
Gerhardt Janos 



A címoldalon Kevi legrégibb háza. 
Nagy Tibor grafikus rajza. 



GerhardtJános 

KEVI TÖRTÉNETE 

Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre 
Zenta, 2002 



Zentai monográfia füzetek 49. 

Szerkeszt őbizottság: 
Fodor István 
Hajnal Jen ő  

Molnár Tibor 
Pejin Attila 

Szloboda János 
(fő- és felel ős szerkeszt ő ) 

Lektor és korrektor: 
Szloboda János 

Műszaki szerkeszt ő : 
Beszédes István 

Készült a szabadkai Grafoprodukt nyomdában 400 példányban. 
Igazgató: Özvegy Károly 

Kiadja a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre. 
Zenta, 2002 



A kezdettő l a II. világháborúig 

Az ELSŐ  EMLÍTÉSTŐL Az ÚJRATELEPfTÉSIG 

Egyháztörténeti adatok alapján Kevi a XIV. században jelenlegi földrajzi fekvését ő l 
nyugatra, a Csík-patak mentén (amit Kevi lakói emberemlékezet óta csak „Völgy"-nek 
neveznek), az egykori Tornyostól kissé délre, Karjadtól pedig nyugatra terült el. Min-
den valószínűség szerint -akárcsak a kés őbbiek folyamán is - szórványtelepiilés lehe-
tett. Határa déli irányban Gyantárosig terjedt, amely a szájhagyomány szerint az 
Engelmann-major mögött terült el, és mint Domján-sor keriilt lebontásra 1945 után. 

Történeti adatokban Kevi igen szegény, a megmaradt forrásokban Kewy, Kevi és 
Kavia alakokban fordul el ő . Írásos emlékek nem tanúskodnak birtoklásáról, földesura a 
szájhagyomány szerint nem is volt soha. 

A XVI. században az 1520-1522. évi dézsmalajstrom jegyzékeiben az okmányok 
Devecser, Betér, Sofrony és Perlak településekkel együtt említik. 1520-ban a hátraléko-
sok elszámolásával,1521-ben az érsekség várai részére történt gabonanyomtatással kap-
csolatban, majd az 1522. évi csongrádi tizedjegyzékben 12 gazda nevével a devecseri 
dézsmakerületben fordul el ő . Az 1522, évi adózó családfők: BíRб  LÁSZLÓ, BLJDASzLAI LU- 
KÁCS, HAiAsz ISTVÁN, KISDI MI кLóS, NAGY JÁNOS, RÁc. GY Ć)RGY, VARGA GYеRGY, VARGA JÁNOS, VAJDA 

D EMETER, SZERIMI JÁNOS, SZERLMI PЕтГR és Sz[JCS h.Lís. Az elszámolásból az is kiderul, hogy a 

gabonát Budaszlai kertjében rakták asztagba. 
A mohácsi vész (1526) után egész Bácska török fennhatóság alá keriil. Zentát a tö 

rök seregek földig rombolták. Akörnyékbeli községek: Csésztó, Karjad, Kalocsa, Kisbárka, 
Nagybátka, Likasegyháza, Magócs, Tornyos és Kevi is aváros sorsára jutottak. Egykorú 
és későbbi (XVII-XVIII. századi) térképeken a felsorolt helységek némelyikével még 
pusztaként sem találkozunk. A török hódoltság idején a településekkel kapcsolatban 
legmegbízhatóbb írásos források a török adókönyvek, A sijakavagy szijaket írásjelekkel 
írott defterek az adózás céljából készültek, s a telepiilések nevét gyakran torzított forrná 
ban örökítették meg. A török uralom végéig a defterek nem említik Kevit. Így pl. a 
szegedi nahyje (amelyhez Zenta is tartozott egész határával együtt) 1580., 1582., 1590. 
és 1591. évi adókönyveiben sem szerepel. Többék között viszont megtalálható bennük 
Karjad (1580-ban és 1582-ben 5,1590-ben és 1591-ben 10 házzal), Kalocsa (14 házzal). 
Zentán akkor csak 8 adózó házatvettek nyilvántartásba. A Csík-patak mente természeti 
adottságai folytán az akkori lakóigényeknek teljesen megfelelt, domborzata és növény-
zete védettséget nyújtott. A török hódoltság alatt a túlél ők többnyire bújdosó életmó-
dot folytattak, illetve biztonságosabb, nagyobb helységekbe menekiiltek, tartva a 
zsákmányra vadászó török seregek portyázásától, ami nem egy falu teljes elnéptelene-
déséhez vezetett. 

A zentai csata (1697) után a Duna-Tisza köze felszabadul a török uralom alól. Né-
mely zentai kiilterületi községet, mint amilyenek Karjad és Kalocsa (ma már nem létez ő  
helységek), a török hódoltságot túlél ő  helyben maradottakvagy visszatelepül ők, továb-
bá a XVIII. és XIX. századi telepesek Kevivel együtt tanyacsoportok formájában, szórvá 
nyos településként újjáélesztették. Hála a túlél őknek, nevét is megtartotta, de ekkor 

5 



már nem a Csík partján folytatja újjáélesztése utáni életét, hanem mai helyén, a Pap 
Károly- és Horti Miklós-féle tanyák közelében. 

A térképészek a XVIII. században (1770 után) több alkalommal feltérképezik Magyar-
országot. Ezek a térképek Bács-Bodrog megyében feltüntetik Likast, Kalocsát, Kar)adot, 
Tornyost, Gyantárost, Tivicskát, de Kevi nem található e térképeken. Ez azonban nem 
zárja kilétezését, hiszen e térképek egy egész országot vagy egy, esetleg több várme-
gyét is ábrázolnak, s meglehet, hogy a térképész kisebb, jelentéktelenebb szórványtele-
pülést (mely csak néhány házból áll, s számára jelentéktelen) nem jelöl. E térképek 
azonban nem oly részletesek, mint a XVIII. század második felében készült, katonai 
célokra szánt térképek, amelyek helységünket többnyire Kivi és Kavia alakban jelölik. 
Az első  katonai felmérés (1764-1785) során feltérképezik Zenta város határát, míg pl. 
Likas és Gyantáros megtalálható, akárcsak Tornyos puszta is, de szállásainak száma ele- 
nyésző . 

Habár a Kárpát-medence alföldi részét a történelem során többek között kelták, ava-
rok, majd szlávok és kunok népesítették be, amir ő l több archeológiai ásatás és számos 
forrásmű  tanúskodik, Kevi lakosai valószín űleg egészen a XIX, századig zömükben ma-
gyarok voltak. Erre utal a legrégibb írásos forrás (1522) is, mely magyar családneveket 
örökít meg (Varga, Vajda, Bíró, Szerémi, Budaszlai...). A ,Völgy" mellett filépult (els ő) 
Kevi helyét ma már csak néhány szállás jelzi. Ezeknek egyike a Gere-szállás, mely a csa-
lád „fészke", és évszázadok óta mindmáig megmaradt eredeti helyén, a „Völgy"-ön. 

A HELYNÉV 

Nem akartam feltételezésekbe bocsátkozni, ugyanis azt hittem, hogy a MOL (Magyar 
Országos Levéltár) rendelkezik némi adattal a Kevi helynevet illet ően, de kiderült, hogy 
Tornyosról például van valamelyes jelentéktelen adat, de Kivir ő l semmi. A hagyomány 
szerint viszont Kevi ősrégi név, úgy örökölte a helység még a török el ő tti időkből. A 
magyar személynévtár egyébként Tast és Kivét még együtt említi  (II, 27.),  mint Pétert 
és Pált (VI. 29.). Névnapjuk valószínű leg azért került egyazon napra, mert életük és 
haláluk is összefüggött, akárcsak Szent Péteré és Szent Pálé. Tasról tudjuk, hogy a hon-
foglaló hét vezér egyike volt, majd Árpád fejedelem unokáját is így hívták. Keve viszont 
nem volt történeti személy, nevét régi magyar személynévb ől Vörösmarty újította fel. 
Ha viszont széjjelnézünk aKárpát-medence térségében, azt tapasztalhatjuk, hogy sze-
mélynevek gyakran szerepelnek helynevek (toponímák) eredeteként. Így pl. Tóthfalu 
azért kapta ezt a nevet, mertT бТН  JбzsЕ F földjére telepítették, Törökfalu viszontT бRöк  
JizsEF földjére épült. Joggal feltételezzük hát, hogy Kevi a nevét a Keve nemzetségt ől 
kapta, akárcsak Kevevára (a mai Kovin), Kevedobra, Kevepallós, Kevisz ő lős és 
Székelykeve a valamikori Times, illető leg Torontál vármegyében, aKárpát-medence 
déli részén, vagy Ráckeve Pest, Túrkeve Szolnok, Kevicsejpuszta Békés vármegyékben 
(a Kárpát-medence középs ő  részén) és Kevice (régen Keveháza, szlovákul Kevice) 
Turóc vármegyében, a Kárpát-medence északi részén. Ez azonban okleveles források 
kal nem bizonyítható, csupán joggal feltételezhet ő . Hogy ez mennyire véletlen, az ta-
lány. Kevi okmányokon - térképeken 1520-ban, 1521-ben, 1522-ben mint Kewy,  1881-
ben,  1883-ban, 1907-ben, 1909-ben és 1912-ben (másolatok) Keviként, valamint 1891-
ben, 1893-ban és 1907-ben pedig Kavia néven szerepel. Egyedid a Honvéd Térképé- 
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szeli Intézet térképein egyöntet űen: Kevi. A térképek a felsorolt neveket a mai Kevi 
teriiletén akár öt helyen is feltüntették, mert a századfordulóig Kevi mint falu nem 
létezett, és minden tömörebb tanyacsoport mint szórványtelepiilés Kevi nevét viselte, 
mint ahogy ezt a jellegét Kevi napjainkig is megtartotta. 

KEVI CSALÁDJAI 

A török hódoltság alatt Kevi elpusztult, de a túlél ők maradtak, és ők helységiiket 
újjátelepítették. Ez a török hódoltság utáni Kevi feltehet ően a harmadik ilyen nevű  
település. 1751 és 1760 között készült azaz értékes összeírás, amely már teriiletünkr ő l 
is tud. Topolya, Kevi és 7_enta Zomborhoz tartoztak, és ezen a területen a szabadkai 
ferencesek látták el a hívők lelki gondozását - tudjuk meg GYETVAI PÉTER Egyházi szerve-
zés című  munkájából (164. oldal). Ezek szerint Kevi már 1753., vagyis a Redl-féle nagy 
betelepítés el ő tt is létezett. Helye a mai kövesúttól kb. 1 kilométerre volt, ennek nyo-
mai még most is láthatók, fő leg nyárón, szántás után, amikor a föld felülete tiszta. Léte-
zik egy észak-délkeleti árokhelyszer ű  vonulat, és az épületek helye, ahol a növényzet 
bujábban fejlődik. Nagyapám elbeszélése szerint (ahogy ő  is az idősebbektől hallotta) 
régebben, vagyis a XVIII. században az istállótrágyát nem hordták ki a szántóföldekre, 
hanem csak úgy, az árokba borították. Talán egy ilyen árok volt az általam leírt is. Az itt 
lakók egyébként a maiNagysor lakóinak az ő sei, elődei voltak. Földműveléssel és állat-
tenyésztéssel foglalkoztak az országúttól kissé távolabb, mely akkor a mai Nagysor kert-
jei elő tt húzódott. Ez az út a Likasi úton a Kopasz-keresztt ő l indult, a Bicskei-Domoszló-
szélmalomnál találkozott a mai kevi-törökfalusi (utrinai) országúttal, és haladt tovább 
délnek, Törökfalun át a kettős szélmalom (ma Nagyvölgy - Obornja ča) irányában, majd 
kissé balra kanyarodott, és a Nagybecsei úttal találkozott. Ezért a kevi-törökfalusi utat 
régebben Kisbecsei útnak is hívták, ellentétben a Nagybecsei úttal, amely szélesebb és 
hosszabb volt, mert Szabadkát és Óbecsét kötötte össze. Ez a Becsei út egyben „a hadak 
felvonulási útja" is volt még 1941-ben is, amit e sorok írója is tapasztalt. Talán ezért is 
települtek őseink ettő l minél messzebb, sőt még a Kisbecsei úttól is, kivédve magukat 
ezáltal az erősebb fegyveres csoportoktól. Az itt lakó régi családok letelepedési rendje 
a következő  volt: Katonák, Nagy Mélykútiak, Bicskeiek, Patócsék, a Kaszás család, Szeleséé, 
Bálinték, Kopaszék, Sándorék, Gyömreiék (a Gyömrei úttól északra az els ő  három tanya 
volt az övék). A Gyömrei úttól délre: Rózsáék, a Horti család, Burányék, Sándorék (a 
családnak ez volt a központja), Kecskemétiéé, Kovácsék, Nagyék, Borosék, Kocsisék, 
Hevérék (most PAPP KAROLY tanyája), Kalmárék, Barnáék. Ezek a családok népesek vol-
tak.Katonáék pl. 4, Nagy Mélykútiék 3, Bicskeiéé 2, Patócsék 4, Szelesék 3 önálló csa-
ládból álltak, az utóbbiak közül egy ág a Becsei útra, egy pedig Tornyosra kerult. Bálinték 
2, Sándorék 3 ágra oszlottak (közülük egy ma is itt él), Gyömreiéknek 3, Rózsáéknak 2, 
a Horti nemzetségnek pedig egy ága található itt, Burányok 2, Sándorék 3, Kecskemétiéé 
3 és Kovácsék is 3 ággal vannak képviselve. Nagyék egy népes ágat, Borosék 2-t, Kocsi-
sékszintén 2-t képeznek, Hevérék egy családból, Kalmárék 3-ból, Barnáék 2-b ől állnak. 
Hogy honnan származtak ide ezek a családok, azt többé-kevésbé a nevük is megmutat-
ja. A Katonák Nyitrából, mert kezdetben Tóth Katonák voltak. A Nagy Mélykútiak Mély-
kútról, a Bicskeiek Bicskéről, a Patócsok Marosvásárhelyr ől, a Kaszás család és Szeleséé 
bárhonnan jöhettek, á Bálintok Erdélyb ő l, mert ott van a legtöbb ilyen keresztnévb ő l 
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eredő  családnév, a Kopaszokat nem tudjuk a Sándorok Sándorfalváról (de mivel ebb ő l 
három is van: egy a szegedi határban, a másik Bukovinában, a harmadik Már amarosban, 
és a családi hagyomány szerint az els ő  Sándor egy elszabadult tiszai tutajon úszott le 
ide, így feltehet ően a máramarosi Sándorfalváról származik a család). A Gyömreiek 
Gyömrőről jöttek, a Rózsák bárhonnan, a Hortiék Hortról, a Burányokat nR. BURANY BÉI.n 

kutatja, a Kecskemétiek Kecskemétr ő l, a Kovácsok, a Nagyok (az 1520/22. évi dézsma-
lajstromon is van ilyen nev ű), a Borosok, a Kocsisok bárhonnan, Hevérék ismeretlen 
helyrő l, a Kalmárok Madarasról, a Barnák bárhonnan jöhettek. 

1828-ban ezek a családok mind kitelepültek a mai Nagysor helyére, közel az úthoz, 
ahol a tanyák most is olyan sűrűn állnak, hogy némelyeket csak a kerítés választja el 
egymástól. Csakhogy régen a tanyák homlokzata kelet felé nézett, és a szér ű  ment ki az 
útra, most pedig fordított a helyzet. Ezeket a tanyákat 30-50 évenként és után fel is 
újították, és így tudhatjuk meg az áttelepülés évét, mivel valamikor a nagygerendába 
meg a tető  második vagy harmadik horogfájába is belevésték az építés évszámát (az 
első  horogfa a szegődeszkák alá esett), és az átépítések során ezzel az évszámmal talál-
koztak eleink. Ez a Nagysor húzódott a mai kövesút keleti oldalán a Szikom-tanyától 
délre levő  dű lőúttól (mert akkor is az volt a határút Kevi és Tornyos között) dél felé, 
déli irányban pedig Kevi az adai határig terjedt. A Gyömrei úttól északra az út nyugati 
oldalán teriilt el a járás, és a „Völgyig" húzódott. A Gyömrei úttól délre már akkor is 
laktak. Az óbecsei úton, a nagyjárási pusztán volt (és van ma is) a MóR Іcz ZsicмОNО  Rózsa 
Sándor a lovát ugrat/a című  regényében leírt „Begretanya", ahol Rózsn SÁNDOR tanyá 
zott. 1927-ben az akkori tulajdonos, SZА LóСкГ  J6zs ЕF a tanyaház átépítésekor a ház alatt 
megtalálta a betemetett pinceistállót, a pincében pedig a jászlakat, melyeket még Rózsa 
Sándorék használtak (Szalócki József közlése). Ugyancsak Móricz említett könyvében a 
zentai tanyákon játszódott le Rózsa Sándorék rablása is: itt, a Nagysorhoz tartozó Patócs-
tanyán hajtották végre (családi krónikám adata). Említett őseink főleg állattenyésztés-
bő léltek, és csak mellékesen foglalkoztak növénytermesztéssel. A jószágot süt őbélyeg-
zővel jelölték meg, és kicsapták a járásra. Esténként az állatok hazataláltak, hacsak valaki 
el nem terelte őket, mert ilyesmi is el őfordult. Az utókorra emlékként megmaradt egy 
ilyen „billog" és két marhakolomp. 

Kevinek nem volt földesura. Lakosai zömmel kisgazdák voltak. 1848 kö гi l egy-egy 
családnak átlag 301ánc földje volt, kevesen rendelkeztek 50-100 lánc földdel. Leggaz-
dagabbak a település keleti szélén lakó Rurics F ARKAS, a Polyákok, a Vargák, a B űnök, a 
Hortiak, a Kazincziak és a Jankovicsok voltak. A teleplilés nyugati szélén, ugyancsak a 
Völgyön" észak-déli irányban felsorolva a gazdagabb lakosok: Go мвos ZS1,n, MAJOROS, 

VIZSINÉ Szír I RÉN és a тóthok. Az óbecsei úton a járásosztás el ő tt a „ Begretanyától" délre: 
Dr к  Pn і. elődje,KFCЕLi ANTAL. és SZELES GYORGY, avaskereszttől délre haladva pedig a követ-
kező  tulajdonosok tanyái álltak: BON FERENC, SIАVNIĆ , CSABAI, Tóтн  UGYINKn SÁNDOЕ , BICSKEI, 

majd a Birclin- és Bóbán-tanyák. A Gecse-d ű lő  (az 1883-as térképen az út szépen meg-
látszik) északi végéПB ІcsкЕ 1 IGNÁC tanyája, a délin a Gecse-tanya állt. Eddig csak az észak 
déli irányú utakat soroltam fel, most a kelet-nyugati irányú utak következnek. A Tornyosi 
úton a járásosztás el őtt Rudics Farkas, id. KATONA GYÖRGY, GYETVA] ha.Еs tanyája és a Híres-
tanyaállt. A Gyömrei úton kelet-nyugati irányban a Vargák és a B űnök, a Bűn-iskolától 
déli irányban a Hortiak, a Kazincziak laktak. Kevi központjától nyugatra, a Gyömrei úton: 
SÁNDOR JózsЕF tanyája, Rudics Farkas kisebb tanyája, a Katona Gergely féle tanya, a Tör őcsik 
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tanya, aFehér-tanya,  a  ногvtћ-ТеІеkі-tаnуа ,Тбтн  FARKAS tanyija, aJanuskó -tanya, aVituska- 
tanya és a Földi-tanya voltak találhatók, és itt emelkedett avolt Opletán-iskola is, amely 
korábban Löbl-tanya volt. A „srég írton" észak-déli irányban áIItKECS кЕМ ÉТ I ISTVÁN, HRT! 
TAMÁS, BURÁNY MIHÁLY (fia Pál),SZELES KÁROLY, SZAN б  MIHÁLY (utódaÁntal), EKE GERGELY, a 

Nagy Némediék és SZAB6 JÁNos tanyája. A „srég ut"-at és a mai kövesutat összeköt ő  dű lőn 
helyezkedett el BIN GERGELY tanyája (két fiának, Máténak és Károlynak azon az úton 
még két tanyát épített a járásosztás után, másik két fiának, Ferencnek és Kálmánnak 
pedig a mai kövesút mentén). Ennek a dííl őnek a folytatása a kövesúttól keletre, az ún. 
Kalmárok útja. Ez az út a ZTL F: Se 3. jelzés ű  térképen Kis tornyosi út néven szerepel, 
de mivel mintegy kilométer hosszan a Kalmárok földje mellett halad, így a nép mindig 
is Kalmárok útjának hívta, és véletlenül sem Papp Károly útjának. Ez az út a Jankovics-
tanyák között halad tovább az adahatári iskola és Szövetkezeti Otthon felé. A zenta-adai 
határúton álltak (kelet-nyugati irányban) a Szikora-tanya, a Kancs őr-tanya, majd a „srég 
út"-tól nyugatra a Bálint-, a Sinka- és aSörös-tanyák. 

Az akkori családok nagy létszámúak voltak, és nagycsaládi közösségben éltek, mert a 
megnősult fiak sem váltak le a családról. Ez egészen a járásosztásig tartott, amikor is 
kezdődött a családok széthullása. 

A járásosztás után (1881-1882) betelepült a jelenlegi kövesít (mely akkor nyílt meg) 
nyugati oldala is, és a régi országút a kertek végénél megszíínt. Így hát a nagysoriak 
földbirtoka a régi és az új út közötti résszel növekedett. A járásosztás után tovább épül-
tek a tanyák. A Becsei utat „megszállták" a csantavériek: a Vasok, az Ozsvárok, a Cérna 
és Kracsun családok a keleti oldalt, Sinkovics Lajos, a Prisztálok és a Lality család pedig 
a nyugatit. DÉR PÁI, és Keceli Antal két-két fiuknak építettek itt tanyát. A vaskeresztt ől 
délre is több tanya épült: az Oláh-tanya, két Magó-tanya, EKE Tn мл s tanyája, két Vastag-
tanya és EKE MÁтvлs tanyája. A Nagysoron, az út nyugati oldalán épült észak-déli irány- 
ban VATAI JÁNOS, SÁNDOR PÉTER-PÁL, KATONA VINCE, KnszÁs PÁL (kovács) , DÖME IMRE, GERHARDT 

ISTVÁN, PATÓCs DEZsO, PATOCs LAsZLO, CSABAI SÁNDOR, MÁRTON PÉTL"R, KorлΡsz GÁ іюі  tanyája, to- 
vábbá a Guelminó-tanya. Kevi központjától délre haladva id. SÁN ЛOR BALIN!) (a kés őbbi 
Juhász-tanyát), FÉNYSz АRUSI, HRT! Bnl.Ázs éS Тбтн  PÁI, építettek tanyát. A többi a sz z аdfor- 

dulónépült, és róluk az 1900 utáni idők leírásánál emlékezem meg. 
A XIX. század legnagyobb eseménye, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

elődeinknél mérsékelt örömöt váltott ki. A szabadság, egyenl őség, testvériség eszméire 
az ő  lelkük is fogékony volt, de csak csendesen lelkendeztek. Jöttek ugyan a kortesek 
Zentáról fáklyásmenetet rendezni, de azzal el is ült a lelkesedés. Az 1849-es események-
nek külön fejezetet szentelek, hátha okulásul szolgál a kés ő i utódoknak. 

A XIX. század utolsó évtizedeiben nagyon szaporák voltak az itt él ő  családok. Erre 
néhány példát is felhozunk: LÁSZLI FERENCnek és ToLl)! FRnNCI5KAnak 19 él ő  gyermeke, 
BICSKEI JÁNosnak i5BURANY TERÉznek 5 fia  is  5 leánya, DONoszLÓ MÁтуÁSnak ésJUHÁsz TERÉZ-

nek 15, SZ ЕLES PÉтЕRnek és nejének 12 gyermeke volt. Ezek a legkiemelked őbb esetek, 
de sokaknak 5-6 gyermekük volt még 1900 után is, mint például P лΡтócs KÁLMÁNnak és 
SZELES JILIÁnak, akiknek tíz gyermekük született, és közülük hatot fel is neveltek. Ez így 
ment egészen az I. világháború végéig. A századfordulón demográfiai robbanás, azaz 
robbanásszer ű  népszaporulat mutatkozott, és azzal járt, hogy az örökl ődési osztozko-
dás révén szétforgácsolódott családi birtokokból már egy-egy gyermeknek nem jutott 
annyi, amire tanyát lehetett volna építeni. A tönkremenést a Tornyosi úton lakó id. 
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Katona György családja kezdte meg (801áne földje volt), és a Tornyos! út menti földjét 
házhelyeknek kezdte eladogatni. Itt épült a századfordulón Kevi fels őfahi (1974 óta 
Buránysornak nevezik). A Gyömre! úton ugyanez történt a Gyömre! család maradvá-
nyaiyal (K ЕcsкЕМ ÉТIN Е  GYOMREI BokuALAval), és itt épültKevi alsófalu ugyancsak a század-
fordulón (ez 1984 óta az Arany János utca). Ezt a szociális helyzetet használta ki Rudics 
Farkas is felújítva Tornyosi úti majorját (1956. január 1-jét ől ez lett a Kombinát VII. 
gazdasági egysége). De ezzel nem állt meg, hanem ugyanakkor felépítette a mai Szövet-
kezeti Otthon helyén az ún. Pecarski Branko-féle majort, mivel P Еcnкsк INI Rv птcs FARKAs 

KLARn nevű  lánya volt. Ezzel tehát a szinte tálcán kínált munkaer őt szépen „fel is szip-
pantotta". A századfordulón még egy kisebb majort épített legfiatalabb leányának, 
FЕкЕТЕNé RUDIcs МА RгАnakD Ек  MAGDA Lenin utcai házával szemben, aTornyosi út északi 
oldalán. E két utóbbi major a felszabadulás után elpusztult, és ezek helyén épült 1947-
ben, ifjúság! társadalmi munkában az Újfali (Novo naselje). Az épít őtábornak volt egy 
kis zászlójelvénye is a következ ő  felirattal: „Omladinska akcija Kev! -šor,1947" (Kevi -sor 
ifjúsági akcló,1947). Így született meg a századfordulón a kev!-fels őfalusi agrárproletár-
ság, és itt jött létre a helybeli munkásmozgalom fészke. Itt állt NAGY M1.YкúТ i MATYÁs 

szülőháza is (a helyére P OVAZAI új házat épített), és innen keriilt k! 1944/45 pártaktivistá 
inak a zöme. 

