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ЗЛАТОМ ОБРУБЉЕНО БЛАГО
Љиљану Попов је тајанствени зов позвао да заустави заборав и тако уђе у историју. Ти распршени гласови су
јој били надохват руке у којој се оловка није колебала.
Њоме је са векова богатства отресла прашину и тишину.
Те видике је дотакла срцем.
Савесну и радом замоћалу и стишану Љиљану знам
из њених кикиндских студентских дана. На Педагошку
академију је дошла жељива и жеђахна знања, увежбана
да радећи мисли, да учењем даје. У Ченеју је пронашла
смисао живота, у Кикинди се педагошко-стваралачки разлистала. У месту рођења је научила уметност стрпљења,
на северу српског дела Баната уткани су јој вера и
упорност. И у једном и у другом занебљу суочавала се са
изазовом знања.
О чаролијама и мудрости газдачког и салашарског
живота слушала је и читала. Приче старијих упијала је
страшћу заљубљеника. Гогољ јој је помогао (и ко све не!)
својом причом о вечерима на салашу крај Дикањке да заволи приче о старом и старо, оно што је нестајало и нестало као битност даљине.
Газдинске и салашарске слике прошлости доживљавала је радозналошћу зеница и емоцијама срца.
То злато, расточено, банатско, носталгично је мирисала и сакупљала. Допирала јој давна слика те придигле
и значајно подигле стварности: мирис укусног паприкаша,
лавеж верних и растрчаних бојтара, шкрипа ђерма са водом испуњеним валовом, рика крава, њиска у санке упрегнутих помамних ждребаца, блејање оваца у тору, ракољење полетљиве живине, роктање и скичање свиња у обори5

ма испод, и поред, пуних амбара кукуруза, јектичава светлост са пригушеног фитиља петролејке, нечујни дозив
захтевних винограда који су се наслањали на неограђени
простор богатог домазлука, шум класалог жита ту
негде...
Љиљана је заволела то љескање некадашњег сјаја
који је грубо тамнила нецензурисана судбина. Раскошно
натискана тим обиљем, она је у регистар историје унела
оно што је као злато у ње урасло, што је из богате равнице израсло и пламсај чари било. Уништењу је рекла да је
то благо њено, да је крај њега расла, да је одвајкада
примицала усне том материјалном и духовном изобиљу,
тим златом обрубљеним крајолицима.
Све што постоји у животу има приближно исту
композицију: експозицију, колизију, кулминацију, перипетију и катастрофу. Све се у животу у цикличним интервалима врти, и све има судбинско и божанско одређење.
Светлост и тама су сестре близнакиње!
Некада моћним ченејским и кечанским газдинствима
Љиљана је откала најлепши дар, узоран спомен брижних
руку. Повезала их је историји да у смрт не би грезнула.
Регистровала је четрнаест ченејских и двадесет шест кечанских велепоседничких имања, са подацима који одсликавају богатства и карактере.
Више простора у делу текста о ченејским газдама
Љиљана је посветила баронској породици Чавоши, која је
поседовала 1.606 катастарских јутара земље и коју је
красио опходљив и благородан карактер.
Пишући о одајама, салашима и газдинствима у
кечанском поднебљу, ауторка се обимније задржала на
хрватској породици Делиманић, која је племство добила од
Марије Терезије 1747. године, а 360 катастарских јутара
земље од Бискупије загребачке. Ту се настанила са бројним
хрватским досељеницима 1801. године. Породични веле6

лепни спратни дворац представљао је савршенство архитектуре. Лепоту му је продужавао укусно уређени парк.
Лајош Делиманић је 1901. године постао велики
жупан. На тој дужности је остао, с прекидом 1906-1910,
до распада Аустроугарске, 1918. године.
Љиљана Милован пише сугестивно и подстицајно на
мисли и асоцијације читалаца. И много другог, епистемоничног, што има историјски негорив и непотрошив значај, нашло се, са тога подручног златоблистог простора,
на страницама овог текста. Те слике су нам домакнуте
систематично и родословно, биографски прецизно и методолошки прихватљиво.
Посебну драж тексту дају сећања сведока тога
обиља. И то је допринело да рукопис (етнографски, етнопсихолошки и историографски) делује као потребна целина.
Многе од споменутих личности осетиле су страхоте
бараганског пакла и одиозног и обесног друштвеног система који је попакливао невине и осузеле жртве. И њих је
Љиљана, прицепљена на урођени таленат, окадила тамјаном срца. Из љуштике извађеним и одабраним зрневљем
будућност је потхранила оним што јој је недостајало.
То богатство, а данас скрушено прорашће и тужна
прича, Љиљана је одсликала језички конкретно и сликовито, емоционално и језгровито. Пловила је зацртаном циљу
држећи се смера истине. Њена прича је њена захвалност и
извињење страдалима, њен парастос мученицима које је
срцем разумела и будућности предала.
Др Спасоје Граховац
књижевник
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1. Основни подаци о местима

Ченеј. Први документарни помен места потиче из 1221.
године. До 1903. године постојале су две административне
јединице: Српски и Хрватски Ченеј. Српски Ченеј био је седиште среза. После Светског рата Ченеј је првобитно припао
Југославији, а 1924. је припојен Румунији.
Село има 713 кућна броја, 639 домаћинстава, око 2.000
становника (Румуна, Срба, Мађара и Рома) и сеоски атар од
3539 хектара. У месту постоје српска православна црква (XVIII
век), римокатоличка црква (1896), румунска православна капела
(2000). Осмогодишњу школу похађа 165 ученика а забавиште 58
деце.
Бобда. Први документарни помен места потиче из XII
века. До 1949. Бобда је била седиште општине, а тада је припојена општини Ченеј.
Село има 333 кућна броја, 298 домаћинстава, око 900
становника (великом већином Румуна) и сеоски атар од 1704
хектара. У месту постоји румунска православна црква (1864). и
римокатоличка капела-гробница (1907). Школа је четворогодишња, похађа је 40 ученика а забавиште 32 детета.
Кеча. Први документарни помен места потиче из 1470. До
1930. постојале су две административне јединице: Румунска и
Хрватска Кеча. Од 1968. до 2004. место је припадало општини
Ченеј, а тада је поново издвојено.
Село има 704 кућна броја, 598 домаћинстава, око 1800
становника (Румуна, Срба, Хрвата, Мађара и Рома) и сеоски
атар од 5511 хектара. У месту постоје две православне цркве:
румунска (1864) српска (1895) и римокатоличка капела (1926).
Осмогодишњу школу похађа 198 ученика а забавиште 58 деце.
8

2. Приступ
Све је мање старијих који памте, па и млађих који су
од њих слушали да је надомак садашње румунско-српске
границе у ченејском, бобданском, а још више у кечанском
атару некада било газдинстава, који су називани салашима
и одајама (што је, у овом значењу, једно те исто); то су
потпуна домаћинства, само не на сеоском огњишту, него у
атару: кућа (или куће) за становање, домаћинске зграде –
шупе, амбари, штале, обори, торови, вртови, повртњаци.
Призор се понекад доживљава као идиличан: чист ваздух,
здрава храна, добра вода, бунар са ђермом и дрвеним
валовом, дебела хладовина, коњи, волови, краве, телад, живина, воће, цвеће. Имао је салашарски живот и своју полеђину: тешке зиме, захтевне послове, скромне животне
услове, зависност од власника.
Салаше и одаје имали су углавном имућнији, који су
поседовали веће површине обрадивог земљишта, и то на
извесној раздаљини од сеоског огњишта. Да се не би
морало превалити свакодневно по више километара при
одласку на рад и исто толико при повратку, такође и ради
лакше испаше, заснивана су помоћна домаћинства у атару:
тамо се гајила стока и живина, држани су волови а после
коњи за рад, краве музаре, приплодни пастуви, бикови и
вепрови, тамо је био потпуни пољопривредни алат, тамо се
складиштила летина... Тамо се и становало, али су ретко
или само повремено становали власници; обично су они
постављали надзорника, који је тамо стално боравио,
надгледао рад слугу и бириша (они су такође тамо ста9

