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Dr. Tóth Glemba Klára  
 

Surján, az elfelejtett falu 
- szociográfiai kutatás Bánátban - 

A tanulmány Surján településen élő közösséget, nemzetiségtől és 

vallástól függetlenül, a földrajzi elhelyezkedésének előnyeit és hátránya-

it, anyagi és szellemi kultúráját mutatja be.  

A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság védnöksége alatt 

megrendezett Magyar Tudomány Napja Délvidéken 2013 c. tudományos 

tanácskozásra e tanulmány „Surján, a haldokló falu” cím alatt került be-

jelentésre – ami a helybeliek szavajárását és véleményét tükrözte volna. 

Ám a kutatás előrehaladtával mégis hagyott maga után egy olyan lehető-

séget, hogy a tanulmány a „Surján az elfelejtett falu” címet kapja. A 

címváltoztatásnak többek között az az indokoltsága, hogy a „haldokló” 

kifejezés, mind az orvostudomány, mind a társadalomtudományok sze-

rint azt jelenti, hogy hamarosan bekövetkezik a halála, a megállíthatatlan 

vég. Ott jártunkkor azonban, inkább az elfelejtett szó motoszkált állan-

dóan a fejünkben, hisz ha el is felejtették, az még nem jelenti azt, hogy 

megszűnt létezni, csak a figyelem másfele összpontosult, s nagy ívben 

elkerülte ezt a kicsiny bánáti falucskát. Kutatásunk alkalmával számos 

olyan lehetőséget, gazdaságit és kulturálist egyaránt véltünk felfedezni, 

amelyről érdemes írni, de elgondolkodtató és megfontolandó is egyben, 

figyelem felkeltő szerepe sem elhanyagolható, mind a helybeliek, mind 

az önkormányzati és a politikum számára egyaránt.  

A jelen tanulmány csak egy része annak a kutatásnak, amelyet a 

múlt évben indítottunk útjára, s amely becslések szerint éveket fog 

igénybe venni.  Az itt megjelent kutatás azokat az eredményeket mutatja 

be, amelyet a szociográfiai kereten belül a surjáni emberek mindennapja-

iból merítettünk, különös tekintettel a vallási megnyilvánulásokra, fel-

térképezve a meglévő szabadtéri emlékműveket, kegyhelyeket és teme-

tővizsgálat által megfigyelhető társadalmi változásokat.  

Surján, а Temes folyó partján, távol a várostól, a nagyvárosoktól, 

magányosan, elfelejtve, de nem elidegenülten szunyókál. Több alka-

lommal árvíz pusztította el a szorgos falusi emberek keze munkáját, de a 

kitartó lakósság évről-évre tovább vívja a megélhetését a természettel.  

                                                           
 Dr. Tóth Glemba Klára, főtanácsos, Tartományi Tudományügyi, Technológiai Fej-

lesztési és Felsőoktatási Titkárság, Újvidék 
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A település rövid története 

 

A település már a török hódoltság alatt létezett. Igaz, akkor még 

csak 120-130 házból állt, kb. 600 lakossal. Vegyesen, szerbek és magya-

rok lakták. Az 1470 körüli írott források említenek egy Serjén nevezetű 

földbirtokost, akinek tulajdonában lehetett a település. 

Aleksa Ivić 1914-ben megjelentetett könyvében, amely az 1629-

től 1683–ig terjedő időszakra vonatkozólag tartalmaz adatokat Csanád 

megyei településeiről, már találkozhattunk egy SORJAN nevezetű tele-

püléssel (Ivić,1914) de egyéb adatok hiányában, nem tudjunk kapcsolat-

ba hozni a mai Surjánnal.  

Történelmileg szemlélve Surján a Torontál vármegyéhez tarto-

zott, amely 14 járásra volt felosztva. Az V. járás volt a Módosi járás, 

ahova többek között Surján is tartozott.   

Borovszky Samu (1912) írása szerint Surján temesmenti nagy-

község, amely 128 házzal büszkélkedhetett, 590 lakossal, akik vegyesen 

magyarok és szerbek voltak, római katolikus és görög –keleti vallásúak. 

Az 1717-es évekből származó adatok szerint, a kincstári össze-

írásban Csákovai kerület községhez közel találjuk, Csávos1 volt a postá-

ja, vasútállomása pedig Surján-Zsibova. Ekkor már csak 32 lakott ház 

volt. Föltételezhető hogy az akkor dúlt járványok ritkították meg a falu 

lakósságát. A település nevét megtaláljuk a Mercy-féle térképen is 

Schurián alakban (ibid). 