Az Alsófalu lakóinak sorsát főként az határozta meg, hogy Rudics Farkasnak itt, a falu 
végén is volt egy nagyobbacska tanyája (hozzávet ő leg ott, ahol most EKE I swnN tanyája 
áll). Abban csak egy béres lakott, a gazda a földet negyedéb ől és ötödéből adta ki a 
közeli földnélkülieknek. Ez annyitjelentett, hogy például minden ötödik sor kukorica 
volt az ötödösé, és annak fejében minden kézi munkát ő  végzett a kapálástól kezdve a 
betakarításig, míg a gazdáé a fogatos munka volt. A többi falusi szegényparaszt a kör-
nyékbeli kisgazdáknál dolgozott alkalmi munkán. Volt, aki tavasztól őszig lejárt a Völgy-
re az Engelmann-majorba. A legények a katonaság el ő tt béresnek álltak el, ami egy évre 
szólt. Ez alatt az év alatt a gazdánál lakott és dolgozott. Bére néhány mázsa gabona, egy 
malac, némi pénz és egy pár bocskor volt, ahogy a béres apja megegyezett a gazdával. 
Némely esetben egy kocsi szalmát is kapott. Az iskolából kimaradt gyerekek kanásznak 
szegődtek el. Az ilyen szolgák enni még bemehettek a konyhába, de aludni bizony az 
istállóban aludta béres is, a kanász is, sok esetben függ őágyon. Volt olyan gazda, akinél 
évekig maradt egy-egy béres vagy kanász, de olyanok is akadtak, ahol csak egy évet 
szenvedett át a gyerek vagy a legény. Ez a sors folytatódott a XX. században is, és még 
mennyire, hogy elindítója és okozója lett a „fejér pestis"-nek! Így fordult meg a bölcs ők 
Is  koporsók számaránya, amit most már aligha lehet megállítani. (1995-ben ez az arány: 
8 bölcső  és 23 koporsó...) 

A tanyák építése a falusiasodás miatt sem állt le, s ő t előbb épültek pl. a Gecse-d ű lőn 
a Fehér Opletán-tanya és az Eke-tanya, a mai kövesút déli részén 2 Huszák-tanya, 2 Bar-
na-tanya, a „srég úton" 2 Gere-tanya és Huszák Illés tanyája, a Becsei úton 2 Varga-tanya, 
a Tóth Horgosi-tanya, a völgyi Gere-d űlőn a Gulyás-tanya, az Újházi- és a Trabajkó-tanyák 
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ELŐDEINK ÉLETE A XIX. SZÁZADBAN 

Gazdasági élet. Kevi szorgalmas népének egyetlen vágya és célja volt: gazdagnak 
lenni. Minden ennek érdekében történt, fő leg a házasságkötések. Egyszóval a tekintély 
és becsület fokmér ője a földtulajdon volt. De mivelhogy valamennyien magyarok vol-
tak, így fő  jellemvonásuk nem az összetartás, hanem a széthúzás: a boldogulás útját 
mindenki egyedül akarta megjárni. Egyesek talán ezért is fejlesztették gazdaságukat. 
Habár a múlt században faekével szántottak, fafogassal fogasoltak, gallyboronával boro-
náltak, és kézzel vetettek, 1890-ben Burány Mihálynak már lóvontatású, járgánymeghaj-
tású cséplőgépe is volt, 1895-ben lóvontatású, 1903-ban pedig g őzüzemíí, magánjáró 
cséplőgépetvásárolt. Ő  Burány kocsmáros apja  volt,  a „srég út"-on lakott, jelenlegKAzINczI 
GYULA tanyáján. BARSI PÉTER 1895-ben marokrakó aratógéppel, majd 1897-ben kéveköt ő  
aratógéppel rendelkezett, akárcsak az Engelmann-uradalom, s ő t BuRANY GERG ELY kevi 
lakos is. Vasekéje 1895-ben úgyszintén Burány Gergelynek volt. ENGEI.MANN használt már 
korábban is valami kulai vasekét, de az az els ő  aszályos nyáron meggörbült, és azután 
Engelmann Zentán vásárolt ekét ZENTAI JANOS géplerakatából. A fent említett Burány 
Mihálynak a „srég út"-on 1896-tól 1899-ig három pár köves g őzmalma üzemelt, amely 
azonban 1899-ben leégett. Már ezeket megel ő zően Keviben három olajütő  is műkö-
dött (Suтus Tóтн , VAS ANTAL. és Szікo кΡл  tulajdon(iban). A XIX. században mííködtek továb-
bá ún. „lóhúzatós" szárazmalmok is. Egynek a helye a Gerhardt-tanya kertjében, a mási-
ké Alsó-Keviben, KovAcs JANOS tanyáján (most Bicskei Simon-féle tanya) található. A 
Gerhardt-tanyáról 1900-ban szerelték át a szárazmalmot Patócs László tanyájára (ké-
sőbb FEHÉR OPLETAN BÉI.n tanyája), és ott a XX. század elején még üzemelt, majd lebontot-
ták. Ugyanakkor volt Keviben 3 szélmalom is, az egyik a Szövetkezeti Otthontól kb. 170 
méterre északra állt, ez volt az ún. Rudics-Kuntity-malom. A másik a mai kövesút mel-
lett, Alsó-Keviben, az aBicskei-Donoszló-szélmalom. A harmadik a Gyömrei úton, az ún. 
Kalmár-szélmalom. Az els ő  1940-ben ledőlt, mert alatta valami barlang vagy alagút hú 
zódik. A másikat PAPI' JANOS vette meg, de 1937-ben lebontotta. A harmadikat is akkori-
ban bontották le. A szélmalmok lebontásának f ő  oka az volt, hogy akkortájt két hét is 
elmúlt szeles idő  nélkül, így nem voltak többé gazdaságosak. 

Igavonóként leginkább lovakat használtak, csak a nagyobb gazdák tartottak ökröket 
és bivalyokat. A mai napig sem értem, hogy miért nem gondoskodtak kövesútról, ami-
kor a gabonát leginkább Zentára szállították, mert ott laktak a gabonakeresked ők. A 
közlekedés eszköze a fogatos parasztszekér volt. A jobb módúak tartottak rugózott, ún. 
féderes vagy stájer kocsit. És földutak mindenütt! Ahol nem volt gyalogút, ott a kerék-
vágás nyomában jártak a gyalogosok is. Az akkori közlekedési szabályok szerint a gyalo-
gos elő l a lovaskocsinak kellett volna kitérnie, de ez leginkább fordítva történt. Akár-
csak most, amikor a gépjárm űvek elől a gyalogosnak biztonságosabb kitérnie. 

Kisipar és kereskedelem. A múlt század második felében Keviben két kovács 
dolgozott. A fels ő  részenKASzАs IsтvAN (a mai Bicskei József=féle tanya), az alsó részen, 
KATONA LŐRINC mai tanyája helyén pedig egy másik, akinek a neve nem maradt fenn. 
Bognár volt BERKES LÁSZLÓ, aki még a századforduló után is élt. A cipészek közül VAJDA 

ANDRAS idevalósi lányt, BALINT ANNAt vette feleségül, és ő  is itt telepedett le, valamintRAcz 
ÁDAM (műhelye ma KADVANY FERENC háza), akinek az élete ugyancsak átnyúlt a múlt szá-
zadból, és ő  már Kevi jelenlegi temetőjében nyugszik. Kádár is volt Keviben GERHARDT 
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GAвo і . személyében, aki szintén túlélte a századfordulót. Az ácsmester, SZELES FERENC szin-
tén. DoNOSz І .б  Mnтrлs ács és szélmalomépítész ugyan nem érte meg a XX. századot, FÖLD! 

VINCE borbély viszont igen. A hentes, id. URBAN GYÖRGY a múlt században élt. URBAN 
GрёRGрNЁ  szülésznő  a múlt században kezdte meg áldásos munkáját, de még engem is ő  
segített erre a világra. A mai Pócs Jen ő-féle házban lakott egy Pacsó csúfnev ű  órás, aki 
magát ironikusan „órás és kazánkovács"-nak mondta, de ennek ellenére jó mester volt. 
Boltot és kocsmát 1882-től Felső-Keviben egyDóczi nevű  zsidó ember tartott (a mai 
Tari Kázmér-féle házban). Alsó-Keviben a kovácsm űhely mellett egészen 1900-ig SnN-
D'R KÁR'LY árult kocsma-boltjában mindent, ami kelend ő  volt. 

Társadalmi élet. A fentiekb ől könnyen leszűrhető , hogy eleink a múlt században 
erősen gyakorlatias lelkület űek voltak, és habár a gazdagabbak taníttatták gyermekei-
ket, mégsem került ki közüluk sem tudós, sem politikus, sem hadvezér. Volt ugyan két 
papunk, Pnтócs ÁVE!. és тп . JАNUSкó JózsEr; TRABnJKi ANTAL. tartalékos főhadnagy, PnтÖCS 

FÉLIX tanító és tartalékos főhadnagy, K ECSKEMLTI SIMON és fia, JENŐ  pedig jogot tanultak, de 
aki kitanult is, visszajött a földhöz, és legfeljebb azért ment el néha Budapestre, hogy 
kiszórakozza magát. A falu egyenl ő  volta szegénység fogalmával. Ezért a tehet ősebbek 
és a tanultabbak Kevi nevét nem sokat emlegették, inkább Zenta-tanyasiaknak mond 
ták magukat úgy, mint fő tisztelendő  Pnтócs Á иE!. városi képviselő úr is, mivelhogy hiúsá-
gának Kevinél jobban hízelgett a „ Patócs-sor" elnevezés. A szórakozni járóktól viszont 
a lakosság értesiilt az ország-világ eseményeir ől. Tudták, ki a király, a királyné, a minisz-
terelnök, és ki az országgy ű lési képviselőjük, merthogy az időnként ellátogatott ide 
korteskedni. 

Egyesületi élet. 1894-ben a Patócs-soron alakult meg Népkör néven az els ő  egye 
sület. Ez a kör eleget tett az akkori szükségleteknek gazdasági, kulturális, s ő t politikai 
téren is, és szórakozási lehet őséget is nyújtott. Vezető i eszmeileg „48-asok" voltak (a 
kortanúk szerint). Közigazgatási hivatal a városon kívül sehol sem volt a zentai határ-
ban (nem is volt rá szükség). 1896-ig keresztelni (a közelség miatt) Csantavérre jártak, 
esküdni meg ki Csantavérre, ki Zentára. Ázután a polgári esküv ő  bevezetése miatt Zentára 
kellett menni. A hitélet azért m űködött, mert az erre járó kolduló ferences barátok 
(1750 óta) megszokták, hogy Kevi az ő  lelkigondozási területük, és ittjártukkor HoRT! 
JAN'S „gyepjén" misét is mondtak. Mellettük még ún. zarándokok m űvelték a lelki éle 
tet, mintMAJOR's IsтVAN is, aki a Szerb iskolával szemben lakott. Éjféli misére Csantavérre 
jártak. Minden évben gyalog mentek a doroszlói búcsúra is. Hivatalosan ugyan Kevi a 
zentai Jézus Szíve templomhoz tartozott, de annak plébánosa édeskeveset tett kevi 
híveinek lelki üdvösségéért. A „Mária Társulat" viszont létezett és m űködött is. Télen 
házaknál tartották a kilencedeket. Helységünk lakói tehát lehet őségük szerint gyakorol-
ták katolikus vallásukat, és nem mondhatni, hogy a mag ne hullott volna termékeny 
talajra. 

Egészségügy. A legközelebbi orvos Csantavéren lakott, de ahhoz csak az fordult, 
aki már annyira beteg volt, hogy fogatos kocsin, párnák között kellett orvoshoz vinni. 
Persze, az ilyen beteg meggyógyult vagy meghalt, de nem kezelték még évekig, hogy 
meghosszabbítsák az életét. A pestis vagy a kolera gyakran pusztította ki több ház vagy 
tanya összes lakóját, és ilyen esetben a ház ablakába tövisvessz ő t tettek, így adták tudtul 
az arra járóknak, hogy ott dögvész pusztított. Keviben 1871/72-ben volt az utolsó nagy 
pestisjárvány (családi krónikám adata). Akkoriban a temet ő  a mostani Szövetkezeti Ott- 
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hon helyén volt, de a terület - valószín ű leg a járásosztás során - Ruincs FERE ~ cnek ju-
tott. Temetni meg tovább temettek a Völgyön még mindig meglev ő  kevi tetőbe. 
Mikor a pestis és a kolera megsz űnt, akkor jött a güm őkór (tbc), és az aratort főleg a 
fiatalság körében. A gyerekek közül meg a torokgyík szedte minden télen az áldozatait, 
és nem volt család, melynek gyerekei közül legalább egyet nem vitt volna el. A tétanusz 
is állandó réme volt el ődeinknek, és az is a fiatalokat tizedelte. 

Oktatásügy. A Monográfiai füzetek Általános iskolák I. részének 39. oldalán ezt 
találjuk:,д  jkv. 676/1856. - a múlt évben a szállásokon oktatásban részesült 155 gye-
rek. "Más helyen (40. oldal) pedig azt, hogy a szállásokon 4, magánszemélyek által fize-
tett,élelmezett és egyéb szükségesekkel is ellátott tanító 155 gyermeket oktatott sikere-
sen. Ezek között az iskolák között találjuk a Patócs-soron (most Kovács LAsZLÓ tanyája) 
működött iskolát is (a kortanúk szerint). A 49-50. oldalakon ez olvasható: „ 1861, aug. 
1 7  -115. sz. Ezen az ülésen tárgyalták (116 sz.) kevi lakosok kérését, melybenpénzbeli 
segedelem adásátkérik a BARsI MA кΡToNnál általuk iskolaépülettel és élelemmel ellátan-
dó tanító részére. "A továbbiakban az áll, hogy az iskolának alkalmas házak megnézésé-
re alakult bizottság tagjai:BENEDEK ELEK igazgató,Sz ЕLESIswАN, BuRANYJANos, PatócsÁbel 
és M інn і .кov іcs IsTvAN. Lehet-e ezután föltételezni, hogy Patócs Ábel közvetlen környeze-
tében (a Patócs-soron) ne lett volna iskola, amikor ő  már mint képviselő  is azon fárado-
zik, hogy Kevi peremén (a Barsi Márton-féle iskola a mai B űn-iskola elődje volt) iskola 
legyen? (I. m. 47. old.: „1858-ban Tornyoson a Patócsok során jelölték ki az iskola helyét 
a 68. számú házban"). Kérdés, hogy került a Patócsok sora Tornyosra, mikor akkor is, és 
most is itt található Patócs Ábel akkori házával együtt, amelyb ő l nemrég halt ki Patócs 
Ábel dédunokája. Az igazi Patócs-iskola megnyitása után (mely SZELES Jбzs ЕF kertjében 
volt, és a helye még most is meglátszik) Kovács László tanyáján megsz űnt az iskola. És 
habár a városi közgyű lés 1869. október 22-én államosítja az iskolákat, Kevinek tovább-
ra is magának kell iskolájáról gondoskodnia. Igy keriilt sor arra, hogyAlsó-Keviben Kecs-
keméti Simon tanyáján (ez most  BON  IMRE tanyája) nyitottak iskolát, amely id őközben 
átköltözött az út másik oldalára, az ún. Kórász-iskolába, ahol 1890 tájékánM б RА  IsтvAN is 
tanított. Az iskola id őközben működött még Kecskeméti Simon tanyáján, majd a Kevi 
központjában levő  Rózsa-tanyán (ez most is Rózsa-tanya), mert az el őbbibe csendőrök 
költöztek. Így Kevinek a XIX, század második felében 3 magániskolája is volt: Fels ő -
Keviben a Patócs-iskola, Alsó-Keviben a Kecskeméti-, a Kórász-, majd a Rózsa-tanyán 
működő , valamint aB űn-iskola elődjeként a Barsi Márton-féle iskola. 

Háziipar. A XIX. században, de valószínű leg korábban is fejlett és virágzó háziipara 
volt Kevinek, habár nem emelkedett iparm űvészetté. Minden háztartás rendelkezett 
kender és gyapjú feldolgozásához szükséges felszereléssel. F őleg télen sok id ő t töltöt-
tek a rokka és a kallantyú forgatásával napközben is, de este szinte kötelez ően. Az idő -
sebbek otthon, a fiatalabbak f őleg a lányos házaknál, ahol néha a változatosság kedvé-
ért a fonás szüneteiben megszólalt az asztali tambura vagy a harmonika (már ahol az 
volt), és annak hangjára táncoltak. Így kötötték össze a kellemest a hasznossal, a gazda-
ság szükségleteire a zsákot, ponyvát, kenderpokrócot így állították el ő . A vászonnak 
való fonalat is így készítették, majd meg is sz ő tték, merthogy szövőszékük is volt (pl. 
KATONA MIKLбsnak). Az alsónemű  és a szűrkankónak nevezett es őköpeny is vászonból 
készült, de így készült a rongypokróc is, amit a házakban sz őnyegként használtak. Ilyen 
háziszőttesben jártak j ó id őben, télen meg bárány- és birkab őr ködmönben és subában, 
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de ezek alatt is volt „mellyedz ő", amit még bekecsnek is hívtak. A gyapjúruhát is házilag 
készítették. A téli gyapjúharisnya (fuszekli = fuss-sicken) mindig a parasztok téli haris-
nyája volt és marad is. A b őripar (bőrkikészítés) is háziiparként m űködött. Többen is 
értettek hozzá, és csinálták. A jómódúak jártak csak selyemben és bársonyban. 

Vigalmak. Elődeink a XIX. században keresztel őt és temetést egyaránt lakomával 
kötöttek egybe. A menyegző , a lakodalom nem volt kötelez ő  népi hagyomány, főleg, ha 
amiatt adósságba kellett volna valakinek vernie magát. Inkább dívtak a disznótorok, 
amelyekre a távolabbi családtagokat is összehívták. Voltak névnapok, ezüst- és aranyla-
kodalmak is, de ezek nem voltak kötelez őek. Táncolni szerettek, de inkább délutáni 
táncokat, nem pedig egész éjjelre szóló bálakat rendeztek. A délutáni táncra nyáron 
hosszú, bő  gatyában jártak, de a lányok kezét a legény nem foghatta meg, csak a zseb-
kendő t, amit a lány a kezében tartott. 

Hadászat. Zenta -így Kevi is - a 86. gyalogezred sorozójárásai közé tartozott. A III. 
sorozójárás mellékelt térképén csak Zenta és Kevi neve szerepel, noha a következ ő  
helységek alkották: Adaka, Alsókertek, Bátka, Becke, Bogaras, Csésztó, Fels őhegy, Felső -
kertek, Gyantáros, Járásszél, Kalocsa, Karjad, Keresztes, Kevi, Kisbudzsák, Középs őker-
tek, Likas, Mákos, Munkástelep, Nagybudzsák, Orompart, Rétalj, Tornyos, Zentai tanyák. 
Ezek 1882/83. évi adatai szerint Kevi is jelentős számú újonccal kerülhetett a térképre, 
amiből következtetni tudunk a lakosok számára is, noha azzal az adatok nem foglalkoz-
nak. Az 1889-ben tragikusan elhunyt Rudolf trónörökös temetésén a közelben táboro-
zó ezred a ravatalozó helyiséghez egy zászlóaljnyi dísz őrséget állított (adatok a Szabad-
kai Cs. és Kir. 86. Gyalogezred összefoglaló történetéb ő l). PАТóсs IsтvÁN kevi lakos is 
mint sorkatona részt vett abban a dísz őrségben, és aztán itthon azt mesélte, hogy éjjel 
még egyszer utoljára megnézték a magyarokat kedvel ő  trónörököst, de szerintiik he-
lyette ott csak egy viaszbábu feküdt. Tény az, hogy WERNER R ICHTER Rudolf trónörökös 
élete és tragikus halála című  könyve szerint is a lövés által okozott roncsolás helyeit 
viasszal pótolták. Tehát az igazság körül tapogatunk. Kevi ifjai egyébként a legnagyobb 
számmal a 86. gyalogezredben katonáskodtak. A katonáskodás 21 éves korban kezd ő -
dött, és 3 éveukellett szolgálni. 

A kevi virilisták. A legnagyobb földbirtokosok voltak: Rudics Farkas 2293,37; 
KAZINCZI ANTAL 743,08; KE CELI M. ANTAL. 696,98; HortiТamás 658,91; BoRos KÁROLY 447,07; 
POLYÁK PÁL 417,85; B ŰN GYÖRGY 348,28; FEHÉR OPLETÁN ISTVÁN 325,781ánc földdel rendel-
kezett. A póttagok birtokai: KnzINCZI ANDRÁS 319,90; Szeles Károly 316,66 ; BOROS GYÖRGY 

312,99; lánc (adatok aZenta és Vidéke című  újság 1889. január 5-i számából, Virilisták 
1890-re). A száz évvel ezel őtti virilisták leszármazottai közül egy sem tartozik a legva-
gyonosabb adófizetők közé. 

A mezőgazdaság viszontagságai . „Tiszaszentmiklósrólátrepültek a sáskák a 
Tiszán, és ellepték az adai és a zentai határt. De nem a marokkói sáskák jöttek, hanem 
az olaszsáskák, amelyek a porcfüvetszeretik nagyon"- jelenti aZenta és Vidéke újság 
1890. június  8-n. 1890.  június 15-én pedig .....novemberi időjárás" volt. 1898-ban csu-
pán egy kevés ocsut csépeltek, pedig 1890-ben már 5-6 métermázsa termést takarítot-
tak be egy katasztrális holdról (BURÁNY PÁL cséplőgép-tulajdonos adatai). 
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HITÉLET 

Út menti keresztek. A XIX. század végén a magyarokat mintha megcsapta volna 
az eljövendő  tragédia szele. Miután az uralkodóháznak a magyarokat kedvel ő  tagjai 
(Rudolf és Erzsébet) életüket vesztették, elterjedt a kilátástalanság és a félelem érzése. 
Mintha csak bűneiket szerették volna levezekelni, úton-útfélen kereszteket emeltek. 
Keviben Rudics Farkasnak 3 ilyen keresztje volt: a nagy major el ő tti fakereszt (még ma 
is áll), másik, a Rudics Klára-féle major el ő tti (az Újfalu építésekor eltűnt), a harmadik a 
Rudics-iskola sarkán látható (újra is szentelték már). Rudics Farkas az ő t ismerők szerint 
nem volt valami jámbor ember, illett hát vezekelnie. 1898 óta Kevi központjában áll a 
Rózsa-kereszt, a templom el ő tt pedigJnNKovics K AROLY emeltetett keresztet. A vaskeresz-
tet a Becsei út és a Gyömrei út keresztez ődésénél II. KECELI ANTAL emeltette 1896-ban, a 
millennium évében. Ezt már újraszentelték a tulajdonos tudta nélkül és akarata ellené-
re, mert ő  meg akarta várni 1996-ot az újraszentelésre. Ennek a II. Keceli Antalnak a fia, 
Sándor papnak készült, de úgy látszik, egyik áldozata sem fogadtatott el az égben: a 
kereszt újraszentelésekor még a nevét sem említették meg, Sándorból meg nem lett 
pap. 

A XX. században két keresztet emeltek. Alsó-Keviben a Kocsis-keresztet és a Gyömrei 
úton, a Bíín-iskolával szemben aB űn-keresztet. A Kocsis-kereszten a következ ő  felirat 
á l: „Isten dicsőségére emeltette hála jeléül KOCSis Pni. MARTON és neje, Husznк  ERZSÉ ВET; 

özv. Husznк  F EпЕNCNí; Kocsis MIHÁLY és neje, SURÁNY[ TERÉZIA 1931-ben ". A másik feszületet 
1946-ban emeltette  BON  GÉZA és neje, BICSKEI VERONA hálából a harctérről valő  szeren-
csés hazatérésért. Ez utóbbi kereszt most a temet őben áll, mert amikor B űn Géza a 
tanyát eladta, és Zentá гa költözött, akkor a keresztet behozták a temet őbe, habár a tulaj-
donos Zentán várja a feltámadást. 

