
ÚJVIDÉK.

Ú jvidék területének őskori története homályban van. Gazdag őskori 
leletek nem jelzik e vidék legrégibb lakóinak emlékét. Az első nép
törzs, melyről e tájon bizonyos tudomásunk van : a szarmata jazig 
volt. E barbár nép lakott a Duna-Tisza közén a római telepítés ide
jén és sűrűn átcsaptak a Duna jobbparti római kolóniára, sok kárt 

okozva a rómaiaknak. A  rakonczátlan szomszédok megfenyítését M. Aurélius 
császár kezdette meg. Krisztus után 173-ban volt a döntő csata Ú jvidék és 
Titel között. Ezen a vidéken fo lyt le a 358. évi véres ütközet is Constantinus 
osászár alatt. A zt a sánczmunkálatot, mely Ú jvidéktől Földvárig húzódik, már 
Marczellinus említi. Kr. e. 358 körűi épült. A  rómaiak háborúinak végződése 
a jazigok teljes leigázása volt. A  művelt nép hódító politikája lánczra vert 
egy izmos vad törzset.

A  római kor letünte 'után húnok szállották meg Ú jvidék környékét s le- 
igázták a jazigokat. A  legyőzött nép eltűnt az erősebb áramlatában. Emléket 
hiába keresünk e korból. Az első időkből legalább egyet-mást megőriztek a kó
dexek s a sánczok. A  hún-kor förgetegszerű népáradatáról éppenséggel semmi 
emlék nem maradt ránk. Az avarok a húnok helyébe jöttek hazánkba s elözön- 
lötték Bácska legnagyobb részét, csak a déli Dunamellékét nem, mivel itt már 
szlávok laktak. A  húnokkal együtt s észrevétlenül népesült be a vidék szláv jöve
vényekkel. Smicsiklász szerint az egész Duna-Tisza közén a szlávok vegyesen lak
tak, a húnokkal. Kül nősen sűrű volt a szláv népség a délbácskai Duna mentén. 
Előbb mint a húnok rabszolgái laktak itt. Midőn azok eltűntek, ők maradtak 
az lurak s bizonyos, hogy ott, a hol ma Ú jvidék áll, a magyarok bejövetele 
előtt szlávok, a szomszédos szerbek és horvátok közeli rokonai laktak.

Ez a vidék, mely századokon át harcztere volt az egymást írtó népek élet
halál tusáinak, még egy viaskodásnak Ion színtere a IX . század alkonyán, mely
nek csillapúltával itt lassú átalakúlás kezdődött. A  magyarok véres csatákkal 
hódították meg a Duna-Tisza közét. Anonymus szerint Ú jvidék területét már 
a honfoglaláskor hatalmukba vették s kétszáz évvel később, midőn Anonymus 
a honfoglalást leírta, már oly erős volt itt a magyarság, hogy híre sem volt 
a hajdanában ott lakott népeknek. A  szlávság, úgy látszik, beolvadt a magyar
ságba s mint szolga-osztály, megtanúlta urainak nyelvét s lassankint elfeledte 
a magáét. Íg y  lettek magyarokká az Ú jvidék területén lakó szlávok ; úgy, hogy 
néhány száz év múlva, midőn az Ú jvidék területén volt falvak nevei előtűnnek, 
okiratainkban csak magyarsággal találkozunk, a vidék szláv jellege eltűnt.

Első okirat, melyből az Ú jvidék helyén valaha állott községekre vilá
gosság derűi, a péterváradi, máskép bélakúti cziszterczita-apátság alapító-, 
helyesebben adománylevele. Ebből az okiratból tudjuk meg, hogy Ú jvidék ha
tárában volt Pétervárad, Zajol, Csenej, Bivalyos, Baksafalva község, s urok 
Péter ispán volt. A  királyi oklevél említi Péter birtokainak elkobzását, mivel az 
Béla király anyját, Gertrudot megölte. Az oklevél szerint Péter Törcz fia volt, 
kinek családja e földet örökös jószágképpen bírta. Tehát a helynek, hol ma Ú j
vidék elterül, első földesura, kiről hiteles történeti adatok szólanak, Törcz volt. 
Fia Péter annak a tragédiának tulajdonképpeni hőse, melynek főszereplőjévé 
a rege Bánk bánt avatta. Törczfi Péter ispán ama tragikus emlékű férfiú, a ki
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I I .  Endre uralkodása alatt, hogy az elhatalmasodott idegenl befolyásnak véget 
vessen, Gertrud királynét megölte. Századokon át, de főleg a két utóbbi 
században, Gertrud gyilkosának Bánk bánt tartották, a ki a nején elkövetett 
sérelmet torolta volna meg. Űjabb időben okiratok alapján kiderült, hogy a 
merénylő Péter, Törcz fia volt, s Bánk bán csak társa volt az összeesküvésben. 
A  merénylet oka nem szerelmi história volt, hanem az idegeneknek az ország 
kormányzására gyakorolt szertelen befolyása. IV . Béla oklevelében egész hatá
rozottsággal Pétert mondja gyilkosnak. Az oklevél 1237-ből való ; abból az idő
ből, midőn Béla király országszerte rendezte a királyi javakat, a pártoskodókat 
megfosztotta birtokaiktól. Béla két év előtt czisztercitákat hivott be Franczia- 
országból, kik Ökörd községben, a péterváradi hegy tövében kolostort építettek 
s azt Bélakútnak nevezték. A  bélakúti apátság adomány le veiében írja a király, 
hogy az apátságnak adományozza ,,a Szerémségben Péternek, Turwey fiának 
örökös javait, melyek az illetőnek hűtlensége miatt, mivel a király anyját meg
ölvén, felségsértést követett el, a királyi kezekre visszaszállottak/4 Ebben az 
oklevélben a király a bélakúti apátságnak adományozza egyebek között a követ
kező falvakat, melyek a mai Ú jvidék határában feküdtek: Peturwarad, ZajoL 
Bivalyos, Csenej, Baksa. Az adománylevél a Duna balpartján, a bácskai oldalon 
említi Petur warad falut. Ugyanitt, a mai Ú jvidék helyén, későbbi okleveleink 
Ö-Péter váradj a falut emlegetnek. Tehát a tulaj donképeni Pétervárad nem a 
mai péterváradi erőd helyén, hanem a Duna balpartján, a mai Ú jvidék helyén 
volt. A  mai péterváradi erőd helyén akkor még nem volt vár, azt később épí
tették a cziszterciták. A  mai Ú jvidék helyén állott Péter ispánnak, a királyné 
gyilkosának vára, melyet uráról, Törczfi Péterről Péterváradnak neveztek. 
Később, miután a mai péterváradi erőd fölépűlt, Péter régi várkastélyát ö~ 
Péterváradjának nevezték. Eme várkastély körűi feküdt Zajol, Bivalyos, Csenej, 
Baksafalva, a mai Ú jvidék határterületén. Ezeken kívül még a következő falvak 
feküdtek a mai Ú jvidék területén : Keménd, Mortályos, Rév- és Kő-Szent-Márton. 
Idővel őpéterváradja a környék piacza lett s azért Vásáros-Váradnak is nevezték.

Dózsa-féie Ú jvidék környéke a Dózsa-féle parasztlázadás idején sokat szenvedett,
paiasztiázadás. j j agy Antal keresztes hadnagy és Borbás pap csapatai Vásáros-Várad, Baksa

falva és Kő-Szent-Márton falvakban táboroztak. Verancsics krónikáiból tudjuk, 
hogy ,,Nagy Antal mind az egész Bodrog vármegyét, Bács vármegyét feldúlá, 
égeté, valahol nemes háza vala, sok vitézlő népet ölete, karóra vonata, nagy 
sok nemes embereket, sok dúlás, fosztás után jőve Futakra, Terek Imreh lakó 
helére, ki minden házát, lakóhelit elpusztítá. Onnath szállá alább Kamancz 
elleniben Baksafalvára táborával/4 —  A  mint a törökök közeledtek Magyarország 
felé, a mohácsi vészt előző években a határon portyázó török csapatok sűrűn 
átcsaptak a déli Bácskába s öpéterváradját, Baksafalvát, Kő-Szent-Mártont 
elpusztították. ,,Veráncsics deák az 1521-iki hadjáratot leírva, imigyen szó l: 
„Balibég ismeg felindula rablani, ki mind az Valkóságon, mind Korogy váráig 
fel, rabla. Balibég ismeg felindula az vízen való erejivel Péter várad j ára az Dunán, 
ki mind Szentmártonig felmene. Károm előtt Péter vár adj át, (Ő-Péter váradj át), 
Kamona előtt Baksafalvát, Szentmártont elfoglalá és sok ezer hordó bornak 
kivágatta az fenekét, mert szintén az szüret koron vala.44

Lakossága a Újvidék határának lakossága a mohácsi vészt előző korban magyar vo lt.
előtt. Amaz idők évkönyvei Ú jvidék területén csak magyar községeket említenek. 

Ugyanúgy az Árpád kori és későbbi okiratok, melyek az itt állott helységekre 
vonatkoznak, továbbá a dézsmalajstromok, melyek a mohácsi vész előtti években 
a helységeket elősorolják, mind magyar hangzású neveket jegyeznek föl. Ezekre 
támaszkodva, helyesen mondja Pesty Frigyes : ,,A török invázió nagy és szomorú 
változásokat idézett itt elő, és a magyarság, mely folytonosan résen állott 
a haza védelmében és melynek testén át vonúlt az ellenség az ország szívébe, 
csak szemetet hagyott maga után, melyben az elpusztúlt községek magyar nevei 
csak mint sírkeresztek jelölték az utókornak a veszteséget.44 E községeknek lakosai 
is mind magyarok voltak, a mint az a budapesti országos levéltárban őrzött 
1521. és 22. évi tizedlajstromokból kétségtelenül kitűnik. Magyar volt e táj, 
magyar az egész déli Bácska, magyar vér szentelte meg azok barázdáit, midőn 
a török seregek elpusztították hazánk e szép részét. 

a  mohácsi vész. 1526-ban közelgett el a siralom és pusztulás kora a magyarságra. 1526 
július 7-én indúlt a török szultán Belgrádból Szlankamén felé. Tömöri Péter-
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váradon tartotta főhadiszállását. Tömöri segítséget sürgetett, de nem" kapott. 
A  vár elhagyására nyert utasítás vétele után Alapi Györgyöt bíztarmeg a vár 
parancsnokságával, maga pedig a bácskai oldalon a mai Ú jvidék helyén foglalt 
állást. Néhány nap múlva kevés pénzt kapott a királytól, melyen hamarjában 
pórokat gyűjtött maga köré s ezekkel seregének számát négyezerre emelte. 
A  várban ezer lovast és csekély számú gyalogságot hagyott hátra. Ibrahim nagy
vezér már Pétervárad alatt állott negyvenezer emberrel és júl. 15-én rohamot 
intézett a vár ellen, de sikertelenül. Burgio pápai nunczius leírása szerint két 
nap múlva a törökök újra rohamot intéztek a vár ellen ; de az őrség elszántan 
védte magát, mire a törökök felhagytak a csatározással, négy ágyút szegeztek 
a vár ellen s lőtték éjjel-nappal. Tömöri újra segítséget kért. Miután nem kapott, 
erőkímélés czéljából megkezdette visszavonulását. M ivel helytelennek Ítélte, 
hogy maroknyi seregével szembe szálljon az özönlő sokasággal, lassú menettel 
éjszaknyugatnak vonúlt ; csak arra szorítkozott, hogy az ellenség előnyomulását 
lassítsa, szárazon a portyázó törökökkel viaskodva, vizen naszádosaival tar
tóztatva a török hajók előnyomulását, Bácsban tábort ütött. Erre a törökök 
új rohamot intéztek a vár ellen. Július 27-én felhágtak a falak romjaira ; mire a 
még életben lévő 90 főnyi őrség a fellegvárba menekült s harczolt életre-halálra. 
A  pápai nunczius jelentése szerint az erőd piaczán már bokáig ért a vér ; az 
őrség a templom tornyába zárkózott. A  törökök látva elszánt küzdelmüket, 
szabad kivonulást ajánlottak fel, ha egy ingben elhagyva a várat, Tömöri 
táborába mennek ; mit azok elfogadtak. Ennek megtörténte után a sebesülteket, 
kik a vár piaczán feküdtek, a törökök lemészárolták s a Dunába dobták. Péter
várad elesett, Magyarország belső kapuja betörött. Most már szabadon nyomúl- 
hatott a török Magyarországba. Elpusztúlt öpéterváradja, Baksafalva, Kő- 
Szentmárton, Zaj óla, Bivalyos, Csenej, Mortályos, R év  és Keménd.? A  szent 
kereszt lehúllott Pétervárad ormáról, helyette a lófark suhogott bástyáin. A  
magyar, ki egykor úr volt itt, most siratja hazája pusztulását. f i  lr f

A  vész elvonúlt, de nem találunk többé semmit abból, a mi pár évvel előbb 
itt volt. Rideg pusztaság a környék. Csak néhány község neve jelzi a hajdani 
életet. Hírmondó is alig akad előbbi lakóiból. Lemészárolta azokat áttörök, 
vagy földönfutókká, rabszolgákká lettek. Helyökbe idegenek jö ttek .'r Azok is 
gyéren vannak és sanyarú az életük. A  vész után lakatlan pusztaság mindenütt. 
Péterváradtól Vásáros-Váradig vadon az egész környék. Veráncsics Antal, midőn 
1553-ban politikai küldetésében Drinápolybaútazott, haj ójáról szemlélve azelpusz- 
túlt vidéket, szerb hajósától tudakozódott Újvidék* tájának viszonyairól. Hajósa 
azt felelte, hogy hajdan, midőn az ország épségben volt, egy faluban volt annyi 
földmívelő, a mennyi most harminczban is alig| található. Mit szóljunk ama 
falvakról, a melyeknek neve is elveszett, teszi hozzá Veráncsics. A  tudós férfiú
nak a Dunán lefelé útaztában alkalma volt biztos tudomást szereznie a part
v id ék rő l még csak azt sem mondja, hogy Péterváraddal szemben a bácskai[oldalon 
is laknak emberek, bár Péterváradon töltött egy éjét. A  magyarság*nagy teme
tője volt Ú jvidék helyén. Kemál pasaládé, török történetíró, miután leírja 
a mohácsi vész után a török seregnek a Duna— Tisza közén való levonulását, 
így fo lytatja  tovább : ,,Miután a hatalmas uralkodó haragjának tüzétől Bács 
vidéke is leégett s a rossz úton járó hitetlenek és feslett életű fekete arczúak 
sóhajtásai, mint a felhők, eltakarták az eget, a magasan trónoló szultán —  itt 
is végezvén az istentagadók felekezetével, tovább folytatta útját az igazhívő 
sereggel, míg megérkezett Petrivaradinhoz, a melylyel szemközt tábort ütött. 
Mikor ide érkezett, találkozott a hadrendező s Aszaf-bölcseségű pasával s 
így a Duna partja olyan volt, mintha két tenger találkozott volna egymással. 
A  nagy vezér a nevezett folyón hidat kezdett építtetni, melyen j[át lehessen kelni 
a szerémi szigetre. Ennélfogva a szultán Pétrivaradin vára mellett átkelt a 
Duna vizén az igazhívő sereggel. “  A  szultán naplója szerint a szultán okt. 8-án 
érkezett meg. K é t napot töltött a Varadinnal szemközt fekvő állomáson, (Ú j
vidék területén.) Azután átment a Dunán Péterváradra. A  török sereg eltaka
rodott. Ú jvidék területe lakatlanúl állott. Magyar lakóinak piros vére párolgott 
barázdáin.

Abban a gyászos időben, midőn hazánk téréin élet-haláltusák folytak, 
midőn a kereszténység az izlammal véres csatákat vív, Ú jvidék csendes, nincse
nek lakói. Ú jvidék területe szabályszerűen bekeblezett török birtok volt,
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melyen a szerbek lassan húlladozva megtelepedtek. A  X V I. század vége felé 
még kevés szerb család | kunyhója áll az elpusztúlt magyar falvak helyén. Új 
lakói a régi magyar falvak neveit elszlávosították. Íg y  lett Vásáros-Váradból 
Varadinczi, Baksafalvából Baksics, Zajolból Szajlovó, Keméndből Kamendin, 
Mortályosból Mrtvályos, Révből Rivicza. Az egész terület a budai pasalikhoz 
tartozott, melynek szegedi szandzsákjába volt beosztva a Bácska. Azokat a 
falvakat, a melyek Ü jvidék határterületén voltak, két nahijébe osztották be : 
a bácsi nahijéhez tartozott Kamendin (Keménd), Mrtvályos (Mortályos), R ivicza 
(Rév), Szajlovo (Zajol) és Varadinczi (Vásáros-Várad). A  titelihez tartozott 
Baksics (Baksafalva) és Csenej. Mint adófizető községekről a török defterekben, 
vagyis az államigazgatás számviteli könyveiben találunk értékes adatokat, 
melyek egyedüli kalauzaink a barbárság e sötét korában, a történeti kuta
tások kátyújában. Ezekből a török defterekből tudjuk meg az említett 
falvak népességi viszonyait. Ezekből az tűnik ki, hogy a török sereg kivonulása 
után mindössze néhány szerb család telepedett ide, a hajdan népes falvak helyére. 
Többnyire halászok vagy marhatenyésztők voltak. A  szerbek, kik hazáj okban a 
spáhik nyúzását már ki nem állhatták, itt a dús legelőkön biztosabb megél
hetést találtak. Ü gy jöttek ide, a vegetáczió gazdagságával pompázó vidékre s 
a néptelen vadon apránként ismét kezdett benépesedni. íg y  vergődött keser
vesen élődve az a hét nyomorúságos falu vagy puszta, mely a mai Ú jvidék 
területén volt a török hódoltság idején. Nyakukon ült a török. Bács, T itel 
felől adóval zaklatták őket, Pétervárad uralkodott a szegény halász-, pásztor
népen. Szerb lakóik lassacskán szaporodtak a Balkánról való bevándorlás útján.

Immár elközelgett a szabadulás ideje. A  vidék lakossága szebb jövő 
reménységével kezdett föllélegzeni. Beköszöntött az 1686. év, hazánk sorsa 
fordulatának dicső benyitója. Az örömteli 1687. évben több aldunai erősség 
felszabadúlt. Ezeket követte Pétervárad felszabadulása. Pétervárad főhadi
szállása lett a keresztény seregeknek. Bekövetkezett Üj vidék környékének 
újjászületése. 1694-ben épült az újvidéki (péterváradi) hídsáncz. Á ldott béke 
következett, melyet 1716-ig mi sem zavart meg. Tizenhét évi béke nagy idő 
volt akkoriban. Megindúlt az életerő lüktetése e sivár vidéken. A  péterváradi 
hídsáncztól nem messze szerb granicsárok telepedtek le, kiknek gyarmatát 
hivatalos kifejezéssel Sáncz-nak nevezték. S minthogy e község a péterváradi 
erőd joghatósága alá tartozott, neve Péterváradi Sáncz lett. Az 1699-iki össze
írásban már így találjuk. Az új katonai községnek nem csupán a neve volt Sáncz. 
Valósággal sánczokkal vo lt az ellátva, mint az egykorú térképeken látjuk. Bél 
Mátyás is azt írja, hogy a falu sánczokkal volt körülkerítve. A  város belterü
letét határoló sáncz emlékét őrzi ma is a Sáncz-utcza. A  Péterváradi Sáncz-ban 
kétféle nép telepedett meg : a szerb granicsárok, kiket 1694-ben helyeztek ide, 
azon a részen, mely ma az Alkotmány-utczától az almási templomig terjed. 
Keleti oldalán laktak a granicsárok. Nyugati felén volt a polgári rész, jobbára 
kézmívesek, kereskedők, halászok és élelemszállítói a várbeli katonaságnak. 
Lassacskán mutatkoznak a társadalmi fejlődés rügyei is, ámbár még mindig hábo
rúk dübörgése zavarja a kezdetleges fejlődést. Ezt a kisded falut, mely mint 
Pétervárad váralja, a Duna balpartján keletkezett a török hódoltság után, lakosai 
után szerb falunak, később szerb városnak nevezték. A  hivatalos iratokban 
azonban többnyire Pétervárdi sáncz nevet találunk.

A  határőrvidéki főkapitányság volt a Pétervárdi sáncz főnevezetessége 
s az adott neki jelentőséget. Az 1694-ben Csernojevics Arzén pátriárka vezetése 
alatt bevándorlott szerb nép egy része a mai Újvidéken telepedett le. Ezek lettek 
a Péterváradi sáncz katonai lakosságává. Az 1699-iki összeírásokban Ú jvidék 
már Pétervárdi sáncz néven fordúl elő. 1702-ben, a határőrvidék szervezésének 
első évében a Duna balpartján Palánkával, V ilovóval, K ovilla l és Titellel együtt 
a Péterváradi sánczot a dunamenti határvidékbe kebelezték s ezek együtt 
alkották az innenső dunamejiti határőrvidéket. A  Péterváradi sáncznak két 
huszár és egy hajdú század katonasága volt. Később a helyet főkapitányságra 
emelték s mint ilyen, főhelye lett a határőrvidéknek. Különben csak az igaz
gatást helyezték át ide, a katonák már előbb teljes létszámban itt voltak. Minden 
granicsár család katonai család volt. Tagjainak egy része hadfiakból állott ; 
más része földet mívelt, vagy pásztorkodott. Ez a főkapitányság, vagyis 
a granicsárok, ki voltak véve a polgári joghatóság alól s csupán katonai főható-
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ságTalá tartoztak. A  polgári elem folytonos bevándorlás útján szaporodott a 
Péterváradi sánczban s a polgárság Bács-Bodrog vármegye joghatósága alá tar
tozott. A  lakoság élén biró áll, felváltva német és szerb. A  katholikusoknak egy 
templomuk van, a szerbeknek három. íg y  írja le 1735-ben Bél Mátyás a Péter
váradi sánczot. A  Péterváradi sáncz lakossága tetemesen megszaporodott 
1739-ben, Belgrád eleste után. Ugyanis a pozsareváci béke után a bécsi hadügyi 
kormány messzeható intézkedéseket tett Belgrád fejlesztése czéljából. Német 
iparosokat és kereskedőket telepített oda. Iskolákat és más közhasznú intézeteket 
teremtett. Midőn Belgrád elesett, az iparos és kereskedő elem menekült Belgrád- 
ból. Ezek egyrésze Eszékre, másrésze a Péterváradi sánczba telepedett le királyi 
migedelemmel. Azok a német és szerb kereskedők és iparosok, kik 1738— 39-ben 
Belgrádból ide telepedtek, egyszerre benépesítették a Péterváradi sánczot. 
Velük örmények is jöttek kisebb számmal. Tehát a Péterváradi sáncz lakossá
gának száma 1738— 39-ben a belgrádi német, szerb és örmény kereskedők és 
iparosok idetelepedése következtében egyszerre erősen felszökött.

A  mint a Bácska a töröktől megszabadúlt, feléledt a régi vármegye, melynek 
székhelyéül a vidék legélénkebb pontja : a Péterváradi sáncz lön kiszemelve. 
Rendszerint itt tartóttá Bodrog vármegye közgyűléseit. Az újjászületett Bodrog 
vármegye 1715. márcz. 25-én tartotta első közgyűlését Újvidéken. Deteri Orbán 
Mátyás Alajos titeli prépost, kalocsai kanonok és gróf Nádasdy Pál főispán elnök
lete alatt ; mely alkalommal legelőbb kihirdették a Bodrogmegyét visszaállító 
oklevelet, a midőn Deteri Orbán, mint királyi biztos, felolvasta gróf Nádasdy 
Pál főispáni kineveztetését és őt hivatalába ünnepiesen beiktatta. Íg y  támadt 
fel a régi Bodrog vármegye, Péterváradi sáncz székhelylyel.

A  török háborúk elmúlta után a katonai véghelyek elvesztették régi jelen
tőségüket. A  Délvidéket nem kellett többé védelmezni a török ellen. A  ka
tonai helyeket a vármegyék nem tekintették többé védelmi intézménynek, hanem 
kiváltságos területeknek, a melyeknek katonai hatalom alatt lévő lakói, ha 
kihágást követtek el, kiváltságaik köpenye alatt nem ritkán a büntető igazság
szolgáltatás elől is megmenekültek. A  granicsárok fegyelme lazúlt. A  kihágások 
mind sűrűbbek lettek. Az intézmény czélja megszűnt. Kiváltságos helyzetük pedig 
egyre nyomasztóbbá vált a viszonyok rendeztével alkotmányosan fejlődő vár
megyékre nézve. A  vármegyékpanaszokat emeltek az országgyűlésnél. Bács-Bodrog 
vármegye 1741. évi közgyűlésén panaszúl vette, hogy a katonai helységek, egye
bek közt a ̂ Péterváradi sáncz, nem adóznak s a múlt török háborúk alkalmával, 
midőn a vármegye a katonai podgyászt Aradig volt kénytelen szállítani, a grani
csárok a visszatérő szállítók ökreit lefoglalták s az aradi és szegedi parancsnokok 
elégtételt nem adtak. A  vármegyében a tolvajok egyre szaporodnak, s habár 
a polgári hatóság mindent megtett azok kiirtására, a bajon segíteni nem lehet, 
mert azok többnyire a katonai helységekből jönnek, s ha egyeseket el is fognak, 
a szomszédos várparancsnokok közbelépnek és így a törvény ellenére, kedveznek 
a rablóknak. Bács-Bodrog vármegye panaszait Csupor Ádám és Tajnay Mihály 
követek vitték fel az 1741. évi pozsonyi országgyűlésre, mely a vármegyei követek 
által előterjesztett sérelmek orvoslásához fogott s e czélra megalkotta az 1741. 
évi X V I I I .  tor vény czikkelyt, mely elrendeli, hogy a Bács, Bodrog, Csongrád, Arad, 
Csanád és Zaránd megyékben levő végvidékek az ország és a vármegyék törvény- 
hatóságának adassanak vissza. E törvényczikknek hírét vevén a szerbek, aggo
dalommal teltek e l ; de Mária Terézia királynő eloszlatta aggódásukat s 1743. évi 
ápr. 24-iki és máj. 18-iki leirataiban megdicsérvén hadi szolgálataikat, melyeket 
előbb is, de különösen az ő uralkodása alatt lezajlott hárborúkban tettek, 
az atyja és nagybátyja által kiadott oklevelekben engedélyezett kiváltságokat 
helybenhagyja és megerősíti. Egyúttal azonban, mivel az 1741. évi t.-ez. a 
határőrvidék alkotmányos rendezése ügyében visszavonhatatlanúl intézkedett, 
1745-ben a szerém— bácsi dunai végeket elrendelvén, hogy Bács és Bodrog 
vármegyékben a Duna másik partján fekvő katonai helyek : Szabadka, Zombor, 
Bresztovácz és Palánka az illetékes vármegyei törvényhatóságokba bekebeleztes- 
senek. E legfelsőbb rendeletben a Péterváradi sánczról, mely a bácskai katonai 
helyek között legkiválóbb volt s polgári tekintetben is, mint Bodrog vármegye 
székhelye, előkelő mezőváros vo 't, azért nem tesz említést a királynő, mivel 
akkor a Péterváradi sáncznak szab. kir. városi rangra való emeltetése már tervbe 
volt véve. Ugyanis a granicsár-intézményben beállott feloszlás proczesszusa
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nyomasztólag hatott magukra a granicsárokra is. A  folytonos békét élvező katonai 
családok tagjai részben iparral és kereskedéssel foglalkoztak Újvidéken s mint 
ilyenekre nézve, fölötte terhes volt a katonai szolgálat. Polgári foglalkozásukat 
a katonáskodás sokban akadályozta, ezért élethivatásuknak megfelelő polgári 
állapot után áhítoztak. E czéljok elérésére az újvidéki főkapitányság ipart és 
kereskedést űző tagjai, számra nézve 56-an, 1743. évi márczius 1-én kelt folya
modványukban a katonai kötelezettség alól való feloldatásukért s a polgári álla
potba leendő áthelyeztetésükért könyörögtek. Tehát maguknak a granicsárok 
egy részének terhére esett már a katonai szolgálat A  tárgyalások megindúltak 
s rövid néhány év múlva a Péterváradi sáncz első szab. kir. városa lett az 
újjászületett Bácskának.

Ezek után a bécsi katonai kormány kénytelen volt belemenni a polgária- 
sítás megkezdésébe. 1746 július 17-én értesíti a m. kir. helytartó-tanács a vár
megyét arról a legfelsőbb elhatározásáról, hogy a Péterváradi sáncz a polgári 
hatóságnak át fog adatni. Természetesen fenntartja e mellett a katonai 
hatóságoknak megfelelő kárpótlásra való jogigényét. A  granicsároknak szabad 
választást enged a kormány, hogy a polgári életbe lépjenek, vagy tovább is 
a katonaság kötelékében megmaradjanak, mely utóbbi esetben más zászlóaljakba 
fognak beosztatni. A  polgári állásba átlépni óhajtó lakosok a fentidézett rendelet 
értelmében haladéktalanúl összeírandók. Miután a rendeletet a június 25-én 
tartott vármegyei közgyűlés tudomásúl vette, azonnal megindúltak az előmun
kálatok. Ebből a czélból aug. 11— 13-án Engelshofen a granicsárokat egyenkint 
felszólította, hogy nyilatkozzanak : vájjon akarnak-e a polgári állapotba átlépni 
és mint ilyenek kamarai alatvalókká lenni, vagy továbbra is a katonai életet 
választják ? Engelshofen felszólítására összesen 149 granicsár jelentette ki azt 
a szándékát, hogy kamarai alattvaló óhajt lenni. Ezekkel egyidejűleg kihall
gatták azokat a granicsárokat is, kik a katonai szolgálatban továbbra is | meg 
akartak maradni. Az újvidéki főkapitányság granicsárjai közűi 224-en akartak 
továbbra is katonák maradni. Ezeket a Szerémségbe helyezték át.

A  mint a granicsárok kihallgatása megtörtént, 1746 aug. 15-én összeült 
a vegyes bizottság, melynek tagjai vo ltak : a katonaság részéről báró Engels
hofen altábornagy, továbbá Reuber katonai k ikü ldött; Bácsmegye részéről 
Csupor Ádám alispán és a kamarai hatóság részéről Rédl Eerencz J. jószágigaz
gató. A  bizottság a Péterváradi sánczban tartotta üléseit s legelőbb helyszíni 
szemlét vett fel, azután a katonai és polgári tagok kölcsönösen megegyeztek 
a pénzügyi, birtokügyi kérdésekre s a katonák elszállítására nézve. Különös 
súlyt fektettek a katonai kiküldöttek a Duna balpartján levő hídfőre, a melyet, 
mint a péterváradi erőd sánczát, a polgári joghatóság alól kivéve, továbbra is a 
katonai joghatóság alatt hagytak. Az alkalommal, 'midőn a Péterváradi sáncz 
hivatalos átadásakor a vegyes bizottság helyszíni szemlét és határjárást tartott, 
felvették a határban levő kincstári pusztákat és szállásokat. Rédl Ferencz kincs
tári jószágkormányzó hivatalos felvételeket eszközölt s kihallgatta a lakosságot, 
melynek vallomása alapján készített fölterjesztést a szervezendő új szabad kir. 
város területéről a m. kir. udvari kamarának. A  határjárás alkalmával következő 
terület Ion megállapítva, mint a Péterváradi sánczhoz tartozó és így az új szab. kir. 
város határai : Zailovó, Mrtvályos, Kamendin, Rivicza, Csenej puszták ; maga 
a sáncz, hol ma a város elterül, továbbá Dunatel szállás és az a földdarab, melyet 
a futaki uradalom önhatalmúlag elfoglalt. A  mint az új szab. kir. város határ- 
területét kijelölték s a váltságdíj fejében követelt 80.000 irtot befizették az állami 
pénztárba, fölmerült a kérdés : mi lesz az új város neve ? Régi nevét nem tart
hatta meg, mivel az nem jelzett önálló községet, s már eddig is fonák volt a 
polgári lakossággal szemben. Még kevésbé maradhatott fönn az akkor, midőn a 
granicsárok is polgári joghatóság alá kerültek. Nevet kerestek tehát az új 
városnak. 1747 deczember havában egy küldöttség ment a Péterváradi sánczból 
a m. kir. udvari kanczelláriához előadni a mezőváros kérelmét, hogy az többé 
ne Péterváradi sáncznak, hanem Bács várnak vagy Duna várnak neveztessék 
Volt a községnek egy másik kérése is, mely szerint a város eddig évenkint kétszer* 
tartani szokott országos vásárjához még kettőt kapjon. Kérvényének harmadik 
pontjában a törvénykezési fölebbezés fórumának megjelölését kéri a bizottság. 
A  folyamodást az udvari kanczellária 1748 jan. 26-án tárgyalta. Elismeri a kan- 
czellária, hogy a mostani, katonai függő viszonyt jelző név, a helynek polgári
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joghatóság alá vétele után semmi esetre meg nem maradhat ; tehát Duna- 
vár vagy Vízköz, vagy Űjvidégh legyen az új város neve. Mária Terézia saját
k ezű ig  azt írta a kir. kanczellária fölterjesztésére : ,,nominatur neoplanta“ . 
(Neveztessék Újvidéknek.) Ezzel el volt döntve az új szab. kir. város nevének 
kérdése. Febr. 1-én kelt a királyi oklevél, mely a Péterváradi sáncz nevét Ú j
vidékre változtatta.

Mária Terézia háborúinak következtében az államkincstár kiürült. A  szo
rongatott királynő leiratot intézett a törvényhatóságokhoz, melyben sürgős 
segélyt kér a háború folytatására. A  Péterváradi sáncz lakossága 80.000 forintot 
ajánlott fel a királynőnek a háború folytatására. Ez a 80.000 forint ajándék is 
egyik jogczím volt a szabad kir. város rangjának elnyerésére. A  szabadalomlevél 
ben elismerő szavakkal emlékezik meg a királynő azokról a hazafias érdemekről, a 
melyeket a Péterváradi sáncz lakói régebbi időben a törökök ellen ; újabb időben 
pedig a porosz— franczia és egyéb országok ellen viselt háborúkban szereztek.
,,Kegyesen fontolóra vevén —  mondja a királynő —  azokat a kiválóan hasznos a  privilégium, 
és nekünk igen kedves és nagyrabecsült szolgálatokat és szolgálati érdemeket, 
melyeket a nevezett mezőváros polgárai és lakói ama vidékeknek a keresztény 
név legszörnyűbb ellensége : a törököktől való visszafoglalása óta úgy békében, 
mint a belső zavargások és kegyetlen török háborúk veszedelemteljes idejében 
erejök és tehetségük szerint mindenkor kiváló igyekezettel, szorgalommal és 
buzgósággal tanúsítottak s ez által első sorban Magyarország királyainak: dicső 
emlékű elődeinknek, ily  módon felséges uralkodói házunknak s a Porosz- és 
Francziaország királyai és egyéb hatalmasságok ellen viselt és részben még 
most is folyó nehéz háborúkban nekünk is, következőleg a haza közjavának 
hasznos szolgálatokat tettek ; nemkülönben királyi felségünk iránt való hódolat
teljes tiszteletük biztosítékáúl a jelenlegi háborúk szükségleteinek fedezésére is 
nyolczvanezer rajnai forint pénzösszeget ajánlottak fel királyi kincstárunknak 
és azt tényleg be is fizették s ez által minket is különös királyi kegyünk és jóindu
latunk nyilvánítására indítottak ; ez okból óhajtván mi is királyi jóindulatunk 
és kegyünkben részeltetni a föntnevezett kincstári mezőváros polgárait és lakóit, 
hogy azok a késő utókorban is tapasztalják hűségüknek és szolgálataiknak fel
ségünk által történt elismertetését és jutalmaztatását; egyrészt az okból, más
részt azért is, hogy említett kincstári mezővárosunk, szabadalommal és előjo
gokkal felruháztatván, és a szabad királyi városok közé felvétetvén, ennek folytán 
népességében még nagyobb gyarapodást nyerjen és így a közterhek fede
zéséhez szükséges adófizető tényezők szaporodjanak, az azon részeken pangó 
forgalom és kereskedelem előmozdíttassék s a vidéken más szab. királyi 
város nem lévén, forgalmi középpontúi szolgáljon és így a kereskedelem 
emelkedésére és a t rményszállítás élénkülésére jótékony befolyást gyako
roljon. Továbbá figyelembe vévén azt a körülményt is, hogy minél népe
sebb leend a hely, a török háborúk idején, annál inkább segítségére lehet 
hadseregünknek, közelben fekvő péterváradi erődünknek; emez a közös 
jót és érdeket is érintő szempontokból és okokból a Duna túlsó részén 
Bács megyében és a Zaylovic-nak nevezett területen fekvő péterváradi 
kamarai mezővárosunk királyi hatalmunk és tekintélyünk erejével és az 
1687. évi X V II .  t.-cz. értelmében szabad királyi városunkká emelni és 
tenni s ugyanazon Magyarországunk többi szab. kir. városainak s örökös tulaj
donosaiknak sorába, gyülekezetébe és rendébe bevezettetni, fölvétetni és beik- 
tattatni határoztuk s eltörölvén régi nevét, melylyel Péterváradi sáncz és 
Mezővárosnak hivatott, ugyanannak Neo-Planta, magyarul Üj-Vidégh, németül 
pedig Ney-Satz nevet és czímet adunk és engedélyezünk. “

Mindezekből látható, hogy a Péterváradi sáncz a szab. kir. városi jogot 
a következő érdemekre való tekintetből nyerte : 1. Lakosai mint granicsárok 
háborúkban harczoltak ; utóbb a polgárság a háborúk költségeinek fedezéséhez
80.000 írttal járúlt. 2. A  város ipara és kereskedelme miatt. Ú jvidék volt Bácska 
legélénkebb forgalmú helye. Mind a szerémi, mind a bácskai oldalnak empóriuma.
3. A  város hadászati jelentősége és a bácskai granicsár végvidék feloszlatásának 
szükségessége miatt. A z új szab. kir. város czímerét következőképpen írja le a a  czímer. 
szabadalomlevél : ,,Kék pajzsnak mezőjében három kerek, ezüst színű torony 
áll, melyek mindegyikét közepén és tetején párkányzat övezi. A  tornyok egyen- 
kint különállók, terméskövekből építettek, felső részük párkányzata faragott,
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kapuik bezártak, ablakaik nyitottak és lövöldözésre alkalmasak. Sorban egymás 
mellett állanak a zöld mezőséget átszelő hullámzó Duna mentén ; a középső 
kissé magasabb és szélesebb, fölötte Noé galambja röpköd. A  pajzs szegélyét 
ez a fölírat futja körűi : ,,Új vidék szab. kir. város pecsétje/4 Egyúttal megengedi 
a királyi oklevél, hogy Ú jvidék város közönsége ezt a czímert jelvényül és pecsé
telésre használhassa, okiratait és leveleit ezzel ellátva kiadhassa.

Ú jvidék lakossága mind vallás, mind nemzetiség szerint legvegyesebb a 
Bácskában, sőt mondhatjuk : az egész Duna-Tisza közén. A  róm. katholikusok 
magyarok, németek és sokaczok. Legrégibbek a sokaczok és németek. A  kar- 
lóczai béke szabaddá tette a Duna— Tisza közét. Nyomban követte ezt a dunai 
határőrvidék szervezése s ezzel együtt úgy a katholikus, mint a szerb lakosság 
egyházi szervezése. Az 1702. év elején már szervezve van ideiglenesen apéter- 
váradi sáncz-beli róm. kath. hitközség, melynek gondozása a péterváradi Ferencz- 
rendű kolostor egyik tagjára volt bízva. Utóbb, a pozsareváczi béke után 
rendes plébánost kapott a hitközség. Templomuk vályogból és téglából épült. 
A  katholikus lakosság száma rohamosan felszökött, midőn 1739-ben Belgrád 
eleste alkalmával nagy számmal jöttek Ú jvidékre katholikus családok, jobbára 
német iparosok és kereskedők Belgrádból. A  megszaporodott katholikus lakos
ság új templomot épített. 1742. év végén már tető alatt állott az új templom, 
melyet gróf Pataschich Gábor kalocsai érsek 1743-ban fényes egyházi ünnepsé
gek között felszentelt. 1848-ban egy gránát felgyújtotta a templomot. Ideig
lenesen újra befödték. Íg y  állott 1891-ig, midőn a mostani díszes templom 
építését megkezdették. Az újvidéki róm. kath. hitközségnek autonómiája van, 
mely a patronátusi jogokat gyakorolja.

A  török háborúk után Ú jvidék első lakói szerbek. A  szerbek hitközségi 
szervezetének alapvető okirata I. Lipótnak 1691. évi diplomája, mely meg
engedi nekik városokban és 'falvakban szükség szerint templomok építését 
és parókiák szervezését. Újvidéken, habár már az 1690. évi nagy telepedés előtt 
is volt szerb kolónia, de az egységes erkölcsi testületnek nem nevezhető, mivel 
az egyes családok a város nagy határában szanaszét elszórva laktak. A  népesség 
oly gyér és oly szegény volt, hogy annak gondja saját élete tengődésén túl nem 
terjedt. Egyszerre megváltoztak a viszonyok 1694-ben, midőn a szerbek jelentős 
számban telepedtek Ú jvidék területére. A  telepedést nyomban követte a plébánia 
szervezése. Bél Mátyás szerint a szerbeknek 1735-ben a Péterváradi sánczban 
három templomuk volt. Az újvidéki rom. kath. plébánia egyházlátoga
tási jegyzőkönyve szerint 1767-ben négy szerb templom volt a város
ban, akkor építették az ötödiket. A  szerb hitközségi patronátus jogát a 
város diplomájának nyolczadik pontja értelmében a városi tanács gör. 
kel. vallású tagjai gyakorolták. 1868-ban őfelsége új szervezetet adott 
a szerb hitközségi autonómiának.

Ú jvidék egyúttal székhelye a bácsi szerb püspöknek. A  püspök az 1690. 
évi nagy telepítés után egy ideig Szegeden lakott. 1702 után költözött Újvidékre. 
Melyik évben, nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy 1708-ban Metohiacz István 
püspök már Újvidéken lakott. A  királyi kinevező okirat előbb említi őt bácsi, 
s csak azután szegedi püspöknek. Minthogy pedig a püspökség székhelye előbb 
Szeged volt, ebből azt kell következtetnünk, hogy az új püspök tulajdonképpen 
a bácsi egyházmegye főpapja s a szegedi püspökség czíme, mint az egyház
megye hajdani székhelyének czíme, csupa kegyeletből maradt fenn. Későbbi ok
iratokban állandóan bácsi és szegedi püspökökről találunk említést és Bácsot 
mindig elől találjuk. Így  1713-ban Dimitrevics Gergely legfelsőbb megerő
sítést nyer a bácsi és szegedi püspökségre. 1722-ben Tomásevics Sofront bácsi, 
szegedi és egri püspöknek nevezi a királyi leírat. 1731-ben Pávlovics Viszárion 
már csak a bácsi püspökségre nyer megerősítést ; jeléül annak, hogy a püspökség 
hajdani czíme és székhelye teljesen feledésbe ment és illetékes köröknek csupán 
a Bácskában székelő bácsi püspökségről volt tudomásuk. 1722-ben már kong
resszust tartottak a szerbek Újvidéken. Jele ez annak, hogy e hely akkor már 
legfontosabb pontja volt a szerbségnek a Bácskában s egyúttal azt is bizonyítja, 
hogy egyházi tekintetben is czentrális jellege volt, mert a kongresszus egyházi 
gyülekezet volt. Röviden leírjuk a kongresszust. Az 1722 évi szeptember 8-án 
tartott szerb kongresszuson a jelenlevő egyházi és világi rendek először is az 
elaggott és beteges karlóczai metropolita : Popovics Vincze koadjutorává, cum
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jure successionis megválasztották Petrovics Mózes belgrádi érseket. Ennek a 
határozatnak záradéka az volt, hogy akár egyiknek, akár a másiknak bekövet
kezendő halála esetén a két érsekség ipso facto egyesítve leend. Azonban a kong
resszusi határozatot a kormány nem hagyta jóvá, mivel Bécsből aggódó sze
mekkel nézték a magyarországi szerbek egyházi főnökségének egyesítését a 
Szerbiában lakókéval. Főleg azért, m ivel nem akarták, hogy a szerbek főpapja 
oly területen székeljen, a mely nincs oly szoros kötelékkel fűzve a monarkiához, 
mint a régi székhely : Karlócza. A ttó l is tartott a kormány, hogy a török iga 
alól felszabadúlt Szerbia lakosai országukat idővel a császári hatalom alól is 
függetlenítenék s ebben az inicziatívát éppen az érsek tehetné, mint tette Csar- 
nojevics Arzén pátriárka, a ki népét kivezette a török uralom alól. Ezek a tekin
tetek vezették a kormányt, midőn az újvidéki kongresszus határozatát nem vette 
tudomásúl. A  szerbek mindamellett megmaradtak az újvidéki kongresszus 
határozata mellett s az 1723. évi márczius 2-án tartott kongresszus küldöttsége 
kérte a királyi biztost, hogy a két érsekség egyesítését a kormánynál eszközölje 
ki. A  kormány hallgatagon nézte a dolog fejlődését, Petrovics Mózes pedig a 
következő években kormányozta a karlóczai érsekséget. Popovics halála után 
Petrovics lett a karlóczai érsek s 1730 július 27-én bekövetkezett haláláig mint 
metropolita kormányozta a két érsekséget, a kormány azonban csak karlóczai 
érseknek és belgrádi adminisztrátornak tekintette. Petrovics különben Belg- 
rádban székelt, de udvart Karlóczán is tartott. Utána a szerbek következetesek 
maradtak előbbi törekvésükhöz s a szerbség vallási középpontját Belgrádba 
igyekeztek áthelyezni. Az 1730 november 20-án császári leírat elrendeli az érsek
választást ; de úgy, hogy külön válaszszák a karlóczai érseket s egy másikat 
külön választanak Belgrádba, mint az újonnan visszakapcsolt részek egyházi 
fejét. Azonban a szerbek megválasztották Jovánovics Vinczét karlóczai és 
belgrádi metropolitává. Az udvari hadi tanács most már engedett kérelmöknek 
s a császár 1731 július 2-án megerősítette Jovánovics Vinczét. Íg y  a karlóczai 
és belgrádi érsekség egyesült. A  bonyolódott ügy csak a status quo visszaállí
tásával tisztázódott, midőn 1739-ben a törökök újra elfoglalták Belgrádot s az 
érsek székét áttette Karlóczára.

Továbbá Atanaczkovics Platón, ki 1851-ben állott az egyházmegye élére, 
mind alapítványaival és agilis működésével sokat tett mind egyházmegyéje, mind 
az új vidéki szerbség érdekében, ö  vitte ki, hogy aMaticza székhelye Üj vidék legyen 
s ő virágoztatta fel ezt az irodalmi egyesületet. Utóda Angyelics Germán, előbb 
adminisztrátora, majd 1874. óta püspöke volt a bácsi egyházmegyének. Űj 
korszakot inaugurált. Sasszemekkel tekintett át egyházmegyéjén és nagy
mértékű konczepczióival erős lendítést adott annak.

Újvidék városnak egyik érdekes különlegessége az örmény plébánia, örmények. 

A  templom és papiak jelzi, hogy valaha a mostaninál nagyobb számmal kellett 
lenniök az örményeknek, kiknek emlékét ma már csak az egyházlátogatási 
jegyzőkönyvek őrzik. Az újvidéki örmény egyház keletkezését így adja elő az 
egyházlátogatási jegyzőkönyv : ,,Az Űr 1739. évének augusztus havában, midőn 
a törökök Belgrádot már-már elfoglalták, mi örmények Belgrádot elhagyva, 
valamennyien futottunk a barbár seregek elől misszionáriusunk : Erzerumi 
Jakabbal, a velenczei örmény kolostor szerzetesével együtt s idejövet tanyát 
ütöttünk Újvidéken, Péterváradnak átellenében. Letelepedésünk első éveiben 
misszionáriusunk és lelkipásztorunk, Jakab páter a latin plébánián lakott, hol 
részére lakásbért fizettünk s az istentiszteletet a latin szertartásúak templomában 
tartottuk. Minthogy azonban ez az állapot ránk nézve alkalmatlan volt, 1743 
október hóban összejöttünk és elhatároztuk, hogy külön templomot építünk 
magunknak, mely czélból elküldöttük misszionáriusunkat : Jakab atyát Kalo
csára Gábor érsekhez a templomépítésre való engedelem kieszközlése végett, 
kit megnyervén, papiaknak megvettünk 200 írtért egy háztelket, rajta ódon 
házikóval. 1744-ben Erzerumi Jakab páter visszatért kolostorába Velenczébe, 
helyébe a kolostor apátja Medjessi Tivadar erzsébetvárosi származású szerzetest 
küldötte hozzánk lelkészül. Ennek idejében 1746-ban mi örmények ismét tanácsra 
gyűltünk és közös akarattal elhatároztuk templomunk fölépítését a már beszerzett 
anyagokból. Május 4-én letettük az alapkövet s ugyanaz évi 1746. november 
27-én meg lón áldva templomunk.“  Így  vették át ezt a furcsa följegyzést az ör
mény egyház jegyzőkönyvéből a föntemlített egyházlátogatási jegyzőkönyvbe.
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Az eredeti okirat nincs meg. 1849-ben a papiakkal együtt elégett. Templomuk 
1849-ben leégett és sokáig romokban hevert, míg végre 1872-ben Trandaphil 
Mária áldozatkészsége kiemelte az enyészetből. Az örmény hitközség népes 
soha sem volt. 40— 102 lelket számlált, de hívei módos kereskedők voltak. H ívei 
folyton fogynak, ma már csak hatan vannak. Ennek oka, hogy az örmények be
olvadtak az itt élő nemzetiségekbe.

Orozok. Az újvidéki oroszok katholikus vallású, szláv nemzetiségű nép. Valaha
Zemplén vármegyéből szakadtak ide. Nyelvük, típusuk és szokásaik a doni 
kozákokkal való rokonságra vall. Nyelvük keverve van tót szavakkal, a mi 
onnét ered, hogy Zemplén vármegyében az oroszok vegyest laknak a tótokkal. 
Felsőmagyarországból körülbelül 130 évvel ezelőtt telepedtek a Bácskába K e
resztúr és Kuczura községekbe ; innét a szegényebbek Újvidékre költöztek, hol 
több keresetforrásra akadtak. It t  1784-ben hitközséget alapítottak, melynek 
első plébánosa Bubánovics Szilveszter volt. Kezdetben csak nehány család lakott 
itt. Napszámosok és fuvarosok voltak. Kevesen is voltak, szegények is voltak. 
A  kormányhoz fordúltak segítségért, hogy templomot és plébániát építsen nekik. 
A  m. kir. helytartótanács e folyamodásra 1785 márczius 7-én kelt leiratában fel
szólította az újvidéki városi hatóságot, hogy ez ügyben véleményes jelentést 
adjon, illetőleg tudassa a helytartótanácscsal : mi módon volna a gör. kel. tem
plom és plébánia felépíthető ? A  városi hatóság erre kijelentette, hogy a szaba
dalomlevélben jelzett két, (t. i. rom. kath. és gör. kel.) szerb egyház patronátusán 
túl egyéb egyházi terheket nem vállalhat, mivel erre a szükséges alap hiányzik. 
Közbejött az 1802-iki újabb telepítés. A  gör katholikusok lélekszáma megszapo
rodott. A  helytartótanács ismételt sürgetésére a város telket vett a gör. katholi- 
kusoknak, 1810-ben kiégették a téglákat s 1820 szept. 11-én Stanics Konstantin 
körösi püspök Újvidékre jött a templom alapkövének letétele czéljából. A  kegy- 
uraságot a vallásalap vállalta el.

Á?. ov. egyház. Az ágostai evangélikusok a X IX . század első éveiben kezdtek Újvidékre
telepedni a szomszédos tót és német falvakból. 1802-ben tettek első lépeseket 
hitközségi szervezkedésre. Ugyanabban az évben iskolát építettek s fiókegyházzá 
alakúltak, mely a járeki lelkészséghez tartozott. A  gyarmat csekély ; mindössze 
néhány családból állott. Az 1806. évi kánoni látogatás jegyzőkönyve szerint 
ebben az évben 70 ág. ev. vallású lélek volt Újvidéken. Az ág. evangélikus fele
kezet Újvidéken állandó bevándorlás útján szaporodott. A  kontingenst Járek, 
Kiszács, Kiskér és Petrovacza szomszédos községek szolgáltatták. 1811-ben tem
plomot is építettek és lelkészt választottak. Az 1849. évi katasztrófa az evangé
likus egyháznak temérdek kárt okozott. A  templomot 1852-ben közadakozásból 
s utóbb a Gusztáv Adolf-egyesület pénzbeli segítségével helyreállították. 1885-ben 
új templomot építettek. Az ág. evangélikus hitközség állandó szaporulatnak 
örvend. Ezt részint annak a körülménynek kell betudnunk, hogy hívei a két leg
szaporább népfajhoz tartoznak, t. i. németek és tótok ; részint annak, hogy a 
város evangélikus falvakkal van körülvéve s azokból állandó a bevándorlás.

Reformátusok. A  reformátusok szintén a X IX . század első éveiben kezdenek telepedni 
Újvidékre. Az 1803. évi kath. egyházlátogatás följegyzései szerint ez évben 30 
református család lakott Újvidéken. Egy magánházban tartották az istentiszte
letet, mely egyúttal iskola gyanánt is szolgált. Gyülekezetük, mint fiókközség 
a pircsi lelkészség joghatósága alá tartozott. Ez a telep töredéke a pircsi, pacséri 
és ó-moraviczai telepítésnek. 1806-ban 80 református család volt Újvidéken. 
1807-ben a templomtorony építéséhez szükséges fát és néhány ezer téglát kértek 
a városi tanácstól, mit meg is kaptak. A  második telepítés 1810-ben tö rtén t; 
mert november hóban több református család háztelket kért a városi tanácstól. 
Az 1810. évi kath. egyház látogatási jegyzőkönyv szerint a református hit
község 400 lélekből állott. Azután újabb, szakaszos telepedések következtek. 
A  felső Duna— Tisza-köz és a hajdúság erősebb népesedése következtében a 
református magyarság időnkint szakaszosan vándorolt a fönnebb említett bács
kai református községekbe, melyekből egy-egy rész községi konfliktusok, vagy 
gazdasági visszásságok folytán lejjebb vándorolt Újvidékre. Ezt az állítást iga
zolják az újvidéki református hitközség statisztikai adatai. Míg 1810-ben csak 
400 lelket számlált a hitközség, 1848-ban már 1300 a tagjainak száma. Régi 
temploma az 1849-iki bombázás alatt jóformán romhalmazzá lett. Utóbb kitata
rozták s 1864-ig használták, mikor országos gyűjtést indítottak s 1865 októberben
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befejezték az új templom építését. Mindaz ág. evangélikus, mind a ref. egyháznak 
autonómiája van. Belügyeit a hitközség által választott presbitérium végzi.

‘ Izraeliták már a X V II- ik  század végén voltak Újvidéken. A  város fel 
szabadítása alkalmával önálló hitközséggé szervezkedtek. A  X V I I I .  században 
valóságos autonómiát élveztek, mely úgy a X V I I I .  századbeli Újvidéket, mint 
az akkori kormányzati politikát markánsúl jellemzi. 1773-ban izraelita községet 
(communitas judaeorum) találunk Újvidéken, mely saját kebeléből bírót válasz
tott, ki az izraeliták polgári és peres ügyeit intézte. A  bíró választás évenkint a 
magisztrátus által kitűzött napon történt, midőn az összegyűlt izraelita adó
fizetők egy városi tanácsos, mint hatósági megbízott jelenlétében gyakorolták 
alkotmányos jogaikat. A  tisztújítás úgy történt, hogy rendes szavazással két 
jelöltet választottak, illetőleg proponáltak, kik közűi a városi hatóság egyiket 
a bírói tisztben megerősítette. A  bíró mellé választottak négy esküdtet és két 
gondviselőt, kik törvényt ültek és beszedték az adót. A  bírói állásra csakis 
újvidéki lakosok voltak választhatók. Évek során át példás rendben történtek 
a választások, csak 1810-ben volt nagy egyenetlenség, a mikor a zsidók maguk 
kérték, hogy szüntesse meg a város a zsidóbíróságot s a magisztrátus ítéljen a 
zsidók felett is. A  városi tanács kihallgatta a panaszokat s kérdést intézett a 
választókhoz, kik akarják a bíróság megszüntetését. A  tanács véleményének 
meghallgatása után a helytartótanács úgy döntött, hogy az izraelita bíróság 
intézménye továbbra is fönntartandó és ha a választóközönség békés úton egyet
értésre jutni nem tudna, a városi hatóság kinevezés útján töltse be azt. Az izrae
liták megnyugodtak ebben s választói jogukat tovább is gyakorolták. A  zsidó 
bíróság megmaradt továbbra is, míg azt sok más intézménynyel együtt el nem 
sodorta a szabadságharcz vihara. 1848-ban jelentik utoljára Ú jv  dék város 
tanácsának ,,a héber község tisztújításának eredményét66. A  bírói állás és ,,a héber 
község belső-és külső tanácsa46 megszűnt. Újabbi időben már csak hitközségi 
autonómiát találunk, mely a polgári aktusokra ki nem terjeszkedik. Különben 
ezt a hitközségi és polgári autonómiát, mely az egyházi ügyek mellett kiterjedt 
az adószedésre, apróbb perekre, örökösödési és árva ügyekre, a X V I I I .  század 
kormányzati opportunizmusa hozta létre, mely az adminisztráczió megkönnyítése 
czéljából szervezte a ,,héber községet66. Az izraelita autonómia jellemzően kiszí
nezi a tarka népvegyülékből alkotott mozaikszerű Újvidéket, melyet a vezér
férfiak bölcsesége hosszú ideig békés egyetértésben tartott össze. Jelenlegi ima
házukat a zsidók 1816-ban építették. 1849-ben leégett s csak néhány év múlva 
építették fel újra.

A  kir. kath. gimnázium ügyében Ú jvidék polgársága mindjárt a város fel
szabadítása után kérvényt intézett a helytartótanácshoz. Azonban a város 
kérelme nem nyert kedvező elintézést. Néhány év múlva kapóra jö tt a pécsi 
tankerület kir. főigazgatójának levele, melyben magyar, német és szerb nyelvű 
főelemi iskolák felállítását sürgette. A  tanács négy kegyesrendi tagot a főelemi 
iskolák vezetésével óhajt m egbízn i; öt tanárt pedig, kiknek egyike igazgató 
lenne, a gimnáziumban kíván alkalmazni. Minthogy báró Pejacsevics Márk 
Ruma mezőváros részére iskolai czélokra 15,000 frtos alapítványt tett s ezt az 
összeget örököse : Pejacsevics József, Ú jvidék részére akarta átengedni a gim
názium dotáczójára, a tanács a királytól kérte az alapítványnak az Újvidéken 
felállítandó gimnázium szükségleteire való fordítását. Ez a kísérlet is sikertelen 
maradt. Az ostromló kérvények eredménye az lett, hogy Ú jvidék 1788-ban a 
tanúlmányi alapból dotált gimnáziumot kapott. 1778 május 6-án legfelsőbb 
rendelettel a szabadkai gimnáziumot Ú jvidékre helyezték át s az még ugyan
az év szeptember 1-én megnyílott. Az intézetet a tanúlmányi alap tartotta 
fönn; a város csupán évi 400 írttal volt köteles hozzájárúlni a fönntartási költ
ségekhez. Az intézet, mely annyi küzdelem árán alakúit, nem lett hosszú életű. 
A  város elmulasztotta befizetni a kikötött 400 frt évi hozzájárulási összeget, 
s a helytartótanács felhasználta az alkalmat, 1822 jan. 2-án megszüntette az 
újvidéki gimnáziumot azzal a megokolással, hogy a tanúlmányi alap túl van 
terhelve ; a város kötelességét nem teljesítette ; 1818-ban a szerbek gimnáziumot 
szerveztek Újvidéken ; Baja és Szabadka saját költségükön tartanak fenn gim
náziumot, az újvidéki tehát fölösleges. Következett azután a kérvények hosszú 
sorozata. Mind eredmény nélkül maradt. 1857-ben megnyílott Újvidéken az 
alreáliskola, mely hézagot pótolt ugyan, de a közszükségletet nem elégítette ki.

zraeliták.

A  kir. kath. 
gimnázium.
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Végre sok sikertelen kísérlet után 1870-ben egy erőteljes mozgalom indúlt meg, 
a mely csakhamar sikerre is vezetett. Bende Imre és F latt András zászlót bon
tottak s megindították a mozgalmat a magyar főgimnázium érdekében. E két 
jeles férfiúnak sikerűit 41 bácskai és szerémségi községet összetoborozni, melyek 
lakossága kérvényt nyújtott be a m. kir. vall. és közokt. minisztériumhoz, egy 
Újvidéken felállítandó magyar főgimnázium ügyében. Trefort Ágoston kultusz- 
miniszter 1872 decz. 18-iki leiratában kijelentette, hogy hajlandó a tanúlmányi 
alap terhére ily  gimnáziumnak Újvidéken való felállítását legfelsőbb helyen 
ajánlatba hozni, ha a város az iskolai épületről, annak fenntartásáról és kellő 
bútorzattal való ellátásáról gondoskodik. Utóbb a polgárság kérelmére a minisz
ter elengedte az épületet is és az újvidéki kir. kath. főgimnázium 1873 okt. 4-én 
egyelőre négy osztálylyal ünnepiesen megnyílott. A z algimnáziumot azután 
fokozatosan kiegészítették nyolcz osztályra.

A  gör. kel. papság nevelése czéljából a X V I I I .  században Putnik Mózes 
püspök papnevelő-intézetet alapított Újvidéken, de ez nemsokára megszűnt, 
minthogy a város kedvezményeket nem bírt fölajánlani a számára. Ezért a hely
tartótanács és a pátriárka Karlócza mellett döntött. Az újvidéki szerb papnevelő
intézet ügye 1792-ben végleg elesett s többé szóba sem került.

A  kir. kát. gimnázium megnyitása után néhány évre a szerbek intéző 
férfiai egy szerb jellegű középiskolát akartak állítani. Magánadakozásból 1815-ig 
41,900 frtot gyűjtöttek össze czéljaira. 1813 július 4-én írta alá a király a szerb 
gimnáziumot engedélyező legfelsőbb okiratot. A  gimnázium nyelve szerb, jellege 
gör. keleti, de úgy az előadandó tantárgyak, mint azok rendje és módszere, vala
mint igazgatása és ellenőrzése tekintetében az ország többi gimnáziumai számára 
előírt rendszabályoknak van alávetve. Az iskola 1816 őszén nyílt meg három 
osztálylyal, később még három osztálylyal fejlesztették. 1848-ban az intézet 
csaknem megszűnt s épületei leégtek. A  mozgalmak elmúltával újra megnyílt 
s 1865-ben engedélyt kapott, hogy nyolcz osztályúvá fejlesszék. Az iskola későbbi 
sorsában legfontosabb az államsegély-kérdés elintézése volt. A  kormány 1860 
óta segélyezte az iskolát, s ez 1870-ben a segély fölemelését kérte. A  kormány 
meg.is adta a fölemelt segélyt, kikötve, hogy a tantervet ő szabja meg s a segély 
arányában tanárokat nevez ki. A  szerb pátriárka ellent mondott e föltételeknek, 
a királyhoz fellebbezett, de természetesen hiába s elvesztették az államsegélyt. 
Azóta a szerb kongresszus alapjaiból kapnak segélyt, az állami helyett. A  taní
tás nyelve szerb, de néhány tárgyat magyarúl tanítanak, vagy magyar kézi
könyvek alapján s a többi tárgyhoz is használnak magyar segédkönyvet.

Újvidéken a török háborúk után a népiskolákra vonatkozó első adatokat 
mindjárt a vidék benépesítése után föltaláljuk. A  katholikusok 1726-ban szervez
tek kántor-tanítói állást. A  szerb népiskolákra vonatkozó első írott adatot 
1748-ban találjuk. A  város felszabadítása után a katholikusok második tanítói 
állást szerveztek, hogy mely évben, nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy 1765-ben 
már két katholikus tanító volt. 1767-ben a katholikus templom telkén két iskola- 
épület volt. Egy német és egy illír-magyar iskolamester oktatja a gyermekeket. 
A  két iskolamester mellett már külön kántor és két egyházi zenész is van. 
A  szerbeknek 1775-ben három tanítójuk volt. 1782-ben új iskola-épületet emel
tek. 1783-ban azok a görögök, kik Maczedóniából ide telepedtek s új-görög nyel
ven beszéltek, épületet kaptak a kormánytól iskolai czélokra. A  reformátusok 
1802-ben, az ág. evangélikusok 1809-ben szerveztek tanítói állást. Az izraelita 
tanítóról 1802-ben találunk először említést a városi tanácsjegyzőkönyvekben. 
Az 1806. évi tanügyi rendelet után a belvárosban három katholikus és három 
görög keleti tanítói állomást szerveztek, melyek egy városi tanácsos felügyelete 
alatt állottak. A  tanítók fizetésüket a városi pénztárból kapták. A  szerbeknek az 
1814. évi tanfelügyelői jelentés szerint, volt a három belvárosi iskola mellett 
külső iskolájok is az almási templom mellett. Minthogy a protestánsok nem 
akarták elfogadni az országos tanügyi hatóság által kidolgozott tantervet, autonó
miájuk mellett megmaradtak, iskoláikat saját erejükből tartották fenn. Ú jvidék 
kultúrtörténetében figyelmet érdemel az iparos-tanonczok vasárnapi ismétlő
iskolája, mely már 1828 óta fennáll. A  görög-hellének 1782-ben szerveztek 
iskolát, a mely valóban Ú jvidék város specziálitása.

