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Vajdasági néprajzának egyik szembeötlő jellegzetessége a gabonatárolók 
sokfélesége. Ha figyelembe vesszük a tágabb földrajzi környezetet, akkor 
megállapíthatjuk, hogy tőlünk sem északra, sem délre, sem keletre, sem 
nyugatra a magtáraknak ilyen sokfajta változatát nem használták. Ezt a 
jelenséget bonyolítja az a tény, hogy ugyanabban a közösségben több 
különböző típusba sorolható tároló is használatban volt. 

A magtárak sokféleséget magyarázhatjuk több tényezővel is : a művelési 
móddal, a gazdasági tényezőkkel, a nemzetiségi viszonyokkal, de nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül a természeti tényezőket sem. 

A felsorolt ismérvek közül kézenfekvő lenne a sokféle gabonatároló 
meglétét gazdasági feltételekkel magyarázni, hiszen a XIX. század hetvenes-
nyolcvanas éveiben a gabonatermelés uralta ezt a vidéket, s a statisztikai 
adatok szerint a századfordulón megháromszorozódott e tájon a termesztett 
gabona mennyisége. Bácskában hárommillió, Szerémségben pedig másfél 
millió métermázsa búzát termeltek.1 

A jelenséget azonban nem magyarázhatjuk kizárólag gazdasági té-
nyezőkkel, hiszen az itteni gabonások nem a múlt század hetvenes-nyolc-
vanas éveiben keletkeztek a gabonakonjuktúra idején, hanem - a levéltári 
adatok tanúsága szerint - még a napjainkban is álló épületekhez hasonló 
változatok már a XVIII. században is ismertek voltak, feltehetően a korábbi 
népi építészeti gyakorlatot mentették át, ezek az építmények még napjaink-
ban, az ezredvégen is használatban vannak. Már a bevezetőben megállapít-
hat juk: meggyőződésünk, hogy a sokféle magtárak létrejöt tében 
Vajdaságban a különböző kultúrák kölcsönhatása, az interetnikus kapcsola-
tok voltak a meghatározóak, nem pedig a XIX. század utolsó harmadában 
felfokozott piaci igények. 
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I. Terminológiai kérdések 

A gabonatárolók esetében foglalkoznunk kell a terminológiai kérdések-
kel is. A tartományunkban élő valamennyi nemzet és nemzetiség nyelvében 
a szemtárolásra szolgáló különálló gabonás raktárakat hombárnak, illetve 
ambamak nevezik. Táji eltérés is van a szó jelentésváltozásában. Dél-Bánát-
ban az ambar alapjelentése nem búzamagtár, hanem góré: Versecen, Fehér-
templomon, Kovily körzetében ez a jelentésváltozat él. A bácskai 
magyaroknál Martonosról van ar.a adatunk, hogy nem a búzás magtárat 
nevezték így, hanem a górét.2 

A magtárak másik elnevezése a vajdasági szerbek nyelvében a kos. Ezzel 
a terminológiával elsősorban Dél-Bánátban élnek, a vesszőből font gabonást 
nevezik így. A magyar nyelvterületen ismert a gabonás kas megjelölés, de 
nálunk nem használják ezt a kifejezést. Az al-dunai székelyek ugyan használ-
ják a kas szót, de ennek a jelentése nem gabonamagtár, hanem kosár.3 

A nagyobb méretű gabonatárolókat, melyeket földből, illetve téglából 
építettek, a századfordulón magazinnak, magtárnak, zitnicának nevezik.4 

Ezeknek az újabb keletű építményeknek tehát nincsenek közös megnevezése 
az itt élő népek nyelvében. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Vajdaság 
egész területén minden gabonatárolót hambárnak, illetve ambarnak is ne-
veznek. Rábén például még a megmagasított padlásteret is így emlegetik: 
hambárzat, más településeken ennek a megnevezése: magosítás vagy major-
pang. Fontosnak tartom, hogy a .saMnak tartományunkban nincsen góré 
mellékjelentése, mint több helyütt Sumadijában 5 Bácskában és Bánátban 
nemcsak a településeken kívül álló tanyákat nevezik így, hanem a juhászok 
pásztorépítményeit is. A szállás jelentésváltozatainak tanulmányozása talan 
jobban megvilágítaná a bácskai tanyák kialakulásának kérdését. 

A magtárakra vonatkozó kifejezések közül ezúttal kizárólag a hombár 
szó etimológiájához fűzünk néhány észrevételt. Kniezsa a magyar nyelv szláv 
jövevényszavainak számbavételekor megcáfolta azt a megállapítást, hogy 
nyelvünkben még a honfoglalás előtt került át, közvetlenül a perzsa 
nyelvből. Megállapítja, hogy a hombár szó - a többi európai nyelvhez 
hasonlóan - oszmán-török közvetítéssel került szókincsünkbe. Esetünkben 
számolni kell azonban a szerb, illetve horvát közvetítéssel is. Füzes Endre 
megkérdőjelezi Kniezsának ezt a megállapítását, mert úgy véli, hogy a 
török-magyar gazdasági kapcsolatok olyan magas szinten voltak, hogy köz-
vetlenül a török nyelvből kerüljön át ez a megjelölés nyelvünkbe, nem volt 
szükség egy másik népcsoport közvetítésére, és nem fogadja el Kniezsa 
művelődéstörténeti magyarázatait. Véleményem szerint ebben a kérdésben 
mindkét szerzőnek igaza van. A szerbhorvát nyelv etimológiai szótár adatai 
szerint a szerb, illetve horvát nyelvbe a XVI. századba került át, tehát abban 
a korszakban, amikor a magyar nyelvbe is. Meggyőződésem, hogy párhuza-
mos átvételek is történhettek: a magyar nyelvbe átkerülhetett török közvetí-
téssel is, de szerbbel is, az sincs kizárva, hogy a magyarok kölcsönözték ezt a 
megjelölést a horvátoknak.6 
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II. A termelési rendszer és a gabonatárolás összefüggései 