Templom és plébánia. A XX. század legnagyobb eseménye Keviben a templom-
építés volt. Ez 1900-ban történt, a tornyon látható a felirat. Közadakozásból épült, bár 
némi bonyodalmakkal. Először is templomépítő  bizottság alakult: Horti János, PATÓCs 

GYÖRGY, Pni>i> MАТÉ személyében, és LENGYEL D. JANOs elnökletével Tornyos is képviseltet-
te magát.  El  is utaztak Kalocsára, az érsekségre, ahol végül is abban állapodtak meg, 
hogy a két falunak közös temploma lesz a mai buránysori bolt helyén. 

Megtörtént a „koldulás", vagy finomabban: az adománygy ű jtése, és a begyű lt pénzt 
Horti Jánosék átadták a tornyosiaknak. És uram fia, látják ám, hogy a tornyosiak Lengyel 
D. János földjén elkezdik építeni a templomot. Rohantak is menten Kalocsára, ahol azt 
a magyarázatot kapták, hogy Kevi várjon néhány évet, és majd lesz saját temploma. 

Nagy volt a felzúdulás Keviben, ahol mindenki katolikus volt, méghozzá nemis akár-
milyen, mert már a helységnek ekkor 8 apácalánya és két fel nem szentelt pap fia volt. 
Tornyosnak viszont 2 földbirtokosa: RuDics GERGELY és RUDICs JANOs. 

Az összefüggést most már hiába keressük (mert azt 1904-ben bizonyára a sírba vitte 
őeminenciája, CSASZKА  GYÖRGY). A kevi bizottság elhatározta, hogy újra koldulnak, és 
csak azért is lesz templom Keviben. A szót tett követte, és Horti János földjén építettek 
egy akkora és olyan templomot, amekkorára volt pénzük, s őt az építés költségeib ől 
levonták a Tornyosnak adott pénzösszeget, és Kalocsa terhére írták. Kevi és Tornyos 
között pedig megkezdődött a hidegháború, ami már-már eliilt. Legalábbis addig, amíg 
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meg nem kezdődött Kevi „konzerválása', mivelhogy Tornyost CRNI JovAN szerb paraszt-
vezér emlékére ki akarták építeni, ami sikerült is. 

Kevi pedig megtorlásként Kalocsától nem kapott papot, s ő t ezt a büntetést Trianon 
után mégBuDАNоУк  püspök is átvette olyannyira, hogy 1938-ig nem volt Keviben pap. 
A templomépítés viszont végbement, Patócs György megvette a harangot, a hív ők a 
padokat. Minden pad egy-egy családtól származik. 

A felszentelés adataival sem tud Kalocsa szolgálni, de 1901-ben az is megtörtént a 
Rózsafűzér Királynéja finnepén (október els ő  vasárnapján). Tehát volt már templomunk 
- pap nélkül. Tornyoson 1906-ban fejezték be a templomépítést, és 1907-ben Cs бт i 
JANOS lett az első  pap. Уёgu І  Kevit is megszánták annyira, hogy 1938-ig minden hónap 
első  vasárnapján tartottak nekik nagymisét. Budanovi ć  püspök azzal hárította el a ké-
rést, hogy hát nincs paplak. És neveljen Kevi papot is! Ez is meglett. 1935-ben szentel 
ték fel SАNпoк  JАNOSt, aki Kevi szülötte volt. Hitközségi képvisel ő-testület viszont mindig 
is volt, elnöke 1937-ben Kocsis PAi. M ARTON (fel nem szentelt pap), aki a dolgoknak nem 
utána, hanem elébe nézett (neki is volt 3 apáca nagynénje). És megint csak közadako 
zásból egykett őre felépült a paplak is. 1938. november 1-jén érkezett meg H EGYI PA'. 
első  lelkésznek, és négy év alatt, amíg itt volt, tevékeny munkát végzett, f ő leg az ifjúság 
nevelésében. Népszer ű  volt, igéje termékeny talajra hullott Keviben. 

Keresztelés, házasodás. Érdekes, hogy csaknem minden család ősanyja Ágó (Ágota 
vagy Ágnes). Hogy miért, azt senki sem tudja, még a hagyomány sem. Nem valószíníí, 
hogy őseink valamit is tudtak volna Ágnesr ől (t 304. január 21.), aki római, vagy pedig 
Szent Ágotáról (t 251. február 5.), aki ugyancsak sz űz és vértanú, de görög lány volt. 
Tudhattak viszont Szent István királyÁgota nev ű  lányáról, és így jutottak ennek a név-
nek a birtokába. Az is megfigyelhet ő, hogy amelyik családban két fiúgyerek született, 
Ott  az első  József lett (Szent Józsefr ől), a második pedig István (Szent István tiszteleté-
re). Ez is elődeink nemzeti öntudatának a megnyilvánulását jelentette. A n ői nevek 
között a Mária után az Erzsébet a legelterjedtebb (Erzsébet királyné emlékére, akit a 
magyarok a szívükbe zártak). Majd Júlia, Katalin, Teréz, Viktória, Anna következnek. De 
az Ágó mindig is divatos név maradt Keviben. 

Bevett szokásvolt, hogy a jobb módú családoknál, amikor a legkisebb fiú is megn ő -
sült (kiházasították), akkor a szül ők beköltöztek a városba. Fiuk maradt a tanyán, és a 
földhasználatért úgymond: járadékot vagy „ kommenciót" adott, hogy a sziil őknek is 
legyen miből megélniük a városban. Ennek összegét a szül ő  szabta meg. Bevett szokás 
volt az is, hogy a kitaníttatott gyermek nem örökölt, mivel „jussát" ráköltötték a tanulás-
ra. Mindez a századfordulón dívott, amikor a nagy családi közösségek felbomlóban vol-
tak, de azért ritkábban még mostanság is el őfordul. Megesett az is, hogy a városba 
„pottyant" családfő  unalmában elment dolgozni, leginkább a k őmíívesekhez. Szokás 
volt, hogy a lányok a kelengyén kívul földet nem örököltek, mert olyan sokba kerult a 
kiházasítás. Így a földet csak a fiúk örökölték, amivel mindenképpen az elszegényedést, 
a birtok felaprózódását akarták elkerülni, ami a családi osztozkodás révén el őbb-utóbb 
mégiscsak bekövetkezett. Azért egészen 1914-ig szaporodtak a házak a faluban, amikor 
is a háború és a férfiak távolléte miatt az élettempó igencsak lelassult. 

A párválasztás a parasztcsaládoknál még a századfordulón is a szül ő  kizárólagos joga 
volt. A vő legény és a menyasszony annyit szólhatott bele, hogy „jól van, édesapám, 
édesanyám, ke'tek tudják". Aki kitért a szül ő i akarat el ől, azt kitagadták A lányokat 14 
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éves koruk után igyekeztek férjhez adni (,hadd vigyázzon rá az ura"). A legények 21 
éves korukban mentek katonának, ott 3 évet eltöltöttek, így 25. életévük elő tt nemigen 
nősülhettek. Csak az egyes fiúknak járt a kedvezmény, id őcsökkentés vagy teljes föl-
mentés az idős szülők miatt. Ezt a lehetőséget néhányan ki is használták, dekát nem sok 
volt fiúkból az egyke. A házassági kötelék felbomlása ritkavolt, mert az elvált asszonyt a 
családja nem fogadta vissza. Ha elment a paphoz, hogy „mit csináljon, mert nem bírja 
tovább", azt a választ kapta, hogy „t ű rjél, gyermekem, viseld a kereszted!" Ha mégis 
elhagyta a férjét, akkor el kellett költöznie legalább a városba, mert szül őhelyén lebe-
csülték, megvetették mint elvált asszonyt, mivelhogy az esküv őn elhangzott „holtomig-
lan-holtodiglan"-t úgy értelmezték, hogy egy megúnt házastárs meghalhat, de elválni 
nem lehet tőle. És ha aztán valóban meghalt, azt aminden faluban m űködő  halottkém 
- az okokat nemigen firtatva - megállapította, és lehetett újból házasságra lépni. Err ől 
mindenki tudott, és hallgatott. Az elváltak iránti el őítélet egyébként faluhelyen még 
most is megtalálható. 

KEVI A XX. SZÁZAD ELEJÉN 

Az!.  világháború váratlanul köszöntött  Kevin.  FERENC FHRDINANDot ugyan senki sem 
sajnálta (még nagybátyja, I. FERENC JózsЕF sem), de hát a kedélyeket a „szarajevói merény-
let" felkavarta. A kortesek megjöttek Zentáról, népgy ű lést rendeztek, és büntet ő  hadjá-
ratra tüzelték a népet, települést ől településig tartó felvonulásokon, tüntetéseken kö-
vetelték a bűnösök megbüntetését. Nem tudták, hogy a cselszövés messzebbre nyúlik 
Magyarország és Szerbia határainál. Hát b űnhődött is mindenki négy éven át, és az ne-
vetett jót, aki utoljára nevetett. 

Az őszirózsás forradalom itt is éreztette hatását: az Engelmann-uradalmat megroha-
mozták, de nemcsak az agrárproletárok, hanem mindenki, aki valamit is megkívánt az 
Ott  található értékekb ől. Így pl. volt, aki a gőzüzemű  cséplőgépet, más a hintót a lovak-
kal együtt, többen pedig a disznókat hajtották el. Tornyoson szerveztek ugyan nemzet-
őrséget, és az K AROT.YI MIHAгиhoz fordult segítségért a rend helyreállítása végett, de a 
magyar kormány válaszra sem méltatta őket, hát Vuјć  Jocót keresték fel, hogy a szerb 
hadseregtől kérjen segítséget. Hamarosan meg is érkeztek valami szürke ruhás, idegen 
nyelven beszélő  katonák (lehettek szerbek vagy franciák is), akik gépfegyvert irányítot-
tak Alsó-Kevinek, és felszólítottak mindenkit, hogy vigye vissza, amit eltulajdonított. 
Vissza is vittek mindent. 

1918 és 1924 között Kevit Srem čevónak nevezték el, de mivel a név senkinek sem 
állt a szájára, csak megmaradt Kevinek továbbra is (Senta, salaš Kevi = srez Senta, okrug 
beogradski, pošta i telegraf: Čantavir, železni čka stanica: Senta; azaz Zenta, Kevi szállás 
= zentai járás, belgrádi körzet, posta és távíró: Csantavér, vasútállomás: Zenta - ahogyan 
az a Spisak mesta Ba čke, Banata, Baranje i Srema s naznačenjem politi čke 
administracije, pošte telegrafa i železnička staníce 1924. [Bácska, Bánság, Baranya és 
Szerémség helységeinek jegyzéke a politikai, közigazgatási, a posta, távíró és vasútállo-
más megjelölésével] cím ű  kiadványban áll). És mindez így marad 1941-ig. 

Gazdaság. A mez őgazdaság gépesítése tovább folyik. A faekéket vasekék, a fafoga-
sokat vasfogasok, a gallyboronákat láncboronák váltják fel. Vet őgépek is megjelentek 
de azokat csak a jobb módúak vehették meg, és díjért adták használatra másoknak. 
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Kézzel már nem vetett senki kalászos gabonát, csupán a takarmánynövényeket. A kuko-
ricát ún. soгonalzó nyomán kapával ültették. A búzatermés 1900 után, a mez őhegyesi 
fajta megjelenésével 10-20 métermázsa közé emelkedett. 1920 körül katasztrális hol-
danként termett már akár 20 métermázsa is (a Legány fajta). 1939/40-ben POLYÁ к  Lo- 
RINCnek a Székács fajta 40 métermázsát hozott, a Bánkúti pedig elérte a 16-18 métermá 
zsát. A gőz-cséplőgépek is szaporodtak: az els ő  világháború után ÚЈxАZI IsтvÁNnak a Völ-
gyön, KnsZÁs JÁNOS kovácsnak a Nagysoron, 1922 után pedig Papp Károlynak két g őz-
cséplőgép-garnitúrája is volt, meg egy traktora. Motoros darálóval BoDzA NANDOR és 
MIKONYA JÁNOS rendelkezett. Közben a szélmalmok is őröltek, csakhogy akár két hétig 
sem fújt a szél. A'30-as években a kéveköt ő-aratógépek is kezdtek elszaporodni. 

Egészségügy: A XX, századra megsz űnt a kolera és a pestis, de er ősödött a gümő -
kór (tbc); alig volt család, amelyb ől ne ragadott volna el egy-két tizenévest. Télen a 
torokgyík szedte az áldozatait a gyerekek közül, nyáron pedig a tetanusz. Az „ őszirózsás 
forradalom" idején (1918) a himl ő  terjedt el, meg a spanyolnátha, amely 2-3 éven át 
pusztított. Közben Keviben, de úgyszintén Tornyoson, nem volt egyetlen orvos sem. 
Kevi legszebb két lányát vitte el a tüd őbaj, 1940-ben a 19 éves MILUTINOVICs Zsuzsl кnt, 
1942-ben pedig a 18 éves KnszÁs MA RGITKÁt. 1949-ben Ősz SzАВ6 J6zsЕFet vitte el, aki 
ugyancsak élhetett volna még. 

Oktatásügy 1906-ban az állam megszüntette a Rózsa-iskolát. AB űn-iskola megnyi 
tósával megszűnt a Barsi-iskola. A Rudics-iskola is megnyílt. 1913-ban az új központi, 
kettős iskola megnyitása feleslegessé tette a Patócs-iskolát is, amely 1917-ig állt még. 
Gyerek volt elég, jutott minden iskolába. Az els ő  tanítók Kevi központjában FoDoR ER-
ZsÉВЕТ , ERпÉlxl  MARIA  és NovoszEL IsтvÁN voltak. A legtovább,1921 és 1946 közöttTóтн  
P ÉTER és neje működtek itt, 25 nemzedéket indítottak el az életbe. A Rózsa-iskolából 
méntelepi kirendeltség lett (cs ődörös huszárok jöttek ide). A templom melletti iskolá 
ban 1926 és 1929 között csend őrök állomásoztak. A Rudics-iskolában a '20-as évek 
folyamán inasiskola m űködött. Tanítója Patócs Félix volt. 

Társadalmi élet. ToLMAcsI GÉZn írja a Zentai monográfiai füzetek Társadalmi egye-
sületek című  számában, hogy 1906-ban, Keviben Függetlenségi Kör alakult mintegy 
100 taggal. Ugyanitt olvashatjuk, hogy 1906. január 14-én a Fiiggetlen Polgárok Köre 
Horti Jánost alelnökké, 1911. január 14-én pedig elnökké választja. Öt év múlva Horti 
János kört cserélt. Hogy miért, azt nem tudjuk, csak annyi ismert, hogy május 1-jén 
Horti János gyepjén májusfát állítottak, majálist rendeztek ökörsütéssel együtt. 

Vadászat. Mint mindig és mindenütt, a vadászat Keviben is az urak és a gazdagok 
kedvtelése volt. Csakhogy Keviben a XIX. században sem gazdagok, sem urak nem vol-
tak,így nem tudunk arról, hogy kik lettek volna itt a vadászok. A XX. század els ő  felében 
viszont már akadtak ilyenek: TбTн  ÜGYONKA VINCE és öccse, János, NAGY ANTAl.  is  talán 

Horti János. A húszas években N AGY JÁNOS, NAGY JUZSEF, PETRAs PÉTER, BÁLINT JÁNOS, BÁI.INT 

TnмÁs, HORTI VILMOS, HoRTI F. JÁNos, a harmincas években ifj. N AGY ANTAL. és NAGY IMRE 

űzték ezt azúri passziót. Furcsa módon 1945 után szaporodtak el az urak és a vadászok 
is, akár egy fegyveres szakaszt is ki lehetett volna bel őlük állítani. Csakhogy aki vadász 
akart lenni, annak politikailag megbízhatónak kellett lennie, mert csak úgy kaphatott 
fegyverviselési engedélyt. 

1945 elő tt fő leg a határban vadásztak, 1945 után a tanyák körül, s őt a tanyák keríté-
sén belül is. Ez ellen lehetett ugyan zúgolódni, de tenni nem sokat. 
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A vadvédelem is hiányossá vált, a mez őgépek főleg a foglyot és a fürjet írtották ki. A 
fácánt viszont mesterségesen is szaporították, aminek az lett az eredménye, hogy elhá-
ziasodott, és a rovarevésr ő l átszokott a szemes terményekre. 

Egy időben nagyon megfogyatkoztak a nyulak is, de kés őbb megint csak elszaporod-
tak és megszelídültek olyannyira, hogy ma már csak a tanyák közelében találhatók, de a 
kertekben is kárt okoznak. Az aratócsépl őket régebben kolomppal kellett felszerelni, 
hogy j ókor felriassza a vadakat, de ez is gyorsan feledésbe ment. Egy id őben az olasz 
vendégvadászok jártak ide, akik mindenre l ő ttek, még az énekesmadarakra is, de hát 
devizával fizettek, és az volt a fontos. A mezei róka is századunk második felében szapo-
rodott el a tanyaromokkal egyiitt, mert azok jó lakhelyül szolgálnak nekik. Egy id őben 
kötelező  volt a mezőn kóborló macskák irtása is, pedig azok hasznot hajtottak a mezei 
egerek pusztításával. Az őzeket is mesterségesen szaporították és azok is elkezdtek 
háziasodni, ső t a körömfájás és a veszettség sem kerülte el őket, s terjesztették is ezeket 
a betegségeket. Avadliba- és a vadkacsaállomány űjabban csökkent, aminek okai nem a 
vadászok hanem a Csík-patak árterületének a csökkenése a víztározók miatt. A vadlibák 
repülésének irányából ma már nem lehet az id ő t megjósolni, mint korábban. 

Gyíkot legalább 20 éve nem látni, pedig ez a hasznos állatka mifelénk igen gyakori 
volt. A seregélyekrő l avárosiak azt tartják, hogy hasznos madarak, bár itt csak kárt tesz-
nek, és tettek is mindig. Eleinte csak a sz ő lő t sziiretelték le, ma már minden gyiimöl-
cső t. És nem félnek az embert ől, hiszen amióta az olaszok nem jönnek, senki sem l ő  
rájuk. 

GAZDAKÖRÖK KEVIBEN 

Az 1894-ben alakult mindenes Népkör, mely id őközben kártyaklubbá ziillött,1912-
ben Novoszel István igazgató-tanító kezdeményezésére - most már Kevi központjában 
- alakult újjá, és a falu társadalmi életének mindenese lett, mígnem 1916-ban Novoszel 
bevonult, és nem tért vissza a háborúból. Az els ő  világháború után Patócs Félix tanító 
szervezte újjá a Kört, majd 1927-ben Tóth Péter tanító mint annak titkára. Az új elnök 
id. Papp Károly lett, az alelnök pedig SÁNDOR BAI.INT, aki 1937-ben elnökké lépett el ő , és 
ezt a tisztet 1942-ig vitte, amikor is Amerikát járt bátyja, SÁNDOR Miini,Y lett az elnök. A 
tevékenység gazdasági és kulturális jelleg ű  volt. Gazdasági téren főleg vetőmag- és te-
nyészállat-beszerzéssel foglalkoztak, majd 1938-ban gabonaszelektort is vettek a tagság 
részére. A Kör legalább 250 könyvb ől álló könyvtárral rendelkezett, melynek els ő  könyv-
táro sa LosoNC FERENC volt, majd 1932-től egészen a II. világháború végéig K ASZÁS NÁNDOR. 

Kulturális téren fő leg a műkedvelésre helyezték a hangsúlyt. 1938/39 telén sikeres 
gazdasági tanfolyamot szervezett a Kör РЕТі 6 FL,6RIS és BIBER ZOLTÁN zombori tanárok 
közremííködésével. A Kört 1944, október 8-a után betiltották. 

A másik gazdakör, az úgynevezett Küls ő-kevi Gazdakör 1928-ban alakult a mai Burány-
soron Papp Máté elnökletével, és a központi Gazdakörhöz hasonlóan sikeres tevékeny-
séget folytatott. Ezt 1938-ban Papp Máté fia, PAPP Gn5PAR újította fel. A titkár K ATONA 

SÁNDOR, a pénztáros Patócs Kálmán, a könyvtáros K ASZÁS MIHALY lett (a könyvtár ekkorra 
250 kötettel rendelkezett). A Kör díszelnökévé DR. PnpP ANTAL. orvost választották. A 
Kör a Burány-házban helyezkedett el. 1938/39-ben itt is megszervezték a gazdasági 
tanfolyamot, ső t az előadások először itt hangzottak el. Mindkét Kör tagsága meghalad- 
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ta a 100-100 főt, akik minden vásárnap összejöttek megbeszélni az id őszerű  gazdasági 
témákat. 1944, október 8-a után ezt a klubot is betiltották. A leltár a„nép tulajdoná'-ba 
mentát. 

Működött egy Külső-kevi Gazdakör is, amely 1924-ben alakult a küls ő  járáson, a 
Kadvány-iskola mellett. Ez a Gazdakör 1934-ben csatlakozott a topolyai Gazdakörhöz. 

Jelenlegi Gazdakörcink az új idők szülötte, 1993-ban alakult 34 taggal. Elnöke Kocsis 
IsTvAN, két alelnöke pedig Ő sz Sznв  PÉTER és GYÖRL TIBOR. Rajtuk kívül  mg  10 tagú vá-
lasztmány áll a szervezet élén, amelyet a régi Gazdakör jogut бdjának tartunk. Tevékeny-
sége főleg gazdasági-termelési-értékesítési lenne, ha kapna kell ő  támogatást és lehet ő -
séget feladatának ellátásához. 
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Kevi a II. világháborúban 

NEMZETISÉGI VISZONYOK AZ SZHSZ ÉS A JUGOSZLÁV KIRÁLYSÁGBAN 

A háború idején történt események és az akkori közhangulat megértéséhez tud-
nunk kell, hogy a magyarok és a szerbek együttélése a két világháború között koránt-
sem volt felhőtlen. Különösen az ekkor betelepített szerbek, az ún. dobrovoljacok (ön-
kéntesek) viselkedése okozott némi gondot. Így például a csantavéri hetipiacra szeké-
renjáró kevieket a dušanovói gyerekek mindig megdobálták. Csak úgy záporoztak a 
göröngyök a kocsiderékban! A jámbor magyarok ezt némán t űrték, mert ellenkez ő  eset-
ben a helybeli felnő ttek is beavatkozhattak, aminek mindenképpen vérontás lett volna 
a vége. 

Elkeserítette a lakosságot a helybeli postaf őnök feleségének a magatartása is, aki nyil-
vánosan ganénak ( đubre) nevezte a szerbül nem tudó ügyfeleket, noha férje maga is 
Keviben sziiletett, és kifogástalanul beszélt magyarul. 

A Szerb-Horvát-Szlovén, illető leg a Jugoszláv Királyság idején a nemzetiségi viszo-
nyok többnyire igen feszültek voltak. Az „Anschluss" (Ausztria Németországhoz csato-
lása) után Pál régensherceg meglazította a gyepl ő t a Jugoszláviában él ő  nemzetiségek 
zabláján, hogy csökkentse az ellenszenvet a jugoszláv állam iránt. Így aztán szabad lett 
az egyesülés, a szervezkedés a kisebbségiek számára is. DR. DEÁK LR6 megalakította a 
Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetséget (DMKSZ), amelynek híre rövidesen 
Kevibe is eljutott. Főtisztelendő  Hegyi Pál plébános és SZ6LI.бS1 VÁGб  J~ Nos kántor-tanító 
alakították meg a helyi szervezetet, melynek ők lettek elnöke, illetőleg titkára. A DMKSZ-
be minden helybeli család beiratkozott, és tagja lett. Minden hó els ő  vasárnapján, nagy-
mise után a Bozsó-féle vendégl ő  nagytermében gyű lést tartottak. Itt nevel ő  hatású be-
szédek hangzottak el, melyeknek célja a nemzeti öntudra ébresztés volt. Az ifjúságot a 
paplakban gyűjtötte össze ft. Hegyi Pál, és katolikus magyarokat próbált faragni bel ő -
lük. Tanította a magyar történelmet, amit az iskolában nem tanulhattak, és amir ől addig 
legfeljebb nagyszüleinktől hallhattunk. Kideridt, hogy a nagyszülők a Cs. és K. Hadse-
regben igen jól megtanulták a történelmet. Így 1941-ben már nem csak nyelvben, de 
lélekben is magyarok voltunk. Az I. és a II. bécsi döntés után már biztosra vettük, hogy 
lesz itt egy III. bécsi döntés is, ami a mi magyar felszabadulásunkat hozza. Még akkor 
Keviben kevés volt a rádió, és itt, a Nagysoron (mai Tito marsall utca) Patócs Kálmán 
készüléke volt egyetlen hírforrásunk. Az 1941. március 27-i belgrádi események utáni 
héten 2-3 katonát láttunk az úton gyalog déli irányban haladni. Néhány egyszer űbb 
öltözetű  civil is vonult délnek. A magyar rádió jelezte, hogy várható a Legfels őbb Had-
úr hadparancsa. Szöll ősi Vágó János gyors kiképzésre fogta az énekkart, amely addig 
csak a Szent vagy Uram című  énekeskönyvből tanult. Többek között betanultuk a Klapka-
indulót: Fel, fel, vitézek, a csatára/a szentszabadság oltalmára!/Mennydörög az ágyú, 
csattog  kard,/ez lelkesíti csatára a magyart. Persze, aHimnusztmég 1938-ban megta-
nultuk. A Rákóczi-indulótpedig nyilvános helyen nem, de lakodalmakban szöveg nélkül és 
mindenütt játszották, s a dallamát mindenki ismerte Keviben, akinek csak volt zenei hallása. 
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KEVI A MAGYAR KIRÁLYSÁG KÖTELÉKÉBEN 

1941. április első  napjaiban Keviben minden varrógépen nemzeti szín ű  zászlót, kokárdá-
kat varrtak, mert úgy gondolták, hogy most már napok kérdése a felszabadulás. Eljött ez is. 
Április 64n reggel Patócs Kálmán kapuján már lengett a magyar zászló, és el is híresztelte, 
hogy a honvédsereg megindult a Bácskát felszabadítani. A nagymise befejezéseként már a 
magyar himnuszt énekeltük. És délután 2 órára Kevi központjában gyülekezett az énekkar, 
a zenekar és a nép a honvédeket fogadni. Egy kerékpáros raj érkezett. A zenekar a „Hajnalo-
dik..." kezdetíí indulót játszotta, mire a fiatal sorkatonák leszálltak a kerékpárjukról, és a 
feléjuk virágot dobáló lányokat kezdték ölelgetni, csókolgatni, majd csárdásra perdültek. A 
nép, a tömeg a már korábban megtanult nemzeti dalokat énekelte. A háborús veteránok 
sírva fakadtak, hogy „harcban halni a hazáért dics ő  halál, gyáva az, kit, gyáva az, kit itthon 
talál". Tizennégy éves létemre gyűjtöttem a benyomásokat, mert ilyet én még nem láttam. A 
lelkesedés az égig ért, és engem is magával ragadott. Ott, akkor még senkisem gondolta, 
hogy ami sorsunkat a végzetünk Párizsban a gy őztesek piros plajbászával írja, és fekete 
pecséttel hitelesíti. Így zajlott le a felszabadulás egyetlenegypuskalövés nélkül. 