новали, и то с породицама), узимао у погодби надничаре и
исплаћивао их (углавном у натури), а полагао је рачуне
власнику када би овај долазио или када би га позивао на
обрачун.
У Ченеју су одаје припадале углавном мештанима; у
Кечи их је било више него у Ченеју (кажу да је било педесетак), али је скоро половина њих била у рукама житеља
Темишвара, Жомбоља, Грћаноша и других места; странци
су држали око 4.000 катастарских јутара кечанског атара.
У садашњим атарима општина Ченеј и Кеча одаја и
салаша више нема. Нешто је експропријацијом одузето и
упропашћено, нешто су и сами власници, видевши шта
власти смерају и шта време носи, захтевали одобрење да
их покваре или су их просто остављали да се запусте и
коначно сравне са земљом: задружна политика је тврдила
да су салаши и одаје сметња за обраду земљишта у великим компактним површинама. А када се разграђивало, грађа је махом преузимана, продавана и употребљавана за
друге објекте, махом пропадала, тако да је у коначном
обрачуну било више штете него користи.
Породице салашара су се спуштале у села, куповале
куће (којих је после Другога светског рата, због одласка
Немаца, било), касније и градиле.
Ово је напис о одајама и салашима. Нажалост, најмање је грађе о томе како су грађени, како су настајали и
развијали се; ово је казивање, највише прибележено по сећању и по усменом предању, како су нестајали.
Ово је тужна прича о њиховом дотрајавању у доба када су, да је било среће, могли још да трају.
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Мапа ченејског атара (детаљ)

3. Одаје и салаши у атару општине Ченеј
3.1. Одаја породице Ћирин била је близу села, с леве
стране каналског тока Старог Бегеја, код водопривредног
кантона, према атарском потесу званом Ганош. Мати Смиљана (1900-1982) и синови Миленко (1922-1993) и Спасојко (р. 1924) имали су 69,26 ха земљишта; по општинским списковима из године 1948. то су биле топографске
парцеле 142, 143 и 144. Породица је имала и куће у селу,
под кућним бројевима 124 и 125. На њиховој одаји радили
су људи из Ченеја и околних места; између осталих,
породица Радица из Бобде.
Године 1949. били су на удару Закона о експропријацији: све им је одузето а они су упућени у Тргу Жиу, и то
са принудним боравком. Цели иметак припао је Државном
пољопривредном газдинству у Ченеју, које је у кућама у
селу сместило своје седиште а на одаји је неко време држало овце; затим је одају запустило и зграде су тамо срушене.
Миленко је имао и засебни посед, преко пута железничке станице, на парцели званој Бостан. Тамо је била циглана са споредним зградама, на површини од 4.196 квадратних метара, CF 1842, топографски број 1659. И то је
потпало под експропријацију 3. марта 1949.
Браћа Спасојко и Миленко су дочекали да се врате у
Ченеј. Спасојко је успео да бар део свога иметка поново задобије; најпре је добио куће, затим и земљу, али одаје на
њој већ давно није било.
Миленкови наследници су поднели захтев за повратак одузете имовине; поступак враћања још није окончан.
12

Три нараштаја породице Ћирин (око 1930)

13

Млади нараштај породице Ћирин;
браћа: Паулина, Спасојко и Миленко (око 1935)

14

Момци који су умели да вуку косу и да држе ручице плуга
умели су и шешире да носе... момачки.
Велко Тодоров, Спасојко Ћирин,
Обрад Малетић и Ђока Малетић (око 1945)
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3.2. Коломан Секереш (1895-1957), син Калмана и Розалије, са супругом Ирмом имао је одају удаљену од села
свега 2 км, уз пут који води у Кечу; по општинским списковима из 1948. године водила се као топографски број
170, а простирала се на 62,44 ха.
На њиховој одаји почетком ХХ века рођене су Паулина Магдалена Трандафир, сестре Текла Сарачев и Марина
Ђулвезан, наше Ченејке, чији су родитељи тамо радили и
становали.

Породица Секереш у свечаној пози

Секерешеви су имали домаћинство и у селу, кућни
број 170, са окућницом од 2,58 ха.
Године 1949, приликом експропријације, власници су
протерани из села и прописан им је принудни боравак, зем16

љиште са одајом држава је предала ченејском Колективном пољопривредном газдинству, при којем су зграде полако рушене а материјал се развлачио.
У кући у селу смештено је седиште Државног пољопривредног газдинства; ту је била уређена кухиња, трпезарија, коришћени су амбари и штале за коње, а затим су на
истом плацу 1962-1963. године изграђени стамбени блокови за сезонске и друге раднике, који су доведени из разних
крајева, да би радили тада државну земљу.
Коломан Секереш је сахрањен у породичној гробници на католичком гробљу у Ченеју. Није имао потомства,
тако да су захтев о повратку имовине поднели сродници по
бочној линији.
Памти се да су на његовој одаји радили Михај Барна
и Емерик Месарош.
Спомен на одају је очуван и у називу једне атарске
парцеле, која се и сада назива: Код Секереша.
3.3. Шиме Миксић (1902-1982), син Адама и Антоније, имао је одају такође на око 2 км уз пут Ченеј – Кеча,
који иде паралелно са железничком пругом. Према општинским списковима из 1948. године водила се под бр.
13, а површине је била 48,85 ха. На тој одаји радили су:
Ђока Ђулвезан, Георге Ковач, Јосиф Марта, Емерик и Ема
Миксић.
У селу је Шиме Миксић имао домаћинство кућни
број 14, с пространом окућницом.
Године 1951. породица је депортована у Бараган.
Земљу је преузело Државно пољопривредно газдинство и
одаја је срушена. По повратку из Барагана након пет година, не видећи неку перспективу за себе у Ченеју, Шимето17