Ha történelmi szempontból vizsgáljuk e táj magtárait, akkor számolnunk 
kell a termelési rendszerrel is. Györffy István 1928-ban hívta fel a figyelmet 
erre a kérdéskörre, amikor megállapította, hogy a Kárpát-medencébe kétféle 
termelési rendszert alkalmaztak.7 Áz egyiknek az a lényege, hogy a gabonát 
sarlóval aratták le és nagyméretű épületekben csűrökben tárolták, és a 
család szükségleteinek megfelelően kézi cséppel kicsépelték. Ebben a rend-
szerben a fú termény a rozs volt. A másik rendszerben a gabonát kaszával 
vágták le, és azt egy kijelölt szérűskertben lovakkal kinyomtatták, a termést 
pedig vermekben raktározták. Ezt a problémakört 1963-ban Hoffman Tamás 
pontosította, és arra a következtetésre jutott, hogy a nomád mezőgazdasági 
rendszer elsősorban az Alföldön érvényesült, tehát a kaszás aratás és a 
nyomtatás, az európai sarlós pedig az európai Középhegyvidéken.8 

A mi viszonyaink között a kétféle termelési rendszer összefüggéseiben az 
a lényeges, hogy a nyomtatás és a vermelés szorosan kapcsolódik egymáshoz, 
valamint az, hogy a XVIII. századi telepítések idején erre a vidékre olyan 
területről is érkeztek telepesek, ahol az úgynevezett európai termelési 
rendszer volt gyakorlatban. Arra nincsenek adataink, hogy a telepítések 
idején volt-e átfedés a kétféle rendszer között, nem tudjuk egyelőre bizo-
nyítani, hogy ezen a vidéken álltak-e nagyméretű csűrök. Néhány nyelvjárási 
adatunk ugyan van evvel kapcsolatban, de ezek jelentése sem a székelyeknél, 
sem Bezdánban nem utal arra, hogy itt egykor csűrök álltak.9 

A vermelés és a csűrök meglétének árnyaltabb tanulmányozására hívja 
fel Füzes Endre a figyelmet. A vermek a XVIII. és a XIX. századi meglétét a 
termelési mód elmaradásával magyarázza, amely a XVI. és a XVII. századi 
történelmi események következménye, ugyanis a középkor végén ezen a 
tájon komplex termelési rendszer volt, ezt szorítja háttérbe a külterjes 
állattartás, és csak a XIX. századi gabonatermelési expanzió hatására szűnik 
meg a vermelés.10 

A vajdasági adatok részben igazolják Füzes Endre megállapításait. A 
XVIII. században a gabonát ezen a vidéken is vermekben tárolták. Ulmer 
Gáspár bajsai monográfiájában olvasható, hogy az uradalomban nagyméretű 
vermek álltak.11 Vasa Stajié pedig levéltári adatok alapján közli, hogy a 
kikindai diátriktben is vermeket használtak.12 A Sándori úriszék iratanyagá-
ban 1846-ban olvasható egy folyamodvány, amelyben arra kérik az Úriszéket 
a helyi jobbágyok, hogy engedélyezzék az egykori gabonásvermek betömését, 
mert azok életveszélyesek. 

A fenti adatokból megállapíthatjuk, hogy Vajdaságban a XVIII. század-
ban általános gyakorlat volt a vermelés. Meglétüket nemcsak a levéltári 
adatok bizonyítják, hanem azok a visszaemlékezések is, amelyek az egykori 
vermekre utalnak. Ezek szerint még a századfordulón is sok helyen verem-
ben tárolták a gabonát. Sőt még olyan adatunk is van, hogy Györgyénben, 
Martonoson, Nemesmiliticsen még a húszas és harmincas években is vermel-
ték a gabonát a szállásokon. A századfordulón: Moravicán, Csantavéren és 
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Sándorban ezeket a tárolókat nem a telken ásták ki, hanem az utcán, a ház 
előtt. 

A Jugoszláviai Néprajzi atlasz anyagából kitűnik, hogy tartományunkban, 
ahol a földrajzi körülmények lehetővé tették, a századfordulón gyakran 
készítettek vermeket.14 

Az adatközlők visszaemlékezése szerint az első világháború alatt, illetve 
az ezt követő időszakban a rekvirálások idején gyakran dugták vermekbe a 
termést. A negyvenes évekből erről a jelenségről nincsenek adataink, erről a 
korszakról, még napjainkban is nehezen nyilatkozik az itteni parasztság. 

III. Különálló gabonatárolók 

Vajdaságban a szemtermést nemcsak különálló épületekben raktározták, 
hanem a ház egyes részeiben is: a padláson, a kamrában álló gabonásládák-
ban. Az utóbbi megoldást ritkán alkalmazták, a padlástér raktárként való 
felhasználása akkor vált gyakorlattá, amikor ezen a tájon is biztonságosabb, 
erősebb tetőket készítettek. Ez a kérdéskör szorosan kapcsolódik a vajdasági 
lakóház fejlődéséhez, ezért e témával itt részletesebben nem foglalkozunk. 

1. Gabonás vermek 

Gazdasági szempontból különbséget kell tennünk, ha a vermet azért 
készítik, hogy ott tárolják a gabonát, vagy azért ássák ki, hogy oda rejtsék el 
a termést. Technikai különbséget azonban a kettő között nem tehetünk. 
Napjainkban már nem gyűjthetünk adatokat az egykori vermek méretéről, 
de az adatközlők jól emlékeznek még a vermek formájára, készítésének 
módjára. Formájuk szerint szokták csoportosítani a vermeket. A besorolás 
szerint a bácskai és bánáti vermek körte alakúak voltak, az adatközlők 
szerint hordó formájú: a veremnek a szája elkeskenyedett, a belseje pedig 
kiöblösödött. Ismerlek voltak a henger formájúak is; erre utal a gabonás kút 
megnevezés a martonosi határban. A vermek méretéről ugyan nincsen 
pontos, megbízható adatunk, de az egykor használóik úgy nyilatkoztak, hogy 
nagyságuk attól függött, mekkora volt a gazda vagyona, mennyi búzát vagy 
másfajta gabonát termellek. Az idős földművesek szerint Györgyénben és 
Nemesmiliticsen a tanyák szérűjén két-három verem is állhatott. 