Egy héttel előbb már felállt a Nemzetőrség Tóth Péter tanító vezetésével. Tagjai leginkább 
a nagysoriak voltak, fegyvereiket a menekül ő  szerb katonáktól szerezték Voltak Keviben 
magyar tisztekés tiszthelyettesek: K OPASZ M IHÁLY ésSZR гΡ.Еs LAJOS szakaszvezet ők, Nncy Mi-
iÁLY fő törzsőrmester, aki aztán a helyi hivatal vezet ője is lett. TRn вnЈкó ANTAL tartalékos 
főhadnagy volt. Keviben csak egy szerb család élt, RADOVAN PUTNIKék, nekik Tóth Péter 
nemzetőr-parancsnok szabad elvonulást ajánlott fel, és biztonságukat is szavatolta. Egy ré 
szeg nemzetőr, Szeles Károly ezt meg akarta szegni, de büntetésként kizárták a testületb ő l. 

Két hét múlva megérkeztek a csend őrök is Tornyosra, mivel ott állt az üresen maradt 
laktanya. Ketten Kevibe is eljöttek bemutatkozni, a központi iskola udvarában nagy tömeg 
fogadta őketzenével és énekszóval. A vendégek beszédet mondtak, páváskodtak, a nap meg-
megvillant szuronyukon, a szellő  meg-meglengette a kakastollat a kalapjukon. Érdekesség-
ként meg kell említeni, hogy a tömegb ől kivált idősTuRÁm ISТVÁNNÉ még kezet is csókolt 
nekik, de ezt senki sem tartotta ill őnek. A legérdekesebb az egészben az, hogy két hétre rá 
Keviben, egy bálban éppen ennek az asszonynak a fiátverték meg el őször a csendőrök. 

Nemsokára ezután Kecskemétr ől jött egy tűzoltó szakaszvezető , Bnu.n Lnszi.б , aki a tűzol-
tók kiképzésével foglalkozott hónapokon át Keceli G уuláéknál szállásolták el, akiből később 
Zentai tűzoltóparancsnok lett. Júniusban jött egy szakasz levente is, akik a templomudvar-
ban nagyszerű  gyalogsági gyakorlatot mutattak be puskával és anélkül is. 

A lelkesedés még el sem ült, de már kezdték velünk éreztetni, hogy a 23 évig tartó 
idegen uralom alatt „lemaradtunk", s ő t „visszafejlődtünk". Persze, ez az idegen uralom 
tudta azt, hogy egy tudatlan tömeget könnyebb igába törni, mintegy iskolázott, m űvelt 
népet. De hát magyarjainknak sem hiányzott igazán az iskola, a tanulás. Mi most ezt a 
lemaradást pótolni akartuk. Hivatalosan is bevezették az elemi iskola V. és VI, osztályát, 
és sokan magánúton elvégezték a polgári iskolát. Senki sem akart m űveletlensége miatt 
lenézett lenni. 

„Izmusokról" senkisem beszélt, de mindenkib ől jó magyart és jó keresztényt akartak 
nevelni. A csendőrök vasárnap délel őttönként körülkerékpározták a határt, és ha valakit 
dolgozni láttak, azt figyelmeztették, hogy Szent István idejében csak az maradhatott el a 
miséről, aki otthon a tüzet őrizte. Értett is ebb ől mindenki, úgyhogy kicsi lett a templom a 
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20001akosú Keviben. Senki sem szeretett volna összetűzésbe kerülni a csend őrökkel, olyan 
hírük volt. Ezzel kapcsolatban elmondanánk a csend őri „rendcsinálás" egy jellemző  esetét. 
Csúnya és egészségtelen szokás volt Keviben, hogy hétfőn reggelenként a helybeli kocsma 
előtti tér mindig nedves és sáros volt, mert az éjszakai mulatozók rendszeresen ott kömiyí-
tettek magukon. Mikor ezt a csend őrök megtudták, sajátságos tervet eszeltek ki a dolog 
megoldására. A következ ő  vasárnap éjszaka derékszíjjal a kezükben lesbe álltak a kocsmaaj-
tón kívül és belül, s amikor a gyanútlan mulatozó kilépett a sötétbe, hogy ott szabad folyást 
engedjen szándékainak, a kívülálló csend őr ráhúzott egy nagyot. A szerencsétlen szabály-
sértő  rémülten ugrott be az ajtón a „b űnjellel" a markában, mire az ajtón belül álló csend őr 
csördített a nyaka közé, ráordítva, hogy nem szégyelli magát, így beállítani egy nyilvános 
helyre! Az eljárás nem volt valami demokratikus, de a hatás nem maradt el. A kocsma el őtti 
tér ezentúl hétfő  reggelre is száraz maradt. 

Az 1939-es II. törvénycikkelyiséletbe lépett. Amagyar ifjúságot a hagyományos katonai 
erények szellemében nevelték. Ez azt jelentette, hogy gyakorlatra kellett mennie minden 
14. életévét betöltött ifjúnak. Kevi leventecsapata a (Zentai) XIX. számú csapat lett. A f őik 
tató (parancsnok) KÁLMAN J6zsЕF Rudics-iskolai tanító lett, segédei pedig MUCsi JOzsEF és 
Hord Tamás tartalékos tisztesek. Kaptunk egyenruhát és gyakorló fapuskát is. Ha valaki 
elmaradt a szerda délutáni kötelez ő  gyakorlatról, annak a következ ő  szerdán a csendőrök 
magyarázták meg, hogy el kell járni a gyakorlatra. De ilyen eset csak egyvolt, sejthetjiik, 
miért. A gyakorlatokat kezdetben az iskolaudvaron, majd a templomudvaron tartották. Zász-
lórudat is állítottak a hármas halom tetején. Gyakorlat idején itt lengett a felvont zászló. 

Harcosok. Az első  világháború résztvevői az ú.n. Magyar Tűzharcos Szövetségbe tömörül-
tek. Nekik is volt egyenruhájuk, amelyben ünnepeken, f őleg a nemzeti i ünnepeken feszítet-
tek, mellükön több-kevesebb érdemrenddel. Kevi 3 vitézzel dicsekedhetett. A „Nagyezüst 
Vitézségi Érem" viselő i BкΡsкe Mkn'As, EKE GABoR és Kopasz Gábor voltak. Helyben nem sok 
vizet zavartak, inkább Zentára jártak a ТHSZ központjába amely főleg művelődési tevékeny-
séget folytatott a nemzeti érzés ápolása és a nemzeti tudat ébresztése területén. Többször is 
bemutatták  a,,  Vedd le a kalapod a honvéd előtt" című  darabot, amely egyébként egy 
csárdás iitemíí nótából lett dramatizálva. Avitézi címet kiilönben az els őszülött fiú örökölte 
- volna, ha a cím id őközben nem veszítette volna id őszerűségét, átadva helyét a „néph ős" 
címnek, amit mások és máshol érdemeltek ki. 

Nyílt Keviben Postaügynökség is, vezet ője B г iiczк l SAROLTA, Tóth tanítóúr sógorn ője 
lett. A küldeményeket Tornyosról és Tornyosra Ő sz SzАВ6 PAL továbbította, ahol az El-
lenőrző  Postahivatal volt. A magyar rezsimváltás után következ ő  első  nagy esemény a 
Szovjetuniónak küldött hadüzenet és Magyarország belépése a II. világháborúba. Ez 
nagy megdöbbenést keltett, de j ózan paraszti ésszel úgy könyvelték el, hogy ez az ára a 
III. bécsi döntésnek. És persze, a kommunizmus elleni harcot is helyeselték, hiszen már 
annyi rosszat hallottak róla. Csak a kommunista beállítottságúak voltak a háború ellen. 
A hadviselés eleinte csak anyagi áldozatot, nadrágszíj-meghúzást követelt. Ruhát és láb-
belit csak jegyre lehetett kapni. Cukrot is jegyre kellett venni. A kenyeret otthon sütöt-
te mindenki, így hát nem volt pék és kenyérjegy sem. Volt viszont papírtalpú cip ő  és 
olyan mű rostos ing, amely nem állt ki egyetlen mosást sem. Meg olyan fürd őruha is, 
amit a víz lemosott a fürd őzőről. „Mindez azonban csak átmeneti nehézség! - harsogta 
a hivatalos propaganda. - Majd a háború után, ha gy őzünk, pótoljuk az elmulasztotta-
kat." Kevi lakossága élelmiszer-termel ő  paraszti közösségvolt, és aJuresek-féle beszolgáltatá- 
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si rendszer értelmében rendesen beszolgáltatta a rá kirótt gabonát, zsírt és ipari terményt. 
Ez utóbbi a napraforgó volt, amit régebben nem termeltek ezen a vidéken. Most kötelez ővé 
vált a termesztése, és a ricinusé is. A földteriilet bizonyos részét ipari növénnyel kellett 
bevetni. A hatalommal és a hatósággal nemigen volt baja a lakosságnak hacsak nem követett 
el valaki államellenes cselekményt. Ezek leginkább a kommunisták voltak, akiket kétszer is 
összefogdostak a csend ő rök. Fő  bűnüknek azt rótták fel, hogy a Jugoszláv Kommunista 
Pártnak voltak a tagjai, azaz „idegen ország és hatalom szolgálatában álltak, ami kimeríti a 
hazaárulás bűntényét". De azért egy kis meggy őzés után el is engedték őketNAGY MÉLYKÚTI 

MÁTYÁS kivételével, aki soha többé nem jött haza. „Néph ős" lett szegényből. 
Alakultak más pártok is, Például a Gazdakörök КАLIАY MIкI.ós Magyar Élet Pártjába (MÉP) 

léptek be kollektívan. Aztán Imrédy Magyar Megújhodás Pártjába is szervezett be vagy tíz 
személyt KECELI M. SÁNпoп . ANemzeti Szocialista Pártot PA тócs M IHÁLY szervezte a legkeve-
sebb sikerrel, csupán öten voltak. A pártvezet ő  testvér elmenekült, és végül Franciaország-
ban halt meg, emigrációban. Két tag meg gyorsan belépett a Kommunista Pártba, de köz ű  
lük már egyiklik sem él. Az Imrédysták közül Keceli M. Sándor egy id őre eltűnt, KATONA 

I І.І.ÉS t meg „elúsztatták", mert állítólag az azóta már levitézlett Subotin rend őrparancsnokot 
egyszer pofon vágta. 

A fasizmusról az olaszokkal kapcsolatban csak újságcikkekb ől értesültünk. Úgy tud-
tuk, hogy „országgyarapító" kormányzónk egy zsidónak a veje, de hogy fasiszta is, azt 
csak GÁL LÁSZI.ó jóvoltából a Szabad Vajdaságból tudtuk meg. Ugyanis 1944. október 8-
án „szabadultunk fel", és Magyarországon a fasizmus a nemzeti szocializmus képében 
csak október 15-én kerult hatalomra. De a tudományos szocialisták logikája szerint le-
hetett valaki egyid őben fasiszta is, meg zsidóbarát is. 

Egyesületek. F őtisztelend ő  Hegyi Pál előkészítette a terepet egy cserkészcsapat 
megalakítására is, de az nem jött létre, mert angolbarátnak tekintették. A t űzoltók nem 
alakítottak egyesületet, hanem jól szervezett és képzett egyenruhás testületként m ű -
ködtek Működött a Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet (KALOT) és a Katolikus Lányok-
Asszonyok Szövetsége (KALÁSZ). Ezek célkit űzései: „Krisztusibb ember, míível-
tebb falu, önérzetes magyar, életer ős nép!" Télen az Országos Népfő iskola oktatói ren-
deztek tanfolyamokat a népi táncokkal és szokásokkal, a baromfitenyésztéssel, a kosár-
fonással és akukoricaháncs-szövéssel kapcsolatban. A délutáni táncokat is ők szervez-
ték a Leventeotthonban, amely aKirály-házban volt, majd kés őbb tűzoltó-laktanya lett. 

A fiatalság körül tanult, aki csak tehette. Magánúton, majd nappali iskolában. A leá-
nyok közül polgáriba jártak: BoRos KATALIN, BÁНNт  EMíLIA, GYETVAI JOLÁN, KALMÁR EпZSÉBEт , 

KA I.МАRTERÉZ, HORTI TERÉZ, KAzn' сzі  ARANKA, JАNKOVICS ILONA, LAI.ITY MÁRIA, MIKONYA FRANCISKA, 

MIKONYA KI.ÁRA, ORSZÁG IRÉN, PAPI' ILONA, PRISZTÁLETEI.KA, SÁNDOR (G.) MÁRIA, SÁNDOR (T.) 
MÁIlIА, SÁNDOR ЕМ íI.IA, afiúkközülpedigKoPnsz LAJOS ésBo пzАJózsЕFgimnáziumba, míg 

SÁNDOR JENó és jómagam mezőgazdasági szakiskolába iratkoztunk. Az volt a felfogás, hogy 
szüleink foglalkozását, amelybe beleszülettünk, kell tökéletesíteni a boldogabb jöv ő  
érdekében. Mezőgazdasági iskolába például nem járhatott csak az, aki parasztcsaládban 
született. A középiskolák esetében külön fiú- és leányiskolák nyíltak. Mindenütt megkö-
vetelték a jó erkölcsöt, de diák vagy katona nem lehetett semmilyen pártnak sem a tagja 
(nemis akartunk). A számtankönyvb ől értesültünk, hogy a szövetséges hatalmak anyagi 
fölénye kétségessé teszi a „tengely" gy őzelmét. A világ aranytartalékainak 57%-a angol 
kézben van  stb. Kétségtelen volt, hogy Sztálingrádnál megfordult a kocka. 1942-ben az ég 
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alatt zümmögve jöttek és jöttek az angol és amerikai gépmadarak. Voltak, akik örültek nekik. 
Nem sejtették, mi jön utánuk. 1943-ban már óvóhelyet is ástunk az iskola körül (ez nem 
Keviben történt). 1944-ben már az ágyúzás is mind közelebbr ől hallatszott. Isten kezében 
vagyunk! És azaz álmodott csodafegyver is hátha kész lesz... Itthon folyton adományokat 
gyííjtöttek, hol a hadiárváknak, hol a hadiözvegyeknek, hol meg kibombázott honfitársaink 
részére. Ez már mindenkinek a könyökén jött ki. 

1941 májusában már lehetett jelentkezni önkéntes katonának. Jelentkeztek is sokan. 
El is vitték őket az orosz frontra. Így lett h ősi halott Vns VINCE, Ő sz Szлвó VINCE ésKлszns 
VINCE. 1944. március 19-e nem hozott semmi változást Kevi életében. Tudtuk, hogy 
Zentán az ún. Sárga Házba (a mai Kombináttal szemben) beszállásolták a német pa-
rancsnokságot. Akkor már nem volt titok, hogy a magyar politikusok három felé hílz-
nak, egy részük a németekhez, más részük az angolokhoz, a harmadik pedig az oroszok-
hoz. És mindez a teheráni egyezmény után, ahol CHURCHII.I. ajánlatára már megegyeztek, 
hogy győzelem esetén a trianoni határok az érvényesek. Sárga csillagot Keviben nem 
hordott senki, mert nem volt kinek feltenni. 

Nagy változás történt 1943-ban, amikor fő tisztelendő  Hegyi Pál Gunarasra távozott, 
és helyére fő tisztelendő  SzoВОNYл  MARTON került. Habár ők első  unokatestvérekvoltak, 
felfogásukban és lelki beállítottságukban, de még szociális nézeteikben sem hasonlítot-
tak egymásra. 1942-ben távozott Kálmán József is (balatonfiiredi illetékességíí volt). 
Így aztán Zentáról úgy intézkedtek, hogy a leventeparancsnok Hegyi, majd Szobonya 
fő tisztelendő úr legyen. Ha nemis örömmel, de kénytelen-kelletlen el is vállalták. 1944-
ben már az ágyúzás nemcsak hallatszott, hanem éjjel látszott is. Rettegve gondoltunk a 
közeljövőre, mert hittünk az ijesztget ő  propagandának. Október 8-án búcsú volt 
Keviben. Délután a Zentáról érkez ők már híresztelték, hogy Zenta elesett (vagy felsza-
badult?). A honvédek Topolyáig vonultak vissza. Kevi két t űz közé keriilt. Isten kezében 
voltunk. Ami számunkra a „csodafegyver" elkésett... El kell még itt mondanom, hogy a 
háború utolsó éveiben m űködött még Keviben egy ún. „tízes bizottság" is, amely élet-
halál ura volt, de nem tudtam felderíteni, hogy kik voltak annak tagjai, úgy t űnik, sike-
rült nekik titokban átköltözni a másvilágra. Ők döntötték el, hogy ki menjen a frontra, 
ki kapjon ruha- vagy cipőjegyet. Jóvoltukból SÁNDOR FLÓRIÁN például az egész magyar 
idő t „katonaként" töltötte. A legális magyar pártokhoz tartozók közül senki sem volt 
tagja ennek a veszedelmes tízesnek. 
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ÚjraJugoszláviában (1945-1995) 

A TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK IDEJE 

1944. október 8-án kétségek között tértünk nyugovóra. Másnap, 9-én a központban 
tébláboltunk, hogy híreket halljunk, de délután egy-két óráig nem történt semmi. Ekkor 
a Gyömrei úton 7-8 orosz lovas t űnt fel. Lovaikat erre valahol szerezhették. Pénzt (pen-
gő t) osztogattak a fogadásukra összecs ődült 10-12 személynek. Mucsi József beszélt 
veleik, aki tudott oroszul. Szétnéztek és elmentek. Híre ment már, hogy nagy el őszere-
tettel „cserélik" el apró termet ű  lovaikat az itteni nóniuszokért és angol félvérekért. 
Ezért napközben az emberek a kukoricásban rejt őzködtek kocsijukkal és lovaikkal együtt 
egész héten át. Két hétig állt itt a front, majd továbbhaladt Topolya felé. A hatalmat a 
partizán helyőrség vette át, amely a központi iskolába szállásolta el magát. Lehettek úgy 
tizenvalahányan, Tornyosi úti szerbek voltak. Parancsnokuk egy bánáti szerb ember 
volt, aki később, 1945 augusztusában a Gyömrei úton agyonl ő tte magát. Magyar nem 
állt be partizánnak, kivéve a Polyák fivéreket, Imrét és Lászlót. Egyik este beállított két 
orosz, házról házra járva szeszes italt kerestek, de békésen el is távoztak. A n ők is ér-
dekelték őket, tekintet nélkül életkorukra. Így történt meg, hogy a Becsei úton lakó 18 
éves Rózsn II,oNAT halálra er őszakolták, majd Tornyos felé haladva a Becsei úton egy 78 
éves asszonyt er őszakoltak meg heten, de ő  túlélte. A „felszabadulás" els ő  hetében egy 
Svetozar nevű  partizán összeszedte azt a néhány rádiót, ami Keviben föllelhet ő  volt. 
Senki nem gondolt ilyesmire, így mindenkitváratlanulért az eset. Egy éjjel meg Katona 
Illést vitték el, nemis jött vissza soha. Fia, Béla kapott értesítést, hogy apja 1945. április 
14-én halt meg. Vasárnaponként népgy ű lést (konferenciát) tartottak, amelyeken a vá-
rosbólérkező  szónokok méltatták a győztes „tudományos szocializmus" el őnyeit. Min-
den beszéd azzal kezd ődött és ért véget, hogy „Halál a fasizmusra -Szabadság a nép-
nek!" Az már nyilvánvaló volt, hogy a régi világ ide már nem tér vissza. Mind távolabb-
ról hallatszott a nyugati ágyúszó, és tudtuk, éreztük, hogy nekünk már talán örökre 
befellegzett. De azért reménykedtünk is, hogy a „tudományos szocializmus"-ban nem 
fontos, ki milyen nemzetiség ű , s akkor talán van némi esélycink. A konferenciákon azt 
hallottuk, hogy csupán a német az ellenség. De hát itt nincs is német, csak mi, magya-
rok, akik a „demokratikus Magyarország"-nak sem kelliink! Mind többet emlegették a 
magyarságnak a fasizmus elleni harcban való részvételét is mint szükséges és fontos 
dolgot. Novemberben már meg is alakult a Petőfi Brigád. Jelentkeztek Kevib ől is leg-
alább tízen, de akik nem jelentkeztek, azok is sorra kerültek, mind az 1916-1927-beli 
korosztályok. Decembert ől januárig mozgósítottak is benn бnket. Eleinte csak munka-
szolgálatra vittek, de márciusban és áprilisban már harcba vetették a minden kiképzés 
nélküli újoncokat is. Sokan voltunk, akik inkább földönfutóvá váltunk, de nem akar-
tunk háborúba menni. A háború befejezéséig így is 11 h ősi halottat áldoztunk, hogy a 
magyarok tisztább lelkiismerettel vegyenek részt a létrejött hatalomban. 

1945-ben a földbirtokot húsz hektárra csökkentették. Földet is osztottak, hogy le-
gyen mit bevinni a majdani kolhoz-szövetkezetbe. A Népfelszabadító Bizottság még '45 
októberében megalakult, majd 1946 és 1950 között Helyi Népbizottság m űködött a 
Rudics-iskolában. Akkor még az is Kevihez tartozott (most Buránysor). 
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1946-ban már 10 hektárra csökkentették a földmaximumot. 1947-ben bevezették a 
beszolgáltatási kötelezettséget minden termel ő  részére, a felvásárlandó termények 
mennyiségét a Népbizottság határozta meg „egyéni" mércék alapján. 194&ban folyta-
tódott és 1949-ben tetőzött a kötelező  felvásárlás konfiskálással (vagyonelkobzással) és 
a legsúlyosabb terror kíséretében. Ekkor folyt a „bajusztépés" és a padlássöprögetés is, 
és sokak lecsukása, amiért nem tettek eleget a kötelez ő  beszolgáltatásnak. Keviben húsz 
családot konfiskáltak, fasisztáknak, nép- és államellenesnek nyilvánították őket, pedig 
közülük senki nem volt egyetlen magyar pártnak még csak a tagja sem. Ezeknek az 
eljárásoknak a során a kommunista vezet őség véleménye volt mindig perdöntő . Egy 
véletlenül a kezembe került jegyz őkönyvből tudtam meg, hogyBoRos MIHALY esetében 
nagy vita folyt, ő t sokan sajnálták, mert mindig jó volt mindenkihez, csak a felesége 
bánt keményen a cselédekkel. Mégis ő , nem pedig a felesége halt meg a požarevaci 
börtönben. A „kulákok"-nak kikiáltott módosabb parasztokat el űzték tanyájukról, vagy 
egymás tanyájára telepítették őket. Később egy kevés földdel együtt visszakapta min-
denki a magáét, és visszaköltözhettek a sajátjukba azzal, hogy halálukig ott lakhatnak A 
beszolgáltatás elmulasztásáért kirótt egy-egy évi rabság is letelt, hazajöttek a „kulákok", 
és valahogy feltalálták magukat: szorgalmas munkával újra csak talpra álltak. 

Az 1947-es év nagy lendOlettel megkezdett ifjúsági munkavállalás jegyében telt el: új 
falu (Novo naselje) épült, amit a nép csak telepnek hívott. Gyorsan felépült, és érkeztek 
is már a telepesek (kolonisták) az ország minden részéb ől, de főleg Panesováról. Most 
már megért a helyzet a szövetkezet megalakítására is. Az els ő  szövetkezet Márton Péter 
kisajátított tanyáján alakult meg Bratstvo Termel ő  Parasztszövetkezet (Selja čka radna 
zadruga) néven. A másik a Becsei úton, a vaskeresztnél a József Attila Termel ő  Szövet-
kezet nevet kapta. A két szövetkezet kés őbb Kalász Tsz néven egyesült. Csakhogy a 
bekényszerített „kulákok" kés őbb kiléptek, és csak a szegényparasztok maradtak ben-
ne. A telepesek pedig lassan mind visszaköltöztek régi lakóhelyükre, itthagyva földet, 
házat... Az elhagyott épuletekbe a különböz ő  majorokból érkező  munkások költöztek 
be, amíg csak meg nem teltek a házak. 

