette a postát, majd betegsége miatt feladta, s fiához költözött Szajánba.
Még volt azonban annyi erő benne, hogy emlékeit, naplójegyzeteit, össze
gyűjtölt dokumentumait feldolgozza, s csaknem 70 gépelt oldalon elkészítse
Padé történetét (A Torontál vármegyei Padé és a vele egybeépülő Magyarpadé
községek monográfiája, 1914). Mint maga is közli előszavában, megjelenteté
sére nem számított, a két falunak ajánlotta fel megőrzésre. „Ha fél század múl
va ismét akad valaki, akit érdekel a múlt, talán hasznát veheti" - írja. Kézirata
később bekerült a Kikindai Levéltárba, ott várja porosodva az érdeklődőket.
(Fia, Herresbacher Dénes plébános nem számított az utókorra, s 1926-ban
saját kiadásában jelentette meg saját írását, Száján történetét.)
Az alábbiakban Padé monográfiájából adunk közre részleteket.
KALAPIS Zoltán

A TORONTÁL VÁRMEGYEI PADÉ ÉS A VELE EGYBEÉPÜLŐ
MAGYARPADÉ KÖZSÉGEK MONOGRÁFIÁJA (1914)
Birtokosai, lakói
Padé területe a XV. századig Csanádmegyéhez tartozott, s a Csanád nem
zetség ősi birtoka volt.
Az 1256. évi osztály alkalmával Kelemenős bán fiainak jutott, kinek uno
káját, Tamás ispánt, IV. László király 1285. április 26-án megerősíti itteni bir
tokaiban. Az 1337. évi osztálykor az egész falut a Makófalvi család kapta.
1479-ben Frank László és János szerepeltek mint itteni birtokosok.
A török hódoltság kezdetén szerbek telepedtek ide és 1557-58. évi össze
írás alkalmával a temesvári defterdár 40 családfőt talált itt. Ferdinánd király
előbb Cserepovics Gáspárnak, majd ennek halála után Szentgotthárdi Már
tonnak, Dóczi Gergelynek és Kelemennek adományozta. 1582-ben csak 5
szerb juhász lakta, 1653-ban a garamszentbenedeki konvent Bélteki Pált és
Olass Pált iktatta be birtokába.
A törökök kiűzése után ismét népesebb volt és 1717-ben 20 ház volt, de
lakosai 1725-ben elhagyták és a csanádi tiszttartóság csak lassankint tudta
őket ismét összeszedni.
1779-ben kebelezték Padét Torontál vármegyébe, amikor gróf Niczky Kris
tóf elnöklete alatt a megye újra átalakíttatott. Ez időben kincstári terület volt
s attól vette meg Ormódy István 1781. augusztus l-jén a Bécsben megállapított
kikiáltási ár mellett. Padé 40 790 forinttal bocsáttatott árverés alá. (I. m. 448.
1.) Az 1781-ben készült térképen áll, hogy Ormódy (nem Ormosdy) István kap
ta kérelmére.

Ormosdy nem sokáig bírhatta, mert Diván Konstantin Torontál vm. tábla
bírája, ki 1806-ban február 9-én nyerte meg a „padéi" előnevet, mint padéi
földesúr a vármegye 1801-ben nemesei sorába iktatta be (539. 1.).
Ez időben épülhetett föl ama kastély, mely a jelenlegi r. k. templom mögött
egy park közepén állott, később pedig leégett, hatalmas pincéje azonban fenn
állott az 1880-as évekig, mert csak akkor bontatott le. E kastélyban lakott a
földesúr, melléképületeinek téglaalapját a templomtól nyugatra, a községháza
előtti téren még 1865-ben is találtam.
Midőn ezen kastély leégett, a földesúr a jelenlegi Herzl-félc házba költö
zött, mely eredetileg korcsmának készülhetett. Ez lett a kúria. Az utcán túl
volt az urasági kert, mely kőkerítéssel, a négy sarkán kerek őrtornyokkal volt
ellátva. Ez utóbbiak közül a két északit csak 1863 és '65-ben bontották le.
Az eredeti urasági park előtt, talán a jelenlegi r. k. templom előtt urasági
telkek voltak. A főutca nyugati oldalán, a parkkal szemben állott a gazdasági
udvar a tiszttartói lakkal, cselédlakásokkal s istállókkal, lejjebb az utca sarkán
a plébánia, ettől délre szabad helyen a templom. Az utca jobb oldalán a park
kal -jelenleg plébániakert - az érig szérűs kert volt. Ez így maradt még akkor
is, midőn a kastély leégvén, új lakásba költözött. Az új templom fölépülte után
a régi elé épült a nagy magtár.
Diván Konstantinnak neje Koits Katalin volt. Fiai György, Konstantin és
Nana, utóbbi kettő még a múlt század elején meghalván, egyedüli örököse lett.
1814-ben Diván György, ki az 1784-ben a kincstártól idetelepített dohány
termelő magyar családokat megszaporítani igyekezett, s 1839-ben tényleg gya
rapított is azzal csalogatván őket, hogy külön községgé alakulhatnak. ígéretét
beváltotta, mert egy régi magyarpadéi községi pecsétnyomón, melyen két ke
resztbe tett dohánylevél az 1840. évszámot mutatja, bizonyíték arra, hogy Ma
gyar-Padé község áll, melynek ugyan bírája s egyéb elöljárói voltak, de külön
jegyzője nem. Ez időtől fogva Padéból két község lett: Magyar- és Szerbpadé.
De míg Szerbpadé megtarthatta ama területeket, miket őseiktől örököltek,
Magyarpadénak semminemű ingatlana nem volt, kivéve azon területet, ame
lyen házuk állott. De Magyarpadé házai évről évre szaporodtak, mert a ház
hely urasági tulajdon volt.
Diván György birtoka befásításával nagy érdemet szerzett. Nemcsak a Tisza
s Aranka ártereit ültette be fűz nyárfákkal, hanem a déli részén a később is
fennmaradt Erdőt is többnyire nyár-, nyír-, és platánfákkal ültette be, de min
den főútját is, mely birtokán át vezetett. így az Adára vezetőt kétszeres, a Morotvára vezető utat egyszeres fasorral ékesítette. Hálával emlegethették azok,
kik a nyári forróságban Adáig árnyékban mehettek.
Diván György első neje Ritterich von Radmansburg báróné volt, kinek fia
Konstantin 1833.-1838 közt meghalt. Leányai Katalin (meghalt Padén 1872ben) férjezett Rákóczy Parcsetich N., Helén férj. Kotzó Pálné és Mária (meg
halt 1833-ban) férj. Szávits Gergelyné.
Diván második neje Jannus Paulina, kitől Irene nevű leánya született, meg
halt 1860-ban mint férj. gróf Roggendorf Róbertné.

A birtok fölosztása
Diván György 1856-ban Bécsben elhalálozván, a birtokot második neje
egyedül akarta bírni, mivégett első nejétől származott gyermekei pert indítot
tak a mostoha ellen, s ezt meg is nyerték. A mostohát kielégítették, mint hal
lottam, a bécsi nagy házat a „Divánhof'-ot engedték át neki, a birtokot pedig
1862-ben 40 részre osztván, maguk közt fölosztották. E szerint:
Második nejétől született Irene (férj. gróf Roggcndorfné) kapott
11
ennek gyermekei Aladár, Andor, Marcsa (férj. Simon, Pálné, Berlin)
5
Első nejétől született Katalin (férj. Parcsetichné)
8
Első nejétől született Helén (férj. Kotzőné) leánya Gizella (férj. Issekutzné)
4
Első nejétől született Helén (férj. Kotzóné) leánya Jolán
(férj. Gyertyánffyné)
4
Első nejétől született Mária (férj. Szávitsné) fia Szilárd
(második neje Rankovits II.)
4
Első nejétől született Mária (férj. Szávitsné) fia Sándor (neje Desko Eugénia)..4
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Ezenkívül a községi területből is kapott mindegyik egy-egy uradalmi terü
letet.
A jogokkal átvették a terheket is, éspedig: az arankái három híd és a tiszai
zsilip fenntartását, a kegyúri terheket: a templom s paplak jó karban tartását
s a r. k. plébános fizetését.
A birtok felosztásánál tekintettel voltak a földek minőségére s így történt,
hogy a két Kotzó lányra nagyobb terület jutott, mert sorshúzás útján esett
rájuk.
De maradt még sok osztatlan birtok is. Ilyen volt a komp-, vízi-, malomés korcsmajog, a Tisza és Aranka töltése, medre és ártere, továbbá a paraszt
földek közt elhúzódó szikes, vízeres legelők, az úgynevezett excissiók. Ezek
érték ama időben 150 000 forint volt.
Dr. Nuricsány János bécsi ügyvéd, gróf Roggendorf sógora, ki az örökösö
dési pert megnyerte, megegyezés szerint egy tagban 400 holdat kapott, de ez
nem képezett közbirtokossági részt, s azért dr. Nuricsány nem volt közbirto
kos. De az öröklött birtok nem maradt sokáig az örökösök kezében. Gyertyánffy Józsefné, mivel férjének Bogdán (mai Papd) is volt birtoka, még azon
évben eladta részét Kuhner Dávid örököseinek 100 000 forintért. A községben
lévő telkét megvette Szávits Sándor, melyet a mellette lévő telkével szép park
ká alakított át. Szávits Sándor a saját telkén talált kertészlakot használta fel
ideiglenesen lakássá, s midőn ez 1874-ben leégett, a telek hátsó részében levő
cselédlakást alakította át ideiglenesen lakássá, mert szándékában volt a park
ban egy díszes kastélyt építeni. A mostoha idők azonban megakadályozták eb
ben, s eladván birtokát, az új birtokos is megmaradt ama lakásban.
Az 1860-as évek végén a gróf Roggendorf-féle közel 3000 holdas birtok
kényszervétel folytán Kuffler Izsák és Szilberstein kezébe került. 1879-ig Frey
Miksa gazdatiszt által kezeltetett. Ekkor az öreg Kuffler halála után a testvé-