1779-ben Torontál vármegyéhez lett csatolva, majd 1781-ben 

Koczó Imre vármegyei esküdt megvette. Később Gyertyánffy Jenő és 

Viczián Elekné lettek a birtokosai. A XVIII. században görög-keleti 

szerb templom is épült, míg a római katolikusoknak csak egy kisebb 

imaházra jutott. A községhez tartozik Surján-puszta is, amelyet leggyak-

rabban legeltetésre használtak a helybéliek (Borovszky, 1912, 112). Ez 

volt az egyik alapvető megélhetési forrásuk.  

Ma közigazgatásilag Torontálszécsány (szerb nevén Sečanj) köz-

séghez tartozik. 

A falu megközelítése 
 

Ha Surjánba szeretnénk eljutni, igen figyelmesnek kell lennünk, 

hiszen Bókát elhagyva hamarosan egy baloldali mellékútra kell térni, 

egy jelzőtábla nélküli útleágazáson, amely szinte észrevétlenül, szégyen-

                                                           
1Csávos-Árpád kori település volt  
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lősen vagy talán titokzatosan kanyarog Surján felé. A falu bejáratánál a 

névtáblára vadalmafa ág borult, amely szinte védőpajzsként jelzi a beto-

lakodónak, hogy itt nincs mit és kit keresnie. Ha mégis továbbmegyünk, 

egy éles kanyar után, jobbra, szemünk elé tárul a falu. Az utca jobb és 

bal oldalán elhagyatott kis házak szuszognak csendesen, sajnos évről-

évre egyre kevesebb lakóval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. fénykép 

Surján, a távolból és közelebbről 
 

Demográfiai adatok 
 

Surján lakóinak száma évről évre csökkenő tendenciát mutat. Az 

első adataink 1869-ből származnak, a legutóbbi pedig a 2011-es nép-

számlásból. 
 

év 1869 1900 1921 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

fő 646 618 759 821 682 807 734 483 406 377 330 253 

1. táblázat: A lakósság száma összeírási évek szerint2 

Az 1. számú táblázat a lakosok számának ingadozását mutatja az 

évek folyamán. Az 1921-es 1931-ig tartó időszakban növekedő tenden-

cia figyelhető meg (646-ról 821 főre emelkedett az itt élők száma), ám 

1948-ban ez a szám visszaesik 682-re. 1953-ban a lakosok száma ismét 

                                                           
2 A táblázatban szereplő adatok az 1869-től 1948-ig terjedő időszakban becslések alap-

ján lett meghatározva, nem teljesen megbízható forrásokra támaszkodva.  
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eléri a 800 főt (egészen pontosan 807-en laktak akkor itt). Ez az év egy-

ben töréspontot is jelent, mert ettől a dátumtól kezdve Surjánban folya-

matosan hanyatlik a népszaporulat, s a legkisebb számot – tekintettel a 

tanulmány írásának időpontjára –, a legutolsó, a 2011-es összeírás alatt 

érte el.   

A következő táblázat a nemzeti hovatartozást szemlélteti:  

 

év összesen szerb magyar német 

1910-ben 563 434 74 51 

1991-ben 377 180 151  

2002-ben 330 145 140  
2. táblázat 

Surján falu nemzeti összetétele 

 

Becslések szerint, illetve a falu lakosságának véleménye szerint, 

Surján lakossága 2011-ben 260 személy volt, ebből kb. 45% magyar 

nemzetiségű.3  

A 2011-es népszámlálás eredményei még csak részben láttak 

napvilágot. Ebből kifolyólag nem tudunk a településekre vonatkozólag 

analitikus adatokat felmutatni, csak összesítve a községre, amely szerint 

Szecsány község (amely területéhez tartozik Surján falu is) 13 267  lel-

ket számlál (de ezeket az adatokat is fenntartással kell fogadni).4 

                                                           
3 A szerb Alkotmány (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 98/06. sz.) 47. szaka-

sza értelmében nem kötelező a nemzeti hovatartozás vállalása, amivel a Népszámlálás-

ról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 104/09 és 24/11 sz.) 27. 

szakasza is összhangban van. Ezek szerint a népszámlálás alkalmával, föltételezhető, 

hogy nem mindenki vállalta nemzetiségét, amiből kifolyólag nem kapunk megfelelő 

adatokat a nemzetiségi összetételről. 
4 Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011 u Republici Srbiji (A lakosság, ház-

tartások és lakások összeírása Szerbiában 2011-ben), Republički zavod za statistiku, 

Beograd, 2012. 
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3. táblázat 

Szecsány község lakosságának nemzetiségi összetétele a 2011-es népszámlálás 

alapján. 