ви потомци су се определили за емиграцију; сада живе у
Немачкој.
3.4. Франчиск Вист (1878-1962), син Павла и Иде,
рођен је у Барацхазу (сада Стари Лец, у Србији) а ожењен
је био Хрватицом из Кече. Становали су у Ченеју под кућним бројем 131, која се на општинским списковима 1948.
године водила под бројем 151, а имали су преко 60 катастарских јутара земље. Одаја им је била више у кечанском
атару; тамо су радили Штефан Молнар, Михај Урбан и
многи Кечани.
Неки њихови потомци живе у Румунији, неки по другим државама. Кућу у селу купио је и тамо нову изградио
Драга Мартинов. Од одаје није више остало ништа; само се
једна парцела у атару назива: Код Виста.
3.5. Матејаш Милер (1883-1956), родом из Ченеја,
син Михаја и Маргарете, имао је одају на 45 катастарских
јутара земље с оне стране канала Старог Бегеја, према румунско-србијанској граници. Тамо је радио Франчиск Фехер и људи највише из Пустињиша. У селу је породица живела под кућним бројем 36.
Када је вршена експропријација, одузета им је и предата Државном пољопривредном газдинству земља и одаја.
Неки потомци породице Милер живе у месту, неки
поодавно у Немачкој. Њихова кућа је сада у власништву
Дана и Драгице Спатару.
3.6. Франчиск Гец, Немац из Грћаноша, имао је у ченејском атару одају са око 20 катастарских јутара земље, у
атарском потесу Ганош, у близини шумице и одаје Алојза
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Хана. Земљу је обрађивао највише сам са својом породицом. После Другога светског рата цели његов посед преузело је месно Државно пољопривредно газдинство. Њему
се даље губи траг; претпоставка је да се одмах иселио у
Немачку.
3.7. Алојз Хан (1898-1988), звани Кокош, живео је с
породицом у кући број 21, која се 1948. водила под топографским бројем 15. Супруга му је била Терезија (19031984), а имали су сина Јосифа, рођеног 1930. и ћерку Марију, рођену 1934. године. Одаја им је била у атарском потесу званом Ганош, у близини одаје Франчиска Геца, на
површини од 42 катастарска јутра. На одаји је становао
Велко Ћурушкин са супругом Мацом, а радили су и други
Ченејци.
Након Другога светског рата имање је Хану одузето и
предато месном Државном пољопривредном газдинству.
Одаја је срушена.
Породица више нема потомака у Ченеју. Ћерка Алојза Хана живи у Немачкој.
3.8. Франчиск Гимпл, рођен 1902, није био Ченејац;
родом је био из Јече а у ченејском атару имао је одају са 40
катастарских јутара земље, непосредно поред одаје Франчиска Виста. Након Другога светског рата имање му је одузето и предато месном Државном пољопривредном газдинству.
У Ченеју је Франчиск Гимпл имао и кућу бр. 170;
сада у њој живе Штефан и Иванка Симонеску.
О породици Франчиска Гимпла нема других података.
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3.9. Кристофор Ротчинг (1901-1984), мештанин, био
је власник 86 катастарских јутара земље и одаје у близини
одаје Коломана Секереша.
У центру села имао је две куће.
Одмах после Другога светског рата он се с породицом иселио у Немачку.
Куће су му конфисковане и од тада су имале разне
намене: најпре као школске учионице, сада пак као румунска православна капела и уз њу седиште месне полиције.
Земља је припала месном Колективном пољопривредном
газдинству.
3.10. Удовица Велина Вилма Вучетић, познатија под
надимком Јосеница, рођена је у имућној породици кечанских Хрвата 1863. године. Имала је средњу школску спрему, што је за тадашње време, и особито за женску особу,
било значајно.
У Ченеју Велина Вилма Вучетић је живела у кући
број 16; у општинским списковима из 1948. године води се
под топографским бројем 16 и поседује окућницу од 1,56
ха и ораће земље 41,50 ха.
При својој кући имала је амбаре и домаћинске просторије, а у дворишту лепо негован парк. У Ходоњу је такође имала земљу, са одајом, шталама, шупама, амбарима
и коњима.
Године 1949. по закону о експропријацији све јој је
одузето, а она је упућена настрану, на принудни боравак.
По повратку у Ченеј живела је бедно и умрла 1954.
У њеној кући смештено је најпре сеоско забавиште,
затим канцеларије Машинско-тракторске станице, а сада
Ветеринарски диспанзер.
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Кућа Велине Вилме Вучетић. Данашње стање

Некако године 1954-1955, челници села су правили
велике планове да на њеној пространој окућници саграде
модерни спортски центар. Радови су и отпочели, али не
градњом, него рушењем: уништен је угледни парк, а спортски центар није изграђен. Штавише, након више година
застоја, општина је некадању окућницу Вилме Вучетић
парцелисала и доделила неким мештанима за подизање
стамбених кућа. Тако је узорно домаћинство, које је красило центар Ченеја, неповратно уништено.
Пошто нико није поднео захтев за повратак имања,
изгледи су да Вилма нема потомака или да они живе негде
у далеком свету.
3.11. У Ченеју је био познат Гашпар Гајо Узбашић,
син Фрања и Отилије, рођен 1861; супруга му се звала
Илона (неки је памте као Илку) а имали су поседе и у кечанском, и у ченејском атару.
Био је запослен у државној админситрацији, као
начелник Ченејскога среза.
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Гајо Узбашић

22

Ченејски католици га помињу по добру, пошто је, на
његов предлог 18. августа 1895. постављен камен-темељац
католичке цркве, која је затим освећена 28. августа 1896;
на свечаности су били присутни Франц В. Вучетић, кнез
Хрватског Ченеја, и Васа Павлов, кнез Српског Ченеја.

Каштел Гашпара Гаја Узбашића. Изглед с почетка ХХ века

У месту ће остати запамћен и по једном несвакидашњем архитектонском подухвату. Наиме, у центру села је
постојао простран плац, на катастарским мапама означен
као АI10II1, чији су први познати власници, по катастарској
књизи, 1868. године били Адам Вучетић и његова супруга
Марија. Плац је често мењао власнике, тако да је Гашпар
Узбашић, када га је купио 1899, био 16. по реду. На тој
локацији он је 1903. године подигао дворац посебне
архитектуре, са укусно обрађеним фасадама, упадљивом
оградом и парком, који је и сада украс Ченеја. Архитекта и
градитељ нису до сада познати.
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Гашпар Узбашић је умро у Ченеју 1912. године и сахрањен је, по свој прилици, у породичној гробници на месном католичком гробљу.
Ченеј је престао бити среско седиште по свом преласку у Румунију 1924. године.
Потомци породице Узбашић, по свој прилици, нису
били заинтересовани за ченејски посед, па је Гајов дворац
са окућницом 1929. године продат Обраду Малетићу. С
малим грађевинским изменама, тај дворац и парк постоје и
данас, воде се као кућни број 37, а власник је Обрадов син
Ђока Малетић.
3.12. Ченејска чарда. Ченејски атар простире се на северозападу малтене до самог Грћаноша. Насељени део од
ченејског атара до железничке пруге Грћанош – Жомбољ,
са својих стотинак становника, звао се некада Мали Ченеј
или Чарда; ту, лево од некада главнога каменитог пута који
је водио од Ченеја према Грћаношу, налазила се Чарда.
Мали Ченеј са Чардом био је у саставу села Ченеја, и тек је
1937. године постао саставни део Грћаноша.
Старији мештани памте Ченејску чарду као свратиште, одмориште и заклон путника намерника; ту се, док
коњи зоб поједу и одахну, могло добро јести, пити па и веселити; повремено су друштву свирали гајдаши, а у новије
време и сеоски тамбураши.
Објективних података нема: не зна се ко је чарду подигао, ко је био први власник, како су се власници мењали,
како је чарда престала да постоји и слично. Месно предање
само вели да је постојала до после Светског рата 19141918. Можда је њен значај опао повлачењем границе, када
је пут постао мање проходан, можда има и других разлога.
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Тужно је што се од ње види само блага узвишица (остаци
рушевина), а још тужније што неповратно пада у заборав.
3.13. Племићка породица Ђерћанфи била је разграната и имала је више поседа (рецимо у Ђиру, те на територији данашње Србије и Маџарске). Један њен огранак
држао је Бобду; њен предстојник упамћен је као „Стари
барон“. Земљу је барон имао у северном делу атара Бобде,
према Грћаношу; тамо је држао и одају. Памти се да је био
строг и поносан.
У селу Бобди, где је сада Дом културе, породица
Ђерћанфи је имала озидану гробницу, коју су мештани
1960. године преместили на католичко гробље.
3.14. Можда је најзначајнији поседник у ченејскобобданском атару била баронска породица Чавоши: 1.606
катастарских јутара земље. На размеђи села Ченеј – Бобда
– Олерхауз (сада Рауц) простирала се Чавошова пустара са
шупама, шталама, амбарима, кућама за слуге и бирише; држао је краве музаре, волове за рад, али и ергелу с расним
коњима, до које му је било много стало. Производио је на
велико житарице. На поседу су радили људи из свих околних села; кажу да је добро плаћао. Запамћена је песма:
Барон Чавоши Ђула даје пића и јела,
А Киш не да, сви ћемо скочити на њега.
Године 1883. у Кикинди је одржан велепоседнички
скуп Пољопривредног удружења Торонталске жупаније;
при реорганизацији, изабран је одбор од 70 чланова; за
председника је изабран Андрија Чеконић, за потпредседника Игњац Чавоши, што несумњиво потврђује велики
углед ове породице.
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На сред Бобде Ђула Чавоши је 1888-1889. године изградио каштел – дворац са 42 собе – испунио га елегантним намештајем, украсио сликама, теписима, кадифеним
драперијама, кристалним лампионима. Парк око дворца, са
артеским бунаром, простирао се на два хектара.