A veremkészítés legfontosabb munkálata annak kiásása és fertőtlenítése 
volt. Arról nincsenek adataink, hogy ezen a vidéken külön veremkészítő 
specialisták lettek volna, ezt mindenki maga készítette, legföljebb a rokon-
ság vagy a szomszédok segítettek a föld kitermelésében, majd a verem 
kitisztításában. A vermet három-négy napig égették, ennek a hatására a fala 
téglaszerűen megkeményedett. Égetés után hűlni hagyták, majd gonodosan 
kitisztították. A tiszta verembe cséplés után töltötték a búzát. Ez a művelet 
néhány napig is eltarthatott, mert a terményt hagyták ülepedni, azután ismét 
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töltöttek hozzá, hogy az építmény teljesen megteljen, mert a verem lényege 
az, hogy termést ne érje levegő. Nálunk több helyen kocsikereket raktak a 
verem szájára. Egy-egy ilyen gabonást több alkalommal is felhasználtak, 
tehát ha a termés elfogyott, akkor ezt nem temették be, hanem használat 
előtt kiégették. 

Vajdaságban ismerik és még napjainkban is használják a sírvermeket, 
ezekben azonban sohasem tárolták a szemtermést, hanem burgonyát vagy 
más konyhakerti veteményt tartottak benne. Nemcsak formájában különbö-
zik a gabonásvermektől, hanem szerkezetében is más. A neve is utal rá, 
sírformára ássák ki, és szalmával vagy kukoricaszárral kibélelik, hogy jó 
hőszigetelő legyen. Leginkább a kisméretű nyeregtetejére nádat raknak. A 
kétféle verem különbségét a szerbhorvát nyelv érzékelteti: a búzavermet 
zitnajamának, a sírvermet pedig írapnak jelöli. 

A levéltári és szóbeli adatok alapján megállapíthatjuk, hogy ezen a tájon 
a XVIII. és XIX. században vermelték a termést. Föltehetjük a kérdést: mi 
tette szükségessé, hogy másfajta objektumokat is használjanak az itt lakók, 
hiszen a vermelés évezredes hagyomány, megbízhatónak bizonyult. E kérdés-
re két választ is adhatunk. A veremből nem lehet folyamatosan üríteni a 
termést, mert a kenyérnek való tönkremegy. Másrészt a földrajzi környezet 
sem kedvezett mindenhol ezek elkészítésének. Bácska és Bánát még napja-
inkban is elégé vizenyős terület, korábban még nagyobb volt az árvíz- és 
belvízveszély, vizes terepen pedig nem lehet vermet ásni. Tehát ezek a 
kedvezőtlen vízrajzi tényezők nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a 
lakosság másfajta gabonatárolási módok után kutasson. 

2. A hambárok bácskai és bánáti változatai 

Levéltári adataink vannak arról, hogy a XVIII. század hetvenes éveiben 
is használták már a hombárokat. A XVIII. század utolsó harmadában 
készítették el NeSCié és Malo SrediSte kolostorainak leltárát. Az 1771-es 
összeírás szövege magyar fordításban a következőül kolostor telkén áll egy 
kőből épült pálinkafőző, egy fából készült góré, egy istálló és egy kocsifészer egy 
tető alatt és két vesszőkas a búza számára. A két évvel későbbi neáőiéi 
összeírás ugyancsak két gabonáskasról tesz említést. 

Hogy milyenek lehettek ezek a hombárok, arról nincsen pontos leírá-
sunk, a napjainkból álló hasonló típusúakból azonban következtethetünk az 
egykoriak alakjára. Minden bizonnyal szántalpakra építették, a gabonás két 
végét karókkal erősítették meg nagyságuktól függően a negyedében vagy a 
felében erősítés miatt újabb karókat is fűztek. 

Vajdaságban a hombárok különböző típusait találhatjuk meg. Az egyes 
típusok elkülönítésénél nem vehetjük figyelembe a népi megnevezést, mert 
azokat ezen a vidéken többé-kevésbé hambárnak nevezik, mint már erre az 
előbbiekben is utaltunk. 
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Füzes Endre szerkezetük alapján három típusban sorolja a különálló 
gabonatárolókat: szántalpas hombárok, gerendavázas gabonások, valamint 
több célú gabonatárolók.16 A nálunk előforduló gabonások alapján ezt a 
típusbeosztást némileg módosítottuk, néhány alcsoporttal bővítettük az 
egyes típusokat. 

A vajdasági különálló magtárok a következők: 
A. Szántalpas hombárok 

a. Kosárformájú vesszőhombárok 
b. Karóvázas vesszőhombárok 
c. Deszkából készült hombárok 

B. Gerendavázas gabonások 
a. Vesszőből készült gabonások 
b. Tornácos gabonások 
c. Tornác nélküli hosszú gabonások 
d. Keresztboronás gabonások 

C. Téglából, illetve vert falból készült magtárak 

A. Szántalpas hombárok. Eredetkérdések 

A magyar néprajzi irodalomban Jankó János a sokácok néprajzával 
foglalkozó tanulmányában tesz említést először a szántalpas hombárokról.17 

Később Bellosics Bálint részletesen ismerteti ezeket az építményeket. Az ő 
megállapításai napjainkig perdöntőnek számítanak a magyar szakiro-
dalomban. Tanulmányában utal arra is, hogy az egykori Bács-Bodrog várme-
gyében nemcsak a gabonatárolók voltak szántalpakon, hanem egyéb 
gazdasági épületeket is készítettek így, olyan adatokra is akad, amelyek 
szerint Bogyánban még a házak is egykor szántalpakon álltak. Földrajzilag is 
körülhatárolta a szántalpas hombárok elterjedését, és megállapította, hogy a 
sokácok jellegzetes gazdasági épülete, de a magyarok és bunyevácok is 
használják ezeket.18 