 

A 3. táblázatból látható, hogy a község területén többségben él-

nek a szerbek, majd őket a magyarok, a romák és a románok követik, 

míg a többi kisebbség elenyésző számban van jelen. 

 

Szabadtéri emlékművek, szakrális kegyhelyek és sírkert 

 

A falu bejáratánál, jobb kéz felől a szocializmus idején, az elesett 

harcosok emlékére állítatott emlékműve fogadja a faluba érkezőket. Az 

emléktáblán megfigyelhetjük, hogy az elesett harcosok soraiban számos 

magyar nevű ember volt. Az emlékmű mellett játszótér épült, libikóká-

val, hintával... a faluban levő négy gyermek néha-néha itt játszadozik.  
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2. fénykép  

A II. világháborúban elesett harcosok emlékműve (felállítási éve 1955) 

 

Majd egy pravoszláv kereszt köszönt ránk a nagy magányában, 

amelyre az emléket állító a következőket vésette. „Za večitu uspomenu 

dole podpisana podižem ovaj spomenik srpsko-pravoslavnoj crkvenoj 

opštini šurjanskoj Rakila Knežević rođ. Subić“ (magyarul: Alulírott, 

Rakila  Knežević szül. Subić, örök emlékül állítom a szerb pravoszláv 

surjáni egyházi községnek - a szerző fordítása.) 

 

 
3. fénykép 

A pravoszláv szabadtéri kereszt 
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Évszám nem található rajta, az idelátogatók csak találgatni tud-

ják, a kereszt állapotáról ítélve, hogy évből származhat. 

A pravoszláv templom tornya messzire ellátszik, ami az 1765 és 

1835 években épített, valamikori templom helyére, vagy romjaira, 1940 

körül lett felemelve. A kegytárgyakat a Csávos (ma Románia területén 

van) templomából  menekített át.  

 
4. fénykép 

A pravoszláv és a katolikus templom a valamikor haranglábbal.5 

 

A mai katolikus templomot 2010-ben építették újra. Addig a ka-

tolikus hívők csak imaházba járhattak misére. A templom előtt szabadté-

ri kőkereszt áll, kő talapzaton, a kereszten vasból Jézus megfeszített tes-

te, ezüstszínnel befestve, kovácsoltvas kerítéssel körülkerítve, rajta 1929 

évszám. Gondozatlan és benőtte a gaz. 

„Mise minden hónap harmadik vasárnapján van ... A múlt héten 

csak két személy volt a misén, én és egy asszony. A faluban levő két gye-

reknek van hittan az iskolában, Bókán, így ők odajárnak” - mesélte a 

surjáni harangozó Szabó Károly (1933). A harangozói tisztséget ő látja 

el már 8-9 éve. Gyakran megtörténik, hogy a Surjánról elvándoroltak 

halálhírére, lelki üdvéért is szokott harangozni. 

 

„ Látjátok testvérek, ennyi az élet....” 

 

           Míg a mindennapi életben váll-váll mellett jól meglevő falubeli-

ek, nemzeti és vallási hovatartozástól eltekintve, békésen és közösen 

építgetik jelenüket, addig az elmúlás és az örök nyugvóhely már szétvá-

lasztja, elválasztja őket egymástól. A magyar és a szerb temető között 

                                                           
5 A jobb oldali kép kölcsönvett foto a Wikipediából, sajnos a helybelieknek nem volt 

mutatóban egy sem. A bal oldali és a középső fénykép már eredeti.  
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éles völgyszerű határvonal húzódik, amelyben minden jel arra mutat, 

hogy ez így is fog maradni. A valamikori „csapás” vagy völgy, amely a 

két dombon levő temetőt elválasztja a legelőre terelendő jószág faluból 

kivezető útja volt. A falubeliek a „birkapásztorok útja”-ként ismerik ezt 

az ösvényt. Majd amikor a sok állat megtépázta a temető virágállomá-

nyát, drótkerítéssel körülkerítették, egy-egy kapuval ellátták mind a ma-

gyar, mind a szerb temetőt, a legelőre terelendő jószágok pedig kerülő 

úton kellett, hogy kijussanak a friss abrakért. Valamikor temetőcsősz is 

létezett a faluban, háza is volt, akinek az volt a feladata, hogy a nem kí-

vánt betolakodóktól, embertől és állattól egyaránt őrizze az elhunytak 

nyugodt álmát, manapság azonban a házból csak egy romhalmaz maradt, 

a temetőcsősz pedig ki tudja merre költözött.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. fénykép 

Balról a katolikus (magyar), jobbról pedig a pravoszláv (szerb) temető6 

 

Kizárólagosan temetnek: a szerb nemzetiségűt a szerb temetőbe, 

a magyar embert a magyarba. Vegyes házasság esetén fönnáll mindkét 

lehetőség, az elhunyt végakarata vagy a hozzátartozók óhaja szerint.  