rck abban egyezlek meg, hogy fia, Kuffler Lipól kezelje a birtokol közös szám
lára, ki azután az üres tćrcn, a maglár melletti sarokra házat épített, melyben
családja a nyári hónapokat töltötte. 1898-ban Magyarpadcnak akarta eladni,
de a vótel nem sikerült, s így Kuffler Lipót saját számlájára vette át testvéreitől
a birtokot, de nem élvezhette sokáig, mert már 1899-ben meghall, s a birtok
nejére, Spitzer Bertára szállt, s később veje Hirschlcr Ernő mint meghatalma
zottja intézte cl a gazdasági ügyeket. Spitzer Berta tulajdonosnénak 1910-ben
történt elhalálozásával a birtok kél leányára, Irénre és Józsára szállott, a ke
zelés azonban továbbra is Hirschlcr Ernőn, Irene férjén maradt. 1912-ben par
cellázás céljából eladta a Délvidéki Közgazdasági Bank Rt.-nak Szabadkán,
mely a birtokot nagyobb parcellákban eladta, éspedig a szikes legelőt holdankint 200-350 koronáért, a szántóföldeket pedig 560-1500 koronáért. - A lak
házat megvette 1913-ban Virág János korcsmáros 18 000 koronáért, s azonnal
korcsmának rendezte be. Ugyanekkor vette meg Herczog Fercncz fakereskedő
a nagy magtárt a tágas gazdasági udvarral s csclédlakással szint oly áron s fakereskedés céljára használja, a magtárt meghagyván egyelőre ily minőségben.
E birtok nagyobb tulajdonosai. A bank megtartott 167 holdat, Padé község
vett meg 800-at, Gyárfás és társai 600-at, Hirschl Hermán 210-ct, Hirschl Gyu
la 220-at, Bálint Jenő 190-et, egyesek 552 holdat.
Diván Katalin, férj. Parcsctichné 1872-ben elhalálozván, a birtok Elek fiá
ra, illetve ennek elhalálozásakor nejére, Dadányi Konstantin és két fiára:
Adorján és Andorra szállolt, kiknek nevében egy ideig atyja, illetve nagyaty
juk, Dadányi Pál kezelte kiskorú unokái javára. Csintalan József plébános fá
radozása után Magyarpadé megvehette volna a birtokot 200 000 forintért, de
a vétel dugába dőlt a nemtörődömség miatt, s ekkor a birtok árverés útján
1875-ben eladatott. Megvette 210 003 forintért Reincr Mór. Ennek halála
után a birtok nejére, szül. Blau Eleonórára s gyermekeire szállott, Lajos fia
megvévén 1879-ben nejével szül. Glück Gundával a Szávits Sándor-féle birto-

kot, Róza fórjhezmenetelével kielégíttetvén, a birtokot Dávid, Lipót, Ferenc és
Gizella gyermekei közt elosztatott. Dávid kielégítvén Gizella húgát, a birtok
felét megtartotta, míg a másik felét Lipót és Ferenc közösen kezelték, anyjuk
nak évi járadékot nyújtván. Az ősi kúriát megtartotta Reiner Dávid, az átel
lenben lévő üres telek a kis magtárral s kotárkával a másik kél testvéré lett.
A rossz gazdasági viszonyok miatt a két testvér eladta birtokát Szerbpadé köz
ségnek 1890-ben 114 000 forintért és elköltöztek, az üres telket bátyjuknak
eladván 1500 forintért. A föld ára időközben hirtelen emelkedvén, a község
az új birtokot parcellázta, miáltal szép haszonra tett szert, sőt az összes legelők
is megmaradtak, a közbirtokossági jog is reá szállt. Pár évvel később, 1904-ben
Reiner Dávid is eladta birtokát a szerb községnek, miután Magyarpadé az árt
sokallta. Szerbpadé pedig parcellázás által ismét nyert, s legelőit is megszapo
ríthatta költség nélkül. A birtokkal a közbirtokossági jogokat is átadta, de a
községi telkeket megtartotta egy ideig, de később ezeket is eladta. A lakházat,
az ős kúriát 1911-ben megvette Herzl Lázár 5500 forintért, az üres tért a kis
magtárral 1906-ban HirschI Ernő 4000 forintért, de 1912-ben ismét eladta Pecho
Mihálynak 11000 koronáért, ki a telek sarkára 1913-ban egy szép házat építtetett.
1879-ben került eladásra a gróf Roggendorf gyermekei birtoka, melyet ed
dig Procopius Hugó mint jószágigazgató vezetett. Megvette Taubcr Lajos
160 000 forintért. A birtokot feles gazdálkodással kezelte tiszttartója, Grőb
A. Ernő 1897. Időközben meghalt Tauber Lajos s a birtok nejérc, Kohn Nanctte és gyermekeire szállt. Az anya 1894-ben Ottó fiát küldötte el a gazdaság
elsajátítása végett. 1897-ben már maga vette át a birtok kezelését. 1904-ben
lebontatta lakását, az ősi tiszttartói lakást, melyben még Kaufman Nándor,
mint Diván György tiszttartója hosszú éveken át lakott, s telkére egy szép,
tornyos kastélyt építtetett, s a telket parkírozta, s a következő évben megnő
sült. 1907-ben eladatott a birtok. Megvették Schulhoff Lajos és társai, és par
cellázták holdankint 1000-1400 koronáért. Ez alkalommal vette meg Magyar
padé község államsegéllyel a Karika és a Vizics nevű legelőket. Később Schul
hoff kielégítvén társait, Balpazárban 300 holdat megtartott, s ezekből 100 hol
dat szőlővel ültetett be.
1879-ben Szávits Sándor is eladta birtokát 110 000 forintért. Reiner Lajos
s nejének szül. Glück Gundának, azután Déschánfalván vett birtokot, oda köl
tözött családjával (gyermekei: Marcsa, Olga és Miklós), 1912-ben halt meg
Dunapentelén, hol fiának Miklósnak birtoka van. 1884-ben elhunyt Reiner
Lajos, s a birtok nejére s Anna leányára szállt. Az özvegy 1889-ben újból férj
hez ment Perlesz Sándorhoz. Második férjét is elvesztette 1894-ben, és 1902ben egyetlen, 19 éves leányát, Annát. Leánya halála után az egész birtok az
özvegyen maradt, feledést a munkában keresett, birtokát fejlesztette,
amennyiben a Kuhner-féle birtokból néhány szomszédos holdat hozzá vásá
rolt. Azóta egyedül él és maga gazdálkodik, birtokát házilag kezelvén.
1879-ben meghalt Szávits Szilárd s így a birtok nejére: Rankovits Ilonára
s gyermekeire: Mária, Gergely, Szilárd, György és Rekkára szállott, utóbbi 17
éves korában mint menyasszony halt meg. A birtokot bérbe adta, a Sulymost
s Konchátat egy magyarpadéi társaság vette bérbe évi 8000 forintért. Az anyá-

nak 1882-ben történt halála után veje, Dudvarszky Gábor, adai ügyvéd, Szávits
Mária férje vette át a birtok kezelését. Neje meghall 1892-ben. Ez időtől az
addigi víg ház szomorú lett, csak gyermekeinek élt, csapásai érték s megunván
a küzdelmes életet, 1897-ben koncháti pusztáján agyonlőtte magát. Halála
után a birtok kezelését gyermekei: Szimkó, Ivánka, Koszta, Dusán, Szaveta,
Mária s Olga nevében barátja Jovánovits György szerbpadéi jegyző vette át,
ki azt parcellázta. Peszérben, 1902-ben, Reiner vett 105 holdat 400 forintjával,
Sulymost maga vette meg, Konchátat egy moholi szerb, Györgymezőt kisebb
gazdák. A volt szérűskertet 1894-ben megvette Árpádfi Antal, ki a már ott
fönnálló malmot fejlesztette, és 1904-ben az üres telket munkásházaknak adta
el. A községben lévő telket a házzal együtt szintén áruba bocsátotta. A lakást
Ilijasev Alexa vette meg, ki később csendőrlaktanyává alakította ál, a magtárt
a szerbközség vette meg, az ér melletti főutcái részt állami iskolának, a még
üres helyeket háztelkeknek adta el.
Legtovább tartotta magát fönn Diván örökösei közt Issekutz Zsigmond,
Kotzó Gizella férje. Ő építette a kastélyt 1864-ben a reá eső községi telekre,
a volt urasági kert egy részén, kertjét, illetve parkját gondosan kezelte s ápolta.
Szétszórt birtokán két majort létesített, s azokat gyermekei után nevezte el.
A morotvai Irmamajor, a peszéri Lajosszállás volt. 1878-ban Irma leánya férj
hez ment hanzeni Deschan Arthur főhadnagyhoz, ki később Nagykikindán fő
szolgabíró lett, 1884-ben pedig maga vette át a birtok kezelését, apósának évi
2000 forint évdíjat fizetett, ki Nagykikindára költözött, majd pedig Budapest
re, hol meg is halt nejével együtt. Deschan 1891-ben meghalt, özvegye szintén
Budapestre költözött gyermekeivel Benke, Achill s Zdenkóval s a birtokot
bérbe adta, 1902-ben pedig eladta dr. Vida Zoltán s Lajosnak 160 000 forin
tért. A vevők is bérbe adták, de a nyarat a kastélyban töltötték. Később már
nem jöttek le, s a szép kertet senki sem ápolta többé. 1911-ben a birtokot
Magyarpadé lakosai vették meg az állam segélyével, a kastélyt pedig óvodai
célra Magyarpadé községnek ajándékozta. De mivel ennek óvodája már volt,
a kastély pedig még távolabbra esett volna a magyarságtól, dr. Vida Zoltán
engedélyt adott a községnek a kastély telkének eladására, kikötvén azonban,
hogy az eladási ár tőkesíttessék, és jótékony célra fordíttassék. A magyar köz
ségtől megvette a szerb hitközség 1912-ben 12 000 koronáért, a kastélyt le
bontatta, a park fáit kivágatta, s a telket házhelyeknek eladta, melyekre Ilijasev
Szimo és öccse, Blagoje egy-egy szép házat épített.
A Gyertyánffy, illetve Kuhner Illés örökösei birtokát megbízott gazdatisz
tek kezelték házilag. Ezek közt Hegyi Lajos 1869-ben került oda, sokat küz
dött az elemi csapásokkal, de fönntartotta, a majort, Nagymorotvát dohány
felesekkel benépesítette, 1883-ban iskolát is állított fel. Tanítója Porsche Vil
mos volt. Hegyi 1885 tavaszán Budapestre kerülvén, az iskola 1886-ban fel
osztott, miután utódja alatt a birtok holdanként 125 forintjával parcellázta
tott. Csak néhány magyarpadéi vett belőle, legtöbbet Hirschenhauser Mór és
Jovánovits N. moholi lakosok. Utóbbi az általa vett 270 holdat csakhamar
eladta báró Moscon Alfrédnak 110 000 forintért, ki azt Mária leánya, férj. báró
Buttlár Alfrédné számára vette. E birtok a báró másik itteni birtokával együtt