Füzes Endre újabb tanulmányok alapján ismételten arra a következtetés-
re jut, hogy a sokác népesség terjeszti el ezen a tájon. Barabás Jenő is ezt a 
megállapítást fogadja el a magyar népi építészettel foglalkozó monográfiájá-
ban.19 

Gunda Béla 1941-ben írt tanulányában a szántalpas építmények elterje-
dését nem köti egyetlen népcsoporthoz sem, azok dél-alföldi meglétét 
balkáni kapcsolatokkal magyarázza.20 

Meggyőződésem, hogy Vajdaságban nem kapcsolódik a szántalpas épít-
mények elterjedése a sokác lakossághoz. Ugyanis az itteni adatok azt 
bizonyítják, hogy tartományunk egész területén megtalálhatók ezek a magtá-
rak. Eszak-Bácskában használták: Bezdánban Kupuszinán, Sztapárban, Ne-
mesmiliticsen, Szabadkán, Tavankúton, Györgyénben, Verusicson, 
Martonoson, Topolyán. A Duna menti sokác falvakban: Béregen, Monostor-
szegen, Bácsban, Bogyánban. Déli területekről is vannak adataink: Bács-
petrőcből, Bácskeresztúrból, Begecsből, Kölpényből, Hertelendyfalváról, 
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Versec környékéről, Fehértemplomból. Ez a nagy szóródás nem valószínűsí-
ti, hogy a szigorúan zárt közösségben élő sokácok terjesztették el ezeket az 
épületeket.21 A Balkánról jövő összes népesség magával hozhatta, hiszen 
szántalpas épületek voltak Bulgáriában, Szerbiában, Boszniában és Monte-
negróban. Nemcsak a pásztorkunyhók voltak szántalpakon, hanem a tejet 
tároló kamrák, a mlekarák is. A két világháború közötti időszakban elma-
radhatatlanok voltak a mi hombárjainkra emlékeztető kis építmények a 
áumadijai falvak portáin.22 

Füzes Endre azért tuladonít mindé-:, bizonnyal nagy szerepet a sokácok-
nak a szántalpas épületek elterjesztésében, mert adataiból arra következte-
tett, hogy ezek az épületek német, illetve szerb falvakban nem voltak 
haszálatban. A vajdasági adatok éppen az ellenkezőjét igazolják. 

Az viszont kétségtelen, hogy a szántalpas épületek ezen a területen 
vették fel új funkciójukat. A Balkánon különálló magtárakat ugyan használ-
nak, de azokat nem szán talpra építették. 

A dél-bánáti levéltári adatokból arra következtethetünk, hogy a XVIII. 
században készült vesszőhombárok analógiájára készültek a deszkahombá-
rok, de nem zárhatjuk ki annak lehetőségét sem, hogy a fában gazdag 
vidékeken párhuzamosan már deszkából készült magtárakat is készítettek, 
hiszen a balkáni kapcsolat nemcsak a szántalpas építmények esetében 
nyilvánaló, hanem a keresztborona-vázas építkezésben is. A vajdasági desz-
kahombárok lényegesen korábbiak, mint a dél-magyarországiak, tehát ezek 
kialakulása nem hozható összefüggésbe a gabonakonjunkturával, illetve a 
fűrészelt deszka megjelenésével: Szontán, Sztapárban olyan datált épülete-
ket találtunk, melyeket 1838-ban, 1847-ben, 1858-ban készítettek.23 A fában 
gazdag vidéken a múlt századi alkalmazását a - korábbi hagyomány mellett 
- praktikus okok is segítettek: tartósabbak voltak, mint a vesszőből készült 
változatok, nem kellett őket tapasztani, meszelni, szebben ki lehetett díszíte-
ni. Ezek a deszkából készült magtárak nem nagyobbak, mint a vesszőből 
font változataik, tehát nem a nagyobb befogadótér terjesztette el ezeket. 

A ma is álló építmények tehát arra utalnak, hogy ilyen épületek már a 
múlt század első harmadában is álltak. Több fafaragó központ is volt egykor 
tartományunk területén. Olyan feljegyzést is olvashatunk, hogy Versecen a 
piacon árulták ezeket.24 A Duna közelében valamelyik községben a múlt 
század közepén állhatott egy vagy több műhely, ahol nagyobb mennyiségben 
készíthettek gabonatárolókat, mert a ma is álló épületek díszítéseiből, a 
faragások motívumaiból, azok elhelyezéséből egy központ meglétére követ-
keztethetünk. Egyes visszaemlékezések szerint Szontán volt több bognár, aki 
evvel foglalkozott, de Sztapárban is úgy tudják, hogy a faluban volt több 
fafaragó, aki nemcsak hombárokat, hanem tornácoszlopokat, faragott sírje-
leket, és út menti fakereszteket is készített díszes változatban. 

Az kétségtelen, hogy a Duna közelében, mindkét oldalon fejlett fafaragás 
volt. Baranyában is hasonlóan faragták a gangok oszlopait mint a Dunához 
közel eső bácskai településeken. A díszes hombárok Bácskában viszonylag 
szűk területre korlátozódnak, Nemesmiliticstől keletre gyakoribbak a 
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vesszőhombárok, a deszkváltozatokat is egyszerűbb formában készítették el, 
ezek már a századfordulón készültek. 