„Ha meghal az asszony egy házból, a ház is meghal...” állítja 

Zdravko Mikašinović, 62 éves, bolgár származású helybeli lakos.  „Na-

gyon sok ház üresen áll, ott mind meghaltak az asszonyok, a férfiak pe-

                                                           
6 A fenti kép hűen tükrözi a magyar és szerb lakosság viszonyulását az elhunytakhoz 

(megjegyzés a fényképek egy napon készültek). 
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dig vagy a gyermekek után vándoroltak, vagy elköltöztek a faluból”- 

folytatta –„akad igaz egy két magányos ember... de csak  mutatóba”. 

A magyar, katolikus temető központi helyén egy kőkereszt áll. 

Kő alapzatú a „mindenki keresztje”, rajta vasból Jézus megfeszített teste, 

ezüst festékkel lefestve. A talapzaton 1929-es évszám van feltüntetve, 

feltételezhetően a felállításának évét vésték bele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. fénykép 

A temetői kőkereszt és a régi feszület, „félretéve” a bokorban 

 

Ezt a keresztet időről-időre a temetőbe látogatók virággal és ko-

szorúval díszítik fel. A kereszt körül gondosan elültetett virágok vannak. 

Valamelyik falubeli szorgos keze munkája. A legnagyobb becsben van a 

kereszt, az mindenkié, hiszen a messze vidéken elhunytak és nyugvó 

falubeliek, rokonok és ismerősök lelki üdviért is ezen a helyen imádkoz-

nak.  

A régi temetői kereszt maradványát felfedtük egy bokorban, 

amely feltételezhetően valamikor földből készített talapzaton lehetett. Az 

idő múlásával a talapzat megroggyant, a kovácsoltvasból állított feszület 

pedig rozsdásan, elhanyagoltan, jobb időket várva megbújt egy bozót-

ban.  
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7. fénykép 

Az első kőkereszt a  

temetőben 

 

 

 

 

 

A 7. számú képen látható kőkereszt már a tulajdonos származását 

is bizonyítja. Egy Heck nevű földbirtokos temette ide lányát, aki nagyon 

fiatalon halt meg. Később ide került a Heck család majd mindegyik tagja 

is. Az emlékirat németül van bevésve a keresztbe. Olvashatatlan. Nagy 

erőfeszítések által lehet csak rajta az évszámot felfedni. Az egyik kőke-

reszten 1920-ast találtunk, míg a gyermek, Hech Katarina, 1922-ben 

halálozott el.  

A kősíremlék emeltetése nem volt ismeretlen fogalom Surján te-

metőjében. A régi elhagyatott sírok keresztjein megtaláljuk még az 

1908-as évszámot is. A kőkereszt már abban az időben az urbanus sír-

kert fogalmára vall. Fellelhetők igaz az egyszerű fakeresztek is, de ezek-

ből jóval kevesebb van mint a kőkeresztből. A nehezen kiolvasható fel-

iratok azt bizonyítják, hogy az elhunytak mind német nemzetiségűek 

voltak.  

 

 
 

 

 

 

 

8. fénykép  

Régi német sírkövek (a 

háttérben a dombon túl a 

pravoszláv temető)  

           

 



568 

Hogy mennyire megváltozott az idő előrehaladtával a temető ar-

culata, a temetkezési, illetve sírkő emeltetési szokások, azt hűen bizo-

nyítják az újabb korban állíttatott kőkeresztek. Jórészt magyar emberek 

sírköveiről van szó. A megrendelők igyekeztek identitásukat a végső 

nyugvóhelyre is átvetíteni. Sajnos, sok esetben megtörtént, hogy a kőke-

resztes nem beszélt magyarul, a megrendelő pedig nem tudta helyesen 

továbbadni az adatokat, aminek következtében helyesírás hibáktól hem-

zsegő kőkeresztek kerültek e csöndes világba.  