Некадашњи дворац породице Чавоши

Преко пута дворца првобитно је изграђена капела као
породична гробница, а 1907. године на месту капеле подигнута је велелепна породична црква, у византиском и барокном стилу; кажу да је у питању копија базилике из мађарскога града Естергома. Звона су ливена у Бечу, а витраљи
су дело познатог уметника, који је радио и за Бечки двор.
Барон Ђула Чавоши умро је у Бечу 1911; имао је 73
године. Његова супруга Јозефа живела је само 50 година и
умрла је у Бечу исто године 1911, неколико месеци пре
свога мужа. Сахрањени су у породичној гробници у цркви
коју су подигли у Бобди.
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Породична црква-гробница баронске породице Чавоши.
Садашњи изглед
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Имање је остало на наследницима, за које се прича да
су се школовали у Будимпешти и Бечу, али да су се понашали недостојно свом друштвеном положају и да су живели расипнички (памти се, рецимо, да је један од њих, јашући на коњу, ушао у продавницу, па је стари барон морао
да плати глобу и штету).
По свршетку рата 1918. године Бобда се нашла у Румунији, и 1925. године спроведена је аграрна реформа.
Баронској породици Чавоши остављено је ипак 600 катастарских јутара, што није било мало, али се млађи нараштај није најбоље показао: они су ту своју земљу продали:
525 јутара купили су Павел Негру и Арион Пилку из Бобде
а 75 јутара Валдек из Ченеја.
Непосредно после Рата у Ченеј су дошла 22 ратна добровољца пореклом из Лике; највећи део њих смештен је
привремено на салашу барона Чавошија, али се спровођење аграрне реформе одуговлачило, па су се сви иселили у
Руско Село. Накнадно се у Бобду населило 15 породица из
околине Клужа; свака је добила плац за градњу куће и по 5
хектара земље.
Што се тиче земље одузете од барона Чавошија, према одлуци Биледског суда бр. 741/1925, датираној 15. маја
1926, на њу је добило право власништва 180 мештана Бобде, а беземљаши из Ченеја добили су свега два катастарска
јутра.
Дворац је прошао горе него ли спахилук.
Наиме, после 1932. године баронови наследници су
га понудили на продају сеоској општини, али општина није
могла или није хтела да улази у велике трошкове. Можда и
с правом. Јер када је дворац најзад продат неком приватном лицу, купац није био у могућности да се новчано сна28

ђе, па је, право рећи, пропао. Велелепна грађевина је порушена и грађа распродата, како би се намирио бар део потраживања кредитора. Неко време су још трајале штале парадних коња, но и оне су убрзо сравњене са земљом.
Од свега имања остала је црква.
Пошто је она породична, парохија јој није водила
бригу, а млађи нараштај Чавошија, листом по иностранству, тим мање. Црква је одолевала времену и невремену
док је могла, али се зуб дотрајалости све више на њој одражава: напуштена и запуштена, оштећеног крова, разлупаних прозора, напуклих зидова, зарасла у коров који је прекрио некадашњи парк, препуштена свим непогодама, не
зна се колико ће још издржати.
У цркви има гробова; и о њима такође нико не брине.

Остаци гробних обележја у костурници породичне цркве
породице Чавоши
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Скица кечанског атара с назнаком одаја (детаљ)
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4. Одаје и салаши у атару општине Кече
4.1. Барон Фриђеш Липтаји имао је у Кечи 1.144
катастарска јутра земље; половином XIX века његов посед
био је међу најнапреднијима у Банату. Причају да је половину земљишта издавао у закуп ловринским баштованима
ради производње поврћа, а на половини је гајио житарице
и одгајао расне краве и домаће зечеве, по којима се прочуо
и у иностранству.
Место где је била његова одаја није засада локализовано.
4.2. Породица Делиманић имала је племство од Марије Терезије, из 1747. године, а 1801. добила је земљу од
Загребачке бискупије и настанила се у Кечи.
На размеђи кечанскога и ченејскога атара, у потесу
званом Курјачка греда, поседовала је 360 катастарских
јутара земље и на том поседу је изградила велелепни дворац: кућу са спратом, опремљену водоводом, купатилом и
свакојаким удобностима, а окружену пространим, укусно
уређеним парком.
Уз ту господску кућу биле су и домаћинске зграде, а
ради пословања уређено је било да чак и железничка пруга
Жомбољ – Кларија – Кеча – Ченеј има продужетак до Делиманићевог поседа.
На том поседу радили су некада, између осталих:
Штефан Галамбош, Лајош Киш и Марко Миксић, од кога
је и остало казивање о грађевинама одаје и о парку, од
којих се сада виде незнатни трагови.
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Дворац породице Делиманић, окружен парком

Последњи познати мушки изданак породице Делиманић био је Лајош (1861-1922), син Имбра (1837-1889) и Доре Бакаловић (1842-1893), родом из Дебрецина. Имбро је
радио у државној администрацији; читавих 18 година саставио је на дужности среског начелника, од тих је неколико био у Ченеју. Његов син Лајош крочио је очевим
стопама: по школовању ступио је у државну службу и био:
1890-1893. срески начелник у Ченеју, 1893-1895. главни
срески бележник такође у Ченеју; 1895-1902. изабран је за
поджупана Торонталске жупаније, са седиштем у Великом
Бечкереку; по оставци великог жупана 1901. године
именован је краљевским указом за великога торонталског
жупана, и на тој је дужности остао до 1906. Тада је Дијета
распуштена, и Лајош Делиманић је поднео оставку.
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Лајош Делиманић
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На исту дужност великога жупана Торонталске жупаније постављен је краљевим указом 1910. године и ту је
дужност отправљао све до распада Аустроугарске 1918.
После рата вратио се у Кечу на породични посед и ту
остао до смрти; сахрањен је у породичној гробници на месном католичком гробљу.

Оволико је остало од одаје породице Делиманић

Иако заузет дужностима свога високог положаја, учествовао је и у друштвеној делатности. На заседањима Културне заједнице Мађара Торонталске жупаније двапут је
биран за председника: 1895. и 1910. године; 1896. био је
председник Одбора за организовање свечане Миленијумске изложбе у Великом Бечкереку.
Његова супруга била је председник Одбора за постављање бисте Ерне-а Киша у самом центру Великог
Бечкерека.
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Када се посветио пољопривредном поседу, био је
запажено успешан; производио је житарице, шећерну репу,
бели лук и мак, а гајио расне краве Симентал расе и коње
расе Нониус.
По његовој смрти имање је припало његовим
ћеркама.
У условима после Другога светског рата све грађевине угледне одаје су разрушене и грађа је разнета. Неко
време су се још на том месту уздизале јеле и брезе, као
остаци некадањег парка; затим је све сравњено, тако да се
сада и траг једва назире.
4.3. Одаја Матејаша Ротчинга, рођеног 1903, порушена је пре него што је завршена.
Ево како је то било.
Ченејац Матејаш Ротчинг, по надимку Пустамац, купио је у кечанском атару 210 јутара земље преко пута
Делиманићевог поседа на Курјачкој греди и тамо започео
градњу салаша или одаје.