A szántalpas honibárok formai változatai 

a. Vesszőhombárok 
A vesszőhombároknak két jól elkülöníthető típusa van tartományunk-

ban: a kosárszerű vesszőhombárok, és a karóvázas vesszőhombárok. E két 
típust területileg is elkülöníthetjük egymástól. A kosárszerű hombárok 
Észak-Bácskában és Közép-Bácskában használatosak. Különösen kedveltek 
voltak Szabadkán és a környékbeli tanyákon. Még napjainkban is a kelebiai 
porták jellegzetes építménye a kívül-belül betapasztott szántalpas hombár. 
Még a harmincas években is készítette egy helybeli kosárfonó mester. A 
karóvázas vesszőhombárokat Dél-Bánátban Versec és Fehértemplom kör-
nyékén használják. 25 Az utóbbinak előbb elkészítik akácfából a vázát. A 
talpfába, a szántalpakba és a folyógerendába a sarokoszlopokon kívül egy-
két vízszintes karót is beépítenek, amelyet azután a fal közepén egy folyóge-
rendával ismét megerősítenek, a közöket pedig azután vesszővel vízszintesen 
befonják. Amikor ezzel a művelettel elkészülnek, az építményt kívül-belül 
betapasztják. Egyik oldalát azonban kívülről szabadon is hagyhatják, hogy 
jobban érje a levegő. A karóvázas vesszőhombároknak nyeregtetejük van. 
Korábban zsindelyesek voltak, ritkábban náddal vagy gyékénnyel is befedték.26 

A kosárszerű vesszőhombárok kisebb méretűek. Az alapjuk vastag tölgy-
fából vagy más keményfából kifaragott szántalp, amibe elöi is, hátul is 
keményfából készült gerendákat csapoltak. A vázba azután lyukakat fúrnak, 
ezekbe vastag fűzfavesszőket erősítenek, és ezt a kosárszerű vázat vízszinte-
sen befűzik. A tetejére azután szélesebb felső keretet raknak, amelyre 
ugyancsak nyeregtetőt raknak. Ezek az épületek korábban is leginkább 
nádasak voltak, de napjainkra a nádat lecserélték, és cserép került a helyére. 
A kosárszerű vesszőhombárok az általunk vizsgált területen többnyire ovális 
metszetűek, ritkán azonban négyszögletes formában is készítették. Ezeket a 
magtárakat is leginkább kívül-belül betapasztották, de gyakran hagyták az 
egyik külső oldalát tapasztatlanul, vagy olyan formában is használták, hogy 
az épület külső falát nem sározták be. 

A kosárszerű és karóvázas vesszőhombárok kizárólag egyrekeszűek, a 
gabonát az oromzaton lévő kisméretű ajtón öntözik be. A termést a Duna 
vidéken az oldalán található kis rekeszen engedték le; ezt Sztapárban 
totónak nevezik. Ez a leengedő készülhet fából vagy díszes kovácsolt vas 
változatban is. Szabadkán és környékén nem használtak ilyen szerkezetet a 
hombárokon. A helybéliek úgy vélekedtek, veszélyes lehet, mert könnyen 
elfolyhat a kenyérnek való. 

6. Deszkahombárok 
A deszkahombárok, mint már korábban is utaltunk rá, a XIX. század 

első harmadában készültek, habár feltételezhetjük, hogy már a korábbi 
időszakban is gyártották őket. Két változatuk van: tornác nélküliek és 
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tornácosak. Alaprajzuk megegyezik a kosárszeiű vesszőhombárokéval, a 
metszetük azonban négyszögletes. Ezeket a deszkahombárokat két csoport-
ba oszthatjuk fel, építési megmunkálásuk alapján lehetnek zsilipéit deszka-
falúak és csapolt falúak. A zsilipéit változatokat a múlt században 
alkalmazták. Különösen sok áll még napjainkban is Zomborban és a kör-
nyékbeli falvakban. 1983-ban Sztapárban például 83 ilyen technikával ké-
szült gabonatárolót vettünk számba. A sztapárihoz hasonlókat találtunk a 
környékbeli tanyákon: Ciőovacon, Zarkovacon. Korábban voltak ilyenek 
Doroszlón is, de Szontán is találtunk néhányat, melyeket a múlt század 
ötvenes éveiben készítenek. Ezeknek a magtáraknak a szántalpai és a 
tartóoszlopai tölgyfából készültek, a vízszintes deszkafalak azonban már 
fűrészelt fenyőfából vannak. A faragott változatokat az első világháborúig 
készítették, de olyant is találtunk Sztapárban, melyen a készítés idejét 
1916-ban jelölték meg. A helybeliektől tudjuk, hogy deszkahombárokat még 
a két világháború közötti időszakban is készítettek. Ezek már nem faragot-
tak, és a faluk sem zsilipeléssel állt össze, hanem csapolással. 

Csapolt boronafalú szántalpas hombárokat Szabadkán és Topolya kör-
nyékén találtunk, ezek azonban már újabb keletűek. Az utolsókat az ötvenes 
években készítették. 

A faragott deszkahombárokon kétféle díszítményt alkalmaztak. A legegy-
szerűbb formáknál a tornácok oszlopait és a tartóoszlopokat párhuzamos 
bevágások, rovások tagolják. A díszesebb változatoknál szabadrajzú sík 
díszítmények is találhatók. Több variánsban készítették a mintákat: indásnö-
vény díszeket, szívből kinövő tulipánt. Ritkán a szántalpakat is kifaragták, 
többnyire indaszerű motívumokkal. Egy 1847-ben készült épületnek pedig a 
szántalpába domborműszerűen hattyút is faragtak. A díszítéshez tartozik az 
évszám is, melyet leginkább a tornác oszlopaiba véstek be, esetleg az ajtó 
fölé vésték vagy festették. Ritkábban az építtető nevének kezdőbetűit is 
bevésték a gabonatárolóba. 

Ezeket az épületeket nemcsak faragással díszítették, hanem több élénk 
színnel is befestették. A festékmaradványokból arra következtethetünk, hogy 
az épület alapszíne téglavörös volt, a faragásokat pedig több színnel, fehér-
rel, feketével, zölddel, kékkel hangsúlyozták ki. A színek kombinációját az 
egykori megrendelők határozhatták meg. Korábban olyan változatokat is 
készítettek, amelyeken szabadrajzú sík faragások nem voltak, de virágmintá-
kat ráfestették, hasonló stílusban, mint az egykori menyasszonyi ládákat. 
Ilyen festett változatú gabonást egyet találtunk Sztapárban: a Boris Kidriő 
utcában. Az épület alapszíne világoskék, érre van ráfestve élénkebb piros 
színnel a szívből kinövő tulipán zöld levelekkel. 