Ú jvidék a Bácska első kereskedő és iparűző városa. Az újvidéki kereskedők 
czéhe 1765-ben nyert legfelsőbb jóváhagyást s 1771-ben a városi tanács által
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eszközölt összeírás szerint 48 kereskedő volt Újvidéken. Számuk 1809-ben már 
89-re rúgott. Ezek csak bejegyzett czéhbeli katholikus és szerb kereskedők voltak. 
Az izraeliták nem tartoztak a czéhhez. A  kereskedelem fejlődéséhez nagyban 
hozzájárúit a gőzhajózás. A  mint a Duna-gőzhajózási társulat megalakúit, 
Újvidéken szervezte egyik első állomását. A  hajózás az itteni virágzó kereskedel
met még inkább fokozta. Az ipar a czéhek keretében fejlődött. Legrégibb volt 
Újvidéken a sebészek czéhe, melynek pecsétje ezt a köríratot viseli : „Sigiü dér 
Chirurgen in Neusatz 1748.46 Hasonló czéhpecséteket találunk az aranymívesek, 
a szűcsök, kovácsok, bognárok és kötelesek, bocskorosok és papucsosok, ácsok 
és kőmívesek czéhétől. A  szíjgyártókés szűcsök czéhébe 1774-ben 146 mester, 
segéd és tanoncz tartozott. A  kőmíves és ács czéh tagjainak száma 72. A  lábbeli
készítőké : 119; a szabóké 179; az aranymíveseké 82 ;a rézmíveseké : 18 ; asztalo
soké 20, lakatosoké 16, mészárosoké 20, szapanosoké 14, pékeké 12, keztyű- 
söké 4, tímároké 7, stb. Voltak még egyéb iparágak is, melyeket csak néhány 
iparos űzött. Ú jvidék iparának élénkségét legjobban jellemzi a városi tanács 
hivatalos panasza, a mely szerint 1798-ban az ottani iparosok alig voltak elegendők 
a város és a szomszédos Szerémség szükségleteinek kielégítésére. Az újvidéki 
iparosok czéhbeli életét az 1848— 49-iki szabadságharcz fejezte be, mikor a nem
zetiségek és a magyarság szembeszállása örökre megbontotta a békés czéh-életet.

Ú jvidék 1848— 49-ben a délvidéki szerb lázadásnak egyik főfészke volt, 
a mint a történelmi részben részletesen tárgyaljuk. Innen ment fö l a pozsonyi 
országgyűléshez a szerb küldöttség, a mely olyan lehetetlen követelésekkel 
állott elő, hogy Kossuth más feleletet nem adhatott, mint, hogy : Döntsön a kard. 
A  szerbek rémes, vad mészárlása ebbe a szóba kapaszkodott. A  bősz lázadást 
Beöthy Ödön kormánybiztos fo jtotta  el, majd Kiss Pál volt a magyar hadsereg 
főparancsnoka Újvidéken. 1849 január 12-én Jellasics tönkre bombáztatta a 
várost, úgy hogy a viruló hely nehány óra alatt romba dőlt s tövig leégett.

A  48-as mozgalmak után Ú jvidék lakossága hozzálátott elpusztúlt lakó
házainak fölépítéséhez. A  kormány tíz évi törlesztésre 2 %  kamattal állami 
kölcsönt adott nekik s annak segítségével helyrehozták lerombolt hajlékaikat. 
Összesen 1.332,218 forint 58 kr. kölcsönt vett fel a polgárság a bukovinai alapból. 
A  házak rohamos gyorsasággal épültek s 1852— 53-ban a város kiemelkedett ham
vaiból. A  halomra lőtt Ú jvidék megújúlt. Szebb és előkelőbb lón, mint 48 előtt volt. 
Megkezdődött az ipari és kereskedelmi élet. A  Múzsák visszatértek hajlékaikba. 
Ú jvidék legújabbkori története szép kultúrtörténeti képet tár elénk. Akatholiku- 
sok három tanítóval bíró iskolát állítottak. 1864-ben már négy fiú és két leányisko
lája volt a kath. hitközségnek, 1688-ban nyolcz osztályt találunk. A  szerb iskolaügy 
a katholikus tanrendszer mintájára szerveződött. 1862— 63-ban négy fiú- és három 
leányiskolájok volt a belvárosban, az almási iskola egy fiú- és egy leány osztályból, 
a Szent-János-templomi egy vegyes osztályból, a kliszai egy vegyes osztályból 
állott. Az ág. evangélikusok és a reformátusok szintén hamar helyreállították 
iskolájókat. Az izraelitáknak 1864-ben három osztályú iskolájok volt. Ú jvidék nép
oktatásának történetében korszakos jelentőséggel bír az 1868. évi közoktatási 
törvény életbelépte. A  törvény szentesítése után Ú jvidék város összes vallás
felekezetei oda nyilatkoztak, hogy saját iskoláiknak konfesszionális jellegét 
jövőre is fenn akarják tartani, mire a város 1869 szept. 13-án tartott közgyűlésen 
akép határozott, hogy minden felekezeti iskola, úgy mint eddig, a városi köz
pénztárból tartassák fenn. Az egyes felekezetek segélyének aránya hosszú har- 
czot idézett elő, a melyet csak az 1891. évi okt. 1-én tartott közgyűlés rendezett 
véglegesen, a midőn kimondotta, hogy minden felekezetnek minden egyes férfi- 
tanitó fizetéséhez 700 frt, a nőtanítókéhoz pedig 600 frt hozzájárulást ad. Ez a 
határozat erős lendületbe hozta Ú jvidék népoktatási ügyét. A  katholikus nép
iskolák fejlődésében figyelemre méltó mozzanat az apácza-kolostor alapítása. 
Ez ügyben a mozgalom 1871 tavaszán indúlt meg. Haynald érseknek 24,481 frt 
segítségével 1878-ban szervezték a leányiskolát s azt a Miasszonyunkról nevezett 
iskolanővérekre bízták. A  szerb felső leányiskola szervezése ügyében 1870-ben 
indúlt meg a mozgalom. A  kultuszminiszter 1872 július 17-én hagyta jóvá a g. kel. 
kongresszus által készített szabályzatot. Az iskola 1874 decz. 1-én nyílt meg.

Mikor Trefort miniszter 1876. évi június hóban Újvidéken járt a kir. kath. 
főgimnázium épülete ügyében, megígérte, hogy itt állami költségen magyar 
tannyelvű polgári leányiskolát szervez. Június 21-én már leiratot intézett a kir.

A  szabadság
harcz alatt.

Ü j fölvirágzás.
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tanfelügyelőhöz, hogy az intézet részére szükséges telek vétele iránt intézkedjék 
s az 1876— 77. iskolai év elején megnyílott Újvidéken az állami polg. leányiskola. 
Az intézet fontos hivatást tölt be s a magyar műveltségnek kitűnő terjesztője e 
vegyes nemzetiségű és nyelvű városban. Az abszolút kormány 1857 okt. 22-én 
reáliskolát szervezett Újvidéken. Az abszolutizmus megszűnte után a városi köz
gyűlés 1861 szept. 3-án ideiglenesen megszüntette a reáliskolát, ez ellen azon
ban a bácsmegyei kir. biztos felszólalt. A  m. kir. helytartótanács a város hatá
rozatát feloldotta s utasította a tanácsot, hogy vagy a megszüntetett intézetet 
állítsa vissza, vagy új gimnázium szervezéséről gondoskodjék. Erre az iskola 
1865-ben újra megnyílott. A  városi tanács 1867-ben ismét kimondotta az intézet 
megszüntetését. Ez ellen a kath. hitközség fölebbezett s a kormány az intézet 
további fenntartása mellett döntött. Végleg megszűnt akkor, midőn azt a ma
gyar gimnázium szervezése fölöslegessé tette.

Ú jvidék folyton fejlődő ipara és kereskedelme egy oly előkelő intézet 
szervezését követelte, a melyben azok, kik a kereskedői pályára készülnek, vagy 
intelligensebb iparosok óhajtanak lenni, a szükséges elméleti tudományokat 
elsajátíthassák. Bende Imre kezdésére 1882-ben a városi közgyűlés a kormánytól 
egy állami ipar- és kereskedelmi iskola szervezését kérelmezte. A  miniszter még 
az évi augusztus 25-én tudatta a város közönségével, hogy hajlandó Újvidéken 
ipar- és kereskedelmi iskolát állítani, ha a város az iskola czéljaira szükséges 
helyiségről és berendezésről gondoskodik. A  város ezt megígérte. Az intézet még 
ugyanaz év őszén megnyílott. Szaporodó népessége legélénkebb bizonyítéka 
életrevalóságának. Az iparos- és kereskedő-ijfúság oktatására sok haszonnal 
működik Újvidéken az iparos-tanoncz és alsófokú kereskedelmi iskola. Ez inté
zet keletkezése összefüggésben van az előbbivel. Ú jvidék város közönsége 1883 
márczius 1-én elhatározta egy iparos-tanoncz és kereskedelmi iskola szervezését. 
Az iparos-tanoncz-iskola még 1883 őszén megnyílott. Növendékei folyton szapo
rodnak. Az alsófokú kereskedelmi iskola 1885 év őszén nyílott meg. Mindkét 
intézet állami segélyt élvez.

Újvidéken, mint a Bácska legműveltebb városában, a sajtó korán kezdte 
működését. Kauliczi és Stefánovics nyomdászok már 1790-ben kértek engedélyt 
Újvidéken állítandó nyomdára ; azonban tervük különféle akadályok miatt nem 
sikerűit. Jankovics János újvidéki könyvkereskedő ott 1796-ban állított nyom
dát s az jósikerrel működött. Halála után azonban a nyomda megbukott. Szeren
csésebb volt annál a második nyomda, melyet a Kauliczi testvérek alapítottak 
1843-ban. íg y  1843-ban már két nyomda működött Újvidéken. 1847-ben Medá- 
kovics Dániel zimonyi nyomdász állított fel nyomdát Újvidéken. Utóbb a nyom
dák száma, a közszükséglet arányában szaporodott. A  X IX . század utolsó éveiben 
hat nyomda működött Újvidéken. Az időszaki sajtó termékei sűrűn szaporod
tak, mint azt más fejezetben tárgyaljuk.

Az ipar és kereskédelem a legújabb korban is méltán legelőkelőbb városává 
teszi a Bácskának Újvidéket. 1852. évi márcz. 19-én a városi tanács a következő 
czéheket jelenti be a városi közgyűlésnek : szabók, kádárok, bognárok, kovácsok, 
szerkovácsok, fejszekovácsok, szegkovácsok, nyergesek, molnárok, zsemlye
pékek, czukrászok, órások, bádogosok, aranymívesek, rézmívesek, keztyűsök, 
festők, fésűsök, szitások, takácsok, könyvkötők. Ennek a csoportnak főbiztosa 
Herger Pál városi tanácsos. A  másik csoport következő czéhekből állott : szap
panosok, mészárosok, halászok, kenyérsütő pékek. Ezek czéhbiztosa Csuka Péter. 
Harmadik csoportban voltak az összes kereskedők, továbbá a borbélyok és szűr
szabók. Ezek czéhbiztosa Sztojánovics Péter volt. Negyedik csoportban voltak 
a kalaposok, gombkötők, czipészek, kőmívesek, ácsok, fazekasok és kefe
kötők. Czéhbiztosuk Lust Ferencz. Ötödik csoportot tették a csizma
diák, lakatosok, asztalosok, kárpitosok, bocskorosok, szűcsök, vargák, dohány- 
és bőrkereskedők, kikhez Vladiszavljevics István volt kirendelve czéhbiztosnak. 
Az 1872. évi ipartörvény véget vetett a czéhrendszernek. Azonban ezt már meg
előzőleg, a 48-as események hatása alatt, nemzetiség szerint szétváltak a szerb 
és nem szerb iparosok. Ennek a szétválásnak alapján alakúit meg 1865 szept. 
20-án ,,az újvidéki iparegyesület mely 1880-ban feloszlott s egyik része a pol
gári kaszinóba olvadt, másik az újonnan alapított újvidéki ipartársulat czímével 
külön egyesületté alakúit.
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Újvidék gazdasági föllendülése, közigazgatásának újjáfejlődése szoros 
kapcsolatban van az utóbbi években lezajlott országos politikai eseményekkel. 
A  Fehérváry-kormánynyal szemben Ú jvidék szab. kir. város könzösége kímé
letlen harczot folytatott. Megtagadta az önként befizetett adóknak a kir. adó
hivatalba leendő beszolgáltatását és az ujonczozás körüli közreműködést és e 
határozatát a belügyminiszter ismételt megsemmisítő rendeletével szemben, 
harmadízben Í3 fenntartotta ; az ellentállás szervezésére vezérlő bizottságot kül
dött ki, mely a város polgárságát falragaszokon hívta fel, hogy önként adót 
senkise fizessen, sor alá önként senkise álljon. Természetes, hogy e küzdelem 
alatt a közigazgatás működése annyiban szünetelt, hogy a politikai küzdelemmel 
elfoglalt képviselő-testület és közigazgatás élén álló tisztikar, már a kedvezőtlen 
pénzügyi helyzetre való tekintettel is, nagyobbarányú javaslatokkal nem lépett 
a  közgyűlés elé, de ez a küzdelem eredményezte egyúttal azt, hogy a váro3 
kormányzásának élére Bállá  Aladár dr. főispán került, országgyűlési képvise
lőjévé pedig a város gróf Teleki Árvédet választotta ; ennek a két férfiúnak 
köszönheti Ú jvidék szab. kir. város elsősorban a közigazgatás minden ágában 
való újjászületését és azt —  a város közigazgatásának vezetésére nézve eléggé 
meg nem becsülhető —  körülményt, hogy a törvényhatósági bizottságnak Tom ics  
Jása vezérlete alatt álló radikális szerb tagjai, a függetlenségi érzelmű magyar 
bizottsági tagokkal együtt, úgynevezett városi párttá egyesültek, mely párt 
jelenleg is vezére : Bállá Aladár dr. főispán vezetése alatt irányítja a város köz
érdekű ügyeit. Igaz, hogy a város közönsége sem zárkózott el attól, hogy a hol 
kellett, anyagi áldozatoktól se riadjon vissza ; de ez is csak a vezérférfiak irányí
tásának és befolyásának eredménye.

Ez a város jelenét és jövőjét biztosító működés kiterjed a városi közigaz
gatás minden ágára és lehetővé fogja tenni, hogy Ú jvidék városa, községi pót
adójának minden emelése nélkül, a legmodernebb kereskedelmi városok egyikévé 
váljék.

Ez időtől kezdve nagyobb lendületet vett a város fejlődése minden téren, 
különösen, mert a város fejlesztése ügyében régen szunnyadozó tervek, a kivitel, 
a végrehajtás stádiumába léptek, mert a város képviselő-testülete túltette magát 
-azon a felfogáson, hogy a községi pótadó tetemes felemelése nélkül, nagyobb 
beruházásokkal járó intézményeket alkotni nem lehet.

E változott felfogásnak első eredménye a mérnöki hivatal újjászervezése 
volt, mely habár négyszeresébe kerül a városnak, mint azelőtt, abba a helyzetbe 
jutott, hogy a tervezésen túlmenő szolgálatokat is teljesíthet. Azonkívül az új 
szervezet akként határozott, hogy a városi mérnökök magán-gyakorlatot nem 
folytathatnak, s így minden idejüket a városnak szentelhetik. Íg y  azután, habár 
az új mérnöki hivatal új eszmékkel, tervekkel fel nem lépett, de a régiek közűi 
-sokát megvalósított.

A  -város fejlődésére és közegészségügyére is bénítólag hatott az, hogy a 
város belterülete közvetlenül mocsarakkal volt határos, a mi nemcsak a terjedést 
gátolta, de egészségügyét is hátrányosan befolyásolta. Különösen a Limán neve
zetű mocsár, melybe a gyárak szennyvizei folytak, ártalmas kigőzölgéseivel 
valósággal ráfeküdt az illető városnegyed lakosaira. Ismételten tettek kísérletet 
a Limán szennyvizeinek a levezetésére, de a város közönsége, tekintettel arra, 
hogy ezt a kérdést a vízvezeték és csatornázás kérdéseivel együtt szándékozott 
megoldani, a felajánlott anyagi eszközök csekély volta miatt, a Limán lecsapo- 
lásának kérdését sokáig nem tudta megoldani.

Végűi azonban belátta a város közönségé, hogy a város érdekeinek sokkal 
jobban megfelel, ha nem várva be a vízvezeték és csatornázás kérdésének még 
sok évig elhúzódó megoldását, gyökeresen segít a bajon és megszavazta a szük
séges költségeket. Az áldozat meg is hozta gyümölcseit : a Limán bűzös mocsara 
nincs többé, a szennyvizek zárt csatornákban érkeznek az e czélra készített 
víztartóba és onnan géperő közvetítésével a Dunába.

Ezzel kapcsolatban lecsapolták a várost övező többi mocsarakat is, me
lyeknek összegyülemlett vizeit a selyemgyárnál és a Joszimfoknál felállított 
szivattyú-telepek emelik át a Dunába. Ez által a város körülbelül 1000 holdat 
jóval meghaladó oly földterületnek jutott a birtokába, mely azelőtt gazdaságilag 
nem volt hasznosítható. Igaz, hogy e területnek egy része csakis e területnek 
teljes feltörése, illetőleg megtisztítása után lesz csak gazdaságilag használható,
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de így is sokat gyarapodott a város vagyonilag, sőt a város fejlődése az így nyert 
területek kihasználása után lényegesen fog változni, 

a^nafmt^örzet A  mocsarakhoz hasonlóan befolyásolta a város fejlődését a péterváradi 
megszüntetése, erőd kiegészítését alkotó hídsáncz és az azzal kapcsolatos építés-tilalmi körzet, 

mely még a Mária Teréziától kiadott szabadalom-levélen gyökerezik, úgy hogy 
az e körzeten belül épült házak és egyéb épületek csak az esetben építhetők fel, 
ha előzőleg az építtető nyilatkozatot ad arról, hogy épületeit szükség esetén a 
saját költségén, minden kártérítés nélkül leromboltatja.

E tilalom igen súlyosan nehezedett a városnak legtermészetesebb iránya, 
a Duna felé való fejlődésére. Hosszú ideig czéltalan volt a város minden lépése 
e tilalmi körzet megszűntetése, illetőleg a hídsáncz átvétele tárgyában ; de leg
újabban a város képviselőjének, Teleki Árvéd grófnak és a város főispánjának : 
Bállá Aladár dr.-nak a nemzeti kormánynál és ennek ismét a hadügyi kormánynál 
latba vetett hathatós támogatása útján az egész kérdés oly irányba terelődött, 
hogy a hídsáncz kérdésének közmegelégedés mellett leendő megoldása elérke
zettnek látszik. Igaz ugyan, hogy a hídsáncz megváltásának illetőleg, megszün
tetésének kérdését elválaszthatatlanúl összeköttetésbe hozták az állandó dunai 
híd megépítésével, de ennek az állandó dunai hídnak a megalkotása ép oly első
rangú érdeke a város közönségének, mint a katonai köröknek és Szerém-, vala
mint Bács-Bodrog vármegyéknek, miért is a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
az állandó híd megépítése esetén nemcsak a vámszedési jogot helyezte a város 
közönségének kilátásba, de arról is értesítette, hogy a katonai kincstár kész 
minden ellenszolgáltatás nélkül lemondani eddig gyakorolt vámszedési jogáról, 
ha az állandó dunai hidat a város közönsége megépíti.

Az állandó híd. Az állandó híd megépítése tehát a legújabb feltétele a híderőd megszűn
tetésének. Van mellette persze más feltétel is ; így pl. az, hogy a város közön
sége köteles a híderődben levő laktanyákat készpénzben megváltani, illetőleg 
egy zászlóalj elhelyezésére szolgáló laktanyát felépíteni. Az ezzel kapcsolatos ki
adás 130.000korona. Ezenkívül az állandó híd előtt két őrházat kell építeni, melyek 
körülbelül 60— 70.000 koronába fognak kerülni; az építés-tilalmi körzetet pedig, 
ez őrház körűi, a 200 méter átmérőjű körnek megfelelő területre szorították le, 
mely területnek a hídhoz való hozzáférés szempontjából úgyis szabadnak kellene 
maradnia. E megállapodásokkal a hídsáncz megszüntetésének és az állandó 
dunai híd megépítésének kérdése oly stádiumba jutott, hogy igen rövid idő 
alatt mindkettő meg fog valósúlni, mert mindkettő elsőrangú érdeke a város 
közönségének.

A  híd tervei már elkészültek. Zielinsk i Szilárd dr. műegyetemi tanár 
készítette el őket. A  költségelőirányzat 2,800.000 korona. A  közigazgatási be
járást is megtartják az 1909. év első felében és amennyiben a kölcsön megszer
zése ügyében nehézségek nem fognak felmerülni, 2— 3 év után már állandó híd 
fogja összekapcsolni Szerém- és Bács-Bodrog vármegyét, illetőleg Újvidék vá
rosát és Pétervárad várát, miáltal Újvidék, a délvidéM kereskedelem góczpontja- 
ként, nagy mérvben fog emelkedni jelentőségben és fontosságban. Az új állandó 
hidat valószínűleg a jelenlegi fahíd közelében fogják felépíteni. j®.

Nem kevésbé fontos Ú jvidék fejlődésére, iparfejlesztési politikája ; nem 
tekintve, hogy a gyárak számára kiszemelt területet nem a legszerencsésebben 
választották meg. (A  Duna felső folyásán jelölték ki a területet, a mi lehetet
lenné teszi az egységes gyár-negyed alakulását, mert az egészségre ártalmas 
anyagokat kiválasztó gyárakat már egészségügyi szempontokból is csak a Duna 
alsó folyásán lett volna szabad elhelyezni és szerencsésebb iparfejlesztési politika 
lett volna, ha az egész gyár-negyedet a gázgyár, selyemgyár és Ferencz-csatorna 
közötti területre összpontosítják.) Mégis, habár anyagi áldozatok árán, néhány 
évi iparpártolás után, elég gyárat és iparüzletet vonzott magához Ú jvidék keres
kedelmileg kedvező fekvése és áldozatkészsége. Azok a területek, melyeket a 
város iparpártolás czímén négyzetölenként egy korona ár mellett bocsátott az 
ipartelepek és gyárak rendelkezésére, jelenleg a Limán és a vele határos földek 
lecsapolása következtében 20— 30 koronát érnek négyszögölenként. A  város 
5— 10 évre menő községi pótadómentességgel is támogatta a gyárakat, azzal a 
kikötéssel természetesen, hogy a mennyiben az elidegenített terület nem gyári 
czélra használtatnék, a terület visszaszáll a városra; A  város áldozatkészsége 
meg is termette gyümölcsét, mert a Limán dűlőben rövid néhány év alatt való-
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ságos kis gyárnegyed ̂ tám adt; van ott szeszfinomítógyár, konzervgyár, textil
gyár, szappangyár, vasöntöde, kocsigyár, kendergyár stb., melyek sok száz 
munkásnak és munkásnőnek biztosítanak állandó alkalmazást.

Nem lehet ugyan elhallgatni azt, hogy a vasút és hajóközlekedés közelsége 
által e terület gyári czélokra igen alkalmas, de a város összpolgárságának az 
érdekei, valamint az, hogy a Limán-mocsár lecsapolása után ezek a területek 
váltak a város legértékesebb telkeivé, továbbá, hogy a város természetes fejlő
dése csak e területek felhasználásával halad a maga természetes útján, arra 
bírták a város törvényhatósági bizottságát, hogy az újabb gyártelepeknek már 
a Duna alsó folyásán, a gázgyár és a selyemgyár közelében, az ú. n. négykraj- 
czáros töltés és a Ferencz-csatorna között lecsapolt területet jelölje ki a jövendő 
gyártelepek helyéül.

A  rétlecsapolásnál nem kevésbé fontos a város egészségügyére és fejlesz- Az új kórház, 

tésére az új kórház és ártézi-fürdő építése. Régi hiánya volt Újvidéknek, hogy 
modern kórháza nem volt. Az a régi, rozoga épület, melyet a kath. polgárok 
gyűjtéséből építettek fel és később átengedtek a városnak, minden volt, csak 
nem bizalomkeltő ; ezért leginkább csak szegény betegek látogatták és a legrit
kább esetek közé tartozott, hogy tehetősebb polgárok is igénybe vették volna.

Most Ú jvidék városa modern kórházat építtet, mely alkalmas lesz arra, 
hogy a legkényesebb igényeknek is megfeleljen. Az új kórház, melyet az 1909. 
év folyamán át fognak adni rendeltetésének, belgyógyászati, sebészeti és szemé
szeti osztályra oszlik, külön-külön emeletes pavillonokban. Ezenkívül lesz még 
ragály-pavillon, fertőző betegek számára; tuberkulotikus pavillon, kizárólag 
ilynemű betegeknek, megfelelő kifekvővel; megfigyelő pavillon, mely egyszer
smind elmebetegek ideiglenes elhelyezésére szolgál. Ezekhez csatlakozik a gépé
szeti pavillon, középponti fűtés-berendezéssel, a fertőtlenítő pavillon és a hulla
ház. Ezeken kívül lesz a kórháznak egy emeletes gazdasági, illetőleg felvételi 
épülete, melynek emeletén tehetősebb betegek részére 12— 14 ágy nyer elhelye
zést, nagyobbára egy-ágyas, elkülönített szobákban.

Az ápolást irgalmas nénék látják el, kiknek elkülönített apáczalakás épül.
A  kórház személyzete : egy igazgató főorvos, két osztályvezető orvos, a meg
felelő segédorvosok és gyakorló-orvosok. A  gazdasági ügyeket, az igazgató fő
orvos ellenőrzése mellett, a gondnoki személyzet látja el. A  kórház körülbelül
900.000 koronába kerül, melynek majdnem a felét az államkincstár viseli, oly 
módon, hogy a törlesztési részleteknek a költségelőirányzatba beállításával az 
ápolási napokra megállapított összeget megfelelőleg emeli. A  kórházat villamos 
világítással, vízvezetékkel és csatornázással látják el és a várossal villamos vasút 
köti össze.

Hasonló fontosságú a város fejlődésére és egészségügyére az új ártézi fürdő, Az ártézi 

melyet a város 250.000 korona költséggel építtetett és mely a víz gyógyhatását 
nem tekintve, hívatva lesz azon a szükségen segíteni, melyet egy modern fürdő 
hiánya minden fejlődő városnál okoz.

A  fürdőhöz használt ártézi víz gyógyhatását a város közönsége és környéke 
már régen ism eri; valóságos csodákat mesélnek a betegek, a kik gyógyhatásától 
meggyógyúltak. Az ártézi gyógyvíz felfedezésének következő története van.
Az egészséges ivóvíz hiánya nemcsak a vízvezeték eszméjét keltette fel a város 
közönségénél, hanem a hol a szükség úgy kívánta, már a vízvezetékre való tekin
tettel is, kutatott egészséges ivóvíz után. Íg y  a múlt század kilenczvenes éveiben 
Ú jvidék a régi vásártéren mély kútat fúratott. A  kisebb mélységű vizek azonban 
sem minőség, sem mennyiség tekintetében kielégítők nem voltak s így a fúrás 
195 m. mélységig tö rtén t; e mélységből nagy mennyiségű meleg víz szökött fel, 
mely vízből éghető gázok szabadúltak ki. Kezdetben a város ezen a helyen 
ingyenes népfürdőt emelt és később egyes vállalkozóknak engedélyt adott kád
fürdő építésére. A  közönség a prim itív kádfürdők ellenére, felismervén az ártézi 
víz gyógyhatását, csak úgy tódúlt a fürdőbe, mely csakhamar szűknek bizo- 
nyúlt. 1900 január havában azonban az egész fürdő porrá égett és a város újból 
engedélyt adott egy vállalkozónak a fürdő felépítésére.

Ez a második fürdő már nagyobb volt ugyan, de még mindig prim itív 
volt és szűk. 1905-ben a város, belátván a fürdő jövedelmezőségét, azt házi keze
lésbe vette át és egyben a vizet megvizsgáltatta, melynek eredménye, hogy e 
víznek, eltérőleg a többi alföldi ártézi víztől, igen nagy a jódtartalma : így 1
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liter vízben ugyanannyi a jódtartalom, mint 10 lit. margitszigeti vízben és tete
mesen több, mint a lipiki jódvízben. A  város a vegyelemzés ily  eredményét és 
a víz tényleges gyógyhatását kellően értékelve, elhatározta, hogy a gyógyvíz, 
felhasználásával, modern fürdőt alkot. A  fürdőépület jelenleg már tető alatt van 
és legközelebb meg lesz nyitható.

A  fürdő, melyet a várossal ugyancsak az 1909. évben üzembe helyezendő 
villamos vasút köt össze, a legmodernebb berendezésű. Van benne 40 kádfürdő,, 
gőzfürdő 50 kabinnal és nagy-vendéglő ; az épület körűi 20 hold nagyságú park 
terűi el. A  fürdő terveit a mérnöki hivatal készítette el.

A  város közegészségügyének és a város közigazgatásának fejlesztésével 
szorosan összefügg a régi vágóhíd teljes átalakítása. Ez 1908-ban épült és az 
1909. év első felében fogják rendeltetésének átadni. Az új vágóhíd körülbelül 
8000 négyzetméternyi területet foglal el és berendezése minden egyes részletében, 
a modern igényeknek teljesen megfelel.

Az építés és berendezés költségei 230.000 koronába rúgnak. Három részből 
áll : sertés-vágóhídból, aprómarha-vágóhídból és nagy marha-vágóhídból, a meg
felelő számú istállókkal és melléképületekkel, előhűtő és hűtő-csarnokokkal 
húsketreczekkel, orvosi és szolgai lakóépületekkel. A  hűtő-berendezés jéggyár
tással is össze van kötve ; termelhető naponta 30 métermázsa jég. A  sertés- 
vágóhídon feldolgozható egyidejűleg 26 drb. sertés, 5 órai vágási idő alatt 100 
drb ; az aprómarha-vágóhídon 5 óra alatt 150 drb juh vagy borjú, a nagymarha- 
vágóhídon 30 drb szarvasmarha ; az egész vágóhíd úgy van építve, hogy szükség 
esetén bővíthető legyen.

Nagy hiányt van hivatva pótolni a város törvényhatósági bizottságának 
1908. évi 217. jkv. kig. 28003/1908. számú határozata, melylyel a város veg\- 
vizsgálati laboratórium felállítását rendelte el és ennek felállításával D essy  
Dezső drt bízta meg. A  nevezett a földmívelésügyi miniszternek ide vonatkozó 
szabályrendeletében megállapított díjak szedése mellett köteles lesz az élelmi
szereket megvizsgálni és azok megvizsgálására a rendőrlegénységet kioktatni ; 
azonkívül köteles a város részére a légszeszt, a közkútak vizét s amennyiben a 
vízvezeték megépül, ennek a vízét is állandóan megvizsgálni, a szén kalória
nagyságát megállapítani, továbbá a gyógyszertáraknál és drogueriáknál esz
közölt vizsgálatok alkalmával a vegyi vizsgálatot teljesíteni. Mindezek oly intéz
kedések, melyek a közönség érdekeit lesznek hivatva szolgálni, különösen a 
nagyban elharapódzott élelmiszer-hamisítások terén.

Elsőrangú fontosságú továbbá a város közönségére és a város jövendő 
czélirányos fejlesztésére a város felmérése, melyet a város törvényhatósági 
bizottsága, 1908. évi február hó 6-án, 18./jkv./kig. 3010/1908. számú határozatával 
rendelt el. A  mérnöki hivatal újjászervezése ellenére sem tudta e nagyobb- 
szabású munkát elvégezni, miért is a város Szesztay Lászlót bízta meg a lejtméré- 
sekkel és pedig a m. kir. belügyminiszter 121110/III/1908. számú rendelete értel
mében módosított feltételek mellett, mely czélra a törvényhatósági bizottság
50.000 koronát szavazott meg. A  város-felmérési munkálat már kezdetét vette 
és a vállalkozóval kötött feltételek értelmében, a munkálat megkezdésétől szá
mítandó másfél év alatt befejezendő. Összesen 1200 hektár terület kerül felmérés 
alá olyképen, hogy 600 hektár területről, a hol a háztömbök vannak, részlet- 
térkép készítendő 1 : 500 arányban ; a felmérendő terület többi részéről á lta
lános czélokat szolgáló szelvénytérkép készítendő 1 : 1000 arányhoz. N agy
fontosságú munkálat ez, mely, amennyiben egy évtizeddel előbb készült volna 
el, sok közérdekű intézmény lett volna már Újvidéken megvalósítható, melyeket 
eddig megvalósítani nem lehetett.

A  várost nagy mérvben van hivatva fejleszteni a villamos vasút és a v il
lám világít ás, melyre a ,,Rész vény társaság villamos és közlekedési vállalatok 
számára'£ budapesti czég kapta meg az engedélyt, melynek megadását' hosszú 
küzdelem előzte meg a gázgyárral. Újvidéken ugyanis körülbelül 20 évvel ezelőtt 
az ,,Augsburgi egyesült légszeszgyárak" épített gázgyára t; a közvilágítási lám
pák száma 516 darab, az egész évi gázfogyasztás meghaladja az* 500.000 köb
métert, mely fogyasztás mellett a gáz köbméterenkéntit egységára 28 fillér. 
A  magas világítási ár leszállítása érdekében a város közönsége elhatározta a lég- 
szeszgyár megváltását, de a megváltási ár magassága és a kedvezőtlen] pénzügyi 
viszonyok, a gázárak leszállítását, a gázgyár megváltása és házi kezelése esetén
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sem engedték volna meg. Ezért a város a közvilágítás olcsóbbá és jobbá tételét 
egyfelől úgy iparkodott elérni, hogy a szerződési feltételek kedvező módosítása 
ellenében, a légszeszgyár megváltásáról lemondott, másfelől engedélyt adott a 
,,Részvénytársaság villamos és közlekedési vállalatok számára44 vállalatnak 
világítási és erőátviteli villamos telep felállítására. A  vonatkozó szerződéseket 
a város törvényhatósági bizottsága a m. kir. belügyminiszter által kívánt módo
sításokkal 1908-ban elfogadta és a szerződéseket a belügyminiszter is jóváhagyta. 
A  vállalat a magánfogyasztásra a villamos áramot hektovattonként 6 fillérnél 
drágábban nem adhatja és köteles négy főirányban villamos közúti vas
útat építeni és üzemben tartani. Nevezetesen a vasúti állomástól a Petőfi- 
utczán át, a Fő-térre és onnan a Kossuth Lajos-utczán és a Duna-utczán, vala
mint a hídsánczon át, a magyar ,,Felső haj ó-állomás4 4-ig, azután a Fő-térről a 
I I .  Rákóczi Ferencz-utczán át, az ártézi-fürdő és kórház érintésével, a Futtaki- 
útnak a vasúti vágányokig terjedő részére. Végűi a Fő-térről a Kossuth Lajos- 
és a Szűcs-utczán meg a Búza-téren át, a Temerini-utcza] végéig. Ezzel nem
csak azt érte el a város, hogy két világítási vállalat között egészséges verseny 
fejlődik, hanem biztosította már most a közúti villamos vasút építését, a mit 
máskülönben, a város kis kiterjedésére való tekintettel, csak talán évtizedek 
múlva érhetett volna el. —  A  villamos vasút közigazgatási bejárása 1909. évi 
január hó 26-án történt meg ; a villamos művek pedig részben 1909-ben, részben 
pedig 1910-ben adatnak át a forgalomnak.

Az eddig elősorolt és már megvalósított vagy a megvalósulás állapotában 
levő intézmények után nem lesz érdektelen elősorolni azokat a városfejlesztő 
intézményeket, melyek a jövőre nézve a közigazgatás vezetői részéről tervbe 
vannak véve.

Ilyen első sorban a vízvezeték és csatornázás kérdése. Ez a fontos intéz
mény, sajnos, még csak előmunkálati állapotban van ; de újabban ezek az elő
munkálatok ely kedvezően kezdenek kialakúlni, hogy a művek kiépítése már 
1910-ben remélhető.

A  vízvezetéki előmunkálatokat 1904-ben kezdette meg a város Stielly 
Gyula mérnök műszaki vezetése mellett. Stielly a Duna mentén természetesen 
szűrt vizet keresett és e czélból a város felett, a kameniczi szigeten, több fúrást 
végzett. Az eredmény azonban nem volt kedvező, mert a feltárt víz vezető réteg 
bőséges vizet tartalmaz ugyan, de a víz nagyon kemény (40 német fok) és f  a 
mellett nagyon vasas. Ezek a meddő kutatások mintegy 50.000 korona költséget 
emésztettek fel. 1908-ban az előmunkálatok vezetését az újjászervezett törvény- 
hatósági mérnöki hivatal vette át és a város fölött a Dunára merőleges irányban 
és öt kilométer szélességben, 85 méter mélységig egy geológiai szelvényt tárt 
föl, melynek eredménye, hogy a várostól mintegy 3 kilométer távolságban,' 50 
és 70 méter mélységek között, 15— 20 méter vastag vízvezető réteg van, mely 
kitűnő minőségű, tipikus ártézi-vizet tartalmaz és oly kiterjedésű, hogy a város 
vízellátására alkalmasnak látszik.

A  réteg kiterjedése és vízminősége megfelelő lévén, a város elhatározta egy 
40 cm. átmérőjű próbakút építését. Ez jelenleg munkában van és a vállalkozóval 
kötött megállapodás szerint 1909 márczius havában befejezendő lesz, úgy 
hogy a mennyiségi próba is rövid időn belül megtartható. Az 1908— 1909. évi 
vízvezetéki előmunkálatok költsége, a próbakúttal együtt, eddig mintegy 25.000 
koronát tett. A  próba-szivattyúzás kedvező eredményét nyomban követi a ter
vezési munka, úgy hogy a tél folyamán a munkálatok biztosíthatók és az 1910. 
év tavaszán megkezdhetők legyenek.

Ide tartozik továbbá a tisztviselő-telep kérdése, mely már évek óta állan
dóan napirenden van és jelenleg a megvalósulás állapotába jutott. K ét telepet 
kértek a tisztviselők, az egyiket a Futtaki-út mentén, az ártézi-fürdővel és a 
parkkal szemben, a másikat pedig a lecsapolás után nyert Limán-dűlő területén. 
A  város törvényhatósági bizottsága mind a kettőt engedélyezte. A  Futtaki-út 
melletti tisztviselő-telepre vonatkozó közgyűlési határozatot már a belügy
miniszter is jóváhagyta, azzal a kikötéssel, hogy az egyes telepeknek az egyes 
tisztviselők számára leendő átengedése külön-külön közgyűlési határozat mellett 
történjék és azok esetről-esetre külön kormányhatósági [jóváhagyás végett 
felterjesztendők lesznek. E tisztviselő-telepen az építkezés már meg is 
kezdődött.

Vízvezeték V és 
csatornázás.

Tisztviselő-
telep.
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A  Limán-dűlői tisztviselő-telepet —  igen értékes területen —  a törvény- 
hatósági bizottság szintén engedélyezte, azonban tekintettel a városra is hára
molható terhes kötelezettségekre —  mint utczarendezés, világítás, vízvezeték, 
csatornázás, rendőrségi szolgálat kiterjesztése stb., csak ama feltétel mellett, 
ha az alkotandó tisztviselő-telepre legalább 15 jelentkező akad, a kik a kikötött 
biztosítékot leteszik és tisztviselő-telep építésére kötelezik magukat.

Állami főgim- Nagy fontosságú lesz a város fejlesztésére a vallás- és közoktatásügyi
názmm. miniszter által felépítendő állami főgimnázium, melyet internátussal kapcsolnak 

össze. Ez a magyarság szempontjából is fontos missziót lesz hivatva betölteni.
Az új főgimnázium és internátus a régi kórház telkén fog épülni, melyet 

a város közönsége cserébe adott a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 
a jelenlegi főgimnázium épületéért, kötelezvén egyben magát, hogy az építke
zéssel kapcsolatos és utczanyitáshoz szükséges telkeket akár kisajátítás útján 
is megszerzi. Az építkezés 1909-ben megkezdődik, mihelyt az átköltözés a régi 
kórházból az új kórházba megtörténik. A  főgimnáziumnak internátussal való 
egybekapcsolása azért oly nagy jelentőségű a magyarság szempontjából, mert 
hivatva lesz a sajkás-kerületben és Szerém vármegyében, különösen a vasutasok, 
de más magyar lakosok gyermekeit is, a magyarságnak megtartani, a mi az ily 
nemzetiségi vidéken kétszeres fontosságú. Az új főgimnázium és internátus 
egyike lesz a legmodernebb ilynemű intézeteknek az országban.

Az 1908. évi április hó 22-én tartott közgyűlés megbízta a városi tanácsot, 
hogy a város közforgalmi jelentőségének figyelembe vételével, terelje reá a keres- 

Vvezetőséget" kedelemügyi miniszter figyelmét Ú jvidék városára az üzlet vezetőségek tervbe 
vett szaporítása esetére. A  város emlékirata részletesen foglalkozik mindazokkal 
az okokkal, melyek a várost alkalmassá teszik arra, hogy űzletvezetőség szék
helyévé legyen. A  kereskedelemügyi miniszter, méltányolva a város álláspontját, 
1909 febr. 3-án, 4861/1909. szám alatt kelt leiratával arról értesítette a város 
közönségét, hogy a m. kir. államvasutak űzletvezetőségei számának tervbe vett 
szaporításánál, a kérelmet a város közforgalmi jelentőségének és a felterjesztés
ben részletezett egyéb méltánylást érdemlő körülmények ismeretével, beható 
megfontolás tárgyává teszi.

a  téli kikötő. Még egy fontos intézményt kell megemlíteni, melyért Ú jvidék már régen 
küzdött és melyet az újabb politikai események toltak ismét előtérbe. Ez a téli 
kikötő. Már 1903-ban kilátásba helyezte az akkori kormány, hogy a beruházási 
javaslattal kapcsolatosan, Újvidéken téli kikötőt építtet. Az akkori politikai 
viszonyok azonban lehetetlenné tették a beruházási javaslat keresztülvitelét 
és így az egész terv egyidőre elaludt. Az újabb politikai események azonban, 
különösen a magyar-osztrák monarchiának a Balkánon való újabb szereplése, 
hadászati szempontból is előtérbe tolta Újvidéknek a jelentőségét. A  Szerbiával 
való feszült politikai helyzet ugyanis szükségessé tette, hogy a dunai flottilla 
lehetőleg tartósan az Alduna közelében tartózkodjék, anélkül, hogy Belgráddal 
szemben foglaljon állandóan állást ; erre pedig legalkalmasabbnak látszott 
Ú jvidék és a vele szemben fekvő Péter várad, melynek közelében tartózkodott 
majdnem az egész őszön át a duni flottilla. Tél idejére természetesen az egész 
dunai hajórajnak fel kellett mennie Budapestre, noha a hadászati szempontok 
nagyon is kívánatossá tették volna Újvidéken maradását.

Ezt az újabb tapasztalatot felhasználta a város közönsége és erre a kor
mány figyelmét felhíva, újból megsürgette oly téli kikötőnek államköltségen 
való kiépítését, mely a dunai flottilla állandó elhelyezésére is alkalmas lenne. 
Ugyancsak az 1908. évi október havi közgyűlésében határozta el a város közön
sége, hogy egy második hónvédzászlóaljat kér Újvidékre helyeztetni.

So°Zügyekitikai A  város közönségének figyelme azonban szocziálpolitikai szempontokra 
is kiterjedt és különösen a hazafias gondolkodású munkásság megélhetési viszo
nyain iparkodott könnyíteni A  munkabérviszonyok Újvidéken elég kedvezők 
ugyan, de a város közönségét az iparfejlesztés támogatásánál is az a szempont 
vezette, hogy az ipartelepek és gyárak alkotása által sok munkáscsalád nyer 
állandó foglalkozást. Azonkívül a város elhatározta, hogy 250.000 korona beru
házással gazdasági munkásházakat építtet és ehhez a földmívelésügyi miniszter 
támogatását is megnyerte, a ki biztosította a várost, hogy a munkásházak köny- 
nyebb felépíthetéséhez, évenként 5000 koronával járúl a felveendő kölcsön tör
lesztéséhez .
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I ly  kedvező előfeltételek mellett a város már meg is állapította a helyet a Munkásházak, 

gazdasági munkásházak felépítésére és erre a czélra a Futtaki-úti tisztviselő- 
telep mögötti területet, valamint a régi városikért czéljaira szolgáló telkeket 
jelölte ki. A  részletes terveket a város mérnöki hivatala már elkészítette és jóvá
hagyás végett a földmívelésügyi miniszterhez felterjesztette. E tervek szerint 
körülbelül 100— 150 gazdasági munkásház épülne ; egy-egy munkásház körül
belül 2000 koronába fog kerülni. Ugyancsak az 1908. évi október hóban tartott 
rendes közgyűlésében utasította a törvényhatósági bizottság a városi tanácsot, 
hogy az ipari munkások számára is építsen munkásházakat és ehhez iparkodjék 
a kereskedelemügyi miniszter támogatását megnyerni.

Nagyon érezhető hiányt van hívatva pótolni az építendő nyári-színkör. í̂nkör.1 
A  városban van ugyan egy színház magántulajdonban, a Dungyerszky-féle, 
de ez az „Erzsébet46 szálló udvarán épült, nehezen megközelíthető, szűk és tűz
veszélyes. Erre való tekintettel a város egy nyári-színkör felépítését határozta 
el, az 1906. évi augusztus hó 3-án tartott rendes közgyűlésében. E színkör fel
építéséhez a kormány 80.000 korona támogatást biztosított a város közönsé
gének, úgy hogy felépítése csak a hely meghatározása miatt késik ; de mihelyt a 
város felmérése befejezést nyer, az építést megkezdik.

A  városnak egy-egy költségelőirányzata sokféle tanúlságot tár elénk. Köaségeiő- 
Tájékozást nyerünk arról, hogy a városi hatóság milyen apparátussal végzi ir nyza ° 
kötelességét, hogyan kezelik és használják fel a közvagyont és képet nyújt arra, 
hogy a város mennyit áldoz kultúrális, közgazdasági, egészségügyi stb. czélokra ; 
következtetést vonhatunk a város nagyságára, fejlődésére és haladására.

Az 1899. évi költségelőirányzat szükségleti részének főösszege : 648.810 
kor. 90 üli., az előirányzat fedezetének végösszege 421.827 kor. 10-fill., vagyis 
hiányként 226.983 kor. 80 fill. mutatkozik, melyet a 360.000 kor. állami adóra 
kivetett 63 %-os városi pótadóval fedeztek.

Az 1908. évi költségelőirányzat szükségletének főösszege : 1,102.875 kor.
70 fill., az előirányzat fedezetének végösszege : 821.867 kor. 21 fill., vagyis hiány
ként 281.008 kor. mutatkozott, mely hiányt a 435.000 koronát tevő állami 
adóra kivetett 65 %-os városi pótadóval fedeztek.

Első tekintetre látható, hogy nem csekély gazdasági erőforrással kell rendel
keznie Ú jvidék városának, ha 1,102.875 koronát meghaladó szükségletei vannak 
és ha e szükségleteket fedezni tudja. Az évről-évre szaporodó költségelőirányzati 
számok épen magára a fejlődésre utalnak. A  költségelőirányzat bevételi és 
kiadási két rovatának egymáshoz való viszonya lépést kell, hogy tartson a város 
fokozatosan és természetes arányokban növekedő igényeivel.

Bár általános az a felfogás, hogy a mérsékelt magasságú pótadó a jól ve
zetett városi háztartás normális mivoltának fokmérője és a rendezett gazdasági 
és pénzügyi viszonyoknak természetes következménye, mégis a város községi 
pótadójára jogos panasz nem lehet, az túlmagasnak nem mondható, ha méltá
nyolni tudjuk azokat az ellenszolgáltatásokat, a melyek ezzel szemben állanak 
és ha figyelembe vesszük, hogy a város egyedül kultúrális czélokra szükségle
teinek 13 %-át áldozza. Hozzájárúl még a közvilágítás tetemes költsége, az utcza- 
kövezésekre fordított nagy kiadások és végre a szintén községi pótadóval fede
zendő tetemes beruházási költségek.

Láttuk, hogy a város szükségleteinek igen nagy részét vagyonának jőve-városi vagyon, 
delmeiből fedezi. Eme városi vagyon értéke a következő :

1. Földbirtok 6701 hold 187 Q-öl, értéke : . . .............................................  3,294.137 K  34
2. Épületek értéke .......................................................................................  1,731.980 K  —
3. Üres házhelyek értéke .............................................................................. 14.620 K  —

Ingatlanok összértéke : . . . . .  5,065.337 K  34
4. Javadalma tőkeérték :   2,733.852 K  80
6. Ingók értéke:   103.117 K  28
7. Cselekvő tőkék:    1,719.123 K  91
9. K övete lések :.................................................................................................  395.471 K  64

összes cselekvő vagyon :        10,016.902 K  97
összes teher : ................................... ........... . . . ............ ................  1,913.064 K  87
Tiszta vagyon": ............................................................ ..................... 8,103.383 K  10

Eme vagyon lényeges emelkedést fog mutatni amaz intézmények s város- 
fejlesztési feladatok megvalósítása esetén, a melyeket előző fejtegetéseinkben 
már megemlítettünk.
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Birtok-
viszonyok.

Termés-
eredmény.

így  1. A  rétföldek lecsapolása : ..................................................................  1,200.000 K  —
2. A  megváltandó hídsáncz területe és a jelenlegi építés-tilalmi terü

letek, mint leendő beltelkek értéke : ........................................... 17,800.000 K  —
3. Az új kórház értéke :   900.000 K  —
4. Az új ártézi-fürdő értéke : ................................................................ 280.000 K  —
5. A  szivattyú-telepek értéke :   100.000 K  —

N agy reményekkel lehetünk eltelve a város jövő fejlődése iránt, ha vagyo
nának imént vázolt emelkedése tényleg bekövetkezik, mert akkor a város közön
sége oly bő jövedelmi források fölött fog rendelkezni, melyek a fejlődés által 
megkövetelt közintézmények megteremtését a polgárság nagy megterheltetése 
nélkül fogják lehetségessé tenni.

Hogy a város birtokviszonyairól is helyes képet alkothassunk, ide iktatjuk 
a következőket :

Szántóföld : .....................
Kert : ...............................
Rét : .................................
Szőlő: .............................
Legelő : ...........................
Erdő : .............................
Nádas : ..............................
Földadó alá nem eső terület

összesen : ........ 27.717 k. h. 489 □ -ö l.

20.716 hold 1551 Q-öl,
503 „ 238 Q-öl,
766 „ 148 □  -öl,
318 „ 551 D-öl,

1440 „ 273 Q-öl,
1370 „ 30 Q-öl,
819 „ 1431 D -öl,

1782 „ 1067 D -öl,

A  felsorolt ingatlan birtokból a városnak, mint erkölcsi testületnek tulaj
dona : h

Szántóföld : .........................
Kert : ...................................
Rét : .....................................
Szőlő : .................................
Legelő : ...............................
Erdő : ...................................
Nádas : ...............................
Földadó alá nem eső terület :

2255 hold 1029 D-öl,
24 „ 787 D-öl,

155 „ 384 D -öl,
231 „ 177 D-öl,

1149 „ 247 D -öl,
1358 „ 1009 D -öl,
819 „ 1431 D -öl,
719 „ 1579 D -öl,

összesen : ........  6718 k. h. 243 D -öl.

A  mostanáig terméketlen területek termékenynyé tétele czéljából a város 
közönsége még 1897-ben elhatározta, hogy a város tulajdonában levő mocsarakat, 
lecsapoló-csatomákkal és szivattyú-telepekkel vízteleníti. A  földmívelésügyi 
miniszter a kultúrmérnöki hivatal által a kb. 633 kát. holdat tevő mocsaras 
területre vonatkozólag a lecsapolási tervezetet elkészíttette. A  lecsapolás körébe 
vont 633 kát. hold területhez mintegy 394*63 kát. hold olyan erdő-terület is 
tartozott, a mely állami és üzemtervi kezelés alatt állott. Miután az erdőterületet 
is állandóan belvíz borította, azon csak értéktelen fűz tengődött. A  várost anyagi 
okok gátolván a lecsapolás keresztülvitelében, felterjesztésileg kérte ' a belvíz
szabályozás körébe eső 394*63 kát. hold erdőterület egyszerre való kihaszná
lásának engedélyezését, hogy ezáltal a városnak oly anyagi eszközök álljanak 
rendelkezésére, a melyek által a már csak kivitelre váró lecsapoló-munká- 
latok keresztűlvihetők legyenek. A  földmívelési miniszter 35862/903. számú 
engedélye következtében a terület lecsapolása megfelelő szivattyú-telep felállí
tásával megtörtént. Az így nyert földek a telkesítési munkálatok befejezése 
után a rájuk költött mintegy 120.000 korona befektetésnek a kamatait bőven 
meg fogják hozni.

Az 1907. év terméseredménye a következő :

Termett: 1. bab 608 kát. holdon, holdanként átlag 4*45 mmázsa, összesen: 2,706 mm.
—  2. burgonya 350 kát. holdon, holdanként átlag 60*00 mm., összesen : 21,000 mm. —  3. takar
mányrépa 54 kát. holdon, holdanként átlag 209*26 mm., összesen : 11,300 mm. —  4. lóhere és 
luczerna 168 kát. holdon, kát. holdanként átlag 25*95 mm., összesen : 4.260 mm. —  5. őszi, 
tavaszi és zabosbükköny és borsó 587 kát. holdon, holdanként átlag 25*00 mm., összesen: 14.675 mm.
—  6. természetes koszolok 775 kát. holdon, holdanként átlag 30*00 mm., összesen : 23.250 mm. —  
7. őszi búza 4140 kát. holdon, holdanként átlag 5*50 mm., összesen : 22.770 mm. —  8. tavaszi 
búza 430 kát. holdon, holdanként átlag 4*00 mm., összesen: 1.720 mm. —  9. kétszeres 37 kát. holdon, 
holdanként átlag 6.00 mm., összesen : 222 mm. —  10. tavaszi árpa 130 kát. holdon, holdanként 
átlag 10 00 mm., összesen : 1.300 mm. —  11. zab 1500 kát. holdon, holdanként átlag 5*50 mm., 
összesen : 8.250 mm. —  12. szemes tengeri 10.920 kát. holdon, holdanként 15*00 mm., összesen : 
163.800 mm. —  13. borsó 107 kát. holdon, holdanként átlag 9*00 mm., összesen : 963 mm.
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Üjvidéken a tulajdonosok önkezelés mellett a gazdaságot személyesen 
vezetik a termelés intenzívitása és a föld kímélése czéljából. Maga a város, mint 
erkölcsi testület, a tulajdonában levő földbirtokot holdas parczellákban legújabb 
időben 3 és 6 évi időtartamra haszonbér útján értékesíti, nyilvános árlejtéseken. 
A  lakosság nagy része kiváló előszeretettel és szakértelemmel foglalkozik főleg 
a gyümölcs- és konyhakertészettel. Kerti terményeik uralkodnak nemcsak az 
ország nagyobb piaczain, hanem elárasztják a külföldi piaczokat is. Szakértők 
állítása szerint Ú jvidék városa, különösen korai tömegárúival, kiszoríthatná az 
olaszországi és bolgár kertészek termékeit. A z itteni nép szorgalma és képzett
sége mellett bolgár kertész Újvidéken még boldogúlni nem tu d o tt; Ú jvidék 
korai saláta, burgonya, zöldborsó, zöld-bab, továbbá paradicsom, ugorka és ká
poszta-termelés tekintetében az egész országban úgyszólván az első helyet 
foglalja el. Ha Újvidéken a kormány oly kertmunkás-iskolát állítana, a melyben 
azi itteniek a konyhakertészeti termesztmények korai haj tatásával járó fogá
sokat sajátíthatnák el, úgy Ú jvidék, szerencsés fekvése mellett, intenzív ker
tészet tekintetében bizonyára az ország első városai közé soroztatnék.

A  gyümölcstermelés érdekeit úgy szolgálta a város, hogy mintegy 800 hold 
területét 30 évre bérbeadta az újvidéki földmívelő népnek gyümölcsösök és szőlő- 
telepek számára. Ezek a telepek igen szép virágzásnak indúlnak, úgy hogy 
1908-ban már 171.000 métermázsa szőlő került az újvidéki piaczon eladásra.

Az állattenyésztés érdekében, de legfőképen a tehenészet előmozdítására, 
a város körülbelül 600 hold területet engedett át mérsékelt évi bér mellett az 
újvidéki állattulajdonosoknak, takarmánytermelés czéljára.

Egy másik életrevaló, új gazdasági ág a házi-nyúl, galamb- és baromfi- 
tenyésztés. E czélra a város az arra jelentkező két vállalkozónak két különböző 
helyen, az egyiknek 23, a másiknak pedig 12 kát. holdat adott bérbe hosszabb 
időre, igen mérsékelt haszonbér mellett. Bár e vállalkozók még a kezdet nehéz
ségeivel küzdenek, e tenyészetek fellendülésével azonban a baromfi mostani 
piaczi ára le fog szállani és e tekintetben méltányos és kedvező árviszonyok 
fognak alakúim.

Újvidék város állatforgalma 1907-ben a következőleg alakúit : kiadatott új 
já rla t: lóra 1700, szarvasmarhára 3446, sertésre 2884, az eladások alkalmával kicse
rélt j áriatok száma ló után 1603, szarvasmarha után 3784 és sertés után 3354.

Az újvidéki kir. törvényszék telekkönyvi hatóságánál az 1906. és 1907. 
évben előfordúlt birtokváltozások a következők :

az 1906. évben szerződések útján .......................................................................  7,611.970 kor. érték
az 1907. „ szerződések útján .......................................................................  7,953.000 „ „
az 1906. „ végrehajtás útján .......................................................... . .........  182.070 ,, „
az 1907. „ végrehajtás útján .......................................................................  74.000 ,, ,,
az 1906. ,, haláleset következtében ...........................................................  6,323.489 ,, ,,
az 1907. ,, haláleset következtében ...........................................................  2,304.000 ,, ,,

Ezzel szemben új terhek keletkezése által 1906. évben : 5,415.425 „ „
új terhek keletkezése által 1907. évben : 7,179.000 „ „

és az 1906. évben terhektől való felszabadulások : 2,888.790 „ „
az 1907. évben terhektől való felszabadulás által : 7,460.000 „ „

Újvidék ipara a legújabb időben hatalmasan fejlődött. Találunk itt jól ki
fejlett, egészséges kis- és nagy-ipart. Kereskedelmének és iparának egészséges 
állapotára mutat, hogy a múlt évek válságos pénzügyi viszonyai érezhető nyo
mot itt nem hagytak. Maga a kormány is az iparoktatás fejlesztésére kiváló 
gondot fordított ; felhasznált minden eszközt arra, hogy kézi és gyáriparunk 
megfeleljen a hozzáfűzött jogos várakozásoknak. A  legkülönfélébb intézkedé
seket léptette életbe és ezek között a legszámottevőbbek közé tartozik az ipar 
minden ágát felölelő szakiskolák és tanfolyamok felállítása. Ezek az iskolák és 
tanfolyamok nemcsak arra vannak hívatva, hogy a szorosan vett szakismereteket 
fokozzák, hanem hogy közismereti tárgyak tanításával az iparosság szellemi 
színvonalát emeljék és nemzeti érzéssel párosúlt gazdasági életfelfogást is ter
jesszenek.

Megemlítjük elsősorban az újvidéki ipari továbbképző és építőipari rajz
tanfolyamot. Tárgyai voltak az üzleti fogalmazás, számtan és mértan, szerke
zeti és ábrázoló-mértan ; szabadkézi-rajz ; építőipari-rajz és technológia. A  tan
folyamok látogatása díjmentes volt és csak a tanszerek használatáért^ kellett 
egészen jelentéktelen díjat fizetni.

Kertészet.

Állat-
tenyésztés.

Hézi nyúl, 
galamb- és 

baromfi
tenyésztés.

Állatforgalom.

IBirtok-
változások.

Ipar.
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Az 1900. évben rendszeresített [ipari vándortanfolyamok f közűi rendeztek 
Újvidéken 1907. aug. hó 12-től szept. 7-ig 17 résztvevővel szabóipari vándor- 
tanfolyamot, továbbá 1907 nov. 15. napján megnyílt az önálló iparosok szá 
mára engedélyezett téli tanfolyam. A  m. kir. technológiai ipar múzeum igazga
tósága által Budapesten, 1908. évben rendezett ipari továbbképző tanfolyamokon 
készült rajz-kiállításon Ú jvidék építő-ipari és szabadkézi rajzokkal szép számban 
volt képviselve. Az Újvidéken rendezett ipari-továbbképző tanfolyamokra 
számszerint beiratkozott 84. Iparágak szerint volt : ács 16, asztalos 12, bádogos 
2, czipész 10, fa-szobrász 1, kárpitos 3, kőfaragó 2, kőmíves 29, lakatos 6, mé
száros 2, rajzoló-mérnöki irodában 1.

A  házi és népipar különféle ágakban fejlődött ki. A  háziipari ágak közűi 
a szövés és fonás, kosárfonás, tarhonyakészítés, a népipari ágak közűi pedig csak 
a selyemtenyésztés ölt nagyobb arányokat.

Az 1908. évben alakúit meg a háziipari szövetkezet.
Ú jvidék munkaszerető, élelmes népe, térés határa, hatalmas folyóvize, 

mely a tengerrel köti össze, vasúti fővonala, mely kelet felé halad és a természet 
egyéb kedvezései, mind oly tényezők, melyek az itt keletkező ipari telepek 
jövőjét és az üzemágak felvirágzását biztosítják.

Gyáripar. I ly  viszonyok közepette fejlődött ki itt a gyáripar. A  város készséggel ho
zott áldozatokat új ipartelepek alapítása érdekében és a meglevőket is támo
gatta a lehetőség szerint.

A  város legújabbkori történetében előkelő helyet foglalnak el az 1883-ik 
évben felállított állami selyemgyáron kívül a gázgyár, a Gassner-féle vörösfestő
gyár, Reich és Lebhercz kocsigyára, Zickmund és társa vasöntője- és gépgyára, 
az újvidéki szappangyár részvénytársaság, a konzervgyár, Königstádtler 
testvérek szeszfinomítógyára, Brüll F. F. és társai betéti társaság kenderfonó
gyára, Reich János és fiai mérlegkészítőgyára és két szikvízgyár.

A  kőfaragó ipar különösen fejlett ; ilynemű nagyobb telep a Schomann 
István-féle mozaik-koczka-telep. Gőzfűrész-telepük van W olf és Trostler újvidéki 
fakereskedőknek.

Hogy a kellő támogatás mellett a vidéki iparosok is nagygyá fejleszthetik 
üzemüket, szép bizonyíték Újvidéken a Reich és Lebherz kocsi- és gőzfahajlító- 
gyára, amely Francziaország és a külföld részére nagymennyiségű gyártmányt 
szállít, továbbá a Zickmund és társa gépgyára, mely ma a legtekintélyesebb gép
gyárakkal is felveszi a versenyt. It t  van az ,,Új vidéki Szappangyár Részvénytár
saság4 4, melynek gyártmányai országszerte keresettek. K ivite le van a gyárnak- 
Bosznia és Herczegovinába, azonkívül egyes czikkekben Bécsbe és Német
országba.

Az újvidéki selyemfonó-gyár a szokott, biztos alapokon évek óta ered
ményesen működik és már több mint 400 munkást foglalkoztat. Forgalma fo ly
ton emelkedik és ma már 8 miihó koronát meghaladó értékű selyemhulladékot 
állít elő évenként. Nagy kivitele van Ausztriába, Német-, Franczia- és Olasz
országba.

Az újvidéki légszeszgyár szándékolt megváltásáról, a gyár részéről tett 
előnyös és kedvezőbb engedményekre való tekintettel, a város 10 évre lemondott. 
A  légszeszgyár 28.000 méteres főcsőhálózata 537 utczai és 6281 magánlángot 
táplál. Az évi légszeszfogyasztás 1907-ben 605*2 %  köbméter volt. Jelenleg az 
utczai lángok száma 600, a magánlángoké 6500.