1910-ben eladatott 700 000 koronáért Dungyerszki Nováknak, ki most szintén
áruba bocsátja.
Hátravan még a Nuricsány-féle birtok, mely ugyan nem képezett közbirto
kossági részt, de szintén a Diván-féle hagyatékból került ki. Pár éven át évi
6000 forintért bérbe adta Kaufmann Nándor, a volt Diván-féle birtok volt
tiszttartójának, ennek 1871-ben történt halála után maga kezelte felesekkel.
Házat nem épített, családja Bécsben lakván, csak a nyári hónapokban jött le.
Később megvételre kínálta Magyarpadénak 80 000 forintért, de mivel nem vet
ték meg, eladta Theodorovits Sándor adai postamesternek 90 000 forintért.
Ez 1896-ban eladta a birtokot báró Moscon Alfrédné szül. Ozsegovils Ida bá
rónénak 160 000 forintért, ki a stájerországi Pischatz várkastélyban lakván
meghatalmazottak által kezeltette felesműveléssel. (Ugyanezen időben vette
Morotván a 270 holdat - 1. följebb) Látván, hogy hűtlen kezeléssel a birtokok
nem hozzák meg a várt eredményt, Kottásnak, egy bécsi ügyvédnek megbízó
levelet adott a birtokok eladására. Eközben e sorok íróját bízta meg a birtok
további kezelésével. 1905-ben rábeszélésemre szándékában volt a birtokokat
600 000 koronáért eladni, de mivel az akkori sztrájk miatt a birtokok ára te
temcsen csökkent, nem szerezhettem vevőket, később pedig a báró úr tudni
sem akart az eladásról, s kinyilatkoztatta, hogy míg élek, a birtok el nem adható.
Hagyományok
írásba foglalom ezeket is, miket szavahihető egyénektől hallottam. Egy ké
pet akarok ezekkel a múlt század közepéről fölmutatni, kis világosságot nyúj
tani az akkori jobbágyság (életéről) viszonyairól, a földes urak hatalmáról,
gőgjéről és erőszakosságukról. Sajnos, a padéi esetek nem egyedülállóak.
1) A történelemből jól ismerjük Gesslernek póznára tűzött osztrák her
cegkalapját, mely előtt mindenkinek térdet kellett hajtani. Diván György pa
rancsa is hasonlított ehhez. Meghagyta, hogy mindenki, ki háza előtt elhalad,
köteles föveget levenni. De akadtak akkor is Teli Vilmosok, kik ezt nem tették
meg. Ha ezt a földesúr észrevette, hajdújával az illetőt behozatta, s a deresre
fektette.
2) Az általa telepített Morotva községnek lakosai nem tudták haszonbérü
ket megfizetni. Diván behívatta a lakókat udvarába, letérdeltette őket, s akkor
végigköpdöste őket. Ez aktus bevégzése után azt mondta nekik, hogy hazame
hetnek, adósságuk el van engedve.
3) A 9. fejezet végén röviden jegyeztem meg, hogy Diván György első ne
jétől született Konstantin fia az 1830-as években meghalt. Élete s haláláról
keringő híreket is akarom itt elmondani. E fiú házasodni akart, megmondta
atyjának, hogy szegény, de jóravaló varrólányt akar elvenni. Atyja megtagadta
beleegyezését, de mivel fia szépségét s jóságát előtte ecseteié s kimondta, hogy
csak vele lehet boldog, az atya kíváncsi lett e földicsért lányra, s midőn alkal
mat talált vele találkozni, neki is megtetszett, s mert ez időben már özvegy
volt, kedve kerekedett őt feleségül elvenni, mit a leánnyal közölt is, hozzáté
vén, ha esetleg fiát részesítené előnyben, azt ki fogja tagadni, míg ha őhozzá
menne, birtokát reá hagyná. így lett a leány az öregnek neje, a fiú pedig e
fölháborító tett után elméjében megháborodott, megőrült. Padéra hozták, s az

uradalmi kcrlbcn lévő kertészlakban helyezték el, s itt végzó szánalmas életét.
Szobája mellett volt elhelyezve Nana nagybátyja is - az első Diván legfiatalabb
fia - kit szintén őrülten vittek oda s őrizték.
4) A 10. fejezet elején is röviden jegyeztem meg, hogy az elhunyt Diván
György özvegye, bízván férjének ígéretében, miszerint reá hagyja birtokát,
nem akarta azt átengedni. A bécsi ház, a „Divánhof" egymillió értéket képvi
selt, s ez is az özvegy halála után felosztandó lett volna az örökösök közt. Gróf
Roggendorf, mint az özvegy veje, úgy egyezett meg a többi örökösökkel, hogy
e várandó részök fejében viseli a perköltségeket, ha átengedik neki az özvegy
halála után a házat. Állítólag ő adta dr. Nuricsánynak a 400 holdat, az öz
veggyel pedig úgy egyezett meg, hogy ez a Divánhofot átengedi neki s ő, a gróf,
ennek fejében fizet az özvegynek évenkint 6000 forintot járadékképpen. De
csak egy évig fizette ezen összeget, aztán eladta a házat oly föltétellel, hogy az
özvegy halála napjáig a házban maradhat. A vevők azonban már 2-3 évvel ha
lála előtt kitették a házból. így esett el többi örökös ezen örökségtől.
Míg eddig a földesurak hatalmáról, gőgös természetükről közöltem néhány
példát, könnyelműségük s pazarlásukról is akarok megemlékezni. Sajnos, ez
sem egyedülálló eset, mert számos főúr hasonlóképpen cselekedeti, s így saját
hibájukból mentek tönkre.
5) Gróf Roggendorfnak a Torontál vm. Rogendorfon is gyönyörű birtoka
és kastélya volt. Ezt Back Salamon, a szegcdi gőzmalom tulajdonosa szerezte
meg potom áron. Erről tovább nem írok, mert nem padéi eset. De mily pazarló
könnyelmű életmódot vitt, mutatja azon eset, hogy a padéi réteken elvetett
repce várhaló termését előre eladta 10 000 frt-ért, s ez összeggel Bécsbe men
vén, rövid idő alatt nyakára hágott. A repce akkor nem sikerült, elpusztult s
kétszeres áron kellett az eladott mennyiségű repcét megvásárolni. Rogcndorfot, az ősi kúriát mindenáron meg akarta menteni, a padéi birtokra vett föl 50
000 frt-ot oly kötelezettséggel, hogy bizonyos idő múlva visszafizetendi, ellen
kező esetben a szép birtok a hitelező birtokába kerül. így került a 10. fejezet
ben 8. bekezdésében leírt módon kényszer útján Kufflcr és Silbcrstein kezére.
6) Gyertyánffy József is, ki neje után szintén padéi birtokos lett, de e bir
tokát azonnal eladta Kuhncr Illés örököseinek (1. 13. o.) nem tudott a pénzzel
bánni. Rendesen ötlovas fogattal utazott, s ilyennel jött Padéra is sógorát meg
látogatni, s mint hallottam, Pesten saját négyesfogatját használta. Ily életmód
mellett csakhamar elfogyhatott a padéi birtok ára, s ezt követte a bobdai bir
tok is. Végre, hogy megélhessen, egy kisebb hivatalt kapott, s ennek jövedel
méből kellett megélnie.

7) Dr. Nuricsány Jánost nem a pazarlás s könnyelmű életmód tette tönkre,
mert szerényen élt, hanem a börze vitte el szép vagyonát. Mint hallottam, nagy
szegénységben halt meg, s neje kézi munkájával tartotta fönn szerencsétlen
életét.
8) Dudvarszky Gábort is a börze által sújtott szenvedett károk kergették
halálba, agyonlőtte magát. Pedig jó gazda hírében állott, s bár - neje életében
- vendégszerető házat vitt, de pazar életmódot nem tanúsított. Gyermekeit
nagyon szerelte, s így csak egy meggondolatlan percben követhette cl szána
lomra méltó tettél, mert némi vagyon maradt utána.
De álljon itt példa a takarékosság s szorgalom, de megengedem, hogy talán
a zsugoriságról is.
9) Mint az öregek mondták, a Pecho család ősapja mint szegény tőt legény
egy varrótűvel jött Padéra, s fia már négyökrös megrakott szekere mellett me
hetett, míg bérese a másikat hajlottá. Szép vagyont hagyott leányára. Rokonai,
kiket az öreg lehozatott Trencsénből, szintén meggazdagodtak. A Pámerek
ősapjuk a Bácskából mint juhász jött ide. Szorgalom s józanság, párosulva
jámborsággal, jómódhoz jutottak. így a Bókák és Almásiak is. Családjaik sza
porodásával azonban a vagyon is kezd széjjelmenni, s az utódokon áll ősapjuk
jó példáját követni.
Közigazgatás
Az 1761-ben fönnálló beosztás szerint Torontál vármegye határa Padé ha
tárának déli részétől Nagykomlósig terjed, s így Padé még Csanád megyéhez
tartozott, melynek határait északról a Maros, nyugatról a Tisza alkotta, déli
határát pedig a Padétól Nagykomlósig terjedő vonal képezte. Kelet felé pedig
a határa Nagykomlőstól keletre Grabácz (Garabos), Bogáros és Perjámos mel
lett vonult el.
Torontál vármegyét csak 1779-ben alakították át, s ekkor Padé is Torontál
vmegyéhez csatoltatott. Ezen év különben is megyénkre nézve a legnevezete
sebb, mert a Bánság visszafoglalása után a királytól elfogadott koronázási hit
levél szerint visszacsatolandó volt, és magyar alkotmányos törvények szerint
volt kormányozandó, de csak az 1741. évi országgyűlés rendelte el a polgári
terület visszafoglalását, s azt Niczky Kristóf királyi biztos 1779-ben végre is
hajtotta. Azóta Padé is Magyarországhoz csatoltatott ismét, s csak az 1848-ban
lezajlott szabadságharc után tartozott ismét a Temesi Bánsághoz, 1861-ben
azonban újból helyreállott a megyei önkormányzat.
Mely járáshoz tartozott akkor, nem tudhattam meg, de valószínűleg már
akkor is Törökkanizsához, melyből csak 1880-ban szakíttatott el és a nagykikindai kerülethez csatoltatott, mert itt volt adóhivatala is.
1840-ben vált e község kétfelé, mert Diván György a magyaroknak kedvez
ni akarván, külön közigazgatást ígért nekik. így lett Padéból Magyar- és Szerbpadé. Szerbpadén lakott a jegyző, Magyarpadén is végezte a jegyzői teendőket.
1912-ben a helynevek megmagyarosítása alkalmával Szerbpadé is elvesztvén
előnevét, ős nevét kapta vissza, s azóta Padé a neve. Mint első jegyzőjét talál
juk Palanacski Györgyöt, őt követte rövid ideig Niletics András, azután Jová-