Кућа Матејаша Рочинга. Садашњи изглед
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Градњу је задржао Други светски рат, а непосредно
после рата власник се са целом породицом иселио у Немачку. Нова власт је земљу национализовала и започету
градњу порушила; грађа је коришћена за изградњу дома
културе у Кечи 1946. године.
Матејаш Ротчинг је поседовао у Ченеју кућу кућни
бр. 47, која је такође конфискована и предата Колективном
пољопривредном газдинству. Током времена коришћена је
за разне намене, а сада је у приватном власништву.
4.4. Ђорђе Војкица (1886-1943) имао је одају у
близини граничне линије која дели Румунију и Србију. О
њему прича његов унук.
Ђорђе је с родитељима био на имању грофа Андрије
Чеконића у Жомбољу, и гроф га је послао у Будимпешту
на школовање. По окончању студија радио је неко време
као управник на имању румунске краљевске породице у
Банлоку.
Оженивши се Аном Миксић (1891-1923), богатом кечанском Хрватицом, стекао је лепо имање и на њему уредио одају, где је гајио коње и краве. Земљиште је обрађивао трактором већ од 1934. године, а производио је житарице.
Памти се да је био председник Католичке црквене
општине и да је о свом трошку (150.000 леја) дао израдити
велики олтар за месну цркву.
Умро је у Кечи и сахрањен је у породичној гробници
на тамошњем католичком гробљу.
Његовим синовима Александру, званом Шандор, и
Јулију, званом Пуби, имање је одузето и земљиште предато Државном пољопривредном газдинству. Зграда одаје
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служила је неко време као граничарска караула, а неко
време као седиште једне од ферми ченејскога Државног
пољопривредног газдинства.

Садашњи изглед некадашње одаје Ђорђа Војкице

После 1991. потомцима је земљиште враћено. Од
одаје је остала само једна зграда, која је сада у приватном
власништву.
У њиховој бившој кући у селу, кућни број 652, станује породица Трајана Кожокаруа.
4.5. Породица Хрвата Адама Миксића (1896-1984),
сина Иштвана и Марије, званог Ходи, и његовог сина Фрање (1919-2008) била је радна и особито активна у друштвеном и политичком животу. Имали су нешто преко 23
хектара земље и одају на десној страни Старог Бегеја, у
близини Рибушанове одаје.
Производили су житарице, а посебно гајили коње расе Нониус и Липицан. Педантан какав је био, Адам је
поседовао документацију по којој је његова породица од
1914. до 1951. одгајила 101 расног коња. Ипак, све до Другога светског рата орало се и на воловима.
У раздобљу 1951-1956. породица је била депортована
у Бараган, а одаја им је упропашћена. После 1991. године
земља је враћена њиховим потомцима, али они живе у
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Жомбољу и Крајови; у кечанским кућама које су некада
биле власништво Ходијевих (кућни бројеви 650 и 597) сада
живе Јон Маргеску, односно Јосиф Владу.
4.6. У једној од бројних кечанских хрватских породица Миксић одаја је прелазила с колена на колено.
Имао је још стари Винце, који је, као узгајивач коња,
1880. године учествовао са шест кобила и шест ждребади
на изложби у Темишвару, где га је запазио сам цар Фрања
Јосиф I.

Адам Миксић Ходи, с породичним племићким грбом.
Преузето из књиге: Stjepan Krpan, Hrvati u Keči, Zagreb, 1983.
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Његов син Имре (1856-1924) учествовао је 1912. на
изложби приплодних грла у Сечњу и са својим пастувом
вранцем освојио прву награду и диплому.
Његов наследник Емерик (1888-1957), по надимку
Винцеков, мажен још и деминутивом Имбрушка, наследио
је 35 хектара земље и гајио житарице, а одају је и даље
држао; тамо је, између осталих, радио Јон Таке.

Диплома коју је Имре Миксић Винцеков за свога пастува на
изложби у Сечњу 1912. године.
Преузето из књиге: Stjepan Krpan, Hrvati u Keči, Zagreb, 1983.

Породица је била депортована у Бараган 1951-1956,
земљу је преузело ченејско Државно пољопривредно
газдинство, а одаја је порушена.
Потомци ове породице живе у Вршцу.
У породичној кући у селу, кућни број 628, сада
станује Драгица Пашка.
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4.7. Одаја Јефте Ђулвезана (1894-1985), сина Јована
и Маце родом из Кече, била је последња на десној страни
Старог Бегеја према граници Румуније и Југославије (потес
Томашфалва) и простирала се на четрдесетак катастарских
јутара земље.
Имање су наследили син Јован (рођ. 1922) и његова
сестра.
Јован је био ожењен Линком, учитељицом у месту,
пореклом из Србије; осуђен, као политички затвореник
много је година провео по разним затворима.
Његово земљиште је преузело ченејско Државно
пољопривредно газдинство, а одаја је, као по неком правилу, и овде порушена.
Јован се вратио у Кечу и дочекао повратак земље
после 1991. године. Својим упорним настојањем успео је
да добије земљиште на старом месту, где му је била одаја.
Сада живи сам у породичној кући под бројем 177 и
повремено одлази код ћерке Виолете, који је настањена у
Решици и повремено долази у Кечу.
4.8. Ђура Миксић (1913-1972), син Јаноша и Ане,
зван Рошу, бирташ, наследио је од својих родитеља тридесетак хектара земље у кечанском атару, и на тој земљи
одају, такође десно од Старога Бегеја.
Иако власник лепог иметка, лоше је пословао, лако
трошио и раскалашно се проводио, те је распродао велики
део имања и на крају се иселио из Кече.
Његови потомци живе у Ченеју и у Нерау.
У некадањој породичној кући Ђуре Миксића званог
Рошу (кућни бр. 597) сада станује Јон Кожокару.
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Кечани испред кафане Ђуре Миксића званог Рошу

4.9. Јосиф Миксић (1903-1951), син Јоана и Луције,
познатији под надимком Јожи Ленард, имао је имање од
седамдесетак хектара земље и одају некако напоредо са
Војкицином одајом, а испод одаје Симиона Бугариу-а. На
његовој одаји радили су Светозар Субин, Јосиф Јакош и
други Кечани.