A  nyomdaipar folyton tökéletesíti berendezéseit. Van Újvidéken hatnyomda.
Az ipartestü- Végre meg kell emlékeznünk arról, hogy az iparosok javát előmozdítani

társulatok, hivatott ipartestület alapszabályait a kereskedelemügyi miniszter 1908-ban 
jóváhagyta és az ipartestület ugyanaz évben meg is alakúit. A z iparosok és 
munkások érdekeinek előmozdítására hathatós befolyással vannak az itt alakúit 
különféle egyesületek és társulatok. Ilyenek : ,,Az újvidéki munkások és iparos
segédek egylete44, alapítási éve 1873 ; 2. ,,Az újvidéki szerb ipar társulat44, mely 
1874-ben alakúit meg ; 3. az 1885. évben megalakúit ,,Az újvidéki szállodások, 
vendéglősök és kocsmárosok ipartársulata44; 4. A  székesfővárosban székelő 
különféle országos szakegyesületek helyi csoportja, a melyek Újvidéken az 
1902. évtől kezdődőleg alakúltak meg.

Munkásj óléti intézményként megemlítendő még a belügyminisztérium 
által 1907. évi 146846/III— a. sz. a. leiratával engedélyezett „ Ú jvidéki Kérész-
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tény Szocziális Egyesület44. Ez a fiatal egyesület az újvidéki ipar érdekében az 
építési munkazárlat megszüntetésével bizonyította áldásos működését.

Ú jvidék szab. kir. város nemcsak határain belül, hanem azokon kívül is, 
kereskedelme, ipara révén jó hírnek örvend. Eddigi fejlettségét és nagyvárosias 
jellegét fejlett iparának és virágzó kereskedelmének köszönheti. Maga a város 
hatósága is azon volt mindig, hogy új intézményekkel és a régiek támogatásával, 
jó hírnévnek örvendő kereskedelme fellendüljön és ezáltal a polgárság jólétét, 
vagyonosodását előmozdítsa. A  város kedvező fekvése, közlekedési eszközei oly 
előnyösekés kedvezők, hogy idővel a város ipari és kereskedelmi góczpontlesz.

A  gabonával, liszttel, mezőgazdasági terményekkel és termékekkel való Kereskedelem, 

kereskedés, a sertés-, tojás-, fa-és vaskereskedés igen jelentékeny. Ú jvidék sertés- 
piaczának ma már jelentékeny pozicziója van az országos kereskedelemben. Az 
állam szeretetteljes gondoskodásából a bács-bodrogvármegyei h. é. vasútak 
vonalából kiágazólag, az újvidéki sertéshizlaló-telepekhez vezető szárnyvágány 
végén ,,Ú jvidéki sertéshízlaló44 néven marharakodó állomást engedélyezett, 
mely a sertéshízlalókra nézve közvetetlenűl, de közgazdasági és kereskedelmi 
szempontból, közvetve egész Ú jvidék város közönségére is nagy fontosságú.
A  város piaczi kereskedelmének s forgalmának gyors lebonyolítására igen fontos 
a közúti villamos vasútnak ,, Rész vény tár saság közlekedési és villamos vállalatok 
részére44 budapesti czég által leendő felépítése.

A  kereskedelem emelésére legújabb időben nagy befolyással vannak az pénzintézetek, 
itteni pénzintézetek. Míg 15 évvel ezelőtt csak négy pénzintézet vo lt itt, ma 
már kilencz van.

A  legrégiebbek : az „Ú jvidék i Takarékpénztár44, mely 1864. évben alakúit 
meg ; az „ I .  Ú jvidéki Magyar Előlegezési E gylet44 ; az 1870. évben felállított 
„Szerb Kölcsönös Segély- és Takarék-Egylet44 ; és az 1890. évben alakúit „K ö z 
ponti Hitelintézet Részvénytársaság44. Legújabb időben azonban a város terü
letén a következő új pénzintézetek alakúltak : Az 1898. évi X X I I I .  t.-cz. alapján 
alakúit Országos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe tartozó „Ú jvidék i 
Hitelszövetkezet44 ; az „Ú jvidék i Népbank44 ; a „Szerb Takarékpénztár Rész
vénytársaság44 ; „A z  Ú jvidéki Kereskedők és Iparosok Hitelintézete44, mely az 
„Ipar- és Kereskedelmi Takarékpénztár Részvénytársaság44-ba olvadt és 300.000 
korona alaptőkével 1908. évi január hó 1-én kezdte meg működését. Újvidéken 
fiókot tartanak fenn : az „Osztrák-Magyar-Bank44 és a „Pesti Magyar Keres
kedelmi Bank44. A  kereskedelem érdekeinek megóvása czéljából alakúltak az 
„Ú jvidék i L loyd44 és az „Om ke44 helyi kerülete.

Az ipar- és kereskedelem fellendülése lényegesen összefügg a közlekedési Közlekedés, 
eszközökkel. Újvidéken a közlekedési eszközök gyarapítása és tökéletesítése 
rohamosan halad előre.

Első közlekedési eszköz volt a hajó ; 1883-ban keletkezett a máv. új
vidéki vasúti állomása, ezzel kapcsolatosan szervezték 1890-ben a máv. hajóállo
mást. T ü rr  István tábornoknak köszönhető az 1874. évben a forgalomnak át
adott „Kis-Sztapár— Újvidéki Öntöző-csatorna44. Legújabb időben épültek 
a ,,Baja— Zombor— Ú jvidék44, az „öbecse— Ú jvidék44 és az „Ú jvidék— Titel44 
h. é. vasútak. A  város a baja— zombor— újvidéki h. é. vasút czéljára szükséges 
városi területet holdanként 600 kor. vételárban engedte á t ; az „Öbecse— Ú j
vidék44 és „Ú jvidék— Tite l44 h. é. vasút czéljára 80.000 kor. törzsrészvényt 
jegyzett és a város tulajdonában volt földet egy újvidéki 2500 négyszögöles lán- 
czért fizetendő 1400 kor. vételár mellett engedte át.

A  városutczái legnagyobbrészt kövezve vannak; a kövezett utczákban min
denütt aszfalt-járó van. A  forgalmasabb utczák részint keramit-, részint aszfalt- 
burkolattal vannak ellátva ; újabb beruházásokat eszközölt a város és pedig 
rétek lecsapolására és mellékcsatornák építésére 50.000 k o r.; a város felvételére
50.000 koronát ; munkásházak építésére 250.000 koronát ; csatornázásra 150.000 
koronát stb.

A  m. kir. posta- és távíróhivatal a folyton növekedő forgalomra való Posta, 
tekintettel, a kincstár által vásárolt modern épületben nyert elhelyezést.

A  postaforgalom 1907-ben a következő volt : érkezett bérmentes és bérmentetlen levél és zárt 
levelező-lap 807.768, levelező-lap 466.492, nyomtatvány és árú-minta 241.436, portomentes egyszerű 
és ajánlott levél 185.016 ; ajánlott díjköteles levél érkezett 82.680, föladatott 93.964, csomag érkezett 
108.734, föladatott 76.596 ; díjköteles pénzeslevél érkezett 8112, föladatott 9360; portomentes
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pónzeslevól és csomag érkezett 4576 ; utánvételes levél érkezett 4316, csomag 18.200 ;̂ postai meg
bízás 2310 drb ; utalványok be- és kifizetési náplók szerint érkeztek 138.792 drb 7,790.789 koronában, 
feladatott pedig 79.435 dr 5,425.788 koronában ; a feladott táviratok száma 62.144, az érkezetekké 
62.105; befizettetett a takaróktári és csekk-forgalomba 10,441.058 korona, kifizettetett 3,152.295 
korona.

Bátran állíthatjuk, hogy az újvidéki posta- és távíró-forgalom Bács- 
vármegyében, sőt az országban is a vezető városok között van és az itteni posta- 
távíró-hivatal ügykezelése igen magas színvonalon áll.

Ú jvidék város a múltban és a jelenben is, minden támogatás nélkül oly 
imponáló missziót teljesít a magyar kultúra terjesztése körűi, hogy bőven meg
érdemli a legmesszebb menő támogatást. A  város ipari és kereskedelmi jelentő
ségével, kevés iskolája mellett, Szegedet kivéve, az összes délvidéki városokat 
felülmúlja. A  magyar kultúra nagy hódítást végzett itt egy emberöltő alatt. 
Először megvetette a lábát a városban, azután egy lépéssel tovább haladva, 
megkezdte országos jelentőségű munkáját, gyülekező helye lett a szlavóniai 
magyarságnak és az odavándorolt magyarérzelmű németeknek.

Ú jvidék város közönsége itt a Délvidéken helyesen fogván fel misszióját, 
anyagi erejéhez mérten segítette és támogatta az iskolákat. Ma már iskolasegé
lyek czímén évi szükségleteinek 13 %-át, körülbelül 161.000 koronát áldoz. 
Nagy összeg, mely becsületére válik a város közönségének. Ezek a segélyek 
mindenkor az összpolgárság egyetemének megterheltetése szempontjából a tör
vényszerű arány szem előtt tartásával, a város anyagi helyzetének és az egy
házak jogos és méltányos érdekeinek lehető kielégítésével engedélyeztetnek.

A  segélyek összege az egyes hitközségek között a következőképen oszlik
meg :

1. a róm. kath. hitközség segé lye ........................................................  47.140 kor.
2. a gör kel. hitközség segélye ............................................................  39.340 „
3. a ref. hitközség segélye ..................................................................  10.800 „
4. az ág. ev. hitközség segélye ........................................................... 9.480 „
5. az izraelita hitközség segélye ...............   9.780 „
6. a gör. kath hitközség segélye ......................................................... 2.720 ,,

Az 1891. évben hozott közgyűlési határozat értelmében minden felekezet 
minden egyes férfitanítóra 700 frtot s a nőtanítókra 600 frt évi segélyt élvezett. 
Az új népiskolai törvény életbeléptetésével a város közönsége újból rendezte 
a tanítók fizetését és egyhangú határozattal a tanítók fizetésének minimumát 
1200 koronában állapította meg. Jelenben a férfitanítók egyenként 1600 kor. 
fizetést és 400 kor. lakbért, a nőtanítók pedig egyenként 1400 kor. fizetést és 300 
kor. lakbért kapnak.

A  nyolcz osztályú apácza-iskolán kívül a belvárosban hót katholikus férfita
nító, a rókusi negyedben két férfi és két női-tanító működik. A  szerb elemi iskolában 
tíz férfi és hét nőitanító működik. Az evangélikusoknál négy férfi oktatja a gyerme
keket. A  reformátusoknak öt férfi-tanteremből álló elemi iskolájuk van. Az izraeli
ták még az 1905. évben felépíttetni elhatározott templomot, iskolát és paplakot 
már az 1908. évben adták át rendeltetésüknek. A  templom és iskola építésére a 
város közönsége 20.000 korona hozzájárulást adott. A  templom 170.000 koro
nába, iskolaépülete a berendezéssel és a papiakkal 140.000 koronába került. 
Most három férfitanító és egy női tanító van alkalmazva. A  gör. kath. hit
községnél egy ferfitanító oktatja a gyermekeket.

A  kisdedóvók száma öt, ezek közűi a város hármat, az apáczák egyet és a 
szerb nőegyesület egyet tart fenn. A  városi óvónők évi dotácziója —  szabad 
lakással —  800 kor., az alkalmazott dajkák fizetése 400 kor. és természetbeni 
lakás ; mind az óvónők, mind a dajkák évenként egy-egy öl tűzifát is kapnak.

fiMindezen elemi iskolán kívül van Újvidéken : állami polgári fiúiskola, 
állami polgári leányiskola, gör. kel. felekezeti polgári leányiskola, állami polgári 
iskolával összekapcsolt felsőkereskedelmi iskola, iparostanoncz-iskola, végre 
kir. kath. magyar főgimnázium és gör. kel. szerb főgimnázium.

'jiMegemlítendőnek tartjuk, hogy a város közönsége az újvidéki kir. kath. 
főgimnázium újjáépítése és a vele kapcsolatosan létesítendő internátus czéljaira 
a jelenlegi kórház-telket tulajdonilag csereként átengedte a kir. kath. főgimná
zium jelenlegi telkéért és épületéért a közoktatásügyi kormánynak.

Az állami felső kereskedelmi iskolával kapcsolatosan megnyílt az 1905/6. 
iskola-évben a női kereskedelmi tanfolyam is.
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Meg kell emlékeznünk a „Szerb Maticza44 irodalmi társaságról is. Hazánk
nak e legrégibb, 83 év óta fennálló, hazafias szellemben működő szerb irodalmi 
társaságát, Hadzsics János, irodalmi néven Szvétics Milos 1826-ban Pesten ala
pította. Székhelye : 1851 évi aug. hó 18-iki határozata szerint, Ú jvidék. It t  
Újvidéken 1864. évi április hó 30-án tartott nagygyűlésével kezdte meg mű
ködését. A  társaság érdemdús elnöke Hadzsics Antal, kinek neve a magyar tu
dományos körökben is előnyösen ismert. AM aticza, a korok eszméinek mindenkor 
h ód o lt; de ez a hódolata éppen attól nyerte komolyságát, hogy a koreszméket 
igyekezett össze nem téveszteni a napok könnyű, üres és kábító divataival. 
A  Maticza ereje tömegesen gyarapszik, még pedig a szerb nép legkülönbözőbb 
rétegeiből és a szerbeket nagy örömmel tölti el egyetlen irodalmi társaságuk 
szellemi és anyagi gyarapodása.

Ú jvidék városa az elemin kívül a legtöbb középfokú tanintézettel is meg
lehetősen el van ugyan látva, de ezeken kívül a magyar kultúrának itt nincs 
más hajléka. Hiányzik az iskola folytatása, a szabadtanítás szervezése, hiány
zanak a múzeumok, gyűjtemények, könyvtárak. E hiányoknak társadalmi úton 
való orvoslását vette programmjába a D. M. K . E. újvidéki fiókja, mely első
sorban a város minden rétegének szellemi szükségleteit kielégítő nyilvános és 
ingyenes könyvtár alapítását tűzte ki czélúl.

A  D. M. K . E. működésének köszönhetjük, hogy az általa kidolgozott és a 
közoktatásügyi miniszterhez felterjesztett memoranduma alapján a miniszter 
elhatározta, hogy Újvidéken az újonnan építendő főgimnáziummal kapcso
latban állami internátust alapít. A  tél folyamán, vasárnapok délutánján, az ösz- 
szes közérdekű tudományok és ismeretek köréből népszerű előadásokat rendez. 
Nagy munkásságot fe jtett ki a humánus és kultúrális ,,Napközi Otthon44 meg
teremtése körűi. Ú jvidék a D M K E legnépesebb s legvirágzóbb fiókja, mely 
az 1908. évben kultúrális czélokra már 4000 koronát irányzott elő. Tagjainak 
száma jelenleg 600, holott négy év előtt mindössze 100 volt.

A  város közönsége évi budgetjében 3000 koronával járúl hozzá a magyar 
színészet felsegélyezéséhez. Újvidéknek, e végvidéki, határszéli városnak a ma
gyar színészete kétszeres feladatot teljesít : e nemzetiséglakta városban haza
fias missziót végez, és kultúrális és szórakoztató hivatást teljesít. Ú jvidék tör
vényhatósági bizottsága tehát, átérezve ezt a hazafias missziót, a színügyi bizott
ság előterjesztésére, egyhangú határozattal 150.000 koronát szavazott meg a 
magyar színészet állandó hajlékának megteremtésére. A  belügyi kormány a 
színkör költségeihez 80.000 kor. állami segélyt engedélyezett.

A  műveltségnek és jólétnek a fejlődésével arányosan társulatok is ala
kúinak, a melyek a felebaráti szeretet jelszava alatt fejtenek ki áldásos működést. 
A  város az emberbaráti és jótékony egyletek tekintetében is nagy haladást 
mutat, sok jótékony egyesülete van és ezeken kívül, a társadalmi élet mellőz
hetetlen szükségleteként alakúltak egyéb egyesületek is. Ú jvidék társadalmi 
életében a legújabb időben új rendszer fe jlőd ö tt; az elválasztó falak ledől
tek és ma a magyarok és szerbek, nemkülönben a németajkú polgárok 
testvérként élnek egymással.

A  jótékony egyesületek közűi, alapításuk sorrendjében, felemlítjük a 
következőket : az „ I .  újvidéki nőegylet44, alakult 1860-ban ; az „Ú jvidék i ön
kéntes polgári tűzoltó-egylet44, keletkezett 1872-ben ; —  az 1876-ban alakúit 
„Ú jvidéki izraelita nőegylet44 ; —  az „Ú jvidék i szerb nők jótékony egyesülete44, 
melyet 1880-ban alapítottak ; —  az 1881-ben alakúit „Vörös-kereszt E gylet44 
újvidéki fiókja ; —  a ,,Szerb tanítói tápintézet44 ; —  az „Ú jvidék i I. katonai 
hadastyán egylet44, alakúit 1890-ben ; —  az „Ú jvidék i kerületi betegsegélyző 
pénztár44 ; —  az „Ú jvidéki gyermekbarátok egyesülete44 ; —  a „D obrotvor44 
temetkezési e g y le t ; —  az újvidéki ág. h. ev. hölgyek által alapított „Tabitha44 
nőegylet; —  a „Báró Hirsch Mór jótékonysági- és önsegélyző-egylet44 és az 
„Ú jvidéki keresztény-szocziális egylet44. Egyéb társadalmi egyesületek : az 
1790. évben alakúit „Ú jvidék  szab. kir^város polgári czéllövész-egyesülete44 ; —  
az „Ú jvidéki dalárda44, mely 1869-ben alakú it; —  az 1875-ben alapított 
„Ú jvidéki magyar kaszinó44 ; —  az 1876-ban keletkezett „Szerb Olvasókör44 ; —  
az „Ú jvidéki vadász-egylet44 ; —  a „Mária Dorothea44 egyesület újvidéki köre ; 
—  „Frohsinn44 daloskor ; —  „Danubius44 újvidéki evező-egylet; —  Újvidéki 
polgári magyar daloskor44 ; —  az „Ú jvidék i vívó-egylet44 ; —  „Ú jvidék i sakkor44 ;
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—  az „ Ú jvidéki szerb munkás daláregylet Névén44 ; —  az „Ú jvidéki szerb föld- 
mívelők olvasó-köre44 ; —  az újvidéki „Photo-K lub44 ; —  az „Ú jvidék i katholi- 
kus olvasókör44 ; —  az „Ú jvidék i beltéri katholikus olvasókör44 és a „Vasutas- 
szövetség újvidéki kerülete44.

Mindezekből kétségtelenül megállapítható, hogy Ú jvidék szebb jövőnek 
néz elébe. „U j vidékké44 lesz a szó szoros értelmében. Megszabadúlva mocsaraitól, 
egészséges, szép fekvésű várossá fejlődik. Az egyik oldalon a nagy magyar A l
földnek végtelen rónái, a másikon a Fruska-Gorának erdőborította hegysége, 
alján a hatalmas Duna folyammal.

a  város leírása. A  Budapest— zimonyi vonalon érkező utasnak, mihelyt a vonat a Ferencz 
József-csatorna vasúti hídján átrobogott, feltűnik a változatos tornyokban bő
velkedő város, mely a hazánkban élő majdnem minden felekezetnek otthont 
adott. A  nagyot kanyarodó pályatesten beérkezik a vonat a nagy kiterjedésű, 
bár látványosságnak épenséggel nem mondható pályaudvarra, melynek egy
szerűségét csak a pompás kilátás emeli. Innen látható a „Fruska Gora<4 hegység, 
szelíden völgybe menő ereszkedésével, a völgykatlanban meghúzódó kies fek
vésű Kamenicza községgel, túl a Dunán festői lánczolatban épült villák csoport
jával és megállapodik elől, az emlékekben, gazdag, büszkén alátekintő, péter- 
váradi várban.

A  pályaudvartól gesztenyefákkal borított, árnyékos út vezet a Petőfi- 
utcza kezdetéig, hol az Orient-szálloda mintegy határt von a város tulajdon- 
képeni városi és falusi jellege között. A  Petőfi-utczán felfelé haladva, látszik már 
a tervszerű városépítés gondolata, mely az újonnan épült és építendő házakat 
beljebb szorítja, az utcza kitágítása lévén a czél, minthogy a városnak a bács- 
megyei városokét jóval fölülmúló kereskedelmi forgalma majdnem kizárólag a 
Petőfi-utczán bonyolódik le. Odébb a Petőfi-utczának a központhoz közelebb 
eső része fekszik ; itt az Erzsébet-térbe megy át, mely mögött egy kisebb kinyúló 
és bekerített parktól eltakarva a m. kir. posta- és távíró-hivatal, ezzel szemközt 
pedig a polgári fiúiskolával kapcsolatos felsőkereskedelmi iskola áll.

Kissé odébb, bérházai közé beékelve épült az immár szinte egészen hívők 
nélkül álló örmény katholikus templom, és átellenében az Osztrák-magyar bank 
újvidéki fiókjának épülete. Az örmény hitközség bérházával szemben áll, a két 
oldalával szabad utczára nyíló és az idők patináját meglehetősen magán viselő 
kir. kath. magyar főgimnázium, a másik oldalon pedig a Pesti magyar kereskedelmi 
bank újvidéki fiókja. A  gimnázium oldalán folytatólagosan következik a tekin
télyes Winkle-palota, udvarában a sörfőző vei, ezt pedig a három hatalmas Bún- 
gyerszky-épület a gőzfürdővel, az Erzsébet-szálló és kávéházzal, melynek ugyan
csak az udvarában épült a magyar és szerb színészetnek egyaránt hajlékot 
nyúj tó Dungyerszky-színház.

Látványosság-számba megy a következő, Wagner-féle kétemeletes palota, 
és mellette a méreteiben jóval kisebb, de szereplése és működése tekintetében 
ugyancsak hatalmas ,,Maticza Szrpszka“ . (Szerb Maticza). It t  van a város leg
szebb tere, a Ferencz József-tér, melyet jobbról a hatalmas méretű róm. kath. 
templom, szemközt a róm. kath. hitközség ízléses „Vasember44 palotája, a takarék- 
pénztár szeczessziós épülete és a Mayer-féle nagy szálloda, balról pedig a monu
mentális városháza öveznek. Maga a tér köröndalakú, melynek belső részét nyáron 
a Mayer-szálló kioszktelepe díszíti, külső emelkedettebb köre pedig nyári estén
ként korzójáúl szolgál pazar kivilágításban,. a felváltva czigány- és katona- 
zenekar által szórakoztatott közönségnek.

A  hatalmas templom előtt, kissé ferde irányban áll a már 1781-ben emelt 
és újabban renovált Szentháromság szobormű.

A  Kossuth Lajos-utczán folytatva útunkat, a gör. kel. hitközség kétemeletes, 
renovált bérháza kelti fel figyelmünket, melynek folytatásaképen következnek^ 
főleg a szemközti oldalon, az ódivatú, inkább az örök időre való építkezést, semmint 
az ízlés vagy kényelem követelményeit megvalósítani akaró, gömbölyű erkélyű, 
magas tetejű házak.
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A  Kossuth Lajos-utczával keresztben áll és már messziről feltűnik vöröses 
színével a bácsi gör. kel. 'püspöki rezidenczia, mellette a —  már a Szűcs-utczában 
fekvő —  méreteiben hatalmas gör. kel. püspöki templom, melynek egyházi fel
szerelései kincseket érnek, freskói pedig páratlan művészi értékkel bírnak. 
A  templomnak, mely az azt környező óriási kiterjedésű telek közepén foglal helyet, 
kiegészítő része a gör. kel. egyház kétemeletes bérpalotája, melynek első eme
letét a szerb olvaskör foglalja el; a másik, a Zmaj-Jovanovics-utczába nyúló 
területen emelkedik a szerb főgimnázium, melynek főhomlokzata azonban az 
udvarra néz.

A  Szűcs-utczán végighaladva, a Hán-térre érkezünk, melylyel szemben 
a gör. kel. egyház elemi fiú- és leány-, valamint polgári leányiskolája terül el, az 
udvarban pedig régi cziril feliratokkal tele sírok között az újabb gör. kel. templom.

Feljebb haladva, kezdődik a Búza-tér, a város gabonaforgalmának színtere, 
végén a gör. kel. egyháztól felállított hatalmas kőkereszttel. Íg y  érünk ki a 
Temerin-útra, a gabona-negyedbe, hol nyáron már a hajnali órákban kezdődik 
a szakadatlan sürgés-forgás.

A  Temerin-út a város leghosszabb útja, mely a lakóházakból lassanként 
magtárakba megy át. Ezen túl a Ferencz József-csatorna felügyelőségi épülete 
következik, majd a csatornán átvezető fahídról a vasúti híd és távolról a czigány- 
telep agyagos, nádfödeles gunyhói, a nagyrétnek még lecsapolatlan ingoványai, 
és egészen távok domb tetején, a puskaporos-torony látszik.

Ha már most a Búza-téren át visszamegyünk, a gör. kath. templom mellett 
visz el útunk; itt áll az ódivatú papiak; innen bepillantva a Laktanya-utczába, 
megragadja figyelmünket a város háziezredének, a cs. és kir. 6-ik gyalogezrednek 
négyszögű óriási emeletes kaszárnyája, azon túl pedig, a Szent János-téren át
haladva, a már körűlépített és most már alig használt egyik gör. kel. temető.

A  görög katholikus templommal rézsút szemben az ág. ev. egyházközség 
egyszerű temploma látszik, mögötte az ág. ev. elemi iskolával. Fölfelé haladva, 
most már a Thököly-Imre-utczán, csakhamar feltűnik a ref. egyházközség tem
ploma, az előtte levő csinos kis virágos-kerttel.

Az Alkotmány-utczába betekintve, egy igénytelen külsejű, földszintes ház 
udvarában van a bácskai nábobnak, Dungyerszky Lázárnak óriási Zsófia-gőz- 
malma, mely már egyszer leégett.

Így  haladva, kiérünk a I I .  Rákóczi Ferencz-utra, hol az izr. hitközségnek 
Baumgarten budapesti műépítésztől tervezett, tornyos és kupolás remek zsina
gógája, balról az elemi iskolával, jobbról pedig a hitközség hivatalnokai számára 
épített kétemeletes palotájával, kellemesen ragadja meg a figyelmet. A  I I . Rá- 
kóczi-Ferencz-úton haladva, az izr. templom oldalán, a csak nemrégiben 
nyitott Honvéd-utcza sarkán, feltűnik a m. kir. adóhivatal, a vámhivatal, ennek 
legénységét és raktárát magában foglaló csinos vámpalota. Az út másik oldalán, 
a szintén hatalmas Háfner-féle gőzmalom ragadja meg figyelm ünket; szintén 
udvarban fekszik, melynek nevezetessége, hogy ártézi kútja a város legjobb 
ivóvizét szolgáltatja.

Az út vége felé a rom. kath. egyház leányegyháza, a Rókus-templom áll, 
mellette a r. kath. népiskolával, míg a másik, a nagyobbik, a nagytemplom 
udvarában áll a fiúk részére, az Andrássy-utczában levő zárdában pedig a leányok 
részére.

A  Rókustól valamivel odébb áll a város nyilvánossági jelleggel felruházott 
kórháza, előtte a ,,M aria Valerianum^-n&k nevezett szegényház.

Az út itt hirtelen kiszélesedik, és baloldalán az Epres-utczával kezdődő 
színmagyar kerületbe visz, mely utczáú az izr. temető kupolás halottasháza 
zárja el, jobboldalról pedig a Ferencz József-honvédlaktanya folytatja. A  vám
sorompón kívül fekszik a róm. kath. és a vele összefüggő, együttes ág. ev. és ref. 
temető, a szemközti, csak még nemrégiben vásártérnek szolgáló területen pedig, 
a még épülés alatt levő, impozáns ártézi fürdő. Előtte, közvetetlenűl a Futták 
község felé vezető országút útteste mellett, húzódik el a Kálvária, a végén egy 
kisebb, lapostetejű, meztelen kövű kápolnával. A  Kálváriával szemközt a város
tól, a tisztviselőtelep czéljaira átengedett területen immár felépült az első lakó
ház, melyet a többi is mihamarabb követni fog.

A  város jövőbeli fejlődésének perspektíváját még az ugyancsak épülés 
alatt álló közkórház tervszerű elhelyezése mutatja, pavillon-rendszerben.

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bács-Bodrog vármegye. 14
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Ezen túl következnek baloldalon a városi szőlőtelepek százai; a vasúti 
töltésen túl, egymás mellett, egészen a Dunáig húzódnak e telepek, virágzóvá 
tévén a város gyümölcskertészetét, híressé és jövedelmezővé bortermelését.

A  városba visszatérve, még a Duna-utczán kell végigmennünk, mely egész 
kis városligetet alkotó parkba v e z e t ; ennek közepén fekszik az Erzsébet-tó, az 
Erzsébet-szigettel és ligettel. A  parkkal szemben, a régi park területén, a nagy
ságával feltűnő m. kjr. Törvényház terűi el, egybeépítve a fogházzal.

Tovább haladva, már a Dunához érkeztünk, melynek partján balfelé 
folytatva sétánkat, a Dunagőzhajózási társaság állomása előtt haladunk e l ; csak
hamar feltűnik a selyemgyár, kissé távolabb a gázgyár, és végűi a Perencz József- 
csatorna zsilipje. Ezen túl a füzeserdő következik, melynek elején áll a minden 
modern követelményt megvalósító közvágóhíd, saját jéggyárával.

A  park végéről jobb felé térve, sánczok között megyünk a Sánczvárosba, 
hol a péterváradi cs. és kir. 70-ik gyalogezred kiegészítő laktanyája ép ü lt; a gya
logjárón folytatva útunkat, odaérünk a dunai fahídhoz, mely —  míg a tél be nem 
következik —  a közlekedést Pétervárraddal, és általa az egész Szerémséggel 
lebonyolítja. A  Sánczvároson végighaladva, az immár részben lecsapolt Limán 
még mindig szagával hívja fel figyelmünket, bár remélhetőleg már nem soká. 
Az előtte felállított gépház, mely a víz szivattyúzására van berendezve, Ú jvidék 
e régi, kellemetlen nevezetességének mielőbbi teljes kimúlására nyújt remé
nyeket. It t  van a másik gőzhajó-állomás, a máv. hajóállomása ; a gyalogjáróval 
is ellátott és négy kőoszlopon nyugvó vasúti híd, és túlnan az alagút látszik.

íme, Ú jvidék sz. kir. város külső képe ; az új városi szabályozási terv szi
gorú keresztülvitele van hivatva a várost a legmodernebbek közé emelni. Nincs 
távol az az idő, a mikor Ú jvidék előnyös fekvése, közgazdasági és kultúrális 
intézményei következtében a Délvidék egyik legnépesebb, legszebb és legrende- 
zettebb városa lesz.

{F orrá sok  : budapesti országos levéltár, bécsi cs. és kir. hadi levéltár, bécsi cs. és kir. 
közös pénzügyminiszteri levéltár, újvidéki városi levéltár, bácsbodrogvármegyei levéltár, kalocsai 
érseki levéltár, újvidéki rom. kath. és ref. hitközségi levéltár).



ZENTA.

Eredete és 
elpusztúlt 

szomszédai.A  mai Zenta egykor virágzó, de a mohácsi vész után földig lerombolt 
kilencz régi magyar községnek gyűjtőnév alatt való feltámadása.

Annak a területnek, mely a Tiszától nyugat felé tíz kilométer szé
lességben, harmincz kilométerre nyúlik be Bács-Bodrog vármegye 
szívébe, s mely ma ,,Zenta rendezett tanácsú város és határa“  el

nevezés alatt ismeretes, messzeterjedő, hepe-hupás síkságain négy évszázaddal 
ezelőtt lüktető élet uralkodott.

Azóta végigszenvedte e vidék a törökök dúlását, a nemzetiségi és felekezeti 
véres czivakodásokat, az oligarcha földesuraktól elnyomott jobbágyság lázadá
sait, forradalmak tüzét és a sors ostorának e rémítő csapásai alatt rombadőlt az 
egykor szabad királyi városi jogokkal felruházott Szintarév. Elpusztúlt a vidék s 
elomló hantok alá temetkezett a Szintarévet környező kilencz község : Kis- 
Batka, Nagy-Batka, Mágócs, Csésztó, Likasegyháza, Tornyos, Kevi, Kalocsa,
Karjad. Nem maradt utánuk más, csak a név, melyet máig megőrzött az emléke
zés és az a kő, melyet itt-amott felvet néha a mélyen járó ekevas . . .

De az eltemetett községek helyén ma nyüzsgő város, s ennek élénk szállá
sai, tanyái emelkednek. A  mohácsi vészszel megszakadt fejlődés új erőre kapott.

Zenta magja a Tisza mellett fekvő, s hivatalosan ,,belterü letnek keresztelt a  mai város, 
város. Ennek kiegészítő részei a hivatalosan „kü lterü letin ek  nevezett határban 
szétszórt tanyák és tanyacsoportok, melyek részben az elpusztúlt helységek 
neveit örökölték, mint pl. Tornyos és K ev i ; részben egyéb helyi nevezetességük 
juttatta őket elnevezéshez, mint : Felsőhegy, Híressor ; részben végűi a hivatalos 
pontosság hintett rájuk keresztvizet s adott nekik ilyenfajta neveket, mint :
Alsó-külső járás, Belső-középső járás.

A  város eredetéről pontos adatok a legújabb időkig hiányoznak. A zt sem 
tudjuk határozottan eldönteni, mikor és mennyi időn át, melyik vármegyéhez, 
Csongrádhoz, Csanádhoz vagy Bácshoz tartozott-e, bár az adatok arra mutatnak, 
hogy leghúzamosabban Csongrád vármegyének volt a kiegészítő része. 1246-ban, 
különösen pedig 1412-től kezdve^ több ízben Csanádhoz tartozott.

A  vidék kedvező fekvése és az elég sűrűn előforduló őskori leletek arra eiső nyomok, 
mutatnak, hogy Zenta már a legrégibb korban, mihelyt az alföldi édes-vizű tenger 
lehúzódása ezt lehetővé tette, tanyájáúl szolgált az őskori embernek.

A  leletek évezredekről tesznek tanúságot. A  várostól alig negyedórányira, 
az úgynevezett alsóhegyi szőlőkben, de egyebütt is, több ízben bukkantak 
kőszerszámokra, régi cserepekre s egyébb kőkori leletekre. A  vidéken talált bronz
karika és fibula, kelta kőkoporsók, jazig lovastetem, továbbá római s más népek 
feltárt sírjai és egyéb emlékek mutatják, hogy e termékeny területet, mely a 
nomád élet és később a földmívelés minden előnyeivel kecsegtetett, már a leg
régibb korban sem hagyta pusztán, elhagyatva a számító ember.

Egyfelől a Tisza vízi útja és —  akkor még —  halban gazdag vize, más
felől a végetérhetlen termékeny föld, a város magas és védett fekvése, a mely 
megoltalmazza a lakosságot az árvíz veszedelemtől, kitűnő tanyát teremtett az 
itt megtelepült ősembernek.

Az a föld ugyanis, a hol most Zenta városa fekszik, a neocón-korban hullá
mos és vizenyős síkság volt, a mit a mai Zentától kelet és nyugat felé egy-egy

A  'vidék 
leírása.
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Története.

Az Árpád
kori város.

A  budai káp
talan birto

kában.

Sz in tarév 
mezőváros.

órajárásra fekvő emelkedések határolnak: keleti oldalról a torontáli csókái 
partok, nyugati oldalról a Telecskai dombok, vagy mint a nép nevezi: Orom
partok. Ez az ingoványos terület csak a folyam-rendszerek erősebb kialakulásá
val vált lakhatóvá. A  két távoli part között messzeterjedő hullámsíkok és éjszak
ról délre lejtő terrászszerű emelkedések teszik jellegzetessé e vidéket, melynek 
szelíd hajlású völgyeit a Tisza partszaggatásai rongyolták veszélyes, szakadékos, 
itt-ott meredek partokká.

A  mai város ilyen, délnyugatról éjszakkeletnek kiszögellő, négy-öt méter 
magasságú, a nép nyelve szerint fok-nak nevezett emelkedésen épült, melynek 
alsó talaja valami lemosott, lősznemű, sárga agyagfajta, a mit a nép sárgaföldnek 
nevez. Ez gazdag tárháza a beléje temetett ősállatok óriási csontjainak, őskagy
lóknak, ma is mindennapos szárazföldi és vízi csigáknak, megkövesedett faágak
nak, fakérgeknek, melyek ásás, ártézi kútfúrás, halászás s egyéb alkalmakkor 
még ötven méter mélységekből is kerülnek elő, mind a Tisza fenekéről, mind az 
altalajból. A  ,,fok“  feltalaja itt-ott szikes, legtöbbször kifogástalan humus.

Az egykori édes tenger hullámai, mint szigetet, majd mint félszigetet övez
ték a volt tengerfenék e kiszögellő részét, hallal bőven látva el a lakosságot.

A  idők folyamán mindjobban lehúzódó vizeket hatalmas nádasokkal, sás
sal és egyéb vízi növényekkel buján borított mocsarak váltották fel, melyeknek 
növényi termékeiből a z . egykori lakosság —  mely szétszórt halász tanyákban 
lakhatott, —  elég tüzelő-anyagot s primitív, földbevájt lakóházaihoz pedig jó 
fedőanyagot talált.

Középkori írók arról tesznek említést, hogy a Tisza mentét végesvégig 
nádasok borították, s így volt ez Zenta környékén is. 1704-ben, —  mint I I. 
Rákóczi Ferencz memoárjaiban megjegyzi —  midőn a kuruczok Zentán meg- 
fordúltak, a szerb lakosság a várost környező roppant nádasokba bújt, melyeket 
is a menekültekre kegyetlenül rágyújtottak. 1849 gyertyaszentelőjén a várostól 
éjszakra elterülő, s mélyebben fekvő Nagyrét, a szerbek elől menekülő magyar
ságnak nádasaival nyújtott menedéket. A  nádasok birodalmát csak a legújabb 
időben, —  1853-tól fo lytatott szorgalmas munkával —  tették túlnyomó nagy 
részében mívelésre alkalmassá az ármentesítő társulatok.

Zenta mai helyét a X V I I I .  század első felében foglalta el, mikor a lakosság 
telepítésekkel újból megszaporodott. Az Árpád-kori város, s később is a mohácsi 
vészszel bekövetkezett pusztulásig, a mai várostól délre feküdt. Erre mutat az, 
hogy a mai város éjszaki része mintegy 20 hold kiterjedésű temető fölött épült, 
a mi a mohácsi vész előtti korból származik. A  temető még nincs felkutatva. 
Építkezés közben azonban lóval együtt eltemetett tetemre, nemez-süvegre, 
hamvvedrekre bukkantak, melyek 300— 400 éves temetőről tesznek tanúságot. 
A  legkésőbbi lelet egy Bocskay-korbeli öltözetbe burkolt tetem (látható a közs. 
gimnázium múzeumában), a mi azt bizonyítja, hogy a temetőt a mohácsi vész 
után is használták. Tekintve azonban a régibb leleteket s azt, hogy Zenta lakos
sága a hódoltság korában állandóan öt-hatszáz lélekre rúgott, a kik ily  óriási 
terjedelmű temetőt rövid másfélszáz év alatt meg nem tölthettek, bizonyosra 
kell vennünk, hogy e temető a mohácsi vész előtti korból, a város aranykorából 
származik, s használata a X V II .  század közepe tájáig terjedhet. Az 1696-iki 
zentai csata után az építkezés már mai helyén vette kezdetét, a miről írásos 
bizonyítékok vannak.

Zenta 1216-ban már virágzó helység, melynek klastroma van. Ez évben 
bizonyos Saul ispán özvegye I I .  Endre király jóváhagyásával a klastromnak 
birtokot ajándékoz. 1246-ban Szintarév a Tisza túlsó partján a hatalmas Csa- 
nád nemzetség birtoka, s Csanád megyéhez tartozik.

Mikor került Zenta a Csanád nemzetségtől a budai káptalan birtokába, 
nem tudjuk. Tény, hogy Nagy Lajos alatt 1367-ben már a budai káptalan birtoka 
gyanánt szerepel Csésztóval együtt, holott 1350-ben még Csésztó is valami 
Gombkötő Lőrincz nevű nemes emberé.

Zenta már ekkor mezőváros. A  X IV — X V . századbeli oklevelek ,,civi
tás4 4-nak említik. A  budai káptalan fennhatósága alatt eléri aranykorát. Mint 
tiszai rév, élénk kereskedelmi forgalom középpontjába esik. Abból a korból 
fennmaradt néhány oklevél, végrendelet tanúsága szerint, a lakosság boldog, 
vagyonos. Az ipar kifejlődött, s védelmére több czéh áll fenn, melyek 1506 után 
ugyanazokkal a jogokkal vannak felruházva, mint a szegediek.
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II. Ulászló 
adomány- 

levele.

A  hatalmasan fejlődő város csendes nyugalmát 1470 körűi a Szegeddel poigárháború 
vívott valóságos háború zavarta meg. A  budai káptalan megbízottai ugyanis a ZCgCÍ 
szegedi polgárokat, a kik szerémségi szőlőikből Zentán keresztül szállították 
haza termésüket, jogtalan vámokkal terhelték meg. A  szegediek panaszszal 
fordúltak Mátyás királyhoz. Mátyás figyelmeztette a káptalant, hogy a jogtalan 
vámszedést szüntesse meg. A  káptalan ügyet sem vetett az intelemre. Erre 
Mátyás felhatalmazta Szeged városát, hogy Zentát foglalja el.

Szeged élt e hatalommal, s 1475-ben Zentát fegyveres erővel megtámadta, 
s erős küzdelem után bevette.

A  káptalan azonban nem nyugodott bele a helyzetbe, hanem Szeged váro
sát beperelte. A  per Báthory István országbíró előtt fo lyt le, s egyezséggel 
végződött. E szerint Szeged visszaadta Zentát a káptalannak, viszont a káp
talan kötelezte magát, hogy a mennyiben az újonnan megállapított vámdíjté
teleket megszegné, esetenként 100 márka pénzbírságot fizet.

Bár a per egyeszséggel végződött, a káptalan abban nem nyugodott 
meg, hanem kibúvót keresett, a mi azonban I. Mátyás alatt nem sikerűit neki,
I I .  Ulászló engedékenyebb volt. 1494 októbor 21-én Erdélyből jövet Zentánál 
kelt át a Tiszán, s részben ekkori benyomásai, részben a budai káptalan későbbi ® ^ sasá 
örökös utánjárása és kérvényezései következtében 1506-ban az akkor már 
virágzó Szintarévet szabad királyi városi rangra emelte.

Az adománylevél hű fordításban a következő :
,,Mi Ulászló, Isten kegyelméből Magyar- és Csehországok királya stb. ez 

oklevelünk által tudtára adjuk mindazoknak, akiket illet, hogy az irántunk álta
lában és egyes tagjaiban egyaránt hűséges, tiszteletre méltó budai káptalan 
amaz alázatos kérelemmel járúlt elénk, hogy mi az ő Csongrád vármegyében 
fekvő, Szinta nevű községét, mely a viszálykodók gyakori és különféle támadásai 
és olykor a hatalmasok foglalásai következtében hihetetlen módon pusztítatott, 
mely azonban most, —  állításuk szerint, —  újból kezd kissé emelkedni és pol
gárai, kik jelenleg lakják, Isten nevének dicsőítésére az egyház gyarapításán 
fáradoznak, a község erősebb gyarapodása végett bizonyos különös és pedig 
alább következő adományokkal, szabadságokkal és előjogokkal érdemesítjük 
megajándékozni. Minthogy a katholikus királyok és fejedelmek lelkének egyéb 
gondjai és aggályai között, mindenekfölött leginkább az Isten egyházaira irá
nyúi a legtöbb figyelme, azért nemcsak az egyházak addigi jogait sértetlenül 
megvédeni, hanem nekik minél több előnyt és hasznot szerezni előrelátó buzga
lommal törekszenek : ennélfogva az előbb említett káptalan érintett kérvénye 
királyi jóindulattal kegyesen meghallgattatott és annak hely adatott, akarván 
a mi felvállalt királyi kötelességünknél fogva magának a felséges Isten nevének 
dicsőségét emelni és növelni, kitől minden jó származik és a kinek kegyelméből 
emeltettünk elül nevezett országaink királyi méltóságának polczára. Tehát 
az elül nevezett budai káptalant és annak szintén előbb említett községét és az 
abban lakó polgárokat különös királyi kedvezményekkel és különös adomá
nyainkkal szívesen támogatjuk. Midőn tehát ez előzmények megfontolásánál, 
valamint különös hitünknél és fogadalmunknál fogva, melylyel az igen boldog 
apostolok feje, Szt. Péter iránt, —  kinek dicsőséges neve és védnöksége alatt 
alapíttatott és létezik az elűlnevezett káptalan, —  viseltetünk és tartozunk, 
az elül érintett Szinta községet és jelenleg ott lakó és tartózkodó polgárait szilárd 
elhatározásunk és királyi hatalmunk telje, valamint különös kegyelmünk fo ly
tán összesen és egyenkint, minden kivétel nélkül, ugyanazokkal a javakkal, 
szabadalmakkal és előjogokkal, melyekkel másik városunk, Szeged, akár tőlünk, 
akár valamely királyi elődünktől volt vagy van kitüntetve, s azokkal él, ellá
tandó, megajándékozandó és díszítendő: örökre ellátjuk, megajándékozzuk, 
szabadalmazzuk és díszítjük. És azonkívül bőséges kegyelmünknél fogva ugyané 
Szinta községnek, melyet ezentúl „város“  névvel nevezendőnek rendelünk, és 
ezidőbeli valamennyi polgárainak kerek pecsétet engedélyezünk, s kegyesen 
megengedjük, hogy ez akár ezüst, akár réz, akár más alkalmas érczből készít
tessék és csináltassék, s ebbe az ő védőszentjük, Szent Péter két kulcsa kereszt
alakban egymásra téve és felülről lefelé nyúlva, alúl pedig annak mindegyik 
végénél egy-egy hal, mely közönségesen kecsegének neveztetik, fejőkkel egy
más felé állítva, a kulcsok között pedig egy virágzó kalász, a körben futó szé
leken pedig e felírat : ,,Sigillum Civitatis Zyntha“  legyen bevésve. Felhatal-
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mázzuk őket, hogy ezután valamennyi okmányuk, melyeket a nevezett község 
és polgárai bármily alkalommal kibocsájtani fognak, e mindörökké törvényes 
pecsét alatt bocsáttassanak ki, s megengedjük, hogy ez okmányok ép oly erővel 
bírjanak, a minővel Szeged városéi bírnak. Megengedjük végre, hogy elűlnevezett 
község és említett összes polgárai az előbb érintett pecsét alkalmazásánál nyil
vános és magán okmányokon, akár beiktató, akár törvénykezési, akár kivált
sági és bármely más okiratokon, azonkívül bármely ügyes-bajos dologban, 
örökségi és polgári ítéleteknél, de csak ha igazságosak és törvényesen hozattak, 
végre gondnoksági és követségi ügyekben, épúgy mint elül nevezett Szeged 
városunk, mindörökre vörös viaszkkal éljenek ; azonfelül egészben és egyenként 
véve ugyanazokat az elüljegyzett szabadságokat és előjogokat, melyekkel előbb 
említett Szeged városunk van felruházva, mindörökre s magyar birodalmunk 
határain belül bármely helyen, minden időben, együttesen és külön véve, biz
tosságban és szabadon használják és élvezzék és azoknak örvendjenek, mihez 
ezen oklevelünk által, melyre titkos pecsétjeink közül, mikkel az okmányok 
hitelessége és érvénye végett, mint Magyar-ország királya élünk, függő alakban 
a középső van felfüggesztve, újból beleegyezésünket és jóváhagyásunkat adjuk. 
Kelt Budán, Havi Boldogasszony ünnepe előtti vasárnap, ezerötszázhatodik 
évben, magyarországi uralkodásunk tizenhatodik, csehországi uralkodásunk 
harminczhatodik évében. “

A  pecsétet mai napig használja Zenta városa, azzal az eltéréssel, hogy a 
két kecsege elmaradt s a körírat nem „Sigillum Civitatis Zyntha“ , hanem : 
,,Bács-Bodrog vármegye Zenta rendezett tanácsú város, 1506— 1902“ , mely 
számok közül az első a szabadalmi oklevél keltének évét, 1902 pedig azt az év
számot jelzi, mikor a város e pecsétet újra használatba vette, illetve több pél
dányban sárgarézbe vésve, ismét elkészíttette.

A  többi emlék eltűnt. A  fejlődés megszakadt. 1514-ben Dózsa György 
lázadása fenyegette a várost. 1526 után pedig fekete pusztulást hozott a mo
hácsi vész e városra is. Kem ál pasaládé, török történetíró, Verancsics Antal és 
Szerémi György műveiből tudjuk, hogy Mohács után Szintarév is osztozott a 
Délvidék gyászos sorsában. A  törökök földig lerombolták. Lakóit részben legyil
kolták, részben szétkergették, vagy rabszíjra fűzve elhurczolták. A  lakosság 
szétfutott és hosszú időkön át nem tanyázott itt más, mint nehány később ide
telepedett szerb pásztor és halász.

Szinta sorsára jutott a környékbeli kilencz többi helység is, melyeket fen
tebb felsoroltunk. Tornyos volt talán az egyedüli helység, mely nem pusztúlt 
el mindjárt a mohácsi vész után, hanem megvárta, míg Cserni Jován, a fekete 
czár martalóczai s a trónért viszálykodó pártok döntik le temploma tornyát.

A  mohácsi vész után, a X V II .  század első éveiben, Szintának 600— 700 
lakosa volt, mind szerb telepesek. A  törökök Zentát a szegedi szandzsákság 
szegedi kerületébe (nahije) osztották be vidékével együtt. Csak Tornyos tarto
zott a szabadkai nahijébe. A  török kisebbfajta erődöt épített a város alá, mely 
az első zentai csata alkalmával a törökök végső menedékéül szolgált. A  város ez 
időben kétfelé fizette az adó t: Csongrád vármegyének magyar részre s a török 
uraknak is, a mi a szerb lakosság részéről szinte hihetetlennek látszik,

Zenta akkori állapotát megvilágítja az a levél, melyet Szeged városa 
1649-ben a budai káptalannak küldött :

,,Szénta városa Csongrád vármegyében, mostani rátzok Lakóhelye, holott 
török kastély is vagyon építve ; mivel régi levelünkből nyilván kitetczik, hogy 
a budai nemes káptalanhoz tartozandó jószág : lélekismeret ellen való dolognak 
ítélénk lenni, ha az anyaszentegyház jószágát tudva eltitkolnánk. Azért annak 
bizonyítására jelen levelünket is felküldjük, stb. Mező Szögedi Fő Bíró Vas 
István és esküttek.“

A  budai káptalan nem sok hasznát látta a levélnek. Azonban egyéb vonat
kozásain kívül fontos e levél azért is, mert ez időtől kezdve nevezik a várost 
állandóan Szántának, illetőleg Zentának. Eddig Zinta, Szinta, Zyntharew volt 
a neve. A  magyar történeti kútfők közül ez a levél nevezi először Szántának. 
Igaz, hogy Kemál pasaládé is Szántának írja már azonban neki a török sereg 
szerb tolmácsai adtak a város neve felől felvilágosítást s ez magyarázza a hang
tani elváltozást. A  később 1750 körül visszatelepülő magyarság azután átvette a 
megváltoztatott Szénta nevet, mely a legutóbbi időben gyöngült Zenta névvé.
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A  török hódoltsági szervezet 1686 körűi Buda visszafoglalása után fel- a  hódoltság- 
homolván, Zentát az ez időben alkotott tiszai határőrvidék szervezetébe kap- megszűuése- 
osolták s így maradt 1741-ig. A  török hódoltság megszüntetésében Zenta ne
vezetes szerepet játszott és pedig először 1686 október 15-én.

Ez időben De la Vergne tábornok Szeged városát ostromolta. SzulejmánAz első zentai 
török nagyvezér, hírét vevén Szeged veszedelmének, Péterváradról, a hol addig csata‘ 
állomásozott, legott megindúlt Szeged felmentésére. Az ostromló keresztények 
értesülvén a nagyvezér közeledtéről, Barkóczy Eerencz és Veteráni tábor
nokok azonnal eléje siettek. 1686 október 15-én a zentai oromparton történt 
a találkozás, a honnan a török csakhamar beszorúlt a sánczok közé a városba.
Innen is kiverték, mire vad futásban keresett menedéket.

Szülej mán nagyvezér zentai vereségének hatása alatt a szegedi vár meg
hódolt, a minek következése az egész Tisza-Duna-köz felszabadulása lett. A  vidék 
azonban ezután is megmaradt a hadak útjának. 1693-ban Thököly Imre zentai 
foglyokat cserél ki török foglyokkal. A  világhírű második zentai csata vo lt az, 
a mely 1697 szeptember 11-én a törököt végleg kiűzte a Tisza-Duna közéről.

A  csata kimenetelére sokan döntő fontosságúnak ítélik a várostól délre, Agzz®^ai 
mintegy negyedórányira fekvő Porond vagy Porongy szigetet, azt állítván, 
hogy e sziget a folyón való átkelést nagy mértékben megkönnyítette, s azért 
kísérelte meg a szultán a végzetes átkelést, mely a csata kimenetelét előre meg
pecsételte. A  csata emlékét hosszú időn át minden év szeptember 11-én a szigeten 
ünnepelték meg s emlékezés okáért a beerdősített sziget közepére nyolcz nyárfa 
alá felállították a zentai győző, Jenő herczeg emlékoszlopát, melynek tetejéről 
valaki már lelopta az érczsisakos, vas vértes vitézt.

Egykorú térképekből nem tűnik ki, hogy ez a sziget megvolt. A  monda 
is azt tartja, hogy a sziget elesett törökök holttestéből keletkezett : a nagymeny- 
nyiségű holttestet beiszapolta a Tisza. A  sziget alakulatából, mély fekvéséből, 
a szakadékos zentai parttól való csekély távolságából is az látszik valószínűnek, 
hogy a sziget újabb alakulás. Közönséges vízállás mellett nem sziget, még csak 
nem is félsziget, hanem egyszerű, egy méter magas emelkedés.

Nem valószínű tehát, hogy e sziget lett volna a zentai csata döntő fontos
ságú tényezője. Egykorú térképekből, feljegyzésekből és a fentebb említett 
mondából azonban bizonyosnak látszik, hogy a török a mai Porond vagy —  
zentai nyelven —  Porongy szigetnél kelt át a Tiszán, a minek magyarázata 
abban kereshető, hogy az 1907— 8. évi kotrások előtt a Tisza e helyen, rendes 
vízállás mellett átgázolható volt.

A  nagy csata után ismét kihalt a vidék. I I .  Rákóczi Perencz kuruczai 
többször megfordúltak itt az ellenségeskedő ,,ráczok ijesztgetésére44, azonban 
nem sok eredményt értek el, mert itt nem lehetett pusztítással senkit megijesz
teni. Puszta volt itt minden. ,,Szintán“ alúl, két heti járásra sem talált az ember 
mit enni.

A  kurucz szabadságharcz után csendes határőrvidéki élet veszi kezdetét, széntai sáncz. 
A  városban granicsárok tanyáznak. A  torontáli oldalon még a török az úr.
A  várost ekkor ,,Széntai Sáncz44-nak nevezték. A  lakosság száma 1000 lélekre 
tehető. I I I .  Károly az 1715 : XC I. t.-cz. alapján tiszai vámszedés czéljaira har- 
minczadhivatalt állított fel.

A  török végleges kiűzése után, az 1741 : X V I I I .  t.-cz. 3. §-a megszüntetvén Zentát a 
az eddigi határőrvidéket, Zentát is a vármegyébe kebelezik, a mi miatt a szerb VkebeiSkbe 
lakosság, mely addig szabad élethez szokott, lázadásokban tört ki. Mária Terézia 
a lázadás lecsillapítása czéljából a volt granicsár-tiszteket nemesekké tette.
Nem használt. A  lázongás nemhogy csillapodott volna, de nagyobb erővel tört 
ki. Számosán felkerekedtek, s kivándoroltak az orosz Besszarábiába, a hol új 
Zenta nevű községet alapítottak, mely ma is megvan.

Ekkor Mária Terézia 1751. június 28-iki oklevelében Zentát más kilencz a  kamarai 
községgel együtt a vármegyéből kiszakítja, s önálló „szabadalmazott tiszai kerulet kora* 
kamarakerületté44 teszi. A  szerbek egy része ebben megnyugodott, nagy részük
nek azonban ez sem tetszett. Nekik egyáltalában nem kellett a polgári élet, mert 
az az ő nemzeti különállásuk és érdekeik csorbítására vezethetett. További 
katonai szolgálatra jelentkeztek tömegesen, s ezeket át is telepítették az újon
nan szervezett nagykikindai határőri kerületbe, a bánáti oldalra, s ezzeJ a zentai 
szerb lakosság száma alaposan megfogyott.
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A  távozó szerbek helyét hamarosan betöltötték az érkező magyarok és 
tótok, akik 1745-ben kezdtek Zentán megtelepedni. 1755-ben már templomot 
és parókiát építettek. A  templom 1769-ben leégett, s akkor emelték helyette 
1770-ben a ma is fennálló Szent István-templomot.

Ez időben a szerbek kivándorlása következtében magyar 1170, szerb 
csak 550 lakott a városban. A  tótok elmagyarosodtak. Az 1785-ben betelepített 
szaporogi kozákok szintén beleolvadtak a magyarságba, úgy hogy a város la
kosságának további fejlődése a magyarság javára történt. Ma már a lakosságnak 
csak 2*5%-a nem magyar anyanyelvű, de magyarúl mindenki tud.

Az 1751-ben kibocsátott szabadalmi oklevelet 1774 augusztus 1-én kö
vette a második szabadalomlevél, mely az elsőt megerősítette, s a szabadalma
kat a betelepült magyarokra is kiterjesztette. Az 1790 : V II . t.-ez. a szabadal
mazott tiszai kamarai kerületet koronakerületté, kincstári koronái jószággá 
tette, s e törvény életbeléptetésével előállott új viszonyok szabályozása czél- 
jából 1800-ban megjelent a harmadik szabadalom-levél.

E koronakerület, melyhez Zenta is tartozott, ügyeit a vármegyétől füg
getlenül intézte, s évenkint bizonyos összeget fizetett a kincstárnak. 1848-ban 
teljesen megszűnt, s ekkor Zentát is a vármegyéhez csatolták, a váltságdíjat 
azonban, 2.600,000 koronát, csak 1870-ben fizette ki a kerület. Felszámolása 
még most is tart, s talán hamar vége is lesz, ha a pörökbe bele nem fullad.

A  kamarai kerület szabadalmas viszonyai közt gyorsan halad a fejlődés. 
Még 1751-ben Mária Teréziától nyerte a város a két országos és a hétfői heti vásárt. 
1871-ben kapta a másik két országos és pénteki hetivásárját.

1769-ben óriási tűzvész pusztított a városban, mely alkalommal 729 épület 
égett le. Azonban kincstári segítséggel hamarosan kiheverte a város a csapást. 
Egy év sem telt belé, s az elpusztúlt ^épületek újra felépültek.

Ez időben alapították a városi levéltárt.
A  rendszeres közigazgatás, a tanítók és orvosok nagyban előmozdították 

a város jólétét. Szokás szerint egyik évben szerb, másik évben magyar volt a 
bíró. 1780-ban kétosztályú fiú- és 1828-ban már külön leányiskola van Zentán.

A  lakosság vagyonosodott. A  végtelen közös legelőkön ezrével tenyészett a 
szarvasmarha, ló, juh, sertés, s egyéb háziállat. Ma híre sincs az egykori nagy
arányú állattenyésztésnek. Ekkor vetették meg a mai szállási élet alapját.

A  kereskedelmet görögök és törökök űzték, míg a zsidók, a kik 1751 óta 
községi engedélylyel letelepedtek, csak iparral foglalkozhattak. A  X V I I I .  század 
vége felé azonban a görögök és törökök kivesztek.

Az ipart a ezéhrendszer gyámolította. Nevezetesebb volt a csizmadia-, szűcs-, 
ács-, kovács-, takács-, lakatos-, asztalos-, üveges- és esztergályos-ezéh. A  ezéhek 
korát ma is visszasírják az iparosok, a kik valaha tehetős, jómódú polgárai 
voltak Zentának, most pedig a tőke és munka morzsoló kövei között egyre szá
mosabban jutottak és jutnak koldúsbotra. A  ezéhmegszüntető 1860. évi nyílt 
parancs alapján alakúit összes ipartestületek 1866-ban memorandumot is 
terjesztettek fel az országgyűléshez a ezéhek visszaállítása iránt. Persze siker
telenül. E X V I I— X V I I I .  századbeli ezéhek Zentának 1751-től számított 
újraébredése után keletkeztek, s nem a mohácsi vész idején elpusztúlt ezéhek- 
nek a folytatásai.

Igen kifejlett volt a vízimalomipar. Még a plébánosnak is volt malma.
A  városnak ez időben állandó katonasága s katonai szállítóháza volt.
Ez időben, 1800 után alapították a ma is fennálló Epreskertet kertészeti 

czélokra. A  város utczái gondozottak s fásítva voltak. 1813-ban a fenntartott 
három iskola számára szép nagy épületet emelnek, melyet 1880-ban bontottak 
le. 1820-ban nyílt meg az első gyógyszertár.

1822-ben fo lyik  az első járásosztási per, mely a lakosság veszedelmes for
rongásának lecsillapítása végett a városra kedvezően végződik, s Zentát fejlő
désében nem gátolja.

1830-ban beüt a nagy kolera. Naponként 70— 80— 100 koporsót visznek 
ki a temetőbe. De a város ezt is szépen kiheverte.

Az 1848— 49-iki szabadságharezban szomorú szerep jut Zenta városának. 
Mint a Tisza-Duna-közi Délvidék egyik legnagyobb magyar városa, 1848-ban 
rendezett tanácsú város lett, s mint ilyen, katonaságot kapott : Demcsa János 
parancsnoksága alatt a kalocsai nemzetőrség, vagy másként sárközi zászlóalj
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őrködött a városban, s ez lett volna hívatva a szerb felkelőket a várostól távol
tartani. A  védelem könnyebbsége végett sánczokkal is körülvették a várost.

A  zentai szerb lakosság, melynek Baderlicza Áczó zentai nagybirtokos volt 
a  vezére, összejátszott a felkelőkkel, elárúlta a város védelmi terveit és esz
közeit, s a felkelőknek pénzt és élelmiszereket küldött. E miatt a városi tanács 
Baderliczát elfogatta s Verbászra küldte, a hol a rögtönítélő bíróság őt kötél 
általi halálra ítélte

A  szerbek ekkor kivégzett vezérük akasztófájára fogadták, hogy bosszút 
állanak a zentai magyarokon. Február 1-én érkeztek meg a szerb küldöttek, 
a kik felszólították a várost, hogy adja meg magát. A  tanács a szerb küldötteket 
válasz helyett agyonlövette.

Az események hatása alatt a védelműl kirendelt sárközi zászlóalj, miután 
előbb parancsnokát, Demcsa Jánost erélyes fellépéséért felkonczolta, a városból 
elmenekült, úgy hogy mikor február 2-án reggel a 20.000 főből álló szerb csapat 
Brenovácski Jévó és Virincsik János vezérlete alatt megérkezett, a város úgy
szólván teljesen védtelenül állt. A  lakosság csikorgó hidegben Szeged felé mene
kült a nagyréti nádasokon át, azonban a szerb lovasok a menekülők egy részét 
a városba visszahajtották, a tovább menekülőket pedig kartácsolták. A  nép 
száján „nagy szaladás“ néven maradt fenn a rémes menekülés emléke

A  városban leírhatatlan öldöklés fo lyt le. A  szerb vezérek 48 órai szabad 
gyilkolást és rablást engedélyeztek. Eddig tartott a szüzek megbecstelenítése, 
az öregek kínzása, s az általános vérontás. Az elfogottakat fejjel lefelé a temp
lom előtti haranglábakra aggatták, s alájuk tüzet gyújtottak. Másokat nyakig 
földbe ástak, s úgy vágták le a fejőket. A  legyilkoltak fejét levagdalták, s az 
emberfejekből órási piramist raktak a Szentháromság szobra elé és magát a 
szobrot is körűlrakták emberfejekkel. Mire a 48 órai szabad öldöklési idő lejárt, 
nem volt élő magyar Zenta városában. De ekkor már jött a szegedi felmentő 
sereg s a szerbek kénytelenek voltak menekülni.

A  szabadságharcz lezajlása után Zenta ismét faluvá fejlődött vissza. mafd^t város 
1861-ben rendezett tanácsú város lett, de 1867-ben újból visszafejlődött. 1873-ban 
visszakapja a rendezett tanácsot, de 1882-ben ismét megkísérli a visszafejlődést, 
azonban sikertelenül. A  rendezett tanácsú városok nehéz helyzete, a mennyiben 
nemcsak a maguk rendezett tanácsának kiadásait fedezik, hanem a vármegyei 
terhek viseléséhez is úgyszólván teljes mértékben hozzájárúlnak és az 1882-iki 
járásosztással bekövetkezett nehéz anyagi viszonyok arra bírták Zentát, hogy 
ha már község nem lehet, megkísérli 1506-ban nyert törvényhatósági jogának 
visszaszerzését. 1888-ban megtették az első lépéseket, de sikertelenül. 1900-ban 
újra megkísérelték s 1907-ben újabb kérvényt terjesztettek fel az országgyűlés 
elé a törvényhatósági jogért, azonban ennek eleddig foganatja nincs. Pedig a 
város nagyot fejlődött az utolsó 40 év alatt.