 

 
 

 

 

9. fénykép  

Egy, a magyar identitást megőr-

zésére törekvő surjáni próbálko-

zás 

 

     A kőkeresztben a követke-

ző szöveg áll „ It njukszanak/ 

Kis Ana Mátjás/siremléket e-

melik/családjik Mihalj Éva/ 

menjük Szlobodánka/onokájuk 

Csaba/njugodjonak békében/” 

     

 

Több helyen, a fent említett okból kifolyólag, illetve a vegyes há-

zasságok eredményeként, már csak a szerb írás található. Mint pl: „Ko-

vač Ferenc /Ana/spomenik podižu/supruga Ana sin Đerđ/ i ćerka 

Ester/zet Predrag i unuk Siniša/ (fordításban: Kovács Fe-

renc/Ana/síremléket emeltette felesége Anna/ fia György, lánya Eszter/ 

veje Predrag és unokája Siniša/ a szerző szabad fordítása). 

 

Egy elfeledett kereszt 

         

A szabadtéri keresztek utáni kutatásunk talán legnehezebb részé-

hez tartozott annak a keresztnek a megtalálása, amelyről minden falubeli 

tudott, hogy létezik, de hogy pontosan hol található, azt már nem tudták 

megmagyarázni. Így, nekivágtunk a poros útnak, valamerre „arra”, aho-
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gyan a helybeliek mutatták, abban a reményben, hogy előbb-utóbb meg-

találjuk, hisz útszéli, faluszéli keresztről van szó. Feltételezhetően elég 

magasnak kellett lennie. Csak hosszú és kimerítő kutatás után pillantot-

tuk meg a keresztet, szinte már abban a félelmünkben, hogy netalán a 

nagy csavargásban a román határon is egy párszor átléptünk. Benőtte a 

cserje és a különböző lombozatú fa sokaságában köszönt ránk, szinte 

egybefolyva a természettel.  Közöttük, úttalan-utakon bujkálva sikerült 

csak felfedni. Megközelítése is vakmerőségre és meggondolatlanságra 

vall, hisz az út mentén kiásott, gazzal és akáchajtásokkal benőtt kanális 

védőpajzsként vette körül. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. fénykép 

Fakereszt a falu szélén  
 

A kereszt fából készült, feltételezhetően akácfából, mivel kiállta már az 

idő minden próbáját. A faluban már senki sem emlékszik arra, hogy mi-

kor és ki állíthatta fel.7 A jobb oldali képen, megfigyelhetjük a keresztre 

feszített vasból készült Jézus bal kézfejének a maradványát. Ezt nem 

tudta letépni az idő vasfoga. Ebből azt a következtetést tudjuk levonni, 

hogy ezen az útszéli kereszten volt egy megfeszített Jézus test is, feltéte-

                                                           
7 A kutatásunk azonban ez irányban tovább halad, s abban az esetben, ha olyan forrásra 

bukkanunk, amely pontosítja a fakereszt állításának időpontját, tanulmányunk bővített 

terjedelemben fog napvilágot látni. 
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lezhetően vasból. Lehet, hogy a földön hever a többi maradvány, de saj-

nos ezt már nem tudtuk megközelíteni.  

 

Utószó 

 

Surján, a feledésbe merült falu szép csendesen, magányosan, a 

Temes folyó partján húzódik, 2-3 km-re a román határtól. Lakossága, 

mint az általában jellegzetes e vidékre, évről-évre fogyatkozik. Még azt 

sem mondhatjuk, hogy többen halnak meg mint ahányan születnek, mert 

meghalni is máshova mennek az emberek, elvándorolnak, gyermekeik 

után mennek vagy egyéb okokból kifolyólag nem gazdagítják falujuk 

népszámlálási adatait.   

Tanulmányunk csak egy része annak a kutatásnak, amelyet meg-

kezdtünk s abban reménykedünk, hogy hamarosan a többi része is napvi-

lágot fog látni. A szabadtéri emlékművek, szakrális kegyhelyek és sír-

kert leírásával kezdtük ezt a bemutatkozást, hiszen ezek azok a tárgyi 

emlékek, amelyek rögtön az emberre köszöntenek, amikor a faluba láto-

gat. Mindegyiknek megvan a saját kis története. Leírásunk nem teljes, 

hisz előttünk senki se érdeklődött e kicsiny falu ilyen feltárása után. 

Megbolygatva a falubeli emberek emlékezetét, azzal a reménnyel jöttünk 

ide, hogy a hiányos adatok bepótolhatók.   
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