novics György (1873-1900?), rövid ideig Grób János és Kocsis Ferenc, kik
után Rigyitski Milán lett megválasztva, ki mai napig is működik. Szolgálatuk
időtartamáról nem kaphattam értesítést.
Magyarpadé 1872-ben önálló nagyközséggé alakult. Első jegyzője volt
Martinecz 1872-1880-ig, azután Tóth Alajos 1884-ben bekövetkezett haláláig,
Grób János 1885-97-ig, Kraemer Mihály mint helyettes jegyző 1897-99-ig, és
Szvoboda Adolf 1900-1913-ig.
A két község egyesítése
1872-ben, midőn a közbirtokosság Magyarpadéhoz csatlakozott, szóba ke
rült e két község egyesítése, de Szerbpadé féltette hegemóniáját, s megmaradt
külön községnek. Ugyanakkor szabályoztatott a belső terület is, mely alkalom
mal nem egyenes vonalakat kerestek, hanem lehetőleg a szerb lakta házakat
Szerbpadéhoz csatolták. Innen van, hogy nem mindenki ismeri a két község
belső határát. Azóta vettek szerbek Magyarpadén is házakat.
1893-ban, az exeissiók eladásának kezdetén a közbirtokosság 12 000 forin
tot ajánlott Magyarpadé községnek, ha ezáltal a két község egyesítését ki le
hetne eszközölni. Nem jött létre.
1898-ban ismét szóba került az egyesítés. Ez időben a közbirtokosság azon
ajánlatot tette, hogy a kompjogot Magyarpadénak ajándékozza, ha ezáltal a
szerb község az egyesületbe beleegyezik. Még ebből sem lett semmi, habár
Szerbpadé, noha nyilvánvaló volt, hogy amit a komp hozott, nagyrészben vagy
egészen fölment a községi adóba. Issekutz Zsigmond ellenezte volt, mert ama
időben a kompjognak reá eső részét veje öccse bírta. Ma a két község egy
viruló nagyközség volna, menten minden pótadótól. Mennyi sok szép intéz
ményt létesíthettek volna. így p.o. a villanyos kivilágítás, melyről 1-2 év előtt
szó volt, midőn Adán megalakult a villanyos társaság, bizonyára már megvolna.
Az egyesítésnek mindenkor pártolója voltam, s remélem, ha nem is érem
el, idővel megtörténik az is. Mindkét község be fogja látni, mire képes az egye
sült erő.
Lakosainak száma volt a Csanádegyházmegyei Schematismus szerint 1891ben Magyarpadén 1598, Szerbpadén 1678 lélek, összesen 3276.
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Kultúra
Kevés művelődés volt itt található még 50-60 évvel azelőtt. Nem csodál
kozhatunk efölött. Magyarpadé népe vagyon nélkül jött ide, iskolázatlanul,
kevés műveltséggel, bár szorgalommal s jóakarattal. Pásztor András, az akkori
plébános szorgalmazta az iskolalátogatást, 150 forintos alapítványt tett, hogy
ennek kamataiból a szegény iskolásokat könyvekkel lássák el, 200 frtosat pe-

dig a tanító fizetésének emelésérc. Üres falakat találtam 1864-ben az iskolá
ban. A szegény nép mit sem tehetett az iskola fejlesztésére. Beláttam ezt, s
hogy a népnevelést előmozdítsam, 1870-ben egy egyletet alapítottam c czim
alatt: Magyarpadé népnevelési segélyegylet, melynek alapszabályait a miniszté
rium is megerősítette. Alapító lagokul négyen léptünk be 20-20 forinttal, de
rendes tagokul az összes urak, számos gazda s néhány szegény ember is, mert
célja volt a szegény gyermekeket tanszerekkel és lehetőleg ruhával ellátni.
Nagy áldás volt ez az egylet az iskolára. Szeretettel gondoztam is azt 1908-ig,
s amikor átadtam az iskolának a tőke 1680 koronára szaporodott, noha kelet
kezésétől fogva nem volt tanuló, kinek a szükséges tanszerei, könyvei ne lettek
volna. S mennyi ruha osztatott ki évenkint. S mindezekről számadás vezettetett.
Volt az 1870-es években nőegylet is - alapszabályok nélkül - melyet Seelig
Emília, Issekutz Zsigmond Irma leányának nevelőnője kezdeményezett s mely
a leányok segélyezését tűzte ki célul, de ez csak pár évig állolt fönn.
Az akkori közbirtokosok s családjai sokat tellek a népnevelés érdekében,
pedig saját gyermekeiket nem járatták az iskolába, hanem nevelőnők s magán
órák által pótolták. Az iskolának leglelkesebb barátja s pártfogója Issekutz
Zsigmond volt. De Procopius Hugó, a gróf Roggcndorf birtok jószágigazga
tója is támogatta. Kézimunka-tanítónőt fogadolt az egylet, hogy az iskolás lá
nyokat a kézimunkában oktassa. Ugyanakkor kosárfonömestert is, ki a na
gyobb fiúkat a kosárfonásra tanítsa. És mily eredménnyel, tavaszra elkelt min
den készítményük. Feltűnő volt, hogy leginkább a gazdák fiai vettek abban
részt, míg a szegényebbek azt mondták, hogy eddig is megéltek anélkül. Pro
copius közbenjárására erdei fákat is kaptunk tornaszerek fölállítására, s öröm
mel vettük észre, mily örömmel jöllek a kalonaviselt legények is vasárnapon
ként a tornahelyre. A kosárfonáshoz az összes fűzvesszőket a közbirtokosság
adta ingyen.
1870-ben Németh József püspöki helynök is 50 frttal járult tanszerek be
szerzéséhez. Még ifjúsági s népkönyvtárt is alapítottunk, melyet szorgalmasan
olvasták, noha a felnőttek azért díjakat fizettek. Újabb s újabb szekrényekről
kellelt gondoskodni az iskolai szerek, a könyvtár s a kis múzeum számára,
mert még ilyen is volt, sőt pénzgyűjleményünk is.
1889-ben Raschel Antal, az akkori plébános látványos pásztorjátékot ren
dezett, melyhez a díszítéseket Grób A. Ernő s e sorok írója készítették. Ekkor
rendes színpad is készült, s ezt a későbbi időkben is elővették. Általános volt
a szépművelés előmozdítása.
De a színészet is pártfogást talált itt. Az 1860-as évek vége felé egy nagy
színtársulat két hónapon át játszott telt ház mellett. De később is pártfogolták
nemcsak a magyar, hanem a szerb színészetet is. Helyben is akadt dilettáns
társulat. Az első az 1870-es évek elején lépett föl. Szereplői közt ott láttuk
Dadányi Angéla k. a., a Kaufmann fiúkat stb. 1898-ban Tauber Ottó fiatal
földbirtokos, Kraemer Mihály h. jegyző, Korpássy István tanító adtak sikerült
darabot elő. Máskor élőképekben gyönyörködtünk, miknek létrehozásában
Gottschlingné s más nők fáradoztak. 1900-ban Sándor s Dénes fiam, Ispánovics Sándor s mások közreműködésével szintén sikerült színdarabot adtak elő.

1902-ben Sándor fiam, az akkori igazgató-tanító, Bálás Bóla tanító, a patikus
sógornője s Marika lányom parasztlegények s lányokkal a Falu rosszal adták
néhányszor elő. De 1908-ban is rendeztek a tanítók sikerült színielőadásokat,
pásztorjátékokat. S mindezek jótékony célra rendeztettek s mindenkor elég
szép eredménnyel.
De a dalárda sem volt itt elvont fogalom. Az elsőt 1865-ben alakítottuk a
szünidőben, tagjai voltak: vezetésem alatt a Kaufmann fiúk, Dobsch Franz s
Drázsity Lázó fögym. tanulók. Nándor barátunk írta meg az alapszabályokat,
sőt még pecsétet is csinált. Az isteni tiszteletet is énekkar emelte, s azóta a
nép is énekel a templomban. Szerbpadén is működött egy, parasztlegényekből
álló dalárda Piroski tanítójuk vezetése alatt, s valóban szép eredményt mutat
tak. Mint hallom, most Magyarpadén is megalakult egy férfidalárda, melyet
Haib János kántortanító vezet.
A táncnak is mindenkor akadtak hívei. 1870-től a népnevelési segélyegylet
javára évenkint polgári bálát rendeztünk. De voltak zárt körűek is. Padé tár
sadalmi élete ritkította párját. Hosszú éveken át a legnagyobb egyetértés ural
kodott. Gőg és fönnhéjazás nem volt észlelhető s főleg ünnepélyes alkalmak
kor ott volt nemcsak Padé intelligenciája, hanem a gazdák is.
1901-ben hitelszövetkezet is alakult. Megkísérlettem ugyan már az 1870-es
években egy Népbankot létrehozni, de nem sikerült, mert a nép még nem fog
ta föl ennek horderejét.
Pár évvel később a polgári gazdakör is megalakult. 1911-ben pedig Kovács
Géza plébános fáradozására a kath. népszövetség s azután a kath. kör is.
1910-ben dr. Vida Zoltán által a magyar községnek ajándékozott kastély
ára 12 000 korona - lőkesíttetvén, kamatjaiból évenkint a szegény iskolások
közt ruha osztatik ki.

A kultúra halad s örömmel mondhatom, hogy nagy a különbség az 50 év
előtti idővel összehasonlítva. Az 1880-as években egy barátom meglátogatván
iskolámba is betekintett. Csodálkozását fejezte ki a tanulók szegényes ruhá
zata fölött. Ma, kevés kivétellel, tisztességes ruhában látom az iskolába menni.
Ez is jele annak, hogy a nép szépségérzete is fejlődik.
KÖZOKTATÁS
a) R. k. iskola
A magyarpadéi népiskola teljes történetét egy külön e célra szánt naplóba
még 1872-ben kezdettem s folytattam a legkisebb részletekig, mely naplót az
ottani állami iskolának szántam s a f. évben át is adtam. Mindazonáltal álljon
itt is annak rövid kivonata.
1830-35-ig működött mint kántortanító egy német szabó, iskolája saját la
kása volt, mely ma Tóth Mátyás tulajdona.
1835-49-ig Vörös Ferenc takácsmestert választották. Ennek lakása urasági
telken, a mai csendőrlaktanya helyén állott, iskolául azonban a földesúr által
épített házitemplom szolgált addig, míg a tanító saját házában helyt nem
adott, mely volt lakásának átellenében, illetve a plébános nagy kertje mellett
állott. A tanító 1849-ben népével együtt menekülvén Zentán a szerbek által
megöletett.
1849-57-ig Molnár András nevű fazekas működött mint kántortanító. A
község elődje lányától megvette a házát, s ennek hátsó szobáját használták
iskolának. 1854-ben épült föl az új iskola és a községház az uraság állal e
célokra adományozott helyen, a templom nyugati oldalán. 1857-ben azonban
le kellett mondania hivataláról, mert tanítói oklevele nem volt s orgonálni
nem tudott, pedig ez évben szerezték meg az orgonát.
1857-ben Bachendorf Ferenc tiszaszentmiklósi kántortanítót választották
meg, kinek már tanítói oklevele volt. 1863-ban összeszólalkozván a községgel,
lemondott hivataláról, s beállt a Parcsetich-féle uradalomba mint számtartó.
Az 1863/4-i télen Papp Márton nevű dohánykertész tanította a gyerekeket,
s végezte orgona nélkül a kántori teendőket.
1864-ben Herresbacher József, e sorok írója foglalta el hivatalát. Ez időben
a község szegénysége miatt az iskola javára semmit sem áldozhatott, tanítóját
sem fizethette rendesen, s különösen az árvizes esztendőkben egész éven át
nem kapott fizetést, mindazonáltal virágzott az iskola, a Népnév, segédegylet
erősen működött, a közbirtokos urak, különösen Issekutz Zsigmond fárado
zott sokat a mindinkább szaporodó iskolakötelezettek számára két tantermű
iskola fölállítására. Végre siker koronázta fáradságát. Bonnaz Sándor megyés
püspök 2000 forinttal, a király 100 frttal járult az építkezéshez, s ekkor hoz
záfoghattak az építkezéshez a régi iskolatelek nyugati részén. 1877-ben föl
épült. A régi iskolát tanítói lakássá alakították át. De ha eddig az egyik taní
tóját is nehezen fizették, még rosszabb helyzetbe jött volna a hitközség, ha a
közbirtokosság a másik tanító fizetéséhez évenkint 300 frttal hozzá nem járul,
így választatott meg:

1877-ben Gugi János tanítóvá s mivel e sorok írója a leendő tanító javára
lemondott a kántorságról, magánórákra is számolhat, megélhetése biztosítva
volt. 1881-ben Kövegyen lett kántortanítóvá megválasztva.
1882-92-ig Sisak Gyula működött mint kántortanító, Kisjenőre került.
1886-ban jubilálta a község e sorok írójának 25 éves tanítói jubileumát. Az
ünnepély lélekemelő volt, az ajándékok - köztük egy aranyóra - bizonyították,
hogy őszinte szeretettel ragaszkodnak tanítójukhoz.
1892-ben Bittó Gyulát választották meg kántortanítóvá. 1894-ben Tamás
falván lett megválasztva.
1894-96-ig Pálfy Ferenc volt utódja, Ürményházára került.
1896-ban Korpási István lett megválasztva. 1901-ben Debrecenbe utazott,
s ott főbe lőtte magát.
1898-ban az iskola államosíttatott, mert a hitközség képtelen volt az isko
lát fönntartani.
1901-ben Sándor fiam neveztetett ki kántortanítóvá. Ez évben nyugdíjba
léptem, s ekkor fiam vette át az iskola igazgatását is. Ez évben Bálás Béla
neveztetett ki az alosztály vezetésére. Csak egy évet töltött itt. Őt követte
1902-ben Ádám Katica, ki 1903-ban Nagybecskerekre helyeztetett át. Ez
évben épült föl az új állami iskola s így
1903-ban Rázus József mint igazgatótanító s neje Völgyi Paula mint tanító
helyeztettek át, kik már az új iskolába költöztek.
1905-ben halt meg Sándor fiam tüdővészben. 1 és fél évi szenvedés után.
Betegsége alatt Hangodi István helyettesítette.
Ez évben helyeztetett ide mint kántortanító Haib János.
1906-ban Nemes Ilona mint helyettes tanítónő működött itt. Izr. vallású
volt. Innen Beregszászra helyeztetett ál. Őt követte
1906-ban Grünwald Béla és Váczi Mariska, utóbbi csak helyettesné volt.
1911-ben Rázusék helyébe Szmetaha Nándor mind igazgató tanító s neje
Szende Piroska mint tanítónő helyeztettek át. Ezeket követték
1913-ban Nachlowszky János és neje Kupecz Irén.
Ez évben neveztetett ki igazgatótanítóvá Grünwald Béla, ki már 5 éve mű
ködött itt. Ugyanezen évben új tanerőnek Wind Anna, s így Padén ez időben
5 tanerő működött 4 tanteremben.
Vesd össze ezt az 50 év előtti idővel!
b) Morotvai iskola
1883-ban Kuhner Illés örök. birtokán Nagymorotva pusztán, mely ama idő
ben a sok dohányfeles által igen népes volt, Hegyi Lajos gazdatiszt fáradozása
után az uradalom iskolát állított föl. Az ottani iskolakötelezettekhez csatla
koztak a szomszédos kismorotvai (Irmamajor, Issekutz birtoka) iskolakötele
zettek is. De csak 1885-ig állott fönn, mert a birtok elparcelláztatott. Tanítója
volt: Porsche Vilmos.

c) Szerb iskola
Az első szerb iskola s tanítói lak a szerb templom melletti nádfödeles ház
volt. Az 1860-70-es években az öreg Pánics János volt a tanítójuk. Ez időben
meglátogatta iskoláját Steinbach Antal tanfelügyelő. Elkérte tőle a rendtartási
naplókat, de az öreg tanító csak a mulasztási naplót tudta előmutatni, s midőn
a tanfelügyelő kérdezte, hogy írna évek múlva valamely gyereknek bizonyít
ványt, ha érdemsorozata nincs, felelés: „Ha a mulasztási napló elején van, jó
tanuló volt, tehát jó bizonyítványt adok, a végén levőknek rosszat."
A szerb hitközség azonban sokat áldoz az iskolai épületekre. A régi iskolát
eladták az Arankatársulatnak s a templomtól északnyugatra fekvő sarokházat
rendezték be iskola s tanítói laknak, pár év előtt emelték, s modern épületié
alakították át.
1890-es években Jovánovics György ez iskolának átellenében álló házát a
hitközségnek adta iskolacélra, s akkor jött létre a leányiskola, melyet már nők
vezettek. Ezt az épületet is emelték, s tágas tantermet építettek hozzá.
Én csak három tanítójukra emlékszem, éspedig az öreg Panicsra, Piroskira
és a jelenlegi Sztakits Vazulra. Ezt kértem föl levélileg, sorolná föl nekem az
ott eddig működött tanerőket működésük ideje szerint, valamint az épületek
megszerzésének idejét, de mivel mindeddig innen sem kaptam választ, hihe
tőleg nála sincs följegyzés. A tanítónők neveire tisztán már nem emlékszem.
d) Óvoda
Az óvodát régen nélkülözték Padén. Egyes családok úgy segítettek magu
kon, hogy saját költségükön óvónőt fogadtak, házat béreltek, s oda küldték a
kisdedeket, legfiatalabb lányom is oda járt, s meg voltunk elégedve.
Még az 1890-es években is hiába fáradozott azon Steinbach A. tanfelügye
lő, hogy Magyarpadén a régi, 1877-ben épült iskolából óvoda állíttassék, és új
állami iskola építtessék. Nem sikerült. Midőn végre 1898-ban államosíttatotl
az iskola, drága pénzen 1903-ban az új állami iskola is fölépült, a tanfelügye
lőség folytonos sürgetésére megvette a község 1906-ban a Szerbpadén lévő
Jovánovics-féle házat 8000 frtért s azt óvodának alakították át. E célra 2021 000 korona kölcsönt vettek föl. Lett hát óvoda, ha drága pénzen is, és jó
messze a magyarságtól.
Az első állami óvónő Czeglédyné Papp Jolán volt, ki 1907-ben foglalta el
állását. Őt követte 1908-ban Psora Gizella, ki jelenleg is ott van, férjhez ment,
elvette 1912-ben Grünwald Béla tanító.

Nem mulaszthatom el e helyen megjegyezni, mely nagy mulasztást követett
el s így mennyi fölösleges költséget szenvedett Magyarpadé azáltal, hogy az
iskola államosítása után a tanfelügyelőség sürgetése dacára sem építette föl az
új iskolát. Akkoriban Kiszombor 9000 forintért gyönyörű 4 tantermű iskolát
emelt. Ehhez hasonlót fölépíteni volt Steinbach A. tanfelügyelő terve, továb
bá, hogy a régi iskolából óvodát s óvónői lakást készítsenek, mely körülbelül
2000 forintból kitelt volna. Nem akarták a községet megterhelni, pedig az ál
lam megtérítette volna a kiadást. 1902-ben aztán mégis építettek egy iskolát

2 tanteremmel s egy tanítói lakkal a Jovánovics-féle ér melletti telken, s ezért
fizettek Jovánovicsnak 14 000 frtot. 1906-ban pedig saját házát is megvették
8000 frtért óvodának. Ha idejében építenek fele árban kaptak volna 4 új tan
termet tanítói lakkal s az óvodát a község közepére. Bevált a közmondás: „A
fösvény kétszer fizet."
Posta
Diván György alatt a leveleket Törökkanizsáról hozatták, illetve saját le
veleiket oda küldték továbbításra. E célra egy urasági cselédet bíztak meg. Egy
postalegény azon időből még ma is él (Nagy István). Midőn 1856-ban Ada is
kapott postaállomást, onnan közvetítették a levelezést.
1864-ben Kaufmann Nándor, ki Diván alatt tiszttartó volt, de ennek elha
lálozásakor állását a fölosztás alkalmával elvesztette, házat épített s azontúl
földbérlettel foglalkozott - ő vette a Nuricsány-féle 400 holdat bérbe - a pos
táért folyamodott s azt elnyervén, április l-jén meg is nyílt, de egyelőre csak
heti 3-szori közlekedéssel Adával. De csakhamar naponkint közlekedett, sőt
1869-ben a nagykikindai-adai postajárat is megnyitván, a szállítást Adáról Ti
szahegyesre kapta, míg a tiszahegyesi postamester a szállítást Tiszahegyesről
Nagykikinda p.u. nyerte el. A padéi postamesternek a rossz utak miatt sokat
kellett küzdenie, s ezt a közbirtokosság belátván, használatra átengedte neki
a 6 holdat tevő volt akácerdőt s régi téglaégetőt a falu északkeleti oldalán. Azóta
nyerte el a Postaföld nevet.
1871 végén Kaufmann Nándor elhalálozván, egy ideig ennek fiai vezették
a postát. Szávits Sándor közbirtokos fölszólítására én, ki a volt postamester
nek többször segítettem, s így a postakezelésről fogalmam volt, kérelmeztem
a még akkor gyenge forgalmú postát, s mivel Csintalan József jólelkű plébá
nosom fáradozására az összes közbirtokosok nemcsak ajánlólevelet adtak, de
még arra is kötelezték magukat, hogy ha a postát elnyerem, a postaföldön
kívül még évi 120 frttal is támogatnak. Ily pártfogók mellett elnyertem a pos
tát, s azt 1872. március 11-én át is vettem, egyik szobámat berendeztem pos
tának, kiadót fogadtam, hogy kántortanítói kötelességemet és a sok magánórát
az uraknál el ne mulasszam. 1873-ban megnősülvén, nőm, később pedig le
ányaim vezették a postát, mialatt tanítással foglalkoztam.
1898-ban állíttatott be a telefon, mely a táviratokat is közvetítette. Ugyan
ezen évben megnyílván a szeged-karlovai vasút, megszűnt az ada-nagykikindai
postajárat, s helyébe a vasúthoz kellett a postát szállítanom. Nagy s örvendetes
esemény volt az a padéiakra, mert míg azelőtt a budapesti napilapokat csak
másnap délfelé, sokszor még később kapták, az esti lapokat már reggel, a reg
gelieket délután olvashatták.
1901-ben, miután 40 évi tanítói szolgálatom után nyugalomba vonultam, a
postát az iskola mellett, újonnan épült házamban vezettem.
A postának hivatalos neve 1880-ig Padé volt, amikor kimutattam, hogy
nemcsak az itteni magyarok, de a környékbeliek is Padé néven ismerik e he
lyet, a posta Padé néven jegyeztetett be hivatalosan. Ily néven maradt 1911-ig,