1868-ban kimondta a város az iskolák községivé tételét. 1870-ben már haladás* 
tanítónőket is alkalmaznak. 1870-ben megnyílik a polgári fiúiskola, mely 1876-ban 
négy osztályú gimnáziummá alakúi át, helyette pedig felállítják a négyosztályú 
polgári leányiskolát. A  gimnáziumot 1901-ben nyolczosztályú főgimnáziummá 
fejlesztették s 1907— 08-ban kapott új épületet.

1867-ben nyílik meg az első kisdedóvó, melyet azóta még három óvoda, 
s egy gyermekmenedékhely követett.

A  népiskolák száma, melyek közül 17 tanyai, összesen 30. Ezek közül a 
városiak nagyrésze osztályonkint külön tanítóval rendelkezik, míg a szállási 
iskolákban —  csekély kivétellel —  mind a hat osztály tananyagát egy-egy tanító 
látja el. A  városi iskolák között van egy izraelita és egy szerb iskola

1875-ben adták át a közhasználatnak a Hauwe-rendszerű tiszai fahidat, a  tiszai fahíd, 

mely három évtizeden át bonyolította le a Zenta-torontáli forgalmat. Ekkor 
1902-ben leszakadt, s ma már csak néhány vészjelző tutaj ócska mutatja, hol 
állt az egykoron híres híd.

A  tiszai koronái kerület szabadalmazott köz birtokosai 1875-ben úrbéri Az úrbéri per. 
pert indítottak a város ellen azon az alapon, hogy az 1751. évi jún. 28-iki szaba
dalom-le vél szerint eladományozott jószágokat nem a város, mint üyen, hanem a 
közlakosság kapta. A  közbirtokosságot a törvényszék kiküldöttje megszavaz
tatta, mire a törvényes többség az osztás mellett nyilatkozott. A  város a pert 
elveszítette. 1879 szept. 5-én a város ellen zárlatot foganatosítottak. A  bíróság
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a járás felosztását kimondotta azzal, hogy 10,000 hold a városi szükségletek 
fedezésére továbbra is a városé maradjon. És ezzel megkezdődött egy eljárás, 
a melyhez hasonlót más városok történetében nem találni. Nem az osztás miatt, 
hanem a csalás, a korrupczió, a haszonlesés megmérhetlen nagysága miatt, a mi 
csak a város előző éveiben gyakorolt tékozló gazdálkodás gyümölcse lehetett.
18.000 hold elsőrendű termőföld került kiosztás alá. A  járásosztás jellemzésére 
szolgál a következő egykorú, kivonatos nóta :

őseink bírtanak nagy legelőt, —  Tízszer is felérte a meglevőt, tirajlajlom.
De Bérezi nagy észszel kigondolta, —  H ogy azt a szegény nép nem jussolta, tirajlajlom.
Azonban el ne hagyj, ó irgalom ! —  Hibázott is néhol a czirkalom, tirajlajlom.

A  járásosztás megakasztotta a fejlődést. A  város óriási jövedelmei meg
csappantak. A  nagy alkotások hosszú időre megszűntek. Csak az 1896-iki király
látogatással tért vissza az alkotási kedv. Ez az év hozta meg azonban a pótadót 
is, mely azóta, rövid 12 év alatt 50%-ra emelkedett. 1882— 1896 között pótadó 
nélkül gazdálkodott a város.

A  királylátogatás hozta meg Zentának az aszfaltjárdát, villamos világítást. 
Ekkor építették ki a városházát mai alakjára. Egy miihó koronát költött a város 
ez alkalommal a díszítésre.

Ezóta épült rövid időközökben a tiszai rakodópart, az új főgimnázium 
és az új tiszai vashíd, melyet 1908-ban adtak át a forgalomnak.

Zenta város fejlődésének egyik legfontosabb tényezője : a tiszai vashíd. 
Építése 1 millió 515.000 koronába került. A  város éjszakkeleti szögleténél köti 
össze a Tisza partjait, 3— 400 méterre éjszak felé a régi híd helyétől. Hatalmas 
töltések fölött még mintegy 10 méter magasra emelkedik, karcsú, de tömör 
kőlábain, három nagy boltozatban ívelve át a Tiszát. Szürkére festett bordái 
közt lappangva búvik meg néhány villamoslámpa. A  telefonösszeköttetés Zenta 
és Torontál között szintén a hídon vezet keresztül. A  híd vasúti forgalom lebo
nyolítására is van szánva ; ez azonban még a jövő zenéje. Ma még két társaskocsi 
vállalat bonyolítja le a személyforgalmat Zenta és Csóka között, a honnan a 
Torontáli Helyiérdekű Vasutakon juthatni tovább. Zentai részen a hídfő két 
oldalán egy-egy harmadfélméteres emlékoszlop emelkedik, melyeken négy üres 
márványtábla várja a híd rövid történetének megörökítését.

A  hídról betonoszlopos vaskorlátok között vezet a hídfeljáró-töltés egy 
merész kanyarulattal a városba. A  töltés déli oldaláról korlátlan kilátás nyílik 
a város szélső házainak udvarába ; éjszaki oldalán gyönyörű síkföldi kép tárúl 
szemünk elé : a Tisza csillogó kanyarulatai, füzesek, nyárfaerdők, rétek válta
kozó képe, melyet messze éjszaknyugaton a Telecskai Dombok vagy Ormok 
fekete tömegei határolnak. Ide látszanak Beczke és Koplaló magasra nyúlt 
nyárfái. Koplaló arról nevezetes, hogy az 1792-ik évi nagy árvíz alkalmával 40 
napot koplalt ott 18 odaszorúlt halász, a kiknek csónakát elvitte az árvíz.

A  hídtöltés tövében csorgatja gyér vizét a város legrégibb ártézi kútja. 
A ttól néhány lépésnyire kezdődik a 15 hold kiterjedésű Népkert, a város legköze
lebbi üdülőhelye, hatalmas lombozatú nyárfa-keretben. A  szórakozás eszközei : 
tekepálya, korcsolyapálya, tenniszpálya, nyári mulató, melyek azonban a nyári 
mulató kivételével egyes társaságok tulajdonai. A  népkert platánjai alatt újabb 
időben angolparkot csináltak. A  népünnepélyeknek ez a megszokott helye.

A  Népkerten túl találjuk a nagyréti csatornarendszer gőzzsilipjét.
A  hídfeljárótöltés egy ódonstílusú, várszerű ház mellett torkollik a Szent- 

János-térbe, melyből öt felé ágaznak az utczák. A  közelben látszanak a fejlődő 
város modern épületei.

A  Főtérre vezető Deák-utcza két oldalát a város két nevezetes épülete 
határolja : egyik oldalt a középponti népiskola, másik oldalt a belső városi katho- 
likus plébánia.

A  középponti népiskola 1872-ben épült, s előbb a polgári fiú-, majd a pol
gári leányiskola és részben elemi iskolák czéljaira szolgált. Most csak elemi fiú- 
és leány-iskolák vannak benne. I t t  van az iparosinas- és a gazdasági ismétlő
iskola is. 1903-ban itt volt a zentai gazdasági és iparkiállítás.

Az új egyemeletes plébánia az 1754-ben alapított régi plébánia helyén 
épült 1907-ben.

A  tágas Fő-teret köröskörűi üzletek övezik. A  Szent István-templom 
két részre osztja : a keleti búzapiaczra és a nyugati hetivásártérre. A  hetivásártér
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kitéglázott területét akáczfák árnyékolják. Közepén emelkedik az 1803-ban 
épített, művészi kivitelű Szentháromság-szobor.

A  Szent István-templom még 1770-ben épült. Azóta többször restaurálták. 
A  templom belseje egyszerű. Barabás Miklós három eredeti oltárképe d íszíti; 
a főoltárnál : Szent István felajánlja Magyarországot a szeplőtelen szűznek ; 
a főhajó két mellékoltáránál : Mária mennybemenetele és a Fájdalmas anya. 
A  templom düledező félben van. A  hatóság bezáratta, s a rom. kath. egyház 
már elhatározta az új templom építését.

A  Főtér keleti oldalán, a többi házak közé beékelve, árnyas kert közepén 
találjuk az 1774-ből való, részbengóthikus, görögkeleti szerb templomot. A  tem
plom körüli kert valaha temető volt. Néhány éve erősen megrepedezett, azonban 
megerősítették, s azóta szilárdan áll.

A  Főtér délkeleti szögletében található az államilag segélyezett községi 
főgimnázium épülete. Százötven méter hosszú, egyemeletes. 280.000 koronába 
került. Legnagyobb és legszebb terme, melyet gimnáziumi ünnepségek czéljaira 
is használnak, a jól berendezett tornaterem. Van a gimnáziumnak megfelelő 
természetrajzi múzeuma, fizikai műszertára, több mint 7000 kötetre menő tanári 
és több mint 2000 kötetre menő ifjúsági könyvtára.

A  gimnáziumtól kelet felé egy ugrás a rakodópart. Két-három éves alkot
mány, s a vasúidtól délfelé körülbelül egy kilométer hosszúságban védelmezi 
Zentát a Tisza partszaggatásai ellen. Őszi estéken itt a város korzója. A  rako
dópart gyalogjáróját véges-végig villamoslámpák és platánok szegélyezik. A  ra
kodópart építése még nincs befejezve. Most folyik a kisajátítási eljárás a vég
leges rendezés miatt.

A  rakodóparton van a gőzhajó-állomás, távolabb a halászcsónakok egész 
légiója és néhány vízimalom.

A  vízimalom két dereglyeszerű hajója között mozog a két-három méter 
széles nagy malomkerék, mely az egész alkotmányt működésbe hozza. A  molnár 
szabadon igazíthatja malmát a víz sodrába. Aszerint, hogy naponként hány 
zsák gabonát őrölhet, méri a molnár a víz erejét : ma egy zsák vizem van, ma öt 
zsák vizem van. Nyári apadáskor bús napok virradnak a vízi molnárra : elfogy 
a víz ; a mi azt jelenti, hogy oly gyenge a víz árja, hogy nem lehet őrölni. Ilyenkor 
előveszi a vízimolnár a vízidudát s azon fú jja el keserveit.

A  vízi duda másfél méter hosszú fűzfatörzsből készült kürt, melynek végét 
a  vízbe dugják, s úgy fújják rajta a szomorú nótákat vontatott, bánatos hangon. 
Hangja a vízen kilométerekre elhangzik. Kiveszőiéiben van. A lig  akad már belőle 
egy-kettő. Kiveszőiéiben vannak a vízimalmok is ; kiszorítja őket a gőzmalom.

Pusztulófélben vannak a régi, tipikus halászok is. 15— 20 év előtt öt— hat 
százan voltak. Ma ötvenen vannak, s ezek nagyrésze is csak végszükségből halá
szik ; szívesebben mennek más munkára. A  ,,nemzeti halászviselet“ , a dalmatika- 
szerű, rövidujjú, szűrféle ,,kankó“ , akankó körűlkötésére használt„isiék “ (islóg ?), 
a gyékény ,,iszák“ , majd egészen kiveszett. Mutatóba sem igen lehet már találni.

A  hol a rakodópart végződik, ott kezdődik a ,,lápok“  (fenyőtutajok) vég
nélküli birodalma a Tiszán, s nagy kiterjedésű faraktárak a parton. E fatelep 
végén találjuk a város hivatalosan ,,A lsó-Kertek4c-nek nevezett, de köznyelven 
„R om a“  vagy ,,Kukucska“  néven ismert részét. Földbevájt kunyhók, fal nél
küli putrik, piszkos, szúrtos, apró épületkék, lik-lukak váltogatják egymást 
egészségtelen környezetben. A  külsőnek megfelel a lakosság is. Foglalkozásuk : 
kosárkötés és félkézkalmárkodás. Néha napszámra is rá vetemednek. A  városi 
tiszti orvos jelentései szerint ez a hely a város baczillus-telepe, a honnan minden 
járvány kiindúl. Hanem azért, —  sajnos, —  itt van a vágóhíd is, a hol a város 
egész lakosságának szükséges állatok levágását végzik.

Kukucskától mintegy öt percznyi gyalogtávolságra látszik az erdős Porond, 
zentaiasan Porongy-sziget, azon túl, mintegy negyedórányira, az egykori „Mágócs “  
község helyén, a Mágócs, közönségesen Mákos, illetve Makkos nevű tölgyerdő, mely 
száraz időben kellemes sétahely. Az erdő telve van nyúllal, rókával és fáczánnal.

Mákos tölgyei fölött Kukucskához látszanak Batka nyárfái, melyek alatt, 
az egykori község helyén összeolvadt harangdarabokat találtak, jeléül a török 
rémes pusztításainak.

Kukucskától nyugat felé, néhány lépésre, a régi adai országút mellett 
van az Epreskert, mely 1903 óta nem annyira kertészi, mint inkább szegény-
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ügyi czélokra szolgál. 1903-ban ugyanis a város az Epreskertben a szó szoros 
értelmében vett díszes, pavillonszerű szegényházat épített, mely aranybetűs 
fekete táblájával csillogva hirdeti Zenta ,,koldus“  ügyének rendezését.

E szegényházhoz csatolták az Epreskertet, a hol az épkézláb, vagy arra 
alkalmas koldúsokat és gyermekeket foglalkoztatják. A  szegényház vezetését 
apáczák látják e l ; a szegényházban kápolna is van.

A  szegényház közelébe újabban járványkórházat építettek.
A  szegényháztól délfelé, mintegy negyedórányira, a kisbatkai úton düledezik 

a ,,Nikola keresztjei Oldalába persely van készítve. A  szerbek Nikola-napján 
tömegesen járnak e kereszthez ájtatoskodni, mikor a persely is megtelik krajczá- 
rokkal. A  néphit azt tartja, hogy a ki a Nikola perselyébe nem sajnálja a kraj- 
czárt, az sohasem fúl vízbe.

Befelé a városba egész sereg ipartelepet találunk. : Vuics György fa- és 
téglaégető-telepe, Rózsa Sándor cserépkályhagyára, Görög László és Társai 
henger vámmalma, a Zenta-Roskoványi Iparvállalat Rt., bőrtelepek stb.

Görög László és Társai hengervámmalma előtt egy két-három méter 
mély s ugyanily széles árok van ; ez a város egyetlen vízlevezető csatornája.

Ezelőtt két-három évvel, míg az új rakodó-part fel nem épült, a város fö
lösleges vizei mindenfelé szabadon ömlöttek a Tiszába. A  rakodópart építésekor 
—  állítólag technikai okokból —  nem építettek vízlevezető csatornát. A  rakodó
part elkészítése után néhány hétre egy zápor a várost úgyszólván elöntötte : az 
utczákon, udvarokon megállt a víz.

A  bajon segítendő, a mérnöki hivatal tervei alapján a város az Adai-utczán 
végig, a főtértől délfelé húzódó, 10 méterenként 1 czentimétert eső fővízlevezető 
csatornát épített, a mely a Fő-téren észrevehetetlen, a város végén azonban már 
három méter széles és mély árok és a város fölösleges vizeinek levezetésére szolgál.

Az Adai-utczán befelé indúlva, aszfalt-gyalogjáróra lépünk. Az aszfaltot 
az 1896-iki királylátogatás óta a villamos-világítással együtt mind szélesebb 
körben alkalmazzák. Legutóbb a Szabó László-utcza kocsiútját tömörített 
aszfalt-burkolattal látták el. Villamoslámpa több mint 2000 van a városban. 
A  város a villamos világítási vállalatnak évi 18,000 koronát fizet. Újabb időben 
mozgalom indúlt meg a villamos világítási vállalat községivé tétele iránt.

A  kocsiútak nagyrésze már kövezve van s a város a ki nem kövezett utczá- 
kat állandóan kövezteti, évenkint 4000 koronát áldozva erre a czélra.

Az Adai-utcza végétől egészen a fő-térig aszfalton folytatjuk útunkat, 
kezdetben szegényes, később mind nagyobb jólétre mutató épületek között. 
Jobbról és balról sűrűn váltakozó, nagyobbrészt fásított utczák torkolnak az 
Adai-utczába, égjük oldalt a Tiszára, másik oldalt a város szívébe vezetve vizs
gálódó tekintetünket. Mindenütt egy alföldi nagy földmívelő város jellegzetes 
vonásain akad meg a szemünk. Nagjrrészt nádfödeles, fehérre meszelt házak, 
kékkel vagy zölddel elhúzott ablak-alj, zöldre festett kis kapu, tágas, eperfás 
udvar, s a mennyire az Alföld porától és sarától lehet és a szerint, hogy szegényebb 
vagy gazdagabb a tulajdonos, kisebb vagy nagyobb mértékben tisztán tartva. 
Ütunkban a kitéglázott s akáczokkal sűrűn beültetett baromfipiacz-térre érünk. 
A  név eléggé elárúlja a rendeltetést. Körülötte üzletek és kocsmák. Közepén egy 
kettős ártézi kút. Mellette a város egyik legrégibb egyemeletes bérháza, a Kiki- 
rics-féle bérház.

A  baromfi-piacztérről nyugat felé három utczán át lehet az izraelita és az 
alsó-városi rom. kath. templomhoz jutni. Az izraelita templom elkerített tágas 
udvarán épült az izr. papiak, kántor-lakás és népiskola, metyet a hitközség 
minden támogatás nélkül tart fönn. Az izr. templom előtt Szent Anna-asszony 
szobra emelkedik.

Az alsó-városi góth stílusú rom. kath. templom egy magánház s a községi 
népiskola közé van ékelve. Hivatalos neve : Jézus szt. szíve temploma. Kitűnő 
orgonája, csinos főoltára és két művészi kivitelű, színes üvegablakképe van.

E templom előtt terűi el a tágas Új templom-tér. Innen a Főtérre menet az 
önkéntes Tűzoltó-testület laktanyája mellett haladunk el, mely a tűzoltás mindén 
modern eszközével fel van szerelve.

Ismét a Főtérre érve, a város épületei közé jutunk: az utcza egyik oldalán 
az Eugen-herczeg szálloda, másik oldalán a városháza. A  városház épülete a 
főtér nyugati oldalát egészen elfoglalja. Legrégibb része 1854-ben készült. Azóta
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többször építettek hozzá. Egyemeletes épület. A  főtérre néző oldala közepén van 
a  főbejárat, fölötte széles erkély, mely előtt a párkányzaton két kivont kardú 
kőpandúr őrzi a város kőbevésett czímerét. Az erkély irányában a tető közepéből 
harmincz méter magas gombos torony nyúlik a magasba, a honnan éber tűzoltó 
őrködik a város nyugalma fölött. Villámmal világított órája éjjel is messzire 
mutatja az időt. Kissé már rozoga és félős alkotmány. Verset is gyártottak róla :

Szélben : ingó piros rózsa, —  Egész határt ellátsz róla, —  Ülve város közepébe, —  Nyúlik  
fe l az égre. —  Ó torony őr, ó torony őr, —  Néked lesz baj, ha a torony ledől. —  Addig mu
latsz vígan ottan, —  Míg alattad összeroppan.

A  versnek zenéje is van és városszerte éneklik.
A  városház alakja egy, a hátával keletre forduló E betű, melynek föld

szinti délnyugati sarkán a postahivatal, éjszaknyugati sarkán a városi adó
hivatal és a díszes közgyűlési terem van elhelyezve, egyébként a földszint körös
körűi üzlet. Emeletét pedig a város közigazgatási hivatalai és a járásbíróság 
foglalják el. A  közgyűlési terem a város legnagyobb terme. Mennyezetén aranyos 
arabeszkek és teszetős figurák, falain eredeti olaj arczképek. A  bejáró-ajtóval 
szemben díszeleg a város ősi, még I I .  Ulászló által adományozott czímere. A  ter
met kettős ágú villamoslámpák körítik, középütt óriási, százlángú villamos
csillár pompázik.

A  Főtérről az Eötvös-és Szabadkai-utczák vezetnek a vasúti állomáshoz. 
A z  Eötvös-utczában vannak Zenta legfényesebb üzletei.

Vasúton Szegedről, Szabadkáról és óbecséről juthatni Zentára. A  vasúti 
közlekedést éppen nem lehet kielégítőnek nevezni. Mióta azonban a tiszai vashíd 
felépült, s a csókái vasúti állomás könnyen elérhető, a Bácsbodrogmegyei helyi 
érdekű vasúti társaság is több gondot fordít a közönség érdekeinek kielégítésére.

A  vasúti állomástól éjszakra, nagy terjedelmű szérűs kerteken túl, szegényes 
házikók tűnnek szemünk elé : egyik napszámosrész, a Felső-Kertek. K ét sor 
házból áll. Egyik sor még fenn épült a parton ; a másik sor már a part alatt ; 
úgyis nevezik, hogy : partalj. A  partalj messze benyúlik a város alá. Ezen a 
soron találjuk a zsidó temetőt.

A  zsidó temetőtől éjszaknyugatra induló széles országút Adorjánra vezet. 
Fele útjában érinti a város egyik legkedvesebb kiránduló helyét : Keresztest, 
majd kissé távolabb a regényességéről híres, óriási kiterjedésű nádassal borított, 
tiszta vizű és gyönyörű tavi rózsákkal pompázó halastavat, a Zanogát és Fény
tót, a mit a ,,Zentai Halastó R t .“  bérel. A  tó partját nyárfák szegélyezik. Száz 
lépésenként más és más ártézi kút, melyek mindenike kar vastagságban ontja 
a  jóízű, üdítő, friss, hideg vizet. A  tó körűi ,,bosztányok“  (kerti veteményesek) 
sorakoznak. Azokon túl nagy kiterjedésű luczernás és legelő : a ,,csordajárás4‘. 
A  halastónak az a feladata, hogy Zenta városát a Tisza pusztuló hal-állománya 
helyett hallal ellássa.

Keresztesben van a városi kertészet középpontja, mely előbb az Epres
kertben, majd a Népkertben volt elhelyezve. A  városi kertész felügyelete alatt 
áll. A  város évente több mint 10,000 koronát költ kertészeti czélokra, a mit 
azonban búsásan behoz a gyümölcsfa-eladás.

A  vasúti állomástól délfelé négy-öt szélmalmon akad meg a szemünk, 
majd a várostól jó távol álló s a vasúti töltéssel elkülönített városrészen. Az a 
Középső-kertek. 400 házból áll. Szintén elhanyagoltabb városrész ; világítás, 
kövezet, s a közegészségügyi követelmények betartása nélkül. Csupa napszámos 
lakja. Középsőkertek és a város között elterülő térségen most 450 új munkásházat 
építenek, 200 négyszögöles telkeken, körülbelül 1000— 1000 korona értékben, 
kamatmentes állami kölcsönnel.

A  vasúti állomástól kelet felé haladva, a felsővárosi katholikus temetőhöz 
érünk. Szép síremlékek díszítik. I t t  a kálvária is. I t t  vannak eltemetve azok a 
szerencsétlenek is egy közös sírban, akiket 1849 febr. 2-án legyilkoltak. Fekete 
már vány kő őrzi emléküket. Sírjukat vasrács köríti. A  város öreg honvédéi éven- 
kint kétszer, márczius 15-én és halottak napján szokták a sírt megkoszorúzni.

A  temető mellett a modern élet hatalmas dokumentumait találjuk : óriási 
kiterjedésű malom-, téglagyár-, bőr-és villamos telepeket és egy sertéshízlalót.

Az ipar-telepektől tovább műúton haladunk. Ez a város határában az 
egyetlen műút. A  többi országút kikövezése most van tervbe véve. E műút
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1885-ben Klinker-téglából készült, 1899-ben azonban átalakították makadám 
(Mack Ádám) úttá.

A  műút éj szaki oldalát új telepítésű szőlők szegélyezik, melyek nagyrésze 
csinos nyaralóval ékeskedik. E szőlőkőn túl éjszakra terűi el az 1600 hold kiterje
désű Nagyrét. 1907-ben csatornázták. A  csatornázás költsége 133.000 korona. 
A  csatornázás a réti földek haszonbérét horribilis magasságra szöktette föl : 
egy hold föld haszonbére ma 180 korona, míg ezelőtt 50 korona volt.

A  műút végén, az Orompart tövében, a felső-hegyi csárda düledezik. Vele 
szemben a vasúti töltés alatt kocsiátjáró, melyen át Szabadka és Szeged felé 
visz az országút. Hajdan népes falu állott ezen a helyen. Ma sűrű nádas és kitűnő 
termőföld. Az elpusztúlt falu neve Csésztó. Ü gy hívják a nádast ma is. Sokan 
Csősztónak vélik az igazi nevét. Régi iratokban azonban Csésztónak (Chechto), 
Csésztőnek (Chechtew) és Csejttonak találjuk. 1350-ben Geszti Lőrincz nevű 
nemes ember birtoka. Meglehet, hogy Felsőhegy is Csésztóhoz tartozott, s talán 
épen a mai Felsőhegy helyén állott a régi község.

Felsőhegy, hová a csárdától rövid kanyarodással a felsőhegyi temető mel
lett betérünk, 9— 10 méter magas dombokon épült újabb fejlemény. Mindössze 
egy százados, vagy annyi sincs. Mintegy 400, hol jobban szétszórt, hol sűrűbben 
összeépített lakóházból áll. Lakosai napszámosok és kisgazdák. Római katholikus 
temploma, plébániája, iskolája, fakereskedése, több szatócs-üzlete és kocsmája* 
egy száraz, két szél, és egy kisebb gőzhenger vám-malma és egy ártézi kútja van.

Felsőhegytől délfeló nem messze van a Kalocsának nevezett határrész* 
melynek helyén 12— 13 emberöltő előtt Tótkalocsa állott. Neve az 1521-iki 
dézsma-lajstromban előfordúl, azután eltűnik s csak a török hódoltság korában 
éled föl újra, mint Kalocsa-puszta, később mint Kalocsai völgy. A  név megma
radt, de az egykori község helyét csak az a régi csatabárd, aranyozott bronz
gyűrű s néhány sír bizonyítja, a melyeket tanya-építés közben találtak ott.

A  határban elszórva található tanya-csoportok, mint Kevi, Tornyos 
Likasegyház, Karjad, mind régi községek maradékai. Az 1521— 22. évi dézsma- 
lajstromokban valamennyinek a neve előfordúl. A  mohácsi vész után valamennyi 
elpusztúlt. Talán Tornyos az egyetlen kivétel, melyről Szerémi György emlék
irataiban azt mondja, hogy 1527 júl. 18-án, vagyis a mohácsi vész után, mikor 
CserniJován, a fekete czár Tornyoson meghalt : ,,Illa  v illa — tudniillik Tornyos* 
—  magna erat“ . (Az a falu nagy volt). Hogy Tornyos később mikor pusztúlt el, 
arról adatunk nincs. A  török adólajstromok már pusztának nevezik. K ev i és 
Tornyos úgyszólván már egészen önálló községet alkotnak. Van templomuk* 
temetőjük, csendőrségük, postájuk, egész külön ipari és kereskedelmi életük* 
mely a városéval csak annyiban áll összefüggésben, mint általában a kisebb 
községek ipari- és kereskedelmi élete a nagyobb községekével. A  Tornyosra 
vivő országútat Likasegyház nevéről, mely annak idején a mai Tornyos helyén 
állott, likasi útnak nevezik. A  likasi-úton Tornyostól nyugatfelé két-három 
kilométerre találjuk a zentai határ legnagyobb mélyedését, a Nagy völgyet* 
melyben csendesen folydogál a gyönge lejtő miatt gyakorta nádas mocsárrá 
szélesedő Csíkér.

A  Nagy völgy ön túl három— négy kilométerre van a város legmesszebb 
fekvő tanya-csoportja : Gunaras. A  kilométer jelző karók szerint 25 kilométerre 
van a várostól. Tiszta időben ide látszik a topolyai új templom tornya, sőt a 
Fruska-Góra sötétkék hegy tömege is.

Az egész zentai határ 374 km2, vagyis 65.000 hold, a miből 60.000 hold a 
termő föld. Az óriási kiterjedésű határban 30.000 lélek él és nagyobbára föld
műveléssel foglalkozik. A  termőföld ily  nagy mennyisége ellenére Zenta népét 
vagyonosnak mondani nem lehet. Sőt a megélhetés határozottan nyomorúságos, 
a minek oka nagyrészt az aránytalan birtokelosztásban rejlik. A  60.000 holdnyi 
termőföldből ugyanis a város tulajdona 10,000 hold. A  fennmaradó 50.000 hold 
6636 mezőgazda kezén oszlik meg és pedig akként, hogy kevés híján 30.000 
hold 59 száz holdon felüli nagybirtokos kezén van, míg a többi 20.000 hold 2074 
száz holdon alúli önálló kis és törpe birtokos között őszük meg. A  statisztika által 
mezőgazdának nevezett 6636 családfenntartó egyénből, a 2133 önálló birtokos 
levonása után fennmaradó 4500 ,,mezőgazda “  csak mint napszámos vagy 
haszonbérlő mások földjein gazdálkodhatik ; egyébként azonban teljesen vagyon
talan. Nagy baj a földbirtok eladósodása. A  kisbirtokosoknak több mint 65%-a
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fülig adós, s ez az adósság legtöbbször nem beruházás eredménye, hanem egyszerű 
fogyasztási vagy ínség-kölcsön, a minek törlesztése mind újabb és súlyosabb 
kölcsönökkel jár.

Hasonló bajok uralkodnak az iparban is. Az építő-ipar kivételével a helyi ^ y a t í i  
kis-ipar árúit kiszorítja a kereskedelem által importált olcsóbb gyári iparczikk 
s Zenta egykor módos iparosai az elszegényedés útján haladnak a földmíveléshez, 
vagy a munkaerejükből élő munkások, napszámosok tábora felé. I ly  körülmények 
között a szocziálizmus tanai mind szélesebb körben hódítanak, bár a vallás nevé
ben erős az ellenmozgalom is.

A  kézműipar fokozatos hanyatlásával együtt jár a kereskedelemnek, 
a nagyiparnak és általában a tőke erejének fellendülése. Néhány év óta mind 
több és több gyár keletkezik. Van hat gőzmalom, egy gőzfürész-gyár, nyolcz fa
telep, egy bútorgyár, két téglaégető és cserépgyár, egy kályhagyár. 1899-ben 
és 1907-ben, mikor az önálló vámterület esélyei kedvezőek voltak, osztrák vál
lalkozók gummigyárat, kendergyárat, ing-, gallér-, továbbá műtrágya-gyárat 
készültek itt felállítani, de az önálló vámterület elhalasztásával a gyárak fel
állítását is elhalasztották. Fontos szerepet játszik a lakosság foglalkozásában 
a háziipar, ú. m. : kosárfonás, háló-kötés, tarhonya-készítés. A  zentai gyümölcs 
szállító kosár és fonott kocsi-ülés a kereskedelmi körökben híres. Üjabban azon
ban egyes vállalatok épen a kisemberek javára alapított hitelszövetkezetek segé
lyével a kosárfonókat hatalmukba kerítették és nagyon kiszipolyozzák.

A  szövetkezetek általában kárára vannak a zentai népnek : egymásután 
jutnak csődbe, az iparosok és szegény üzletrészesek nagy romlására.

A  város kereskedelme, a többi alföldi városéhoz viszonyítva, eléggé fejlett.
Kerek számban 400 kereskedelmi vállalatot találunk. Az egész vidék gabona
kereskedelmét Zentán bonyolítják le. Az 1907— 8. évi nagy pénzválság Zenta 
kereskedelmére és iparára is kedvezőtlen befolyást gyakorolt s előidézője lett 
több vállalat konczentrácziójának.

A  hiteligényeket több pénzintézet elégíti ki : a Zentai Takarékpénztár, 
a Zentai Általános Takarékpénztár, Zenta Vidéki Takarékpénztár, Zentai Agrár 
Takarékpénztár és a Szerb Hitelintézet r.-t., a melyek mindegyike 14— 15% 
osztalékot ad részvényei után, a vállalkozás szükségleteihez azonban a magas 
kamat miatt nem nyújtanak kellő mértékben segítséget.

A  város ügyeit a városi tanács és a 200 tagból álló képviselőtestületi köz- Közigazgatás, 
gyűlés intézi. Egyéb hatóságok és közhivatalok a következők : kir. járásbiróság, 
telekkönyvi hatósággal ; zentajárási főszolgabíróság ; kir. adóhivatal; posta-, 
távíró- és távbeszélőhivatal. A  közbiztossági szolgálatot a rendőkapitány veze
tése alatt 20 tagú rendőrség és 45 tagú csendőrség látja el. Pénzügyekben Zenta 
az itt székelő pénzügyi biztos hatáskörébe tartozik. A  közegészségügyre hét 
orvos és három állatorvos ügyel föl. A  közoktatásügy 20 tanárt, négy polgári 
iskolai tanítónőt, 58 tanítót és tanítónőt, négy óvónőt és öt dajkát foglalkoztat.

Van Zentán államilag segélyezett községi főgimnázium, polgári leányiskola, Tanintézetek. 

30 túlnyomóan községi, részben izr. és gör. kel. szerb felekezeti elemi népiskola, 
melyeket most államosítani fognak. Van iparos-inasiskola, mezőgazdasági is
métlőiskola. Van végűi négy óvoda és egy gyermekmenhely.

Egészségügyi tekintetben a város három tiszti orvos felügyelete alatt áll. Egészségügy. 
Van egy új járvány kórház és egy nyilvános kórház, mely azonban ez idő szerint 
igen alacsony fokon áll. Állategészségügyi tekintetben a város négy kerületre 
oszlik. A  közegészségügy előmozdítására szolgál a városban és határában szét
szórt 20 artézi kút. A  városban három gyógyszertár van.

A  város gazdálkodását jellemzik a következő adatok : az 1909. évi költség-Vár^ d|*zdál- 
vetés szerint Zenta évi szükséglete 1,100.000 korona. Ebből 250.000 koronát 
50% pótadóval fedeznek. A  város jövedelmei földjei, épületei, javadalmai és 
jogai bérbeadásából kerülnek ki. A  tanügyi kiadások összege kerek számban
200,000 korona, a vallásügyi kiadásoké 25,000 korona. A  gazdasági kiadások 
150,000, egészség- és szegényügyi kiadások együtt 25,000 koronát emésztenek 
föl. A  közigazgatás 186,000 koronába kerül. Különös czélú alapítványok, melyeket 
a város a járásosztásból háramló anyagi terhek megkönnyítése végett teremtett 
meg, de a melyek nagy részének a kedvezőtlen viszonyok miatt ma már csak 
roncsait találjuk, a következők: Kórházi alap: 38,411 korona 67 fillér, szegény
alap : 61,858 korona 72 fillér, árvaház-alap : 71,474 korona 75 fillér, tűzoltó-alap :
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4000 korona, közegészségügyi alap: 234 korona 70 fillér, négy Rudolf-ösztöndíj- 
alap szegénysorsú tanulók számára : 20,141 korona 66 fillér, két Eötvös-alap 
ugyané czélra: 4.758 korona 54 fillér, tiszti nyugdíj-alap: 45.093 korona 11 fillér, 
mezőgazdasági munkássegély-alap : 919 korona 64 fillér, iskola-alap : 106 korona 
91 fillér, óvoda-alap : 305 korona 18 fillér, Kossuth Lajos-szobor-alap : 21,370 
korona 57 fillér.

A  város hozzáforduló szegényein és egyéb támogatást kérőkön tőle tel- 
hetőleg mindenkor segít. Nagyobb alkotásoktól sem idegenkedik. Szegényház, 
új gimnázium-épület, rakodópart, vashíd, 10— 15 új elemi népiskola, 450 munkás
lakás, mind oly intézmények, amelyek a város haladását szépen mutatják. 
A  sok új alkotás azonban sok pénzbe került. A  város jövedelemforrásai az 1882-i 
járás-osztással megcsappantak. A  felsorolt művek csak kölcsönökből és sokszor 
csak állam segéllyel voltak megalkothatok. A  közköltség ma 50% s ez arányta- 
lanúl sújtja a kisvagyonú, nehéz megélhetésű polgárságot. A  lakosságban ennél
fogva erős a nem adunk akarat. Innen van, hogy sok elsőrendű szükséglet 
kielégítést nem nyer. A  közegészségügy pl. egészen háttérbe szőrűit. Kórházunk 
utolsó. Szállásokon orvos nincs. A  városszépítés alig kerül szóba. Az 1882-iki 
kapzsiság az oka, hogy Zenta fejlődése évtizedekre visszaesett.

A  tanya-csoportok közűi Felsőhegy és Tornyos postával és csendőrséggel 
van ellátva.

A  társadalmi élet a párt, nemzetiségi, vallás- és osztály-küzdelmek mellett 
is, a lakosság minden rétegében kielégítő. A  társas érintkezést mindenféle tudo
mányos, politikai és társadalmi körök és egyesületek segítik elő, a melyek köz
fontosságuk arányában a város anyagi támogatását is élvezik. Községileg tá
mogatott egyesületek :

Önkéntes Tűzoltó-testület. Évi segélye 6324 korona. Van gyönyörű pavillon- 
rendszerű, magyar stílusban épített, a testület czéljainak megfelelően berende
zett saját laktanyája, a mely a tagoknak kényelmet és szórakozást nyújt. Van 
1000 kötetre menő könyvtára ; elsőrendű tűzoltó-felszerelése : tűzi fecskendők, 
tömlők, szerkocsik, vízhordó-kocsik, kerekes mászó-létrák és tűzjelző telefon. 
Ellátja a város belterületén a tűzbiztossági rendészetet. Tagjainak száma : 100 .

A  Tornyosi és a Felsőhegyi Önk. Tűzoltó-testületek egy-egy fecskendővel 
s kielégítő felszerelésesel évi 200— 200 korona segélyt élveznek.

Zentai Uránia Tudományos Egyesület. Czélja a tudomány közérdekű 
ismertetése. Évi segélye : 400 korona, a minek fejében évenként egyszer ingye
nes népelőadást köteles tartani. 1908-ban Bács-Bodrog vármegye is folyósított 
az Uránia számára munkás-gimnáziumi czélokra évi 2000 koronát. Van két 
nagy, erős álló vetítője, egy mozgó vetítője, villanyos berendezése, egyéb meg
felelő műszerei és képei.

Zentai Gazda-kör. Alakúit 1885-ben. Czélja az általános és gazdasági 
műveltség terjesztése. Hosszú időn keresztül politikával foglalkozott, a mi 
hanyatlására vezetett. 1903 óta visszatért eredeti hivatásához, 2000 kötetre menő 
könyvtára van. Gazdasági felolvasásokat tart. Évenkint lódíjazást s néha lóver
senyeket rendez. K ét nagyobb méretű kiállítás, és pedig az 1903. évi mezőgazda- 
sági és iparkiállítás, továbbá az 1906. évi baromfi-kiállítás szintén a gazdakör 
műve. Állandó városi segélye évi 300 korona. Esetenként azonban külön támo
gatást is nyer a várostól; a kiállítások rendezésére 1903-ban 6000 koronát, 1906-ban 
2000 koronát kapott. Az államtól is nyer támogatást.

Zenta-vidéki Halászati Társulat. Czélja tiszai haltenyésztés és modern 
halgazdálkodás. Évi segélye 86 korona.

Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíj-Egyesülete zentai fiók
jának évi segélye 50 kor.

Egyéb egyesületek :
Nőegylet. Czélja az elhagyott szegény gyermekek nevelése és ápolása. 

Vagyona : 39,000 kor.
Izr. Nőegylet. 8000 korona vagyonnal. Czélja jótékonyság.
Szanatóriumi Egyesület. Czélja a tüdőbetegek gyógyítása és támogatása.
Zentai Függetlenségi és 48-as kör. Zenta* legrégibb köre. 1882-ben alakúit. 

Tagjainak száma 420. Könyvtára 1200 kötet. Vagyona : 8000 kor. Politikai kör. 
Ennek ellenlábasa a Független Polgárok Köre. Politikai egyesületek még : 
Nemzetközi Szocziáldemokrata pártszervezet, Kérésztényszocziális Egyesület ?
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Népszövetség, Tornyosi Katii. Függetlenségi Kör, Felsőhegyi Függetlenségi Kör 
és K evii Független Kör, valamennyien könyvtárral és napilapokkal.

Társadalmi egyesületek : Kaszinó, Otthon, Katii. Legényegyesület, Föld- 
m ívelő-Ifjak Egylete, Katii. Leányegyesület, Katholikus Kör, Kereskedő-Ifjak 
Egyesülete, Zentai Ifjúsági Egyesület, Gazda Ifjak  Egylete, s több rendbeli, 
összesen 16, tudományos, jótékony és szórakoztató asztaltársaság, valamennyien 
a társas érintkezés előmozdítására, több-kevesebb vagyonnal, könyvtárakkal és 
lapokkal. Kiemelendő a Katii. Legény-Egyesület, mely a kalocsai érsek jóvol
tából 80,000 kor. értékű saját házában külön e czélra berendezett színház- és 
bálteremmel rendelkezik, s a többi katholikus egyleteknek is helyet ad. Kitűnő 
mozgófényképszínháza és saját vendéglője van.

Tudományos czél szolgálatában állanak : a ,,Fenyvessy Gyorsíró-Kör44, 
a Stolze-Fenyvessy-rendszer terjesztésére, továbbá a ,,Bácsmegyei Irodalmi 
Társaság44, melynek egyik alelnöke állandóan zentai ; a társaság azonban 
ezideig Zentán semmiféle működést ki nem fejtett. Sportczélokat szolgál a ^Kor
csolyázó-Egylet4‘ , „ Tekeegyesület44, ,,Zentai Atlétikai Club44 és a két „Law n  
Tennis-Társaság.44 Nemzetiségi, kulturális, vallási és politikai czélokat propagál a 
,,Csitaonica44 (Szerb Olvasó-Kör). Tagjai művelésére és gazdasági helyzetének 
javítására igyekszik kilencz különböző föld- és ipari munkásszakszervezet, 
önsegélyezésre alakúit a karjadi ,,Kölcsönös Tűzkárbiztosító-Szövetség ,44 s 
ugyancsak önsegélyezésre van alakuló-félben a „Jótékony Temetkezési E gylet44, 
mely tagjainak halála esetére 2000 kor.- segélyt biztosít. Művészeti czélok és fel
adatok megoldásán fáradozik az egész vármegyében, sőt azontúl is ismert „Zentai 
Dal- és Zeneegyesület44 és a „Színpártoló Egyesület.44

Törvényszabályozta testületek : Bács-Bodrog vármegye községi tanító- 
egyesületének zentai járásköre, melynek a vármegyei hasonló körök között a 
legrendezettebb könyvtára van.

Ipartestület. Saját házban, 1000-nél több kötetre menő könyvtárral, 
olvasó-körrel és tekepályával. Tagjai száma : 600, kik közűi 200 kereskedő. 
Törvényszabályozta testület még a „Munkás- és Balesetbiztosító-Pénztár44 és 
végűi a „Bácsi Tiszai Á r mentesít ő-Társulat4 4, melynek hatásköre óbecsétől 
Martonosig terjed, s a várostól évenként átlag 30,000 kor. járulékot húz.

A  lakosság műveltségi viszonyait jellemzik, hogy négy könyv- és papír
kereskedés, s három nyomda tarthatja fenn magát. A  városban négy hírlap 
jelenik meg, közülük kettő politikai tartalommal. 1875-től kezdve, mikor az első 
zentai lap, a Zentai Figyelő megindúlt, tizenegy lap keletkezett és szűnt meg.

Ha a város a megkezdett csapáson halad előre ; ha az 1882-i járásosztásból 
származó anyagi hátrányok fejlődésében nem gátolják, mielőbb az ország legelső 
városai közé küzdi fel magát. Lakosság, vagyon, terület és áldozatkészség tekin
tetében ott áll már ma is.

F  o r r á s o k :  Bács-Bodrog vérmegye egyetemes monográfiája. Kiadta a vármegye közön
sége 1896. I . — II. kötet. —  D u d á s  Andor: Zenta rövid története. —  Iv á n y i  István : Szabadka 
szabad királyi város története. —  Századok. —  D u d á s  Gyula : Bácsbodrog vármegye régészeti 
emlékei. —  Szűcs Lajos : A  Zenta városi községi gimnázium alapításának és 19 évi működésé
nek története 1895. —  É rd ú jh e ly i M enyhért: Újvidék története és A  Kalocsai érsekség törté
nete. —  Ugróczi Ferencz : Zentai ütközet 1816. —  Qracza György: Az 1848— 49-i magyar szabad- 
ságharcz története I I I .  kötet. —  Verancsics Antal művei. —  Szerém i György emlékiratai. —  
Helyszíni kutatások, magánértesülések, eredeti jegyzőkönyvek és okiratok.

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bács-Bodrog vármegye. 15
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A város neve.

A  régi Bodrog-, a mai Bács-Bodrog vármegyének éjszaknyugati sarkában, 
ott, a hol a Sugovicza-ág elhagyja a Dunát, az éjszaki szélességnek 
46-ik és a Greenwichtől számított keleti hosszúságnak 36-ik foka 
alatt terűi el Baja törvényhatósági joggal felruházott város. Fekvése 
sík, kelet felé szemmel alig észrevehetően (97— 112 m. az Adria fölött) 

emelkedik, nyugat felé a pécsi és pécsváradi hegyek, a Mscsek meg a Zengő 
zárják el tiszta időben a szemhatárt. Talaja homokos, de nem terméketlen; 
szántóföldnek, szőlőnek alkalmasabb, mint legelőnek. A  Dunához közel eső 
rész gazdag a talajvízben, a mit a ,,Posványos“  elnevezés is igazol.

Lakossága 22,126 (1908), ebből 17,200 rom. kath., 220 gör. kel., 164 ág. 
hitv. ev., 217 ref., egynéhány unitárius és 4325 izraelita. Nyelvre legtöbb a 
magyar (89%), ezenkívül van 6*6 %bunyevácz és 4 % német, az utóbbiak jobbára 
bevándorlott vinczellérek. A  házak száma kerek 3000. A  város területe 15,058 
km2; ebből 8995 hektár a termékeny határ.

Maga a város kilencz kerületre van felosztva : I. Belváros, II. Józsefváros, 
I I I .  Istvánmegye, IV. Kiscsávo]y, V. Katonaváros, VI. Rókusváros, V II. Szál
lásváros, V III . Homokváros és IX . Szentjános, a Duna mellett. Ehhez járúinak 
a kültelkek : Mátéháza és Cserepes puszták.

Mindamellett, hogy a város fekvése alacsony és közel van a Dunához, 
élvezhető vízben ugyancsak nem nagyon bővelkedik, sőt nagyobb szárazság- 
idején a kútak vize is erősen apad. Vize szíkesízű, sárgás színű. A  városnak két 
ártézi kútja van ; a harmadikat most ásatja a m. kir. tanítóképző-intézet. Ezeknek 
a vize kénes tartalmú, frissen néha 22° C. meleg. A  város talaján kelet-nyugati 
irányban azonban egészséges vizű ér húzódik végig a föld a la t t ; innen van az, 
hogy rossz kútak szomszédságában néha igen üdítő vizű kútak akadnak, melyekre 
az egész környék lakossága jár vízért. Ugyancsak kelet-nyugati irányban fo ly ik  
végig a városon, hol nyíltan, hol meg a házak alatt a Kenderes-ér, mely az ú. n. 
vöröshídnál ömlik a Sugoviczába.

A  város vízrajzáról szólván, meg kell még emlékeznünk a Ferencz József - 
csatorna tápcsatornájáról, mely Bajáról a Sugoviczából kiindúlva, párhúsa- 
mosan halad a Dunával Bezdánig, s melynek az a rendeltetése, hogy a Ferencz 
József-csatornának a vízállását szabályozza. Erre a czélra szolgál az a hatalmas 
zsilip, melyet 1876-ban T ü rr István épített a csatorna kiinduló pontjától vala
mivel lejjebb. A  nagyarányú vízmű építésének emlékét az egyik zsilipkamara 
falába erősített már vány tábla örökíti meg.

A  város határa éjszakon a pestvármegyei Bajaszentistván, éjszakkeleten 
Csávoly, keleten Bácsbokod, délen Bácsvaskút, délnyugatra Bátmonostor és a 
vármegyéjével alig összefüggő pestvármegyei Szeremle. Egytől-egyik síkon 
fekvő községek, jómódú, legnagyobbrészt vegyes ajkú lakossággal. Az egyik 
Szeremle, a tolnamegyei Sárköznek a keleti végvára, a színmagyar közöttük.

Baja városa nem dicsekedhetik nagy történelmi múlttá1. Ha volt is hadak 
útjának állomása, nevéhez nem fűződik semmiféle világtörténelmi eseménynek 
véres, dicsőséges vagy szomorú emléke.

A  rómaiak mindenesetre jártak e helyütt. Hisz torkoló vizek sarkát maga 
a természet is várnak predesztinálja, mert félig be is van kerítve, a közlekedés is-
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útba ejti. I t t  pedig a Duna meg a Sugovicza mentén önként kínálkozott ily  tele
pülő hely, s miként itt-ott elég nagy számban talált régiségek bizonyítják, egy 
Petavium  nevű római eastrum állítólag a mai Baja város déli határában levő 
Petó'-dűlőben keresendő. Ez azonban csak föltevés, melynek a nem mind római 
eredetű leleteken kívül, csak a névhasonlóság a főbizonyítéka.

Ugyanily hipotézis az is, mely a mai Baja területére helyezi a Francovilla 
nevű végvárat, melyet Nagy Károly alapított 801 és 803 között, az avarok elleni 
harczaiban. E föltevést támogatja az a nehány gyűrű, melyet Baja és Vaskút 
határában avar eredetű sáncznak tartanak. Tény, hogy 1260-ban ,,Francovilla, 
alias Baja“  szerepel okleveleinkben.

Miként a város őstörténete a feltevések ködébe vész, úgy magának a városnak 
neve is csak bizonytalan találgatásoknak tárgya. Iványi az ő „Bács-Bodrog vár
megye . . . Helynévtára“  czímű jeles munkájában nem is foglalkozik ezzel a kér
déssel, melyet a nyelvészkedés hol Baján vezérrel, hol meg a német Bai, öböl 
szóval hoz összefüggésbe. Igaz ugyan, hogy Baján vezérről, az avarok híres 
khagánjáról nevezhettek el községet, —  a sopronmegyei Bajánlaka támogatja 
e föltevést, de a rokonhangzás még nem elég magyarázata annak a nyelvtörté- 
netileg szokatlan jelenségnek, hogy a Bajánból miként lett a Baja szó, mikor 
semmi szükség sem volt erre a kopásra. A  mi pedig a német Bai szót illeti, elég 
azt megjegyeznünk, hogy az a franczia baie, nyílás, torkolat szóból származik 
s aligha volt még meg magában a német nyelvben, mikor Baját már Bajának 
nevezték.

Legvalószínűbb, hogy a város neve a Vajas nevű értől ered, mely a Sugo
vicza kiinduló pontjától valamelyest éjszakra halad, párhúzamosan a Dunával, 
éjszaknyugat felől határolva Baja város területét. A  kezdő mássalhangzó vál
tozása nem ellenkezik e föltevéssel, hiszen a Grimm-féle ú. n. rotácziós törvény 
ezrével ismeri a rokon b és v  mássalhangzóknak ilyetén fölcserőlédését.

A  vidék lakossága valamikor színmagyar volt. Hiszen őseinknek egyik 
főfoglalkozása a halászat lévén, csak természetes, hogy ezt a vízrajzilag önként 
kínálkozó pontot kellőleg megbecsülték, midőn e vidéken megtelepedtek. Az a 
sok magyar helységnév is, mely a vármegyét illető oklevelekben előfordúl, —  
Besenyő, Tölgyesfoka, Bátamonostor, Szőllős, Bököd, Apáti stb. szintén bizo
nyítja, hogy a Baja és a mostani Apatin közötti területet magyarok lakták.

Mátyás királyunk 1463-ban, pünkösd ünnepén, a török ellen indítandó 
diadalmas boszniai hadjárat ügyében Tolnán országgyűlést tartván, Bajánál kelt 
át a Dunán, hogy Tomassevits bosnyák fejedelemnek segítségére siessen. Ugyan
csak ő adományozta 1472-ben a Bajai családnak Bajai Andrásban történt kihal
tával Baja és Pethe helységeket a Czobor család Imre, János és Márton nevű tag
jainak. A  család kezén, némi megszakítással, meg is maradt a birtok egészen annak 
utolsó tagjáig, gróf Czobor Józsefig.

A  mohácsi veszedelem után alig nehány napra, 1526 szeptemberében, a 
győztes törökök bevonúltak Bajára is és elfoglalván az egész vidéket, közigaz
gatási kisebb székhellyé, nahijévé tették és a szegedi szandzsákságba és a budai 
beglerbégségbe osztották. 1542-ben Mehemed bég 300 bestiával, vagyis önkéntes 
lovassal Baján állomásozott. A  természettől is eléggé védett helyen a törökök 
párkányt, vagyis földvárat építettek, melyet Verancsics szerint 1553-ban az egri 
őrség elpusztított. Czobor Imrét 1579-ben fosztották meg bodrogvármegyei 
birtokaitól.

A  török defterek, vagyis adólajstromok szerint, Bajának 1580-ban 18 és 
1590-ben 22 adózó háza volt.

A  hódoltság szomorú idejéből nevezetesebb eseményt nem jegyeztek föl 
a város krónikái. A  város területe országút ja volt a portának, midőn Budával 
valami dolga akadt ; egyébként csak annyit mond róla Dzselálzáde Musztafa 
egykori történetíró, hogy Tojgun budai pasának akadt itt egy kisebb jelentőségű 
összetűzése magyar portyázókkal.

Buda visszafoglalását követő esztendőben, 1687-ben, Baja is föJszabadúlt 
a török járom alól. Egyelőre nem jutott a Czoborok kezére, hanem a commissio 
neoacquistica lefoglalta a kincstár számára. A  török hódoltságnak egyik követ
kezménye volt tudvalevőleg a Duna-Tisza közötti községek számbeli nagy 
gyarapodása, mely máig is meglátszik a 10.000 léleknél is többet számláló fal
vakon ; Baja is felszívta sok olyan kisebb községnek a lakosságát, melyek azóta

város urai.

A  török 
világ után.

15*
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teljesen meg is szűntek. Főleg az iparosok tömörültek Baján, mely így nagy
ságban, lélekszámban folyton emelkedve, I. L ipót királytól szabadságlevelet 
kap. Ennek kelte 1696 deczember 24-ike, Ádám és Éva ünnepe. Kétségtelen, 
hogy ezért van Baja városának a czímerében a két paradicsomi ősember, meg a 
tudás fája a kígyóval.

Bács-Bodrog vármegye 1699. évi összeírásában Baja városa már 535 gaz
dával és 199 iparossal szerepel.

Kamarai mezővárossá 1714-ben lett a város, melynek ekkor két bírája, 
de csak 142 adófizetője volt. Bizonyára a kurucz felkelések okozta zavarokban 
apadt le ennyire a lakosság.

1727-ben a város visszakerült a Czobor család tulajdonába, melynek akkor 
Czobor Márk Ádám, bodrogvármegyei főispán, kamarás és vérteskapitány volt 
a feje.

Czobor Márk Ádám beletörődött a megváltozott viszonyokba és a városnak 
szabadalmait tiszteletben tartotta, sőt 1500 frt évi bérért némely birtokát haszon
bérbe is adta a városnak. A  bérösszegnek az akkori viszonyok szerint való nagy
sága mutatja, m ily törekvő volt már akkor a lakossága.

A  lakosságról szólván, meg kell emlékeznünk arról a boszniai bevándorlás
ról, melynek idejét, egykorú oklevelekre támaszkodva, 1686— 1690 közé tehet
jük. (L. Evetovics, Képek Baja város múltjából, 9. old.) A  törökre nézve oly 
szerencsétlen kimenetelű 1683-iki bécsi hadjárat után ugyanis Kara Musztafa 
nagyvezér vert hadai a Balkán félszigeten, de különösen Boszniában óriási 
módon kegyetlenkedtek. Radnich Mihály bosnyák ferenczes barát, később budai 
gvárdián, 1686-ban azt írja Rómába a propagandának : ,,Életünk nem élet, 
hanem ideig-óráig tartó tengődés, éjjel-nappal az erdőben, a barlangokban 
rejtőzünk. “

Ily  körülmények között fogamzott meg a sokat zaklatott bosnyák népben 
a Magyarországba való költözés gondolata, mely a mondott időközben valóra is 
vált. Bajára főleg Dolnja-Tuzla vidékéről jöttek. De hogy herczegóczok is szép 
számmal lehettek közöttük, arra a ,,bunyevácz“  névből következtethetünk, 
mely gyűjtő-neve az összes bevándorlott bácsmegyei és pestmegyei katholikus 
illíreknek és Popovich M. György szófejtése szerint annyit jelent, mint Buna- 
m enti; a Buna pedig a herczegovinai Neretvának balparti mellékfolyója.

Az utolsó Czobor, a ki Baja városát bírta, a tékozlásáról híres Czobor 
József volt, ugyanaz, a ki a hagyomány szerint azt a fogadást, hogy kinek lesz 
egy udvari estélyen a legdrágább ruhája, azzal nyerte meg, hogy családi kép
tárából egy valódi Rubens-képet kivétetett a keretéből s abból csináltatott mel
lényt magának. Nem is csoda, hogy ilyen költekezés mellett egyre-másra el kel
lett adnia vagy zálogosítania birtokait. Bajára 1741-ben került a sor. Április 
nyolczadikáról kelt az a kamarai engedély, melynek értelmében a bajai uradalmat 
Vajai Lászlónak és báró Orczy Lőrincznek adta zálogba 14,000 írtért. Ö maga 
1771-ben szegényen halt meg. Utolsó napjait Mária Terézia kegydíjából tengette.

Nehány esztendő múlva a szép birtok a fiskusra száll, mely 1750-ben cse
rébe adta azt a kulai uradalomért gróf Gmssalkovich Antalnak, a ki viszont 
ugyanaz évben 8000 írton bérbeadta a városnak; de a város fizetésképtelen
sége miatt, öt esztendő múlva el is vette tőle.

A  bajai uradalom a Grassalkovich-család kezén maradt, annak I I I .  Antal 
herczeg személyében 1841-ben történt kihaltáig. A  Horváth, Viczay, Zichy-Fer- 
raris családok egymást váltják fel a birtoklásban, míg végre 1862-ben a város 
Zichy-Ferraris Bódogtól magát 722 ezer írtért megváltotta s az egész uradalmat 
az azóta megszűnt ménessel egytemben a saját kezelésébe vette át.

A  városnak mind lakossága, mind pedig forgalma és kereskedelmi fontos
sága, kivált a X V I I I .  és X IX . század határmesgyéjén, rohamosan emelkedik. 
Míg 1791-ben a városnak csak 5109 katholikus lakója volt, addig 1840-ben 
már 12,395 a lélekszáma a kath. hitközségnek. Pedig abban az időben a görög 
keleti lakosság nem volt még apadóban ; a bevándorló németség között pedig 
akadt lutheránus is, úgyhogy a zsidókkal egyetemben 1840-ben 14,269 a lakosok 
száma.

Ezen a nagy szaporúlaton nincs mit csodálkoznunk. Baja városát fekvése 
predesztinálta arra, hogy kereskedelmi góczpontja legyen az egész Felső-Bács- 
kának ; sőt mikor 1802-ben megnyílt a Ferencz-csatorna, az árú- és termény
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forgalom a Bánátból is Bajának vette útját. Komáromból, Győrből jöttek ide 
a hajósok, a kik ennek az áldott vidéknek bő termését külföldre szállították.

Egy földrajzi író a X V I I I .  század végéről, névleg Korabinsky János Mátyás, 
kinek ,,Geographisch-historisches und Produkten-Lexikon von Ungarn“  czímű 
érdekes munkája 1788-ban jelent meg Pozsonyban, egyenesen ,,Kis-Pest“ -nek 
nevezi Baját, híres és látogatott vásáraiért. (I. m. 25. old.)

Sajnos, hogy Baja városának múltjáról szólván, kereskedelmének, iparának 
és forgalmának virágkorát is a múltba kell helyeznünk. Ugyanis azok a tényezők, 
melyek a virágzást előidézték, manapság már meg vannak tizedelve. Megapasz
totta őket az, a mi másutt a haladásnak szokott alapfeltétele lenni, t. i. Bács- 
Bodrog vármegyének vasúti hálózata, mely a forgalmat szinte egy csapásra elte
relte Bajától.

Annakelőtte ugyanis mind a személy-, mind az árúforgalom lebonyolítá
sának főeszköze a hajó, nevezetesen a gőzhajó volt. Baja városát is a hajózás 
tette egy nagy vidék kereskedelmének góczpontjává. Főleg a mezőgazdasági 
kivitelnek útja Bajáról indúlt ki, vagy Baján ment át. Magáról Szabadkáról 
óriási mennyiségű gabonát szállítottak hetenként kétszer a fuvarosok. A  kör
nyék többi községeinek forgalma is Baján összpontosúlt; elannyira, hogy úgy
szólván minden falunak meg volt Baján a maga külön hombárja, vagy a hogy 
Baján ejtik : hambárja, no meg a saját külön kocsmája. Nagyon természetes, 
hogy a midőn a múlt század derekán évenként körülbelül egy m illió  pozsonyi 
mérő gabonát szállítottak Budapestre s onnan a külföldre, a midőn néha ötven 
hajó és számos dereglye vetett horgonyt a Sugoviczában : ez a nagy árúforgalom 
egyúttal óriási emberforgalmat is jelentett, ez pedig nagyban emelte a város 
kereskedelmét és iparát. Hiszen annak a sok embernek élnie is kellett, meg aztán 
a vidéki ember, ha már egyszer behozta a maga termését Bajára, szükségleteit 
is itt szerezte be. Innét van az, hogy míg egy 1840-beli összeírás szerint, a mikor 
pedig csak egyharmada volt a mostani lakosságnak, 1173 iparos volt Baján, 
míg a mostani Ipartestületnek csupán 900 körűi járnak a tagjai. Hozzátehetjük 
e kedvezőtlen képhez azt is, hogy akkoriban voltak iparágak Baján, melyeknek 
azóta írmagjuk is kiveszett a városban; 1840-ben pl. volt itt négy puska-míves, 
egy orgonacsináló, hat harisnyakötő, három posztónyíró, egy keztyűs, három 
szegkovács, tizenhat szappanos, tizenkét tímár, húsz kalapos ; ezekből ma
napság egyetlen egy sincsen, pedig nem mindegyiket tette fölöslegessé a gyár
ipar. A  27 kályhásból maradt 4, a 2 kosárfonóból, rézmívesből maradt 1— 1, a 
8 fésűsből, 6 olajsajtóból nemkülönben, hogy a 280 csizmadiáról és 60 szűrsza
bóról ne is szóljunk. Ezekhez a szomorú adatokhoz vegyük még hozzá azt a tényt, 
hogy Baja városának legforgalmasabb helyein vagy üresen áll hónapokon át 
egy-egy üzlet, vagy megbukik, a ki beleköltözik : akkor tiszta képet alkothatunk 
magunknak Baja város kereskedelmi és ipari jelentőségének természetellenesen 
gyors- és nagyarányú hanyatlásáról.

E visszafejlődésnek első és legfőbb oka volt a Budapest és Szabadka között 
1882-ben megnyílt vasúti forgalom, mely a rákövetkező esztendőben Ú jvidékig 
hosszabbodott. Mihelyt Szeged Zomborral Szabadkán át már 1869-ben, Eszékkel 
a gombosi gőzkomp segítségével pedig már 1870-ben össze volt kötve, s az új
vidéki vonalat is rövidesen megnyújtották Zimonyig, majd Belgrádon át Kon- 
stantinápolyig: ez a kereszthálózat abszorbeálta legnagyobb részét annak a for
galomnak, melynek súlypontja azelőtt Baján volt. Hiába kötötték össze Baját 
Szabadkával 1885-ben, Zomborral tíz évvel utóbb : ezeknek a szárnyvona
laknak már nem volt semmi gazdasági fontosságuk és hatásuk, a régi víziútaké- 
hoz képest.

Vájjon az új híd megtéríti-e majd a vámon, a mi négy évtized óta elveszett 
a réven Baja város számára ? Ez a jövő titka.

Akkor virágoznék fel itt újra az ipar és kereskedelem, ha végre teljesen 
kiépülne a Budapest— eszéki dunamenti vasút a Dunának akár jobb, akár bal
partján. Hiszen egyelőre végtelen nehézkes az összeköttetés magával a fővárossal 
is, melyet csak a szabadkai nagy vargabetű árán lehet megközelíteni, nem is 
szólva a közeli Kalocsáról és Bezdánról vagy Apatinról, melyek a hajójáratok 
szünete alatt Budapestnél is távolabb esnek Bajától. A  mit a vasút vett el Bajá
tól, csak a vasút adhatja vissza. Némi javulás ugyan mutatkozik már e tekin
tetben ; hiszen a baja— bezdáni vasút kiépítése már elhatározott tény, a Kis-

Hanyatlás.
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Az 1840-ik 
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A  város 
leírása.

kőrössel vagy Dunapatajjal való összeköttetés körűi is javában folynak a tár
gyalások a híd másik végén pedig Báttaszék és Pécs között terveznek vasútat 
a Mecseken á t ; de hogy mit és mennyit nyer majd Baja ezen új vasútvonalakkal, 
az^zintén még a jövő titka.