1955-ben már a tsz földjének 99%-a társadalmi tulajdonban volt, és fejl ődésnek in-
dult a Kalász Tsz. 1960-ra istállók, ólak, fészerek álltak, m űhely üzemelt, még kerítést is 
húztak a gazdasági udvar köré, mellé pedig akácsort ültettek 

Az 1945-ben mozgósítottak két év múltán leszereltek, hazajöttek. Volt is aztán lako-
dalom itthon nyakra-főre. Bepótolták a mulasztást, és akinek otthon nem volt munkája, 
az belépett a szövetkezetbe. 1961. január 1-jén a Szövetkezet csatlakozott a Zentai Kom-
bináthoz. Ezt mint a Szövetkezet utolsó igazgatójának, nekem kellett nyélbe ütnöm. 
710 katasztrális hold földet és a zentai határ legszebb gazdasági udvarát vittük „hozo-
mány"-ként ebbe a kényszerházasságba. A tagság ugyanis nemigen lelkesedett érte, de 
annál inkább akarta a községi párttitkár, és pártalapszervezetünk is csak azt akarhatta, 
amit felülrő l sugalltak neki. A Kommunista Párt alapszervezete egyébként nálunk 1947-
ben alakult meg fő legD кΡ FRANCISKA és férje, VINCE, valamintNAGY KELEMEN és SZORCSIK 

JANos kezdeményezésére. De a munkaszervezetek egyesülése utánMILA N  Gл LOvкć  vezér-
igazgató őket is szélnek eresztette. 

1948-ban a Tájékoztató Iroda határozata volt a legjelent ősebb politikai esemény, 
aminek következtében a Goli otok (Kopár Sziget) nev ű  börtönsziget is megtelt. Szoresik 
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János is „informbirós"-nak min ősült, és igya halálban keresett menedéket. Rajta kívül 
nemis vallotta magát senki a Tájékoztató Iroda hívének. 

A Helyi Népbizottság Keviben 1946-tól 1949/50-ig m űködött. Székhelye a Rudics-
iskolában volt. 1949 novemberében elköltözött ugyan, de amíg az új bélyegző  el nem 
készült, addig mint Kevi NB szerepelt. Addig Tornyos is hozzánk tartozott. Hogy azért 
volt-e így, mert itt laktak a mozgalmi emberek, az könnyen lehetséges. Tornyoson ugyanis 
nem volt egyetlen egy kommunista sem. A nép örült, hogy az „államhatalom" kivonul 
Keviből. A partizán helyőrség már régebben távozott. 

ÍGY ÉLTÜNK A "SZOCIALISTA" JUGOSZLÁVIÁBAN 

Társadalmi élet 1945-ben vigalmakat még a Burány-kocsmában rendeztek, de az 
új faluval együtt Szövetkezeti Otthon is épült, amely 400 fér őhelyével lehetett mozi-, 
színház- vagy akár táncterem is.Társadalmi-politikai szervezetek is alakultak. A Kultúr-
kör volt a leginkább politikamentes egyesület, aztán a Népi Ifjúság, az Antifasiszta N ő -
szervezet (AFŽ), a Népfront, amelyb ől végül Szocialista Szövetség lett és a Kommunista 
Párt (KP), kés őbb Kommunista Szövetség (KSZ). Mindenkinek illett valahova belépni, 
hogyne keltsen gyanút. Emellett a tagság némi el őnnyel is járt. 

Az Ady Endre Kultúrkör 1951-ben alakult meg tevékeny mííkedvel őkkel. Vendég-
szerepelt nálunk a szabadkai és a topolyai színház, az Újvidéki Rádió m űvészei közül 
Gv в iк  M IRA, a Bogos házaspár, R EITER RuloI,F, ső t még MADARAsZ KAтt is, amagyar-cigány 
dalos pacsirta. A helyi dalos pacsirta viszont SÁNDOR INCIKE volt. Végül azonban az Ady 
Endre is Tornyosra költözött. 

1960-ban a Kalász Tsz segítségével Arany János néven új m űvelődési egyesület jött 
létre, de kés őbb a Kalász Tsz-szel együtt meg is sz űnt. 1950 és 1960 között mozi is 
működött, később a vetítőgépet Felsőhegyre vitték, bár a Kalász munkásai egynapi bé-
rüket adták érte. A mozi gépészei HoRTI NANDOR és Rncz FERENC voltak. A Népi Ifjúság 
1966-ban alakult újjá, de most már Kevi központjában (korábban a Szövetkezeti Ott-
honban működött). Ezzel a Szövetkezeti Otthon el is vesztette minden fontosságát. A 
szórakoztatásról ezután főleg a tévé gondoskodott, így a legtöbben, de f ő leg a felnő t-
tek otthon maradtak. Az ifjúság még egy darabig baráti alapon össze-összejárt, de a 
polgárháborús mozgósítások óta a fiatal emberek nem járnak sehova. 

Gazdasági élet 1945 után Kevi nem fejl ődött, csak korszer űsödött. Ez abból is 
látszik, hogy a mintegy 20001akosból ma már csak 1000 maradt. De vegyiik sorba az 
erre vonatkozó adatokat! Az Újfalu és a Szövetkezeti Otthon 1947-ben épült. Amikor 
1949 májusában a Helyi Népbizottság átköltözöttTornyosra, akkor az Újfalu építése is 
leállt. 1957-ben épült a kevi-törökfalusi kövesút a szocialista gazdaságok (Kalász Tsz, 
Kossuth Tsz és a Július 7. birtok) összekapcsolása végett. Így Kevi is kövesutat kapott. A 
követ az említett gazdaságok szállították a helyszínre, az építést meg ifjúsági munkatá-
bor keretében a zentai középiskolások vállalták. Táborhelyük, konyhájuk a Kalász Tsz-
ben volt. 

A gazdaság a villamosítás révén fellendült. 1962-ben a Kombinát V. gazdasági egysé-
ge (a volt Kalász) is bevezette a villanyt. Így mellesleg Kevi is áramhoz jutott. 1962. 
november 29-én gyúlt ki a villany az V. gazdasági egységben, és újév után Kevi egész 
területén minden háztartás bevezethette a saját költségén. 
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1973-ban Kevi elvált Tornyostól (addig egy helyi közösséget képeztek). Ezután épül-
tek a járdák, és kutakat is fúrtak. 1973-tól van Kevinek saját helyi hivatala. 1990-re helyi 
járulékból felépül a helyi hivatal épülete is, de a befejezés pénzhiány miatt még várat 
magára. Ebben az épületben volna a helye a postának és a banknak is. A fejl ődés követ-
kező  lépése most már a telefon bevezetése lett volna, de erre még várni kell. A helyi 
hivatal első  titkára SzАВи  GА sрАa, a második GnvRo FAIT, a harmadik pedigRAcz LÁSZLÓ lett. 
Ezután a helyi közösségek megsz űntek, pontosabban Tornyos és Kevi helyi hivatalait 
összevonták, és most a tornyosi titkár intézi az ügyeket azzal, hogy helyettese van mind-
két településen. Keviben Horti Aranka tölti be ezt a posztot, aki azel ő tt is a hivatalban 
dolgozott. 

Kevi ezek után a fejlődésben nagyon lemaradt, mert 1967-t ő l „konzerválták", ami 
azt jelentette, hogy megtiltottak minden építkezést. A terv Tornyos fejlesztése és Kevi 
lassú elsorvasztása volt. Ez az állapot 10 éven át tartott, aminek káros hatásaként a ta-
nyaiak kezdtek elvándorolni Tornyosra és Törökfaluba, s ő t Zentára is. A másik káros 
jelenségnek az elöregedés számít, ez is fogyasztotta a lakosságot. 

1975-ben az Arany János utca (Kevi-Alsófalu) betonutat kapott az ott lakók, s ő t Kevi 
teljes lakosságának a hozzájárulásából. 1974-ben egy reggelre Kevi-Fels őfalut, BuRANY 
NANDOR tanyájától északra egy helynévtábla „Buránjšor"-rá nyilvánította. Kevi helynév-
táblája és a „Buránjšor"-i között van majd egy kilométer „senki földje" (a Nagysor, Kevi 
település magva), amely egyikhez sem tartozik. 

A Kommunista Szövetség Központi Bizottságának 21. ülésén elfogadott határozat 
után, vagyis a gazdasági reform bevezetésével „fokozni kellett az osztályharcot", ami-
nek eredménye a Kevi-Fels őfalu zömmel kollektív és a Kevi-Alsófalu zömében egyéni 
gazdálkodói között kiéleződött ellentét lett, amelyet mindkét részr ől szélsőséges ele-
mek szítottak. Ennek következtében Buránysort kis híján sikerült Tornyoshoz csatolni, 
de a népszavazás során a többség mégiscsak Kevihez húzott. Érdekes, hogy noha a 
Felsőfalunak Nagy Mélykúti Mátyás személyében volt néph őse is, nem az ő  nevét kapta, 
sem pedig azét (a jelen esetben Katona Györgyét), akinek a földjén épült (ahogy ez a 
Kárpát-medencében szokás), hanem a Burány-kocsmáét, amely 1919 és 1939 között 
üzemelt, amikor is Bicskei János, Burány Pál veje lett a tulajdonos. 

Vallás és erkölcs. 1945 óta a rendszer ellene volt mindennek, ami keresztényi. 
Kereszteletlen ugyan Keviben tudtommal senkisem maradt, de egyházi házasság nél-
kül többen is élnek. Ennek egyik oka talán az volt, hogy a munkaviszonyban lev ők nem 
áІІ iattak elő  szabadnap kérésével az addig szerdán szokásos esküv őre. Így került az 
esküvő  a szabad szombatra, ami után rendszerint nagy lakodalom következik, s ezen 
100-300 ismerős háznépet is meghívnak. Az ilyesmi, persze, adóssággal jár, ami megint 
csak magyar szokás, de hát Istenem! Mit számít nekünk egyetlen éjszaka elverni az egész 
vagyont eszem-iszom és dínom-dánom mellett! Ezt ma úgy tekintik, mint kedves népi 
hagyományt. Ez a módi, még ha káros következményekkel is jár! 

Fő tisztelendő  Szobonya Márton 33 évig volt megbízva a hívek lelki gondozásával, és 
az ő  ideje alatt a hívek lassan-lassan ei is fogytak (kiilönösen fogházbi ntetésének letöl-
tése idején). Hol vagyunk mi már attól, hogyvasárnaponként minden ház legalább kép-
viselve legyen a misén! 1975-ben fő tisztelendő  SzАU ЕR Mікі .бs követte a 73 éves korában 
nyugalomba vonult addigi lelkészt. Neki jutott a szerep, hogy a zsinati újításokat beve-
zesse Keviben, amit meg is tett, s ő t az ő  szolgálatának 17 éve alatt a hív ők száma is 
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emelkedett. Utána főtisztelendő  Моы  Ај{ JózsЕF következett, aki nagy lendülettel próbál-
ta újra evangelizálni a híveit, ám lépten-nyomon akadályokba ütközött. A 45 éven át 
tartó „osztályharc", úgy látszik, visszafordíthatatlan károkat okozott a katolikus lelkület-
ben. Ma az istentiszteleteken való részvétel csak esztend ős ünnepeken tömeges, de a 
lakosság ötödénél többen ilyenkor sincsenek jelen. Falubúcsúkor is sok a misehallgató, 
de az utána következ ő  vendégség és eszem-iszom a megmozdulásnak rejtett rugója. 
Hiába oktatta XXIII. JANos pápa a hívőket, hogy a búcsút lélekben kell megünnepelni, 
ez is csak népi hagyománnyá „lépett el ő", vagy inkább süllyedt. 

Az iskolások vallásoktatása önkéntes, és ez meg is látszik a létszámon. Nem sokkal 
vannak többen, mint amikor még az iskolában tiltották a templom és a hittanórák láto-
gatását. A templomba járás sehogy sem tud népi hagyománnyá válni, pedig most már 
nem tiltja senki. Ennek ellenére az utóbbi 150 év alatt 6 papot és 11 apácát adott ez a 
nép az egyháznak, amivel nagyobb helységek sem dicsekedhetnek. A katolikus sajtóter-
mékek közül a Hitéletet és a Katolikus Kincses Kalendáriumot veszik néhányan, de hát 
itt sajnos az olvasásnak egyébként sincs valami nagy hagyománya. 

Oktatás és művelődés. A múlt század végéig, amíg magániskolák m űködtek, a 
lakosság többsége 4 elemit végzett. Az állami iskolákban már 6 osztály volt a kötelez ő  
mindazok részére, akik a IV, osztály után nem iratkoztak be a gimnáziumba vagy a po1-
gári iskolába. A két világháború között (1918-tól 1941-ig) ismét csak négyosztályos isko-
lák működtek, 1941-ben megint bevezették a kötelez ő  hatosztályos oktatást. Emellett a 
polgári iskola a szakiskolára készített el ő , a gimnázium meg az egyetemre. Ötven év 
alatt Kevi öt iskolájából csak a központi, az ún. kett ős iskola maradt fenn, amely 1973-ig 
hatosztályos volt, azóta négyosztályos. AB űn-iskolát 1970-ben bontották le, anyagából 
a központi iskolában tornaterem épült. A Rudics-iskola néhány évre rá, e sorok írójának 
kezdeményezésére, cigány iskola lett, de mivel a cigányok valamennyien Tornyosra 
költöztek, 1994-ben iskolájuk is megsz űnt. A völgyparti ún. Opletán-iskola 1970-ben 
zárta be kapuit. A templom melletti iskolát egészségházzá alakították át. Az iskolák megszíí-
nésének fő  indoka a kevés gyerek. Sajnos, ez a szomorú valóság! Az utóbbi 50 év alatt 
az iskolában csak tanítottak, de nem neveltek. A szül ő i értekezleten azt sugallták a szü-
lőknek, hogy a nevelést át kell engedni a társadalomnak. Így jutottunk oda, hogy ma, az 
50 évvel ezelő tti állapotokhoz képest alakosság nagyobbik része leszokott a jó modor-
ról, az udvariasságról, sőt még a köszönésről is. Rászokottviszont az élvezeti cikkekre, a 
káros szenvedélyekre, az „élet örömeinek" a habzsolására. Ezek közé azonban nem 
tartozik a könyv, a művelődés, a magyar nyelv ápolása. Pet őfi összes költeményeit, amely 
régen minden tehet ősebb családnak megvolt, most a füzetes képregények váltották 
fel, a falusi lakosság beszédébe is sokszor nem is értett idegen szavak vegyülnek. Mind-
ezen a demokrácia és a többpártrendszer sem változtatott semmit. 

A kultúrember másik kelléke a telefon. 1979-ben kapott Kevi 20 számot, amit 1990-
ben bővíteni akartunk, mert volt rá igény. A posta viszont azzal az indokkal utasította el 
a kérelmet, hogy ilyen szolgáltatást nyújtó postahivatal létesítéséhez legalább 7000 la-
kosnak kellene lennie. A lakosság ennek ellenére tovább szorgalmazta a vonalak beve-
zetését, de ez fejenként legalább 2000 német márkába kerül, és így fél ő , hogy az eddigi 
80 igényl ő  nagyobb része le fog mondani tervér ő l. 

1990 után új alapokon, demokratikus szervez ődéssel újra megindult a művelődési 
élet. Művelődési Egyesület néven újraalakult a Kultúrkör, indítványomra Móra István 
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nevét vette fel. Keretében asszonykórus és népi tánccsoport m űködik, melyek már 
vajdasági szinten is felléptek, Keviben pedig minden jelesebb ünnepen szerepelni szok-
tak. Csatlakoznak hozzájuk az iskolások és az óvodások is. Háromszor tartottunk már 
aratóünnepséget kenyérszenteléssel egybekötve. A Magyar Szó is rendez él őújságot, 
rendszerint ősszel. Ezek az ünnepélyek tömegesek. A háború és a gazdasági zárlat által 
sújtott lakosság igényli a csoportos szórakozást, mert ez az együvé tartozás érzését er ő -
síti benne. 1993-ban két Gazdakör is alakult. Az egyik kissé szocialista íz ű , a másik az 
1944-ben betiltottnak a jogutódja óhajt lenni. Tevékenységét azonban egyik sem tudja 
sikeresebben folytatni a háborús gazdasági helyzet miatt. Egyébként is az 1944 el őtti 
Gazdaköröknek 100-100 tagja volt, a mostaniakban harmincnál alig több a tagok szá-
ma. De hát a marxizmus eml őjén nevelkedett emberek sosem láttak még kapitalizmust, 
mindig a társastermelés ideje forog a fejükben, amikor a nem társultak terhére év végi 
jutalom és adómentesség is jutott nekik. Így hátvagy túlságosan nagyok az elvárásaik, 
vagy túlságosan erősek az elő ítéleteik a gazdálkodás társas formáival szemben. 

Van ifjúsági és egy feln ő tt zenekar is Keviben, továbbá ígéretes tehetség is HoRT' 

Rian személyében, aki gitározik és énekel. A Horti család 6. tagja, aki zenével foglalko-
zik. Rajtuk kívül a Lászlók és a Patócsok a legjobb hangú és zenehallású családok 
Keviben. A Patócsok közül kettem kántorok is voltak. 

Alakosságnak a kétharmada olvas újságot vagy képes folyóiratot Keviben, könyvet 
sajnos jóformán senki. 
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Temetők Keviben 

Habár írásomban már említettem, hogy mikor hova temetkeztek Kevi lakói, mégis 
szükségesnek tartom külön fejezetben is foglalkozni ezzel a kérdéssel. A helység ugyan 
a Csík patak völgyéb ől a századok folyamán úgy öt kilométerrel keletebbre települt át, 
de temetője ott maradt a Völgyön, és egészen 1908 őszéig oda temetkeztek. Utolsó-
ként KnszAs ÁBEL kevi lakost temették ide, akinek dédunokája jelenleg is itt  1180 évesen. 
Hogy miért maradt a temet ő  a régi helyén, annak egyik oka talán az, hogy minél távo-
labb legyenek a halottak. A tornyosi temet őbe 1908. október 30-án temették els őnek 
GERHARDT PÁLNÉ PAтócs Ácoтл t a családi krónika, a kortanúk és a tornyosi egyházi anya-
könyv egybevágó adatai szerint. A Völgyön azután többet nem temettek, de a temet ő t 
jelző  nagy fakereszt 1936-ban még állt (e sorok írója is látta még), azután elkorhadt, 
kidő lt. Az 1871/72-es pestis -Is  kolerajárvány áldozatait a Szövetkezeti Otthon helyén 
temették el. Ott, a tűzoltótorony építésekor csontvázat találtak. Ezt a temet ő t az 1881/ 
82-es járásosztáskor valószín ű leg tagosították, mert azután Rudics Farkasé lett (a csalá-
di krónika és a kortanúk adatai szerint). Keviben 1939-ben az amerikás Sándor Mihály 
hasított ki földjéből a temető  számára helyet. Ide els őként egy kislányt, KAI.MAR VERONIKÁt 

temették 1940 januárjában. A temet ő  azóta is telik, és már 3 része foglalt. Sajnálattal 
állapíthatjuk meg, hogy a környék egyik legelhagyatottabb, illetve legelhanyagoltabb 
temetője. Főleg az a rész, ahol az ott nyugvóknak már csak az unokái élnek, vagy senki-
jük sincs. Itt nem vált be Pet őfi jóslata, miszerint „hol sírjaink domborulnak, unokáink 
leborulnak". Ezzel szemben igen szép és gondozott a temet őnek az a része, amelyr ő l az 
élők még gondoskodnak. Itt a sírok gondozottak, és még síremlék is áll majd minden 
halom felett. 
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Kevivel kapcsolatos adatok 

A Kevibő l származó apácák névsora (zárójelben a felavatásuk után felvett név): 

Bicskei Matild (Mária Maurícia) 
Donoszló Teréz (Mária Berta) 
Eke Júlia (?) 
Gin  e Etelka (Mária Brigitta) 
Gin  e Mária (?.) 
Kecskeméti Júlia (Mária Odorika) 
Kecskeméti Luca (Mária Árkádia) 
Sándor Anna (?) 
Sándor Rozália (Mária Kordína) 
Bicskei Illés leánya ? (?) 

Közülük életben van még  Gin  e Mária, aki a Rómában töltött néhány éve alatt megír-
ta a Ceyloni missziók történetét. A n ői szerzetesrendek 1945 után történt feloszlatását 
csak négyen tudták elkerülni.  Gin  e Mária jelenleg Magyarországon él (a családi króni-
kák és Mária Árkádia tiszteletes n ővér adatai). 

Ha igaz a hiedelem, mely szerint az utolsó ítélet napján, a feltámadáskor az els ő  har-
sonaszóra a hazáért halt h ősi halottak támadnak fel, a másodikra pedig az öngyilkosok, 
akiknek oly érzékeny szívük volt, hogy az életet itt, a Siralom Völgyében eldobták, és a 
másvilágra menekültek, akkor Kevinek ilyen feltámadói is lesznek b őven. Név szerint: 
Szoresik János, NAGY MÉLYKÚTI TIBOR, Bakos Imre, Fehér Opletán Vince, Katona Lajos és 
Rózsa Ferenc. Szoresik Jánost és Fehér Opletán Vincét a politika üldözte a halálba. 

Kevi lakói köziil erőszakos halál által vesztették el életüket a következ ők: 

kötél által - Szoresik János (1954), Fehér Opletán Vince (1955), Bakos Imre (1961), Nagy 
Tibor (1961), Katona Lajos (?), Rózsa Ferenc (?) 

agyonverték őket - Nagy János - Jani (1900), Szávai juhász (1914) , Nagy Mihály -Misa 
(1928) 

megmérgezték -Bálint Gellért (1983), Voja Nikolb (1986) 
füstmérgezést szenvedtek -Molnár Lajos (1965), Petrás András Károly (?) 
áramütés által - K ő rösi József (1965) 
golyó által - Nagy Károly (ismeretlen tettes által, 1936), Barsi Imréné (id. Eke József kezé-

tő l, 1954), Szűgyi Imre (Rekecki Mihály kezét ő l, 1984), Burány Nándor (Boros Elemér 
kezét ő l, 1994), Sándor P. Lő rinc (önkezével ?) 

Tiszába fulladtak - ifj. Földi Vince (1935), Jakus Benedek (1956), Keceli M. József (1956), 
Visnyei Lajos (1961), Bálint Imréné (1972) 

elütötte a vonat -Berényi Tibor (?) 

E sorok írója azt szeretné, ha a más országokban elfogadott példát, azaz hogy a h ő -
sök nevét a temet ő  kápolnájának fala őrizné az utókornak, Keviben is meghonosítanák. 
E célból gyííjtötte össze a neveket, s 81 év után ez az els ő  lajstrom Kevi h őseirő l. 
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Az I. világháború hősi halottai: 

 
 

Baráti Vince 
Bicskei Flórián 

1917 
? 

Oroszország 
Oroszország 

 Boros Ferenc 1915 Oroszország 
 Bűn Dávid 1915 Oroszország 
 Bűn Péter 1917 Oroszország 

6 ,  Bűn Tamás 1915/16 Szerbia 
 Dér Péter 1917 Oroszország 
 Döme Gábor ? Oroszország 
 Döme Kálmán ? Oroszország 
 Eke András 1915 fronton szerzett betegségben, itthon 
 Fehér 0. András 1919 olasz fogságban 
 Fehér O. Ignác 1936 fronton szerzett betegségben, itthon 
 Gerhardt Ferenc ? Oroszország 
 Gerhardt Gábor ? Oroszország 
 Horti Antal 1914/ 15 Szerbia 
 Kalmár Mátyás 1924 fronton szerzett betegségben, itthon 
 Katona Vince ? Oroszország 
 Katona I. Gergely ? Oroszország 
 Katona I. János ? Oroszország 
 Katona J. András ? Oroszország 
 Katona J. Péter ? Oroszország 
 Kazinczi Géza 1916 Oroszország 
 Kazinczi János 1917 Olaszország 
 Kazinczi Vincze 1917 Románia 
 Kocsis János 1928 fronton szerzett betegségben, itthon 
 Kolity János ? Oroszország 
 Kopasz M. Mihály ? Montenegro 
 Kovács Simon ? Oroszország 
 Kozma Vilmos 1916 Oroszország 
 Madarász István 1916 Oroszország 
 Patócs Gábor 1916/17 Olaszország 
 Prisztál Mihály 1915 Szerbia 
 Sándor György 1915/16 Oroszország 
 Sándor J. Béla 1928 fronton szerzett betegségben, itthon 

35 ,  Sándor J. József 1915/16 Oroszország 
 Sándor P. Jenő  1915 Oroszország 
 Szabó Antal 1915 fronton szerzett betegségben, itthon 
 Szabó Sándor 1916 Oroszország 
 Szeles K. Vince 1917 fronton szerzett betegségben, itthon 
 Szeles P. Ferenc 1933 fronton szerzett betegségben, itthon 
 Szikora Imre 1915/16 Oroszország 
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Adatgyűjtés közben szereztem tudomást arról, hogy az I. világháború legjelesebb 
katonája a keviek közül LENGYEL. IsTvAN volt. 1883-ban született, 1906-ban a 6. honvéd 
gyalogezrednél szolgált tizedesi rangban. 1914 és 1918 között a szerb, az orosz és az 
olasz fronton is harcolt. Kitüntetései: Nagyezüst Vitézségi Érem, Német Nagyezüst Érem, 
Háborús Emlékérem. Egész életét a szerénység jellemezte, h őstetteivel sohasem dicse-
kedett. 