Група угледних Кечана са свештеницима.
Јосиф Миксић Ленард стоји у првом реду други с десна на лево

Године 1949. експроприран је и упућен у место Себеш Алба на принудни боравак. Земљу је преузело ченејско Државно пољопривредно газдинство, одаја је разрушена, материјал разнет. Дотични потес у атару мештани
још и сада називају земљом Јожефа Ленарда.
У његовој породичној кући, кућни број 641, сада станује Јонел Стан.
Јосиф Миксић је умро у Себеш Алби, не оставивши
потомке; његово имање потражује даља рођака Јелена
Каурић.
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4.10. Ото Миксић Стевин, с надимком Цвикераш,
имао је имање од преко 200 катастарских јутара земље и
одају у атарском потесу Градина Грекулуј, на десној страни Старог Бегеја.
Године 1949. породица је експроприрана и упућена у
Крајову на принудни боравак. Земљу је преузело ченејско
Државно пољопривредно газдинство, одаја је разрушена,
материјал разнет.
Њихова породична кућа, кућни број 662, имала је
током година разне намене, а сада је преуређена и у њу је
смештен Модул број 3. Задужбине „Безбедност за децу у
Румунији“.
Једна ћерка Ото-а Миксића Стевиног живи у Крајови,
друга у Загребу; земља им је враћена (и оне су је продале),
а поднеле су захтев да им се исплати одштета за одају.
4.11. Иван Миксић Стевин (1894-1954), с надимком
Рибушан, имао је прву од девет одаја десно од Старог Бегеја, и то на површини од 50 хектара земље. Међу радницима на одаји били су Јосиф Барна и Стефан Киш.
У раздобљу 1951-1956. породица је била депортована
у Бараган; земљу је преузело ченејско Државно пољопривредно газдинство, одаја је упропашћена.
Иван Миксић Стевин је умро у Барагану 1954, не
оставивши потомство. Супруга му се звала Илона. Била је
рођена 1893, вратила се из прогонства и умрла 1965.
године
У њиховој кући, кућни бр. 647, неко време су биле
смештене канцеларије кечанскога Колективног пољопривредног газдинства, а сада је преуређена као Модул број 2.
Задужбине „Безбедност за децу у Румунији“.
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4.12. Браћа Ђури и Фери Хеклер имали су одају близу
Рочингове, на невеликој површини од неких 10 хектара.
Памти се да је на одаји радио Михај Јанку.
Земљиште им је преузело месно Колективно пољопривредно газдинство. Одаја је одавно порушена; само се
потес где је била још и сада назива: Код Хеклера.
Иако потомци Хеклерових не живе у Кечи, земља им
је враћена.
4.13. Марија Розалија Миксић (1888-1969), ћерка
Франциска и Јелене, имала је 45 хектара земље и одају.
У раздобљу 1951-1956. породица је била депортована
у Бараган; земљу је преузело ченејско Државно пољопривредно газдинство, одаја је упропашћена.
Њихови потомци живе у Темишвару; после 1991.
године земља им је враћена. У њиховој породичној кући,
кућни бр. 626, сада станује Марија Бонтила.
4.14. У непосредној близини румунско-југословенске
границе, код потеса Старог Хетина, имала је одају и 140
катастарских јутара земље Лучија Каурић, рођена Миксић,
изданак богате хрватске породице.
У раздобљу 1951-1956. власница је била депортована
у Бараган; земљу је преузело ченејско Државно пољопривредно газдинство, одаја је упропашћена.
По повратку из Барагана 1956. године Лучија Каурић
се вратила у село, али није могла да се усели у сопствену
кућу (кућни број 193). Огорчена, умрла је у Старачком
дому у Радни. У њеној кући сада станује породица Венци.
После 1991. земља је враћена њеним потомцима, који, међутим, не живе у Кечи.
44

4.15. Винце Миксић Стевин (1866-1945), син Јанка и
Екатерине, познат под надимком Нађјагош, имао је одају
на свом поседу од преко 50 хектара земље у атарском
потесу Брнзеу. Код њега је радио Јосиф Јакош.
У раздобљу 1951-1956. његова супруга, с ћерком и
унуком Адалбертом Хорватом, званом Пилец, била је депортована у Бараган; земљу је преузело ченејско Државно
пољопривредно газдинство, одаја је упропашћена.
Земља је после 1991. године враћена потомку Винцету Хорвату, који живе у Темишвару.
4.16. Дан Петру, звани Песекан, имао је одају и 25
хектара земље. За разлику од других, који су узгајали претежно житарице, он је уз одају имао виноград и простран
воћњак. Код њега су радили Обица Максим, Рада Максим,
Александру Кожокару, али у време извођења крупних радова и сам власник је становао на одаји.
Причају да је негде 1947-1948. породица своје имање
предала држави, али је претходно део одаје, уз званичну
дозволу, покварила; вероватно је схватила ток догађаја и
покушала да избегне прогон. Земља је припала ченејском
Државном пољопривредном газдинству, и на остатку одаје
неко време је била смештена једна фарма.
Потомци Дана Петру-а живе у Темишвару и Араду;
земљиште им је враћено.
4.17. Шандор Миксић Ленардов (1915-1973), звани
Браца, син Шандора и Еме, имао је близу 43 хектара земље
и одају у близини одаје Дана Петру-а.
У раздобљу 1951-1956. породица је била депортована
у Бараган, и то растављено: Шандор са супругом и ћерком
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депортован је са Ченејцима, а његова мати са Кечанима;
земљу је преузело ченејско Државно пољопривредно
газдинство. Одаја је упропашћена, али је још дуго коришћен тамошњи артески бунар, и по томе се највише и
памти Брацина одаја.
По повратку из Барагана породица је живела у Ченеју. Породичну кућу у Кечи, на пространој окућници,
преко пута некадашње Хрватске општине, са свим пратећим домаћинским зградама, редом је кварио и грађу
продавао.
Потомци Шандора Миксића Ленардова живе у
Темишвару; супруга је умрла а ћерка је поднела захтев да
јој се, уз већ враћених 10 хектара, врати и остатак од 33
хектара земље.
4.18. На улазу у Кечу, с десне стране, близу границе и
жељезничке пруге Грћанош – Жомбољ, имао је одају Јон
Паску (1878-1965), син Теодора и Марије родом из Великог Комлоша. Било је то имање од 10 хектара земље, са
засађеним виноградом и скромном зградом, која је служила радницима за одмор и као склониште од невремена.
На имању су, поред осталих, радили Јова Бугарски, и
Роза Миксић. Сам власник је између два светска рата становао у Жомбољу, где је имао адвокатску и бележничку
канцеларију.
Јон Паску нема потомака. У његовој кући, број 27,
сада станује Драган Симонеску.
4.19. Михај Бекира (1882-1954), познат под надимком
Ташка, имао је одају непосредно уз железничку пругу
Грћанош – Жомбољ, на површини од 13 хектара.
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У раздобљу 1951-1956. породица је била депортована
у Бараган; земљу је преузело кечанско Колективно пољопривредно газдинство, одаја је срушена.
Михај Бекира је умро у Барагану, али се супруга,
Виоара, са осталим члановима породице вратила.
Сада потомци живе у Кечи, Решици и Темишвару.
Земља им је враћена, али одштету за упропашћену одају
нису добили.