És most térjünk vissza a jövőből a múltba, hogy annak egyik legszomorúbb 
lapját felüthessük.

Értjük az 1840 m ájus elsejei nagy tűzveszedélmel, melynél irtóztatóbb katasz
trófát nem ért meg a város. Majd minden nagyobb városnak megvolt a maga 
nagy szerencsétlensége, mely árvíz vagy tűzveszedelem alakjában évtizedek 
munkáját máról holnapra tönkretette; Baja városának is át kellett szenvednie 
ily  katasztrófát, mely hogy végzetessé nem vált reája nézve, egyedül a lakosság 
szívósságának és az impozáns módon megnyilatkozott országos részvétnek 
köszönhető.

Pénteken délután fél kettőkor a Felvégen, a Pesti-úton kigyúlladt egy 
ház. Máig sem tudni, mitől. Az orkánszerű szél néhány perez alatt lángba borí
totta az egész várost. Leégett 1282 lakóház, 812 melléképület, 6 templom és a 
kórház, összesen 2101 épü'et, közötte a gimnázium, a Ferenczrendiek kolostora 
a templommal együtt, a kath. plébánia-templom és a temetői Rókus-kápolna, 
mindkét szerb templom és a Grassalkovich-kastély. Kárbaveszett 260.000 po
zsonyi mérő gabona, egy Adamovich nevű ügyvédnek pedig 80.000 írtja  égett 
oda a padlóban, a hol, — takarékpénztár híján —  rejtve tartotta. A  kútak ki
száradtak, a Kenderesér vize átmelegedett, hogy szinte tűrhetetlenné vált. 
A  szomszédos Vaskút (10  km) sőt Gara község (19 km) lakosai kénytelenek 
voltak házaik tetejét locsolni, mert az iszonytató szél egészen odáig hordta az 
égő nád- és szalmacsóvákat, sőt a pörnyét levitte egészen Zomborig.

Mondanunk sem kell, hogy a végzetes katasztrófa sok emberéletet is köve
telt. Nem kevesebb mint 78 ember lelte halálát a lángokban vagy halt bele az 
akkor kapott sebeibe.

Oltásról szó sem lehetett. K i-k i örült, hogy puszta életét megmenthette. 
A  közeli Pandúrsziget és a sumári major adott menedéket a szerencsétleneknek. 
Esztendőkig tartott, a míg a város azt a mérhetetlen elemi csapást, mely hozzá
vetőleg 8^2  millió koronányi kárt okozott, ki tudta heverni.

De kiheverte, ha nehezen is. Ez a szülőföld varázsa, hogy nem szakad el 
tőle az ember, ha az mostohán bánik is vele. A  menekülők hozzáláttak a város 
újjáépítéséhez, s hogy nem hiába, azt az a gazdasági föllendülés mutatja, mely 
éppen a nagy tüzet követő időszakba esik.

Magának a tűznek az emlékét két chronosticon őrzi. Az egyik a szent ferencz- 
rendi kolostor folyosóján olvasható s így hangzik :

Balanls Malae trlstes fVere CaLenDae, Igne fVrente fero, teCta sVperra 
rVVnt.

A  másik az 1841-ben újjáépített plébánia-épületnek a homlokzatán hirdeti 
az újjáépítés esztendejét :

E papLak LángVészI porát sajnáLVa teklnték 
Nagy LeLkek, s azt Vjjá s szebbé tenni siettek.
Értök ezért bVzgó szIV küLDI IM ált az Vrhoz.

Ugyancsak a nagy tűz emlékezetére minden pénteken d. u. kettedfél óra
kor negyedóráig szól a kath. templom nagyharangja.

A  szabadságharcz nem szántott véres barázdát Baja városának földjén. 
Az illír anyanyelvű lakosság mindenkor sokkal magyarabb volt érzésében, 
hogysem csak egy pillanatig is megtántorodott volna hazafiságában. Rajachichék- 
nak nem volt talajuk Baján.

A  midőn még azt jegyezzük meg, hogy Baja városát a király 1858-ban 
önkormányzati joggal ruházta föl, az 1870. évi X I I I . ,  1873. évi X I. és 1886. 
évi X X I .  t.-cz. pedig mint rendezett tanácsú várost, illetőleg törvényhatóságot 
iktatta törvénybe, búcsút vehetünk a város múltjától, hogy jelenére fordítsuk 
figyelmünket.

A  mi legelső sorban, ha nem is legjobban érdekel bennünket a jelenben, 
természetesen a város külső képe, hisz ez ötlik leghamarabb szemünkbe

Mint minden alföldi város, a hol a hellyel nem kell takarékoskodni, Baja 
városa is igen nagy területen épült. Hiszen még a belvárosban is alig van ház, 
melynek ne volna tágas udvara és kertje. Baja a szép udvarok városa. Minden
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udvarban virágok díszlenek, egyik-másik valóságos rózsaliget, mely jól esik a 
szemnek és föltűnik az idegennek. Talán a magán-virágkedvelés az oka annak, 
hogy a városnak máig sincsen valamire való parkja vagy sétatere. A  mely hiá
nyon különben a főtér vagy Szent István-tér parkozásával fog a város a közel 
jövőben segiteni.

Érdekes jelenség, hogy mily kevés Baján az emeletes ház. Kétemeletes 
egyetlen egy volt azelőtt, az is összedőlt 1902 húsvétjakor. Azóta a tanítóképző- 
internátus épülete az egyedüli kétemeletes ház Baján. Ezenkívül csupán 41 
ház emeletes a háromezerből : mindenesetre oly körülmény, mely eléggé igazolja, 
hogy valaha mily olcsó lehetett itt a telek.

Az utczáknak nincsen aszfalt-burkolatjuk. Manap már a legtöbb utcza 
—  kivéve a kültelkeket —  ki van kövezve terméskővel, míg a gyalogjárók nyolcz- 
szögű égetett téglával vannak kirakva. Ez a fajta kövezés egyébként tiszta is, 
mert tíz perczczel a legnagyobb nyári zápor után bízvást sétálhat rajta az ember. 
Kényelmes is, mert nem oly hepehupás, mint a közönséges terméskő, meg nem 
puhúl meg a kánikulában, mint az aszfalt. A  kövezés egyébként igen drága 
mulatság Baján, mert a hozzávaló anyagot a komárommegyei Süttőről kell 
ideszállítani. Nem is csoda, ha egy-egy kőnek a kifaragása, ideszállítása és el
helyezése 20 fillérnél többe kerül a városnak.

Az utczákat gázzal világítják. Villamos belepe nincsen a városnak, mely 
nagyot hibázott akkor, a midőn egy augsburgi részvénytársasággal 50 évre 
szóló szerződést kötött a város világítására nézve, mert bár az ipari gázt itt is 
olcsóbban számítják s a b 3lváros területén Auer-égők világítanak : a város keze 
mégis meg van kötve és nem szabadúlhat e most már elavúlt világítástól, mely 
azonfelül nem is nagyon sűrűén világít és a szerződés szerint holdtöltekor egy
általában nem. Újabban azonban mozgalom indúlt meg a városban egy villamos 
telep építése iránt, melynek az volna a rendeltetése, hogy legalább a magánfo
gyasztást szolgálja és a gázgyárral kötött szerződésben körvonalazott város
részeken kívül eső területeken a közvilágítást teljesítse.

Az utczák rendte be vannak fásítva, legnagyobbrészt akáczfával, de. talál
kozik némely helyütt platán és égerfa is, míg a szentjánosi útat jegenyék és 
nyárfák szegélyezik.

Vízvezetéke nincs a városnak. A  csatornát is a Kenderes-ér helyettesíti. 
Az ártézi kutak vizét more patrio lajton hordják szét a városban ; a csilingelő 
kocsikat a lakosság apraja-nagyja ismeri.

Az utczák általános képéről szólva, megemlítendőnek tartjuk azt a specziális 
szokást, hogy az alsóbb néposztályok férfi-lakosai üres idejüket csoportokban 
összeverődve, az utczán töltik. Télnek évadján még hétköznapokon is, itt-ott 
akkora a csoportosulás, hogy idegen ember valami kisebb fajta népgyűlésnek 
nézné. Külön helyük van a munkakereső napszámosoknak, favágóknak, cselé
deknek és fuvarosoknak ; utóbbit, akár Szegeden, Baján is „koplalódnak, a 
fuvarost meg „koplalós kocsisának hívják.

Tegyünk most egy sétát a városon át, úgy osztva be útunkat, hogy annak 
minden nevezetesebb pontját érintsük.

Útunkat a Baját éjszakra érintő, de már Pestvármegyéhez tartozó Baja
szenti vánnál kezdj ük meg, az Istvánmegye nevű városrészben, ott, a hol a Baja—  
Báttaszék közötti áthidalás magas töltése végignyúlik az országúton. A  töl
téskor sok föld kellett, miáltal jókora terület nivellálódott. E területen áll a 
Schmidt és Tsa új gőzmalma, nemcsak hatalmas arányaival, hanem architek- 
tonikus csínjával is meglepve azokat, a kik a híd felől a városba érkeznek.

Az útat —  Pesti-út —  jobb felől házak szegélyezik, balról szőlők terűinek 
el, melyek, kivált májusban, mikor a gyümölcsfák virágoznak, messziről gyö
nyörködtetik a szemlélőt. Csak a belváros felé találunk már balról is házakat.

A  Pesti-út a Vásártérbe torkol. A  Vásárteret a vasúti töltés és állomás 
osztja kétfelé. A  keleti rész az állatvásártér, a nyugati kirakodó vásár. Baja 
városának öt vásárja van, ezek között leglátogatottabb a szeptemberi és deczem- 
beri, a mikor itt rengeteg nép gyűl össze az egész vidékről.

A  vásártéren fordúljunk kelet felé, a merre a kocsiút a vasúti raktár felé 
vezet. Jobbról esik a gubóbeváltó hivatal, azon túl a vasúti állomás. Kis méretei 
megfeleltek az eddigi forgalomnak, de a közeljövőben majd elválik, vájjon meg
nagyobbodik-e akkorára a forgalom, hogy az állomás épületét is ki kelljen bővíteni.
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Mindjárt az állomás előtt terűi el a vonat-kert. Kár, hogy maga a publikum 
teljesen elhanyagolja és faczér cselédek, meg közveszélyes egzisztencziák kétes 
értékű kedvteléseinek prédájáúl engedi át. Pedig ebből a kertből igen szép séta
hely kerülne ki, hiszen hatalmas platánjai és akáczfái máris kellemes árnyékot 
nyújtanak. Az új vasút tán inkább fogja majd ide csalogatni a sétáló kedvű 
publikumot.

Áthaladva a vasúti töltésen és az állatvásártéren, Baja város gazdasági 
életének egyik specziálitása fogad bennünket. Esztétikai értéke azonban kisebb 
a gazdaságinál. I t t  vannak ugyanis a sertéshizlalók, melyeknek tekintélyes k iv i
tele még inkább növekednék, ha a szabadkaihoz hasonló húsfogyasztó teleppel 
bővítenék.

Elhaladva a gör. kel. temető mellett, a város egyik nagykiterjedésű szőlő- 
területére, az ú. n. Vanczaga-dűlőbe jutunk. I t t  van a Bajai Gyümölcsészeti 
Egyesületnek nagy telepe is, az ú. n. Rezső-telep.

A  szőlők végén van a régi lovassági gyakorló-tér, délnek az izr. temető.
Térjünk onnan vissza a Szegedi-úton a városba. Említésre méltó a régi 

méntelepi kaszárnya, melynek emeletén van elhelyezve a városi zálogház. 
Az inkább hatalmas, mint díszes sárga épülettel ferdén szemben áll a m. kir. 
állami tanítóképző intézet és internátus, mellette az ifjúsági játéktér, délnek 
pedig a régi városi polgári és kath. elemi iskola, hol most a kereskedelmi és iparos- 
tanonczok oktatása folyik.

A  vásárteret nyugaton a kir. járásbíróság és telekkönyvi hivatal nagy sarok
épülete zárja be, melynek egyik oldala a Mátyás király-térre szolgál. Ez is olyan 
félbemaradt parknak készült, de a sétáló közönség nem igen keresi föl.

Mi is ott hagyjuk és az Arany János-utczába kanyarodunk, melynek végén 
ott van az impozáns izr. templom, hatalmas oszlopokon nyugvó portáléjávaL 
,,Egyedül az Istennek4‘ —  hirdeti az utczai front homlokzatán levő arany
betűs fölírat. A  főbejárat a rácsos kerítéssel elzárt udvar felől van.

A  templom ékességei közűi megemlítjük a Thora-függönyöket, melyek 
közűi, főleg a Boschán-család ajándéka, valóságos műremeke a hímzésnek. 
A  kéziratos szentírási pergamen-tekercsek is kész grafikai látványosságszámba 
mennek. A  felállítandó orgona körűi jelenleg folynak a tárgyalások. Az isteni 
tiszteleten a szentbeszédek nyelve magyar.

A  bajai izraelita hitközség példás áldozatkészségének mindmegannyi 
tanúbizonyságai azok az épületek, melyeknek mindegyike a templom körűi 
sorakozik és a hitközség kultúrális érdekeit s emberbaráti érzelmeit van hívatva 
hathatósan szolgálni. I t t  van az izraelita elemi és polgári fiú- és leány-iskola, a 
kisdedóvó, a melyeknek mindegyikében város- és vidékszerte elismert tanerők 
oktatják a nem is kizárólag izr. vallású ifjúságot, jó magyar érzületre. It t  van 
az izr. aggok háza, a J  ótékonyczélú Leány egyesület népkonyhája, a szomszédos 
utczában a félszázadnál régibb izraelita kórház.

Az Arany János-utczából a Kölcsey-utczának alsó^ végére érünk, hol a 
felső városrésznek egyébként gyér vizű ártézi kútja van. Éjszaknak ott találjuk 
a Spitzer Károly és Piai szesz- és élesztőgyárát, majd elhaladva mellette, a m. kir. 
4. honvéd huszárezred bajai osztályának kaszárnyáját és a kiskőrösi méntelep bajai 
osztályának emeletes, díszes, kerttel övezett kaszárnyáját, mely utóbbi már 
egészen a város szélén áll. Nincs is ebben a városrészben, a Józsefvárosban, más 
említésreméltó épület, mint a felsővárosi elemi iskola és kisdedóvó a Flórián- 
utczában.

Visszafordúlva a Haynald-, vagy régi Bárány-utczába, a gör. keleti, Szent 
Miklósról nevezett plébániatemplomhoz érünk, melyet nagykiterjedésű, értékes 
vasrácsozat övez. Egyik oldalán van a plébániaiak, a másikon az iskola a tanító 
lakásával.

Még néhány évtizeddel ezelőtt számra és tekintélyre egyaránt kimagasló 
volt a bajai szerb hitközség ; azonban manapság az előbbi tekintetben igen 
megfogyatkozott, úgy hogy az újvidéki gör. kel. egyházmegyéhez tartozó gör. 
keleti plébánosnak fő jövedelmét a régi alapítványok teszik. H ogy valamikor 
a városházán is a szerb elem dominált, azt az mutatja, hogy még ma is két tem
plomuk van, s hogy a szerb vízkereszt ünnepén a gör. kel. plébános körmenetben 
vonúl a városházára házszentelésre. Magának a templomnak magas, díszes és- 
sok képpel ékes ikonosztázionja említésre méltó.
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Ott, a hol legszűkebb a Haynald-utcza, áll Baja városának egyik régi 
híressége, az Arany Bárány-szálló. Egykor és most ! Egykor legnagyobb terme 
volt a Bácskának, ma már kívűl-belűl oly dísztelen, hogy magunk is resteljük, 
hogy külömb szállást nem adhatunk Tháliának. Egykoron hetekig hangos volt 
a Báránynak egész környéke, mikor egy-egy restauráczió alkalmával a gazdag 
felsőbácskai nemes urak a fehér asztalnál folytatták a vármegye s az ország 
sorsának intézését, most néhány agglegény fogyasztja el csendben és rendben a 
maga ebédjét és vacsoráját. Egykor itt játszottak hét vármegyének legkülömb 
czigányai, a Dankó Gáborok és Vajda Józsik füstös nemzetsége ; manapság pap 
meg ügyvéd lett a Vajda-fiúkból, s a Bárányba csak a Kath. Legényegylet mulat
ságain meg a molnárok ,,lakozás“ -akor lehet valamirevaló czigánymuzsikát hal
lani. Valamikor híres bálok voltak itt napi, vagy ha úgy tetszik, esti renden, 
melyeken sok szép regénynek első szálait szőtték azok, a kik most már deres 
fejjel gondolnak vissza a Báránynak régi dicsőségére ; manapság egy-két pohár 
.,bruczkó“  mellett itt fogyasztja el az udvaron magával hozott ebédjét a vidék 
gazdag sváb parasztja, a mikor egyenes adófizető létére elintézi dolgát-sorát az 
itteni adóhivatalnál. Bizony megkopott már a czégéren a bárány arany festéke, 
megkopott magának a Báránynak régi hírneve is.

De a mi legszomorúbb, mégis itt kell hajlékot keresnie a színészetnek, 
mikor Bajára látogat. Kezdetleges a színpad, a mellett oly kicsiny, hogy alig 
tudnak rajta mozogni. A  modern színpadi technika vívmányainak mikénti alkal
mazása nem is okoz gondot a mi színidirektorainknak, hisz örülnek, ha egy-két 
bútordarabot úgy tudnak elhelyezni a színpadon, hogy elférjen tőlük néhány 
szereplő is.

A  zenekar szabadon űl az első széksorok között. íg y  aztán kiki csak azt a 
szólamot élvezi, a mely mellett űl. Páholyok nincsenek; villamosvilágítás híján 
a nézőtér nem sötétíthető el. Sok-sok illúzió kell tehát, hogy az ember Baján 
színdarabot élvezhessen .

A  foyert egy kis darabka folyosó helyettesíti, a melyben végződik a szűk 
lépcsőfeljárat. Valami pánik esetén országra szóló szerencsétlenség eshetnék 
meg itten. Vajha e sorok is hozzájárúinának ahhoz, hogy az illetékes körök végre 
többet tennének a rendes színház érdekében a puszta tanácskozásnál és tervez- 
getésnél!

A  Haynald-utczának a Zichy Bódog-térbe való torkolásával szemben áll 
a zircz-cziszterczi rendnek a székháza. Kár, hogy architelétonikus egészet nem 
alkot. Ugyanis felében megtörik az épület tompa szögben, úgy hogy egyik része 
a Zichy Bódog-térre néz, míg a másik a Vörösmarty-utcza elejét alkotja. Az 
egyébként tekintélyes épületben vannak a cziszt. r. főgimáziumi tanárok lakásai, 
a házi kápolna és a két teremből álló tanári könyvtár. Az épülethez tágas és 
árnyas kert tartozik. Maga az épület a tanúlmányi alapnak a tulajdona, a rend 
csak haszonélvezeti joggal bírja, a míg a bajai főgimnáziumot fönntartja.

Szemben a cziszterczi rendház főbejáratával áll a katholikus templom, 61 
méter magas tornyával, 19*75 méter széles homlokzatával. A  templom hossza 
40*5 m. 1904-ben barokk-ízlésben kifestett belseje művészi szempontból külön 
említést nem érdemel, bár az egésznek az ízlésén nagyon sokat lendített Simkó 
Mihály ny. gombosi lelkész, a város szülötte, a midőn 1906-ban a gót-stílű taber- 
naculum helyébe egy barokk-stílű szentségházat emeltetett. A  templom ablakai
nak üvegfestései egyes híveknek adománya. A  hajó jobb oldalának a karzat 
felől eső végén van egy hatalmas bronz-relief, Polimberger Jánosnak a síremléke, 
mely művészi szempontból kétségkívül a legértékesebb része az egész temp
lomnak.

Magának a reliefnek a nagysága 134X81 cm és egy antik temetési menetet 
ábrázol. Főleg az urnát v ivő alakok plasztikája figyelemre méltó. A  relief fölött 
van a latin epitáfium, helylyel-közzel már hiányos betűkkel. Mindkét bronzlapot 
egy 3*30 méter magas gránitkeret foglalja be.

A  pneumatikus rendszerű új orgona Angster pécsi gyáros sikerűit alkotása.
A  templom bejáratától jobbra van a plébánia-épület, melynek tágas udva

rát hatalmas fák árnyékolják be. Mellette a Kazinczy-téren a cziszt. r. kath. 
főgimnázium emeletes épülete.

A  Kazinczy-térnek csekély lejtőjén fölhaladva, a Zichy Bódog-téren levő 
Tóth Kálmán-szoborhoz érünk, melyet vasrácscsal övezett kis kert vesz körűi.
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1881 február hó 4-én jelentette be Hauser Mór dr. polgármester a törvény- 
hatósági közgyűlésen a város nagy szülöttének halálát, egyben indítványt tett, 
hogy a város emeljen szobrot Tóth Kálmánnak. A  szobor költségére a város 
2000 koronát szavazott meg házipénztárából, egyben gyűjtést rendezett ország
szerte, melynek eredménye volt, hogy 1891 július hó 14-én ki lehetett írni a pályá
zatot, mert összesen 28,000 korona gyűlt össze a szoboralapra. A  négy pályamű 
közűi Bezerédi Gyuláét fogadta el a bíráló bizottság. A  szobor 2*56 m magas 
érczbe öntött alak, mely 3*44 m magas gránit-talapzaton nyugszik s a költőt, 
,,az eszmék és érzelmek tolmácsát, külső megjelenésének keresetlen egyszerű
ségében, fesztelen, mégis daliás állásban, nemes magatartásban44 ábrázolja.

A  szobor leleplezésének ünnepe 1894 márczius hó 9-én ment végbe.
Tóth Kálmán szobra egyelőre, a míg T ü rr tábornoké el nem készül, egye

düli szobra Baja városnak. A  szobor helye jól van megválasztva, szépsége 
minden oldalról kellőkép érvényesül.

. . . .  Az az ércz-szív bizonyára már nem érzi azt a sok keserűséget, 
melytől csordúltig telt meg életének utolsó öt évében. Tempóra mutantur, s az 
ideális lelkületű költő, a ki nagyon hajlott az ábrándozásra, nem is sejtette, 
hogy az a város, melyre mint országos nevű költő, dicsőséget árasztott, melyre 
mint országgyűlési képviselő, négy czikluson át pazarolta lángoló szeretetét : 
valaha is hűtelen tudna lenni ő hozzá, kiről képviselőtársai szerető gúnynyal 
mondogatták, hogy letolná még a királyi palotát is Bajára, ha lehetne. (Prém : 
Az utolsó öt év. Horváth Cyrill Tóth Kálmán Albumában, 65. 1.)

A zt hitte, csak meg kell jelennie szülővárosában, és már biztos a győzelme. 
Csalódott, s e csalódás a szívébe markolt, megbillentette lelkének egyensúlyát, 
s alig tudták visszatartani a végzetes lépéstől.

Most már nem fáj neki semmi. Most már az is csendes emberré lett, a kinek 
gyermeki kegyelete nem talált elégtételt abban, hogy Baja város szoborral 
akarja kiengesztelni atyja emlékét, s e képviselőválasztásra való hivatkozással, 
távol maradt a város kegyeletes hódolatától. ,,De a sír sok mindent elfed . . . . 44

A  Tóth Kálmán-szobor mögött kezdődik az Eötvös József-utcza, melynek 
mindkét oldalán szebbnél-szebb üzletek kirakatai díszlenek. Baloldalt van a 
városi bérház, a melyben van a kincstári posta-, távíró-  és távbeszélő-állomás, 
jobbról pedig az izr. hitközségnek óriási bérpalotája. Valamikor Pilaszanovich- 
féle kastély volt, majd Fischer Sámuel gazdag kereskedő vette meg, ki viszont 
az izr. hitközségre hagyta. Nagylelkű adományát a ház Szent István-téri hom
lokzatán fekete márványtáblának arany betűi örökítik meg.

A  Szent István-tér v. főtér nyugat felé nyitott, három oldalról pedig (kevés 
kivétellel emeletes) házak övezik. I t t  van a Szentháromság szobra, az ártézi kút 
és egy egyszerű sétahely a Sugovicza partján. Egyelőre még nem sokat mutat, 
de van egy 26,000 koronás ,,főtér-rendezési alap44, mely hívatva van a legköze
lebbi jövőben ezt az egyébiránt szép fekvésű teret parkká átalakítani. Főnehez- 
ség a piacz kihelyezése.

A  Fischer Sámuel-féle ház mellett elhaladva, a Bajai Kölcsönsegélyző 
Egyesület helyiségéhez és bérházához érünk, mely éjszak felől határolja a főteret. 
Ezzel szemben áll Deutsch Mátyásnak régi jóhírű emeletes szállodája, a Nem 
zeti Szálló, melynek egyik szárnyában van a Kereskedelmi Kaszinó hajléka, míg 
a Sugovicza felőli szárnyában a nagyterem, hol jelenleg a váro3 elite-mulatságait 
szokták megtartani. A  Nemzeti Szálló során, a régi városháza helyén van a 
Bajavidéki Takarékpénztár épülete a Szent István-tér és az Attila-utcza sarkán, 
míg a másikat a Schlesinger-féle hatalmas, emeletes vaskereskedés, raktár és 
lakóház alkotja.

A  Schlesinger-ház másik homlokzata az Erzsébet királyné —  régi Fő —  
utczára szolgál, mely innen indúl ki délnek. Az Erzsébet-utcza másik határa a 
Bajai Takarékpénztár épülete és hatalmas emeletes bérháza.

A  takarékpénztár meg a városi székház között látható szerdán és szom
baton a város egyik érdekes iparágának, a papucsos iparnak a kirakodója. A  
színes és hímzett papucsokat a búnyó és magyar leányok és asszonyok igen 
kedvelik ; van is belőle színben és számban oly gazdag választék, hogy öröm 
nézni.

Kelet felől a városi székház zárja a Szent- István-teret. Valamikor Grassal- 
kovich-féle palota, a Takarékpénztár épülete pedig az ehhez tartozó présház
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volt ; a két épület összetartozott, és nem volt utczával elválasztva. A  város 
1862-ben megvette az egész Grassalkovich-telket, majd a présházat 1863-ban 
24.700 írton eladta a Takarékpénztárnak, mely 77.000 írton építtette rajta az 
előbb leírt bérházát.

Maga a városi székház szép, impozáns épület. Hatalmas négyszögön áll és 
négy utczára tek in t; főbejárata és lépcsőháza a Szent István-tér felől van. I t t  
van elhelyezve a két emléktábla is, mely hirdeti az utókornak, hogy Baja város 
közönsége hazánk fennállásának ezredik évében megújította a város székházát. 
Ünnepélyes felavatása 1898 szept. 7-én ment végbe.

A lépcsőházban, a félemeleten van egy érdekes maradvány a régi Grassal- 
kovich-kúriából : egy márványkandalló-párkányzat, a falba beépítve.

Szemben a felmenettel van a város közgyűlési terme, félkörben haladó, 
kényelmess padsorral, díszes pódiummal és ülésekkel. A  bútorzat színe világos. 
A  falakat őfelségének, Tóth Kálmánnak és Türr Istvánnak a kép3Í díszítik. 
A  két előbbi a keleti falon van, az ajtótól jobbra s balra ; mindkettő nagy méretű 
olajfestmény. Az utóbbi Fa ilu tti Domonkos velenczei festőnek remekszép pasz- 
tell-képe, mely az agg tábornokot polgári ruhában, fején szürke kalappal, a 
megszólalásig híven ábrázolja, ezenfelül a pasztell-modornak is igen sikerűit 
alkotása. A  képet a festő Türr személye iránti tiszteletből ajándékba küldte a 
híres generális szülővárosának, hadd lássák, hogyan becsülik új hazája szülöttei : 
Garibaldi adjutánsát a marsalai ütközetben . . .

A közgyűlési terem mellett van a tanácsterem. Ennek falait Vastagh György 
festőművészünknek négy olajfestménye díszíti, Kossuth Lajosnak, Tü rr István
nak, és a város két jeles szülöttének és nagy jótevőjének, Bende Imre nyitrai 
püspöknek s a Délamerikába vándorolt Rusits Jánosnak a képei.

A  tanácsteremből a főispáni lakásba léphetünk, míg a közgyűlési terem 
mellett a polgármesteri és főjegyzői hivatal egészíti ki az emelet főtéri frontját. 
Az emelet többi részeit a megfelelő városi hivatalok helyiségei foglalják el, míg 
a földszinten részint üzletek vannak, részint a rendőrség, a katonai ügyosztály, 
a mérnöki hivatal stb. helyiségei.

Az épület maga nem rideg, bürokratikus, barátságtalan stílusban épült, 
hanem mindenben és mindenütt ízlésre, csínra vall. Manzárdos teteje messzire 
látszik ; nagy, tágas ablakai megvilágítják a termeket és folyosókat, az udvar 
is kellemesen hat az ő puszpáng-szegélyű virágágyaival. Mintha a városháza 
maga akarna jó példával elüljárni a város virágkedvelő lakosságának.

A  Szent István-térről az Erzsébet királyné-utczába kanyarodva, min
denekelőtt a Reich Farkas Fiai czég nagy kelmeárú-kereskedése ötlik a sze
münkbe. Szemben vele van Mészáros Lázár honvédtábornok testvérének egykor 
kétemeletes háza, mely azonban 1902 nagyszombatján bedőlt, emberéletet is 
temetve romjai alá. Az utódok lebontatták a I I .  emeletet. Az első emeleten van 
a kir. közjegyzőség, a melléképületben pedig a közös konyha helyisége.

Erről az intézményről érdemes néhány szót szólnunk. Tudjuk, hogy a 
megélhetés általános drágulása érlelte meg ezt az eszmét a társadalomnak főleg 
hivatalnoki osztályában. A  mozgalom Nagy becskerekről indúlt ki, de igen sok 
helyütt fiaskóval végződött. Baján immár a tizennyolczadik hónapja működik, 
és mert kellő körültekintés és ügyes vezetés mellett szerényebb keretek között 
maradt meg, szépen be is vált és életképességét a tagok megelégedésére kellőkép 
bebizonyította. A  háromfogásos ebédnek és egy fogásos vacsorának díja ada
gonként 75 korona, három személyre számítva adagját. A  közös konyhának 
ötven tagja van, hatvan adaggal. Alapítója és mostani elnöke Vágó Rezső 
elemi isk. tanító és alsókeresk. igazgató. A  havonkénti húsfogyasztás 720 kg, 
az eddigi lisztfogyasztás közel nyolcz tonna.

Ettől délnek van a szerb hitközség emeletes bérháza, udvarán a régi kis 
szerb templommal.

Tovább haladva, az Erzsébet-utczán jobbra hagyjuk a Bajai Kereskedelmi 
és Iparbank emeletes épületét, majd ott, a hol az utcza kiszélesedik, balra a 
bajai járás főszolgabírói hivatalát, messzebb délnek jobbfelől a Spitzer-féle gyufa
gyárat és a Grauaug-féle gyapjúfonó-gyárat. Ugyancsak az Erzsébet királyné- 
utczából lehet eljutni a Kőszegi-féle talajművelő gépgyárba. Elhagyva a főutczát, 
a vaskúti vámon túl, a petői szőlők terűinek el az út jobb oldalán, távolabb 
pedig az Állaga Ottó-féle 126 kát. holdas szőlőtelephez jutunk, melynek 1908.
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évi bortermése 2000 hektoliter volt. E hatalmas teleptől nyugat felé egy vonalba 
esik a vodiczai kápolna, melynek akáczfáktól árnyékolt szent kútjához ezrével 
jönnek évenként a búcsúsok még Szeged tanyáiról is. I t t  tartják a szerbek is az 
ő híres leány vásárjukat.

Visszatérve a városba, a Gzéllövész-Egyesület helyisége, a Lökért vonja 
magára figyelmünket. Ez a város közönségének nyári kiránduló helye. Van lövő
háza, verandája, tánczterme, (nyugati homlokzatán e régi hexaméterrel : „P o l
gár, légy hazavéd, e szép czélt érni tanuld itt !“ ), tekepályája ; sétahelyeit szá
zados fák árnyéka teszi kellemessé.

A  Lőkerttel összeér az állami kertészsegéd-iskolának 40 kát. holdas telepe. 
Egy évtizeddel ezelőtt még a Barának nevezett hepe-hupás, kopár homoksivatag 
terűit itt el ; ma egész kis paradicsomot varázsolt ide az emberi észnek és kéznek 
az ügyessége. Az intézet előbb kertmunkás-iskola volt, bennlakó növendékek
kel ; a múlt iskolai évben kertészsegéd-iskolává emelkedett, a mikor az iskolának 
alapítója, Hegedűs József, megvált állásától és az iskola szomszédságában levő 
saját szőlőtelepén lelenczházakból kikerült, elhagyatott gyermekek nevelésével 
kísérletezik.

A  kertészsegéd-iskolától éjszakfelé, a város legszebb utczájába, a majdnem 
2 km hosszú Szent Antal-utczába jutunk. Ez a város szemefénye, legkedvesebb 
sétáló-helye télen-nyáron egyaránt. It t  van a 18 főből álló csendőr ség laktanyája, 
az alsó városi iskola, a Katii. Legényegylet háza, azonkívül szebbnél-szebb, de végig 
földszintes lakóházak, majdnem kivétel nélkül tágas, virágos udvarokkal és 
legnagyobbrészt szőlővel beültetett kertekkel.

A  Szent Antal-utczát keresztező Damjanich-utczának széles, két-két sor 
fával szegélyezett nyugati oldala télen sertés-, nyáron dinnyepiacznak szolgál. 
Kelet felé esik a Szállásvárosrész, melynek nádtetős házaiból 1905 május 6-án 
68-at pusztított el a tűzvész %  óra alatt.

A  Damjanich-utczán át a Kálváriához erünk, mellette van a kálváriái 
temető és a protestáns temető. Innen a Rókus-utczába térünk. Széles, egyenes 
utcza, teleültetve vadgesztenyefákkal ; ha ezek megnőnek, egyik legszebb utczája 
lesz a városnak.

A  Rókus-utczában van a városi szegényház és a városi közkórház gyönyörű 
telepe. A  kórháznak három palotaszerű nagy emeletes épülete a fertőző paVillon
nal, halottas házzal és gépházzal együtt, nagy parkszerű telepen fekszik, melyet 
mindenünnen magas vasrács vesz körűi. Az első épületben van a sebészeti és 
belgyógyászati osztály 300 ágygyal, a második épület földszintjén vannak a 
konyhák és gazdasági helyiségek, az emeleten a Megváltóról nevezett beteg- 
ápoló apáczák lakásai, középütt igen csinos kápolnával. A  harmadik az élő 
halottak emeletes kriptája, az elmegyógyintézet, 160 betegre berendezve. A  föld
szinten van a nők, az emeleten a férfiak osztálya.

A  kórházat a jelenlegi igazgató-főorvos, Róna Dezső dr. 1908-ban Röntgen- 
laboratóriummal szerelte föl.

A  kórházat 1836-ban alapították. 1841-ben leégett, majd kibővítve újra 
fölépítették és 44 ágyra rendezték be. Mai impozáns alakját 1903-ban nyerte.

A  kórháztól éjszakra esik a rom. kath. Szent Rókus-temető, közepén a 
Szt. Rókus-kápolnával, melyet a bajai plébánia hívei 1795-ben építettek, az akkor 
dühöngött pestis emlékére. A  temetőt néhány szép síremlék ékesíti. I t t  nyugszik 
Perczel Miklós 48-as honvédezredes is. ( f  1904 márcz. 14.)

A  Rókus-utcza éjszaki végén van a tűzoltó-telep. A  tűzoltóság részben városi, 
részben önkéntes ; az utóbbi 1871-ben alakúit. A  tűzőrség különben a Ferencz- 
rendiek templomának tornyán van. A  tűzőr éjjel minden negyedórában sípjába 
fúj ; a városházáról felel neki a rendőr, a mi mindenesetre egyszerű és praktikus 
megoldása a kölcsönös ellenőrzésnek. A  tüzet a városrész számának megfelelő 
számú kürtszó je lz i ; az őrségre elsőnek érkező fuvaros vagy bérkocsis jutalom
ban részesül.

A  tűzoltó-teleppel szemközt, a Deák-Ferencz-utcza keleti végén áll a Tske 
János gazdának minden úri kényelemmel berendezett nagy sarokháza. A  kö
vetkező —  Petőfi-utczai —  sarkon áll a református templom, mellette, a Petőfi- 
utczában, a ref. papiak, a Deák Ferencz-utczában a ref. iskola és bérház. Vala
mivel tovább a Kereskedő-Ifjak Körének csinos háza, majd a városi polgári és 
kath. elemi iskolának emeletes épülete, a Polgári Kaszinó és az adóhivatal.
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Ha pedig a Petőfi-utcában tovább megyünk éjszak felé, a Ferenczrendi 
zárda kertje és a régi ú. n. kisszállási uradalom telke között, melyet egy bajai 
úrinő megvett Boncompagni-Ludovici herczegtől és kényelmes bérházakkal 
épít be, a Petőfi-utcza és Széchenyi-utcza sarkán az ág. evangélikus templom
hoz érünk, melynek tornyát 1907-ben épitették. Papiak és új iskola szintén a 
templom mellett áll. Ugyancsak a Széchenyi-utczában van a Bajai Sporttelep 
bejárata. Télen itt van a korcsolyapálya, nyaranta négy tenniszgrundon szóra
kozik a sportkedvelő fiatalság.

A  Sporttelep szomszédságában van a Bajai Ipartestület háza, mely leg
újabban hajlékot ad a Munkásbiztosító Pénztár-nak is. Van olvasóterme, irodája, 
díszterme, az udvaron tekepályája.

A  Széchenyi-utczának déli oldalát szintén a ferenczrendiek nagy kertjé
nek fala alkotja ; nyugoti végében áll maga a zárda és a templom.

Messze századokra kellene visszamennünk, ha a bajai Szent Ferencz
rendi templomnak és zárdának történetét megakarnók írni. Hiszen a hagyomány 
szerint, melyet azonban Iványi nem tart teljesen kétségtelennek, 1260-ban, 
tehát egy emberöltővel assisi Szent Ferencznek halála után (1227), már laktak 
itt ferenczrendi szerzetesek.

Mai templomuk és zárdájuk 1759-ben épült, de az 1840-iki nagy tűz
vész után renoválni kellett. A  mostani templom 46 m hosszú és 17 m széles. 
Oltárképe Szent Antalt ábrázolja, kinek június 13-iki ünnepén az egész vidék 
népe ide zarándokol.

A  zárda tagjai a kapisztráni Szent Jánosról nevezett tartományhoz tartoznak 
és elfogadták a X I I I .  Leó pápa kezdeményezésére országszerte megindúlt reformot. 
Főleg a város és a vidék lelkipásztori teendőinek végzésében hathatósan támo
gatják az egyházmegyei papságot. (Évenként 27— 28.000 embert gyóntatnak.)

A  rendtartomány növendékei Baján nyerik hittudományi kiképeztetésüket.
A  Széchenyi- és Zárda-utcza sarkán áll Alsóeörsi és Vámosi Gál Péter 

örököseinek a kúriája, mellette a Boschán Károly-féle lakóház, a mellett a Bajai 
Kaszinó épülete két kerthelyiséggel és vendéglővel.

I t t  vagyunk újra a Zichy Bódog-téren. Nagy útat jártunk be, de nagyobbat 
járt meg maga a haladó idő. K i hinné, hogy ott, a hol most szebbnél-szebb 
épületek emelkednek, régente palánkkerítések állottak, hogy a Kenderes-éren 
fapadlók vezettek át s a fehérnép az utczán mosta ruháját a patak vizében?

De még nincsen vége sétánknak. Sőt az útnak csak a felét tettük meg, 
bár a nevezetességekből már kevesebb maradt a másik felére.

A  cziszterczita, rendház mellett elhaladva, a Vörösmarty-utczába érünk, 
melynek egyik mellékutczájában, a Katona József-utczában van az izraelita 
hitközség gőzfürdője, végén pedig a Középponti Szálló, nagy forgalmú kávéházzal 
és csinos kerthelyiséggel.

A  Középponti Szállón túl van a régi Vojnits-féle ház, igazi régi magyar 
nemesi kúria, előtte kis kerttel, a hova az egyik tervezet szerint a felállítandó 
Türr-szobor kerül. A  nagy területen álló épület jelenleg a Herczfeld-örökösök 
tulajdona.

Szemben a kúriával van a Drescher-féle nagyszabású vas- és vegyeskeres
kedés. Ugyanitt van a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank Bajai Fiókjának hi
vatalos helyisége is.

A  Vörösmarty-utczából a Hattyú-utczán át a Miasszonyunkról nevezett 
Szegény Iskolanénék zárdájához visz útunk. A  szerzetesnők számára Császka 
György kalocsai érsek alapította 1903-ban a modern pedagógiának minden kö
vetelménye szerint fölszerelt mostani intézetét, hol a nővérek egy hat elemi 
és négy polgári osztályú nyilvános joggal felruházott leányiskolát s egy kisded
óvót látnak el okleveles tanerőkkel.

A  zárda mellett elhaladva, tekintetünk egyenesen Tóth Kálmán szülőházára 
esik, mely a róla nevezett utczában áll s melyet a város kegyelete emléktáblával 
jelölt meg.

Három házzal odább van a Jókai-utcza, melyet, mivel minden rövidsége 
mellett is egyszerre nem kevesebb, mint 22 özvegyasszony lakott benne —  
özvegy-utczának neveztek el a régiek.

A  Tóth Kálmán-utczából a Czirfusz Ferencz-utczába térünk, hol a Schmidt 
testvérek gépgyára és a szocziálista munkásotthon áll. Innen a Kossuth Lajos-



304 B aja .

utczába, majd a Mátyás-király-téren, Türr István- és Bethlen Gábor-utczán 
át a DeszMs-utczába megyünk. Csupa fakereskedés mindenfelé, nevét is innen 
kapta.

A  régi Proválián, most Árpád-utczán át a ,,Koplaló-tér“ -re, onnan a régi 
Borrévre jutunk. I t t  van a halpiacz, az uszoda, szemben a bajai parttal, a Sugo- 
vicza másik oldalán a Schleicher-sziget és a Pandúr-sziget.

Indúljunk el a Szent János-városrész felé vezető úton, a ,,nagytöltés“ -en 
a Duna felé, a hol befejezzük sétánkat. A  két kilométernyi út elején van a Schön  
czég szénraktára, majd távolabb a gázgyár, s a Schleicher-féle téglaégető.

Szent János- Most hosszú útra megszakad a házak sora s csak a Sugoviczának a Duná-
rosu s/. vaj alkotott szögletében látunk ismét házakat. De milyeneket ! Apró kis házikók, 

jóval alacsonyabb a tetejük is a dunai töltésnél.
Ez Szentjános, a városnak kilenczedik kerülete. A  szélén áll egy kis kápolna, 

csendes az is, mint az egész telep. De május 15-én este, akkor megelevenedik 
az egész környék, akkor durrognak a pisztolyok, röpködnek a rakéták és ragyog 
a sok lampion. Akkor van ugyanis a Jánoska-uszlatás, a bajai molnároknak 
ez a saját külön ünnepsége, nepomuki Szent János tiszteletére.

Május 16-iki ünnepének előestéjén a molnárlegények, fényesen kivilágított 
nagy dereglyére teszik a szentnek a róla elnevezett városrész kápolnájában levő 
régi, prim itív szobrát és a tűzoltózenekar hangjai mellett a város alá eveznek, 
a szobrot a plébánia-templomban helyezik el és másnap visszaviszik. Másnap 
pedig a molnárok ünnepe van Szentjánoson, mely ünnep rendezésében és hangu
latában a régi, czéhrendszerbeli pátriárkális időnek némi nyomait még meg lehet 
találni.

Hanem a gőznek és villamosságnak százada rendre nyirbálja ezeket a 
régi szokásokat is. Kevesedik a dunai malmok száma, a jégzajlásnál is jobban 
pusztítja őket a gőzmalmok konkurrencziája, s a Jánoska-usztatásról is azt 
mondják az autochton bajai lakosok, hogy nyomába sem léphet fényre, vidám
ságra a régieknek . . .

A  mint a hajóállomás felé közeledünk, jobbkéz felől elmarad a Délm agyar
országi Vattagyár (üzeme szünetel) és a Spitzer B enő -fé le  nagykiterjedésű szesz
gyár, mely 1908 őszén szintén beszüntette üzemét. A  kontingensét átvette az 
állam, a gyár épületeit is megvette, de nem határozott még azoknak miként 
leendő felhasználásáról. A  két gyár között van a vágóhíd.

Hajóállomások Érdekes, hogy Baja városának hajóállomásai már nem a város területén, 
hanem Pest vármegyében vannak. Ugyanis a Pest vármegyéhez tartozó Baja- 
szentistvántól egy keskeny földsáv húzódik a Duna mentén lefelé, egészen Sze- 
remléig, s ez az ék, a közigazgatás nem nagy örömére, Pestvármegyéhez tar
tozik. Innét van az, hogy a Bajával délről határos Szeremle község járásbírósága 
Baján, törvényszéke Szegeden van, adót Halason fizet, szolgabírói hivatalba 
Kiskőrösre megy és képviselőt Keczelen választ !

Bajának két hajóállomása van, egyik a Dunagőzhajózási Társulaté, a másik 
a Magyar Folyam- és Tengerhajózási társulaté. Az előbbinek Budapestről Mo
hácsig naponként, Budapesttől— Orsováig hetenként háromszor van járata, 
az utóbbi Baja és Apatin között, csütörtök kivételével, naponként közlekedik.

A  vasútak persze sokat elvontak a gőzhajók forgalm ából; de azért olyan 
jóltermő esztendő után, minő az 1908-iki volt, a hajóforgalom Baján most is 
akkora, hogy a két társulat egy év alatt le sem tudja bonyolítani a termény
szállítást. Minő lehetett a forgalom abban az időben, midőn Baja volt a beho
zatalnak is egyedüli útja a Középbácska felé ! 

a  baja-bátta- Az állomástól kb. félkmnyire éjszakra van a baja— báttaszéki híd. Régi és 
Z 1 1 jogos érdekeknek megvalósulása fűződik 1906 okt. 15-éhez, a midőn a műszaki 

munkálatok kezdetüket vették; s most, midőn e sorok napvilágot látnak, a híd 
már készen áll a fölavatásra és megkezdi teljesítését mindama várakozásoknak, 
melyet a forgalom megkönnyítése iránt Erdélytől Fiúméig mindenki táplált. 
Baja városa is e merész alkotástól várja újabb felvirágzását.

A  híd maga háromíves, 550 m hosszú,1 egy sínpárra van berendezve. 
Alapjai csehországi gránitból vannak és caissonok segítségével rakattak le. A  
vasszerkezet alkotórészei a diósgyőri hámorból kerültek ki, a Máv. gépgyára 
szerelte őket. A  hidat a Schlick-gyár építette Bottenstein és Rényi vállalkozókkal
2,900.000 kor. költséggel.
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: *1 A  bajai állomástól a báttaszéki állomásig 19 km hosszú, igen magas és erős 
töltés épült egy alúljáróval és négy vashíddal. Pörböly pusztán van a kitérő.
A  hídépítés állandóan 400, a vasútépítés pedig 1300 embert foglalkoztatott.

A  vasúti töltés mentén haladva, eljutunk ismét oda, a honnan kőrútunkat 
megkezdettük : a Budapesti út elejéig. Hosszú sétánkon láttunk egy alföldi 
várost, mely nagy területen épült ugyan, de mindamellett csak kisvárosias 
színezetű. ,

A  város társadalmi élete elég élénk. A  Kaszinó naponkénti gyűlőhelye Tá'r|1aê almi 
tagjai nagy részének, azonkívül felolvasások, zeneestélyek és tánczmulatságok 
rendezésével gondoskodik tagjainak s a közönségnek a szórakozásáról. Van 
tartalmas könyvtára, melyben persze s szépirodalom dominál.

A  Polgári Olvasóegylet hasonló czélokat, hasonló eredménynyel szolgál, 
más társadalmi osztálynál.

A  Kereskedelmi Kaszinó, a Kereskedö-Ifjak Köre, az Ipartestületi Olvasókör 
hasonló szellemű érdekek szolgálatában áll.

Társadalmi tekintetben a Kaih. Legényegylet egyike a legagilisabbaknak.
Évenként kétszer rendez színielőadást, azonkívül ádventtől márczius 15-ig 
minden vasárnap tart szábadliczeumi előadást az egyesület helyiségében, melyet a 
város közönsége estéről-estére zsúfolásig szokott megtölteni. Egy népszerű tudo
mányos előadáson kívül, melyet jórészt a főgimnáziumi és képzőintézeti tanári 
testületek egyes tagjai tartanak, énekkel, zenével, szavalatokkal szórakoztatják 
a közönséget, melynek érdeklődése az egyesület ezirányú működése iránt, kivált 
az utóbbi időben, akkora volt, hogy a legelőkelőbb körökből is szívesen akadtak 
férfi- és női szereplők. Az 1889-ben alakúit egyesület impozáns módon ünnepelte 
fennállásának húszéves jubileumát.

A  város közhasznú és jótékonyczélú egyesületeinek sorában első helyen 3̂ tóéZk0̂ egye- 
áll a Bajai Katholikus Nöegylet, mely 1837-ig vezetheti vissza tevékenységét. sületek. 

1885-ben, megújított alapszabályainak értelmében, kettős feladatot igyekszik 
elérni: az egyik a városi szegényeknek havi segélyezése, beleértve a szegény óvó
köteles gyermekek téli felruházását, a másik a kisdedóvók és menházak fenn
tartása. Á  Bajai Kath. Nőegylet most két kisdedóvót és három menházat tart 
fönn, azonfelül két városi gyermekmenház fölött is ő gyakorolja a felügyeleti 
jogot. Mostani elnöke dr. Roller Imréné. Törzstőkéje, a tagdíjakat leszámítva,
30.000 kor., azonfelül van 8000 kor. értékű ingatlana.

, A  jótékonyságban nemes versenyre kél vele az 1852-ben alakúit Izraelita 
Nöegylet szintén 30.000 koronát meghaladó vagyonnal. Elnöke özv. Rosenberg 
Mórné. Az egyesület a szegények segélyezésén és felruházásán kívül szegény
sorsú hajadonok kiházasítására is adakozik.

Igen életrevaló humanitárius egyesület a „Baja i Jótékonyczélú Leány
egyesület “  mely 1896-ban alakúit és nemes feladatúi tűzte ki, a szegény iskolás
gyermekek népkonyhájának fölállítását. Tagjai személyesen ügyelnek fel a 
60— 65 gyermek étkezésénél. Az egyesület egyébként a téli hónapokban felolva
sásokkal, zene- és énekszámokkal fűszerezett teazsúrokat szokott rendezni, me
lyeknek nagy a vonzó erejük a közönségre. Mostani elnöke Pollák Rózsika.

A  József kir. Herezeg Szanatórium-egyesületnek, a Vöröskereszt-Egyesü
letnek, az Oltár egyesületnek szinten van egy-egy fiókja Baján ; élükön áll a Kath.
Nőegylet buzgó és tevékeny elnöke, dr. Roller Imréné.

Az izr. hitközség kebelében emberemlékezet óta virágzik a „Chevra Ka- 
discha“  nevű szentegylet; 1888 óta van ,,szegény iskolás gyermekeket segélyzö 
egyesület“  is. 1893 óta van külön betegsegélyzö-pénztára a kéreskedö-ifjaknak.

A  Tanoncz-otthon a kereskedő- és iparos-inasokat gyűjti össze vasárnapon
ként, hasznos szellemi foglalkozásra. Vezetője Vágó Rezső igazgató.

A  Szabadkai állami Gyermekmenhelynek bajai telepén 263 lelencz nyer 
ápolást és nevelést csecsemő korától 14 éves koráig. A  telep ügyeit 12 férfi- és 
12 nőtagból álló telepbizottság intézi, melynek élén Drescher Gyula polgári isk. 
tanár áll.

Az állatvédelem ügyét az Országos Állatvédő-Egyesület bajai fiókja szolgálja, 
vándorelőadásokkal, népszerű füzetek osztogatásával, etető házikók fölállí
tásával.

Az 1889-ben alakúit ,,Bajai Gyümölcsészeti Egyesület'1 -nek czélja a gyü
mölcsfák nevelése, az ingyenes vagy olcsó fák kiosztásával a város és vidék



306 Baja.

gazdasági haladásának előmozdítása. Az egyesületnek azonfelül kiterjedt rózsa
telepe is van, melyből külföldre is exportál. Van még egy „gyümölcsértékesítö köz- 
pont“ -ja  is, melynek rendeltetése, hogy a vidék gyümölcstermését a külföldi 
piaczokra szállítsa s ott értékesítse. Elnöke Kilbinger Ferencz ny. tiszttartó.

1803-ban alakúit a „B aja i Gzéllövész-EgyesülePmelyről a Lőkertnél már 
megemlékeztünk.

Végűi megemlítjük az 1908-ban teljesen újjászervezett Sportegyesületet, 
mely Móder Géza dr. városi tanácsos elnöklete alatt a sport minden ágát műveli, 
tanfolyamokat rendez, versenyeken vesz részt és az ? egyesületet rövidesen 
Baja város társadalmi életének egyik nevezetes tényezőjévé avatta.

Egyházi ügyek. Egyházi tekintetben a város katholikus lakossága a kalocsai érsekséghez, 
a gör. keletiek az újvidéki egyházmegyéhez, az ág. hitv. evangélikusok a bánya
kerülethez, a reformátusok a dunáninneni egyházkerülethez tartoznak.

A  katholikus híveknek lelki gondozását régente a Szent Ferencz-rendiek 
végezték. Anyakönyveik visszanyúlnak 1712-ig. A  plébánia nyelve az illír volt ; 
a magyar, német és tótajkú lakosság számára 1722-ben gróf Gsáky Imre kalocsai 
bíboros-érsek új plébániát alapít, melynek élére Schretli Karloman göttweigi 
(A.-Ausztria) benczésrendi szerzetest állította.

1781-ben a két plébániát a világi papság vezetése alatt egyesítették. 
Ma is egy plébániához tartoznak a bajai kath. hívek, kiknek pasztoráczióját 
egy plébános végzi, három káplánnal és két hitoktatóval. A  kórháznak külön 
lelkésze van. Az isteni tisztelet nyelve magyar, német és illír.

A  gör. keleti szerb egyház egykori számbeli túlsúlyát már említettük. 
1692-ben a szerbeknek három templomuk volt Baján. 1702-ben a bajai gör. 
kel. esperességhez 11 község tartozott. Napjainkban nagyon leapadt a görögkeleti 
egyház lélekszáma. Egy papja s egy tanítója van.

Az ág. evangélikus egyházközség 1833-ban alakúit. A  templomot 1847 
június 29-én avatták fel. A  hitközségbe 20 községre terjedő diaspora van beke
belezve. Van lelkésze és kántortanítója.

A  református egyház híveinek legnagyobb számát az egykoron Komá
romból bevándorlott fakereskedők utódai teszik. A  hitközség 1811-ben alakúit 
s 1892-ben avatta föl új templomát. Van lelkésze és kántortanítója.

A  bajai izraelita hitközség 1768-ban alakúit. A  vármegyének ez a legrégibb 
hitközsége. Mai zsinagógáját 1845 szept. 26-án magyar ünnepi beszéddel 
avatták föl.

Népoktatás. Baja város iskolaügyére vonatkozólag megjegyezzük, hogy Baja is sínyli
az egész vármegyének közös baját, t. i. az analfabétáknak és az iskolai mulasz
tásoknak nagy számát.

A  város területén van 1 városi, 2 kath. nőegyleti, 1 izr. kisdedóvó, 2 városi 
és 3 egyesületi gyermekmenház.

A  város elemi iskolái ez idő szerint felekezeti jellegűek. A  katholikus elemi 
iskolákat maga a város tartja fönn, a tanerőket is a város fiz e t i; a többi feleke
zetek iskoláit a város megfelelő segítségben részesíti. Jelenleg azonban moz
galom indúlt a városi törvényhatósági bizottságban, hogy a felekezeti iskolák 
községi jellegűekké változtattassanak át. Az eziránti javaslatot a közgyűlés 
1908 november 9-én el is fogadta, de a minisztérium illetékességi kifogással 
visszavetette a határozatot. A  miniszteri választ azóta már tárgyalta a köz- 
igazgatási bizottság.

A  róm. kath. felekezetű iskolákban 22 tanító, illetve tanítónő tanít, az 
izraelita iskolában 4, a gör. kel., ág. hitv. ev. és ref. iskolákban 1— 1 tanító.

A  városi polgári iskola épületét 1906-ban építtette a város kb. 130,000 
korona költséggel.

Az intézet felszerelésére az igazgatóság kellő gondot, a város kellő költ
séget fordított, azért kellemesen lep meg mindenütt a csín, világosság és tisztaság.

A  polgári iskolának Uránia-előadásait siker koronázta. A  tudományok 
népszerűsítésének emez igazán népszerű módját mind az ifjúság, mind a publi
kum érdeklődve fogadta. Az intézet élén áll Heller Rikárd igazgató, oki. közép
iskolai tanár.

A  zárdái leánypolgári iskolát kivált a város keresztény családj ainak leánygyer
mekei látogatják. A  rendes polgári iskolai tárgyakon kívül az utóbbi két eszten
dőben az iskolanénék akvarell- és olaj festő-iskolát is nyitottak. A  tanfolyamot
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-a végzett növendékek is nagy számban látogatták. Megjegyezzük, hogy a tanító- * 
női karnak hét tagja, élükön a zárdafőnöknővel, részt vett az 1908. évi július 
kavi tanítói továbbképző-tanfolyamon a bajai áll. tanítóképzőben, hol szorgal
masan • látogatták az összes elméleti és gyakorlati tárgyakat, versenyt az ország 
minden részéről idesereglétt férfi- és női tanítókkal.

Az izraelita hitközség szintén tart fönn egy polgári fiú- és leány-iskolát, 
melynek okleveles tanerői az államtól nyerik fizetésük kiegészítését. Van egy 
díszterem, 4— 4 tanterem, 10 személyből álló tanári testülettel.

Az iskolák az óvóval együtt 2 épületben vannak elhelyezve ; értékük a 
helyi viszonyok szerint 36— 40,000 koronára tehető ; újjáépítésük és felszere- • 
lésük pedig 42,829 kor. 40 fillérbe került.

A  kertészsegéd- és kertmunkás-iskola növendékei kétfélék : a ) kertészsegé- Kertósziskoia. 
dek, ezek 6 elemi osztály végzése után 3 évi gyakorlatot szereznek, mely idő 
alatt elméleti általános és szakoktatásban részesülnek ; b ) kertészgyakornokok, 
kik hat középosztályt végeztek, s itt az intézetben már csak szakszerű kiképzést 
nyervén, a budapesti szakiskolába kerülnek. Az intézet mostani vezetője 
Ném eth  János, tanítója Dem uth  Gyula városi tanító.

A  helybeli tanítóképző-intézet egyike az ország legelsőrangú e nemű inté- a  tanítóképző 
zeteinek. 1870-ben alapította báró Eötvös József vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter és Czirfusz Ferencz bajai főgimnáziumi tanárt állította élére. Az 
első épület 102,000 koronába került. Ez az épület utóbb egy egész szárnynyal 
bővült, melyben internátus alakúit (1893). Ehhez csatoltak hozzá 1903-ban 
egy egészen új, kétemeletes internátusi épületet 120 tanuló számára. Ugyanis 
JScherer Sándor igazgatósága alatt az intézet hírneve szüntelen emelkedett, úgy 
hogy a közoktatásügyi kormány az 1900/01. iskolai évtől kezdve fokozatosan 
felállította a párhúzamos osztályokat. Az 1903/4. évben tehát mind a négy 
osztály párhúzamos lévén, a régi internátus szűknek bizonyúlt. A  két impozáns 
épület mögött tágas kert terűlel. Az egész telek 17,280 m2, tehát éppen 3 kát. 
hold, melyből 2500 m2 be van építve. A  kertben.áll a tornacsarnok. Az emeleten 
a lépcsőházzal szemben van az intézeti rajzterem, benne Éber Sándor tanár freskója:
A  művészi nevelés, mely a Nemzeti Szalonnak 1906. évi bajai tárlatán feltűnést 
keltett s a közoktatásügyi kormány figyelmét is a művész-tanár személye felé 
irányította, úgy hogy ő volt megbízva azzal, hogy az 1908. évi londoni világ- 
kiállítás alkalmával rendezett nemzetközi rajzkiállítás csoportjában a hazai 
képzőintézetek rajzoktatását képviselje. Ugyanő most egy nagy és érdekes képso
rozaton dolgozik, mely a terem másik három falán végighúzódva, az egész 
művészi oktatást a korhűségnek megfelelő képekben mutatja be.

A  tanári testület a különböző vallásfelekezetek hitoktatóival s a nevelő
tanárokkal egyetemben 24 tagból áll. Közöttük van monográfiánk munkatársa, 
a jeles etnográfus, Bellosits Bálint is, továbbá Scherer Sándor igazgató.

A  Kazinczy-téren levő cziszterczi rendű rom. kath. főgimnázium  épülete a Főgimnázium, 
tornacsarnokkal együtt majdnem négyszöget alkot.

A  gimnázium történetét röviden a következőkben foglalhatjuk össze :
Az első középiskola 1761-ben nyílt meg Baján s a Szent-Ferenczrendi szerze

tesek vezetése alatt állott. A  gimnázium-épület alapkövét 1813-ban rakták le és 
1815-ben avatták föl, de a nagy tűz alkalmával elpusztúlt ez az épület is. A  míg az 
épületet helyreállították, addig a zárdában folytak az előadások. De a renovált 
épület is szűk hajléka volt a múzsáknak ; azért a város, melynek áldozatkészségét 
a régi épület homlokzatán álló chronosticon —  Charae s Vae poster Isa tl DICat 
CoMVnltas —  hirdeti, régi hagyományaihoz híven elhatározta az épület újjáala
kítását, melynek költségeihez a cziszterczi-rend is hozzájárúlt 20,000 koronával.

A  cziszterczi-rend 1879-ben vette át e gimnáziumot, egyelőre feles szám
ban alkalmazva benne rendi tanerőket. Ma W erner Adolf dr. igazgató alatt 
14 cziszterczi r. tanár és négy világi —  egy rajztanár, egy egészségtan tanár és 
két tornatanár —  szolgálja benne a hazai tanügyet.

Az intézetnek van vívóiskolája és az 1908/9. tanévtől kezdve Cseresnyés 
honvédhuszárszázados vezetése alatt álló fegyvergyakorló iskolája, Tóth  
K á lm á n -önképző-köre, M ana-kongregácziója, segélyző-egyesülete és tanúl- 
mányi kirándulási alapja.

A  midőn még utalunk a Szent Ferencz-rendi theologiai intézetre, város 
tanügyének méltatását kimerítettük.

3f agyarország Vármegyéi és Városai: Bács-Bodrog vármegye. 16
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Hitelügy. A  város pénzintézetei között legrégibb az 1848-ban alapított Bajai Taka
rékpénztár, melynek vagyona 1908-ban 15,882.713 kor. 47 fillér v o l t ; a Baja i 
Keresk. és Iparbank (1868) részvénytőkéje 450,000 korona, tartalék-alapja
720,000 kor.,nyugdíj alapja 90,000 kor. ; a Bajavidéki Takarékpénztár (1905) 
vagyona 1908-ban 4.725,814 kor. 45 fillér, a Baja i Kölcsönsegélyző Egyesületr 
és a Szegedi Keresk. és Iparbank bajai fiókja , továbbá a munkásbiztosító pénztár.

Törvénykezés. Bíróilag Baja városa a szabadkai kir. törvényszékhez és a szegedi kir.
táblához tartozik. 1870— 76-ig volt törvényszéke is. Jelenleg van járásbírósága, 
hat kir. járásbíróval, három telekkönyvvezetővel.

Katonaság. Katonai szempontból a 23. cs. és kir. hadkiegészítő parancsnoksághoz és
a V I. honvédkerülethez tartozik.

sajtó. A  sajtót a 32. évfolyamban levő Bajai Közlöny, a 12. évfolyamú Bajai
H írlap  s a 9. évfolyamban levő Bajai Független Újság képviseli. Az előbbi tár
sadalmi, az utóbbi kettő politikai lap, a Bajai Független Újság napilap.

Közigazgatás. Közigazgatásilag a városnak, mint önálló törvényhatóságnak élén áll
a főispán és polgármester. A  főispáni állás rendszerint egyesítve volt a vármegye 
törvényhatóságának valam elyikével; most azonban külön főispánja van,. 
Ambrozovits Lajos dr., kit a kormány 1906 május havában állított e bizalmi 
polczra. Elődjei voltak : Bezerédj István, Schmausz Endre, báró Vojnits István,. 
Sándor Béla, Jankovich Aurél, Gromon Dezső, Parchetich Félix és Lénárth Máté.

Baja város mai polgármestere Hegedűs Aladár dr. Anciennitásra most 
második polgármestere az országnak.

A  törvényhatósági bizottságnak van 93 rendes és 6 póttagja ; közülök 
17 szavazati joggal bíró tisztviselő, 39 virilista és 37 választott bizottsági tag.