A szántalpas deszkahombárok előtt mindig van egy méternyi széles 
tornác. Ezeket az építményeket szélességüktől függően kettő vagy négy 
oszloppal támasztják meg. A szántalpas deszkahombárok minden esetben 
egyrekeszűek voltak. A befogadóképességük változó volt; a tulajdonosok 
szerint 60-100 métermázsa termést raktározhattak benne. Ha többfajta 
terménye volt a gazdának, akkor azt különböző különálló magtárakban 
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helyezte el. Nagyobb gazda udvarán kettő, sőt három szántalpas hombár is 
állhatott. 

A díszes hombárokat is készíthették tornác nélkül. A csapolt szántalpas 
hombárokat azonban minden esetben enélkül készítették el. Ezek befogadó-
képessége is akkora volt, mint a tornácos változatoké. 

A díszes szántalpas hombárok az udvar ékességei voltak. Mindig a 
tisztaudvarban álltak, részint azért, mert tulajdonosa büszke volt a szépen 
díszített teli hombárjára, részint pedig azért, mert jobban szemmel tarthat-
ták itt, mint a gazdasági udvarban. A Szontán álló szántalpas hombárok még 
napjainkban is a földön állnak, tehát jól látható, hogy ha szükség volt, akkor 
ezeket négy-öt lóval vagy egy-két ökörrel elvontathatták. A sztapári és 
kelebiai gabonások már többnyire négy-öt sor téglából kirakott talapzaton 
állnak, a magyarázat szerint így a szántalpak nem rothadnak el, és a gabona 
alulról is több levegőt kap. Ha szállítani akarják, akkor a deszkákat bejelö-
lik, és az építményt szétszerelik, majd a számozás alapján ismételten össze-
rakják. A vesszőből font hombárokat pedig egyszerűen leemelik a 
tartóoszlopokról. 

B. Gerendavázas gabonások 

Bácskában és Bánátban a különálló gabonások másik gyakori típusa a 
gerendavázas gabonás. Ennek a deszkából készült változatait lényegesen 
ritkábban alkalmazták Bácskában, mint a szántalpas hombárokéit. Szerém-
ségben és Szlavóniában azonban elsősorban ezeket használták. A bácskai és 
bánáti variánsoknak három típurát különíthetjük el ezen a vidéken: 
vesszőből font karóvázas gabonásokat, tornácos gabonásokat és tornác 
nélküli magtárakat. A vesszőből font építmények kizárólag a Tisza menti 
községekben használatosak. A deszkából készülteket Nyugat-Bácskában: 
Sztapárban, Doroszlón, Gomboson alkalmazták. Valószínűleg, hogy több 
községben álltak ilyen épületek, de 1983-ban már csak ezekben a települé-
sekben találtunk napjainkban is funkcionáló magtárakat. A doroszlói és 
sztapári magtárakat a múlt század közepén építették. Az utóbbiban található 
három hombár közül kettőben felfedeztük készítésének idejét is, az egyiket 
1842-ben, a másikat pedig 1846-ban ácsolták. A doroszlói hasonló típusú 
magtár az Októberi forradalom utcában áll, de ezen nem jelölték meg az 
építés idejét. A sztapári változatok azt igazolják, hogy egy időben készítették 
ezeket a nagyobb méretű gabonásokat, de ezeket később háttérbe szorítot-
ták a szántalpas építmények. Szántalpas hombárok készítéséről folyamato-
san vannak adataink 1838-tól 1916-ig. 

A bácskai tornácos gabonások abban különböznek a baranyai és szlavó-
niai variánsoktól, hogy ezeknél a tornác az épület hosszanti oldala előtt van, 
itt van az épület bejárata is. A gabonást két vastag talpgerendára állították 
fel, amelyet az épület nagyságától függően keresztgerendákkal fogtak össze. 
Ezekbe a keresztgerendákba csapolták be a függőlegesen zsilipéit gerendá-
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kat, amelyekbe a deszkákat csúsztatták. A gerendákat faragott koszorúge-
renda fogta közre. Ez tartotta a gabonás tetőszerkezetét is. 

Az épület előtti tornác oszlcpait a keresztgerendákba és a koszorúgeren-
dákba csapolták be, amelyhez faragott könyökfa is csatlakozott. A tornác 
oszlopai között korábban lécmellvéd is volt, de erre már csak az oszlopokon 
található csapolások helyei utalnak. Az oszlopok megmunkálásában külön-
böznek ezek a gabonások a szántalpas változatoktól. Az utóbbiaknak soha 
sincsen könyökfája, mellvédet is csak azoknál alkalmaztak, melyeknél a 
tornácot négy oszloppal támasztották meg. 

A gabonás bejárata az épületnek az eLő harmadában van. Kétszárnyas, 
borított ajtaja van. A belsejét zsilipek fallal három rekeszre osztották fel. 
Középen van egy keskeny folyosó, kétoldalt pedig egy nagyobb és egy kisebb 
rekeszték. A két oldalsó rekeszt nem osztották fel újabb fiókokra. A termést 
létráról öntözték be, de olyan változatokat is készítettek, hogy a válaszfalat a 
termés mennyisége alapján rakták be. 

A tornácos gabonásokat Doroszlón és Sztapárban hasonlóan faragták ki 
és festették be, mint a szántalpas változatokat. 