A II. világháború hősi halottai: Boros János, Karna Mihály, Kaszás Ferenc, Kaszás Vince, 
Kracsun János, Nagy Károly, Nagy A. Antal, Ősz Szabó Vince, Patócs G. Ferenc, Rózsa 
Kázmér, Sándor András, Szilágyi András, Vas Béla, Vas Dezs ő , Vas Vince (15 személy). 

A népfelszabadító háború h ősi halottai (1945): Bűn Gellért , Híres Mátyás , Huszák Kál-
mán, Juhász Vince, Kovács S. János, K ő rösi János, Nagy M. Flórián, Nagy M. István, 
Nagy M. Mátyás, Petrás József, Rózsa Frigyes, Sóti Nándor, Toldi Miklós (13 személy). 

Az Önkéntes Tűzoltó -testület alapító tagjai (1937): Tóth Péter tanító, főparancsnok, Ko-
csis Pál Mártón parancsnok, Horti János, Hord Miklós, Horti Tamás, Kaszás Nándor, 
Katona Lajos, Katona Sándor, Kocsis Gellért, Konc György, id. László Ferenc, László 
Péter, id. Majláth Lajos, ifj. Majláth Lajos, Montányi Károly, Mucsi József, Nagy. J. 
Ferenc, Nagy M. Flórián, id. Nagy M. István, ifj. Nagy M. István, Pördi Ferenc, Sándor 
Béla, Sóti János, Sóti G. József, Sóti Kálmán, Spengler József, Tóth Cs. Ignác, Tóth Cs. 
Vilmos (huszonnyolc személy, közül ők már csak hárman élnek). 

Kevibđl kivándoroltak 
1928-ban Baranyába: Bálint Kristóf - Burány Júlia, Bicskei Ferenc - Gubik Franciska, 

Keceli Mátyás - Bicskei Krisztina, Nagy Jen ő  - Katona Júlia, Patócs László - Sinka 
Erzsébet, Sándor Mátyás - Katona Matild (hat házaspár). 

1928-baП  Argentínába: Kórész Balázs egyedül, Patócs Dezs ő  - Német Tekla, Sándor Ven-
del - Sándor Júlia (két házaspár és egy személy). 

A polgári iskola leánytanulói (1941 .): Bálint Emília , Boros Katalin , Gyetvai Jolán, Horti 
Teréz, Jankovics Ilona, Kalmár Erzsébet, Kalmár Teréz, Kazinczi Aranka, Lality Mária, 
Mikonya Franciska, Mikonya Klára, Ország Irén, Papp Ilona, Prisztál Etelka, Sándor 
Emília, Sándor G. Mária, Sándor T Mária, Sándor Viktória (18 személy). 

Személyek , akiknek a vagyonát államosították ( 1949 .): Boros István , Boros Mihály, B űn 
István, B ű n Károly, Fehér Opletán Gergely, Huszák János, Kazinczi Géza, Lality Lázár, 
Patócs Kálmán, Rózsa Antal, Sándor F. Károly, Sándor K. Károly, Sándor Nándor, Sánta 
Imre, Schleicher József, Szeles György, Szeles Mihály, Tóth Károly, Tóth Péter, Varga 
Péter és testvére (21 személy). 

Iparosok Keviben a XIX. századtól a közelmúltig: 

Donoszló Mátyás 
	

(1840-1914) molnár és malomács 
Szeles Ferenc 
	

(?) 	 ács 
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 Szeles Mátyás (2 fia) 	(1880-1945) ács 
 Boros Gyevi ? 	 (?-1950) kútásó 

 Boros Gyevi ? (4 fivére) 	(?-1950) kútásó 
 Berkes László 	 (?) kerékgyártó 

 Berényi Nándor (6 fia) 	(?) kerékgyártó 
 Ifj. Berényi Nándor (6 unokája) (-1950) kerékgyártó 
 Kaszás István 	 (?) kovács 
 Kaszás János (9 fia) 	(1880-1945) kovács 
 Nagy Sándor 	 (1914-haláláig) kovács 
 Nagy László (11 fia) 	 (? ) kovács 
 Ifj. Nagy László (11 unokája) 	(-1995) kovács 
 Bilicki Vendel 	 (a két v.h. között) kovács 

 Gere Vilmos 	 (a II. v.h. után) kovács 
 Újházi Gergely 	(a XX. sz . közepén) kovacs 
 Kecskeméti Jen ő 	(a XX. sz . elején) kovács 
 Fehér Opletán Vince 	(1955-?) gépész, kovács 
 Gerhardt Gábor 	 (1890-1914) kádár 
 Rácz Ádám 	 (1880-1942) cipész 
 Vajda András 	 (a XX. sz . elején) cipész 
 Kovács Ferenc 	 (a XX. sz . elején) szabó 
 Kecskeméti Péter 	(a XX. sz . elején) szabó 
 Rózsa Sándor 	 (1941-1996) szabó 
 Rózsa Vilmos 	 (1940-1980) szabó 
 Losonc Ferenc 	 (1950-?) szíjjártó 
 Gerhardt Jen ő 	 (1940-?) szíjjártó 
 Katona Károly 	 (a XX. sz . elején) asztalos 
 Katona Kálmán 	 (1940-?) asztalos 
 Katona Vince 	 (a XX. sz . elején) hentes 
 Sándor Péter 	 (?-1970) hentes 
 Földi Vince 	 (1900-1950) borbély 
 Gyetvai Imre 	 (1930-1940) pálinkafő z ő  
 Gyetvai Mihály 	 (1940-1950) pálinkafő z ő  

Zenészek Keviben: A XIX. század második felében mííköd ő  zenekarról egy róluk szóló 

dal szövegéb ő l maradt ránk a nevük, mégpedig három vezetéknév és két keresztnév, 
azaz: Pócs, Urbán, Tukurmán, Misa és Albert. A XX. század els ő  ismert zenekarának 

tagjai: Katona Gábor, Nagy J. Ferenc, László Ferenc és Ő sz Szabó Vince. Kés őbb na-

gyobb zenekarok is m űködtek, az egyes tagok cserélgették is a zenekarokat, így csak 
a zenészek felsorolására szorítkozom: Horti János, Pördi Ferenc, László Péter, Horti 
Tamás, Kopasz Gábor, Dér Vilmos, Dér Dezs ő , Katona Vilmos, Vörös Zoltán, Kovács 
László, Burány Nándor, Horti Miklós, Horti Géza, Toldi Miklós, Toldi Mihály, Velez 
József, Heged ű s István, Szecsei József, Kucora Rudolf (19 személy). Jelenleg egy 
ifjúsági, Royal Band nev ű  könnyűzenei együttes m űködik Keviben, amelynek tagjai: 

Miklós László, Katona Róbert, Sándor Zoltán, Horti Attila és Cipó Igor. Van Kevinek 
citerazenekara is, amely az asszonykórussal egyiitt gyakran feltép. Vezet ő je ifj. Hord 
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Miklós, tagjai: Szabó Eleonóra, Horti Rita, Kozma Izabella, Kaszás Andrea, Hegyi Csa-
ba, Papp Rella, Ő sz Szabó Ildikó és Kozma Norbert. 

Az asszonykórus tagjai: Burány Lúcia, B űn Eszter, Dér Mária, Fejes Mária, Gordán Klára, 
Gulyás Franciska, Hegyi Piroska, Horti Aranka, Kovács Mária, Ozsvár Eszter, Pósa Ibo-
lya, Sándor Margit és Szabó Gizella. Itthon is, a szomszéd helységekben is, és a 
Durindón is mindig nagy sikerrel szerepelnek. 

Kevi értelmisége 
Lelkész: fő tisztelend ő  Sándor János. 
Teológiai föiskolát végzettek: Januskó József, Katona Ern ő , Kocsis Pál Márton és Patócs 

Ábel. 
Tanító: Patócs Félix. 
Közgazdász: ifj. Januskó József. 
Jogászok: Kecskeméti Jen ő  és Kecskeméti Simon. 
Gimnáziumban érettségiztek: Kecskeméti István és ifj. Kecskeméti Jen ő . 
Közgazdasági középiskolát végeztek: Trabajkó András és Trabajkó Antal. 
Műszaki középiskolát végeztek: Вбdza József (földmér ő i), Kopasz Lajos és Trabajkó Pál. 
Polgári iskolát végeztek: Burány Gergely, Horti János, Papp Máté és Patócs György. 
Tűzoltó-akadémiát végzett: Keczeli Gyula. 
Mezögazdasági szakiskolát végeztek: Árvai Valéria, Fej ős Róbert, Gere István, Gerhardt 

István, Gerhardt János, Homolya Róbert, Keceli M. Vince, László Mária, László Zsu-
zsanna, Mucsi Béla, Papp Róbert, Sándor Ede, ifj. Sándor Flórián, Sándor Jen ő , Török 
Eleonóra, Újhelyi János és Vajda Róbert. 
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Függelék 

AKI LEGTÖBBET TETT KEVIÉRT 
TÓTH PÉTER ÉLETRAJZA 

Tóth Péter, J6zs Е F és PíszÁ п  ROZÁI.IA fia, Zentán született 1901-ben. Apja keresked ő , 
anyja háztartásbeli. Apja az els ő  világháború elő tt dolgozott Fels őhegyen, Zentán és a 
kiilsőjárási ún. Fogyasztási Szövetkezetben, a kés őbbi Bagi-kocsma épületében. Ekkor 
még megvolt Gyantáros telepiilés, oda gyalog járt el. Tóth Péter az elemi iskola osztálya 
it Zentán végezte el, majd Kalocsán tanult tovább, és néptanítói képesítést nyert, azaz 
kántor-tanító lett. 1918-ban az őszirózsás forradalom félbeszakította a tanulást, de a zá 
róvizsgán az országos vizsgabiztos egyedül neki mindjárt ajánlatott tett, hogy folytassa 
tanulmányait a tanárképz őben, amit ő  nem fogadott el, hanem hazajött Zentára. Itt a 
városi tanugyben (tanfeliigyel őségen) akarták alkalmazni, amit ő  visszautasított, azt kér-
te, tanyai iskolában helyezzék el. Így került 1921-ben a Szén-iskolába, ott is lakott, de 
Tornyoson is tanított. Menyasszonya, B і.ICzкv ANNA ez idő  tájt a Rudics-iskolában taní-
tott, ahova Tóth Péter gyalog jártát. Kevi központi iskolájában akkor Patócs Félix (Kevi 
szulöttje) volt a tanító, aki a fárasztó utazgatást látván felajánlotta az iskolacserét. Tóth 
Péter így került a központi iskolába, ahol 1921 és 1946 között tanított. Odaadó munká-
jával tanítóként és emberként is nagy tekintélyt vívott ki magának. Mi, tanítványai rajon-
gással vettak köriil mindig, 25 nemzedék őrzi emlékét kegyelettel. 

Amikor házasságra lépett BiliczkyAnnával (1924), mindketten a központi iskolában 
folytatták munkájukat. Felesége az I. és a II., ő  pedig a III. és a IV. osztályokat tanította, 
ugyanakkor pedig ő  volt az iskola igazgatója is. Ő  irányította az akkor Keviben m űködő  
mind az öt iskolát (a központi, a Rudics-, a Bíín-, a régi és az Opletán-iskola). Emellett 
1938-ig kántor is volt. Miután 1927-ben a Gazdakör titkárává választják, azt újjászervez-
te, majd pedig eredményesen intézte ügyeit egészen a „felszabadulásig". Ő  vette a kezé-
be a műkedvelő  előadások rendezését, több jól sikerült el őadást hozott össze, s igen 
tehetséges műkedvelő  gárdát toborzott a tanyavilág ifjúságából. 1937-ben megalakítja 
az Önkéntes Tűzoltó Testuletet, amelynek főparancsnoka lesz 1944-ig. A Jugoszláv Ki-
rályságösszeomlásakor (1941) a nemzet őrség parancsnoka, neki köszönl гΡ ető , hogy a 
faluban nem történt semmilyen kilengés, mivel els ő  dolga volt Kevi egyetlen szerb 
családját védelem alá helyezni. Ittléte alatt ő  vezetett minden népösszeírást. 

E megemlékezést részben az ő  elbeszélése, illetve saját emlékirataim alapján vetet-
tem papírra. 

Nyugodjék békében! 

SZÁJHAGYOMÁNYOK 

SZALADÁS, MINT '48-BAN 

Hogy miért vált ez a kifejezés szállóigévé, majd rá 100 évre szólássá, arról még a 
hagyomány sem szól, de valószínű leg azért, mert eleink a'48-at tartották történelmünk 
legfőbb értékének. Így hát minden nagyobb veszélyt és menekülést úgy jellemeztek, 



hogy „szaladás, mint '48-ban", ámbár mindenki tudta, hogy a szaladás valójában '49-ben 
történt. 1848. március ídusának röpke öröme Keviben is gyorsan elszállt, és utána jöttek a 
bizonytalan hétköznapok. Szent István intelmeinek az idegenekhez való viszonyulást illet ő-
leg félreértett sorai kezdték megérlelni keser ű  gyümölcseiket; a vendég tudtára adta a 
házigazdának, hogy kívül tágasabb. Ebb ől aztán némi bonyodalmak támadtak. E sorok írójá-
nak családi krónikája, pontosabban az eseményeket személyesen is átél ő  dédanyja a követ-
kezőképpen adta elő  a történteket: 

„ 1849, február 2-án, gyertyaszentelő  napján olyan enyhe, napos idő  volt, hogy a keni 

nagysoriak kiültek napozni és beszélgetni a szér űbe, a kazlak enyhelyébe. A szér űk ekkora 

tanyák előtthelyezkedtek el, míg mosta tanyák mögöttvannak. A tanyák ma is ugyanott 
állnak. Messzire ellehetettonnan látni, és láttak is valami nagyporfellegetvonulni délről 

észak felé. A nem mindennapi látványról hamarkideriilt, hogy a becsei úton a szerb felkel ők 

lovasai vonulnak Csantavérfelé. Gyorsan elhatároztákhát, hogy mindannyian a Völgyre 
menekülnek, ahol a kis és nagy lóúsztatótól északra van egy sziget a nádasban. Fogatos 
kocsira rakták a legszükségesebb holmités élelm гszert, és a mondott helyen meghúzódtak két 

hétig. Persze, időnkéntfelderítőketküldtek ki, és amikor megtudták, hogy Csantavérnél meg-

állították a felkelőket, sőt azok már a fehérzászlót is kit űzték, akkor visszamerészkedtek 

otthonaikba. Nyoma maradtviszontannak, h оgуafеІkеІ  kjártakaNagysoron.ÖregPatócs 

János borospincéjében valaki közülük annyit ivott, hogy nem tudta elzárnia csapot, és bele-

fulladt a borba. Hullája ott гaradtapincében. A világosi fegyverletétel után a Szerb Vajda-
ságrólnem esetttöbb szó, mintha aznem is lettvolna. Az itteni szájhagyomány szerint a 

szerb felkelők csak segíteni jöttek Fere псЈбska félrebilleпtkoronájáthelyreigazítani, és nem 

sajátelhatározásukbóltették, amittettek. Mindenesetre a Csík patak völgyében az említett 
szigetmindaddig megvolt, amíg apatakotnem szabályozták a sveti ćevói víztározó létreho-

zása végett. Mintazelbeszélésb őlkiderül, elődeink a szerb felkelőkkel nem találkoztak szem-

től szemben. Viszont holtak arról is, hogyJókai Mór errefelé is keresleRózsa sándort, hogy 
rábeszélje, legényeivel csatlakozzék a honvéd hadsereghez. " 

CSARUGA 

Nem minden falunak jut olyan szerencse, hogy magáének mondhat egy „ Csarugá"-t. 
Ez a szerencsétlen ember a két világháború között futóbetyárnak számított. Az igazi 
neve KECEI.1 MÉS'LAROS VINCE volt.  A)0(.  század első  felében élt. Tekintélyes, 651áne föld-
del rendelkez ő  gazdag család fia volt, amellett jóképíí ember, és még mez őgazdasági 
szakiskolát is végzett. Minden földi adottsága megvolt a boldog élethez, ha nem tahilko-
zikössze DUDAS MACAval, akit Vince szülei nem találtak fiukhoz méltónak. Talán azért, 
mert öt lányuk mellett csak ez az egy gyermekük volt fiú. Hogy kit szántak neki, az nem 
derült ki sohasem. Tehát Macával kezd ődött a baj. Vince sziileire és nem a szívére hall-
gatott, de bánatát borral kísérelte meg lemosni, aminek a vége leziillés lett. Még az 
öröksége is ráment a mértéktelen lumpolásra. Vincét utóbb nem is érdekelte semmi az 
iváson kívül. Linda nevű  lovát gyakran lehetett a kocsma el ő tt látni. Persze, Maca férj-
hez ment máshoz, ő t nem viselte meg az eset. Az ő  számára ez nem lett tragédia! Vincé-
vel nyaranként többször együtt strandoltunk a Völgyön, a nagy lóúsztatóban. 1943-ban 
bevomiltatták a honvéd hadseregbe, onnan az orosz frontra került, és Rosztovban nagy- 
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bátyámmal egyutt fogságba esett. Ott bányában dolgoztak, majd amikor hazakerült, 
„rosztovi bányászlegény"-nek mondta magát, és élt tovább korhelyként, míg meg nem 
halt. A kevi temetőben alussza örök álmát. Komikusan fogta fel sorsát, életét. Egyszer 
Zentán fogott egy bozontos hajú gyereket, és bevitte egy fodrászszalonba, hogy nyírják 
meg. Nyírás közben távozott. Mikor a fodrász kész lett, megkérdezi a gyereket: „Hová 
lett apád, hogy fizessen.?" Mire a gyerek azt mondta:,, ez nekem nem apám!"„Hát ki 2" 
„Nem tudom, engem az utcán fogottel azzal, hogy gyerünk be megnyiratkozni. " 

VI:GZETEs Hlil.l'EK Е 5 ESETEK KEV[BEN 

Keviben volt három Nagy Mélykúti-tanya, melyeket ugyan lebontottak, és a Nagy 
Mélykútiak is elköltöztek, de végzeteket az utánuk következ ő  tulajdonosok is örököl-
ték. A Nagy Mélykútiak földjének tulajdonosa most Burány Nándor és családja. Érdekes 
a Nagy Mélykútiak történetében az, hogy pl. aXX. században NAGY MÉLYкÚn MiiALYt és 
testvérét, Jánost agyonütötték. Azután NAGY M Ј .YкúТі  MііА I.Y KAROLY nevű  unokáját a 
mezőn id. Eke József véletlenül (nyúlnak nézte?!) lel ő tte. A másik unokája, Nagy Mély-
kúti Tibor kötél által múlt ki a fels őfalusi óvoda tornácán, 1961-ben Burány Nándort, 
aki már nem volt tagja a Nagy Mélykúti családnak, csupán a föld jelenlegi tulajdonosé, 
ugyancsak lelő tték a saját házában. És most mondja azt valaki, hogy ez mindennapos 
eset! 

A másik: Álsó-Keviben Kovács Jánost a XX. század elején agyonrúgta a kancája, me-
lyeterővel fedeztetni akart. Fiát, Jánost 1944-ben, mikor a t űzvonalon át akart futni a 
magyar oldalra, csaknem lel ő tték. A zászlós már kiadta a l őparancsot, de a fedezékben 
fekvő  KATONA NANDOR ötletszerűen azt mondta:,,Zászlós úr, nézzük meg el őbb, hogy 
kicsoda, és mit akar!" A lövés elmaradt, Kovács János megmenekült. De már az ő  fiát 
úgy lő tték le, békeidőben. Ezután az apa Zentára költözött. A tanyát B іcsкЕ I VINCE vette 
meg tőle, majd ott, az istálló elő tti betonon hanyatt esett, és agyonutötte magát. Ké-
sőbb Bicskei fia, Simon és annak felesége nagycsütörtöki misére igyekezett a templom-
ba. Gyalog mentek a kövesút jobb szélén, amikor valaki hátulról, traktorral vontatott 
(vagy szállított?) valamivel elütötte őket úgy, hogy az asszony a helyszínen, Simon meg 
három hónap múlva az újvidéki kórházban halt meg anélkiil, hogy eszméletre tért és 
elmondhatta volna, mi történt velük. Az eset azóta is a tettes lelkiismeretét nyomja. A 
tanya azután PH.IsI DiNES tulajdonábakerült. Fiatal, háromgyermekes családapavolt. Egy 
szombat reggel még vidáman járt-kelt a falu központjában, este, lefekvés után szédülni 
kezdett, majd erős fejfájásra kezdett panaszkodni, ezért a Zentai kórházba szállították, s 
Ott  kideriilt, hogy agyvérzést kapott. Ezután Szabadkára kiildték, ahonnan egy hét múl-
va hozták haza, eltemetni. Mondja valaki, hogy ez nem végzet! 

A Kalász gazdasági udvarának északkeleti kerítéssarkától és az úttól nem messzire 
három embert ütöttek agyon, csaknem egy helyen: Nagy Mélykúti Jánost, Szávai juhászt 
és Nagy Mélykúti Mihályt. 

1963-ig egy új házat szenteltek fel Keviben, BÁLINT GELL$RT házát. Nos, hát ennél a 
háznál halt meg a gazda. Bebizonyosodott, hogy megmérgezték. A tettes pedig ittasan, 
égő  cigarettával a kezében feküdt le, és megégett a házban. Az új tulajdonos felesége a 
Tiszának ment. A nép a férjet hibáztatta, aki ezután nemsokára nagyon súlyos betegség-
ben halt el. 

41 



ADALÉKOK KEVI EMLÍTÉSEIHEZ 

SCHEMAГISMUS CLERI ARCHIDIOCESIS COLOCENSIS ET BACSIENSIS AD ANNUM CHRISTI 

1942. 
XXII 
DISTRICTUS ZENTAENSIS 
IN COMITATU BACS•BODROGENSI. 
189. oldal 
149. (5) KEVI. (40). Praedium ad civit. Zenta Pertinens. (Posta, st. teleph.  it telegr. in Tornyos, 

st. vial ferr. in Csantavér) +Vicaria ex parochia Tornyos a. 1937. excisa  it ad earn pertinens. 

Qacet in parte Occid. - Merritorii civitatis, ejusque limites sunt Ex Septentr: Ungár-mesgye  it 
Tornyosi-út, Ex Mind.: fines Adaenses, Ex Orient.: Polyák-dű lő  it Bűn-ди 1о ,  Ex  Occid.: Völgy- 

part-Csikér.) longa, 9.75 m. Lata, navis intus 5.94 m.  Aha,  turns-rn. alta) а .1900. erecta  it in 
honorem Reginae SS. Rosarii 1901. benedicta. - Ling. Hung. Vicarius: D. Paulus Hegyi 

R. C. 
H.C.2  

In Matre: 	 1880 	 =1882 
Matyim. cath.: 360, mixta c. its. disp.: O, mere civil.: 3. - Anno 1941. bapt.: 80 (v. nr. 145), cop.: 
18, def.:13, nгus Comm.: 4865 
Schola elem. status (4 cl.) 
Confr.: Sod. S. Rosarii (161). 
260. oldal 
HEGYI Paulus, nat. 1. Aug. 1900. in Gombos,  gym. 1911-19. in Zombor, Pécs et Colocae, theol. 
1919-1923. Colocae it Diacovae, ord. 15. Aug. 1923. Diacobae, Coop, in Csantavér, 1924, in 
Bácske гtes,1925. in Palona, mox Vic. Oec. ibidem,1926.Oct. Vic. subst. In Vajszka, Dec. Coop. 
in Doroszló, mix Vic. Adj. ibidem,1927. Vic. subst. in Bácsújlak,1928. Coop. in Szabadka S. 
Ter., mix in Temerin,1930. in Péter гéve, 1931. in Óbecse I., 1932. in Ada, 1934. in Horgos, ox 
in Topolya, 1935. in Bácsföldvá г, 1938. Jun. in Zenta I., Nov. Vikar. in Zenta-Kevi. 

[A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKSÉG LELKÉSZI KARÁNAK SEMATIZMUSA KRISZTUS 1942. 