A  polgármester helyettese Erdélyi Gyula főjegyző. A  jelenlegi tisztikar : 
M olnár Mihály dr. rendőrfőkapitány, Meskó László, Weisz Nándor és Móder 
Géza dr. tanácsosok, Szabó Samu árvaszéki ülnök, Fehér Lőrincz dr. I. aljegyző, 
Reiser Péter dr. I I .  aljegyző, Klénántz György dr. ügyész, Bernhart János dr. 
tiszti főorvos, Beczásy Gyula dr. tiszti orvos, Radó Gyula tiszti állatorvos, Rau- 
schenberger Ferencz tiszti mérnök, Lakner István főszámvevő, Greguss Aurél 
pénztáros, Devich Alajos közgyám, Bischoff Károly levéltáros, Kigerl János 
alszámvevő, Meskó Ottó ellenőr, Koller Dezső és Hechtl József dr. alkapitányok, 
4 könyvelő, 2 irodatiszt, egy számtiszt, két iktató, hat Írnok, négy végrehajtó 
és napidíjasok.

A  közbiztonsági szolgálatot két rendőr-altiszt, 7 rendőr és 1904 óta 18 csendőr 
teljesíti.

^gyona. A  város vagyoni állapota az 1907. évi zárószámadás szerint : Cselekvő
vagyon: 7,250.204 kor. 34 fillér. Szenvedő vagyon : 2,052.186 kor. 32 fillér. Tiszta 
vagyon : 5,198.018 kor. 02 fillér.

Az 1909. évre szóló költségelőirányzat szerint a házi pénztár bevétele 
418.631 K  83 f, kiadása 569.403 kor. 83 f, hiány 150.772 kor. 48 f, a mely hiány 
a 195.808 kor. 41 fillérben megállapítható egyenes állami adó után kivetendő 
77% községi pótadóval fedeztetik.

F o r r á s o k :  Lem berger Ármin dr.: A  Bajai helyi iparkiállítás kalauza. Baja, 1900. —  

Evetovics János : Képek Baja város múltjából. Baja, 1901. — I v á n y i : Bács-Bodrog vármegye 
helységnévtára. —  K orábinsk y  : Historisch-Geographisches und Producten-Lexicon von Ungarn.

K ová cs  János: Szeged és Népe. Szeged, 1901. — A  Bácsbodrogvármegyei Történelmi Társulat 
Évkönyve. X X IV . évf.



MAGYARKANIZSA.

A vármegye éjszakkeleti részén, a Tisza partján fekszik a vármegye leg
újabb rendezett tanácsú városa: Magyarkanizsa. Tőle éjszakra Mar- 
tonos község van a Csongrád vármegyei határszögletben, délre Zenta 
város terjedelmes határa terűi el. A  Tisza túlsó partján, szemben van 
vele Torontál vármegyében Törökkanizsa.

Magyarkanizsa vidéke ősidők óta megtelepedett hely. A  kanizsa szó szláv 
eredetű s kenézből származik. A  város előbbi neve ökanizsa volt. A z itt talált 
földvár is bizonyítja, milyen ősrégi te lep ; ezt Marsigli megásatta és benne szá
mos őskori tárgyat talált.

Béla király névtelen jegyzője említi, hogy honfoglaló őseink elvégezvén" az 
alsó Duna-Tisza közének meghódítását, három vezér a Temes vidékén uralkodó 
Glád ellen indúlt és Kanizsánál (melyet ő Kenesná-nak ír) keltek át a Tiszán. Ez 
adatból azonban csak annyit szabad kimagyaráznunk, hogy a magyarok azon a 
helyen keltek át a Tiszán, a hol az ő idejében (1172— 96 közt) ama Kenesna állott. 
Azonban Hell jezsuita 1773-ban készült térképén ezt a Kenesnát nem a mi oldalun
kon, hanem a túlsó parton tünteti fel. De azért az innenső oldalon is volt ily  nevű 
földrész vagy puszta, melyet már Salamon király (1063— 74) adományozott a 
pannonhalmi apátságnak. Utána Szt. László király (1077— 95) és újabban I I .  
Endre 1213-ban megerősítették ez adományt, mely szerint az apátság bizonyos 
praediumot kapott, mely a Tisza mellett, a Kenesna patak torkolatánál feküdt. A  
praediumhoz Miruhcz nevű halastó is tartozott. Ez a Kenesna patak bizonyosan 
azonos a Ludas tavon áthúzódó mostani Kőrös-érrel, a mely a mostani Kanizsa 
fölött szakad a Tiszába. A  praedium maga is Kenesna nevet viselt, mint az a 
későbbi okmányokból érthető. A  pannonhalmi apát 1226. évben kelt intézkedésé
ben praed. Knesa és Miroth halastóról beszél. Ez intézkedést a következő évben 
a pápa is megerősíti, mikor is az előbbi nevek Kanesa és Miraczeh alakokban 
fordúlnak elő. 1228-ban határpör keletkezett Miruth nevű halastó miatt, a pannon
halmi és a szt. demeteri apát között ; az utóbbinak az emberei e tóban (Miruth 
iuxta Knesa) jogtalanúl halásztak, a miért a pannonhalmi apát Ugrin kalocsai 
érsek előtt okmányokkal bizonyítja be jogát, míg ellenfele semmit sem hozhatott 
fel maga mellett. Ez a pör csak 1237-ben dőlt el, midőn Dénes nádor. Szt. László 
kir. adománylevele alapján, a Tisza és Kenesna közötti egész földdarabot, a 
Tiszának megfelelő darabját s a túlsó partján is a nádast és ama halastavat a 
pannonhalmi apátnak Ítéli oda. IV . Béla király 1260-ban és még más alkalommal 
is megerősíti a pannonhalmi apátságot Kenesna birtokában.

A  X IV . század első felében már határozottan ezzel a helységgel talál
kozunk és pedig Kanizsa néven. 1353-ben ugyanis Károly király Felső- 
Adorjánt Magyar Pál gímesi várparancsnoknak adományozza. Közvetetlen 
szomszédai Kanizsa, Martonos és Adrián helységek és Puszta-Egyház, Ludas- 
Egyház puszták, Bodrog vármegyében. Adorján határjárásában 1355 és 1367-ben 
szintén említtetik villa Kanizsa. 1381-től fogva egy Révkanizsa nevű község 
többször fordúl elő ; de ez nem a bácskai, hanem a torontáli oldalon volt. 
S a míg adataink a túlsó Kanizsáról többször megemlékeznek, a bácskai Kani
zsáról teljesen hallgatnak. Még a török korszak végén készült térképek közűi, 
az 1690. évi határmappán sincs Kanizsa feltüntetne, hanem csak Martonos,
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a Kőrös-ér és az alatta levő régi elhagyott földvár. A  korabeli térképek még 
1717-ben is csak ezt ismerik és vele szemben a Tisza túlsó oldalán Kiskanizsát.

Határtörténet. A  mai Magyarkanizsának őséül lehet tekinteni a hajdani Adorján községet 
is, a mely ugyanabban az időben pusztúlt el, mikor a régi Kanizsa, a török hódolt
ság elején s határa egybeolvadt a kanizsaival és ez egységes területen alakúit 
meg a török kor végén az az új község, am ely Magyarkanizsa újabbkori elődje lett.

Adorján hajdan virágzó község volt, két részből állott és már a X I I I .  szá
zadban ismert hely volt a mai Kanizsa határában, a város alatt, a Tisza mellett.

Egyházas helyként szerepel 1271-ben, a mikor két temploma is volt, Szent 
Márton és Szent György tiszteletére. Első okleveles említése a kalocsai káptalan 
bizonyság-levelében ez évből való, a mikor Laki Sebestyén fiai, Miklós és Jakab, 
a tárnoki monostoron elkövetett hatalmaskodásukat jóváteendő, adorjáni bir
tokukat, a két templommal együtt, Tárnoki Bernaldus fiának, Lőrincznek és 
Almus fiának, Sándornak átengedik. Ez időtájt már régi monostora is volt a 
helységnek, melyet egyik följegyzés 1299-ben már pusztulónak jelez. A  monos
tort, az egyik templommal és a birtok felével együtt, Roland fia Lothár szerezte 
meg a Haraszti nemzetségben Mikó fia László tó l; de Lothár ismét túladott rajta, 
átengedvén azt a Haraszti nemzetségbeli Dauti Leustachiusnak, a ki ekkor 
Adorján falu másik felét is már a magáénak vallotta. Leustachiusnak elhúny- 
tával magva szakadván, 1331-ben Magyar Pál gímesi várnagy nyerte el a birto
kot Róbert Károlytól, királyi adományképpen. Beiktatása ellen ugyan tilta
kozott a Leustachius családjabeli Kókai Mogh fia Mihály, perét azonban elvesz
tette. A  kői káptalan 1335-ben iktatta be Magyar Pált a birtokba és ekkor be 
is járta a határát. Ez a birtok azonban még nem jelentette egész Adorjánt, hanem 
csakis annak felső részét, melyet Felső- vagy Kis-Adorjánnak neveznek a följegy
zések. A  másik rész, Alsó-Adorján, ekkor még felerészben Geszti Lőrinczé volt, 
a ki 1340 táján ezt a birtokot az országbíró előtt eladta Magyar Pálnak, a Bol
dogasszony tiszteletére épült monostor felével és a Szt. Miklós-templom felével, 
úgyszintén a tiszai halászattal együtt. A  király 1341-ben Magyar Pált megerősíti 
Felső- és Alsó-Adorján birtokában. De birtokosok voltak még Felső-Adorjánban 
a Haraszti nemzetségből való tárnoki nemesek is, a kik 1344-ben adták el Magyar 
Pálnak a részüket. íg y  már csak Alsó-Adorján egyrésze nem volt a Magyar 
Pálé ; ezt a részt 1350-ben Geszti Lőrincz fia János kezén találjuk és még 1377-ben 
is, a Chechtő nevű halastóval együtt.

Magyar Pál, 1350-ben, a Szentföldre készülvén, Felső- és Alsó-Adorjánt 
a leányának adja, utóbb pedig, 1354-ben, feleségének, Gelsei Csapó Margitnak 
adja át asszonyrész fejében, a ki viszont 1355-ben az óbudai Klarissza-apáczák- 
nak adományozta mind a két Adorjánt, melyet még ez évben az apáczák át is 
vettek. A  következő évben, úgyszintén később is több ízben, az apáczák királyi 
megerősítést nyertek birtokukban. Alsó-Adorjánnak a Gesztiek kezén levő része 
tovább is azok birtokában marad, a miről még 1450-ben is tanúskodik egy fö l
jegyzés. A  X V . században a Szekcsői Herczey családnak is volt itt része.

A  község több kiváltságban részesült; 1406-ban Felső-Adorján hetivásárra 
kapott engedélyt, 1428-ban révmentességet Kanizsán, 1459-ben pedig az apáczák 
jobbágyait felmentették a vármunkák és katonaszállítás alól. Ezeket a szaba
dalmakat 1496-ban I I .  Ulászló is megújította.

A  mohácsi vész után a község elpusztúlt, lakói elszéledtek és urai, az óbudai 
Klarisszák is Pozsonyba menekülvén, birtokaik, török kézen, nem jövedelmeztek 
a számukra. Jogigényeik megóvása végett 1571-ben és 1610-ben tettek ugyan 
lépéseket, de a nádor 1640-ben uratlan jószágként eladományozta a birtokot 
Boda Györgynek és K un  Mihálynak, mert azt állították, hogy őseik földje az. 
Ez a donáczió szolgáltatott azután alapot arra, hogy a török hódoltság megszűn
tével a Kún család régen szerzett jogainak elismerésével, Kún Katalin, Sernbeő 
János özvegye, lépett a jószág örökébe. Az apáczák hiába igazolták jogukat, 
hiába ismerte el azt 1702-ben a bécsi jogvizsgáló bizottság is, nem nyerték vissza 
többé birtokukat, a melyet később pusztaként a tiszai határőrvidéki Kanizsa 
katonai sáncz határába csatoltak. Ezen a pusztán idővel telepek keletkeztek.

<̂ itságkután A  bácskai Kanizsáról csak a török kiűzetése után tudunk többet. A  X V I.
° b " ' század végén s a X V II .  elején a gróf Schönborn család uradalma volt ez az egész

nagy vidék. A  Rákóczi-szabadságharcz leveretése után azonban a kormány a 
Schönborn család itteni uradalmáért csérebe adta nekik a munkácsi Rákóczi-
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féle koronái uradalmat. I t t  pedig a tiszai koronái kerületet alakította meg, tíz 
községgel : Martonos, Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Mohol, Peterréve, óbecse,
Szenttamás, Turia és Földvár beosztásával. Magyarkanizsán már régebben szer- 
bek telepedtek meg, a kik a törökök zsarolása elől vándoroltak föl ide, a dúsabb 
legelőjű s valamivel békésebb vidékre.

A lig  telt el egy negyedszázad, midőn már fölöslegessé lett ez az Őrvidék A polgárosítás, 
s elérkezett a polgáriasítás ideje. A  vármegye már 1702-ben panaszkodik, 
hogy Kanizsa, a melyhez két puszta, Ostorok és Nadislang  is odatartozik, 
nem tesz eleget kötelességének. 200 adóképes is lakik benne s csak 70 katonát 
kell adnia.

A  kerületet s így a várost is az 1741-iki X V I I I .  tcz. alapján polgárosították.
Ez nem ment símán és zavar nélkül. A  katonai szabadsághoz szokott szerb 
lakosság nem szívesen cserélte fel a függetlenségét a röghöz kötöttséggel, a fegy
vert a kapával, bár a kormány annyi és olyan szabadságokat biztosított 
nekik, a melyek csaknem fölértek a nemesi előjogokkal. A  lakosság jó része 
még így is szívessebben költözött le a délibb vidékeken akkor még fönntartott 
sánczokba.

1751-ben •Kanizsa mezővárossá lett, vásárengedélyt kapott s a korona- Kanizsajmező- 
kerület tagja lett. A  tiszai határőrvidék megszűntével az itteni szerb kato- vá,ros' 
naság nagyrészt a Bánságba költözött át. Ezért 1753-ban a kamara Rédl József 
adminisztrátor által a most Ó-Kanizsának nevezett kamarai mezővárosba magyar 
lakosságot hívat be. Hédi 1756-ban szerződést kötött N a g y  Mihály szaba
dossal is, a ki kötelezte magát, hogy ide magyar lakosokat telepít. A  telepítés 
még 1771-ben is folytatódott, önálló r. k. lelkészi állomás 1750 óta van 
Kanizsán, 1755 óta rendszeres anyakönyvek is voltak. A  templom már 1768-ban 
épült fel. 1771-ben a vármegye e városban, melyet most Magyarkanizsának is 
neveznek, összeírást tartott. 169 adózónak és három papnak volt 795 kapa szőleje.
Egy egész ekényi gazdának van 40 hold szántóföldje és 20 kaszás rétje. Az egész 
városban van 336 telkes gazda. 1777-ben a magyarok túlsúlyban voltak a szerbek 
fölött. 1788-ban Ó-Kanizsa mezővárosban volt 251 telkes gazda, 278 házas 
zsellér, 194 házatlan zsellér, 837 ló és 846 ökör.

A  mai templom előtt áll egy kőkereszt, a fiatal eredetű város egyik 
legrégibb építménye. Ezt 1791-ben állíttatta föl Fehér Ádám, annak a Fehér 
családnak tagja, a mely az újratelepedés idején jö tt a városba. Fehér János, 
volt az új r. kath. egyház első plébánosa s ennek a testvéreitől származnak 
a magyarkanizsai Fehér családok.

A  város neve többször változott. Az 1804. évi Artaria térképen Neu- 
Kanizsa néven van feltűntetve. Quits 1810 előtti vármegyei térképén Magyar- 
Kanizsának van írva, alatta van Gyékénytó árteres puszta. Adorján fölött 
Sajtin puszta van feltűntetve. Az 1850-es években e város Ó-Kanizsa néven 
is szerepel. 1848-ban a koronái kerülettel együtt, a vármegyébe kebelezték.

A  szabadságharcz alatt a községet a szerbek felégették ; 1313 háza közűi a  szabadság
it 71 leégett s csak 142 maradt meg. Maga a városháza is leégett, a templomokkal arcz‘ 

együtt. De a város hamar kiheverte a csapást és már az abszolutizmus alatt gyors 
fejlődésnek indúlt.

1858-ban építették a Sarlós Boldogasszonyról elnevezett r. kath. templo- Fejlődés, 

mot s ugyanekkor építtetett a város Adorjánon, a határban levő telepen, a mely 
a régi Adorján nevét máig fenntartotta, egy kis templomot. Adorjánon 1864 óta 
plébánia is van, de a templom patronátusi joga máig Magyarkanizsa városáé.

1905-ben a tanyák között Tóth  József volt országgyűlési képviselő 160,000 
kor. költséggel igen szép templomot építtetett, a mely alatt családi sírboltja van. 
Oromhegyesen pedig 1908-ban épült templom, Szent Mihály tiszteletére.

1900-ban építették a Miasszonyunkról nevezett női szerzet zárdáját, a iSkoiaügy. 
melylyel kapcsolatban van a ,,Haynald“  leánynevelő-intézet, hat elemi és négy 
polgári osztálylyal és harmincz növendékre berendezett internátussal. Ez a 
gyönyörű nőnevelő-intézet H aynald  Lajos kalocsai érsek 40,000 forintos alapít
ványának és Császka György kalocsai érsek hozzájárulásának köszöni létét.
A  város építtette fel és bízta az iskolanénék vezetésére; ezek viszont apáczajelölt- 
neveléssel bővítették ki. A  nőnevelő-intézet épülete, a berendezéssel együtt,
200,000 koronába került s azóta már 40,000 kor. értékű házakkal és területtel 
nagyobbították.



318 M agyarkanizsa.

Közlekedés.

Gazdasági és 
kulturális élet.

R. t. várossá 
alakulás.

Ú jabb épít
kezés s a mai 

város.

Van a városban négyosztályú polg. fiú-iskola is, a melyet szintén a város 
tart fenn s mely mind a tanerők, mind a berendezés tekintetében a kor színvonalán 
áll s a vidék egyik leglátogatottabb iskolája.

1 f r 1900-ban építették a községi ^szegényházat, mely árvaházzal és aggok 
ápoló intézetével van egybekötve s a Megváltóról nevezett irgalmas rend veze
tése alatt tartja fenn a város. K ét épülete van; a szegényház 120, árvaház 
60 ’s aggTápoló 24 ágygyal.

A  város a múlt század közepétől eredt gyors fejlődésnek. 1885-ben nagy 
lépést tett a város a közlekedésügy fejlesztésében. A  két Kanizsa között a köz
lekedés 1885-ig komppal történt, de a törökkanizsai uradalomtól 25,000 írton 
megvásárolván a révjogot, megvették a Szegeden fölöslegessé vált hajóhídat 
s itthon 80.000 frt költséggel felállítván, a következő év szeptemberében a hidat 
ünnepélyesen átadták a forgalomnak.

A  város birtokviszonyai általában kedvezőek. Nagy uradalmak a határban 
nincsenek, nem is voltak, a birtokmegoszlás igen arányos. Hanem magának a 
városnak van 14,941 k. holdas birtoka. Ezt is feloszthatják idővel a kisbirtokosság 
között. A  városi közbirtokból 3688 k. hold nemcsak ármentesített, hanem a bel
víz levezetésére szolgáló csatorna-hálózattal és szivattyútelepekkel is ellátott rét.

A  város lakosságának erőteljes gazdasági és ipari élete van, a mely még 
szebben fog virágozni az új szervezet áldásos hatása alatt.

Van a városban két takarékpénztár, egy népbank, gazdák kölcsönös 
biztosító szövetkezete, három keresztény fogyasztási szövetkezet, gazdasági 
egylet, tanító-egylet, műkedvelő-társulat, a mely 1844-ben alakúit. Van 
polgári da lkör; keresztény és izr. nőegylet; fiókja van az országos vörös
kereszt-egyletnek ; kaszinó, katholikus kör, polgári kör, iparos-kör, függetlenségi 
kör, vadász-egylet szolgál a közönség szellemi szükségleteinek kielégítésére. 
Van ? három temetkezési egylet, két munkás szakegylet, a szanatórium
egyletnek fiókja, s egy önkéntes tűzoltóegyesület, amely 20 év óta áll fönn 
és kitűnő fölszereléssel rendelkezik.

Megemlítést érdemel a Jézus szent szívé-szobor, a mely Kolozsvári Szeszák 
Ferencz művészi alkotása és Bata István Sándor földbirtokos állíttatta föl
16,000 kcr. költséggel.

Nagyobb iparvállalatok : Milkó Vilmos és fiai gőzfűrészgyára, Fehér János 
és Törteli János gőzfűrész és őrlőmalmai, s a Gőz téglagyár r. t., am ely 1908-ban 
kezdette meg üzemét, s gyártmányai nagy keresletnek örvendenek.

Magyarkanizsán az 1900. évi népszámláláskor volt 16,532 lélek 3124 ház
ban. Anyanyelv szerint 16,057 magyar, 67 német, 398 szerb, stb. Vallás szerint 
15,570 rom. kath., 483 gör. kel., 24 gör. kath., 28 ág. ev., 33 ref., 375 izr. A  köz
ség határa 35,820 kát. hold. A  városnak közvagyonából mintegy 700,000 korona 
évi jövedelme van, a melyből az összes közigazgatási s tanügyi kiadásokat fedezi.

Magyarkanizsa 1908-ig község volt, de ez év márcz. 12-én kelt 10,010/111. 
1908. sz. belügyminiszteri leirattal rendezett tanácsú várossá alakíttatott át. 
Az újjáalakulás valóságban csak 1908 deczember 28-án történt meg, a mikor az 
első képviselő-testületet is megalakították. A  tisztújítás a következő napon 
folyt le, a mikor a város első polgármesterévé Király  Sándor dr. ügyvédet, 
főjegyzővé és helyettes polgármesterré Laczkovits Károlyt, a város előbbi köz- 
igazgatási je g y ző jé t ; tanácsnokokká Huszágh Istvánt, Mach Jánost és Popo- 
vics G yörgyö t; rendőrkapitánynyá Fratricsevits Jánost ; árvaszéki ülnökké Szer
dahelyi Károlyt és számvevővé Aczél Aurélt választották meg.

A  város pecsétczímerét már 1751-ből ismerjük. Ma is ez a használt czímer, 
de az 1907 nov. 4-én kelt 42,006. sz. b. ü. rendelet némi módosítást tett rajta s a 
következő formában engedélyezte:,,Ezüst paizson, zöld pázsiton álló, jobbjában 
kivont kardot tartó, baljával csór őszi yára támaszkodó kékatillás, pirosnadrá- 
gos, sárgacsizmás magyar vitéz, a paizs felett rendes czímer koronával. “

A  város az új alakulással fejlődése igazi útjára lépett. Most tervezik monu
mentális városház építését 400,000 korona költséggel; nagy vágóhidat 50,000 
koronás terv alapján ; városi vízvezetéket, nagyobb arányú r. kath. templomot 
akarnak építeni, s villamos világítássá] és aszfalt útburkolattal látni el a várost.

Az új kath. templom építése, özv. Tóth Pálné Tukacs Terézia áldozat- 
készségéből, most veszi kezdetét. Az építtető családi sírboltját is magába foglaló 
templom, a Szent István-utczában, góth stílben épül 90.000 kor. költséggel.
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Különben a város ma is csinos és kellemes benyomású s lakosainak szükség
leteit jó l elégíti ki. Van a városban 15 igen bővizű ártézi kút, melyek közűi egy
nek a vize, azaz a vízzel együtt a csőben feltörő gáz kékesrózsaszínű lánggal ég, 
szem- és gyomorbaj oknál, csúz-és köszvényes bántalmaknál, nyílt sebeknél való 
gyógyhatásáról a nép valóságos csodákat beszél; a vegyi vizsgálatot ugyan még 
csak a legközelebbi jövőben ejtik meg, s ha ez a víz gyógyhatását előreláthatólag 
igazolja : —  ez a kút sok szegény betegnek fogja visszaadni egészségét.

A  város alatt van Magyarkanizsa gyönyörű népkertje, kitűnő faiskolával 
és virág-kertészettel egybekötve, mely a modern műkertészet minden igényeinek 
megfelel s a legkényesebb ízlést is kielégítheti. Díszes séta-útjai, angol kertjei, 
virágköröndjei és árnyas ligetei a legkellemesebb benyomást teszik s versenyez
hetnek bármely más város üdülő helyével.

A  város határában öt vasúti állomás van : Magyarkanizsa, Adorján, Pap
halom a szeged— zentai és Orom meg Völgyes a Szabadka— zentai vonalon. Van 
gőzhajó-állomása is. Nagy forgalmú postája és két országos vásárja is van.

A  városnak határa is népes, sűrűén vannak tanyák s Adorjánhoz közel 
egész teleppé nőtt Oromhegyes, a melynek ma 300 lakosa van és Adorján leány
egyháza.
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A magyarság 
elhelyez ke dósé.

Bács-Bodrog vármegyének rendkívül tarka etnográfiai képe a míg egy
részt érdekessé és tartalmassá teheti, másrészt a népelemek elosztódásának 
változatossága, a hatások sokoldalúsága megnehezítik a népvizsgáló feladatát, 
a melynek teljes sikerrel csak a községről-községre haladó felvétel alapján, 
s a települő népelemek szülőföldjének és a nemzetiségi szomszédok néprajzának 
ismeretével felelhet meg. Addig vállalkozása csak az általános tájékoztatásra 
terjedhet ki. Ezt a czélt igyekeznek megközelíteni a vármegyebeli magyarságról 
szóló alábbi sorok.

A  telepítések története magyarázatát adja, hogy Bács-Bodrog vármegyé
nek hajdan tisztán magyar területén a magyarság ma egységes tömegben csak 
egy-két ponton ól. Legnagyobb része a Ferencz-csatornától éjszakra elnyúló 
bácskai lőszvidéken és a Duna és Tisza folyása mentén telepedett meg. E terü
leten legegységesebb tömege, a vármegyének Pest vármegyébe szögellő legéjsza- 
kibb részébe esik, a hol Jánoshalma, Kisszállás, Mélykút, Tataháza magyarok, 
s a velük határos Felsőszentivánon és Rémen is, az előbbeniben bunyevácz, 
az utóbbiban német kisebbség mellett, övék a többség. Délnyugat felé német 
községek választják el a Duna mellékére telepedett magyar Bátmonostortól, 
Nagybaracskától és Dávodtól. Mind a három község határa a Tápcsatorna 
mentén, a délkör irányában helyezkedik el. A  Ferencz-csatornáig sokacz 
községek szakítják meg sorukat, melyet a csatorna mellett, a magyar többségű 
Bezdán zár le, a hol szintén német kisebbség társaságában élnek. Az éjszaki 
egyöntetű területtől éjszak-déli csapásban, körülbelül a vármegye közepén, 
egy másik ág helyezkedett el. Almáson és Bokodon kisebbségben élnek, de e két 
községtől délre, Madarason, Borsodon, Bajmokon, Pacséron már övék a többség *, 
az első két községben német, a harmadikban bunyevácz, a negyedikben szerb 
kisebbség mellett. Ez a középső sor Kossutkfalva és Bácsgyulafalva magyar köz
ségekkel végződik.* E ttől a sortól a tiszamenti magyar községek lánczát, Sza
badkának délre nyúló, rengeteg határa választja el. A  két sor délen Kossuthfalva 
és Bajsa határával érintkezik. A  Tiszáméi lék községeiben tömörül a vármegye 
magyarságának második csomója. Éjszakon Martonos kezdi a sort, a mely minde
nütt a magyar folyó mentén elhelyezkedetten, éjszak-déli irányban, a csatornáig 
húzódik. Martonoson kívül Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Mohol, Péterréve, 
öbecse és Bácsföldvár mind magyar többségű, szerb kisebbségű községek. Nyu
gatabbra Csantavér, Topolya, Kishegyes magyar, Bajsa, Feketehegy és Kula 
magyar többségű községek csatlakoznak a tiszai lánczhoz.

A  Dunának és Tiszának a Ferencz-csatornától délre elterülő gazdag allu- 
viális síkján, a magyarság hirtelen megfogy. Magyar községe e nagy területnek 
csak négy van. Az egyik, Bácskertes, a sokacz Monostorszeg közvetítésével, 
a Bezdánnal végződő nyugati sorhoz kapcsolódik, a másik kettő, Gombos és 
Doroszló, a Duna erdődi kanyarulatától éjszakra esik, a negyedik, Temerin, 
a tiszai sor irányában fekszik. Rajtuk kívül e területen a német kisebbségű 
Tiszakálmánfalván van a magyarság többségben. Szétszórtan egyebütt is elő- 
fordúl, de mindenütt kisebbségben. íg y  is hozzájárúl a vármegye rendkívül
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tarka néprajzi képének kialakításához, a) Német többséggel él Hódságon, Vep- 
rődön, Cservenkán, Kerényben, Űjsóvén, Csátalján, Bácsszentivánon, Ú j- Nemzetiségek, 

verbászon (német, magyar); —  Katymáron, Csávolyon, Vaskúton, Bácsalmáson, 
Bácsbokodon (német, magyar, bunyevácz) ; —  Bácsújlakon, ófutakon, Örszál- 
láson, őkéren, Szilbereken, Regőczén, Paripáson, óverbászon (német, szerb, 
magyar) ; —  Dunabökényben (német, sokacz, magyar) ; —  Palánkán (német, 
magyar, tót, horvát, szerb). —  b) Szerb többségű: Csurog, Piros, Sajkáslak (szerb, 
magyar) ; —  Nádalja, Űrszentiván, Mozsor, Boldogasszonyt alva, Zsablya,
Titel, Sztapár, ószivácz, Szenttamás, K á ty  (szerb, német, magyar) ; —  Sajkás- 
györgye (szerb, magyar, kisorosz). —  c) Tót többségű: Bácsfalu, Petrőcz (tót, német, 
magyar) ; Dunagálos (tót, szerb, magyar) ; —  Pinczéd (tót, magyar, német, 
szerb, kisorosz). —  d) Sokacz többségű: Herczegszántó (sokacz, magyar) ;
—  Palona (sokacz, német, magyar, szerb) ; —  Bács, Monostorszeg, Vajszka,
Szond (sokacz, német, magyar). —  e) Ruthén (kisorosz) többségű: Kuczora (kis
orosz, német, magyar). —  /) Nemesmiliticsen a bunyeváczczal egyerejű.

A  vármegye magyarságának elhelyezkedése újabbkori eredetű és telepi- Telepítések, 

tésének történetével összefüggő. A  tatárjárás után Bács és Bodrog vármegyék 
sík földje lassanként benépesül. A  mohácsi vész előtt a két vármegye lakossága 
majdnem kizárólag (esetleg kún, besenyő, bolgár eredetű) magyar. De a X V I. 
századtól k :zdve sok csapás éri. Az 1514-iki pórlázadás is csökkenti a vármegye 
magyar lakosságának számát, de a rákövetkező háborúkban a mai bácsmegyei 
síkság a felvonuló török hadtestek országútja, melyet rövid idő alatt sivataggá 
változtattak. Egy 1522-iki tizedlajstrom Bács vármegye öt kerületének 94 
községét említi, a melyek közűi ma már csak 17 áll fenn. A  többi vagy nyom- 
talanúl elpusztult, vagy pedig csak nevük maradt fenn, legtöbbször megvál- 
tozottan, sokszor nemzetiségi falvak pusztái, erdei, vagy dűlőnevei gyanánt.

Ugyancsak az 1522-ik évi összeírásnak kétezer családneve, három szláv 
kivételével, mind magyar. —  De a sivatag terület még a X V I  században újabb 
irtó támadás színhelye : a pusztítást tovább folytatja  Cserni Jovan bandája.
A  török okkupáczió (1542— 1687) idejében a két vármegye községei a szegedi 
szandzsák hat náhijében oszlottak el. A  falvak kicsik, úgy hogy a X V I. század 
utolsó éveiben az adózók száma egy helyütt sem éri el a kilenczvenet, a moha
medán lakosságot nem számítva, mint a mely fejadót nem fizetett, de különben 
is leginkább csak a középpontokban (Baja, Zombor, Szabadka, T itel) lakott.
Az adózók között még sok a magyar, de ezek inkább kivándoroltak, úgy hogy 
a vármegye területét, egynéhány csehet nem számítva, szerbek és mohamedá
nok lakták. Bár a mohácsi vész előtti utolsó évtizedben is találunk néhány 
szerbet a Bácskában, de ez időben egyre jobban szaporodik a számuk mindenfelé, 
a merre a török fegyverek előnyomúlnak A  gunyhókban lakó, csordái után 
csatangoló népelemmel a telepítések korában a két vármegye területén minden
felé találkozunk, úgy hogy a mikor Savoyai Jenő zentai győzelme után (1697) 
megindúl a nagy arányú telepedés, a vármegyék lakossága már jórészt szerb.

Még a zentai csatát megelőzőleg telepednek le a bunyeváczok és sokaczok 
(1687), a Csernovics szerbjei (1690— 91) ; a passzaroviczi béke (1718) után 
vándorol be a szerbség és sokaczság'zöme, s azután 1733-ban megindúl a magyar 
telepedés sora, egy évvel megelőzvén a német kolonizácziót, s elér a X IX . század 
második tizedéig. Az első magyar telep a vármegye éj szaki részén Jánoshalma 
(Jankovácz). Gombos Gábor, a bácskai kincstári jószágok adminisztrátora, 
még 1731 április 28-án Bécsben kelt iratával megengedi, hogy a Jankovácz 
nevű kamerális pusztát katholikus magyarok megszállhassák. A  pusztának akkor 
már voltak szláv lakosai. Jankováczról népesült be idővel Mélykút (1776), 
Kisújszállás, Tataháza (1776), Madaras (1789), tehát az a terület, mely a vár
megye magyarságának ma is egyik tömörülési pontja. Egy évtizeddel később,
1743-ban települ zalai és somogyi magyarokkal Bezdán. 1748-ban Tolna, Ba
ranya, Veszprém és Somogy vármegyékből szabadon költöző lakosok, Losonczy 
nevű követjük útján kérik a magyar királyi kamarát, hogy a Bács vármegyében 
levő kincstári jószágok néhány pusztáján letelepedhessenek A  királyi kamara 
tanácsa 1748 szeptember 10-én Pozsonyban kelt levelével Paka, Merkopnya,
Sterbácz és Bezdán nevű praediumokat jelölte meg hatvan sessióban, kikötvén, 
hogy a beszállandó lakosok mindnyájan magyarok és pápisták legyenek. A  rá
következő évben (1749 ) betelepülnek Kula, továbbá somogyi és baranyai ma-
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A  magyarság 
száma.

Vallási viszo
nyok.

gyarokkal Baracska és Bátmonostor dunamelléki községek. A  magyarok letele
pülésének legfontosabb mozzanata a Tisza-mellék benépesülése a X V I I I .  század 
közepén. Legnagyobbrészt jász rajok népesítik be Magyarkanizsát (1750), 
Zentát (1755), Adat (1760), óbecsét (1767). Településüket a királyi kamara 
intézte az előbb kizárólag szerbektől lakott nagyhatárú községek benépesítése 
czéljából, midőn a Tisza-mellék katonai sánczaiban lakó szerbek 1751 után az 
újonnan szervezett végvidékekre, vagy Oroszországba elvonúltak. Közbűi 
1750-ben telepíti Grassalkovich Antal Topolya pusztát, 1752-ben pedig Nemes- 
militicsre és 1756-ban Űjdoroszlóra kerülnek, az utóbbi helyre a dunántúli 
vármegyékből, katholikus magyarok. 1767-ben népesül be magyarokkal Petrovo- 
szeló (Péterréve), 1776-ban Martonos. Immár I I .  József korában települnek 
a vármegye derekán elhelyezkedett református magyar községek, a nagy német 
kolonizáczióval egy időben, 1786-ig. 1785-ben Feketehegyre, a kincstári pusztákra 
250 református kún család telepszik Kúnhegyesről s kisebb részben a heves
megyei Tiszaburáról. Egy évvel később (1786) Tiszaroffról és Tiszaderzsről, 
1787-ben pedig Tetétlenről telepszik református kún népesség Pirosra. Kossuth- 
falva pusztáit, ugyancsak 1786-ban, hasonlóképen református kún népesség 
szállja meg Karczagról, Nagykúnmadarasról és Jászkisérről. 1786-ban települ 
Pacsér a Nagykúnságból, nevezetesen Kisújszállásról és Törökszentmiklósról 
átköltözött 200 református magyar családfővel és hozzátartozóival. 1783-ban telep
szenek szerbek helyébe Temerin magyar lakosainak ősei Pest, Heves és Nógrád 
várm egyékből; 1805-ben népesül be magyarokkal Mohol, 1806-ban Bácsföldvár. 
A  nagyobbméretű telepedés ideje lejárt. Kisebb rajok a X IX . század elejétől 
kezdve el-elszálltak még egyik-másik helyre, de e században már családonként 
folyik a népmozgalom, a magaTolytontartó módján, egyik községből a másikba. A  
század elején Ú jvidék református vallású magyar lakosai szállingóztak a városba, 
nem települési rajokban, hanem a városi élet soknemű megélhetési föltételeitől 
vonzatva, szórványosan és az ország különböző részeiből, leginkább azonban 
Piros, Feketehegy, Kossuthfalva és Pacsér környékéről. A  század legelső éveiben 
Rigicza (Regőcze) új birtokosa a szomszéd Pest vármegyéből, Tatárszent- 
györgyről és Miskéről telepít községébe magyarokat. Bajára Komáromból 
kerülnek fa- és gabonakereskedő református lakosok. Kuczora magyarsága 
és Sajkásgyörgye lakossága is így szivárog be a tiszamenti községekből. 
Borsod magyar népe hasonlóképen a környékbeli falvakból verődött össze. 
Tiszakálmánfalva népessége 1884 óta, a mikor a kincstári erdők helyére települt, 
szintén a környékbeli magyarságból került ki. A  városok (Zombor, Baja, Sza
badka) magyar lakossága azonban leginkább idegenből magyarosodott meg.

A  vármegye területén az 1900. évi népszámlálás összesen 327.108 magyart 
talált. Ebből a vármegyére 245.132, a törvényhatósági joggal felruházott városok 
közűi Bajára 16.308, Szabadkára 46.050, Ú jvidékre 10.321, Zomborra 9297 
esett. Tíz évvel ezelőtt (1890.) 288.521 volt a magyarság száma, a szaporulat 
tehát az elmúlt utolsó évtized alatt 38.587. Magyar lakossága ötvennégy köz
séghez tartozott, a melyek közűi egy (Bátmonostor), a népszámlálási adatok 
s a vármegyei kimutatás szerint tiszta magyar nyelvű, 17-ben erősebb, a többiben 
gyengébb többségben, részint kisebbségben él. A  vármegye öt városa közűi 
ma már három (Szabadka, Baja, Zenta) magyar többségű. Baja magyarsága 
1890. és 1900. között 74%-ról 80%-ra, Szabadkáé 52%-ról 56%-ra, Ú jvidéké 
31%-ról 37%-ra, Zomboré 23%-ró] 31%-ra nőtt. De a vármegye más községeiben 
is gyarapodóban van a magyarság. A  vármegyének félszáz évvel ezelőtt huszonöt 
községében volt magyar a faj többség, s ezt máig megtartotta, sőt magyarsága 
ez idő alatt megerősödött. Ezek a községek : Gombos, Bezdán, Dávod, Nagy- 
baracska, Bátmonostor, Doroszló, Piros, Temerin, óbecse, Péterréve, Ada, Zenta, 
Magyarkanizsa, Martonos, Pacsér, Kossuthfalva Topolya, Bajsa, Kishegyes, 
Feketehegy, Jánoshalma, Kisszállás, Mélykút, Madaras, Csantavér. Fajtöbbsége 
ugyanennyi időn magyarrá vált Bácskertesnek (40 évvel ezelőtt tót), Bajának 
(szerb), Kulának (német), Mohóinak (szerb), Bácsföldvárnak (szerb), Nemes- 
militicsnek (szerb), Borsodnak, Felsőszentivánnak (bunyevácz), Rémnek (bu- 
nyevácz), Tataházának (bunyevácz), Mátételkének s Bajmoknak (bunyevácz).

Vallásra nézve Bács-Bodrog vármegye magyarsága római katholikus 
és református ; amaz a kalocsai római katholikus érsekséghez tartozik, emez 
a dunamelléki egyházkerületbe van beosztva. A  római katholikus felekezet
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a vármegye 76 községében van többségben, s közülök 34 magyar ; a református 
felekezet hat községben, a melyek közűi négy magyar. A  református magyarság 
zöme a vármegye derekán, a Ferencz-csatornába szakadó Krivája-ér völgyében 
{Pacsér, Kossuthfalva, Feketehegy) és Üj vidék szomszédságában, Piroson 
lakik. A  többi a nagyvárosokban (Zombor, Baja, Üj vidék, Szabadka) él. Teljes 
számuk 1895-ben 14.400. 1866 óta a nazarénizmusnak is vannak a vármegyei 
magyar egyházak kebelében hívői, sőt baptisták (Bajmok, Kossuthfalva) és 
felekezetnélküliek (Kossuthfalva, Bajsa) is akadnak.

A  bácsvármegyei magyarság antropológiájáról tudományos alapon szólni 
nincs módunkban, mert mérésekre mindez ideig nem támaszkodhatni. A  sok 
helyről települt, vagy idegenből magyarosodott (Bajmok, Temerin) nép testi 
mivoltáról csak a falvanként végzett stomatológiai felvétel adhat majd képet. 
Egységről az egész területen, az előbb mondottak alapján, szó nem lehet ; de 
miután egy község legtöbbször egy helyről települt, a falvak fajtai egyöntetű
sége általában konstatálható lesz, bizonyos számú keverék-egyénekkel, mert a 
magyar községeknek eléggé kiterjedt a házasodási körük a szláv népességgel, s kö
zöttük is különösen a szoros törzsbeli házasodásban élő sokaczokkal szemben. 
Aránylag legélénkebb a bunyeváczokkal, s leggyengébb a németséggel való 
keveredés. A  németség tartózkodásának oka az, hogy a magyar asszony ez ideig 
még nem vesz olyan intenziv módon részt a család munkájában, mint a minőt a 
sváb az ő asszonyaitól megszokott. Magasabb alakokat a vármegye középső részé
nek a magyarsága között találunk. Kossuthfalva lakossága teltebb fizikumával, ma 
is hirdetője kún eredetének. Szárazabbak és középtermetűek Bácsgyulafalva, 
Gombos, Kishegyes, Tataháza és a dunamenti községek lakosai. A  vármegye 
magyar lakosságát egyébként általánosságban a középtermet jellemzi. A  haj 
színe túlnyomólag barna, gesztenye. Mélykúton és Jánoshalmán szőke is akad, 
e színnel egybefüggő kék, vagy szürke szemmel. Egyébként a szemek színe is 
általában barna (Baracska, Temerin, Csantavér, Gyulafalva, Kossuthfalva, 
Kisszállás), sárgásbarna (Szilágyi, Gombos, Kishegyes, Tataháza.)

Bács-Bodrog vármegye magyarsága részint zárt községekben, részint 
tanyákon lakik. A  távoleső községekben lakó gazda birtokának intenzívebb 
mívelését idővel csak úgy végezhette, ha tavasztól őszig kint élt a tagján, 
a tanyáján, vagy a hogy a vármegyében szívesebben nevezik, a szállásán. 
Egyik-másik végkép kiköltözött a határba. A  tanya-világ ily  módon sok helyt 
annyira megsűrűsödött, hogy a nagy határokon itt-ott új községalakúlás folyik. 
Az utóbbi időben a homoki szőlőtelepek sűrítik össze néhol a határban élő 
lakosságot.

A  zárt községek száma, a melyekben a magyarság lakik, 54, közülök 18-nak 
a népessége magyar. Községeik formai tekintetben úgynevezett utczás falvak. 
Főutczájuk az országút, a melyet derékszögben vág keresztül egy második, 
szélesebb utcza. A  keresztezés helyén, vagy közelében áll legtöbbször a templom. 
Ez a keresztalak tipikus a bácsvármegyei községeknél, s a mint Cothmann magyar 
királyi udvari kamarai tanácsos jelentéséből (1763) látszik, a német telepítés 
vezetősége is ezt a formát élteti. Gákova (ma Gádor) község telepítési térképére 
vonatkozólag mondja : ,,A keresztalakot választottam, mert így nemcsak két 
út vezet a falun át, hanem az új teleped őket idővel rábírja, hogy csűröket is 
építsenek és a gabonát kicsépelj ék. “  Legtöbbje újabbkori telepes hely lévén, 
ez az alak, a kiszabott széles, egyenes utczák, a telekhelyek szabályos elhe
lyezkedése, szabályos formájúvá fejlesztették a községeket. (Tataháza, Madaras, 
Mélykút, Kossuthfalva, Csantavér, stb.)

A  belsőség merőlegesen dűl az utczasorra. Kerítésül a folyóvizek mentén 
a korczolt nád, ritkábban a vessző szerepel ; a vármegye belső területein leg
jellemzőbb a vert-fal kerítés, melyre keresztben, szélességénél hosszabb nád
réteget, arra földet raknak. Legközönségesebb ma, a midőn a fa-féle a fejlettebb 
közlekedés révén könnyen jut el mindenüvé, a lécz- vagy deszkakerítés. Leg
gyakoribb a testetlen, síma, vagy léczekkel bordázott deszkakapu, felső szélén 
ívesen vágott és csipkés szegődeszkával ellátva. Ha festett, színei a sárgás
barna, barna és a zöld. A  belsőségnek legtöbbször a baloldalára épül a lakóház, 
hosszában az utczára tekintő homlokzattal. Előtte csak elvétve akad kertecske. 
(Tataház, Temerin.) Ezzel szemben csak ritka régi (Jánoshalma), annál több 
olyan újabbkori példa van, a midőn oldalával nyújtózik végig a ház az utcza
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sorának hosszában. Ez az újabbkori építési mód, a mely tisztán téglából, cserép
ből épít, tudákos pallérok találmánya, mely a leglehetetlenebb ornamentális 
és színbeli elemek zsúfolásával, kirívó ellentétben áll a régi házak primitív, 
de stílszerű és a nép leikéből fakadó díszítésével. Akad itt-ott, pl. a tizenkétezer 
lakosú Topolyán is olyan eset, hogy a község beltelkén, utczasorok közötti tér
ségen, telke közepén áll a gazda régi, egyszerű, valószínűleg az első telepesek 
háztípusában épült lakása. A  háztelkek aránylag szűk csíkok, a melyeken a házzal 
szemben az ól, a góré, a földpincze lejárata helyezkedik el. Másutt a házzal szem
ben egy második és kisebbik ház épült, legtöbbször háromtagozatú s előtte az 
utcza felé a szántalpas hombár áll a kúttal, mögötte a baromfiól. Az istálló, 
félszer a lakóhelyiségekkel egy vonalban s a legtöbbször egy fedél alatt áll, leg
feljebb csak tűzfal választja el őket. A  bácskai magyarság háza tehát az ú. n. 
„ egyenes ház“ . Nagyobb, különálló pajták ritkák. A  beépített telek folytatása 
egy-egy kis kert, szűkes szérű, mely a másik utczasorra néző ház belsőségével 
érintkezik. A  gazdák asztagjai, kazlai a leggyakrabban a községen kívül állanak, 
ott csépelnek újabban gőzgépekkel, s ott, vagy künn a mezőn nyomtatják ki 
a gabonát. Térés szérűre nincsen is szükség, de úgy látszik, a telepítések vezető
sége is elszámította magát, mikor a telkeket ekenyommal kijelöltette. Erre vo
natkozó megjegyzések is akadnak a telepítés történetének adatai között.

A  legújabb téglaházak városi formák, melyekhez, a mint említettük, a 
nép alkotó erejének kevés köze van. A  népies, legelterjedtebb háztípus építő 
anyaga a vert-fal, a rakás (fecskerakás) és a vályogtégla. A  Duna mentén régebben 
(Bácskertes) egész házat is készítettek sárral becsapkodott vesszőfonásból. 
Közülök a vert-fal a legelterjedtebb s még a városokban (Szabadka, Zombor, 
Baja, Zenta) a régibb polgárházak is mind így épültek. (Baja, Ú jvidék, Zombor 
házainak majdnem kétharmada, Zenta ötezer háza, kétszáz kivételével). A  mint 
az egész országban is a legtöbb ház sárból, vagy vályogból épült, s náddal vagy 
zsúppal fedett, e vármegyében is 109.277 ház közűi 103.535-nek ez az építő-anyaga. 
Különben a telepesek első templomai is vert-falból és nádfedéllel készültek. 
Fedő anyagúi legközönségesebben a nád, a melyből a vármegyét határoló nagy 
folyók és a barák vize sokat és nagyon szépet termel ; ritkábban a cserép, s leg
ritkábban a fazsindely. A  legközönségesebb oromfal is verésből áll, s csak itt-ott 
pl. a dunamenti községekben, többek között Baján is, találni vesszőfonást, a 
vármegye belsejében (pl. Topolyán), régibb házakon, sárral becsapkodott nád
falat. A  vármegye középső (Kossuthfalva, Topolya, Bajmok) és déli részein 
(Gombos, Doroszló) ezek a vert oromfalak szokásosak ; a tiszamenti községek
ben (Magyarkanizsa, Zenta stb.) és az éjszakiakban (Jánoshalma, Mélykút) 
nkább a deszka-csúcsfalak divatozók. A  kettő vegyest is előfordúl, s úgy látszik, 

régebben az előbbi vo lt általánosabb. Topolyán szerkezetük, anyaguk, de a 
hagyomány szerint is, nagyon régi házakon ezt láthatni. A  deszka-oromfalak 
szép, változatos, ,,napsugáras“  formái uralkodók a tiszamenti községekben, hol 
a deszkát közelebb érték. Zentán is még bőven találni, akárcsak Szeged kül
városaiban, a honnan e szép házvégeket eddig is ismertük. Nyugat felé eltűnnek. 
Topolyán még akad, éjszakon Jánoshalmán is, de délkelet felé egyszerűen desz- 
kázott csúcsfalakkal keveredik. De a hol divatja van, ott rendkívül kedvelt, 
a mit az a tény bizonyít, hogy még téglafalú és tetejű házakról sem hiányzik. 
Itt-o tt a németség között nagyon elterjedt, ívekkel csipkézett szélű s a nádtető 
elé felhúzott tégla oromfal is akad.

A  legegyszerűbb és legelterjedtebb házformánál a tető-magasságig fel
épített falakra köröskörűi gerendát raknak, az ú. n. sárgerendát. Föléje kerülnek 
a ház szélességében lerakott kis gerendák, melyeket a ház hosszában végigfutó 
mestergerenda támaszt alá. A  sárgerendán állnak az ollóalakú horog fák, 
(öt öles házon hat pár), melyeket a szélkötők erősítenek hozzá. A  horogfák villái 
között nyugszik a szelemen. Vele párhuzamosan kerülnek a horogfákra a nád
kötésre rendelt keresztléczek. A  szelemen és a horogfák léczei az oromfal előtt 
ki ugranak ; sokszor a szelemen legmesszebbre, úgy hogy a tető elül ferdén nyí
rott. Prim itívebb tetőszerkezet, a mely Topolya legrégibb, legegyszerűbb, félig 
földbe épült házacskáin figyelhető meg, az olyan, a melynek szelemenjét három
négy, a kis gerendákba csapolt oszlop tartja, tehát horogfái nincsenek. Az ilyen 
háznak még sárgerendája sincsen. A  szelemenbe a ragok kampójukkal kapasz
kodnak meg.
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A  vastagon felrakott nádat a tető élén bugájával befont nádréteggel fedik 
be olymódon, hogy a fonás az élre kerül, a vége kb. egy méter hosszúságban a 
tetőre fekszik. Ez a szeges, melyet hosszában rajta nyugvó léczek, s ezeket a 
tetőre ültetett, sokszor kampós végű kalodák vágy  nyergek fogják le. A  nádolást 
az oromfal előtt a sörtedeszka szegi be, legtöbbször síma, vagy csipkésen vágott, 
vagy pedig, mint a dunameti községekben itt-ott, színekkel czifrázott és két 
keresztben elálló vége lófej-szerűen kivágott. A  helyiségek mennyezete vagy a 
kisgerendákra rakott deszka, vagy az egyszerűbbeknél, sárral alúl-félűl becsap
kodott nádréteg. A  kémény leggyakrabban téglából épül, de nagyon kezdetleges 
formájú is akad. Ez utóbbi esetben a konyhának a kémény alá eső része (a ké
m ényalja ) mennyezetnélküli. Nádból rakott és sárral bekent kúpalakú füst
vezető nyitja meg a tetőt, a mely fölé deszka-kémény helyezkedik el.

A  háromtagozatú egyenes háznak, a mely Bács-Bodrog vármegye más 
nemzetiségű lakosainál is álta^nos, s a mely a legújabb telepes községekben 
(Wekerlefalva, Szilágyi) is divatos, az utcza felé eső első helyisége az utczai 
szoba (Bácskertesen : nagyiláz, Bajsán, Tataházán, Doroszlón : tiszta szoba, 
Csantavéren : első v. tiszta ház, stb.), utána következik a konyha, melyből a 
második szoba (Doroszlón : hátsó szoba, Bácskertesen, Gomboson : kis ház, Kis
hegyesen : udvari szoba, Tataházán : hátsó ház) ajtaja nyílik. A  kamara (hombár) 
és az istálló, néhol a félszer zárja be a sort. Helylyel-közzel (Bácskertes, Kis
hegyes) az istálló külön is épül, a sertésólak, félszerek azonban legtöbbször 
külön állanak az udvarban, a kútakkal együtt, a melyek vagy gémesek, vagy 
kávásak. A  szegények házában csak szoba, konyha és kamra van. A  két utóbbi
nak ajtaja a konyhából nyílik. A  ház előtt legtöbbször fedett fa- vagy kőosz
lopokon nyugvó, elkertelt és szobafestő-mintákkal festett tornácz fut végig, 
melyre az utczából a kis ajtó nyílik. Néha, és ez az éjszakkeleti tájak tanyai 
házainál is gyakori, a tornácz eleje és vége is beépített. Ez az utczafelőli részre 
eső kis helyiség a gang szoba. Kossuthf alván e nélkül nincsen ház. A  másik végén 
van a kandi (kamra). Máskor csak a hátsó végén van ilyen tornáczra eső helyi
sége, s ekkor hasonlít a régi hajdúsági házakhoz.

Az első szoba a szegényeknél, a gazdagoknál a hátsó szoba (Bácskertes), 
a magyar parasztházak szokásos berendezését mutatja. A  konyhával közös fal 
előtt áll a búbos (banya) kemencze. Ez utóbbi mellé egy kicsi, kétnyílású takarék
tűzhelyet is építenek. Az egyszerűbb kemencze vázát nádból, vagy kenderkóróból 
(Bácskertes) elkészítik, betapasztják s azután a nádat kiégetik. De ezenkívül, 
a természeti ember gölöncsérjeinek módjára, agyagból sodrott hurkákból is 
készítik, melyeket egymásra tapasztanak. A  primitívebb házak konyhája két 
részre oszlik, melyeket csonka falak választanak el egymástól. A  külső rész a 
konyha (máshol pitvar), melyből a padlásfeljáró nyílik, a belső a felűlnyitott ké
m ényalja . Ez utóbbinak a szoba felőli fala előtt áll az alacsony nyitott tűzhely, kö
zepén a kemenczeszájjal, a jobb sarokban a katlanhelylyel. A  vagyonosabb nép, 
bútorzatát félig úri, vásárról szállított darabokból állítja össze. Lakóhelyi
ségének tipikus beosztása szerint, a két utczai ablak közé helyezi a fadí
ványt. Ha ilyen nincs, akkor helyén a sublód áll, rajta református helyen a 
biblia, zsoltár-könyv, középütt a lámpa, fölötte a tükör. A  dívány előtt van a 
helye az asztalnak. Az utcza felőli két sarokban két ágy foglal helyet, vánko
sokkal, ágyneművel dúsan megrakva. Gomboson alm árjom os ágy a nevük. 
A  konyhából nyíló ajtótól, balkézre eső szögletben áll a patkás kemencze. Közötte 
és az ágy között a vaczok, zsúpból fonott nyugvóhely, rongypokróczczal és subával 
leterítve. Helyét sok helyen viaszkosvászonnal bevont bőrdívány foglalja el.

A  ház külsején, a felemlítetteken kívül, díszítésnek kevés a nyoma. Fehérre 
meszelik, itt-ott sárgára, zöldre, a talpa környékét zöldre, feketére. Néhol a 
mezőkre osztott falak kétszínűek.

Melléképületeik közűi kétségtelenül ősi hagyomány a szántalpakra épített 
hombár, mely főként a dunamenti falvak udvaraiban gyakori jelenség. Oldalfala 
cserény, melyet sárral tapasztanak ; nyerges fedele náddal borított. Az orom
falán csupán akkora ajtócskája van, a mekkorán egy felnőtt ember átférhet. 
Belseje, a különféle gabnanemek befogadására, rekeszekre van felosztva. Néhol 
(Bajmok) már téglalábakon nyugszik, de az alapgerendája mégis szántalpszerű. 
A  tyúkólnak is sajátságos formája van divatban. Olyan, mint a magasra nyúlt 
búboskemencze, vagy a Nagy-Alföldön itt-ott használatos boglyakemencze-alakú
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gabonások. K é t ajtaja közűi az egyik földszint nyílik, a másik a közepe táján. 
Eddigi tapasztalatok szerint, a vármegye éjszakkeleti felén építik.

A  sík rónán együttélő nemzetiségek kölcsönhatása legszembetűnőbben 
a viseletén látszik meg. Az átadásban, átvevésben alig vesz részt a németség, 
s a magyarság is inkább csak paszive átvevő ; az átadó a díszeskedő hajlamú 
szlávság, még pedig sokszínű, csillogó czifrájával a szerb és a sokacz, a ruha
szövet nagy értékével (selyem, bársony) a bunyeváczság. Ilyen elterjedt viseleti 
tényezők, a selymen és bársonyon kívül, a hímes kis papucs, a „szoka44 nevű 
harisnya, a lázsiás, a páncsuska és egy-két alább megnevezendő ruhadarab. 
A  szűr és suba viseletét viszont a magyarság adta át, valamint a báránybőr- 
sipkát is, mert pl. a betelepülő németség legnagyobb részben szövött sapkával 
érkezett. Elterjedt a magyar szabású nadrág, a gatya és a csizma is. Egy-egy 
középpont hatása is erősen észrevehető. Így  hat a szabadkai bunyevácz-népesség 
a környező községekre. Jellemző példája ennek Topolya, melynek tiszta magyar 
lakossága egészen bunyevácz viseletű. A  dunamenti falvak (Bátmonostor, Ba
racska, Dávod) női viseletére kétségtelen hatást gyakorolt a sárközivel egyező 
szeremlei ruházat. Általában véve a magyarság is betege a vármegyében annak 
az országszerte elterjedt fényűzésnek, a melyet nemcsak anyagi, hanem az 
erkölcsi romlás is nyomon követ.

Az egy öltő ruha neve leggyakrabban a gúnya (ünneplő, vagy hétköznapló. 
husulásra, szaggatásra való). A  női viselet ruhadarabjai a legtöbbnyire csak a 
kötésig érő, rövid újjú, pöndölbe kötött ing (Mélykúton : gusza ing). A  nyári 
kabátkák neve nagyon változatos és sokszor módosúlt jelentésű. A  könnyebb, 
sokszor bélelt és lekötött kabátkák legelterjedtebb neve a vizitli (Baracska, 
Dávod, Jánoshalma, Csantavér, Bácsgyulafalva, Kishegyes, Topolya, Zenta, 
Katymár, Örszállás, Felsőszentiván), vagy testhezálló (Kisszállás, Topolya, 
Csantavér, Tataháza), testálló (Mélykúton, ha rövid újjú : gusza testálló). Ez a 
női ruhadarab és neve nagyon elterjedt az ország más részein i j (Csíkban ,, vizitka4 c 
Hontban és Tiszaeszláron „v iz itk e44, Baranyában „v iz it li44). A  deréktól elálló, 
hasonlóképen nyári vászonkabát a tüledálló (Veprőd, Bajmok, Mélykút, Topolya, 
Gombos). Egyéb neveik : pongyolka (Kossuthfalva, Topolya), löbbentyű (Dávod), 
Zeves (Mélykút, Jánoshalma, Kisszállás, Zenta, Madaras, Katym ár), blúz (Kossuth
falva, Tataháza, Topolya), rékli, repülő (Bajsa), jobbka (Gombos), répike, böbölyke 
(Mélykút). A lattuk hordják a leggyakrabban fehér vászonból készült és testre 
szabott pruszlikot (Baracska, Dávod, Tataháza, Jánoshalma, Mélykút, Doroszló, 
Zenta, Bajmok). Ismernek szövetből való, vagy kötött pruszlikot is, melyet a 
testálló kabátkák fölé öltenek, s melyet a nemzetiségek (pl. a kisoroszok)is viselnek. 
Bélelt, testhez álló kabátjuk a vármegye délnyugati részén a miczi (Bácskertes, 
Doroszló, Gombos). A  miczi valószínűleg a bácskai svábságnak az 1830-as évekből 
ismeietes női kabátkájának nevéből (Mitzchen) alakúit. A  német ruhadarab 
kezdetben sárga, majd zöld, a múlt század ötvenes ^veiben sötétkék, vagy 
fekete gyapotszövetből készült, csípőig érő női kabátka volt. A  70-es években 
szorítja ki a hasonlóképen csípőkig érő, testhez álló ,,bondschurl44, a magyarság 
alább következő bandzsur-ja. Nagyon elterjedt egy-két női felöltőjük. Ilyen 
mindenekelőtt a bájkó nevű, vattával bélelt, csípőig érő, legtöbbnyire fekete 
kabát; bájkó : Bezdán, Gombos, Dávod, Baracska, Örszállás, Monostor, bajka: 
Katymár, kaczabájkó: Tataháza, Csantavér, Kishegyes, kaczibajka: Bajsa, 
kaczabáj: Zenta, Sajkásgyörgye, (v. ö. kacza : Hont várm. ; kaczabajka : Fél
egyháza, Baranya, bajkó : Vas vm., Fájsz, Tolna vm .) A  kaczabajka, nevével 
együtt a vármegyei kisoroszok előtt is ismeretes (Sajkásgyörgye). Ugyanilyen 
ruhadarabnak más neve a bandzsur (Rém, Baracska, Tataháza, Csantavér, 
Veprőd), bundzsur (Gombos). Bondzsur néven a Nagykúnságban is él. Bács- 
vármegyéből a magyarság között félszázados divatja igazolható. Hasonlóképen 
készült ruhadarabja itt-ott (Baracska, Tataháza, Csantavér) a férfiviseletnek 
is van. Egy másik téli, inkább ünneplő felöltőjük a gyapjúszövetből, vagy bár
sonyból szabott térdig érő, szőrmével bélelt, prémes tyurak (v. ö. csurak : felöltő 
Baranyában; tyurak : az asszonyok prémes bundája Kún-Majsán; czurak: az 
asszonyok rövid télikabátja a szlavóniai magyarságnál), melyet néhol, 
pl. Gomboson, budiká-nak, menté-nek is hívnak. írásos adat szerint Veprődön 
félszázad előtt már ismerik ezt a, valószínűleg a bunyeváczoktól átvett ruha
darabot. A  bunyeváczság ma is viseli. Gomboson kívül, főleg a vármegye középső-
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és déli felének magyar községeiben divatos (Veprőd, Temerin, Kishegyes, Cso- 
noplya, Bácsföldvár, Mohol). A  szoknyák formája (s ez a régibb) a felül szűk, 
alúl fodraival elálló harangalak, a mely azonban a csípőnél erősen elgömbölyödő 
formának hódol meg. A  dunamenti községek szoknyái rövidebbek.