Bácskában napjainkban már nincs olyan tornácos hombár, melynél a 
homlokzati bejáratnál áll a tornác. Szerémségben ilyen gabonatárolókat is 
készítettek. Ezeknél az épületeknél a homlokzat előtt álló tornácról van a 
bejárat. Itt is van egy keskeny folyosó, a rekeszeket azután kettő, három, 
négy, hat fiókra is beoszthatták. A tornácok oszlopait ezeknél is díszesen 
kifaragták. A tartóoszlopokat pedig szabadrajzú virágmotívumokkal faragták 
ki. A szermémségi magtáraknak nemcsak a tornácait díszítik ki, hanem a 
deszkából készült oromzatokat is igényesen megmunkálják. Az oromzat 
felületét vízszintes és függőleges síkban több kazettára is beoszthatják, a 
kazettákba pedig különböző szögbe fölszögezik a léceket. A hombárok 
oromzatai között napsugaras változatokat is készítettek. 

A hombárok körüli tornác elhelyezkedésében minden bizonnyal szerepe 
van a lakóháznál alkalmazott tornácoknak is. A hagyományos szerémségi 
lakóházaknál nem oldaltornácot használtak, hanem ezeket a ház oromzatán 
alakították ki. A két tornáctípus történelmileg más eredetű. Korai megléte 
gabonatárolóinkon arra utal, hogy területünkön már a XVIII. században is 
álltak tornácok, illetve ezen a vidéken ezeket gangnak, amberusnak nevezik. 

A gerendavázas gabonások másik típusa a tornác nélküli hosszú magtár. 
Ezeknek a régebbi díszes változatait - a napjainkban is fellelhető adatok 
alapján - kizárólag Szerémségben használták. A kót világháború közötti 
időszakban ezeket Bácskában és Bánátban is készítették, ezek azonban 
véleményem szerint történetileg nincsenek kapcsolatban a szerémségi válto-
zatokkal. Ezeket a nagyobb méretű magtárakat, akárcsak a górékat, a 
disznóól fölé építették, esetleg néhány sornyi magas téglafalra húzzák fel, 
hogy jobban érje a levegő. Az épület hosszanti oldalán középen van a 
bejárat, egy keskenyebb folyosóról vannak a rekeszek, amelyekben a külön-
böző fajta szemtermést tárolták. 

A XX. században készült csapolt hosszú magtárak alaprajza megegyezik 
a szerémségi hosszú gabonások alaprajzával. Ezek, a szántalpas csapolt 
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hambárakhoz hasonlóan, díszítés nélkül készülnek el. A díszes hosszúgabo-
násokat ugyanúgy díszítik ki, mint a tornácos változatokat. A tölgyfa tartó-
oszlopokon szabadrajzolású síkfaragás is található, ezek síkdíszítményei 
virág, de nem tulipán. Festettek voltak ezek a magtárak is. A deszkafalak 
ezeknél is téglavörös színűek voltak, a virágokat pedig a megrendelő ízlése 
szerint több színnel is kifesthették. Az oromzata a tornác nélküli hosszú 
hombároknak is hasonlóan van elkészítve, mint a tornácos változatoknál. 

Vesszőből készült geren iavázas gabonások 
Ezek az épületek három-három és fél méter hosszúak, egy-másfél méter 

szélességűek. Az épület alapját a két vastagabb talpfa adja, amelybe belecsa-
polták a függőleges tartóoszlopokat, amelyek egy méternyi távolságra van-
nak egymástól. Az így elkészített vázra tették rá azután a koszorúgerendát, 
amelyre kisméretű nyeregtető került. A gerendák közét középen egy vízszin-
tes gerendával megerősíthették. Az így elkészült vázat fűzfavesszővel szövött 
fallal kitöltötték. A kész falat azután kívül-belül vastagon betapasztották. A 
magtár hosszanti oldalán középen van a bejárat. Olyan változatokat is 
készítettek Zentán, ahol a bejárat nem a hosszanti oldalon van, hanem az 
épület homlokzati részén. E vesszőből készült gerendavázas magtárakat 
mindig több rekeszűre készítik. A válaszfalakat azonban már nem vesszőből 
fonják, hanem deszkából alakítják ki. Többnyire három-négy rekeszt készíte-
nek ezekben a kisméretű építményekben. Tornáca ezeknek az épületeknek 
nincsen. 

A vesszőből font gabonások szerkezetükben hasonlítanak a gerendavázas 
gabonásokra, de mégsem hisszük, hogy azok történelmileg összefüggnek. A 
Tisza vidéki gabonások inkább a vesszőből font górék, katárkák változatai.26 

Keresztborona vázas gabonások 
A magtáraknak ezt a változatát Dél-Bánátban Versec és Fehértemplom 

környékén használják. A még napjainkban is álló épületeket a múlt század 
hetvenes-nyolcvanas éveiben készítették, de ezek elkészítésében korábbi 
hagyományra támaszkodhattak az egykori mesterek. A ma is állókat legtöbb-
ször disznóól vagy egyéb raktárszerű épület fölé építették. Ezek az épületek 
különböző nagyságban készülhettek. A durván megmunkált gerendákat egy-
másba csapolják, de azok végei túlnyúlnak a sarkokon, ahol az egyes 
csapolásokat még hosszú faszögekkel megerősítik. Az utolsó sor gerendára 
kerül fel a koszorúgerenda, erre pedig az épület nyeregteteje, amelynek a 
héjazata korábban általában zsindely volt, napjainkban azonban leginkább 
hódfarkú cserepet használnak. A bejárat ezeken a magtárakon többnyire a 
keskenyebb oldalon található. Napjainkban ezeket a magtárakat elsősorban 
góréként használják, és csöves kukoricát tartanak bennük. 

Történelmileg a keresztborona falú magtárak szorosan kapcsolódnak a 
szerbiai, Sumadijai népi építkezéshez. Az épületek technikai kivitelezésében 
lényeges különbség nincs, a dél-bánáti változatok azonban minden esetben 
nyeregtetősek a Sumadijai épületek viszont sátortetővel készülnek. 
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A gerendavázas gabonások történelmileg valószínűleg összefüggésben 
állnak a különálló hálókamrával, a vajattal, amelyet azokban a családokban 
készítettek, amelyek nagycsaládi szervezetben (porodicna zadruga, zajednica) 
éltek. Vajdaság szerb és horvát lakóinak körében a XIX. század fordulójáig 
gyakori családforma volt ez. Századunk első évtizedében kezdenek ezek a 
családok fölbomlani, szétváilalkozni. 

