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B Á N C Z  A.*)

A Philol. Közlöny 1884. évi folyamában (VI. füzet) dr. Nagy* 
Sándor azon kérdéssel foglalkozik, hogy azon XVI. századi költőnk, 
ki Hnnyadi János erdélyi vajda verses históriáját megírta, milyen 
családi nevet viselt. Hat név közt válogathatunk: Bánkai, Bánosai, 
Báczai, Bányai, Nagy Bancsai, Bánczay. Mindegyik névalaknak 
megvan a maga védője. Nagy Sándor maga a Bánczai név való- 
Bzinüsége mellett érvel, de felhozza ez állítás ellen Szilády Áron
nak azon ellenvetését, hogy nincs e családnévnek megfelelő hely
nevünk.

Az első osztály jelen évi első ülésében, Gyulai Pál Gyöngyösi 
állítólagos műfordítóiról olvasott fel értekezést, mely alkalommal 
szintén felhozta Szilády ellenvetését, hogy Magyarországon nem 
létezik Báncza helynév. Igaza van, — ma nem létezik, de igaza volt 
dr. Nagy Sándornak is, midőn azt a sejtelmet fejezte ki, hogy kel
lett létezni hazánkban egykor Báncza nevű helységnek, habár (mint 
ő véli) okleveleink erről nem tesznek említést és neve semmiféle 
helynévtárban nem fordul elő.

Ennek bizonyítékául szolgál neki egy régi közmondásunk, 
mely egy (állítólag XVII. századbeli s általa Gyöngyösinek tulaj
donított) műfordításban maradt fenn, és így hangzik:

•De én is részt vettem a bántzai vámban.*
Jelentése pedig az: hogy én is megvénültem.

Részemről nem akarok azon kérdésbe avatkozni, hogy az 
említett XVI. századi költőt Bánkainak, vagy Bánczainak nevez- 
ték-e. Figyelmemet csak azon állítás gerjesztette föl, hogy Báncza 
helység nem létezett hazánkban. Ennek ellenében azt vagyok bá
tor bizonyítani, hogy igen létezett, és pedig Bácsmegyében.

Első említését találjuk 1387-ben, midőn Mária királyné a 
lázadó Horváthiak birtokait, nevezetesen Bancha, Orbászpalotája, 
Mortályos és Földvár falvakat elveszi, és azokat Garai Miklósnak 
és Jánosnak adományozza. Ezek közül Földvár az alsó Tiszánál, 
a mai Ferencz-csatorna torkolatánál, Mortályos, mint Mertvályos 
puszta, Temerinhez nyugotra található.

*) Felolvastatott a M. T. Akadémiának 1886. február 1-én tartott 
ülésében.
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1391. évben bizonyítja Losonczy István macsói bán és bácsi 
főispán, hogy Keméndi Kozma fia György az ellen tiltakozott, 
hogy Keméndi (de dicta Kemend) János, Péter fia, és mások Bán*

' chai Jakab (Jacobi de Bancba) bancsai birtokát vissza akarták fog
lalni, minthogy ezen bancbai birtok Kemendi Györgyre, és Banchai 
Erzsébetre (filia Nicolai, úlii Jacobi de Bancha) volt átruházva, 
nevezett Jakab által. (Az eredeti oklevél a gr. Festetics család keszt
helyi levéltárában. Ignot. Miscellanea 84. sz.) Az említett Kemend 
a mai Kemendin puszta Bácsmegyében, Ó-Kér mellett.

Zsigmond király 1408-ban Garai Miklóst és testvérét Jánost, 
új adomány által, számos jószág birtokában megerősíti. E jószágok 
közt előfordul: Orbácz, Bancha, Martalys és Földvár, a dunai rév
vel és vámmal Bácsmegyében. (Fejér, Cod. diplom. X. 4. köt. 672. 
lap.) Ezt az adatot ismernie kellett volna a kutatóknak, mert ha 
Czinár indexe nem vezet is nyomára, de egy elsőrangú forrásgyűj
teményben hozzáférhető volt. Még csak azt akarom megjegyezni, 
hogy CorQides is közli ez oklevelet (Diplomata 1. 119. lap), de 
annyiban hibásan, hogy az első két helynevet összehúzván, abból 
egy Orbaz-Banetha nevű helységet csinál.