A  ruhaszövetek között a luxus nagy teret ád a félselyemnek, virágos se
lyemszöveteknek, bársonynak. Ez kétségtelenül bunyevácz és szerb szomszéd
jaiknak a hatása. A  dunamenti falvakban a legújabb időben terjed ez a fényűzés. 
A  selyem és bársony Baracskán még ritka, Dávodon a fejkendő, szoknya, nagy
kendő selyemből való. Az éjszaki falvakban is széltében használják: Tataházán 
a testhez álló kabátkához, szoknyához, kötényhez, Mélykúton ünneplő felsőhöz 
és kötényhez, Jánoshalmán, Kisszálláson egész öltözet is készül selyemből, bár
sonyból. A  tőlük délre fekvő községekben is mindenütt kedvelik : Csantavéren 
felsőruhákon, kendőnek, köténynek, Bácsgyulafalván, Topolyán, Kossuthfalván 
az ünneplők gyakran egészen selyemből, bársonyból valók, Bácskertesen, Gom
boson bársonykabátkák, selyemkendők divatosak, Kishegyesen, Doroszlón 
mellénykét, kötényt szabnak belőlük. A  szövetszínek a lehető legtarkábbak, 
s annyira kevertek, hogy egyes községek, vagy tájékok uralkodó színeit alig lehet 
megállapítani. Általában a világoskék, piros, zöld, bordó a kedvelt színek, s 
közülök is főként a piros árnyalatai és a kék a használtabbak. Sötétebb alap
színű szövetekből készülnek az idősebbek ruhadarabjai, de egy-két községben 
mintha szintén kevésbé kedvelnék a rikítót (Topolya, Kishegyes, Tataháza, 
Gyulafalva). A  női hiúságot a vármegyében általában inkább a ruha színe és 
szövetének értéke elégíti ki. Mellettük a női kézimunka alkotásainak, a hímzés
nek, csipkének alárendelt szerep jut, s főként csak az ingek (Gombos, Gyula
falva, Doroszló, Temerin), zsebkendők (Baracska, Dávod, Mélykút : czanglis 
kendő), nyári kabátkák (Tataháza, Jánoshalma, Kisszállás, Topolya) díszítésében 
vesz részt. Annál elterjedtebb a nyakra kötött, hajba font, szoknyákra varrt 
különféle színű pántlikák divatja. A  gombosi lányok bokrétába kötött pántli
kájukat (a ,,kutyát“ ) a hajuk alá kötik, úgy hogy két vége alácsüng. Színét az 
évszakok szerint változtatják : nagyböjtben kéket, nagyhéten feketét, máskor 
pirosat. Ugyanezt ruháikkal is megteszik : karácsonykor minden fehérnép fehér 
kendővel jelenik meg az éjféli misén, nagypénteken feketébe öltöznek. —  A 
dunamenti községekben a leány és menyecske egyformán öltözködik, csak a 
leány hajába rózsás pántlikát fonnak, a menyecske pedig piros kazsmir-kendővel 
köti be a fejét. A  tiszamenti falvakban nagyon elterjedt a fityvJa nevű főkötő, 
melyet a menyecskék a fejkendő alatt viselnek. Az éj szaki községek főkötője a 
trityi. —  Ékszerek dolgában is fényűzők. A  gyöngyök divatja ritkább, függők, 
gyűrűk közönségesek, de legjellemzőbb a nyakba kötött ezüst és aranypénzek 
(,,lázsiásoku) viselése. Ez a délszláv szokás általános, s csak újabban enged teret 
az aranykereszteknek, medaillonoknak. —  A  női lábbelik között a csizmának 
nincs helye ; a czipők, még pedig a kivarrott és sokszor arany-, ezüstszalagokkal 
díszített, legnagyobbrészt fekete vagy sárga bőrből, posztóból, bársonyból készült 
gombos vagy fűzős félczipők és a papucsok a divatozók. A  bőr-, selyem-vagy bár
sony-papucsok divatja inkább a dunamenti és az éj szaki községekben általáno
sabb. Viselnek még gyapjúból kötött, félczipőalakú pantyust, pantyuskát, melynek 
talpára bőrt varrnak, s a melyet kétségtelenül a tótoktól vettek át.

A  férfidivat egyszerűbb, de a jobb mód legtöbbször meglátszik rajta. 
Feltűnőbb kölcsönvett elemek a papucs, a nadrágra húzott harisnya (szoka, 
szuka, anémet Socke), a bársonyruha és a színes bunyevácz selyemmellény. Ingben, 
gatyában csak munkaközben járnak, ünneplőre rendesen nadrágot húznak. Mel
lényük legtöbbnyire sötét szövetű, s csak, a mint említettük, a bunyeváczsággal 
érintkező területeken (Bajmok, Topolya) divatos a színes, virágos selyem mellény. 
Ugyanarra elterjedt a szalagra varrt nagy ezüstpitykék divatja is. Ezeket a 
nagy ezüstgombokat különben ünneplő felöltőkön is kedvelik. A  neve ritkábban 
(Baracska, Dávod, Gombos, Bácskertes) s főként a déli és nyugati tájakon 
pruszlik , de közönségesebbek a kis m ándli vagy kis la jbi nevek. Használatosak 
a bőrmelledzők (baszárká) is. Főként a dunamenti községekben a fehér ing tetejébe 
piros, újjas mellényinget öltenek, s erre veszik a fényes ebelaszti pruszlikot. 
A könnyebb nyári kabátok szabásán semmi jellemző sincsen. Nevük leggyakrab
ban a mándli, ritkábban (Tataháza, Kossuthfalva, Kisszállás) az under vagy unter- 
czikk (Mélykút), a duczi (Jánoshalma), a m iczi (Bácskertes), a zubbony (Topolya),

Férflviselet.
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Családi ólet.

Keresztelő.

Már a női viselet leírásánál szó volt róla, hogy az asszonyok bandzsur- 
jához hasonló fekete szövetű felsőkabátot a férfiak is viselik helylyel-közzel 
(Baracska, Bátmonostor, Mélykút, Csantavér, Tataháza). A  bácsgyulafalvi, 
kisszállási felöltő neve kaczábáj. Ködmönök divatosak Csantavéren, Bácskertesen, 
Mélykúton, bekecsek, sokszor zsinórozottak és báránybélésűek, Temerinben, 
Doroszlón, Topolyán. A  ruhák szövete nyáron a könnyű czérnaszövet, vagy a 
a lüszter, télen a posztó és a bársony. A  fekete és sötétzöld barázdás bársony
szövet általában elterjedt a vármegyében a nemzetiségek között, a magyarság 
szívesebben az éjszaki községekben szabat belőle nadrágot vagy kabátot, vagy 
egész öltőt. A  téli ruhadarabok szövete a sötétszínű posztó. K ét szín az uralkodó : 
a fekete és a kék, közülök is a feketéé az elsőség. A  kék az uralkodó Kisszálláson, 
Mélykúton, Csantavéren, Doroszlón. Nadrágjuk magyaros szabású ; a német 
szabású a pantalló (Jánoshalma, Kisszállás, Mélykút), a vitorlavászonból való 
a plundra. A  csizmanadrágra sokszor czipőt húznak, máskor a kék vagy fekete, 
fehér szokát (Veprőd, Topolya, stb.), azután papucsba, vagy sáros időben klum
pába (faczipőbe) lépnek. Hétköznapon általában a papucsot, vagy főként a 
Duna mentén (Baracska, Dávod, Monostor) és Bácsgyulafalván, Topolyán bocs- 
kort hordanak ; az ünneplő lábbelijük az egész területen az egyszerűbb, vagy a 
fiataloknál a ránczos csizma. Fekete nemezkalapjuk általában szűkebb karimájú 
a németekénél, de a vármegye éjszakkeleti tájai felé a magas süvegű, s nagyon 
keskeny karimájú kalapok a túlnyomóak, a dunamenti községekben az egyenes 
szélűek divatosak. Télen a csinos báránybőrsapkák járják. A  szűr és a nagy suba 
még élő népviseleti alakok. Amaz, egyik legősibb ruhadarabunk, az egész ország
ban fogytán van, Bács-Bodrog vármegyében is szűkebb a köre a subáénál. Egy
szerűbb, kivarrás nélküli, feketegalléros formáján kívül (Dávod) czifrább, piros, 
kék, sárgavirágos, fajtája főként a vármegye nyugati és éjszaki részének magyar
ságánál él és Gomboson ; a középső és keleti tájak községeiben vagy ritkán 
(Topolya) vagy egyáltalában nem ismerik. Tapasztalat szerint, a nemzetiségek 
között is a magyar juhpásztorok viselik. A  szűrnél elterjedtebb a soksugarú 
nagy suba, a melyet a nemzetiségek is használnak, s a vármegye magyarsága 
között is mindenfelé előfordúl, egyszerűbb vagy díszesebb alakjával.

A  tiszta családi életű magyarság szereti a gyermeket és bántja, péterrévei 
szóval élve, a „nincsetlenség“ . Az egy-gyermekrendszer nyavalyája mégis meg
lepte s a kivándorlás mellett második előidézője az itt-ott hanyatló százalék
számnak. A  vármegye általános szaporodása, az 1880— 90-es évekhez viszonyítva, 
az 1890— 1900. évek alatt majdnem felére apadt (11.5 %-ról 5.23 %-ra), egyes 
községekben, a 60-as évektől 1890-ig, majdnem egyharmadára szállt alá. Ilyen 
arányú a szerbeknél, itt-ott a németeknél, a ko:suthfalvai, pacséri, feketehegyi 
ref. magyarok között. Ezekbe és a tiszamenti községekbe kétségtelenül a szer- 
bektől csapott át, míg a dunamentiekhez az ,,egyke“  másik hírhedt kisugárzó 
pontjáról, a Sárközből jutott el.

A  másállapotú asszonyok testükön Szent Antal-képet viselnek, abban a 
hitben, hogy ez megóvja őket a ,,benső tűztől“ . Szabadka környékén szamár
bőrből készült zacskóban, melyre vörös fonállal gyakran kígyó van ki varr va, 
tömjént hordanak magukon. Ugyanitt, de egyebütt is, vénasszonyok jövedelmező 
üzletet folytatnak bizonyos amulettek elárúsításával. Egy vékony agyagtáblács
kába két csontocskát gyúrnak bele, melyek gyermekágyban elhalt asszonytól 
származnak. A  táblácska két lyukán az illető várandós saját hajából néhány szálat 
húz keresztül, azt a táblához köti, s aztán az egészet elássa ágya, vagy a padozat 
alá, hogy a nagy időn veszedelem nélkül essék át és gyermeke is hosszúéletű 
legyen, óvakodnak a megcsodálástól, mert any aj egy támad a gyermeken ; kettős 
gyümölcsöt nem esznek, hogy ikergyermekük ne szülessék.

Ha megszületett a gyermek, az atyafiság ellátogat a gyermekágyas házába, 
a szülők pedig a bábával meghívják a komákat : ,,Nagyon tiszteli keeteket a 
komájuk, ha elgyünnének megtartani az ű kis fijukat !“  Azután megindúl a 
paszita vagy komatál (Tataháza, Jánoshalma) hordása. A  ki reggel vetődik be, tejes 
kávét visz, valami könnyű süteményfélét (csörögét, szárított rétest), a ki délben 
megy, terített asztalt visz a karos kosárban. Mindnyája ezzel köszönti a beteg
ágyast : ,,Elment erőd helyett adjon az Isten jobbat !“  s megcsókolja. A  férfinép 
lehetőleg kerüli a gyermekágyas házat, s ha múlhatatlan dolga akad, az udvaron 
vagy konyhában végzi el. A  keresztelőt rövidesen megtartják, legtöbbször isten-
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tisztelet után. Erre az alkalomra azután kiöltöztetik módosabban, szegényesebben 
az újszülöttet, de mindenkép jól felfodrozzák, szalagozzák. A  házbeliek sorba 
csókolják, Isten ótalmába ajánlják, s csak azután bocsátják első világi útjára.
A* keresztelés ideje alatt a gyermekágyasnak, ha csak teheti, fel kell kelnie, s a 
szobát össze kell takarítania, bemeszelnie. (Bácskertes.) Ha hazahozták, a ház 
padlóján végiggurítják, azután hirtelen felkapják, hogy hamar kezdjen járni.
(Topolya). A  déli harangszóra a keresztapa is beállít, összeülnek a meghívottak 
(a keresztszülőkön kívül, a többi mind lógós kom a), s elfogyasztják a baromfi
levesből, paprikásból, tésztából, borból álló keresztelői lakomát, mely sokszor, 
ha módos a család, tánczczal végződik. Utána átadják a keresztszülők az aján
dékot : fiúnak pénzt vagy ruhát, leánynak ékszert.

A  kis családtag bölcsőjét, mint egyebütt, itt is a babonák egész serege Alkalmi 
fogja körül. Az anya először jobb mellét adja neki, hogy balos ne legyen. Ha babonák- 
burokban (ingben) született, egész életén szerencsés lesz, meglátja a halált s a 
golyó nem fogja. A  burok megszárított részét belevarrják ruhájába talizmánnak.
A  bábák sok helyt pénzért árúlják. Nagy baj, ha a köldökzsinór a nyakra csava
rodik : a gyermek idővel akasztással múlik ki. A  köldökzsinórt is elteszik s ha 
csomóját a hétéves gyermek ki tudja oldani, azután mindent megfejt. A  foggal 
született gyermeknek jövendőmondó tehetsége van. Ha vendége érkezik a ház
nak, megköpdösi, hogy szemmel meg ne verje. H ogy megverte-e, azt meg lehet 
tudni. Egy zöld tálba három kanál szenteltvizet tesznek. A  szobában levők 
valamennyien megvizesítik vele szemüket, azután az asztal négy sarkát, az ajtó- 
kilincset, a seprűt s a gyermek szemét. A  gyermekkel itatnak is belőle. Ha ez 
megtörtént, kanállal megmérik, s ha többnek bizonyúl, a gyermek csakugyan 
meg van verve. (Szabadka). Hogy a veréstől megszab adúljon, e czélból Őbecsén 
áthívják a szomszédasszonyt, a ki egy pohárból megmossa a gyermeket, a meg
maradó vizet pedig megissza. Édesanyja a lábát meg nem csókolná, mert nem 
tanúi meg járni ; körmét úgy rágja le, hogy lopós ne legyen. Ha esti időn bezör
getnek az ablakon, senki sem szól ki, hogy a rossz be ne állítson s meg ne rontsa 
a kicsikét. Míg hathetes el nem múlott, állandóan olvasó van a pólyájában, 
hogy a boszorkányok ki ne váltsák. Békáról a jelenlétében nem beszélnek, 
mert különben olyan fogatlan marad, mint ez a hüllő. Egyéves korában 
hajlamait is megtudakolják : pénzt, bort, könyvet tesznek köréje és lesik, 
melyikhez nyúl. A  mint az egyre ritkuló járókából kinőtt, megnyílik előtte 
a játszótér, melynek szerei: a sárkány, brúgó, bige, bodzapuska, parittya, 
fűzfasíp, zúgattyú, a csapócsiga, a esete. A  nagyobbak bakkfüttyöznek, csűr- 
csavarintót játszanak, vagy legszívesebben lovaznak. Télen gusztonyt vesznek 
a lábuk közé és iringálnak.

Ha a legény nem hordozta magával a katonáéknál a választottja emlékét, Háztűznézés. 
visszajövet erősen fogadkozik, hogy nem nősül. De meghiggadt fe jje l hama
rosan megúnja a legényéletet ; a család érdeke, a falu szája is eltéríti szándé
kától, mely ezzel is, azzal is hírbe hozza, visszautasításról suttog. Ha módja 
engedi, igazolja magát : házasodni készül. Kiválaszt a lányok közül egyet, ki 
megnyerte tetszését, kinek személyében szülei is megnyugodtak, s a kit vagyoni 
sora is ajánl, azután felkéri valamelyik öreg nagynénjét, tudja meg a lányos 
háznál, elfogadnák-e látogatását. A  néni rááll, beállít egy este a választott 
szüleinél, míg a fiú dideregve várja az utczasarkon. Hosszas várakozás után 
nyílik az ajtó, búcsúzkodik a gügyü  (így nevezik Bácsgyulafalván, Zentán a su
sogókat), kit az egész háznép kikísért, a mi mindenképen jó jel. A  legény türel
metlenül ostromolja nénémasszonyt : ,, Vár jón nénémasszony, mondjon hát még 
valamit !“  De ez csak annyit mond, hogy a házban szívesen látják s azután haza- 
küldi, mert látja, hogy majd megveszi a gyereket az Isten hidege.

A  legény másnap be is tér a lányos házhoz. A  szíves fogadtatás után mind 
sűrűbb és bizalmasabb lesz látogatása, míg végül a kiskapuban be vallj a a lánynak 
járása-kelése czélját. Ha hajlandó hozzá, szülőihez utasítja és biztatóúl meg
csókolja. Másnapra azután ünneplőben állít be a legény leánykérőbe és hosszas 
szorongás után felfedi szándékát urambátyám előtt, hogy : ha a jó Isten úgy 
engedi és urambátyámék is beleegyeznek, ő az Örzsit feleségűi szeretné. Néma 
csendben ül vissza székére, a leány pedig fülig pirúlva oson a kemencze mellé.
Ha kedvező a válasz, nagy az öröme, s felkéri a leányt, hogy holnapig készítse 
el a jegyet.
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Jegyváltás.

A  vőfélyek 
tiszte.

Hívogatás.

Lakodalmi
szokások.

A  jegy kendőből készül olyanformán, hogy értékes fehér, vagy színes 
selyemkendőbe belehajtogatnak két vagy három, szintén értékes selyem- vagy 
plüsskendőt, s azután selyemszalaggal körűlfodrozzák. Mikor a legény más
napon újból megjelenik, násznagyával együtt, a leány násznagya várja őket az 
eljegyzésre. A  vőlegény násznagya így szólítja meg : ,,Tisztelt násznagyuram ! 
Miután szavukat vettük, hogy leányukat vőlegényünknek adják, kérünk erről 
vőlegényünk nevében valami jegyet vagy pecsétet !“  Erre a menyasszony 
násznagya viszonzásúl így szól : ,,Tisztelt násznagyuram I Szíves kérésüknek 
eleget teszünk, de Isten nevében kérjük, őrizzék meg becsülettel jegyünket!“  
Erre a menyasszony a vőlegény elé teszi a jegyet, a vőlegény viszont 20— 30— 100 
koronát ád a leánynak, s ezzel az eljegyzésnek vége. Megisznak nehány pohár 
bort s ezután elbúcsúznak. Legközelebb a leány szülői a menyasszonynyal és 
az immár nagykorú vőlegénynyel elmennek az anyakönyvvezetőhöz és onnan a 
paphoz. A  törvényes huszonegy nap után, ha háromszor kihirdették őket, meg
tartják a lakodalmat.

Már a jelentkezés idejétől csőstül szakad a gond a lakodalmasokra. A  vőle
gény felkéri egy ügyes legénybarátját öregvőfélynek, a menyasszony egy közeli 
legényrokonát kisvőfélynek. Ezek azután magolnak erősen, mert a felköszöntők 
mondása az ő dolguk s néha nehéz a tisztjük, mert pl. a madarasi lakodalmon 
harmincznál is több alkalom tárúl elébök, a mikor perorálniok kell. Mikor 
azután a hívogatás napja (rendesen a vasárnap) elérkezett, a vőlegény az öreg- 
vőfélylyel együtt kora reggel elmegy a meny asszonyos házhoz, a hol már ott 
várja őket a kisvőfély és valamennyi ny ősz oly ólány, vagyis az összes meghívott 
leányság. A  két vőfély egymás mellé áll letett kalappal s az öregvőfély kikéri a 
vőfélybotot s bokrétát a következő m ondókával:

Ke vegyék rossz néven, hogy mi ide jöttünk, —  De mi egy hű párnak követei lettünk. —  
Hogyha akarnának valamit üzenni, —  Ajándék mellett is el tudnánk azt vinni.

Az egyik nyoszolyólány erre így s zó l:
Itt van az ajándék, menyasszonyunk küldi, —  Szép szolgálatjukat szépen megköszöni.

A  kisvőfély köszönő szavai után átadják a botot, és a két vőfély  kalapjára 
■bokrétát tűznek bolti virágból. A  vőfélybot körülbelül 120 cm hosszú, kerekre 
gyalúlt, felső végén gombos, finoman festett vagy lakkozott pálcza, melyre a 
nyoszolyólányok egy fehér vagy rózsaszín selyemkendőt vesznek, háromszögbe 
hajtják s azután két sarkát apró szeggel a bothoz erősítik, míg a harmadik sarka 
szabadon lebeg. Közepére virágot varrnak, széleitől pár ujjnyira pedig koszorút. 
A  menyasszony is, a nyoszolyólányok is ezenkívül egy-egy szalagot kötnek a 
gomb alá. A  vőlegény átadja a meghívandók névsorát s azzal a két vőfély elindúl 
hívogatni. A  hívogatást ott, a hol az egész család hivatalos, az öregvőfély végzi. 
A  hívogatóknak több típusa él, melyek közül egy prózai és egy verses itt követ
kezik :

1. „Elküldött követek vagyunk, úgymint vőlegény urunktól, K. K.-től és K. K. menyasszony 
asszonyunktól, ha meg nem vetnék kétek őket, s kedden tíz órára megjelennének szűz Szent Imre 
herczeg fölszentelt templomába, a hitnek fölvételére, az új párnak visszakísérésére, egy-két tányér 
ételnek, egy-két pohár bornak jóízű elköltésére. De már mivel nálunk szokás, még pengő muzsi
kával is akarunk tisztelkedni és becsülködni. Dícsértessék a Jézus Krisztus ! (Doroszló).“

2. Dícsértessék a Jézus Krisztus ! —  Alázatossággal engedelmet kérünk, —  Hogy mink kegyel
metek házába betértünk ; —  De a hivatásunk hozott minket ide, —  Miként a bölcseket a csillag 
vezette. —  Főczélunk az volna, melyben elindúltunk, —  Hogy e háznak népét menyegzőre híjjuk. 
—  Mert kánáni-menyegzőt Krisztus is tartott, —  Azért a mi gazdánk keteket hívattya, —  Hogyha  
elgyünnének és ha meg nem vetnék, —  Hogy az ű magzattyát templomba kísérnék, —  Dicső 
Mindszenteknek fényes templomába, —  Életök fogytáig való fogadásra. —  Egy-pár pohár borra, 
egy-pár tisztes tánczra, —  A  mi házigazdánk keteket elvárja. —  Dícsértessék a Jézus Krisztus ! 
(Dávod.)

A  hol csak a leány vagy a legény hivatalos, ott a kisvőfély hívogat. 
Minden háznál szép színes szalagokat kötnek a vőfélybotra, úgy hogy mire 
készek a hívogatással, nem látni a kendőt a szalagoktól. A  meghívó elmondása 
után a vőfélyek bort kínálnak rozmaringos kulacsukból és emlegetik kínálás 
közben, hogy : a menyasszonyéból tessék, mert azé igen-igen jószagú. (Doroszló). 
De őket sem eresztik el szárazon a házbeliek, s azért rendszerint el is áznak 
alaposan.

A  lakodalmat közönségesen szerdai napon tartják. Mikor a vendégsereg 
már összegyűlt a lakodalmas háznál, az öregvőfély felszólítja a lakodalmasokat,
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liogy hozzák haza a vőlegényük menyasszonyát. A  zene rázendűl s az egész 
vendégsereg, a vőlegénynyel és násznagyával együtt, párosán megindul a meny- 
asszonyos házhoz. Helyre érve, az öregvőfély így köszönti a menyasszony nász
nagyát : „T isztelt násznagyuram ! Vőlegényünk nevében és becses engedel- 
mükkel bátorkodtunk felkeresni ezt a tisztelt házat, mivel tudjuk, hogy itt van 
a mi vőlegényünk menyasszonya. Kérjük, hogy vendégseregünkkel rövid időre 
helyet foglalhassunk !“  Erre a násznép tisztességgel feláll az asztaloktól és helyet 
enged a vőlegény vendégeinek. De csakhamar összeelegyednek, koczintanak 
a zene felhangzik, a fiatalság tánczra perdül. Csak a menyasszonyt nem látni. 
A  tánczolók türelmetlenül sürgetik : „Öregvőfély, gyerünk esküvőre !“  A  meg
szólított nem rest, maga mellé veszi a kisvőfélyt s vőfély bot osan, levett kalappal 
bemennek a menyasszony szobájába, s ott rövid mondókával esküvőre kéri. 
Szavai végeztével meghajtja magát a menyasszony előtt, kézen fogja és kivezeti. 
A  vendégsereg és a násznép azután zeneszó mellett elindúl a templomba. Csanta- 
véren, mielőtt a menyasszonyt kiadnák, násznagya sokszor fogós kérdéseket 
ád fel a vőfélyeknek, melyek a nép lakodalmi humorának érdekes megnyilat
kozásai: „M ikor volt az Istennek farka ?“  —  kérdi a csantavéri násznagy. „M ikor 
a Szentlélek galamb képében szállt le Krisztusra. “  —  Zentaiak : „M elyik a 
Tiszában a legkisebb hal ?“  —  „ A  melyiknek a farka legközelebb van a fejéhez.“
—  Vagy : „H o l ordított úgy a szamár, hogy az egész világ meghallotta ?“  „N oé 
bárkájában.“  —  Vagy : „K in ek  volt már élő koporsója ?“  „Jónásnak, mikor a 
czethal elnyelteu.

Az öregvőfély az anyakönyvvezetőnek visz egy üveg bort, s az üveg nyakán 
„ ablakos Jcalác ot“ , a ldsvőfély pedig a papnak adja át a menyasszony s vőlegény 
ajándékát. Gomboson esküvő után addig, míg a násznagyok a fizetéssel vannak 
a plébánia-hivatalban elfoglalva, az új asszony férjével s a lakodalmas nép páro
sával járja az udvaron vagy a folyosón a ,,paptánczotc\ Mikor a templomból 
haza, vagy a legényes háztól menyasszonyékhoz mennek, szünet nélkül hallat
ják legények, leányok a lakodalmi kurjantásokat, sokszor az utcza felkínált 
alkalmához szabva tartalmukat. Róluk még hátrább leszen szó.

Baracskán, ha délelőtt tartják az esküvőt, utána a násznép a menyasszonyi 
házhoz indúl, de csak addig marad ott, míg a vőlegény násznagya az ágyat, 
virágot és menyasszonyt meg nem veszi, a mi ha megtörtént, visszaindúlnak 
a vőlegényes házhoz s ebédelnek délutáni egy óráig. Ekkor újból elmennek a 
menyasszonyos házhoz, de kocsikon. Mihelyt odaérnek, az új asszony letérdel 
szülői elé s elkezdi a vőfély a menyasszony búcsúztatását. (A  búcsúztatók a 
vőfélykönyvekből ismeretes strófák.) Ez után kocsira ül az új pár és visszatér 
a vőlegényes házhoz. I t t  a vőfély az örömszülékhez, kik az ajtóban várják gyer
mekeiket, a következő szavakat intézi : , Hála legyen az Űristennek, szeren
csésen jártunk, itt van ez a pár galambocska, kikért sokat fáradoztunk, szűz 
Szent Imre herczeg templomában össze is lánczoltattak. De már kívánom a 
kegyelmetek szárnya alá bocsátani, ha szívesen befogadják ketek.“  Erre a 
menyasszony megcsókolja az örömszülőket s egy rozmaringos a1 mát ad át nekik.

Vacsora előtt a vőfély  a násznagyok elé lép a következő mondókával : 
„É n  ma a szűz Szent Imre felszentelt templomában egy pár galambocskát fog
tam, melyeket a hitnek lánczával összelánczoltattam ; de mármost kívánnám 
őket a vacsora alka’ma alá bebocsájtani, ha befogadnák.“  A  násznagy helyben
hagyó szavaira asztalhoz vezetik az új párt s elkezdődik a vacsora tréfáival, 
vőfélymondókáival. Ezeket a lakodalmi felköszöntőket a nép legnagyobbrészt 
nyomtatott vőfély könyvekből tanúi ja (Alföldi vőfély könyvből, Rábaközi vő 
félykönyvből s a Szent István-Társulat ugyanilyen tartalmú füzetéből), s azért 
egy része országszerte ismert. Néhányát a népköltésről szóló részben kívánom 
bemutatni. Nagy részük czerkóskodó tréfás ételsor.

Ott künn a konyhában süt-főz a szakácsné, —  Jól tud mindeneket, jobban mint a papnó. —
A  jó ételeket tudja kavargatni, —  Be boros kancsót is tud ám ha jtogatn i.--------Első tál étel lesz a
patkánynyerítós, —  Gyenge borjúnyögés, spékelt kocsizörgés ; —  Egy öreg sündisznó lészen bepá- 
czolva, — Egy beteges bolha lészen nyársra húzva. (Pacsór.)

Már mindent kihoztak az éléskamrából : —  Czukrot, kámfort, timsót Móricznak boltjából.
—  Hogy e fogyatkozást gyorsan helyre hozzam, —  Tizenkét szekeret útnak indítottam, —  Hogy  
hozzák el Pestről a füszerszámokat. —  Adtam nekik útra egy-egy pénzeszsákot. —  Aztán meg
néztem a tömérdek fazekat, —  Üstöket, tepsiket, kerek lábasokat. —  Sorra kóstolgattam egy öles 
kanállal, —  Elláttam jó bőven sóval, paprikával. —  Hogy mi minden készül, szólni nehéz róla : —  
Kocsonyának készül tizenkilencz gólya ; —  Hizlalt verebeket forgatnak a nyárson, —  Medvetalpat

Az esküvő.

A  lakoma.
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Menyasszony
táncz.

sütnek ágáczfa parázson ; —  Nyulaknak farkából főzik a paprikást, —  A  hajas krumplihoz fogadtak 
egy halászt ; —  A  puliszkát pedig oláh papok gyártják, —  Kásába a húst a gőzhajók szállítják. —  
Franczia szakácsunk (!) főzi a gölődint, —  Jó spenót-csuspájzzal megraktak három színt. —  Forró 
zsíron sütik korpából a fánkot, —  Káposztába rakják szalonnáé ládánkat. —  Barátfüle is lesz, jól 
besavanyítva, —  A  tök sülve-főve, kétfelé hasítva. —  Foghagyma olaj mártással, vagy másféle, —  
De ki tudna sorra beszámolni véle ! —  Süteményünk is lesz túróval, lekvárral, —  Jól megczukroz- 
tuk már százötven hombárral. —  Szóval ennivalónk elég két hónapra, —  Csak az kell, a ki az 
asztalra felhordja. (Madaras.)

A  felhordok a vőfélyek, vagy vezetésük mellett választott legények, kiket 
egy tréfás köszöntő sorba bemutat a vendégseregnek, s a kik a gazda meg
bízásából sáfárkodó ú. n. ,,csaplárostól“  átveszik a bort, a konyhából az ételt. 
A  leves előtt kiáll a pác séri vőfély s a következő verssel nyitja meg az ebédet :

Tisztelt vendégeink foglaljanak helyet, —  Terítve az asztal, mindenki leülhet. —  Szíves
kedjenek csak mind letelepedni, —  Ételből, italból, a mi lesz, részt venni. —  Én, hogy jó levessel 
vessem meg az ágyat, —  Kívánok szívemből igen jó étvágyat !

A  paprikás előtt így perorá l:
Valamennyi között ez a legjobb étek, —  Erre a magyarnak vizet inni vétek. —  Tessék, jó 

uraim, vegyék el, —  Széles jó étvágygyal költsék el !

A  kása köszöntője :
Vele egyetembe hozzuk a jó kását, —  Széles e föld hátán nem találni mását. —  Tettünk rá  

zsírt bőven, nem sajnáltuk tőle, —  Az Isten éltesse, a ki vesz belőle. —  Kása a tótoknak kedves 
eledele, —  Remélem meg vannak elégedve vele.

A  pecsenyét a következő szavakkal kíséri be :
Hallgasson meg engem minden becsületes ! —  Ez a gyenge malacz még csak három hetes, —  

Megölték ezt szegényt, ó! az rettenetes ! —  Tessék, jó uraim, vegyék el, —  Széles jó étvágygyal 
költsék el !

Közbűi tréfás bordalokkal, házassági ajánlatokkal udvarolnak az eleven, 
örökké munkás vőfélyek vacsora végeztéig, a mikor felzendűl a nóta, egyik
másik nemzeti énekünk is. A  fiatalság tánczol a szakadásig, itt-ott egy-egy 
öreget is elsodor a jókedv árja. É jfé l után, a mikor már valami kis étel is felférne, 
megrakják az asztalokat ablakos kalácscsal, süteményt hordanak körűi a ven
dégek között. Ez azután is többször megismétlődik. E közben a menyasszony 
fejéről leveszik a koszorút, megfésülik s kontyba tekerik a haját hozzáértő me
nyecskék. A  kontyra azután egy fekete teveszőrből készült, hímzett és fekete 
gyöngyökkel ékesített ú. n. ,,neczczet“  (Pacsér) húznak, szalaggal körűlkötik. 
Ekkor az öregvőfély kézen fogva bevezeti a tánczhelyre :

lm  itt áll előttünk az édes menyasszony, —  Hogy menyecskefejjel először mulasson, —  
Minden vendégének egy nótát juttasson, —  Majd az ajándékból új czipőt varrasson. —  —  Tán- 
czolhat most vele mindenki, de kurtát, —  Hogy el ne koptassa a czipője sarkát. —  Higyjék el uraim, 
hogy drágáért varrták, —  Húzd rá czigány, kezdjük a menyasszony tánczát !

A  vőfély járja először, de csakhamar elveszi tőle egy második, harmadik. 
Kézről-kézre adják, míg a vőlegény ki nem vezeti. Ezután általánossá lesz a 
táncz, a melybe már a vőlegény és menyasszony is belevegyük A  menyasszony- 
tánczczal kapcsolatos pénzbeszedés az utóbbi időben divatját múlja. Néhol 
(pl. Topolyán) ajándék helyettesíti : főkötő, papucs, lámpa, kés, kanál, stb. 
Sok helyt a menyasszonytáncz végeztével a házaspár a padláson előre elkészített 
ágyba megy nyugodni. (Bácskertes.) Pacséron a menyasszonytáncz után a 
násznép (azaz a menyasszony vendégserege) hazatér, a vőlegény meghívottal 
azonban ki világos-ki virradtig mulatnak széles jókedvükben, míg végre elszök- 
dösnek.

A  baracskai lagziban vacsora végén a vőfély  a násznagyok elé lép gyer
tyával és így szól :, ,Mikor Krisztus Urunk a széles világot a semmiből teremtette, 
a mi menyasszonyunkat és vőlegényünket is semmiből formálta. Ö is kérte Ű r
istenét, hogy a szüzek közűi hagyna egyet választani. Én is a menyasszonyt 
először jegyzékkel, másodszor kézadással, harmadszor a hitnek lánczával össze- 
lánczoltattam, de mármost kívánnám, az éjtszakai nyugodalomra ha odaadnák/4 
A  násznagyok ezt felelik : ,,Nem adjuk/4 Ezután újból előlép a vőfély, ujjai 
között három égő gyertyával és ismételten kikéri a menyasszonyt. ,,Mikor 
Krisztus Urunk a kilenczvenkilencz juhot a barlangban őrizte, a századikat 
elvesztette. A  mikor megtalálta, vállára vette és nagy örömmel a nyájhoz vitte. 
Én is olyan nagy örömmel vinném ezt az egy pár galambocskát az éjtsza
kai nyugalomra, ha kiadnák/4 A  mint kézhez kapta az új párt, megkezdik
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a menyasszonytánczot, mely addig tart, míg az ajtóig nem érnek. Ekkor gyorsan 
kimegy s azon van, hogy a vőlegény bokrétáját letörje. K in t bekötik a menyecske 
fejét s azután a vőfélylyel, a kinek díszes törülközőt adnak a nyakába, újra 
bemegy mosdatni. Egy tányérból először megmosdatja a vele járó kisvőfélyt, 
azután az ipát, napát és sorba a többi vendéget, kiket aztán a vőfély törül meg. 
A  mosdatásért kiki tetszése szerinti pénzösszeget dob a tányérba. Mosdatás után 
megrázzák az asztalon díszeskedő termőágat (életfát), s a lehúlló almából, szil
vából, dióból, mézeskalácsból, stb. mindenki kaphat, a ki hozzájuthat. Másnap 
az új menyecske a vőfélylyel elmegy a templomba, hol a pap megáldja s ezzel 
vége a lakodalomnak. Csak egy hét múlva gyűlik össze ismét a vendégsereg 
kárlátóra.

A  leányt régente a magyarság legtöbbször egy borjúval fizette ki, most 
azonban mindenből egyformán részesedik. Hozományát még a lakodalom előtt 
kiadják, de viszont a vőlegény atyjától is megkívánják, hogy a fia részét bizto
sítsa. Néhol (Bácskertes) ma sem egyéb a hozománya egy tulipántos almárium
nál, hat vánkosnál, egy-két dunnánál. Az ingatlanból is kevesebbet örököl a 
fiúnál. Az atya rendesen ajándékozási okirattal osztja el vagyonát gyermekei 
között. Ha végrendelet nélkül hal el, akkor a leány is egyenlő részt húz. Az öz
vegyek kölcsönösen készpénzzel móringolnak. Ha az asszony előbb hal meg, 
akkor a férj a móringot nem tartozik kiadni még az asszony hozzátartozóinak sem.

A  betegséget igyekeznek megelőzni. Babonás hittel meghenteregnek a 
földön első mennydörgéskor, az első hóban, hogy ne legyenek betegek. H a elérte 
őket a baj, a gazdag Bácskában sem nagyon hívják az orvost, csak a legvégső 
esetben, mert drágálják. Ha a kuruzslók nem segíthettek, a házi orvosság nem 
használt, elhívják hozzá a papot, végrendelkezik, elkészül a halálra. A  testvérek, 
rokonok körűlállják ágyát, mert mindig ágyban, nyoszolyán haldoklik a bácskai. 
Ha halódni kezd, a toronyban meghúzzák a ,,lélekváltságot“ , s katholikus 
helyen égő gyertyát adnak a kezébe. Halottkémlés után megmosdatják, felöl
töztetik leggyakrabban fehér halotti ruhába, melyet régóta tartogatnak utolsó 
útjokra. Az asszony elkészíti még idején a magáét is, uráét is. Ha szegény hal el, 
a módosabbak adnak neki innen-onnan egy-egy darabot. Bácskertesen egészen 
új ruhába és mosatlanba öltöztetik. Rendesen asztalokon terítik ki halottjukat, 
állát felkötik, szemeit pénzdarabokkal lezárják, kezébe olvasót adnak, a tükröt, 
képet befedik, fejénél gyertyát égetnek, lábánál szentelt vízben virágleveleket 
tartanak. Néhol csak akkor teszik koporsóba, a mikor a kántor búcsúztatójában 
e helyig jutott :, ,Tégy etek már koporsómba !“  Ha estére fordúl az idő, énekeseket 
hívnak, sok nép összegyűl a halottas háznál és imádkozva, énekelve virrasztanak 
( vérasztó). Éjféltájban a házigazda megvendégeli őket pálinkával vagy borral.

Temetéskor az öregeket fekete, a fiatalokat fehér vagy kék, a gyermekeket 
piros koporsóban kiteszik az udvarra, s azután felhangzik a kántor búcsúztatója, 
a melynek itt is még nagy a divatja. A  fe jjel nyugatnak néző sírt padmalyozzák, 
vagy deszkát is fektetnek a koporsóra, s csak azután földelik el. Bácskertesen 
temetés után a gyermekek összegyülekeznek a halottasház elé, s a házbeliektől 
krajczárt, kalácsot, czukrot kapnak, hogy a halottra emlékezzenek. A  halotti 
torozás, egyes kivételekkel, még eléggé elterjedt. Ismerik Baracskán, Bács- 
monostoron, Dávodon, az éjszaki községekben, Mélykúton, Jánoshalmán, Tata
házán, Bácskertesen, Topolyán, Bácsgyulafalván, Sajkásgyörgyén, Csantavéren, 
Gomboson. A  rokonok, halottvivők, énekesek vesznek benne részt.

A  halott szellemének hazalátogatásában való hit itt-ott még él. Felső- 
szentivánon, ha elindúlt a halottas menet, felfordítják azokat a székeket, a 
melyeken a koporsó nyugodott, hogy az elköltözött lélek vissza ne járjon. Másutt 
(pl. Bezdánban) sírja földjéből a meghalt rokonainak a nyakába tesznek, hogy 
könnyebben elfeledjék, s szelleme haza ne látogasson. A  sírokról sem szabad 
virágot szakítani, mert a halott eljő érte.

A  természetéleti népszokások közűi még eleven szokás a nyári napfordulóé 
(Szent Ivánnap). Felsőszentiváni keresztény hagyomány szerint a tűzugrálás 
annak az emlékét őrzi, hogy a mikor Mária fölkérte Erzsébetet, e látogatás alkal
mával Keresztelő János, a ki akkor hathónapos volt, felsőbb isteni erővel anyja 
méhében megmozdúlt. A  merre ismerik (Baja, Szabadka, Óbecse, Zenta, Bács- 
gyulafalva, Dávod, Topolya) még együtt él vele a tűz tisztító, gyógyító hatá
sába vetett hit. óbecsén az anyja kis csecsemőjét a tűzön keresztül viszi, mint

A  hozomány.

Betegség.

Temetés.

Ünnepnapi
népszokások.



338 Bács-Bodrog vármegye népe.

Andrásnapja.

Lucza-nap.

Karácsony.

ők mondják „füstöli44, hogy himlőt ne kapjon. Felsőhegy, Adorján, Orom zentai 
tanyákon az anya a tűz felett végiglódítja gyermekét, hogy betegség ne érje. 
A  leányok azért ugrálják át, hogy szeplőt ne kapjanak. Szabadkán megtapossák, 
hogy lábukon pokolvar ne keletkezzék, óbecsén az ez időben érő ú. n. szentiván- 
almát, a tápláló anyai szeretet gyümölcsét, a vén asszonyok a tűz körűi kosárszám 
dobálják a gyermekek közé. Ugyancsak óbecsei hit szerint, az olyan anyának, 
akinek kis gyermeke halt meg, csak a tűz után szabad almát ennie, mert különben 
a tisztítótűzben szenvedő gyermeke részét is megeszi. Szabadkán a szenti ván- 
virágból font koszorút ugrálás után kiakasztják a padlásablakon, s ha valaki 
megbetegszik, megfőzik és vizével megmossák a beteg arczát. Baján, a hol csak 
egy-két éve jutott e szokás, hatósági beavatkozás miatt, a pusztulás útjára, a 
koszorút a ház elejére akasztják, hogy a házat tűz ellen védjék. —  A  szüreti és 
aratási szokások is élnek még, ez utóbbiak nagyobbrészt annyiból állanak, hogy 
a búzakoronás aratóleányok beállítanak a gazdához, a ki megajándékozza 
őket. —  A z  első tavaszi marhakihajtó alkalmával három göröngyöt dobnak a tehén 
után, téli szőréből tépnek s azt is utána vetik. Még az is szokásban van, hogy a 
kapufélfából lefaragott forgácsot tesznek a parázsra és azzal füstölik meg a 
kaput, hogy a boszorkány meg re rontsa a marhát. Madarason első csordára haj
táskor kötényt terítenek a kapuba, hogy a tehén el ne maradjon.

A  téli ünnepkör napjaiból a következők szokásai és babonái élnek még : 
1. A ndrás -napon  az olyan leány, ki meg akarja látni, hogy ki lesz jövendőbelije, 
bőjtöljön és éjjelre tegyen feje alá kabátot, nadrágot és mellényt. Álmában 
meglátja vőlegényét. (Baja.) Felsőszentivánon a bőjtölő leány a napon déli 
harangszókor egy, erre az alkalomra megőrzött almába harap kinn az utczán. 
Olyan nevű lesz az ura, mint a milyen nevű férfi halad el abban az időben mel
lette. Másutt a leány lefekvés előtt három Miatyánkot és három Üdvözlégy-et 
imádkozik, azután beleharap egy darab sós kenyérbe, a melynek megmaradó 
felét a feje alá teszi, egy kis tükörrel együtt. É jféli tizenkettőkor belepillant 
tükrébe s meglátja benne jövendőbelijét. —  2. Lucza -nap ján  (decz. 13.) kez
denek a Lucza székének faragásába. E naptól kezdve mindennap csinálnak 
rajta valamit karácsony böjtjéig, a mikorra késznek kell lennie. Ha készítője 
elmegy vele éjféli misére és reá áll, meglátja valamennyi boszorkányt. Mise után 
szentelt ostorral rajzoljon kört és annyi szentelt kölest vagy mákot szórjon 
maga köré, hogy míg azt a boszorkányok fölszedik, akkorra haza érjen. Otthon 
gombostűre hamarosan szúrjon foghagymát és tegye az ablakba, akkor a boszor
kány nem tud utána menni (Baja). Bajmokon Lucza-napján ostort kezdenek 
fonni s dolgoznak rajt karácsony előestéjéig minden estén. A  kész ostort azután 
elviszik az éjféli misére és szentségre harangozáskor a templom előtt pattognak 
vele, miközben meglátják a boszorkányokat. Szabadkán e nap éjjelén nádszálat 
is szoktak misére v in n i; azon keresztül is meglátni a boszorkányokat. A  Lucza- 
napi kotyolás-nak már csak elkopott formái maradtak meg. A  babonás nap 
reggelén 8— 10 éves gyermekek járnak házról-házra és köszöntés után 10— 15-ször 
elmondják: „Kot-kot-kot-kodács, minden napra száz tojás !“  A  honnan elűzik 
őket, onnan elviszik a tyúkok hasznát. Topolyán még a mondóka morzsája is 
él. Lucza estéjén a tyúkketreczet piszkafával megszúrkálják, hogy a tyúkok 
jobban tojjanak, s eközben mondogatják :

„A  mi tyúkunk : —  Tojj, tojj, tojj ! —  A  másé : —  Kotty, kotty, kotty !

Ugyanott Lucza-nap estéjén a kemencze száját lefejtik és ismét jó vas
tagon megtapasztják, hogy a disznónak vastag szalonnája legyen. Bő tere nyílik 
és hiedelme alig számon vehető a szerelmi varázslásnak. Csak példaképen em
lítjük meg, hogy Baján a felesége, férje nevére kíváncsi legény vagy leány papír- 
szeletkéket vagdos és rája írja egyikre: „senki44, a többire: „ismeretlen44, s hát
lapjára férfi vagy nőneveket. Mindennap látatlanban leszakít egy szeletkét, 
úgy hogy Lucza-napra is maradjon egy. Ha a ,,senki44-fölíratú marad meg, nem 
megy férjhez vagy nőül, ha az „ismeretlen44 akad a kezébe, a szeletkére írott 
nevű neje vagy férje lesz. Moholon minden családtag részére pogácsát készítenek, 
a közepébe tollat dugnak s úgy teszik a kemenczébe. A  kinek a tolla megperzse- 
lődik, az hal meg először a családból. —  3. Karácsony  (decz. 25.) Az ünnepi szo
kások közűi a vármegyében, nemzetiségi különbség nélkül, legelterjedtebbek a 
húsvéti öntözés, a csillag-hordás és a betlehem-járás. A  betlehemi játék az éj szaki,
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duna-, tiszamenti községekben, a déli lakóknál, s a vármegye közepének refor
mátus népességénél egyként előfordúl. Négy-öt 10— 12 éves fiú kifordí
tott subában, subadarabból készült szakállal, bajusszal ellátva, viszi a fából, 
színes papírból felépített templomocskát, melybe a szent család, a pásztorok s 
a barmok papírból kivágott, fából vagy viaszból formált alakjait állítják. A  mi 
pénzt kapnak, azzal az ünnepek alatt kártyáznak. A  jászlakat a legények vagy 
gyerekek maguk készítik, de a nagyobb városok piaczán árúlják is, apró agyagból 
formált subás, pántlikás juhászalakokkal együtt. A  dunamenti községekben 
(Baracska, Dávod) karácsony estéjén jól befűtik a szobát, a földre szalmát visz
nek be, az asztal alá egy kis szénát, lószerszámot, baltát, egy szakajtóban kevert 
búzát, zabot, árpát hoznak s belőle a karácsonyi napokban a jószágnak, barom
finak adnak. Másutt a széna, szalma mellé a házi baromfifajnak négy tollát, 
négy tojását teszik be. Ha éjféli misére mennek, az apróságokból (toll, szalma, 
morzsa) visznek magukkal. A  tojást a templom padozatára dobják, a többit 
(még egy gyeplődarabot is) elégetik. A  ki ezt teszi, annak egészségesek lesznek 
az állatai. A  pásztorok vesszőt hordanak, a miért szalonnát, kalácsot, bort kap
nak. Ünnep másnapján Szent Istvánt, harmadnapján Szent Jánost köszöntenek.
A  legények, gyerekek eljárnak suprikálni, még a nagyvárosok úri rendjéből is. .
A  fűzvesszőből font korbácscsal (a suprikával) ráütögetnek a leányokra, falu
helyen ilyen köszöntővel : ,,Jó fonyó, jó varró légyé ; hit küldenek valahová, 
szaladj ; apádnak, anyádnak szót fogadj !“  A  család azután megvendégeli őket 
mézes pálinkával, a leány suprikájuk végére szalagot köt. A  babona e napon 
is bőven hajt virágot. Karácsony estéjén menjen ki a leány az utczára és úgy 
haj azzon le egy almát, hogy a haja el ne szakadjon. A  ki először megy el előtte 
eközben, az lesz a férje. (Bezdán.) Az a leány, a ki meg akarja látni jövendő
belijét, menjen el minden hajnali misére. Az első hajnali misére vigyen egy almát 
s ugyanazt éjféli misére is vigye magával. Onnan hazajövet egye meg és otthon 
nézzen be az ablakon. Meglátja jövendőbeli férjét. (Baja.) Ha valaki karácsony 
éjfelén háromszor megkerüli lakóházát és azután az ablakon át bebúvik vala
melyik sötét szobába, meglátja azt a családtagot, a ki a jövő évben meghal.
Karácsony böjtjén este kap mindenki három diót. Ha mind rossz : meghal, 
ha jó, rossz, ke verten akad : annál egészségesebb lesz, minél több az egészséges 
diója. (Ludas-tanya.) A  hol sok az élősdi, ketten összebeszélnek és karácsony 
estéjén, mikor először harangoznak éjféli misére, az egyik elmegy a másik abla
kához, s beköszön : ,,Adjon Isten jó estét !“  —  és kérdezi : ,,Itthon vannak-e a 
kendtek feketéi ? 44 A  másik m ondja: „Elmentek a pap ágyába44. Reggelre 
mind eltűnik. (Felsőszentiván.) A  galuska-főzés, ólomöntés szokása is ismeretes.

A  ki Szilveszter éjjelén álmodik valamit, az az álma beteljesedik, akkor is, Szilveszter-est 
ha idegenben álmodta. (Baja.) Szilveszter estéjén a leányok gombóczot főznek, 
s papírszeleten a kedveseik nevét rejtik beléjök. A  melyiknek a gombócza először 
vetődik fel a víz színére, az kéri meg a kezüket, vagy legalább is az szereti őket 
jobban a többinél (Zenta.) —  A  ki mit csinál újév napján, az az év minden napján 
azt teszi (Szabadka.) Ugyanaz nap estéjén annyi fát vigyen a leány a szobába, 
a mennyit át tud nyalábolni. Ha a fa páros számú, akkor még abban az évben 
férjhez megy, ellenkező esetben nem (Bácskertes.) Ú jév napján megvárják az 
éjfélt. Mikor az óra üt, háttal az ajtónak leülnek, jobb lábukról lehúzzák a 
papucsot s azt fejük felett hátra dobják. Ha a leesett papucs orra kifelé áll, 
még abban az évben elhagyja a házat, ha befelé, otthon marad. Ha e nap kora 
reggelén zsidó jő legelőször a házba, akkor egész éven át a szerencse is lakója 
lesz, de ha öreg asszony toppan be legelsőnek, akkor szerencsétlenség üt benne 
tanyát. —  5. Vízkeresztkor, kiskarácsony nap ján  (jan. 6.) a háromkirályok jár- vízkereszt, 
nak fehér ingben, régi szitakarimából készült forgó, néha a németek kirúgó csil- téiő. 
lagával (óbecse), erősen kolompolva és énekelve házról-házra. (Dávod, Baracska, 
Jánoshalma, Mélykút, Csantavér, Topolya, Bácskertes, Kossuthfalva, Doroszló,
Gombos, Temerin). —  6. Gyertyaszentelő (febr. 2.) napján, ha a nap a papot az 
oltárnál éri, akkor még negyven napig hideg lesz.

A  farsang mulatságait a legénység előre szervezi. Összeállnak, bandát esi- Farsang, 
nálnak s kivesznek egy házat a három farsangi napra. A  legtudósabb két legény 
szedi össze a pénzt, ők fogadják a tamburásokat, ők szerzik a bort. A  leányok 
előre elkészítik a „bandás keszkenyőket44, mindegyik kettőt, fehér csipkéset.
A  melyik legénynek nincsen szeretője, az nappal behívja tánczolni azt a leányt,
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a melyiket estére el akar híni. Este van azután szaladgálás. Az apa azzal a legény
nyel ereszti el lányát, a melyik hamarább érkezik. De a leány másikkal szeretne 
elmenni s azért elrejtőzik s elő nem jő, a míg a legény el nem távozik. Néha hár
mat is megkér, mégis tánczosné nélkül marad, mert vagy nem tud tánczolni, 
vagy „szégyöll a lányhó beszélni. “  A  párok azután három napig együtt mu
latnak. (Dávod.) Sajkásgyörgyén a húshagyói napok, a „három napok“ , nagy 
ünnepek. Vacsora után valamelyik háznál összejönnek a lányok, asszonyok* 
legények és czitera- vagy harmonikaszó mellett ropják a csárdást éjfél után
1__2 óráig. —  Az álarczosok divatja inkább a nagyközségek, városok lakosai

Hamvaz6- között elterjedtebb. —  H am vazó szerdán a zentai legények és leányok a szláv 
SZer a tuskóvontatás szokását éltetik. Bekormozott arczczal fazekat is visznek ma- 

Virágyasárnap. gukkal, melynek kormával a gyerekek arczát, kezét bekenik. —  Virágvasár
napon  a bezdániak szentelt barkából esznek egy-két szemet, hogy betegek ne 
legyenek. Virágvasárnapon nem szabad először legelőre hajtani a tehenet, mert 

Nagycsütörtök, elapad és nem ád több tejet. — Nagycsütörtökön elterjedt a Pilátus-verés szokása.
Még a városi templomokban is (pl. Baján) akkor, a midőn a pap a breviáriummal 
megüti az oltár lépcsőjét, a templomban levő hívek, főként a gyerekek, botocs
kákkal verdesik a padokat. Ugyancsak ezen a napon, de nagyszombaton is, ha 
kerepelni kezdenek, az udvart gyorsan fölseprik és csengetyűvel gyorsan körűl- 
szaladják, a következőket mondván : „K ígyók , békák elmenjetek, ide ne jőj- 

Nagypéntek. jetek !“  (Zenta.) —  Nagypénteken  a nők hajuk végéből levágnak és a kereszt 
körűi szétszórják, azt hívén, hogy azután nagyobbat nő. (Dávod.) Ha vala
kit e napon vesszővel vagy más valamivel megütnek, keléses lesz. (Zenta.) 
Másutt, pl. Szabadkán is, azt hiszik, hogyha e napon esik az eső, akkor 
a gyümölcs férges lesz. A  leányok nagypénteken reggel fűzfa alatt mosdanak 
és fésűlködnek, hogy szép hajuk nőjön. (Bezdán.) A  kanizsai halászok e nap 
hajnalán a Tisza partjára hasalva a szapolylyal csendesen ütögetik a vizét, 

Nagyszombat, hogy egész éven át eredménynyel halászszanak. —  Nagyszom baton  megérkeznek 
Rómából a harangok. Ekkor egy veder vizet öntenek a háztetőre és a fák alját 

Húsvét. nagyjából elseprik, hogy a ház le ne égjen és féreg ne kerüljön beléje. —  Húsvét  
első nap ján  húseledelt, tormát, kalácsot, piros tojást áldatnak, szenteltetnek. 
A  hímes tojások szokása virágzó, készítésük technikája a viaszkozás. A  gyerek
sereg fészekbe várja, melyben meg kell férnie a narancscsal; tuczázik vele, fillé
rest vagdos belé. Nagyon elterjedt a magyarság egész területén az öntözés vagy 
keleten locsolkodás, még pedig az eredetibb, de nyersebb formáján kívül már a 
szagos vízzel való öntözés is. Húsvét másodnapján a legények elfogják, elvon
szolják a kútra és három-négy vödör vízzel locsolják meg a leányt, a ki köszönet
képen meg is vendégeli őket kocsonyával, kalácscsal, pálinkával. A  rákövetkező 
napon azután visszaadják a kölcsönt. Jaj annak a legénynek, a melyiken erőt 
vehetnek, mert vályúba fektetik és úgy öntözik le. A  tavaszi ünnepkör babonáinak 

Szent-György- fókusza a Szent György -nap  (ápr. 24.) Ha e napon bevágják a kapufélfát, a tehén 
nap’ hasznát elviszik. Őrzik is az előtti napon éjfélig, de ha mindezek ellenére megesett 

a baj, megfaragták a kaput, addig nem eresztik át a tehenet, a míg kutyát vagy 
macskát nem hajtottak át rajta, (yeprőd, Péterréve, stb.) Ha e napon kihajtják 
a tehenet, utána kell rúgni a papucsot, akkor jó tejet ád. (Bezdán.) A  ki Szent 
György-nap előtt piros pillét fog, tegye a bugyellárisába ; mindig nagyon sok 
pénze lesz. Ha denevért fogott, ezüstpénzzel vágja le a fejét ; mindig szerencsés 
lesz. K ígyó- vagy gyíkfejet szögeznek a jászolba, hogy a barmot minden bajtól 
megóvja. Ha valaki ezen a napon gyíkot fog s azzal nyakát megkeni, nem lesz 

Május elseje, torokfájása. —  M á ju s  1. A  májusfa állítása a városokban, de helyenként a fa l
vakban is divatos. A  dávodi legények májusfát állítanak a lányos ház elé, a bíró, 
jegyző lakásához. A  muzsikusok sorba járják az elülj árókat. Babonái is vannak 
e napnak. Kora reggel bodzát tűznek az ablakba, hogy a boszorkány be ne 
osonhasson rajta, vagy ugyané czélból gyertyát gyújtanak.

M á rk  napja. A  ki azt akarja, hogy sok ugorkája teremjen, az e napon 
vesse el magját, akkor, a mikor a körmenet kiindúl a templomból búzaszentelésre. 

Pünkösd. (Baja.) Pünkösd. Itt-ott a pünkösdi királynők járnak. (Péterréve, Jánoshalma.)
ókéren három virágkoszorús lányka állít be a házakba a következő mondókával: 

Mi van ma, mi van ma ? —  Piros pünkösd napja. —  Holnap lesz, holnap lesz —  A  második 
napja. —  A  középső, a legkisebbik, így folytatja : Én kis királyné vagyok, —  Nagyot nem szól
hatok. —  András, bokrétás, jól megfogd a lovad zabláját, —  E l ne tipord, el ne taposd a pünkösdi 
rózsát !
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Bácskai sváb asszonyok.
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M á ria  M agdolna  nap ja  (júl. 22.)"A  ki azt akarja, hogy kis leányának 
hosszú haja nőjön, ezen a napon ültesse a kenyérsütő lapátra, nyírja le a haját, 
ássa el egy fa alá a nélkül, hogy valaki tudna róla. (Felsőszentiván.)

Társas ünnepek. A  búcsújárás a nép katholikus részének élénken érzett Búcsújárás, 
vallási szüksége. Nagyobb útra is elvezeti őket. Porosán, fáradtan róják az 
útakat, elül zászlósán, kereszttel a lányok, legények, mögöttük az előéneklőjük, 
körülötte a férfinépség levett kalappal, mögöttük az asszonyok olvasót pör
getve. K is távolságra gyékénysátras szekerek karavánja halad ruhával, eleséggel.
A  délvidékiek, különösen pünkösd előtti szombaton, Doroszló szentkútjához 
zarándokolnak el, az éjszakiak közelebbre eső kegyhelye a Baja melletti Vodicza.
A  távolabbi Gyűdre (Baranya vm.) Krisztus menybemenetele napján, pün
kösdkor, Szentháromság vasárnapján látogatnak el. Ha helyben van a búcsú, 
előre sütnek-főznek, mert vendégül várják a más falun lakó rokonokat. —
A  fonpház divatja sem múlt még el. A  dávodi lányok még novemberben össze- a  fonóban, 

szedődnek és harminczan, negyvenen kibérelnek egy házat. Kevés pénzbeli fize
tésen kívül mindegyik egy-egy rokka csepűt is ád a háziasszonynak. Esténként 
azután rokkásan beállítanak és énekléssel, játékkal űzik el az egyforma munka 
unalmát. A  legjobb nótás lány rákezdi, a többi utána énekli. A  nótára a legények 
is beszállingóznak és legelőször is sorba eljárnak pazderját rázni, azután mind
egyik leül a szeretője mellé. Egy szélrül az ólmos pálczát odateszi a szélső lány 
rokkája alá, megállítja és a leányt elküldi csókolni. Ez s utána a többi is, sorba 
csókolja a legényeket. A  melyik ellenkezik, annak elvágják a rokkája zsinegjét.
Ha kevés a legény, a leányok játszanak. Felöltöznek czigánynak, czigányasz- 
szonynak, ellátogatnak a másik fonóházba. Vasárnap este az egyik legény össze
fon egy törülközőt „lafagynak44, odaáll vele az ajtó mellé és ezt mondja : ,,Kútba 
estem.“  Erre egy leány hozzá megy, megcsókolja és ő marad a kútban. A  „lafa- 
gyos“  kérdi tőle : ,,K i húzzon ki ?“  A  leány szeretőjét híjjá, azt megcsókolja 
azután az marad a kútban. —  Egy játékuk a ,,párosi játék44. A  legények sorba 
leülnek, a lafagyos hajt mindnyájának párt, kit a legény kér. A zt kérdi azután:
,,Szereted-e párodat ?“  A  legény azt mondja, hogy nem szereti. ,,Hát kiét ?44 —
,,A Simon Jánosét44. —  A  lafagyos elmén Simon Jánoshoz : ,,Kérik, János, az 
asszonyt.44 —  „Kicsoda ?“  —  „H orvát Im re.44 —  „Annak nem adom.44 Erre 
Horvát Imre kinyújtja a kezét, a lafagyos pedig belevág egyet a tenyerébe pöcsé- 
tűl. A  legény azután a lafagyossal Simon János tenyerére rendel huszonötöt.
A  melyik az ütést nem akarja állani, lemond a kívánt párról. —  íg y  múlik az idő 
tizenegy óráig, a mikor szerteoszlik a társaság, s minden legény hazakíséri sze
retőjét. Másutt (Bácskertes, Bácsgyulafalva, Veprőd, Doroszló) a vasárnap dél
utáni táncz divatozó. Tánczaik, a melyeket egyéb összejöveteleik alkalmával is 
ropnak: a csárdás, a lengyelke, polka; zenéjök a trombita, tambura s csak rit
kábban a czigányzene. —  A  m óvgba -áolgozás, a székely kaláka mása, fizetés nél- Köicsönmunka. 

kül, egymásnak kölcsönösen végzett munka, (szántás, kukoriczafosztás). Bácska 
sok helyén megvan még e jó szokás. Néhol a gazda ilyen alkalommal háza elé 
zászlót vagy zöld gályát tűz, vagy pedig valakit megbíz a szándéka közhírré 
tételével. A  munkáért, a mint említettük, nem fizet, hanem a munkásokat enni 
és innivalóval vendégeli meg. Akárhányszor tánczra perdül a lakoma után az 
összeverődött társaság. —  Kártya. Az utczán, a házak elé kiállított asztalok Kártyázás, 
körül való kártyázás divatja nem magyar, inkább szláv, bár a németség körében 
is kedvelt szórakozási módjuk vasárnap délutánonként az öregeknek. Gom
boson minden 10— 15-ik ház előtt ül egy csoport s játszsza az ,,oplitán44-t. Nem 
pénzre játszanak : a vesztő pár födetlen fővel ül, mert szolga.