ÉVÉBEN 
XXII 
ZENTAI DISZTRIKTUS 
BÁCS-BODROG MEGYÉBEN 
189. oldal 
149. (5) KEVI. (40) 
Zentavároshoz tartozó terület (posta, telefon és távirdaTornyoson, vasútállomás Csantavéren). 
A tornyosi plébániából -amelyhez tartozik - az 1937. évben alakultvikária (leányegyház). A 
város területének nyugati részében fekszik, melynek határai: északról az Ungár-mesgye és a 
Tornyosi út, délről Ada határa, keletr ől a Polyák-dű lő  és a Bűn-dű lő , nуugatról a Völgypart és 

a Csík-ér. (...hosszú, 9,75 to széles, a hajó belseje 5,95 m magas, a torony magassága... m) Az 1900. 
évben emelték a Rózsafűzéi Királynőjének tiszteletére, 1901-ben áldották meg. Magyar nyel-

vű  vikáriusa (pléb ќnоo a): Hegyi Pál úr. 
R.K. 	 H.C.Z  
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Anyakönyvben 	 1880 	 =1882 
Anyakönyvileg 360 katolikus , 0 vegyes, 3 polgári házasságot kötött pár. 
Az 1941. évben keresztelés: 80  (1. 145.  sz.), házasságkötés 18, elhunyt 13. 
Aközs. száma: 4865. 
Elemi iskola helyzete (4 oszt.) 
V.6.  Szent RózsafüzérTársulata 
260. oldal 
HEGYI Pál, szül. 1900. aug. 1-jén Gomboson, a gimnáziumot 1911-t ől 19-ig Zomborban, Pé-
csett ésKalocsán, a teológiát 1919 és 1923 között Kalocsán és Diakováson végezte, 1923. au-
gusztus 15-én Diakováson szentelték fel, káplán Csantavéren,1924-ben Bácskertesen,1925-
ben Palonában, majd megb. plébános ugyanott, 1926 októberében segédplébános Vajszkán, 
decemberben káplán Doroszlón, majd megb. plébános ugyanott, 1927-ben megb. plébános 
Bácsújlakon,1928-ban káplán a szabadkai Szt Terézben, majd 1 emerinben,1930 -ban Péterrévén, 
1931-ben Óbecse I.-ben, 1932-ben Adán, 1934-ben Horgoson, majd Topolyán, 1935-ben 
Bácsföldváron, 1938 júniusában Zenta I: ben, vikárius (plébános) Zenta - Keviben.j 

KEVI A STATISZTIKAI ADATOK TÜKRÉBEN 

Év 
1913. 
1945. 

Lakosok száma 
1007 
1330 

Házak száma 

1948. 1840 451 
1953. 1697 517 
1961. 1438 427 
1971. 1447 440 
1981. 1414 511 
1991. 1057 420 

Adatforrások: 
- A Magyar Szent Korona országainak helységnévtára, Budapest, 1913., az Országos Statisztikai 
Hivatal adatai; 
- Štatisti čki godišnjak opštin аAda, Apatin, Ba čka Topola, Kanjiža, Mali I đoš, Senta, Sombor, 
Subotica; [Ada, Apatin, Topolya, Magyarkanizsa, Kishegyes, Zenta, Zombor, Szabadka közsé-
gek statisztikai évkönyve] Subotica, 1986. 
Borovszky 1909/10-ben a templomokról akövetkez őt írja:,,Tornyos 1497-ben azó-budai káp-
talan birtoka volt, de т intplébániát ez időben nem említik. Szomszédságkban feküdt 
I,ikasegyháza 1526előttiplébániával. Az ittlakó magyarkatolikusok számára aplébá пiál 
Kev( Völgypart, Küls őjárás és Gunaras filiálisokkal 1906-ban szervezték, amely évben a 
zentai plébánia filiálisa volt. " 
Tornyos temploma 1907-ben épült. Kegyura Zenta város autonóm hitközsége. Ahívek száma 
1940, a filiálisokkal együtt 4920. A Magyar Országos Statisztikai Hivatal 1903-as adatai szerint 
Tornyos lakosainak száma 888. Hová lett ez eltelt hat év alatt  602(1940-888  = 602) ember? 
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KEVI A TÉRKÉPEKEN 

A 3.3.3.6. számmal ellátott térkép (1896). A mohácsi vész el ő tti viszonyokat ábrázoló 

térképen (tervezte dr. Dudás Gyula) Kevi nincs feltüntetve. Úgy látszik, csak az 1520/ 

22-es dézsmaszed ők találták meg a telepfilést. Viszont Csésztó (Chechtow), Karjad, 
Likasegyháza, Tótkalocsa és Thormos (a Csík keleti partján, Tótkalocsától er ő sen dél-

nyugati irányban, holott nyugaton kellene lennie, a Tornyosi út végén) települések 
fel vannak tüntetve. 

A ZTL F: Se 3 számmal ellátott térkép (1870-1880). Ezen megtalálható Fels őhegy, Boga-
ras, Karjad és Tornyos (a Völgyön). Kevi területe mint „Középjárás" van feltiintetve. 
A Likasi út Topolyai út nevet visel, a Tornyosi út már ezen a néven van feltiintetve, a 
Gyömrei írt Kalmárok írtjaként, míg a Hegyesi írt Kis-tornyosi írtként található. 
Gyantáros Tornyostól északnyugatra, Likasegyház helyén van berajzolva. 
Augs. 1880. Special Karta von Ungarn, 3336 Biblioteka Gradskog muzeja, Subotica. 
Kevi telepfilés név nélkül szerepel, ett ő l délnyugatra, de délre is találhatunk Tor-
nyos-pusztát a Zenta-Ada határút közelében. 
1721-ben a határ ő rvidékkel kapcsolatos intézkedésekben Zenta (Tornyos, Likas) cím-

szó alatt. 
II. József-féle felmérés -Bécs, Kriegsarchiv (Kartensammlung) Colone XVII. Sectio 
Nr. 35, Senta: szállásokat és Tornyos-pusztát jelöl a Csík-völgy keleti partján. 
F: 3 3.3.3.5 BBvm. (1802-1811?) -Megtalálható rajta: Likas p., Kalocsa p., Karjad p. és 
Karjadtól délnyugati irányban, Likastól pedig délkeleti irányban Tornyos p. Tornyos-
tól délre feltüntették Gyantárost (ha megállunk a Karjadi út végén, és délnyugati 
irányba nézünk, akkor sohasem látjuk meg Tornyost, illetve annak helyét a Csík-völgy-

ben). 
Mensura unias Meridiani (intopi 1868-1) - Ezen a térképen Tornyos p.-tól délre tahilha-
tó Csanász p. (ezidáig senki sem határozta meg, hogy mely mai település el ődje 
Csanászpuszta, azonban a térkép alapján a helyszín Kevi tájára esik). Csanásztól délre 
van Obornyacsa p., attól délre, a Csík völgyét ő l pedig nyugatra Kétilló (Kavilló), 
habár ez a település mindig a Völgy keleti oldalán volt, és ma is ott van. 
3.2.3.11. (1883.) - Kevi ugyanúgy öt helyen fordul el ő , mint minden 1881-es és 1883-as 
térképen. I. Kevi központ; II. a Gyömrei úton a Varga-tanyacsoport; III. ugyancsak a 
Gyömrei úton a Kalmár-tanyacsoport; IV. A Kalmárok útján a Jankovics-tanyacsoport; 
V. az adahatári otthon és iskola környéki tanyacsoport. 
Augs. 1877.  1:  300.000 L.8 (Szolnok) L.9 (Szeged) - Kavia egy bizonyos teriilet tanya-

csoportja. 
A2. ZTL F.315 A2 (1898.) - Kavia öt helyen, az északról Tornyos, északkeletr ő l Tótkalocsa, 

keletrő l Karjad, délr ő l a Zenta-Ada hatá гí t és nyugatról a Csík-völgy által köriilzárt 

térségben megtalálható. Nach Zeichenschiissel, 1894. 
SzTL F: 2 KB IV. 836/1906. BBvm térképén Kavia két helyen szerepel. Kaviától délre fel 
van tüntetve Tornyos p., délnyugatra pedig Tornyospuszta. 
BBvm térképe annyiban különbözik az SzTL F: 2 KB IV. 836/1906. alattitól, hogy a 
lélekszám 604 és 989 helyett 766 és 779. Kevi egy helyen található meg rajta, t ő le 

délre pedig Tornyos. 
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3336. Biblioteka Gradskog muzeja, Subotica, Special Karte von Ungarn, 1880.; Topolya 
und Zenta - annyira részletes térkép, hogy az utolsó tagosítás el ő tti utak is fellelhet ők 
rajta, s veliik egyiitt a kevi tanyasor is. Kevi nevét nem tiinteti fel, a terület „Zentai 
középszállások" nevet visel. Tornyos is a mai helyén található, de név nélkiil, míg 
Kevi helyét ő l délre van feltüntetve a Tornyos p. elnevezés. 

IasS 3.2.3.11. - Zenta és Ada, 1883•, részben helyesbítve 1912. VI. 22-ig. Kevi neve ugyan-
úgy, mint az. 1898-as térképen öt helyen található, de itt a mai Tornyos helyét (a tanyák 
megjelölése mellett) Tornyos-Likas p. elnevezéssel illetik, Kevi mai helyét ő l délre 
pedig Tornyos p. található ott, ahol SZEKERES LАsz і .е  kutatásai szerint 1520/22-ben Kevi 
volt. Kevinek a mai műúttól nyugatra es ő  része viseli a Tornyospuszta nevet. 

IAS. 3.2.3.37. (1950.) - A jelenlegi állapotokkal megegyezik a térkép, Kevi is, és Tornyos 
is mai helyén található. 

IAS. 3.2.3.37. (1951.) - Mint az el őző  esetben, minden a helyén van. 
Jelzés nélküli térkép - A zentai határ kevi részét ábrázolja, rajta Novi Kevi néven 
Újfalu (ma: Buránysor) is fel van tüntetve. 
Pallas Nagy Lexikona, BBvm térképe, évszám nélkül - Kavia két helyen (a rendesen, 
valamint az adahatári otthon és iskola tájékán), Tornyos pedig Kevit ő l délre két he-
lyen van feltüntetve. 

Borovszky S., BBvm térképe (1909.) - Ez a térkép egy Kevit ábrázol, hozzávet ő legesen 
a mai helyén, míg t ő le délre két Tornyost (az egyik az adai határ Tornyosa lehet). 
Tornyos mai helyén Likas p. található. 

A Császári és Királyi 86. honvéd gyalogezred kiegészítési keriilete (1882-1918.) - Ezen 
egyértelm űen a jelenlegi Kevi van feltüntetve. 

Végköveztetésként megállapítom, hogy a térképeken Kevi szerepel ugyan, de mivel köz-
igazgatásilag sem szóban, sem írásban nem hívták Kevinek, hanem zentai tanyáknak, ezért 
a név hiányzik a térképekr ő l. Kérdés, hogy Kalocsán hova jegyezhették be azt a helységet, 
amelynek temploma ugyan volt, de névvel 1904-ig nem rendelkezett. A kortanúk szerint a 
századfordulón a Zentáról jött urak „Kavia" nevet emlegettek, de ezt senki sem vette hiva-
talosnak. 

KEVI ÍRÁSOS EMLÍTÉSE KÜLÖNFÉLE OKMÁNYOKBAN ÉS SZAKMUNKÁKBAN 

Zentai monográfiai fiizetek; Fábri Jen ő : Zenta története 1526-ig; 14. oldal - A Nagy-
völgynek ismert Csík-ér partján három község állott: Likasegyháza, Tornyos és Kevi. Az 
ide torkolló Kalocsa-völgy partján helyezkedett el Kalocsa (Calocha) helység. Vala-
mennyi helység a török hadjáratok idején t űnt el a föld színér ő l." 
Szekeres László: Középkori települések Északkelet-Bácskában (megjelent: Hungazoló 
giai Közlemények, 50. sz., 1982.; 1-78. oldal) - Kevi említésének évszámai: 1462., 1504., 
1520., 1522. 

MOL. UDL. 37. 163/III.; 1520. évi dézsmalajstrom 3. oldalán a 4. sorban említi Kevit. 
Szabó István: Bács-Bodrog és Csongrád megye dézsmalajstromai 1522-b ő l - „Kevi (Kewy) 
1. Lucas Bordozlay, 2. Elias Zwch, 3. Ladislaus Byro, 4. Demetrius Wayda, 5. Georgius 
Warga, 6. Stephanus Halaz, 7. Georgius Rach, 8. Johannes Warga, 9. Nicolaus Kisdy, 10. 
Johannes Nagh, 11. Petrus Zeremy, 12. Johannus Zeremy." 
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Magyarország Történelmi Földrajza, II. kötet: A Hunyadiak korában, A Magyar Tudorrá 
nyos Akadémia Bizottságának megbízásából írta dr. Csánki Dezs ő . Az MTA kiadványa, 
1894., Bács vármegye, 155. oldal - Kevi (Kewy) az 1520-22. évi tizedlajstromban, Biter, 
Devecser és Sopron (Szaf гony) helységekkel együtt mint Csongrád megyei település 
kerül említésre, habár azon a területen feküdt, amelyet a XV. században Bács megyéhez 
tartozónak tekinthetünk. 
Kalocsa-Bácsi Érsekség dézsmajegyzéke - Az 1522 ,  évi dézsmajegyzékben el ő forduló 

helységek között megtalálható Kevi is. 
Kalocsai érseki megye népiskoláinak és a taniiggyel foglalkozó egyéneknek az évköny-
ve, 1880. - A XVI. Zentai tankeriilet (BBvm) Zenta (Közs. Isk.) 17 836 római katolikus 
lakos. Felsorol 9 szállási iskolát, köztük a kevit is. A szállási iskolákban mííködnek: Gás-
pár Ferenc, Kanovicsné Grongyák Júlia, Bakai Piroska, Simrák László, Soltész József, 
Szupits Márton, Tóth András. A tannyelv mindenütt magyar. Zenta jb. szbh. adh. Távol-
sági mutatója említi Kevi pusztát is. 
Bács-Bodrog Vármegye Történelmi Társulatának Évkönyve, Zombor, 1897.; szerkeszti 
Dudás Gyula titkár, XIII. évf., III. rész; Régi romok jegyzéke BBvm területér ő l; „Zenta, 
a) A tornyosi pusztán templom helye a Jankovich-féle birtokon." A szerz ő  megjegyzé-

se: A bökken ő  ott van, hogy a Jankovics Qankovich) család ma legid ősebb tagja 80 
éves, s szerinte a család birtoka mindig ott volt, ahol ma is van, ez a hely pedig Kevi déli 
részén található, nem pedig Tornyoson. 
Bács-Bodrog Vármegye Történelmi Társulatának Évkönyve, Zombor, 1987.; XIII. évf. I. 
füzet; BBvm helynevei: „A mohácsi vész el ő ttiek, ha magyar eredet űek, jobbára a tele-

pítő  vagy a birtokos személynevét vagy pedig a helységben lev ő  templom védszentjé-

nek nevét viselték. A mohácsi vész el ő tt itt szláv nevekkel nem találkozunk, azon hely-
nevek tehát, melyek a mai magyar nyelv szerint idegen hangzásúak, mint Martonos, 
Baja, Zyntha, Kabul, Bajcs, Tapolca, Vanna, Fest, Sopron stb. vagy nyelvünkb ő l kive-

szett régi szavak s pogány nevek, vagy pedig azon néprészekt ő l származnak, amelyek a 
X. század óta hazánkban elszórtan laktak, ti. a kunok, beseny ők, bolgárok stb. A moh-
ácsi vész után keletkezett helységneveink nagyobb része szláv, kisebb része török ere-

detű . A szláv nevek jó részben csak fordításai vagy elferdítései az eredeti magyar ne 
veknek, pl. Gospo đ ince (Boldogasszonyfalva), Petrovoszelo (Péte гréve), Obrovac 
(Orbász), Bajsa (Bajcs), Kovilj (Kabol), Szenta (Zyntha), Feketi ć  (Feketeegyház), Pali ć  
(Pálegyház), Emuzsi ć  (Hímesegyház) stb. ferdítések. Vannak azonban egészen új п e 

vek is, mint pl. Verbász, Tovarisova, Pivnica stb. A törökök szintén néha elferdítették a 
régi neveket. Pl. Czobor--Szent Mihályból lett Zombor, de egészen új helységneveket is 
köszönheti nk nekik, mint Hodzsák (kémény), Ada (sziget) és Kula (torony)." 
Penavin Olga és Matijevics Lajos: Vajdaság földrajzi nevei; Újvidék, 1980.; 5. Zenta és 
környéke földrajzi neveinek adattára, 21. oldal - „Kevi a régi id őkben Kiev nevet vi-
selt. Ugyanis akkor még csak egy parányi falucska volt, melyben szlovákok éltek. A 
háború után (melyik után? - a szerkeszt ő  megjegyzése) a szlávok elköltöztek innen, s 

helyükbe magyarok települtek. Kés őbb egyre több magyar jött ide, s mivel a Kiev szó 

számukra idegen volt, így átváltoztatták Kevire. Id ővel már sokan tudták, hogy ez a falu 
Kevi, a nyilvánosság mégis csak akkor vett róla tudomást, amikor 1900-ban elkezdték 
építeni a templomot." Az adatszolgáltatók közül csak kett ő  Kevi szi l ő tte, a többi nyolc 
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még csak nem is tornyosi. A 9. és a 10. adatforrás közül az egyik nyilvánvalóan nem fedi 

a valóságot. 
Bács-Bodrog vármegye egyetemes monográfiája; Hazánk ezeréves fennállásának ünne-
pe alkalmából kiadta BBvm Közönsége, 1896.; I. kötet, II. A vármegye helynévtára, 513. 
oldal - „Zenta rendezett tanácsú város. Területe 64 833 [1 km. Lakosainak száma: 25 725. Pusztái: 
Tornyos, Likas, Kalocsa, Kavia, Bogaras. Hadkiegészít ő  parancsnokság: 5. sz. gyalogezred. Hivata-

lok: kir. járásbíróság, főszolgabírói hivatal, kir. adóhivatal, algymnázium, polgári iskola, posta, 

távírda, vasút- és g őzhajóállomás." 
Dudás Gula: Az oktatásügy története BBvm-ben; Bács-Bodrog Vármegye Történelmi Társulata, 
Zombor,1902.; I. rész, 90. oldal - „Zenta. Róm. kath. Iskola 1755-1869-ig állottfenn. Községi iskola 

1869-től. Jelenleg avárosban és a szállásokon összesen 36 tanító m űködik. (A szerkesztő  megjegy-

zése: a kevi iskolának is a sйllási iskolák közt kell lennie.) Községi polgári Ieányiskola,1870., öt 

tanítóval. Községi főgimnázium, 1876.Óvoda,1870., három óvón ővel. Gör. kel. Iskola 1697-tő l. Je-
lenleg 3 tanító múködik. Izr. iskola 1845-től. Jelenleg 4 tanítóval." 
Iványi István: BBvm földrajzi és történelmi helynévtára, Szabadka,1907., IV. kötet, 161-163. oldal, 
Zenta; V. kötet, 53. oldal, Kevi - Az 1904. évi miniszteri rendelet szerint Zenta határából az orsz. 
közs. törzskönyvbe Batka,Kevi, Fels őhegy és Karjad, a helységnévtárba Fels ő-,Alsó- és Közép-

sőkertek Rétalj, Bogaras, Csésztó, Tornyos, Likas, Gyantáros, Mákos, Beczke, Keresztes, Kalocsa, 
Kis- és Nagy-Budzsák vétetnek fel." 
Bács-Bodrog Vármegye Történelmi Társulatának Évkönyve, Zombor, 1905.; szerkesztet-
te: Trencsény Károly; XXI. évf., IV. fiizet, 158. old. 5. bekezdés - „A három tervezet 
(megj.: a törzskönyvbizottságé, a községé és a megyéé) a belügyminisztériumhoz ke 
riilt, mely az 1898. évi VI. t. cz. 2. és 3. § §alapján a megyebeli községek új helyneveit az 
1904. évi januárius hó 1-jén kelt 124818/1903. számú rendeletével véglegesen megáll а-

pította (159. old.). Az így megállapított hivatalos névjegyzéket a vármegye Hivatalos 
Lapja 1904. évi április 7-én megjelent 14. számában tették közzé, s így az új helynevek 
használata e naptól kezdve vált kötelez ővé." 167. old. - „XIV. Zenta, Rend ,  tan. város. Az 

1898. évi IV. t. cz. 2. §-a alapján megállapított név: Zenta. A községhez tartozó azon 
puszták, telepek, majorok és egyéb lakott helyek megnevezése, melyek jelentékenysé 
güknél fogva e néven az országos községi törzskönyvbe felvétetnek: Batka (eddig Bátka 
néven), Kevi (éddig Kavia néven), Fels őhegy, Karjad. Nyilvántartatnak és a Helység-
névtárba felvétetnek: Fels őkertek, Középs őkertek, Alsókertek, Rétalj, Bogaras, Csésztó, 
Tornyos, Likas, Gyantáros, Mákos, Beczke, Keresztes, Kalocsa, Kisbudzsák, Nagybud-
zsák." A szerz ő  megjegyzése: A mellékelt BBvm térképen (1905.) Tornyos p. és Kevi p. a 
mai helyükön találhatók. 
A Magyar Szent Korona Országainak Helységnévtára, 1907.; A Magy. Kir. Kereskedelem-
ügyi Minisztérium rendeletéb ő l szerkeszti és kiadja: A Magy. Kir. Központi Statisztikai 
Hivatal; 495. oldal - „Keve 1. Ráczkeve, Székelykeve, Túrkeve, Keveháza; 1. Kevicz. 
Kevi (tartozik) Zenta, BBvm. es . ö. Zenta, u. t. és u. p. Zenta.; Keviszöll ő s, Torontál vm. 
alibunári j., ház 561, L 2801" 1161. old. - „Zenta, RTV. (hozzá tartozik) Alsókertek, Bátka, 
Beczke, Bogaras, Csésztó, Fels őhegy, Fels őkertek, Gyantáros, Kalocsa, Karjad, Keresz-

tes, Kevi, Kisbudzsák, Középs őkertek, Likas, Mákos, Nagybudzsák, Rétalj és Tornyos." 
Magyarország vármegyéi és városai; Magyarország monográfiája, enciklopédiája; Szer-
kesztette: dr. Borovszky Samu; Bács-Bodrogh vármegye, I., 236. oldal - „A mai Zenta 
egykor virágzó, de a mohácsi vész után földig lerombolt kilenc régi magyar községnek 
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egykor virágzó, de a mohácsi vész után földig lerombolt kilenc régi magyar községnek 
gyű jtőnév alatt való feltámadása... A kilenc község: Kis-Bátka, Nagy-Bátka, Mágócs, 
Csésztó, Likasegyháza, Tornyos, Kevi, Kalocsa, Karjad. Nem maradt utánuk más, csak a 
név, melyet máig meg ő rzött az emlékezet és az a k ő , melyet itt-amott felvet néha a 
mélyen járó ekevas... Zenta külterületnek nevezett határában szétszórt tanyák és tanya-
csoportok, melyek részben az elpusztult helységek neveit örökölték, mint pl. Tornyos 
és Kevi." 281. oldal - „Kevi és Tornyos úgyszólván már egészen önálló községet alkot-
nak. Van templomuk, temet ő jük, csendő rségük, postájuk, egész külön ipari és kereske-
delmi életük, mely a városéval csak annyiban áll összefüggésben, mint általában a ki-
sebb községek ipari és kereskedelmi élete a nagyobb községekével." „A népiskolák 
száma, melyek közül 17 tanyai, összesen 30, ezek köziil a városiak nagy része osztályon 
ként kiilön tanítóval rendelkezik, míg a szállási iskolákban -csekély kivétellel - mind 
a hat osztály tananyagát egy-egy tanító látja el." 
Spisak mesta na podru čju Bačke, Banata, Baranje i Srema nazna čenjem politi čke 
administracije, pošte, telegrafa; železni čke stanice; Novi Sad, 1924. - „Kevi Salaš = Senta, 
srez Senta, obiast Beogradska, p. t. Čantavir, ž. Senta." [A Bácska, Bánság, Baranya és 
Szeréinség teriiletén lev ő  helységek jegyzéke a politikai közigazgatás, posta, távirda, 
vasútállomás megjelölésével. Újvidék, 1924. - Kevi szállás = Zenta, Zenta járás, Belgrád 
körzet, p.t. Csantavér, v. Zenta.] 
Magyarország Helységnévtára, 1944.; Szerkeszti és kiadja a Magyar Királyi Központi 
Statisztikai Hivatal; 632. old. - „• Zenta (83) mv. (hozzá tartozik) Alsóhegy, Bogaras, 
Csárdapart, Domonkossor, Fels őhegy, Fels őhegyalj, Gombosfalu, Gombosok sora, 
Gunaras, Híressor (Karjad - Gáborfalu része), Híressor (Tornyos része), Jedlicska-te-
lep, Kadvány, Kalocsa, Karjad-Gáborfalu, Keceli-telep, Kevi, Kiskompetencia, Kisköz, 
Kisrét, Kiils ő járás, Nagyköz, Nagyvölgy, Orom-adahatári szállások, Orompart, Pána, 
Paphalom, Paskum, Rétpart, Temet ő sor, Templommöge, тiszaköze, Tópart, Tornyos, 
Zentaörs - Zenta-Kevi (tartozik) Zenta, Bács-Bodrog v,., Eh. Tornyos, Nagyfény, (vasírt) 
Csantavér, 1419 postaig.sz ." 
Katona Pál: Istorijat razvoja narodne vlasti u Senti; I. deo, Istorijat organizacionog 
razvoja narodnih odbora u Senti 1944-1963.; Mesni narodni odbor Kevi i Narodni odbor 
opštine Tornjoš; 

„1. Promene naziva i teritorijalne pmmene родгисја  Opštine 1946-1955. 