Породица Михаја Бекире

4.20. Др Никола Миксић (1887-1948), звани Доктор
Ники, изданак угледне и имућне хрватске породице, имао
је малу одају у близини железничке пруге Кеча – Ченеј, у
атарском потесу званом Казане, али на знатном земљишном поседу од 60 хектара.
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У селу је имао кућу бр. 88. и пространу окућницу у
самом центру села.
Није оставио потомство.
Године 1949. имање му је преузела држава. Кућа је
преуређена као школска зграда, а 1962-1963. године, о трошку кечанске општине, дограђене су још четири учионице.
Године 2006. враћено је право власништва на кућу и
окућницу даљој рођаци Хилдегарди Јанош, која живи у
Араду, и она је све продала кечанској општини; тамо се
сада гради забавиште и школа.
4.21. Браћа Узбашићи Ото и Емерик, имали су одају
и знатну површину земље у атарском потесу Андрашица.
Ото Узбашић (1920-1970) са супругом Аном, био је
депортован у Бараган у раздобљу 1951-1956; нису имали
потомака.
Емерик Узбашић (р. 1921) с породицом је становао у
Отелеку. Земља је враћена његовом потомку, који живи у
Темишвару.
4.22. Јанко Миксић (1883-1953) имао је одају и преко
30 хектара земље, али је све распродао непосредно после
Другога светског рата.
4.23. Јон Франчиск Стефан Хари имао је одају близу
границе и посед од 22 хектара земље; све је после Другога
светског рата преузело ченејско Државно пољопривредно
газдинство.
Потомци некадањег власника живе у Темишвару и
Лугожу и поднели су захтев да им се земља врати и да им
се исплати одштета за одају.
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4.24. Извесни Шлезингер имао је одају и око 160
хектара земље. коју је повремено и издавао Кечанима и
Ченејцима.
Био је познат по производњи житарица и по узгајању
крава музара; млеко је свакодневно слао у Темишвар.
Држао је и пастуве. На његовом поседу радили су, између
осталих, Маришка Секереш са супругом, Јосиф Марта,
Карол Берег; причају да је био строг у односима с људима.
Имао је и у Ченеју кућу бр. 8, у којој сада живи
Борислав Мишковић.
Његов посед је преузело ченејско Државно пољопривредно газдинство; одаја је порушена. Потомци су поднели захтев за повратак имовине и за одштету; они, међутим, живе у иностранству.
***
На десној обали Старог Бегеја, према кечанском атару, било је још неколико одаја, о чијим је власницима
остало мало или нимало података, али се памте имена: др
Кампф, Штраки, Јакобић, Дипре.
Тако је с десне стране Старог Бегеја било 9 или 10
одаја, једна уз другу, као на конац нанизаних.
На левој страни Старог Бегеја, према атару Пустињиша и према државној граници, било је опет десетак
одаја.
Канал се прелазио преко моста наспрам Рибушанове
одаје.
Ни моста више нема, али се неколико одаја спомиње.
4.25. Пуковник Помпилиу Првулеску (1893-1976), био
је члан Мешовите комисије која је, уз међународну асистенцију, радила на исправљању граничне линије између
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Румуније и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Оженио
се богатом Хрватицом, Кечанком Маријом, тако да су на
поседу од 30 хектара земље држали и одају, на којој је,
између осталих, радила Шофронија Ардељан.
Нису имали потомства.
Земља је сада, на захтев, враћена, Маријиној родбини
по бочној линији сродства.
4.26. Рада Итињанц, син Гиге и Јеле, имао је малу
одају и свега 12 хектара земље; на одаји је, између осталих,
радио Јосиф Марта.
Са супругом Стефанијом и сином Пером, у раздобљу
1951-1956, био је депортован у Бараган; земљу је преузело
ченејско Државно пољопривредно газдинство, одаја је
срушена.
Недавно је земља враћена потомцима, који живе у
Темишвару.
У породичној кући, кућни број 247, сада станује
Александар Береј.
Даље су се низале одаје неких неидентификованих
власника, па онда Јакоби, Варади, Хорст, Вебер.
У кечанском атару помињу се, такође доста неодређено, и друге одаје, чији су власници били странци, као:
Биргер Матеј (одаја десно од Берковића), Михелс (одаја у
потесу Брнзеу, у близини Јоже Ленарда), Лудвиг (одаја ниже Матејеве), Рецлер (вели се да је имао чак три одаје),
Шварц, Шира (поред Хетина), Шулц (одаја поред Војкице),
Шиварски, Франхофер, Глигоровић (одаја у потесу Андрашица); такође: Берковић, Кечан, Савић, Симион Бугариу, а
свакако и други.
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Кечански ловци у атару 1912. године. Међу њима су: Ђура Миксић Бирташ,
Имре Миксић Винцеков, Винце Миксић Стевин, Имре Миксић Стевин,
Ото Миксић Рошу и Васа Стојановић, срески начелник