amikor Magyarpadé nevet kapta, mert e községben állíttatott fel s megmaradt
mai napig is.
1912. március 11-én ft. Kovács Géza pléb. úr kezdeményezésére s fárado
zására mindkét község anélkül, hogy erről tudomásom lett volna, előkészüle
teket tett 40 éves postamesteri jubileumom megünneplésérc. Ünnepélyes is
teni tisztelet után küldöttségileg meghívtak Magyarpadé községházára, hol a
községek elöljárói, főszolgabíró, a plébános, tanítók s mások üdvözöltek, a
posta t. igazgatóság részéről érkezett üdvözlőlevelet a plébános úr olvasta fel,
miután neki lett megküldve átadás céljából. Több apró ajándékon kívül egy
100 koronái érő szép és nagy ingaórát adtak ál emlékül. Megjegyzem, hogy
évek óla vágytam ily órát megszerezni, de erre sohasem telt pénz, s most ezt
látva meghatón. Ezután ebédre a szerb nagyvendéglőben egy 33 terítéki ban
kett következett, mely a legszebb hangulatban késő estig tartott. Nevezetes,
hogy épp e napon a kerületi biztos, tlr. Nyári István, kinek a jubileumról tu
domása nem volt, rovancsolásra érkezett, de mivel az akkori kisegítőnőm,
Hcinrich Iréntől távollétem okát megtudta, meghagyta, hogy jöveteléről en
gem senki se értesítsen, s mikor este ténykedését befejezte, maga is eljött en
gem üdvözölni.
1913. április l-jén állíttatott fel a távírda is. Ez időben azonban a telefon,
távírda s a már nagy forgalmú posta - leányaim is már elhagyták az apai házat
- egészségemet oly mérvben támadta meg, hogy kénytelen voltam egyelőre
szabadságot kérni s a postát Gersch Antal volt csókái postakiadóra, mint he
lyettesemre bízni, s pár hét múlva elköltöztem Szajánba Dénes fiamhoz, ki itt
plébános lett. Később helyettesem javára lemondván a postáról, azt szept.
l-jén át is adtam, s mivel ez házamat is megvette, a posta jelenleg is ott van.
El nem hallgathatom, hogy a közbirtokosság az exeissiók eladása alkalmá
val Reiner Dávid közbirtokos úr indítványára úgy intézkedett, hogy a posta
föld éltem fogytáig használatom alatt maradjon, s csak halálom után szállhat
a vevő Szerbpadé községre. Évcnkint azonban továbbra is fizetnem kell adó
címen az eddig is fizetett évi 31 kor 20 fillért. Csekély 440 frtnyi postamesteri
nyugdíjam mellett jólesik c föld használata. Hálás emlékezet a jószívű volt
közbirtokosságnak!
Közlekedés
A XVIII. században csak az 1781-ben készült térkép szerint találtam köz
lekedési száraz utakat. Ilyen volt az Adáról induló a padéi határ déli részén,
majd észak felé forduló út, mely Szajánba vezetett. Továbbá egy már mérnö
kileg kijelölt út, mely a falu északi oldalán egyenesen észak felé Tiszaszcntmiklósra vezetett. A többi dűlőút volt, ezek közt az egyik a szőlőkön át észak
kelet felé Jázovára vezetett, egy másik nyugat felé Peszérre, egy pedig észak
nyugat felé Kérán át a korcsmáig, mely a Kéra-parton állott. Mint az üregektől
hallottam, valamikor ott volt a rakodó, ide hozták még Száján felől is a gabo
nát a hajóra. A Tisza tehát e part közelében kanyarodhatott. Csak a Tisza
szabályozása s a rendes komp felállításával jelöltethettek ki mérnökileg az
újabb térképen látható utak.

Üdvözlet Padérői

Ilyenek az Adára vezető út a Paulinahídtől egyenes dőli irányban az erdőig,
innen nyugatra a kompjárásig. Ez a nyugati út volt aztán kezdete az ada-szajáni útnak, mely Koncháton a Morotván át a szajáni határba vezetett. Ugyan
akkor méretett ki a Jezdahídon át a Morotvára vezető út, mindenütt a magas
latokat keresve. E két utat azután Diván befásílotla, a dűlőket részben új ne
vekkel ellátva. Innen a Vidánkedv a Tisza felöli oldalon, ezt a nép csak Diván
néven ismeri. Honnan származott a Balpazár név, nem tudhattam meg.
Padéról Szajánba nem a jelenlegi úton mentek, hanem Barnahátnak déli
részén, a Pecho-halmon túl, a magaslatokat keresve. A parasztföldek kijelölé
sekor Barna-háton találunk ugyan rendes országutat, de ezt is csak a múlt szá
zadban jelölhették ki, mert az egyes szántóföldek már keltészakíllattak. Ennek
folytatását azon Procopius, a gróf Roggendorf-féle birtok jószágigazgatója
csak az 1860-as években jelölte ki. Még 1865-66-ban Barna-hátról lejövén a
Vizicsnek magaslatait keresvén, nagy kerületekben, sokszor lépés szélességű
töltéseken mentünk Szajánba. És az az út megmaradt máig is.
Peszér felé Kuffler Lipót csak az 1890-es években borozdoltatta ki legelő
jén át az utat a szántóföldekig, hol már ki volt mérve a közlekedő út a szán
tóföldeken át a Tiszáig.
Jázova, illetve a mai Hődcgyháza felé még ma is egyenetlen dűlőutakon
közlekednek, s nem tanácsos éjnek idején arra járni.
Milyenek lehettek ezen utak különösen télen a réteken, elképzelni. A Grcdón át négy ló üres kocsit sem volt képes áthúzni. Nagykikindára menni s
hazajönni egy napból nem telt ki. 1872-ben 5 lóval indultam el délelőtt 9 óra
kor, s este 5 órára értem Nagykikindára. Ily viszonyok mellett a posta heteken
át csak lóháton volt továbbítható.
1898-ban kezdte a vármegye a nagykikindai-adai utat kiépíteni. Ekkor té
tetett át a kompjárat az alsó Tiszától a zsilip mellé, a bácskai oldalon is kiépült

az egyenes út Adára, s így a régi adai utat már nem gondozta senki, így elvesz
tette értékét a régi ada-szajáni út is.
1912-ben kezdték meg a padé-bocsári utat is kiépíteni, s bár a földmunkák
Morotváig elkészültek, a kövezést csak Kicsindapartig vezették, hogy azt évenkint pár kilométerrel hosszabbítsák.
Vasút
Örömmel vette mindkét Padé a hírt, hogy erre is fog járni a vasút. Sóvá
rogtak is utána, mert a rossz utak miatt vajmi nehéz volt sáros időben útnak
indulni. Ennek tulajdonítható, hogy Magyarpadé 12 000, Szerbpadé pedig
10 000 frt-ot ajánlott e célra, ha a vasút közvetlen a két község előtt áll meg.
Indóházunk is nagyobb forgalomhoz építtetett.
1898-ban nyílt meg a szeged-karlovai szárnyvonal, mely a nagykikindanagybecskercki vonalhoz csatoltatott. Csakhamar mutatkozott a nagy forga
lom, olyannyira, hogy az utóbbi időben e vonat Szegedről egyenes összekötte
tésben Pancsováig naponkint háromszor fel és le, Nagybecskerekig külön me
netrenddel szintén háromszor fel és le, Nagykikindával pedig ötször közleke
dik, de átszállással. Padén tehát 12 rendes vonat áll meg naponként, s ezek
közt két gyorsított.
Hajózás
Mint Tisza melléki hely, Padénak is volt hajóforgalma, amennyiben alkal
mas kikötőhely találtatott. Az első nyomok a Kéra pusztán, ennek partján lévő
csárdához vezetnek, mert oda vitték a szomszéd községekből is a gabonát. Ké
sőbb, mikor a Tisza medrét a Kéra-partról elvezették, alkalmas helynek kínál
kozott a jelenlegi zsilip helye, mert a Tisza e partot mossa, tehát elég mély is.
Az 1830-as években járt erre az első gőzhajó. Beszéltem olyan emberrel
(id. Kiss István), ki azt látta. E látvány benyomását saját szavaival idézem ide:
„Amint a partról néztük a hajót s láttuk, hogy se ló, se ember azt nem húzza,
s mégis fölfelé halad, azt mondtuk magunk közt, hogy az emberi dolog nem
lehet, itt az ördög dolgozik." A gabonaszállító hajót azelőtt, sőt még az 1870-es
években is emberek vagy lovak húzták.
Rendes hajóállomás azonban nem volt, noha a gőzhajó személyeket is szál
lított. Ha valaki azon utazni akart, elég volt, ha a régi kompjáratnál a partra
állott, s az érkező gőzhajónak zsebkendőjével intett. Az adai utas is kénytelen
volt előbb a padéi partra jönni. 1868-ban még magam is ily módon szálltam
föl, sőt, mivel sógorom is velem akart jönni, de elkésett, ennek is megállt,
midőn mintegy két kilométerrel föllebb kocsijáról leszállván, a hajónak zseb
kendőjével intett.
Az 1870-es évek körül fölszólították a padéiakat, hogy rendes gőzhajóál
lomást állítsanak fel, de ezek nem voltak erre hajlandók. Ada azon időben
árterének megmentése végett töltést emelvén a Tisza mentén, egyben hajóál
lomásról is gondoskodott, s azóta megszűnt a zsebkendővel való jeladás. Azon
időtől a padéiak voltak kénytelenek Adára menni, ha a hajót igénybe akarták
venni. A vasút megnyíltával padéi ember hajóra nem száll.

Volt 1848 előtt a régi kompjáratnál a Tisza töltésén kívül egy kőépület,
melynek alapját a part lassú beszakadásával még 30 év előtt láttam. Csárda
volt-e vagy talán gőzállomás, nem tudhattam meg. Épült azonban a töltésen
belül a kompjáratnál később egy csárda, elég nagy forgalommal. Ezt a kitörő
Tisza nagyon megrongálta. A közbirtokosság renováltatta ugyan némileg, de
mivel már ezen időben tervbe volt véve a komp áthelyezése, 1899-ben lebon
tatott, s az anyag elárvereztetett.
Kompjárat
Mint már említettem, a kompjogot Diván György kapta 1842-ben, tőle
örökölték utódjai, s így került a közbirtokosság tulajdonába, kik ezt bérbeadás
által jövedelmeztették.
Sok baja volt a közbirtokosságnak bérlőivel árvizes években, mert a komp
sokszor heteken, hónapokon át szünetelt, s csak gyalogosokat vitt át csóna
kon. Az árvíz miatt a kompjárat helyét is többször kellett változtatni. Ugyanis
midőn 1886-ban új töltést emeltek a Divánban, nagy kerülővel ezen közleked
tek s jutottak az alsó tiszai átvágás fölött levő ideiglenes kompjárathoz. És ez
ismétlődött évenkint, mert 1895-ben elvágták a régi töltést, s elárasztották az
új ártért, mely az országutat elvette. A víz leapadása után sem közlekedhettek
ott sokáig, mert az erekben tengelyig érő sár volt, rőzsékkel kellett némileg
helyrehozni. Ez a körülmény bírta rá a komptulajdonosokat, hogy a kompot
biztosabb, állandóbb helyre, a zsiliphez áthelyezzék. De ez sem történhetett
egyhamar, mert Adáról egy új utat kellett elkészíteni. Csak 1903-ban helyez
hették át.
Ez az áthelyezés nagy áldozatokba került a közbirtokosságnak. A reájuk
kényszerített terv szerint félkör alakú lejárót készítettek mind a két oldalon,
kikövezték, de amint a víz áradt, beiszapolődott, s mindig nagy költségbe ke
rült annak kitisztíttatása. Azonkívül a Tisza töltésének magasságáig töltést
kellett emelni a révház számára.
Miután a közbirtokosság már régóta tervezte föloszlatását, s egyenkint adta
cl az egyes közbirtokokat, a kompjogot is eladásra szánták. 1893-ban egy adai
társaság jelentkezett, mely állandó fahidat tervezett fölállítani. A híd tervét be
is mutatták, de kellő fedezet hiányában abbamaradt. Olyan társulat is akadt,
mely gőzkompot ígért, ez sem sikerült.
1896-ban a közbirtokosság Magyarpadé községnek akarta ajándékozni, ha
ezáltal a két községet egyesíteni lehetett volna. Ez sem sikerült.
1909-ben végre árverés alá bocsátották a kompjogot terheivel együtt. Két
komoly árverező volt: egy adai társaság és Szerbpadé községe. Sokáig tartott
a harc, és Szerbpadé 40 500 koronával birtokosa lett a kompjognak. De ez
már nem adja bérbe, hanem házilag kezeli, mi szép haszonnal jár. 1912-ben
már a révház helyére egy csinos korcsmaépületet emeltek, mert a nagy gabo
naforgalom ebből is jövedelmet ígért. Ami a közbirtokosságnak nem sikerült,
az a községnek igen, a kövezett félkör alakú lejárót beszüntették s egyenesre
vitték, adójuk is csekélyebb lett.