A történetből tudjuk, hogy Garai Miklós 1386. évben Mária 
és anyja Erzsébet királynék védelmében vesztette életét Gara, a  
mai verőczemegyei Gorján mellett. Az ő öröksége Garai Jób kezén 
volt 1470. évben, ki akkor Szécsy Miklóssal Bancha, Martyalos, 
Ácsa és Szent-Miklós birtokára nézve osztályra lépett. Ugyan ez * 
évben Sebestyén és László de Bancha, mint királyi emberek kül
detnek ki, egy hatalmaskodási tény megvizsgálására.

A Bács megyei dicalis összeírás 1522. évből Banchya falut, 
mint megyebeli községet említi. Eddigelé a helyesírás nagy két
ségre adhatott okot, de ezt a kétséget a kiejtésre nézve eloszlatja 
gróf Wesselényi Ferencz 1652. évi urbariuma, a melyben a mi 
helységünk mint Nagy-Báncza szerepel.

A XVIII. század elején már esak mint puszta említtetik, és 
1701. év alatt olvassuk, hogy Nagy-Báncsa kincstári puszta, török 
földesurának 6 forintnyi adót fizetett.

Ezen túl sötét homály fedi emlékét, és hogy területe melyik 
mai község határába olvadt, nincs följegyezve.

Azonban czélunkra, úgy hiszem elegendő, hogy Báncza csak
nem negyedfél százados létét kimutattam.

Még egyet. Zsigmond királynak már idézett 1408. évi ado
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mánylevele a Garai a k javára, mint az adomány tárgyát még Szent- 
Lőrincz és Lengyel falut említi a dunai révvel és vámmal. Ez az 
előbbi falu 1467. évben Banczazentleyrynch névalakban fordul elő, 
kétségtelenül azért, mert Báncza mellett feküdvén, attól vette meg
különböztető melléknevét. Ez a Báncza* Széntlőrincz akkor Mor- 
hátb Jakab birtoka volt, kinek Mátyás király az ő jószágában bi
zonyos királyi jogokat engedélyezett.

Bizonyosan mindenki észrevette, hogy a Bánczával együtt 
említett helységek mind Temerin és a Tisza környékére esnek; 
még is Zsigmond király adománylevele soha se a Tiszáról, hanem 
mindig csak a dunai révről és vámról szól. Adományozza ugyan 
is a Garaiaknak Lengyel falut cum portu et tributo Danubii, Föld
várt (mely a Tisza partján fekszik) cum portu et tributo Danubii, 
Gherengh (a mai Csurog) cum portu et tributo Danubii.

Ez a körülmény kétessé teszi, hogy ha már bizonyosok 
vagyunk arra nézve, hogy Bácsmegyében egykor századokon át 
Báncza helység virágzott, vájjon e helység a Duna vagy a Tisza 
folyamához esett-e közelebb.

És én a kérdést itt nem is akarom eldönteni. Kétségtelen, 
hogy rév és part mellett feküdt, és így igaza van a fennidézett 
közmondásnak, hogy

én is részt vettem a bánczai vámban.

E közmondás az utókorra hagyta azt is, hogy e helynév mi
kép hangoztatott a múlt századokban.

P ebty F r ig y e s .

VARIAE LECTIONES.

LXVI. Cod. Bern. 16. f. 181* col. 1: Voci ficantibus! dona 
libantibus. Qagen ezt a glossát kétszer is idézi: Gradusa 3. lapján az a 
és e, 13. lapján a c ésg fölcserélésre szolgáló például. Ő ugyanis azt gya
nítja, hogy vota Jujentibus lappang az érthetetlen lemmában. Nem az, 
hanem votificandibus. Legitur — úgymond De Vit — in Gloss. Isid., 
itemque in Gloss. Paris, apud Quicherat. Addend. Lex. Lat. p. 312. Yoti- 
ficantibus, dona libantibus.

P. T. E.
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