5. Успомене са салаша казиване у перо
5.1. Казивање Илонке Урбан, рођене Ослански, која
сада живи у Ченеју, кућни број 381.
На салашу Јанка Рошула становали су Јосиф Ослански, његова супруга Мари и њихова деца: син и две ћерке.
Илонка, коју до данас сви мазе Илуш, рођена је на
том салашу 26. априла 1924. Отац је био бириш, а фактички – прави домаћин, јер је власник свраћао ретко,
највише лети. А они су тимарили коње и краве, од пролећа
до јесени обрађивали земљу. Имали су и трактор на салашу; Илуш је као млада девојка већ умела да управља
трактором.
Умела је да пара виноград и саднице смокве; плуг
парач је вукао магарац.
Радила је и на суседном салашу код Јакобоша. Тамо
су око целе куће цветале дивне руже. Под крај недеље
газда би их исплатио (биле су две девојке); дао би им
новац и по киту ружа.
Били су задовољни једноставним животом. Волели су
да сваком раду привикну. Било је лепо и због нечега
другог: били су млади.
Газда је имао два сина: Отуша и Ђуру.
Ђурина ћерка се удала за Сепила Руфа и умрла је
млада; за њом је остало троје сирочади; Валтер, Хелга,
Верни.
Богатство је једно, а срећа у животу сасвим друго.
Како коме је Бог дао.
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Илонка Урбан, рођена Ослански
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5.2. Казивање Ђури Бали-а, рођеног 1933, сада у
Ченеју, кућни број 350.
Мој отац Павел Иванић и мати Елисабета Бали радили су и живели много година на одајама Војкице, Делиманића, Штраки-а; селили су се од једног власника до
другог, који је боље плаћао или нудио боље услове за живот. С њима смо ишли и ми, три њихова детета.
Био сам мали, али када сам порастао, чувао сам телад, краве и обављао лакше послове, за мој узраст.
На одајама је било лепо лети; а зими је било тешко:
зима, ветар, снег, блато...
Добро се сећам: Штраки је почео да зида нову шталу
и амбар, све од печених цигала, али је дошао рат, и градња
је престала. А после тога почело је да се руши, и неки су
узимали цигле и дрво, па себи градили куће, неки су узимали и носили да се граде штале и друге зграде за ферму и
за колектив.
Тако су и друге одаје нестајале, једна по једна.
Ми смо 1949-1950. дошли у село, оженио сам се, купио кућу, засновао породицу.
Сада сам пензионер.
5.3. Казивање Чарне Ђулвезан, удате Србулов, рођене
1934.
Моји родитељи Ђока и Марина, и ми њихова деца,
две ћерке и син, радили смо и живели неко време на одаји
Шиме Миксића из Ченеја.
Сем наше, тамо су становале још три породице; свака
са својом децом.
Ја сам била дете.
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Чарна Србулов рођ. Ђулвезан
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На одаји ми је било и лепо, и тешко. Морало се и
тако живети.
Али је брзо прошло, па сам и заборавила.
Ја имам ћерку и сина и унуке, али им то не причам,
живи се другим стандардом.
Моји су много радили, па смо при крају Другога
светског рата купили кућу у селу и преселили се са одаје у
Ченеј.
Сада живим сама у кући број 397.
Имам пензију из колектива.
5.4. Казивање Јосифа Марте, рођеног 1934, сада у
Ченеју, кућни број 314.
Мој отац Јосиф и мати Елисабета имали су ћерку и
два сина. Ми смо били на пет-шест одаја, и то код: Раде
Итињанца, Адама Миксића Ходи-а, Дана Петру-а, Шлезингера, Шиме Миксића.
Те године проведене на одајама биле су лепе године
за нас младе и за децу: лети смо пецали рибе, зими смо
ловили зечеве, фазане. Иако смо били на одајама, били смо
задовољни оним што нам је живот пружао; ваљда што нисмо знали за боље.
Око сваке одаје било је багремова, воћњака, јабука,
шљива, вишања, винограда.
Па дивно је било у пролеће, а лепо је било и зими,
кад падне снег, па идеш са саоницама кроз атар. Ја не тужим за тим временима; хоћу само да кажем: то данас не
видиш и не можеш да доживиш; иако су биле јаке зиме, па
блато и ружно време напољу у атару.
Ми смо на одајама живели скромно: једна мала соба,
пећ (а ложили смо тулузину и сламу), лампа петролејка...
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Јосиф Марта
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Није било струје, телевизора...
За мене су власници одаја били коректни и добри
људи. А и њихова деца. Лети, када би дошли на распуст из
школе, радили су заједно с нама.
Отац и мати радили су у воћњаку, он је био и пчелар,
а скупљали су летину за стоку, за краве музаре. Шлезингер
је, на пример, сваког дана продавао млеко у Темишвару.
Од своје 15. или 16. године почео сам да радим као
механизатор на ферми. А живели смо и даље на одаји. Тек
1955. са одаје Шиме Миксића дошли смо у село и купили
кућу.
Сада сам пензионер, али волим да радим. Ево, у овој
малој радионици увек мајсторишем понешто...
5.5. Казивање Јоана Ленгела, рођеног 1936, сада у
Ченеју, кућни број 3.
Ја и моји родитељи, отац Петру Лоренц и мати Емеренција Ленгел, било смо на одаји код Кампфа, на десној
страни канала Стари Бегеј. Они су радили у воћњаку, и на
другим радовима; ја сам, када сам порастао, чувао телад.
Зими смо ми деца ишли до одаје Штраки-а. Тамо је у
једној соби била црна табла и креда; учили смо да читамо и
пишемо. Учио нас Јефта Ђулвезан, власник последње одаје; он је био добар човек.
За време рата наш газда Кампф је купио трактор и косачицу, а неки Штефи Куруц му је био тракториста
Многе штале и амбари били су од печене цигле.
А после 1949. године почели су да руше старе одаје.
Кога је то болело? – Никога! Који су то градили напустили су, отишли из државе...
Ето, тако је то било.
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Многе породице су радиле и живеле на одајама.
Негде тамо 1953-1954. почео сам да радим у Државном пољопривредном газдинству као механизатор. После
неколико година и ми смо напустили одају и дошли у село.
Ту сам саградио кућу.
Сада сам пензионер.
5.6. Казивање Емерика Месароша, рођеног 1937, сада
у Ченеју, кућни број 508.
У породици било нас је 12 душа. Отац Емерик, звани
Бодри, и мати Марија дошли су у Ченеј из Руског Села, из
Србије, после Првога светског рата. Памтим да смо се селили на четири или пет одаја. Били смо код породице Ћирин, код Шиме Миксића, Коломана Секереша, и код Денка
Гезе, а то је већ било у атару Пустињиша.
Родитељи и старија браћа радили су у баштованству,
на дувану, на разним пољским радовима, и код стоке.
Памтим да је Коломан Секереш имао надзорника, који је управљао, а он је био велик ловац. Није имао деце,
али је волео да има.
Није било лако, али власници су били добри људи;
водили су рачуна и о нама.
Године 1945. спустили смо се у село, сместили нас у
кућу неких Немаца који су напустили село заједно с немачким трупама. Ја и моја браћа радили смо и временом куповали и градили куће у селу.
Мој отац је био општински кнез негде 1948-1949.
године.
Провео сам много година на одајама.
Нисмо били сами; било је много породица као наша.
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Било је деце. Играли смо се. Није било струје, телевизора, радија, али нисмо ни имали неке веће претензије за
живот.
Сада сам, ето, пензионер. Живим са унуцима.
5.7. Казивање Шофронија Ардељеана, рођеног 1939,
сада у Ченеју, кућни број 13.
Моји родитељи Петру и Ана имали су петоро деце, а
све до 1948-1949. живели смо на одајама Помпилија Првулеску-а и Ото-а Миксића Стевина, званог Цвикераш. После
тога смо купили кућу и преселили се у Кечу, пошто су почели да руше одаје.
Ја сам био мали док смо били на одајама. Сада сам
пензионер.
5.8. Казивање Фердинанда Миксића, рођеног 1940,
сада у Ченеју, кућни број 221.
Мој отац Емерик и мати Ема имали су деветоро синова и кћери.
Ми смо били на одаји Шиме Миксића, из Ченеја.
Ја сам био мали, провео сам само 5-6 година на одаји,
јер смо већ 1946. дошли у село и купили кућу број 400.
Сада сам пензионер.
Радио сам као механизатор на ферми, на земљиштима
где су биле одаје.
И сада их памтим.
Памтим како су се рушиле: полако, полако су се
рушиле...
Једна за другом.
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Фердинанд Миксић
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6. Уместо завршетка
Дакле, могло би се и о нашим одајама и салашима
певати, као оно о салашима са севера Бачке. Могло би,
само би песма била јако, јако тужна, па још и недопевана.
Тужно је слушати, још теже писати, после више од
пола века, о нечем што је неповратно и непаметно упропашћено. Нису то увек била велика имања с бројном послугом, него је свако одају сређивао по својој домаћинској
могућности и виспрености.
Из казивања произилази да је на салашу стално боравила по једна породица бириша или баштована, понекада и
по једна особа; за време сезонских радова унајмивали су се
надничари, а и власници су неретко са члановима својих
породица учествовали у пољским пословима. Некадањи салашари сви одреда помињу опоре услова живљења у атару, па ипак се сви сећају тих дана са извесном носталгијом,
па и са лепим успоменама: „власници су били добри људи;
водили су рачуна и о нама“ (Емерик Месарош); „власници
одаја били коректни и добри људи. А и њихова деца. Лети,
када би дошли на распуст из школе, радили су заједно с
нама“ (Јосиф Марта); „На одаји ми је било и лепо, и тешко“ (Чарна Србулов); „Било је лепо и због нечега другог:
били су млади“ (Илонка Урбан).
Лично спадам у млађе нараштаје Ченејаца, који никада нису имали одаје, нити су радили на одајама, али сам
о њима слушала; побуђена сам била да опишем, колико се
још може, по неким писаним изворима, а нарочито по казивању старијих мештана, који су ме на то бодрили.
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Можда је одлучујуће, пресудно, било сликовито казивање старога Франчиска Петровића, кога су сви звали
Франци; рођен 1931. он је памтио и ређао све некадашње
одаје, присећајући се која је чија била и где се налазила.
Жалим што није дочекао да ову књигу види: умро је 2011.
године.
Остаје ми да срдачно захвалим за помоћ општинским
канцеларијама из Ченеја и Кече, Црквеној општини из
Бобде, затим Ченејцима из породице Ћирин и Светозару
Грујину; Кечанима: Јулки Миксић, Милану Милосаву, Јанку Миксићу, Лели Миксић, Адаму Вајзгерберу и Антону
Хендриху, такође и људима који су већ поменути, јер су
ми казивали у перо.
Независно од чињенице да су одрасли на салашима,
они, безмало сви, говоре по четири језика: румунски, српски, мађарски и немачки.
Много чега су се, на моје настојавање и стрпљиво
чекање, присетили, а вероватно је понешто, надам се не
суштинско, и заборављено. Између осталог, имена многих
који су на одајама радили.
Захваљујем свом некадашњем професору др Спасоју
Граховцу за топлу препоруку у самом предговору и за савет да у раду истрајем.
Колико знам, ово је први покушај обраде саме теме.
Било би ми велико задовољство да неко настави истраживање и допуни ово крње и сирово казивање о нечему што
је одбачено као непотребно, а некада је многима живот
значило.
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