Mezőgazdaság
A földművelés nagyobb arányát csak a Tisza szabályozása után találjuk itt.
Volt ugyan Padé területén több falu is, de ezek lakosai csakis saját szükségle
teikre művelték a kevés földet, mert a dús rétek állattenyésztésre, a gazdag
vizek pedig halászatra csábította őket. A földművelés csak a réti földek sza
baddá tétele után nyert nagyobb lendületet, a közeli Tiszán pedig a fölös ga
bonát könnyen elszállíthatták. De kevés volt a munkás, s azért még a messzebb
fekvő falvakból is jöttek az uraságnak feléből gabonát, de különösen repcét
termeszteni. Ezért igyekezett Díván faluját benépesíteni. A magyarok 1840
körül dohányt ültettek, s ez a jog meg is maradt az 1890-es évekig, amidőn a
dohánytermesztést beszüntették. Pedig szép jövedelmet hozott a községbe.
Volt olyan év, amikor Magyarpadén mázsáláskor 70-80 000 frt-ot osztottak
ki a termelők közt, ez volt a köznép főkeresete s a „mázsálás" második aratása,
amikor a feles összes évi adóját, párbérét, no meg adósságát kifizette, de aztán
újból hitelre szorult s kapott is. Az uraságok is nagyban művelték e szépen
jövedelmező gazdaságot, s volt olyan urasági major, hol a lélekszám a 200-at
is meghaladta. Ilyen volt a két Morotva, Szelistye és Peszér.
A dohánytermesztés beszüntetése után a kapás földeket csak kukoricával
vetik be. Egyes földbirtokosok megkísérlették ugyan a kendertermelést, sőt a
komlót is, utóbbi három évben még a cukorrépát is művelik néhányan a nagybecskereki cukorgyár részére, de a főtermelés mégis csak a gabona maradt.
Repcét is már ritkábban s már nem oly nagy mennyiségben mint azelőtt. Kerti
veteményesek (bosztányosok) azonban sokan vannak, mert alkalmas időjárás
után szépen jövedelmez, a bérlő holdankint 120-30 koronát is fizet s mégis
kijön, noha egész éven át azzal foglalkozik s 2-3 holdnál többet nem vállalhat el.
A gyümölcsészet nem virágzik, mert kevés a jó minőségű kerti föld, s aki
nek van is a községben, annak elmegy a kedve mások számára gyümölcsöt
termeszteni, mert sajnos itt is szeretik a másét. Szép gyümölcskertje csak az
Erdőben, Tauber örököseinek birtokán volt, melyet Procopius, gróf Roggendorf jószágigazgatója kezdeményezett s Grób Ernő, Tauberék tiszttartója föl
lendített, emellett dr. Nuricsány is létesített egy gyümölcskertet, melyet utód
jai is híven ápolták, de jelenleg a fák legnagyobb része kipusztult, s velők a
gyümölcs is.
Az állattenyésztésből leginkább csak a juh hozza meg a hasznot, mert szi
kes legelőin csak ez tart ki. Ló- és szarvasmarha-tenyésztés kevésbé jövedel
mező, mert hiányzik a kellő jó legelő.
A selyemtenyésztés 1896-1900-ig virágzásnak indult, legnagyobb termelő
nek azon időben nőm volt, ki ezért dicséretet is nyert. Jokity Zsifkó borbély
is sokat küzdött, de később, különösen az 1905. évi munkássztrájk óta hanyat
lik, mert más gazdasági ágnál többet keresnek. Ehhez járul az is, hogy kevés
az eperfa az utcákon. B-Moscon akart ezen lendíteni, mert nagyon sok eperfát
ültettetett, sajnos, hogy e birtok eladásával a fejlődésnek indult fákat nem
gondozták többé, elpusztultak.

Méhész is alig van 2-3, és ezek is csak kisebb mennyiséget mutathatnak elő
a méztermelésből.
Szőlő
Már a község telepítése kezdetén volt a jobbágyságnak a Hódegyháza felé
vezető út mellett szőlőföld kiosztva. A különféle szőlőbetegségek, de különö
sen az 1890-es években fellépett philloxera kipusztította a szőlőt, de később,
midőn az urasági földek parcelláztattak, egyes szerb gazdák a réten kísérelték
meg a szőlőültetést, látván, hogy a Reiner testvérek réti kertjében mily hatal
masan fejlődik. Legnagyobb lendületet adott azonban ennek Schulhoff Lajos,
ki az 1908. évtől szaporítja szőlőjét, s ma már 100 holdon viruló szőlőgazda
ságot vezet Balpazáron a réten, ott csinos nyári lakot, hatalmas pincét építte
tett s állandóan százakra menő munkásokat foglalkoztat.
Ipar
Iparról nemigen lehetett sző, mert kevés az iparos, volt azelőtt is szabó,
csizmadia, asztalos, kovács és bognár, faragó s falverő a paraszti szükségletek
kielégítésére, kik azonban mesterségük után csak tengődtek, s emellett némi
földmíveléssel is foglalkoztak. Ma másképpen állanak.
50 év előtt csak egy hentes volt, ma már több szépen berendezett mészár
szék áll a fogyasztók rendelkezésére (Keszeg Mihály, Virág Márton s fia Jó
zsef). Ama időben egy szabó is eleget tett a követelményeknek, ma már többen
vannak (Mészáros, Varga), s azonfölül több varrónő is. így szaporodtak a fol
tozó vargák után a csizmadiák is (Mészáros, Almási). Mindezek csak a helyi
szükségletek kielégítésére dolgoznak - kivéve Mihalik cipész, ki egy budapesti
cégnek is dolgozik, vásárokra is akadnak már mesteremberek. - A borbélyok
is már nagy számban vannak. így szaporodtak a kovácsok, faragók, bognárok
is, és bebizonyult, hogy a mesterség aranybánya.
Malomipar
A malomjog az uraságé volt, már 1781-ben, az akkori térkép szerint talá
lunk lovak által húzott 3 szárazmalmot a falu északi oldalán. A falu rendezé
sénél e malmok elpusztultak, de a jelenlegi Tobánban még az 1830-ban évek
ben is állt egy kettős malom, körülbelül a régiek helyén, körülbelül, hol ma
egy szélmalom áll. Az 1860-as években a Peszér felé vezető úton is volt egy,
szintén ezen utcában, de Morotva felé vezető úton a Csekrdsin Jezda-féle.
1868 körül Magyarpadén is épült fel egy szárazmalom, melyből a nazarénus
imaházat alakították át. Szávits Sándor is építtetett egy szárazmalmot Magyar
padé északnyugati oldalán lévő szérűkertjében, illetve dohánytermelő helyére,
ugyanilyen Szerbpadén a főutcában az 1870-es években, melyet télen gőzmoz
donnyal hajtatott a lóerő megkímélése céljából. Ugyanilyen malom állott azon
időben a népes Morotva pusztán Kuhner birtokán.
Ezenkívül a Tiszán is igen sok vízimalom állott. Az 1880-as években épült
fel a falutól északra a gyepre az első szélmalom (Pecho Mihályé), az az 1890-es
években pedig a Brancsics-féle Tobánban.

A vízi- és szárazmalmokat azonban lassankint elsodorta a gőzmalomipar,
különösen 1894-től, amikor Árpádfi tulajdonába került a régi Szávits Szilárd,
illetve utódjának Jovánovics Györgynek szérűhelye, hol Tereczki a régi cse
lédlakásból mozdonnyal hajtott gőzmalmot rendezett be, Árpádfi fejlesztette,
nagy kéményt építtetett, s új gépekkel látta cl. 1913-ban azonban lebontatta
a nagy kéményt, mert benzinmotorral cserélte föl a gőzerőt.
Ez időben csak az Árpádfi-féle benzinmotoros és két szélmalom áll.
Téglaégetés
Diván alatt a mai postaföldön állt a téglaégető, hol jó minőségű téglákat
és tetőcserepeket is égettek. Később ezen helyet akácfákkal ültették be, me
lyeket 1864-ben kivágattak, s a téglaégetőt az ér másik oldalára helyezték át,
mely szintén az urasági terület volt. Szabad földhordás volt engedélyezve min
denkinek, míg a közbirtokosság kezében volt, sőt csekély díj fizetése mellett
saját szükségletére mások is égethetlek ott téglát, csak mikor 1890-ben Szerb
padé tulajdonába ment át, Magyarpadé lakosainak meg volt tiltva a szabad
földhordás és vályogvetés, s csak bizonyos díjak lefizetése, valamint engedély
mellett van az megengedve.
Az 1890-es években egy Komlósi nevű adai téglaégető-tulajdonos itt is
megkísérlettc a nagybani téglaégetést, magas kéményt is emeltetett a jelenlegi
téglaégető mellett, az Aranka közvetlen közelében, saját földjén. Terve az volt,
hogy gyárilag állítja elő a téglákat, síneket rak a vasúti állomásig, de nem si
került, mert a drága tüzelő miatt eladta. Azelőtt ugyanis az olcsó szalmával
tüzeltek, de ez is megdrágulván, a még drágább fával nem tudott versenyezni,
pedig jó minőségű téglákat s tetőcserepeket készített. Az új tulajdonos, Dósa
István, lebontatta a kéményt, beszüntette a téglaégctést.
Épp így kísérletté meg ez idő táján Ilijasev Szima is a téglaégetést a vasút
tól északra, a régi út mellett fekvő földjén, de ő is beszüntette.
Építkezések
A XIX. század elején csak az urasági épületek épültek fel téglákkal, a köz
nép megelégedett a vert fallal, mely még ma is általános szokásban van kö
zönséges építkezéseknél, a bőven termő nádat használták tető gyanánt, de a
putri, vagyis padlás nélküli ház nem volt ritka, sőt még ma is van a falu szélén.
Ablakuk is csak egy volt az utca felől, egy az udvarra szolgált, s alig volt 50-60
cm széles s magas. Csak a jobbmődúak használtak kettőt az utcára, szobájuk
is csak egy volt a szegényebbeknek, jobbmódúaknak kettő, miket a konyha
választott egymástól. A szegényebbje megelégedett a faragó által összetákolt
ajtóval, s ennek is fából volt a kilincse. Még 1864-ben is találtam ilyeneket,
bár már akkor is szebb parasztházak voltak, de sehol padlózott szobát. Még a
tanítói lak s községházban sem. A ház előtt folyosót csak ritkább házban ta
lálhattunk, a konyhaajtó előtti kis ereszét mutatott egy kis kényelmet.
Miután magában a faluban sok vizenyős telek volt, kerülték ezeket, s ebből
látható, hogy még a főutcán is sokáig üresek a telkek. A szegényebbeknél szá-