Szlavóniában Közép-Bánságban, Dél-Bánátban és Szerémségben gyakran 
egybeépítették a különálló raktárakat, amelyekben a szemtermést tárolták. 
En iek fejlettebb változata, amikor ezeket emeletesre építik fel. A föídszinti 
részét téglából vagy vályogból készítették el. Itt volt a kocsiszín, a nyárikony-
ha, esetleg a disznóól, az emeleti részen pedig a góré és a hombár kapott 
helyet. A magtári rész lényegesen keskenyebb, mint a földszinti rész, ezért 
ezt kétsoros alaprajzúra készítik el. A magtárak előtt keskeny folyosó, gang 
húzódik. A tornácot faoszlopokkal támasztja alá, amelyeknek különösen 
nagy gonddal készítik el a könyökfáit és mellvédjét. A díszítéseknél fűrészelt 
deszkamintákat használnak, amelyeket elkészültük után legalább két színnel 
befestenek, sárgára és barnára, világosabb és sötétebb zöldre, esetleg a kék 
különböző árnyalataival. 

Ezeket az épületeket közvetlenül az utca frontjára és építhetik, mégpedig 
keskenyebb végükkel. Ha így épül fel, akkor az utcai oromzat többnyire 
téglából vagy vályogból készül, és tagolt neobarokk és eklektikus jellegű 
díszítő elemeket alkalmaznak ilyenkor. Az ilyen tájolású magtárakat (koto-
banje) többnyire Szerémségben alkalmazzák. Dél- és Közép-Bánátban a 
magtárakat az utcával párhuzamosan építik fel, hogy elválasszák az első 
udvart a szérűskerttől. Ezeknél az épületeknél középen nagyméretű kétszár-
nyas kaput is alkalmaznak. 

Téglából készült magtárak 
A századforulón a középparaszti gazdaságokban korszerű magtárakat is 

kezdenek építeni. Ezek elődjei a nagyobb birtokokon, majorokban álltak. 
Kicsinyített másukat készítették el a nagyobb tanyai gazdaságokban. Minden 
esetben téglából építik és cseréptetővel fedik be. Sok esetben ez a magtár 
volt az egyetlen épület a portán, amely szilárd anyagból épült. Egyik 
jellegzetes típusát Ludason találtuk meg; ezt az épületet még napjainkban is 
használták. 1904-ben emelték, akkor, amikor a tanyaházon is jelentős változ-
tatásokat eszközöltek. A téglát a helyszínen égették ki. Az objektum 7,5 m 
hosszú és 4,4 m széles, s a sima falfelületek határozzák meg a homlokzatát. 
Az épület egyetlen dísze a téglából kialakított pilaszter és párkány. Nyereg-
tetejére hódfarkú cserepet raktak. A hosszatni oldalán van az egyszárnyú 
vasajtós bejárat. Középen vas keretes, kibillenő ablakok vannak. Padlózatát 
minden bizonnyal az újabb időben betonozták ki. Az alaprajzát zsilipéit 
deszkafallal hat rekesztékre osztották fel. 

A ludasi magtár a majorokban található gabonások mintájára készült el. 
Nemcsak alaprajzában követi ezeket, hanem homlokzati kiképzésében is. 
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Kevésbé díszes formában több tanyán is találtunk a Iudasihoz hasonló 
változatokat. Felsőhegyen az egykori magtár alatt még borospince is volt. 

Újabb keletű építmények a ludasi portákon a fonott gerenda vázas 
gabonások mintájára készült téglamagtárak. Hat 30-40 cm magas téglaosz-
lopra betonkoszorút helyeznek, erre építik fel egy sor téglából vagy vályog-
ból a falat. Az épület közepén van a bejárat, tetejére pedig kisméretű 
nyeregtető kerül. Az alaprajzában megegyezik a gerendavázas gabonások 
alaprajzával. Leginkább háromrekeszű a belső beosztásuk. 

Ezeket a magtárakat is, akárcsak a szántalpas hombárokat, minden 
esetben a lakóházzal szemben állítják fel. 

ÖSSZEFOGLALÓ 

Vajdaságban tehát rendkívül változatos formában álltak egykor a magtá-
rak. A különálló objektumok gyökerei legtöbb esetben a XVIII. századig 
visszavezethetők. A XIX. században terjednek el a zsilipéit falú deszkahom-
bárok. Ezek az épületek funkcióváltás hatására jöttek létre. A szántalpas 
hombárok az állattartók építményéből, pásztorkunyhókból, tejtárolókból 
alakultak át, a különálló gabonások szántalp nélküli változatai pedig a 
nagycsaládi szervezet hálókamráival hozhatók kapcsolatba. Ezek a hombá-
rok balkáni eredetűek. Nem valószínű, hogy egyetlen népcsoport honosítot-
ta volna meg őket Bácskában és Bánátban. 

A XX. századi újabb keletű építmények belső keletkezésűek. Létrejöt-
tükben a gabonatermelés megnövekedése játszott szerepet. Ezek a korszerű 
építmények azonban sohasem szorítják ki a több évszázados tradícióval 
rendelkező épületeket, hanem párhuzamosan alkalmazzák őket. Az utolsó 
évtizedben tűnnek el a hombárok a vajdasági paraszti portákról. A búzát a 
termelők aratás után eladják, tehát nincs már szükség magtárra. 

Legújabb fejleménye falvaink népi építészetének a betonsilók építése. 
Ezeket is, mint egykor a gabonás raktárakat, miniatűr formában építik fel. 
Ritkán tárolnak bennük búzát, többnyire a szemestakarmány raktározására, 
illetve szárítására használják őket. Egy-egy tanyai telken Szabadka határában 
a korszerű siló mellett ott áll még mindig hasznosítva a fonott szántalpas 
hombár is. 
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