Prvi podatak  0 potrebi osnivanja MNO nalazimo u materijalu sednice Srezkog narodnog 
odbora Sreza senćanskog od 23.12.1945. godine. Pod ta čkom dnevnog 2. reda u predlogu 
za nužno stvaranje mesnih narodnih odbora na naseljima i salašima pod tačkom 15) i 16) 
nalazimo tekst:» 15. Tornjoš u Sen ćanskom ataru, udaljeno od Sente 22 km. Ima oko 500 
kuća sa okolnim salašima i 2000 duša. Narod  leli sebi mesni farodni odbor. l6. Kevi u 
senćafskom ataru, udaljeno od Sente 22 km. Ima 1330 stanovnika sa okolnim salašima. 
Narod traži formiranje mesnog narodnog odbora.« Da ii  predlog prihva ćen od strafe 
viših foruma, ирисије  nas tekst Zakona  0  administrativno-teritorijalnoj podeli APV 
(Službeni  list  APV 40/46-3 od 9.10.1946.) gde se  Kivi (sa naseljem Tornjoš) navodi kao 
podru čje administrativnog sreza sen ćanskog. Na sednici Izvršnog odbora Gradskog 
narodnog odbora u Senti od 6.10.1946. godine (pod zap. 839/46) razmatrano  ii  pitanje 
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uspostavljenja Mesnog narodnog odbora Kevi. Izvršni odbor uzima na znanje i odobrava 

formiranje istog. Međutim do stvarnog po četka rada Mesnog narodnog odbora Kevi 

dolazi tik 31. 3. 1947. godine. Na sednici Izvršnog odbora sreskog narodnog odbora u 

Senti od 28.3. 1947. godine pod tačkom 1. (zap. 7/47) raspravlja se 0 uspostavljanju Mesnog 
narodnog odbora Kevi. Nagy József sekretar  potom pitanju podnosi referat i izriosi da po 

odluci GIONS APV P-V-Br. 3339/47 uspostavljen ii Mesni narodni odbor Kevi i tamošnje 

rukovodstvo Jedinstvenog narodnooslobodilačkog fronta predložio  ii sledeća lica za 

rukovodstvo: Toldi Miklós, Szoresik János i  Losonc Ferenc iz Kevia i Matuska Péter i suprugu 
Máté Jánosa iz Tornjoša. Izvršni odbor donosi odluku da predsednik, sekretar i jedan 

odbornik dana 21. 3. 1947. godine izađu u Kevi radi uvođenja u dužnost predsednika, 

potpredsedriika i sekretara novoformiranog Mesnog narodnog odbora Kevi, da se za 

predsednika postavi Matuska Péter, za potpredsednika Szo гrsik János, a za sekretara Suboti ć  
Dimitrije, da se pri odboru obrazuju tri sekcije i to:1. Sekcija za poljoprivredu, 2. Sckcija га  
snabdevanje, 3. Matica, da see sporazumu sa Gradskim narodnim odborom Senta odrede 
tri č inovnika za Kevi, da Finansijski odsek Sreskog narodnog odbora u sporazumu sa 
Gradskim narodnim odborom Senta izdvoji odre đenu sumu za MNO Kevi i uvede u s•astav 
budžeta MNO Kevi, odnosno SNO Senta, da u prvo vreme finansiranje činovnika vrši 
GNO iz svog budžeta za 1947. dok se prednje pitanje ne privede kraju, da Opšti odsek SNO 
u ovom smislu izradi odluke i iste saopšti zaintersovanim. Na istoj sednici Izvršni odbor  ii 

na osnovu rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova br. II-7459/47 formirao Mati čarsko 

područje Kevi (27). Na sednici MNO Kevi od 11. 5. 1949. doneto ii rešenje da se MNO 
preseli iz dosadašnjib prostorija iz grada u Tornjoš, u zgradu gde ii bila milicija iz razloga: 
»što ii ova zgrada gde je sada smešten MNO potrebna za školu, jer  iii  pre biz škola i  to 

MNO mnogo daleko od saobraćaja pa i od pošte, teško se dolazi do njega«. Rešeno ii, da se 

sa selidbom počne 14.5. 1949. MNO počne sa radom na novom mestu. Na sedriici IO NOS 
od 11.11.1949. pod razno Bilbija Bogdan, pomo ćnik sekretara dao ii predlog da se izmeni 
MNO Kevi naTornjoš iz razloga to se sada odbor nalazi na podničju Tornjoša. IO donosi 

rešenje: »da se promeni naziv Mesni narodni odbor Kevi na MESNI NARODNI ODBOR 
TORNJOŠ, pošto se ovaj odbor nalazi na području lbrnjoša sa naseljem Kevi. 

2.Organizacionastrukturaodbora 1948-1955. 

MNO Kevi u 1948. godini imao ii 25 odbornika, od toga 7  dana IO. Imao  ii tri odseka:l. 
Odsek za finansije, 2.Odsek za poljoprivredu i šumarstvo, 3.Odsek za trgovinu, snabdevanje 
i otkup. Na сеlи  svakog odseka bio  ii član IO kao poverenik. Na izborima od 27.11. 1949. 
u Odbor MNO Kevi izabrano je 40 odbornika. IO je imao 5 članova: predsednika, sekretara 
i sledeće poverenike:l. za poljoprivredu, 2. za finansije, 3. za državne nabavke, snabdevanj е  
i trgovinu. 
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1. Agaticslnіі e,pwerenikzafinansije(1950-1951) 
2 BocbaУendd,predsednik(1950-1951) 
3. DéгF7аnс slca danIO(1948) 

4 DobóFerenc poverenikzafinansije(1951) 
5. ESZesMáryáspoverenikzapoljopriv г edu(1949-1951) 
G FábrikSándorpoverenikzapoljoprivredu(1948-1949) 
7  Haj agosVemna,danIO(1949) 
8 Jan viesIцván,poverenikzapoljoprivredu(1948) 
9. KаLnáгтamás,sekretar(1949.,1950., 1951),poverenikzadг  аvnenabavke(1950) 

10  Kovács Etelka, poverenikzafinuisije(194&1949) 
11.  MátéJános,poverenikzafmansije(1948-1949) 
12 MatuskаPéter predsednik(1947--1949) 
13. MolnáгPéter,,poverenikzafinansije(1950) 
14 Öidöglstaán,vdpoverenikazaprivredu(1951) 
15. Papp Gáspár,pпхLsednik(1951) 
16  PetrovStevan,vd.paverenikazadržavnenabavke(1951) 
17 SándorovSándor,sekге tar(1948.1949.),predsednik(1949) 
18 SzoresikSándor,predsednik/potpredsednik(194 ~ 

19 SubotićDimitrije,sekn tar(1947) 
Tari Lukács, poverenikzafinansije(1949) 
Toldi Gábor,poverenikzapoljoprivredu(1948) 

22 ToldiKelemen poverenikzadržavnenabavke(1951) 
23. Toldi László,seko tar(1950) 

Članovi Mesnog narodnog odbora Kevi i Narodnog odbora opštine Tomjoš (19481955): 
Agatics József, Agatics Imre, Ádor Lajos, Bagi Vince, Bajtai Ferenc, Bicskei Erzsébet, Blažin 
Živojin, Bodza Vendel, BognárAntal, Brati ć  Mile, Bratić  Nikola, Danyi Péter, Dér Franciska, 
Dobó Anna, Döme Károly, Eke András, Eke Ferenc, Eszes Mátyás, Fábrik Sándor, Fekete 
István, Geró István, Gubik István, Hajagos Vera, Hegyi András, Horti János, Horti József, 
Jankovics István, Kalmár Teréz, Keceli M. Vince, Koncz István, Kovács Etelka, Kovács 
Péter, Kovács Sz. József, Kozma István, K ő rösi János, Maflát Lajos, Máté János, Matuska 
Péter, Menda István, Molnár Péter, Montányi Károly ml., Nagy V. Ferenc, Nagy Mihály, 
Papp Gáspár, Papp József, Papp Orbán, Petrás János, Petrás Péter, Pintér Tibor, Rácz V. 
Ferenc, Rácz Sz. József, Répás Irén, Rudics Tibor, SándorJózsef, Sándor J. Mihály, Sándor 
J. Vince, Sándorov Sándor, Szász Károly, Sóti Gergely, Sóti G. József, Szép János, Szokola 
Péter, SzoresikJános, Tan Lukács, Toldi Gábor, Toldi Kelemen, Toldi László, Tóth Horgosi 
Jenő , Tóth V. András, Tóth V. Béla, Újházi Péter, Velez Péter, Zabos Ferenc, Zabos Gellért, 
Zabos István, Zabos Tamás, Zori ć  Dušan, Teleki József. 
Napomene:1. Rok mandata odbornika:1. 12.3. 1948.  (datum prvog sačuvanog zapisnika 
sednice Odbora  MN'  Kevi;  2.27. 11. 1949.  (datum dana izbora odbornika); 3.28.4.1952. 
(Datum sednice NOO Tornjoš, na kojoj je izvršena reorganizacija N iO. NOO ima 38 
odbornika); 4.3.12.1952.) datum verifikacije mandata odbornika izabranih na izborima 
od 23.11.1952., NOO ima 21 odbornika) s 
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[A Zentai néphatóság fejlődésének története I. rész. A Zentai népbizottságok szervezeti 

fejlődésének története 1944-1963. Helyi Népbizottság, Kevi és Tornyos község Népbizott-
sága 

1. Aközség elnevezésének módosulása és a körzet területi változásai 1946 és 1955 között 

A Helyi Népbizottság megalakításának szükségességére vonatkozó els ő  adat Zenta járás 
Járási Népbizottsága 1945.12.23-i ülésének anyagában található. A napirend 2. pontja alatti 
indítványban, amely a helyi népbizottságoknak a településeken és tanyacsoportokon szük-
séges létrehozására vonatkozik, a 15. és 16, pontokban akövetkez ő  szöveg olvasható:  »15.  
Tornyos Zenta határában Zentától 22 kilométerre fekszik A környez ő  tanyákkal együtt 
mintegy 500 házból áll, és  2000  lelket számlál. A nép helyi népbizottságot kíván magának. 
16. Kevi Zenta határában Zentától 22 kilométerre fekszik. Akörnyez ő  tanyákkal 13301ako-
savan. A nép helyi népbizottság megalakítását kéri » Hogy az indítványt a fels őbb fórumok 
elfogadták, arra a VAT közigazgatási-területi felosztásáról szóló törvény (VAT Hivatalos 
Lapja, 40/46-3, 1946.10.09.)utal, amely Kevit (Tornyos településsel) Zenta járás közigazgatá-
si területekénttünteti fel. Azentai Városi Népbizottság Végrehajtó Bizottságának 1946.10.6-
iülésén (839/46. jegyz. alatt) tárgyalták meg Kevi Helyi Népbizottságának beiktatását. A 
Végrehajtó Bizottság tudomásul veszi és jóváhagyja annak megalakulását. A Kevi Helyi 
Népbizottság működésének kezdetére valójában csak 1947.03.31-én került sor. Zenta Járási 
Népbizottsága Végrehajtó Bizottságának 1947.03.28-ai ülésén 1. pont alatt (7/47. jegyz.) a 
Kevi Helyi Népbizottság létrehozásáról folyt a vita. Nagy József titkár a szóban forgó kér-
désről szóló beszámolójában előadja, hogy a VATGIONS P-V- 3339/47. sz. határozátával 
létrehozza Kevi Helyi Népbizottságát, a Nemzeti Felszabadító Front ottani vezet ősége 
pedig a vezetőségbe a következő  személyeket javasolja: Toldi Miklóst, Szoresik Jánost és 
Losonc Ferencet Kevib ől, valamint Matuska Pétert és Máté JánosnétTornyosról. A Végre 
hajtó Bizottság határozatot hoz, hogy az elnök, a titkár és egy tanácsnok 1947.03.21-én 
menjenekki Kevibe az újonnan megalakultKevi Helyi Népbizottság elnökének, alelnök-
ének és titkárának a tisztségükbe történ ő  beiktatásavégett; hogy elnökké Matuska Pétert, 
alelnökké Szoresik Jánost, titkárrá pedig Dimitrije Suboti ćot nevezzék ki; hogy a Bizottság 
keretében három szakosztályt alakítsanak: 1, mez őgazdasági szakosztályt, 2. közellátási szak-
osztályt, 3. maticát; hogy Zenta Városi Népbizottságával egyetértésben nevezzenek ki há-
rom tisztviselőt Kevibe; hogy a Járási Népbizottság pénzügyosztálya Zenta Városi Népbi-
zottságával egyetértésben különítsen  elegy  bizonyos összeget a Kevi HNB részére, és 
vezesse azt be a Kevi HNB, illet őleg Zenta JNB költségvetési keretébe, hogy eleinte, amíg 
a fenti kérdés meg nem oldódik, a tisztvisel ők finanszírozását a VNB a saját, 1947. évi költ-
ségvetéséből lássa el, hogy aJNB általános ügyosztálya annak értelmében készítse el ő  a 
határozatokat, és hozza azokat az érdekeltek tudomására. A Végrehajtó Bizottság ugyan-
ezen az ülésen a Belügy-minisztérium7459/47. számú végzésének alapján megalakította 
Kevi anyakönyvi területét 827). Kevi HNB 1949.05.11-i ülésén határozatot hozott, hogy a 
HNB az eddigi városi helyiségeib ől Tornyosra költözik, a milicia korábbi épületébe a 
következő  okból: »minthogy ez az épület, ahol a HNB jelenleg elhelyezést nyert, iskolának 
kell, mivel ezelőtt is iskola volt, és minthogy a HNB nagyon messze esik a forgalomtól és a 
postától is, nehéz megközelíteni«.Úgy határoztak, hogy a költözködés 1949.05.14-én kez-
dődjék. A HNB munkáját az új helyen kezdi meg. A JNB VB 1949.11.11-i ülésén Bogdan 
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Bilbijasegédtitkár azt цidítványozta, hogyKevi HNBotTornyosramódosítsák, minthogy abizottság 
jelenlegisTornyostereténtartózkodikAVBvégzésthoz, miszerint»KeviHelyiNépbizottságTOR- 
NYOSHELYINÉPBIZfJTTSÁGramódosul,minthogyakérdéses bizottságaKevi teleptiilésselrendel- 

kező  Tomyos teriiletén található.« 

2.Abizottság szervezeti felépítése 1948 és 1955 között: Kevi HNB-nak 1948-ban 25 tanács-
noka, közülük 7 VB-tagja volt. Három ügyosztállyal rendelkezett: 1. génzügyosztály, 2. 
mező- és erdőgazdasági osztály, 3. kereskedelmi, közellátási és felvásárlási osztály. Minden 
osztály élén egy-egy VB-tag állott megbízottként. Az 1949.11.27-i választáson Kevi HNB-ába 
40 tanácsnokot választottak, a VB-nek 5 tagja volt: elnöke, titkára és a következ ő  megbízot-

tai:1 a mezőgazdaság, 2. a pénzügyek, 3. az állami beszerzések, a közellátás és a kereskede- 
lem részére. 

Kevi HNB Végrehajtó Bizoüságának taigj ai 1947-1951 

Agatics Imre, pénzügyimegbízott(1950-1951) 
BodzaVendel,elnök(1950-1951) 
Dér Franciska, VB-tag (1948) 
Dobó Ferenc, pénzügyi megbízott (1951) 
Eszes Mátyás,mezőgazdaságimegbízott(1949-1951) 
FábrikSándor,mezőgazdaságimegbízott(1948-1949) 

7  Hajagos Verona, VB tag (1949) 
Jankovics István, mez őgazdasági megbízott (1948) 
Kalmár Tamás,titkár(1949.,1950.,1951.), állami beszerzések megbízottja (1950) 
Kovács Etelka, pénzügyi megbízott (1948-1949) 
MátéJáüos,pénzügyimegbízott(1948-1949) 
Matuska Péter,elnök(1947-1949) 
MolnárPéter,pénzügyimegbízott(1950) 
Ördög István, ü.v. gazdasági megbízott (1951) 
PappGáspár,elnök(1951) 
Petrov Stevan, állami beszerzések üv megbízottja (1951) 

17 Sándorov Sándor, titkár (1948-1949.), elnök (1949) 
Szoresik Sándor, elnök/ alelnök (1947) 
Subotić Dimitrije,titkár(1947) 
Tari Lukács, pénzügyi megbízott (1949) 
Toldi Gábor, mezőgazdasági megbízott (1948) 
Toldi Kelemen, á llamibeszerzésekmegbízottja(1951) 
Toldi László, titkár (1950) 

Kevi Helyi Népbizottsága és Tornyos Községi Népbizottsága tagjai: Agatics József, Agatics 
Imre, Ádor Lajos, Bagi Vince, Bajtai Ferenc, Bicskei Erzsébet, Blažin Živojin, Bodza Vendel, 
Bognár Antal, Brati ć  Mile, Bratić  Nikola, Danyi Péter, Dér Franciska, Dobó Anna, Döme 
Károly, Eke András, Eke Ferenc, Eszes Mátyás, Fábrik Sándor, Fekete István, Geró István, 
Gubik István,Hajagos Vera, Hegyi András,Horti János, Horti József, Jankovics István, Kal-
márTeréz, Keceli M. Vince, Koncz István, Kovács Etelka, Kovács Péter, Kovács Sz. József, 
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Kozma István, Kőrösi János, Majlát Lajos,Máté János, Matuska Péter, Menda István, Molnú 
Péter, Montányi Kúoly ifj., Nagy V. Ferenc, Nagy Mihály, Papp Gáspár, Papp József, Papp 
Orbán,Petrás János, Petrás Péter, PintérTibor, Rácz V. Ferenc, Rácz Sz. József,Répás Irén, 
Rudics Tibor, Sándor József, Sándor J. Mihály, Sándor J. Vince, Sándorov Sándor, Szász 
Károly, Sóti Gergely, Sóti G. József, Szép János, Szokola Péter, Szoresik Ј ános, Tari Lukács, 
Toldi Gábor, Toldi Kelemen, Toldi László, Tóth Horgosi Jen ő ,Tóth V. András,Tóth V Béla, 
Újházi Péter, Velez Péter, Zabos Ferenc, Zabos Gellért, Zabos István, Zabos Tamás, Zori ć  
Dušan,TelekiJózsef 
Megjegyzés: 1. A tanácsnoki megbízatás határideje 1. 1948. 3. 12. (Kevi HNB bizottsági 
ülése els ő  fennmaradt jegyz őkönyvének kelte); 2. 1949.11.27. (a tanácsnokok megvá-
lasztásának napja); 3. 1952.4.28. (Tornyos KNB ülésének dátuma, amelyen a KNB újjá-
szervezése végbement. A KNB-nak 38 tanácsnoka van); 4. 1952.12.3. (az 1952.11.23-i 
választáson megválasztott tanácsnokok megbízatásának a hitelesítése. A KNB-nak 21 
tanácsnoka van). «j 

A szerzó megjegyzése: Mivel az 1957-ig jelöltek és megválasztottak névsora sosem ke-
rült nyilvánosságra, így egyedüli forrásom ezek felderítésére Katona Pál erre vonatko-
zó leírása. Ezeket azért jelentetem meg, hogy Kevi lakói utólag tudomást szerezzenek 
arról, kik képviselték őket abban az id őben. 

20. Szekeres László: Középkori települések Északkelet-Bácskában, Újvidék, 1983.; 72. ol-
dal: Tornyos - „A Görgei-szállás és a szomszédos Farkas Baráti Péter szállása közötti 
területen feküdt Tornyos falu." (A szerz ő  megjegyzése: Ugyanakkor Fábri Jen ő : Zenta 
története 1526-ig (Zentai Monográfiai Füzetek) könyvében a 14. oldalon ez található: 
„A Nagyvölgynek ismert Csíkér partján három község állott: Likasegyháza, Tornyos és 
Kevi." Ezek egyháztörténeti adatok, és a helységek valószín ű leg egymás mellett, észak-
dél irányban sorakoztak, és nem egymás tetején. A két adat közül csak az egyik lehet 
valós.); Az utolsó bekezdésben ez található: „1973-ban a Görgei-tanyától kb. 500 méter-
re déli irányban (és nem Keviben, mint korábban állították) szántás közben több mint 
3000 darab ezust dénárból álló pénzleletre bukkant egy földmííves, melyben Hunyadi 
Mátyás, Ulászló és II. Lajos veretei voltak. A lelet legnagyobb része a Zentai Múzeum-
ban van." A szerz ő  megjegyzése: Ha akár a terepen, akár a térképen betájoljuk magun-
kat, akkor ezt a helyet mindenképpen Kevi térségében találjuk. 
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Szakirodalom, forrásmunkák 

-A Szabadkai Történelmi.Levéltár térképgy űjteménye 
- A Zentai Történelmi Levéltár térképgy űjteménye 
- Bács-Bodrog megyei történelmi társulat évkönyve, I. évf. III., IV. füzet, Zombor, 

1885. 
- Borovszky Samu, (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai - Bács-Bodrog vár-

megye I-II., Budapest, 1910. 
- Fábri Jenő : Zenta története 1526-ig, Građa za monografiju Sente. Zenta,1965. 
- Gyetvai Péter: A Tiszai korona-kerület telepítéstörténete I., Kalocsa,1992. 
- Iványi István: Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára, V., Szabad- 

ka, 1889. 
- Magyar Országos Levéltár, Filmt. D 168. D 1.37162 fi!. 4. D 1.37163/III. 
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Képekés mellékletek 



Kevi központi iskolájának II. osztálya,1942. szeptember 12. 
Felső  sor (balról jobbra): Bodza Károly, Berényi János, Szeles 
Géza, Kalmár Nándor, Tóth Péter igazgató-tanító, Sóti Márton, 

Kozma Vilmos, Anitics Mihály, Hanák László; el őttük állnak 
(balról jobbra): Gerhardt Margit, Döme Rózsa, Eke Mária, 
Kecskés Etelka, Rácz Klára, Fehér Etelka, Szoresik Klára, 

Sándor Erzsébet, Losonc Klára; ülnek (balról jobbra): Kocsis 
Klára, Hangya Matild, Magó Rózsa, Ódri Erzsébet, Kocsis 

Ibolya, Kocsis Aranka, Szilágyi Mária, Szabó Piroska, Horváth 
Borbála, Dévity Rózsa, Mikonya Verona; a földön ülnek (balról 

jobbra): Kecskeméti Ferenc, Nagy László, Bicskei Vince, 
Hegedűs Pál, Bodza József, Szabó József, Kecskeméti Jen ő . 
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A kevi Ady Endre Kultúrkör színjátszói 1952 februárjában. Állnak 
(balról jobbra): Kapás Eszter, Kopasz Géza, Gerhardt Margit. Gulyás 
István, Kocsis Aranka, Gerhardt János, Sándor Irén (Inci), Bicskei 

Máté, Rácz Klára, Kovács László, Molnár Gábor; ülnek (balról 
jobbra): Kocsis Vilmos, Barna Pál, Majhith József, Dévity Vince, 

Kozma Lajos. 

Hegyi Pá1, Kevi első  lelkésze 
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Sándor Bálint, a Gazdák És Ifjak 	Papp András Károly, a Katolikus 
Egyesületének elnöke 	Hitközség házgondnoka 

Sándor Péter Pál, a Katolikus 
Hitközség képviselő testületi 

tagja 

Sinkovits Sándor, a Katolikus 
Hitközség képvisel őtestületi 

tagja 
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Sinkovits Lajos , a Katolikus 
Hitközség képviselő testületi 

tagja 

Papp Gáspár, a Külsőkevi 
Gazdakör elnöke 

Polyák István, a Katolikus 
Hitközség képviselő testületi 

tagja 

Tóth Péter , a Gazdák És Ifjak 
Egyesületének tagja 
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Az egyesületi élet vezet ő i, Kevi 1938. 

A Kalász Termel ő szövetkezet állatgondozói és Zetor traktora. Balról 
jobbra: Török József, Sándor J. Jen ő , Surányi István, Szoresik Mihály. 

A traktoros Anitics Péter. 
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A Kalász termel ő szövetkezet műhelye és az ott dolgozók. Állnak 
(balról jobbra): Szász Lajos, Anitics Ferenc, Fej ős Péter, Csipak Antal 

műhelyfőnök, Boros Pál, Kecskés Mihály, Rácz Sz. Elek, Visnyei 
György; ülnek (balról jobbra): Tóth Ignác, Pesti József, Deák József 
növénytermesztési vezet ő , Dimitrije Suboti ć  üzemanyag-raktáros, 

Herbatin János; fekszik: Kalmár Mihály. 

A helyi Önkéntes T űzoltó-testület a községi t űzoltóversenyen díjat 
nyert csapata. Hátsó sor (balról jobbra): Gyetvai László, Apró 
Mátyás, Graca Mihály, Velez József, Csorba Antal, Bakai Antal, 

Megyeri József; elöl (balról jobbra): Sándor B. Mihály, Újházi József, 
Dér F. Ferenc, Szecsei János. 

62 



A Zenta-kevi Postaügynökség bélyegz őjével ellátott levelez ő lap 
annak bizonyítására, hogy Kevinek 1944-ben volt saját 

postahivatala. 

63 



(У  

V  

'? V 

Kevi török adólajstroma  (Magyar  Országos Levélt ár, UDL 37163/III)  
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Bács és Bodrog vármegye 1741. (Bács-Kiskun megyei Levéltár, 
Térképtár F. 135•) 
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Kavia (Kevi) a Gönzy Pál készítette Bács -Bodrog vármegye- 
térképen (Pallas Nagy Lexikona, II. kötet) 
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Zentai határrészlet (solnok-segedin 1917., Arhiv srbije, Gk-52) 
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Szolnok-Szeged 1887. (A Szabadkai Történelmi Levéltár 
térképgyűjteménye, 3.2.3.81.) 
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