mos ház az utca felől meszeletlcn maradt, s csak az ablak körül adtak egy kis
meszelt keretet. De a tapasztást nem sajnálták s sűrűn megújították.
Bokáig érő sarakban gázoltunk még az 1880-as években is. Csak azután
hordtak téglatörmelékeket a templom előtti átjáróra. Rendes kövezést a há
zak mellé csak a vasút megnyitása után, különösen pedig e század elején kezd
ték s határozták, hogy ezt évcnkint fejleszteni fogják.
Az utóbbi években kezdték a modern építkezéseket is a jobb módú gazdák,
igen szép s magas épületek emelkedtek, nagy ablakokkal, lépcsős feljáratokkal, zárt, üveges folyosókkal. A lakosság szaporodtával a házhelyeket felezték,
s midőn ez sem bizonyult elégnek, 1860-ban Kuhner (azelőtt Gyertyánffy)
1892-ben Kuffler (azelőtt gróf Roggendorf-féle telek) parcellázták, 1904-ben
Magyarpadé államsegéllyel Árpádfi (azelőtt Szávits Szilárd-féle telek) telkét
vette meg munkásházaknak, 1913-ban pedig Padé községe 35 000 korona ál
lamsegéllyel az ős községi területen kívül, a gyepre, Magyarpadé és vasút közt
egy egész sor munkásházat építtetett, s tervbe vette, hogy az országút mellett
is az indóház s Magyarpadé közötti üres tért is házhelyeknek fogja eladni.
Kereskedelem
Erről is keveset mondhatunk. 1864-ben 5 kis szatócsboltot találtam itt,
ezek közt kettőben kelméket is árultak. E régiekből ma is fönnáll Stein Emá
nuel (Márkó bácsi) boltja, s az öreg még ma is kiszolgálja vevőit. Az id. Epstein Hermán üzletét átvette fia, ifj. Hermán. Roth Hermán is a múlt évben
bekövetkezett haláláig szolgálta ki megszokott vevőit. De az 1880-as években
megszaporodtak, kibővültek, csinosabb kiállításúak a boltok, s nem kellett
már az ajtókon kopogtatni: „Nyissák ki a boltot!" Brancsics János volt az első
keresztény boltos, s őt követték mások is. Buk Benjámin vegyeskereskedése
Magyarpadé központján legjobb helynek bizonyosodott, míg más boltok nem
nyíltak. A főutcán Funk Simon rőföskereskedést nyitott, Epstein Emánuel
vaskereskedési is megkísérelt, de nem fejlesztette. Szövetkezeti boltot is nyi
tottak a szerbek, de pár év múlva beszüntették, s átvette Kománáv Szávo.
A gabonakereskedés a múlt század közepén csak a tiszai hajókra szorítko
zott. Újabb időben már ügynökök útján adja el a gazda a búzáját s magtárakba
szállítja, ha hajó nincsen. A drágább vasutat csak téli időkben veszik igénybe,
és akkor is leginkább a kukorica s más termények szállításánál.
Elemi csapások
A régibb időkről egyéb följegyzéseink nincsenek, mint az, hogy a régi ura
sági kastély s a r. k. templom leégett.
1849-ben a magyarság itt hagyta lakhelyét, hogy a betörő szerviánok elől
életüket megmentsék, de ezek elvonulásával visszajöttek.
1855-ben a Tisza Törökkanizsánál elszakította a töltést, s elöntötte az
egész ártéri Szegedtől Törökbecséig, s így a padéi határ is úszott, mint hallot
tam ez alkalommal a falvak mentve maradtak az árvíztől, mi annak tulajdo
nítható, hogy akkor a víz színe nem volt oly magas, mint most. Ez időből szár
mazik a Koplalóhatár elnevezés.

1863-ban Luca napján iszonyú hóvihar volt, mely hosszú éveken át meg
maradt a nép emlékében Lucaszele néven.
1864. július 13-án is volt nagy vihar, mely sok kárt okozott.
Az 1863. évben a Délvidéken nagy szárazság uralkodott, ínséges idő volt
ez. Az elvetett magot sem hozta meg a föld, takarmányhiány miatt az állatokat
el kellett vesztegetni, tüzelőanyag hiányában a fal tetejét is leszedték. Nagy
volt az ínség s a szegényebbek közt élelmiszereket osztottak ki, a módosabbak
vetőmagot kértek. Padé rétjei azért aránylag mégis hoztak valami termést, de
a szegénye éhezett volna, ha nagy üstökben levest nem főznek számára. Épp
ez időben jöttem Padéra, s mivel lakásom úgy is üresen állott, konyhámat
használták fel e célra s láttam, mint jönnek a déli órákban bögrékkel, faze
kakkal s várják sorukat, a kiosztásról a község esküdtjei működtek. Szomorú
visszaemlékezések. De annál, bővebb volt a termés 1864-ben, a gabona ára
hirtelen 15-16 forintról 6 forintra szállott 10 köblönkint (körülbelül 75 kiló).
1869. október végén kezdődtek az esőzések, s 1870-ben már sok víz állott
a réti földeken. Az Aranka 1871 és 1872-ben kétszer kitört, s még jobban el
árasztotta a réti földeket, 1-2 méter, sőt Sulymoson 3 méter magas víz állott.
1872-ben Csintalan J. plébános csónakon ment át Bocsárra. Ez évben a köz
birtokosság a Fokot mélyítette, kitisztította, apadáskor a Tisza töltését kivág
ták, s úgy bocsátották ki a vizet a mély Sulymosról. Vízmentesek voltak Kéra,
Szatmár, Grédó, a Barna-hát, Morotva, Konchát és Nuricsány magasabb fekvő
földje, de utóbbin mégis megnőtt a nád, s évtizedek után lehetett csak kiirtani.
A Barna-háton, mely a Tisza mai legmagasabb vízállása mellett is 3-4 méterrel
magasabban fekszik, volt 30-40 hold víz alatt a lejtőjén s itt is nád termett, az
ott lévő 10 m mély kútból a vizet kézzel lehetett meríteni. Oly nagy volt a víz
árja a sok esőzés miatt, hogy még a távolabb eső vidékeken ezer hold számra
voltak a földek víz alatt, s ezeken is nád termett. A szomszéd Szajánban na
gyon sok tó származott a sok esőzéstől, s lakosságának nagy része kénytelen
volt kivándorolni az új telepítvényes községekbe. Padéról is sokan elköltöztek.
Hogy ez időben sok volt a hal, természetes is. Még a partokon lévő pocso
lyákban is fogtak potykákat, kárászokat. 1873-ban a réti vizeken 11/2-2 fontos
potykákat is halásztak, fontját 4-5 krajcárért kínálták.
1872. télen ismét nagy inség volt, tavasz felé az uraságok, jobbmódú gaz
dáktól lisztet, krumplit s főzeléket gyűjtöttek és mint 1864-ben levest főztek
a községházban. Volt olyan nap, amikor 120-140 porciót is elvittek. Ez évben
Szávits Sándor földbirtokos is főzetett több héten át a szegényeknek levest.
1877-ben kitört a Maros Székesutnál, s az Arankán vezették le a vizét.
1879-ben és 1881-ben is sok volt a belvíz, fakadó víz. 1882-ben a mély Sulymost az akkori bérlőtársaság halászatra adta ki s mind e társaság, mind a ha
lászok az eredménnyel meg voltak elégedve.
Az árvíz 1871-82-ig két méterrel emelkedett, a töltéseket nemcsak emelni,
hanem megerősíteni is kellett s melléjük széles padkákat emeltek. A Tisza oly
magas szintet ért el, miszerint félni kellett, hogy a töltéseket áthágja. Ismét
közmunkákat rendeltek ide messze vidékről, s nyúlgáttal emelték a töltéseket.
Tömérdek nép nyüzsgött azokon, éjjel-nappal lázasan folyt a munka. Még a

Grédó mellett elhúzódó szajáni országutat is kezdték emelni, ha esetleg fe
lülről jönne az ár, legalább az alsó részt mentsék meg. De a Tisza apadni kez
dett, s a veszély elmúlt, abbahagyták a grédói utat. A csurgói réten szakadt be
a töltés, s már ez is nagy vizet fogadott be, fölülről is apadást jeleztek.
1866-ban a kolera pusztított a községben, de minden egyes halottat kikísért
a pap s kántor. Az 1873. évi kolera kevésbé volt félelmes.
Villámcsapások is kárt okoztak. Még az 1860-as évek elején beütött a vil
lám a r. k. templom hátsó keresztjébe, végigszaladt a nagy oltárra, de nagyobb
kárt nem okozott, csak a nyoma volt látható. Nagyobb kárt okozott az, mely
az 1890-es évek végén, a század elején ütött a szerb templom tornyába, mert
a lépcsőzetet zúzta össze. Más alkalommal egy asszonyt ütött agyon, midőn
konyhájában főzött.
Jégeső is volt néhányszor, de csak egyes dűlőkön. Nagy fagy volt az 1870-es
évek végén, amikor a határban a búza elfagyott, kivéve az Aranka mellett fek
vő postaföldi búzát, mert azt az Aranka vize mentette meg.
Most sajnálom csak, hogy meteorológiai feljegyzéseket nem tettem, pedig
évtizedeken át voltam zivatarjelző, csak annyit jelezhetek, hogy 1891-ben, va
lamint az elmúlt télen is 16-18 °R hideget mértünk.
1905-ben munkássztrájk volt. Csapás volt ez a gazdaemberre, de különösen
a földbirtokosokra nézve. Beszüntették az aratók, majd a cséplők is a munkát.
20-30-ankint vitették magukat a főszolgabíróhoz nevetve. Hirtelen fölemelték
a munkabért, s inkább hevertek, mintsem 5-6 koronán alul napszámoskodtak
volna, megjegyzem, hogy nem aratási munka volt. Oly elbizakodottak voltak,
hogy kocsin hazatérve, a kocsiúton haladó sztrájkolok szidalmakra fakadtak,
mert kocsisom nem tért ki előlük. - Az volt a jelszavuk: „Itthon csináljunk
Amerikát! Mi vagyunk az urak."