A ) A  népies kozmogónia hitköre másutt is, e vármegyében is egyre jobban Néphit, 
szűkül, s inkább csak az olyan jelenségekhez fűződő részletei élnek elevenebb a ona 
életet, a melyek a nép naiv képzeletét gyakrabban foglalkoztatják, mint pl. 
a holdújulás, a melynek a varázslásban még élénk része van. Leviátán-regéjük 
szerint a földet négy czethal tartja a szájában ; ha valamelyik megmozdúl, föld
rengés támad. Mások szerint a földrengést egy nagy hal okozza, a mely folyton 
mozog a világon és a hová elér, ott megrendül a föld. Ismét más felfogás szerint 
a föld vízen áll, s ha a körűié úszkáló czethalak valamelyike farkával megérinti, 
földrengés keletkezik. Ha pedig a víz felszínére jönnek lélekzetet venni, akkor 
tűzhányás támad, s füstöl a hegy. Sokáig nem szabad az égre nézni, mert leszakad 
és vége lesz a világnak. A  napfogyatkozást így képzelik : A  holdban egy ember
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akik s ha az öreg fázik, nagy subáját feldobja magára, miközben eltakarja 
a napot. Ha fölmelegedett, lassan lecsúsztatja subáját, mire ki világosodik. 
A  holdban lakó ember képzete még élénk. Szabadkán és vidékén azt hiszik, 
hogy a holdban Szent Dávid hegedűi, egy leány pedig tánczol. A  dávodiak 
és topolyaiak szerint Szent Cziczelle tánczol benne czitera-szóra. Szent Cziczelle 
nagyon szeretett volna tánczolni és kérte a Mindenhatót, engedje meg, hogy 
tánczolhasson. Isten megneheztelt reá kérése miatt s büntetésből tánczoltatja 
a világ végéig. A  hold felé újjal mutatni nem szabad, mert az illetőnek a keze össze
zsugorodik. (Zenta.) A  ki újhold péntekjén születik, tíz éves korában kutyává 
változik. Ültetni, vetni akkor legjobb, a mikor a hold a föld alatt van, mert 
akkor hamar kikel és jó termés lesz. Ha újhold vasárnapján esik, négy héten át 
folyton esik.

i szorkányok B ) Szellemi lények. Ördög. Ha esik az eső és szivárvány van, akkor veri
°ífdérczek? ’ az ördög a feleségét (Bezdán). Ha a leányok fütyülnek, akkor az Isten sír, az 

ördög nevet ; ha a fiúk fütyülnek, akkor a megfordított ja áll. Boszorkány. Ural
kodási idejük főkép Lucza- és Szent-Qyörgy-nap. É jje l tizenegy és tizenkét 
óra között járnak sakkor szedik a temetőben a rontófüvet. Ha be akarnak vala
hovájutni, erősen zörgetnek ; de ha az ember keresztbe teszi a kezét, eltűnnek. 
Ha bejuthatnak a házba, a lakók mellére feküsznek és megfojtják őket. A  nyomás 
csak úgy múlik el, ha helyére foghagymát tesznek. Hogy be ne juthassanak, 
az épülő ház szálfájára egy ,,b“  betűt Írnak s melléje keresztet. Alakjuk a 
következőképen szerepel a babonás esetekben. —  ,,Egyszer egy legény 
Lucza-nap előtti éjjelen haza felé tartott. Az út közepén találkozott egy 
fehérbe öltözött asszonynyal, a ki nádat szedett és egy parázszsal megra
kott bögre volt nála. Mire a legény haza ért, arcza, keze, lába csupa seb volt. 
Csak akkor gyógyúlt meg, a mikor anyja a Kígyós mocsaras vizében megmosta. 
A  legényt a fehérruhás boszorkány rontotta meg.“  A  gyermekeket elváltják : 
,,Egyszer egy asszonynak Lucza-napján született gyermeke. A  mint éjjel mélyen 
elaludt, légy alakjában egy boszorkány osont a szobába, s egy darab fát v itt 
magával, melyet felöltöztetett. E lvitte az asszony gyermekét, s helyébe melléje 
fektette a fá t.“  Fekete macskává szeret átváltozni, vagy ő változtatja lóvá az 
embereket ; kantárt vet a fejükbe és a harsányi hegyre nyargal rajtuk a boszor
kány-gyülekezőre. Ha sikerűi a kantárt reádobni, ő válik lóvá, s ha megpatkolják, 
másnapon keze lába csupa seb. A  forgószélben is ezek a rosszak járják tánczukat s 
ha bicskát dob az ember belé, megsebzi őket. Kincseket őriznek, a mint a követ
kező történetke meséli : ,,Egyszer volt egy községben egy szegény ember, s 
annak gazdag bátyja. A  mint egy alkalommal a szegény rozsét szedett az erdőben, 
sötét felhő támadt, s megjelentek a boszorkányok az alatt a fa alatt, melyre a 
szegény ember menekült. Az egyik elmondja a varázsigét : ,,Szizam, nyílj meg !“ , 
mire a föld megnyílt s a boszorkányok eltűntek benne. Mikor valamennyien 
lenn voltak, megismételték a varázsigét, mire a föld bezárúlt mögöttük. A  mint 
a boszorkányok ismét elmentek, a szegény ember is lejutott a föld alá, meg
rakodott aranyukkal, ezüstjökkel, gazdag emberré vált. Kapzsi bátyja is meg
kísérelte az öcscse vállalkozását, de a boszorkányok elfogták és széttépték.“  —  
Az állatokat is féltik tőlük. Ha valaki megfejt, a tejet letakarja, mert különben 
megrontják a tehenét. Hogy ne árthassanak a barmoknak, sarlót vágnak az 
ajtófélfába, vagy a tehén méhlepényét ássák el az istálló küszöbe alá. —  Fejetlen  
ember. Egyszer egy parasztlegény éjjeli 12 órakor hazamenet megpillantott 
egy tüzes kocsit, a melyben fejetlen ember ült, a kocsit pedig fejetlen lovak 
húzták. A  mint közel ért a legényhez, leugrott s hazáig üldözte. Egy másik le
gény1 ‘kloösmából tért haza éjféli időn, mikor egy sarkon egy fejetlen lovat s 
raj tó-fejetlen embert pillantott meg. Tovább mén vén, egy tiszta fehér lovat 
s fehérbe öltözött embert látott, a ki elkísérte hazáig. Otthon lefeküdt és rögtön 
elaludt. A zt álmodta, hogy ég a házuk, ő meg künn van a temetőben. A  mint 
reggél fölébredt, azt mondta anyjának : „N e  sirassatok, mert különben jaj lesz 
nekeM us, nektek is.“  A lighogy kimondta, rögtön meghalt. —  A  garaboncziás 
elmegy az emberek lakására s ha nem adnak kérésére semmit sem, esőt, zivatart, 
jégesőt tám aszt; a lidércz fekete jércze első tojásából öreg asszony hóna alatt 
kel ki, mely minden kívánságát teljesíti. —  Gyermekijesztők: a bubus, a 
moczodáj, kramputer (Zenta), bambus (Bácskertes), a tüzes ember, lánczos 
disznó (Veprőd.)
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C) Egyéb babonák. A z  emberi test részeihez fűződők. Ha valaki mezítelen 
lábbal megy az utczán, megvágja valamivel s ezért megdagad : a miben meg
sértette, azt ellensége tette lába alá. A  nép azt mondja, rontásba hágott. (Bezdán.) 
A  ki korán reggel sír, bal lábbal kelt. —  Ha holttetem van valakinek a kezén, 
menjen a temetőbe s egy csonttal nyomkodja meg, el fog múlni. (Szabadka.) 
Ha valakinek körme fölött megszálkásodik a bőre, háromszor kotorja el a frissen 
elvett fazék helyéről a hamut. Magyarkanizsán még megvan emléke annak az 
ismeretes felfogásnak, hogy hajdan az ember egész testét köröm fedte. Ádám 
vétkezése után szorítkozik az újjvégre. A  kinek a tenyerén végig ér az ér, az 
rövidesen meghal. Kinek a szeme fá j, ezüst függőt hordjon. Akinek földig ér a haja, 
az Istennel beszélt. —  Gazdasági babonák. Ha a tejnek nincs föle, a boronából 
egy tüskés ágat és egy kést kell a zsétárba állítani s arra kell fejni. Ha a tehén 
nem folyat, lisztes zsákkal verik meg. (Felsőszentivan.) Karácsonykor piros 
almáról itatják a lovat, hogy egész éven át egészséges maradjon (Veprőd). Hogy 
a disznó meghízzon, feneketlen kosarat függesztenek fölébe. Űj kutyának, hogy 
megmaradjon, beleköpnek a szájába. Ha a kutya eltéved, kereket emelnek a 
kéménybe s a lyukas kerékagyon át háromszor elkiáltják a nevét, mire hazajön. 
Ha valaki ludat vesz, a kis kapuban lába között ereszti be, hogy megszokjék. 
Ha a kis csirkéket először viszik az udvarba, becsukott szemmel lépegetnek, 
ezt mondván : „Ü gy  ne lássa a holló a csirkéimet, mint én.“  (Baja.) Ha mákot 
vetnek, felfújják a szájukat, hogy nagyra nőj jön a mákfej. Piros lesz a kukoricza, 
ha ültetés közben az ültető a napba néz. A  tököt délben vetik, mert akkor olyan 
nagyra nő, mint a delelő ökör. Burgonyát a mérleg, babot a halak jegyében 
vetik, hogy könnyen megfőjenek. Ha a nap süt s a hold is látszik, nem jó vetni. 
Időjóslás. Ha Mária-napján a nap süt, a hideg még hat hétig eltart. Ha Pál for
dulásakor enyhe idő van, a tél még szigorúan kitart ; ha ellenben e napon hideg 
és viharos idő van, közel a tavasz. Ha nagypénteken esik, akkor az eső egész 
éven át haszon nélkül húll alá. Ha napsütéskor esik, az kárára van a kerti vete- 
ménynek. (Veprőd.)

Nagyon elterjedt a varázslás. Ha valaki szeretőül akar magának valakit 
megszerezni, kenyérmorzsát, sót és a kéményseprő seprűjének egy kis vesszőcs
kéjét zacskóba köti és a harisnyáján viseli. Ha a leány a búcsúhelyen este három
szor megkerüli a kápolnát és azután éjfélkor felébredvén, háromszor czuppant 
s hármat ugrik, abban az évben férjhez megy. A  legény szerelmének megszer
zése olyan módon is sikerűi, ha felveszi és magánál hordja a nyomát. A  meg
rontott gyermekek gyógyításánál szerepel a szenes víz, a sótalan víz, de bő 
szerepe akad minden téren a ráolvasásnak. Ha a gyermeket a váltóláz látogatja, 
éjfélkor az anyja a kémény alá viszi és a következőket mondja : „Alsó, felső 
szomszédasszony, —  Az én gyermekemet —  A  gyujtvány-hideg leli !“  —  Ha 
háromszor megismétli, a láz elmúlik. (Topolya.) A  szemölcs elmúlik az újjról, 
ha, mikor a disznók moslékot esznek, kezét belemártja a vályúba és keresztet 
vetvén, mondja : ,,Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében !“  Ha vala
kinek tyúkszem van az újján, új holdkor kimegy a felkelő csillag elé s kezébe 
fogván a tyúkszemet, folyton a holdra nézve mondja el háromszor: ,,Űjhold, 
új király ! —  Nekem van egy támadásom, —  Akkora mint egy tál, —  Legyen 
akkora, mint egy mák !“  Ráolvasással gyógyítják a gombosiak a „pokó-varrt“ . 
Egy lóraolvasásuk így s z ó l: ,,Sárkerék, vadlóher, maradhatsz te e t tő l; —  Nagy 
szelindek-kutyák majd jól laknak ebből“ .

A  kincskeresők, pénzásók —  mert akadnak még —  varázslásukkal főleg 
török kincsek után kutatnak, s ez épen olyan élő hagyomány, mint az, a mely 
a bácskai rablók elásott pénzére vágyik, a kik még a telepítések idején rette- 
getté tették egyes tájait. A  dávodi pénzásók vezetőjükkel kimennek arra a 
helyre, merre égni látták a kincset. Ott a mester kézbe veszi a virgulát, a mely 
négy szál vesszőből van, s mindegyik szál kétágú. Valamennyi hatszor meg van 
szentelve, s az igazságot felfedik. A  vesszőket összeakasztják : kettőjüket az 
egyik fogja hüvelykje és mutatóújja között, a másik kettőt egy másik. 
Azután a virgula gazdája a következőket mondja : ,,Az Atyának, a Fiúnak, a 
Szentlélek Istennek nevében kérünk tikteket, négy szent evangyélisták, ha e 
helön pénz van, mutassátok meg ; ha pedig nincs, szolgáljatok az Űrnak !cc 
Ha a várázsvesszők jobbra hajlanak, akkor abban az irányban van a pénz, ha 
balra mutatnak, akkor bal felé húzódnak ; ha nem mozdúlnak, akkor előfelé
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Népköltés.
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indulnak. Ha vállalkozásuk nem sikerűi, eljárásukban van a hiba, mert páro
sán nem szabad kimenniök, az ásásra csak új ásó alkalmas, szótlanúl kell mun- 
kálkodniok éjféli 12 órakor, a kísértetek órájában.

N ép n ye lv i adatok. A ) Népköltészet. A  bácskai magyarságnak a poézis iránt 
való fogékonysága ép oly erős, akár a fajé, a melyhez tartozik ; költészetének 
tárgyköre is megegyezik az alföldi magyarságéval. Folklóréj át, a térnek meg
felelő terjedelemmel, az alábbi szemelvények szemléltetik. E p ik a i dalait 
egyebünnen is ismeretes balladának egyugyanazon községben élő, egy témáról 
szóló két változata és egy borsodi balladaszerű darab példázza :

1. —  1. Bogojai kocsmasarok be sárga ! —  Ott történt a Bacskó Pista halála. —  Piros vére 
úgy folyik, mint a patak ; —  Felesége (a kedvese) siratná, de nem szabad.

2. Jászba borúit bogojai nagy utczán —  Bacskó Pistát most viszik koporsóján ; —  Kopor
sóján végig virág-koszorú, —  Felesége mégy utána : szomorú.

3. Bacskó Jula kiállott a kapuba, —  Méglátta az embereket csoportba ; —  Csak nem látja 
az ő kedves hitpárját, —  Hanem csak a hitvespárja gyilkosát.

3. Verd még Isten P  . . . . I . . . családját, —  De még jobban P  . . . . T  . . . bicskáját. —  Bicska 
foka vétte el az éltemet . . .  —  Három árva sírhatsz most már eleget.

II. —  1. Búcsúnapra véradóra mi történt ? —  Azt a szégény Bacskó Pistát mégölték. —
Bacskóéknál siratják a halottat ; —  De még jobban P .........éknél a rabot.

2. Bacskóéknál méggyújtották a lámpát, —  Talán bizony Bacskó Pistát vérasztják ! —  
Bacskóéknál siratják a halottat, —  De még jobban P  . . . . éknél a rabot.

3. Bacskó Pistát kitétték az udvarra, —  Nincsen a ki végig-végig sirassa. —  Bacskó Pistát 
viszik a temetőbe, —  P  . . . .  T  . . . .  t az örökös tömlöczbe. (Gombos.)

I I I .  —  1. Amoda gyün kilencz zsandár sietve, —  Igenyést bé a nagy kocsma elejbe. —  „Kocs- 
márosné, aggyon Isten jó estét !“ —  Aggyon Isten kilencz zsandár széréncsót !

2. „Kocsmárosnó né kívánnyá szerencsét, — Még az éjjel szívibe szúrom a kést!“ —  „Rézi 
lányom, ereggy lé a pinczébe, —  Hozzá fő bort a legnagyobb itczébe 1“

3. „Nem  kő nekém sé a lánya, sé bora, —  Még az éjjé piros vérit kiaggya. —  Nem kő nekém 
kocsmárosné jó bora, —  Még az éjjé piros vérit kiaggya.“

4. „Rézi lányom, gyócsd meg hamar a gyértyát, —  H add vágjuk é éd’s anyádnak a nyakát ! 
—  H a  elvágtuk, tráncsérozzuk is össze, —  Bécsi doktor né bajoskoggyon vele.“

5. Kocsmárosné kimégy az udvarára, —  Főtekintétt arra magas házára. —  „Jaj Isteném, 
hogy kő nekém méghalni, —  H ogy kő észt a két árva lányt itt hagyni !“ (Borsod.)

M ondá ik  élnek a Bezdánnal szemközt fekvő Vörösmartról, Bortán-vár 
kegyetlen uráról, az öreg Bortánról, ki embertelen sarczokkal, szívtelen módon 
gyötörte szolganépét, hogy telhetetlen kincsszomjának áldozhasson. Szellemét 
ma is többször látják, a mint födetlen fővel s az átok súlya alatt roskadozó lép
tekkel körüljárja a várat és a sánczokat. Elkínálja misék folyása alatt összeha
rácsolt kincsét, mert valahányszor belefekszik koporsójába, összecsörren körü
lötte pénze. Aetiologiai mondaféle regél a királyszúnyogokról : Valamikor régen 
a bajai városháza helyén egy gazdag földesúr palotája állott. Gonoszlelkű ispánja 
állandóan lopta a gazdáját. Végre is rájött a földesúr a gazságára, de már későn, 
mert addigra megsínylette a rablást. Boszújában kicsalta ispánját a Pandúrsziget 
mocsaras erdejébe, ott leteperte s mezítelen kikötötte egy fűzfához. A  szúnyogok 
reátámadtak a gonosz emberre és vérig csipdesték. Mindezt az úr pipázva nézte 
mindaddig, míg az ispán szívszaggasztó könyörgéssel meg nem fogadta, hogy 
többé nem nyúl a gazdájáéhoz. A  földesúr erre feloldotta kötélékeit, megbocsátott 
szolgájának, sőt régi állásába is visszahelyezte. —  Ám  nem úgy történt, a hogy 
a megszorúlt ispán ígérte. Elfeledte a szúnyogokat, fogadalmát s tovább lopo- 
gatott úgyannyira, hogy a hajdan dúsgazdag úr egészen tönkre jutott. Harag
gal maga elé rendelte végre a hűtlen szolgát, de az sejtvén, merről fú a szél, 
lóra pattant és elvágtatott. A  gazda nyomában s üldözte habzó lován, a míg 
el nem fogta. Ú jra kikötötte a Pandúrsziget fűzfájához, a szúnyogok ellepték, 
de ez alkalommal hiába könyörgött életéért. A  gazda magára hagyta kínjával 
gonoszlelkű szolgáját, a ki ott pusztúlt el a szúnyog-csípésektől. A  szúnyogok 
vérén nagyra nőttek ; de lelkét is magukba szítták, úgy hogy bennük él az ispán 
lelke máig. Ezek a hatalmas királyszúnyogok, melyeknek utódai azonban nem 
tudnak csípni.

A  megyei nemzetiségek közűi a magyar a dalosabb természetűek közé 
tartozik, ha nem a legdalosabb. Kedélyre nézve a bunyevácz áll hozzá legköze
lebb. Míg a templomi énekekben a németek között az asszonyok néhány a 
vesz csak részt, a magyar templomban az asszonyok, leányok egyként bele
szólnak az orgona himnuszaiba. K ivétel akad, de a többség erejével ez áll. 
Világi éneket is többet énekel a magyar. A  leányság kivétel nélkül nótás ter
mészetű. Vasár- és ünnepnapokon itt-ott esténként a házak előtt gyűlnek össze
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éneklés czéljából, de dalolnak munkaközben is, főként fonóházakban, a hol 
hangadó jó nótástársuk vezetésével dalolgatnak. De felhangzik énekük játé
kaik közben is. Íg y  ha a gombosi leányok nagyböjtben vagy ádventben nem 
tánczolhatnak, ,,Csillag Borist64 ugrálnak, e közben énekelnek :

1. —  1. Ez a kis lány arany kocsi, —  Kiment kukoriczát lopni. —  Késsel vágta el a tövit, —  
Még né hallják a csöngósit.

2. Meghallották a csöngésit, —  Elvéttók a jegy kendő jit. —  A  kukoriczát nem bánom, —  
De a jegykendőt sajnálom. (Topolya.)

II. —  1. Esik eső a mezőre, csak úgy dűl, —  Bárcsak könnyű húllna babám szémibűl ; —  
Eső után szépen vidúl a mező, —  Könnyezve szól a lágyszívű szerető.

2. Viszi a szél a fölleget léfelé, —  Ború után ragyogó nap jön elé ; —  Bárcsak vinné búmat 
is el magával, —  Csak engemet hagyna itt a babámmal. (Baja.)

I I I . —  Mégüzentem a babám annyának, —  Hogy né tarcsa a fiját magának. —  H a  ma
gának akargya tartani, —  Né eressze szívem elrabolni. (Dávod.)

IV . —  Végig méntem a tompái nagy utczán, —  Betekintek a rózsámnak ablakán. —  Épen 
akkor vet étté fél az ágyát, —  Rozmarinnal söpörte a szobáját !

V. —  1. E l kell ménném katonának messzire, —  Itt kell hagynom a rózsámat, nincs kire ;
—  Terád hagyom legkedvesebb pajtásom, —  Éljed vele világodat —  nem bánom !

2. Haza jöttem édés, kedves pajtásom, —  Add vissza a szeretőmet —  sajnálom, —  Kilencz 
falu, tizediket most járom, —  A  rózsámnak párját fél nem találom !

A  fönnebb említett Csillag Boris-játék nótájának borsodi szövege a követ
kező : (A  leányok körbe fogódznak, egy a középre áll, a többiek körülötte 
forogva énekelnek.)

H uj, szénára, szénára, —  Szénaszakadékra ! —  Benne forog kis ményecske, —  Nyút, 
nyút fonalat ; —  A  nyálává nyálazza, —  A  begyévé bégyézi. —  Végyén, végyén, jó barátom, —  
ölöd, a kit szereccz ! —  Észt ölelém, észt csókolom, —  Komámasszony lányát ! (Tánczolnak.)

Haj, dúj-dálom, —  Tulipántom, —  Gyönyörű virágom ! —  Vezsd ki kakas lánya, —  
Csicseri borsó, vad léncse, —  Fekete szémű ményecske ! —  Most adott Isten kezembe, —  Majd  
mégforgatlak kedvemre ! —  (Itt újra körbe állnak s egy másik megy középre.)

Csillag B o r is , tudom a neved, —  Érted vagyok halálos beteg. —  Vezsd rám tubákfekete 
széméd, —  Ú gy  tuggyák még, hogy szívbü szereccz. —  H a té engém szívbű nem szereccz, —  Szégedi 
Vendel végye fejedet ! —  A  kis guta, a nagy guta, —  Mégütközött a nagy guta ; —  Rigó madár 
mégszólamlott, —  Az erdő is méghangozott. —  (Táncz.)

H aja  rúzsa, bazsarúzsa, —  Máj kinyílik a viola. —  A  violát akkó szédik —  Mikó réggé 
harmat esik. —  Az ón szívem akkó nyugszik, —  Mikó meleg ágyba fekszik. —  Ucczú tükör 
háziros, —  Ú gy  szép a lány, ha piros ; —  H a  nem piros, színtelen, —  Mégcsókolom hirtelen. —

(Ú jra  körbe állnak, s ismét egy másik kerül a középre.)
Hej, Szilinó udvarán, —  Mindén dóbe dobogás. —  Annak aggyuk a lányát, —  K i főköti a 

karját. —  Főkötöttem karomat, —  Add nekém a lányodat ! —  H uja lángos, hulbángos, —  
Feketefodros, fátyolos ! (Borsod)

Bordalaik  főleg lakodalmi alkalmakkor szerepelnek, s míg a dúsan hajtó 
lakodalmi poézisnak a búcsúztató, ebédkínáló részletei a vőfély-könyvekből 
valók, a bordalokban, tréfás felköszöntőkben nagyobb a változatosság. Ilyen 
bordaluk (Tataháza, Madaras) az alábbi, melynek az ország más részéből 
hat változatát ismerjük :

Szerencsét kívánok, tisztelt uraimók ! —  Azt kívánom a magyarnak, —  Legyen tele 
mind az iccze, mind a pincze, mind a verem, mind a bót, —  Mint azelőtt régen vót ; —  Legyen 
szolga a magyarnál mind a német, mind az oláh, mind a szerb és mind a tót, —  Hogy ne legyen 
se dolmányán, se nadrágján semmi fót . . .  —  E  jó bornak szőlőtőke volt a neve, —  Zöld 
volt a levele, édes volt a leve ; —  Kapásokkal veregetett tőkócske —  Görbe vassal sanyar
gatott vesszőcske, —  Tölgyfába töltött borocska, —  Mogyorófával összekötött hordócska. —  
Ez a bor oly jó, —  Ma szívvidámító, holnap emberbolondító, ruharongyosító, országpusztító. —  
Ugyan te bor, mondd meg nekem, —  H ol van benned az a nagy erő, —  H a  belőled iszom, miért 
vagyok olyan vakmerő ? —  Igyunk az ér-czpintesből aranyszínű bort —  Igyunk, míg oly vidámak 
nem leszünk, —  Hogy kedvesünkhöz se mehessünk ! —  Pedig már az este haragudott rám, —  Hogy  
olyan borszagú volt a szám. —  De ón arra azt mondám : —  Csókoljá meg kedves rózsám ! —  A  mire 
ő azt felelte, —  Menjek tovább, teringette ! —  Jaj, ón ezt de nagyon szégyenlettem, —  Hogy ily 
haszontalant tettem ; —  De mégsem volt haszontalan, —  Mert a bornak jó íze van. —  S az én 
babám még egyet szólt, —  De az már egész nyájas vót, —  S ajkamra egy csókot nyomott. —  
Aztán nem tudom, mit szóllott,—  Mert én akkor felébredtem, — Nagy részét elfelejtettem. . .
—  No megállj, te vörös disznó, —  Mars az áristomba, —  Mint a német mondja, —  Huszon
négy órai vasra ! ---------Szent kút, verebély, —  Hadd ballagjon befelé ! —  Adjon Isten minden
jót, —  A  mi tavaly szűkén vót : —  Hegyen-völgyön jó búzát, —  A  szegényből jó gazdát ; —  
A  németnek bugyogót, —  Legyen rajta ezer fót ; —  A  tótnak meg jó kaszát; —  Hadd arasson a 
magyarnak jó búzát !

Egy kulai köszöntőjük így hangzik :
Ahol vígan vannak leányok, legények, —  H a  szerét tehetem, én oda betérek ; —  Mert hát 

ott jó bor van, azt már bizton tudom, —  Hisz ebben szörnyű nagy a tapasztalatom. —  B iz‘ Isten, 
nem csoda, ha a bort szeretem, — Szent Borbála napján pinczóben születtem ; — Nagyapám kántor 
volt, apám kefekötő, —  A  jó bort csap alól itta mind a kettő. —  H a az én gégémen egy csepp víz

Bordalok.
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lefolyna, —  Sírjában mindkettő rögtön megfordulna. —  Én az Úristentől most csak azt kívá
nom, —  Fúljak egy hordóba, az legyen halálom. —  Húsz akós nagy hordó borral legyen tele, —  
Hogyha vesztem érzem, abba ülök bele. —  Angyalok visznek fel mennybe, a mint dukál, —  
A  vén Szent Péter a kapuban szalutál : —  Uram, ezt vegyed be a te kebeledbe, —  Éltiben a vizet 
csizmáján sem tűrte ! . . . —  No de most már végre elég is lesz ebből, —  Nem szeretek húzni sokat 
egy sütetből ; —  Akadoz a nyelvem, nem áll rigmus felé, —  Biz Isten nem tudom, hogy mi ütött 
belé. —  A  fejem szédül, forog az egész világ, —  A d j’ Isten keteknek jó éjszakát 1 (Kula.)

Tánczszók. Ugyancsak lakodalmi alkalmak teremtik meg a tánczszókat. Mikor a temp
lomba, a templomból haza felé tartanak, vagy a legényes háztól a leányos 
házhoz mennek, de táncz közben is, szünet nélkül hangzanak ezek a sokszor 
csintalan strófák :

1. Kis újjamon van egy köröm, —  Síposéknál nagy az öröm ! Ihaja ! —  2. Aki kinéz az 
ablakon, *— Tarka kutya f . . . a nyakon ! Tyuhaja ! —  3. Aki eztet írígyli, —  Keze-lába törjön ki ! —  
4. Arany bárány, arany kos, —  Esküvőre megyünk most ! (Sajkásgyörgye.) —  5. Ez az utcza pet
rezselymes, —  A  menyasszony végig selymes ! Ijuju, lakodalom ! —  6. Ez az utcza végig sáros, —
A  menyasszony nagyon álmos ! Ijuju, lakodalom ! —  7. Megájjunk az utczasarkon, —  H .........k
a menyasszony ! Ijuju, lakodalom ! (Zenta.) —  8. Iju ju, lakodalom, —  Nálunk is lesz, ha akarom :
—  Kutyát, macskát férhő adom ! —  9. Kukoricza szárastú, —  Szabó Róza párostú ! —  10. Czin- 
tányér, czimbalom, —  Szabó Róza menyasszony ! —  11. Kis újjamon a köröm, —  Kaliékná az öröm.
—  Ücczú, ucczú szilvalé, —  Róza lett az Andrásé ! —  12. Ez a kis lány piros alma, —  Főteszik 
a sifonérra, —  Hogy a macska lé né verje, —  Fukti Andris jádzon vele ! —  13. Este viszik a meny
asszony ágyát, —  Evesztették a ládika lábát ! (Tornyos puszta.) —  14. K i írígyli életünket, —  
Szopja meg az üvegünket ! Ujujujj ! —  15. Egy szem búza, egy szem rozs, —  Menyasszonyunk 
aranyos ! Ujujujj ! —  16. Ez az élet a gyöngyélet ; —  Kinek tetszik, ide jöhet ! Ujujujj ! —  17. 
Kopasz csirke, vadliba, —  Gyere pajtás lagziba ! Ujujujj ! —  18. Sárga selyem-sujtás, —  Férjhez 
ment a pajtás ! Ujujujj ! —  19. Ak i a zsidónak köszön, —  K ívü l esik a küszöbön ! Ujujujj ! —  
20. K i a falhoz támaszkodik, Férjhez menni kívánkozik ! Ujujujj ! —  21. A  ki minket legyaláz. 
Legyen pokolba kanász ! Ujujjuj ! (Gombos.)

uyermek- A  gyermekjátékok rigmusainak forrása üdén buzog, s elapadását a népi
jdtékok. hagyományok közül legkevésbé kell félteni, mert az iskola maga is felkarolja 

őket. De a gyűjtemények, amelyekből merítenek, útat nyitnak nekik az egész 
országban. A  veprődi így játszik az ölbeli gyerekkel :

1. Katona bácsi, jó napot, —  Adjon nekem czibakot ; —  H a  nem ad majd czibakot, —  
Betöröm az ablakot. —  2. Bíbicz-madár, hun anyád ? —  Kertek alatt kútat ás ! —  Bele 
esik, mit csinyász ? —  Szitakötő, bordakötő, —  Nádarató, f . . gharapó, —  Idd meg Jankó !

K io lva só  versecskék : 1. Ecczér égy időbe, —  Nagy  kerek erdőbe, —  Szarkák veszeköttek. —  
Szarka papné méghallotta, —  Szúnyog lábát lévagdosta, —  Bagót kűtte doktoré. —  Még a bagó 
oda vót, —  Addig szúnyog epatkót. —  Ti, tu, nagy kancsú, —  Leesétt a torombú, —  így  mút ki a 
világbú. (Borsod.) —  2. Ellém-bellém, bélváricska, —  Kupi csipke térézicska, —  Okmán, olok- 
mán, —  Zsivirízsi jabuka, —  Kilencz forint éggy suba. (Bajmok.)

Játék rigmus. 1. A  lányok kört alkotva állnak, míg egy közülök e kört 
körüljárva, ezt danolja :

Hun jársz, hun kész Nagy örzsébet asszony ? —  Itt járok, itt kelék, lántokat keresőm ; —  
Szébbiket, jobbikat, karcsú magosabbikat. —  A  mi lányunk nem eladó, csak a házba illendő, —  
K i sé merém bocsájtani tíz aran gyűrű nékű ; —  A  hintóba hat ló légyén, —  Mind a hat ló szérű 
légyén.

Ekkor a körüljáró a körből kiránt egyet s ketten folytatják :
Balkezemrű kis Katiczám. —  Má mi évvé émehetünk. —  Többet vissza nem gyü- 

hetünk. —  Apátoknak, anyátoknak sárga sarkantyúja, —  Lántoknak, legíntéknek gyöngyös 
koszorúja. —

És így tovább. Mikor a körnek már csak egy tagja marad mozdulatlan, 
akkor a játék véget ér. (Szabadka.)

2. Az alábbi a Zenta melletti Tornyos pusztáról való, de a nyugati és éj- 
szaki községekben is éneklik :

Kis pej lovam, mit tuccz, hal lám ? —  Futtass velem, min da villám ! —  Falu végin 
egy ágáczfa, —  Ráhajlik égy fehér házra. —  Ott füstölög ám a kímíny, —  Ott lakik a Kata  
nénim, —  Tulipánt a kerítésin.--------Kis pej lovam, ugorj nagyot, —  Mongyunk neki égy jónapot !
—  Vár a nénim friss lepínnyé, —  Egy kis malaczpecsényévé. —  Reggel óta fá ja fogam, —  Egy
kisTmalaczpecsényére.---------Kis pej lovam, ugorj nagyot, —  Té is kapsz máj szénát, zabot ! —
Vár a nénim, ugorj nagyot, —  Mongyunk neki égy jónapot !

Közmondások. B) A  vármegye közmondáskincséből már a múlt század hetvenes éveinek
végén gyűjtött és közölt Margalics Ede dr. (Bácskai közmondások és szólás
módok ; Baja, 1877.) s közülök többnek eredetére is rámutat. A zt sem mondta, hogy 
szervusz, templom. Grassalkovich herczeg, Baja földesura, egyik birtokán reform, 
templomot akart építtetni. A  katholikus plébános erről le akarta beszélni és azt 
vitatta, hogy ezt a katholikus kegyúrnak nem szabad megtennie. A  földesúr 
erre azt mondta : ,,Bizony, tisztelendő úr, jó volna, ha egy kicsit tovább is látna
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az orránál, hisz én e templomot őfelsége helybenhagyásával építem.“  „Jól 
van, mondja a pap, de uramnak nemcsak Bécsig, hanem az égig is el kellene 
látnia.“  „D e bizony lesz azért mégis templom !“  ,,No akkor, szervusz templom.“  
{Azaz, vigye el a manó a dolgát.) —  D rága a hajvár, de meg is éri. Szabadkán 
egy gazda többek között halikrával is megtraktálta vendégét, ki ehhez csak
hamar becsületesen hozzá is látott, minden más olcsóbb ételt mellőzve. A  gazda 
egy kissé megsokalta és hogy a kaviárjából egy keveset megmenthessen, ezt mon
dogatta : ,,A haj vár igen drága. “  Vendége pedig egyre csak ezt vá laszolta :,,Drága, 
drága, de meg is éri.“  (A  potyakedvelőkre mondják.) —  Elm ent oda, hol a part 
szakad. Veszedelmét keresi. Baján a rosszhírű házak a Sugovicza partján vannak.
—  H add  lássa a lógóst is. Midőn I I .  József Szabadkán is megfordúlt, előfogatos- 
nak kirendeltek egy jómódú gazdát, kinek az egész városban legszebb lovai 
voltak. A  jó ember hármat fogott be, s midőn ennek nem illő voltára figyelmez
tették, akkor élt a fenntebbi mondattal. —  Hozzák az almát. Szabadkán egy házi
asszony megsokalta már a férje és vendégei ivását és almát hozott be, azt remél
vén, hogy arra majd nem fog a bor ízleni. De csalatkozott, mert annál többet 
ittak. E mondást azokra alkalmazzák, a kiken semmikép sem lehet kifogni. —  
K u rta , m int a szeremlei szoknya. A  Baja közelében fekvő Szeremle asszonyai 
rövid szoknyát hordanak. —  L o p , m int a madarasi ember. M a g a  iszik, m int a 
csonoplai tamburás. Madaras és Csonopla bácskai falvak. —  N e m  jel a német, 
hogy elveszik a gatyáját. A  bácskai svábság tényleg itt vette át a magyarságtól 
e ruhadarabot. —  Szent M isk a . 1818-ban egész Bácskát egy Miska nevű rajongó 
szabó járta be, kit a nép proczesszióval kísért. Pályafutását a zombori börtönben 
végezte. —  Verik, m int a Pilátust. Magyarázata a nagyhéti szokások között. —  
Világnak szaladt, m int a miskei malacz. Miske falu Bajától éjszakra. — A  közöltek 
legnagyobb része ma is forgalomban van, a következő újabb szólásokkal: 
Világnak ment, m in ta  M isá k  kutyája. Misák kutyája elveszett s azért, ha valami 
eltűnik a faluban, ezt a parasztpéldát használják. (Csantavér.) —  Vigyázz, 
hogy a Szlári padlására ne kerüljön a bőröd. Beteges emberre mondják. Szlári 
valamikor bőrkereskedő volt. (Kishegyes.) —  Hová mégy? A  szállásra. Hogy 
mégy? A  Szólm i kocsiján. (Gyalog. Topolya.) —  Lessen rá, m int Vulkai a K risz 
tusra. Vulkai súlyosan beteg volt és hozzátartozói vigasztalták, hogy Krisztus 
majd megsegíti, csak bízzék benne. A  beteg keserű humorral válaszolta : „M ajd 
rálesek !“  (Martonos.) —  Tart, m int Sörös a verbunktól. —  M e g y  beléje, m int 
bőgőbe a húszas. —  Olyan éhes, m int am ónár csirkéje. —  A n n y it  kapott, m int B u g y i  
a  tapasztásért. —  Lassan kása, ne rotyogj ! (óbecse.) —  Czifra, m int a rácz oltár.
—  Harm adnapos vendégnek czoki a neve. —  Szömérmes, m int a rácz menyasszony. 
{Baja.) —  K ib ú jt  a kenyér a héjából. (E lfogyott.) —  Kiszegődte a szeretőjét. (Tart
hat szeretőt.) —  Könnyelmű emberre mondják : Eszem , iszom, jó l élek, senkivel 
■sem cserélek. (Jánoshalma.)

Gúnynevek. A  sebző csúfolkodáson, kötekedő tréfán kívül a gúnyneveket 
akárhányszor a szükség teremti meg, a mikor a sok egynevű között egy vagy 
más gyengéjük emlegetésével tesz különbséget a nép. Ilyen értelmű mellékneve 
majdnem minden családnak van, sőt néha a nép egyik-másik községbeliét csakis 
ezen a nevén ismeri. Közlésük alkalmával csak egynéhány szemelvényre szorít
kozhatunk : Gója  (Nagylábú) ; H egyén  magos (Kis ember) ; K is  H áber (Neve 
Habermann, alakjára kicsiny) ; Kadét (1848-ban katonásdit játszottak, s ő 
magát kadétnak nevezte) ; Kanalasok  (Tamburások, a hangszerükről) ; Taknyos  
M arczi (Szüntelen náthás) (Jankóvácz.) —  B ingu la i kántor (Bingulán volt kántor 
azelőtt) ; Bubás (A  haja előre hajlik, mint a búb) ; Ballangó (Száraz ballan- 
góval szokott tüzelni); Babkáros ( íg y  nevezik a tót babkárosok után, mivel 
a piaczon holmi apróságokat szokott árúlni ); Csuvár (Apja bojtár, ráczúl 
„csuvár“  v o lt );  F ia s  (Sok fia van ); H á jfe jú  (Kopasz) K öble  (Kapd le !) ; 
Leszekúr (Egyszer azt mondta : „Leszek még én ú r !“ ) ; L ip e  (Könnyű 
mint a lipe, pille) ; N  agy szer számú (Felesége nevezte el így) ; P isze Jancsi 
{Hibás az o rra ); Szaladinka Ágnes  (Mindig szaladgál.) (Kishegyes.) —  Százszor
szép (Nagyon szép asszony volt az anyja.) ; K upurczi (Kis ember) ; Tálszemú  
{Nagyon kidülledt szemei vannak) ; M ó n á r  („Több a lisztyibe a korpa, 
mint a liszt.“ ) (Bajmok.) —  A  községek egymást is gúnyolják ; főként a más 
nemzetiségbelieket, de magukat is. Bicskás malmúak a bogojevaiak (gom
bosiak). A zt mondják róluk : „Ü gy  forog, mint a bogojai szélmalom.4‘

Gúnynevek.
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Nyelvjárás.

Hangtan.

(Furcsa módon.) —  Bőrhasúalc a bátmonostoriok. Patkányfarlcúak a szenttamásiak. 
Pinczemestere szerint a pap borát a patkányok szítták ki úgy, hogy a farkukat 
belemártogatták a hordókba. Ismeretes tréfás jellemzése néhány bácskai hely
nek a következő: Ó Morovicza, jaj Pacsér, kenyeretlen Csantavér. —  Vagy: 
a kit Baján meg nem szólnak, és Zomborban el nem raknak, Újvidéken meg 
nem szidnak, Szabadkán meg le nem isznak, az elmehet a világ végére is. —  
Az ország hajósai a bezdániükat tehénnyerg élőknek gúnyolják. Vontató lovaik 
Győrött a nagy hideg miatt elszakították zablájukat és megindúltak hazafelé. 
Tolnai és földvári vontatók rákiabáltak a la jder-ra (lóvezetőre), hogy üljön 
a szürkére és terelje őket vissza. A  fiú álmos volt s a szürke helyett egy fehér 
tehénre akart felkapni.

C) Nyelvjárás. A  vármegyei magyarság nyelve a duna-tiszai nyelvjárás- 
terület körén belül a bácsmegyei nyelvjárást alkotja. A  pestmegyeivel és tiszán
túlival, mint a mely nyelvjárásokkal egy területhez tartozik, a legfőbb sajátságokat 
tekintve, megegyezik. Társaitól főként a vármegye magyarságának települési tör
ténetével megmagyarázható tarkaságával válik ki. Magyarsága is több helyről 
gyűlik össze, idegenből magyarosodott falvainak (Bajmok, Örszállás, Kupu- 
szina) nyelvén pedig még ma is meglátszik az idegen eredet. A  Bajától és Szabad
kától éjszakra eső felsőbácskai rész magyarságának nyelve teljesen beleillik a 
duna-tiszai nyelvjárásterület fejlődésébe, s majdnem mindenben a pestmegyei 
katholikus lakosság nyelvével egyezik. Ez tehát e vidék tulajdonképeni nyelv
járása, melytől a bevándorlottak nyelve sok tekintetben eltér. Ezen a részen 
még a máshonnan telepített községek (Jánoshalma, Madaras, Mélykút) lakossága 
is megtanúlta a városok s a többi községek nyelvét. A  többi részeken a beván- 
dorlott községek jobban megőrizték nyelvjárásukat.

I. Hangtan. A  felsőbácskai magyarság nyelvének hangzórendszere, Balassa 
József szerint, (Felsőbácskai nyelvsajátságok. Nyr. 12 : 215) csak kevéssé tér el 
a köznyelvétől. É-ző nyelvjárás, a mely a közép é-t, kevés kivétellel, mindig 
pontosan megkülönbözteti s csak néhány szóban ejti ö-nek : szóm , köröszt, söpör, 
m i lőtt (lelt) ? A  köznyelvi magánhangzókon kívül, a hosszú zárt á-t és nyílt é-t 
is használja pótlónyújtáskor (avvá, évvé, meghat, émént). Mint nyelvjárás 
területe általában, a felsőbácskai nyelvjárás is kedvelője a hosszú magánhang
zóknak. Főleg az i  ú, ű  fordúl elő gyakran a köznyelvi rövid hangok helyén. 
A  tanítani, írn i, bízn i, s írn i, stb. igéket egész ragozásukon keresztül hosszú í-vel 
ejtik : tanítsz, taníttat, írtam , sírt, de : irat, b iz ta t ; hosszú ú-val ejti mindig : 
fordúl, m úlik  stb. ; hosszú ű -v e  1 : a szépül, m erül, stb. igéket. Az í, ú, ü  hangzós 
egytagú szavakat n  rágós alakjukban is hosszan ejti : vízen, kúton, nyúlon, tűzön. 
Puöviden a tárgyrag előtt : vizet, nyulat ;  többes képző előtt : vizek, nyulak és a 
birtokos szemé yragok előtt : vizem, nyulam , tüzem. Hosszú ó-vel : kör, körön, 
körök. A  személyes birtokragos -tűi, -rú l határozóragok magánhangzója a hang
súlyos első szótagban hosszú: tűlem, rúlam. A  nyíltság és zártság esetei közül a 
helyett zártabb o (csollán, osztán), é, é helyett zártabb i, í (kinyer ; níz, nímet, 
pinték, ényim ), ó, ő ellenében zártabb ú, ű  (túrú , rúlam  ; ű, ük ; lűtt, tűlem ) sze
repel. A  hiatus elkerülésének módjai : lány, rádás ; fijú , híjába ; ha ja, ha jegy  
(ha a, ha egy) ; a zernbér, a zág, stb. A  hangzóilleszkedés változásai : oskola, ka- 
landárium  ; éhén (ehun) van, ékkő (ekkor). Diftongusai e nyelvjárásnak nincsenek, 
még az a j is é-nek hangzik : páré (paraj), gané (ganaj).

A  mássalhangzók változásának példái : t-d  (viszked), k-g (gunyhó), n -n y  
(nyől, nyőstény, kappany), ly - j  (ojan, mijen, kiráj). A  ja  rag (vág-ja, aty-ja) 
j - ] e  médiák után gy (tuggya, habgya), tenuisok után ty (hajtya, aptya, falattya). 
Az igerag n -nel végződő szavak után nnya  (kivánnya, bánnya), r-en végződök 
után gy (várgya) ; l után magához asszimilálj a, (haj ja). A  mássalhangzói vál
tozások közül e hangok kihagyása a magánhangzók nyújtásán kívül legjellemzőbb 
sajátsága a nyelvjárásnak. A  szó végéről elmarad az l, r, z, t : avvá, kézzé ; házná, 
kertné; háztú, kézbű; allú, hátú ; aggyá, hozó ; jó  (jól), fé (fél), fő is (föl is) ; écczé 
(egyszer), háromszó (háromszor) \ akkó (akkor), máskó (máskor) ; kerthő (kerthez), 
néha : tüzhöl (tűzhöz) ; az gondúják mos má  (most már), Szén György ; mer émént, 
m ingyár itt lész. Máskor a mássalhangzó csoportokból hagyja el egyszerűsítés 
czéljából az l -e t (meghat, hágat, hére ; bot, nyócz, ződ, főd), vagy az r-et (fó r -forr, 
mr-varr). A  mássalhangzói pótlónyújtás szintén előfordúl : a n n i, fekünni ; 
hatták ; assé (azt se) ; úm még ütlek (ú g y  meg), énnap (egy nap), ammég égyün
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(az még eljön). A  tj átváltozása ts, ss -re az igéknél nemcsak a parancsoló, hanem 
a jelentő módban is előfordúl : tartsa (tartja), szeressük (szeretjük).

Egész szótag esik el a megyek ige ragozásánál : mék (mégyek), mész (mégysz), 
mén  (mégyen).

I I .  Alaktani sajátságok. A  személynévmások többes alakjai a következők ; 
m ink  (mi), tik (ti), ük (ők) ; tárgyesetei : éngémet, tégedet, űtet, m inket, tiktéket, 
ükét. Személyes birtokragos alakjai teljesebbek : üvéje  (övé), üvéjük  (ö vék ); 
több birtok esetében : ényim ek , de tietek, üvéjük. A  személyes birtokragos név
utók szintén teljesebb alakjukkal szerepelnek : föléje, m elléje, hozzája, elejbe.

Az Z denominális igeképző előtt álló magánhangzók és az ÍZ, ül, ü l igeképzők 
hangzói is hosszúak (dobói, m á zo l; tanít, fordul). Az ÍZ képző ajt alakban van 
meg ebben : hasajt (hasít) ; az aszZ pedig íszZ alakban (szakíszt) ; a frekventativ 
koz, köz efe-vel (birkódzik).

Az igeragozásnál csak a jelen időt és a Z végű múltat ismeri nyelvjárásunk. 
A  feltételes mód első személye mélyhangú igéknél mindig így hangzik : írnák  
(írnék), innák  (innék), a tárgyas ragozás többesének első személyében : meg
írnánk  (megírnók). Az a -ra végződő főnévből képezett ige jelentő módú jelen 
ideje harmadik személyében és felszólító módjában z-vel : tréfázik, p ip á z ik ; 
vacsorázzak, vacsorázzá. A z ít képzős igék a felszólító módot kétfélekép alkotják : 
tisztíj ja, tisztíj jad  és tisztíccsa, tisztíccsad. Jellemző sajátsága a felsőbácskai nyelv
járásnak, hogy a határozói igenév képzőjének (-va, -ve) v - ]e  elvész : írrá  (írva), 
írral. Az ikes igék első személyének ragja mindig k : észék, énnék, égyek. A  második 
személy sziszegőknél az l pótlására megnyúlt magánhangzón végződik : iszó (iszol) 
ázó (ázol) ; másféle igetövek után sz : írsz, pipász. A  felszólító és feltételes módban 
mindig hosszú magánhangzón végződnek : igyá  (igyál), inná  (innál) ; füröggyé 
(fürödjél), fürönné (fürödnél).

I I I .  M ondattan i sajátságok. A z é kérdő szócska, ha a mellékmondatba kerül, 
az igekötőhöz, vagy más azt kiegészítő határozóhoz, tagadó mondatokban a tagadó 
szóhoz kerül : kérdészte, hogy el-é gyüssz ? kérdészte, hogy nem -é  gyüssz-é ? Az is, 
ha föltételes mondatban áll is, az igekötő, vagy más, az igét kiegészítő határozó 
után következik : nem  bánom, ha el is m ongya ; nem  bánom, ha agyon is ü ti. 
A  tagadást és tiltást kettőzteti : én sé nem  láttam ; té sé né tédd. A  sincsen  helyett 
is mindig sé nincsen  áll. A  tagadó névmásoknál meg épen háromszoros a tagadás : 
sénki sé nem  vót itt.

A  bácsmegyei nyelvjárási szigetek közűi némelyiknek nyelve csak néhány 
sajátságra nézve tér el, úgy hogy még ehhez a nyelvjáráshoz számíthatjuk. íg y  
első sorban a megmagyarosodott bunyevácz községek nyelvjárása, pl. Bajmoké, 
a melynek egyre múló, idegenszerű sajátsága, hogy a helyett á -t  ejt (m adár). Ez a 
község az é helyén gyakrabban í -t  hangoztat, mint a felsőbácskai nyelvjárás, 
továbbá orrhangú magánhangzói is vannak (le g é~ , lé já ~ ).  Az a hang marad
ványa, hogy az l pótlására megnyúló á mellett á -t  is ejt (avvá , házzá).

Pacsér és Feketehegy kúnjai a felsőtiszai nyelvjárás fontosabb sajátságait 
őrzik. Nyelvjárásuk e-ző, az é helyén következetesen í  hangzik és az i a szó 
belsejében ritkán, a végén sohasem marad el.

A  dunamenti községek (Bátmonostor, Baracska) települő lakossága az 
alsódrávai nyelvjárást hozta magával a Dunántúlról, am ely új hazájában c-zővé 
lett. Eredeti sajátságai az ilyen birtokos személyragos alakok : borik, szavik, 
magik, a következő igealakok : hozi, adi, láti, végűi az ít végű igék ilyes formái : 
számija, szám íj ja , tanúsíj ja. Az 1756-ban a Dunántúlról települt doroszlóiak 
nyelvjárása is őrzi a régi terület nyelvsajátságait. A  bácsmegyei nyelvjárás szigete 
még a X V I I I .  században Zentára és vidékére vándorolt jászsági magyarság 
nyelve is.

A  vármegye magyarsága zömének nyelvsajátságait képviselő felsőbácskai 
nyelvjárás szemléltetésére közöljük az alábbi bajmoki mesét.

,,Vót a világon ék kakas, annak vót él lába, még égy szárnya. Azon sántikát, oszj kikapart 
én nótykrajczárost. Akkó ©lindút azon a nétykrajczároson mulatni. Amim mén, rátalál éf farkasra. 
A  farkas kérdészte tűle : hová mész te kakas ?

—  Érnék ezén a nótykrajczáron mulatni.
—  Én is érnék veled.
—  H ágy gyere, ha jé nem fáraccz.
Akkor ősz tovább méntek, ősz rátalátak ék kutyára. Kérdézi a kutya : hová mész té kakas ?
---- H át érnék ezén a nétykrajczáron mulatni.

Alaktan.

Mondattan.

Népmese.
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Akkor ősz éggyütt tovább mentek, ősz rátalátak ér rókára. Évvé jis tovább méndégótek, 
ősz rátalátak égy árokra. Akkor ősz aszonta ja  kakas, hogy a ki jeszt átugorja, az őmón vele mulatni. 
A  kakas körösztű jugrotta, a többijek még bele jestek.

Mikó mégéhésztek, akkor ékezdi ja  róka : róka néni szép név, farkas bácsi szép név, kutya 
jan ném szép. Azt égyük még. Meg is étték, de ja  róka ététte ja  kutya csontját másnapra. Másnap 
mikó ropogtatta ja  csontokat, kérdézi a farkas : mit észő te róka néni ?

—  H át kicsavartam a bélémet, ősz ászt észém.
—  Csavard ki jaz ényimet is, máj ón is észém.
A  róka méktétte, kicsavarta ja  bélit, ősz a farkas mégdöglött. Akkó magányosan maradt a 

róka. Még a farkasba tartott, addig csak jó vót, de jasztán éhés létt.
Ára szádogát ém madár, vótak néki jaz árok partyán kis madaraji, de jén nagy róka már 

harmacczó mégétte ükét. Sírt-rítt a madár, ősz a róka kérdészte tűle, mé sír ? Akkor émesóte néki 
ja  madár, hogy én nagy róka má harmacczó mégétte az ű kis madarajit. Ez a róka aszonta neki, 
hogyha űtet kivészi a zár okbú, akkó mégőrzi a kis madarakat. Akkó kívétte ja zárokbú ja madár. 
A  róka még asz tanácsóta neki, hogy a fa alá temesse el ütet a falevelek alá, hocs csak az egyik füle 
lácczon ki. A  madár úgy is tétté. Később az a nagy róka, aki jazelőtt is mégétte ja  kis madarakat, 
oda mént, hogy mégint mégégye űket, ősz a másik róka fülejit a kis madaraknak níszte, ősz be
kapta. Akkor a róka fölugrott, mékkapta ászt a másikat, ősz mégétte. A  madár gyerékeji még még
marattak.

F o r r á s o k :  Bács-Bodrog vármegye monográfiája. Zombor, 1896. 1— 2. k. —  A  Bács- 
Bodrog vármegyei történelmi társulat évkönyvei. —  Máté, László : Emléklapok Ómoravicza múlt
jából. 1886. —  Rigicza és környéke. Baja, 1886. —  A p p e l  Ede : Ó-Kanizsa tört., helyrajzi, gazdasági 
stb. ismertetése. 1886. — Cziráky  Gyula : Bogojeva és Gombos múltja. Zombor, 1898. —  Gothm ann  
Antal m. kir. udv. kamarai tanácsos jelentése. Ford. Iv á n y i  J. Szabadka, 1888. —  Fridrich Stel- 
tzer : Geschichte dér Bácska. Neusatz, 1883. —  Johann J a u s z :  Szeghegy im ersten Jahrhundert 
seines Bestandes. Kula, 1886. —  Ethnographia. —  Nyelvőr. —  Balassa  J. : A  magyar nyelvjárások 
osztályozása és jellemzése. Budapest, 1891. —  Balogh  Pál : Nópfajok Magyorországon. —  Magyar 
statisztikai közlemények. Ú j sorozat. I. kötet. 1902.



2. N É M E T E K  (SV Á B O K ).

Már a karloviczi és paszaroviczi békekötés után (1718) történtek kísérletek a Telepítések, 

németek letelepítésére Bács-Bodrog vármegyében. Csataalján 1726-ban,Újvidéken 
1739-b?n, Hódságon, Kolluthon, Csákován, Priglevicza-szentivánon, Palánkán és 
Gaj dobrán 1748-ban, Apatinban 1750-ben találunk már német lakosokat. A  rend
szeres gyarmatosítás azonban csak a hubertsburgi béke után, 1763-ban kez
dődött, a midőn ugyanis a szolgálat nélkül maradt katonákat hívták meg család
jaikkal együtt letelepülésre. Mária Terézia toborzói különösen a Rajna vidékét 
járják be s birodalmának e túlnépes lakosságát édesgetik —  utalással a sokat 
ígérő császári pátensre, —  Magyarországba és a Bácskába.

Valamint Mária Terézia, úgy fia, I I .  József is a bevándorlásra alkalmas 
német népet a római birodalomból szemelte ki. 1782. évi szept. hó 21-én pátenst 
intézett a császár Röthlein frankfurti követhez, meghagyván neki, hogy azt 
ama vidéken nyilvánosságra hozza és hírlapilag közzé tegye.

E türelmi és szabad költözködési pátensben a bevándorlóknak teljes lelki- 
ismereti és vallásszabadságot biztosított. Minden telepesnek ingyen útazást, 
ellátást, új házat, teljes berendezéssel, földet s földmíveléshez szükséges eszkö
zöket, igás állatokat, tíz évre szóló adómentességet stb. ígért császári szavára.

Mária Terézia idejében a telepesek csak ideiglenesen és csak haszonélvezeti 
jogczímen kapták a földterületeket ; József azonban a földbirtoknak tulajdon
jogon való átruházásával kívánta a bácskai német telepeseket örök időkre állan
dósítani s ez a törekvése teljes sikerrel is járt.

A  jövevények minden igyekezete kezdettől fogva az anyagi jólét fejleszté- Erkölcsi 
sére irányúit és kitartó vasszorgalmuk csakhamar jólétet teremtett közöt- t llajdonsá"ok 
tűk. Olvasni-írni apraja-nagyja tud ; alig van ház, ahol téli időben újságot, gaz
dasági folyóiratot ne^áTtanának. Majd mindenik házban találni kis könyvtárt, 
mely épülésükre és művelődésükre szolgál. Véralkata, gondolkozásmódja, élet- 
felfogása merően különbözik az o T  környező nemzetiségiekétől s ennek révén 
sikerűit is neki, elvi szigorúsága által, szellemi önállóságot kiküzdeni, melynek 
mindenkor élénk tudatában van.

Praktikus érzéke főleg a hasznosat tartja szem előtt ; nem álmodozik, 
nem politizál, minden gyakorlati újítást gyorsan utánoz, van benne jókora 
üzleti és vállalkozó szellem, spekulál mindennel, a miből hasznot remél, e mellett 
óvatosan bonczol minden ügyet, mielőtt a vállalatba bocsátkoznék.

Vannak azonban erkölcsi hibái is. A  nép erkölcsi élete a pénz, a világi 
örömök, a test és a vagyon szeretetében merül ki. A  fösvénység, önzés, 
fukarság, hiúság, nagyravágyás, dőzsölés, iszákosság, paráznaság őt is fenyegeti,
—  de a német óvatos. Ha ezek az erkölcsi hibák szórványosan elő is fordúlnak, 
azért nem lehet az egész népet elítélni.

A  becsületességére nagyon sokat tart, gyermekeinek, cselédjének köny- 
nyebben megbocsájt bármily erkölcsi botlást, mint ha az a becsületesség ellen 
vét. Egyenes jellemű, igazságszerető, a társaságban azonban nem valami elő
zékeny, mert darabos, egykedvű. A  csúszást-mászást, egyáltalában a szolgaérzület 
csúnya vonásait nem ismeri. Szereti családját, tiszteli és nagyrabecsüli feleségét, 
de tisztelheti is, mert a nő nagy szerepet játszik a német nép életében.

Nagy benne a vallásos érzelem, mely minden gondolatát és cselekedetét 
áthatja s melylyel a házi oktatás keretében, gyermeke szívében is hasonló érzel
meket kelt. Mindenről gondoskodik, a mi családja javát, gyermekei üdvét és
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boldogságát előmozdítani tu d ja ; korán szoktatja őket háziasságra, rendre, 
dologra és takarékosságra s mindezekben ő maga igyekszik jó példával elülj árni.

Kezdetben sokat háborgatták a németeket a szerbek, de még többet 
szenvedtek a „sváb Törökországban“  a maláriától, melyet a Duna és Tisza idő
közi kiöntései s a nagyszámú mocsarak idéztek elő. „ A  németek s ír ja “  : ez volt 
akkortájt a Bácska szomorú elnevezése. De fáradhatatlan szorgalmuk és 
közösségi érzületük legyőzte az akadályokat s csakhamar virágzó jólétre emelte 
e német telepít vényeket.

A  bácskai németek erős, középnagyságú, jól táplált, munkaedzett alakok. 
Az öregebbek még simára beretválják arczukat, míg az ifjabb nemzedék már 
bajuszt visel.

Egykorú feljegyzésekből kitetszik, hogy a bevándorlás idején a pfalziak 
s a Zweibrücken vidékéről valók térdigérő rövid posztónadrágot, s hosszú fehér 
(hétköznapokon színes) harisnyát, vas- vagy sárgaréz-csattos czipőket, rövid, 
gombos posztókabátot és felhajtott karimájú, széles kalapot hordtak. A  Bádenből 
s Württembergből jövők, úgyszintén a svábok, bőrből készült nadrágot s mell- 
léczet viseltek, magas szárú csizmát, zekekabátot, melynek szárnyai térden 
alúl értek, rajta nagy fényes gombok s fejükön széles nemezkalapot. Az asszonyok 
derekukon viselték az ú. n. ,,mizchen“ -t, vagy ,,bonjourl“ -t, rövid szoknyákat, 
hosszú fekete harisnyát s csattos czipőt, fejükre kendőt kötöttek, csak vasárnap 
viselték a drótfonatból készült, fehér vászonnal áthúzott főkötőt.

A  mai nemzedék már elhagyta viseletéből az ősi jelleget. A  régi festői ruhá
zatból alig maradt valami. A  férfiak öltözete, ha zsinóros volna, a magyar gaz
dáéhoz hasonlítana. Nagyobb és módosabb községekben azonban már a városias 
divat járja : kabát, pantalló, nadrág, czipő ; csak hétköznap elmaradhatatlan 
a kényelmes ,,Schlappe“  (papucs), míg sáros időben az udvarban nélkülözhe- 
hetetlen a ,,Klumpa“  (faczipő). Télen ,,bundát“  hordanak, a jobbmódúak 
,,Herrenpelz“ -et, úri utazó bundát.

A  nők jobban őrizték meg öltözetük eredetiségét. Sötétbarna, vagy fekete 
kelméből készült, bokáig érő szoknyában járnak, mely fölött elül fényes fekete 
atlasz- vagy selyemkötényt viselnek. Télen sötétkék, vagy fekete harisnyát 
húznak s némely helyütt még réz- vagy aczélcsattos bársony- vagy bőrczipőt. 
Minden színtarkaságot kerülve, fekete selyem váll- és fejkendőt hordanak. Öltö
zetük legfestőibb része még a bokáig érő ,,Schuhrock“ , téli szőrmekabát, vagy 
bunda, a szegényebbeknél színes klottal, a gazdagabbaknál alapinnal áthúzva. 
A  férjes nő sohasem jár hajadonfővel, vagy világos színű ruhában, még ottho
nában sem. Festőibb már a leányok ruházatata ; szeretik a hímzést s csipke- és 
szalagdíszt is alkalmaznak. Hajadonfővel járnak, kedvelik az ékszert, ezüst
arany fülbevalót, gyűrűt. Nyakékűl : gyöngyöt, ,,Krelle“  (koráll), aranylánczot 
kereszttel hordanak és utánozzák az úri hölgyek öltözetét ; a mint egyáltalában 
az úri osztály utánzása napról-napra mind nagyobb méreteket ölt. A  vagyonos 
gazdák polgári leányiskolákba, nőnevelő-intézetekbe küldik leányaikat : ,,Sie 
solle Fráule lerne !“  (Tanúljanak kisasszonyságot.) Ezekből valamikor százezres 
hozományú, igen kapós pártik lesznek.

Miként ruházatukban és külső megjelenésükben, úgy különböztek bejöve
telük idején nyelvben, erkölcsökben, szokásokban s jellemükben egymástól.

Ama számos tájszólás közűi, melyeket szóbeli érintkezésöknél használtak, 
legelterjedtebb volt a ra jna i tájszólás, melyet a pfalziak és zweibrückeniek, 
valamint a Hessenből valók beszéltek, kik különben is a lakosságnak zömét 
alkották ; ezután következtek a württembergiek széles sváb táj szólásukkal, kik 
az ,,f“  betűt nemcsak az ,,fp“  és ,,ft“  összetételekben, hanem általában is 
,,fd)“ -(a magyar s)-nek ejtették ; továbbá a frank tájszólás, ,,lid)“  és ,,d)en“  
kicsinyítő ragjaival, ,,Iid)eti“  összetételével s ,,ie“  és ,,et“  kettőshangzóival, 
melyek nem ,,i“  s ,,a“ -ra, hanem ,,ai“  és ,,e“ -re változnak a kiejtésben. Elterjedt 
volt még az elzászi és lotharingiai táj szólás, számtalan franczia szavaival :.plás- 
siren, atrapiren, parliren, stb. Majd két generácziónak kellett kihalnia, míg a 
nyelvi különbség elsímúlt s általános érvényre jutott a mai egységes tájszólásr 
mely legközelebb áll a rajnai tájszóláshoz.

A  bácskai németek lakóháza rendesen vályogból vagy téglából épült s 
a telek hosszában helyezkedik el. Az utczára tekintő oromfal díszítésekkel van 
tele, gyakran látni a háromszög csúcsában, pálmaágaktól körítve ,,das Auge
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<jrottes“  (Isten szeme) szimbolikus jelvényét. A  ház rendesen 40— 60 méter hosszú, 
s lakás, kamarák, konyha és istállók egymás mellett egy sorjában, egy fedél alatt 
sorakoznak, az udvarra néző, végig kövezett, oszlopos tornáczczal, mely előtt 
rendesen elkerített virágos kis kert hirdeti a háziasszony virágszeretetét. Az 
épülettel szemben vannak a hombárok. A  tető sok helyütt még náddal van fedve, 
de a legtöbb esetben cseréptéglával, nagyobb községekben pedig kizárólag azzal.
Módosabb gazdáknál kevés kivétellel találni a „gute Stube“ -t, mely a mi fogadó
szobáinknak felel meg s melynek bútorzata gyakran dicséri gazdájának s a házi
asszonynak ízlését s jólétét. Tehetősebb gazdák már elegáns úri házakat épí
tenek, melyeknek fényes berendezéséből nem hiányzik a zongora sem.

A  mi a helységet illeti, annak alaptervét négy-hat, egymást derékszögben 
metsző széles utcza alkotja, melyet végig négy, sőt hat sorban nemes gyümölcs
ös eperfák szegélyeznek, melyek a Bácskában oly virágzó selyemgubó- 
termeléshez szükségesek. Lom bját naponkint szedik le a nők és gyermekek, s 
négyheti fáradozásuk bőven jutalmaz, mert 200, 300, sőt ennél is több koronát 
kapnak a beszállított gubókért. A  férfiak gyümölcsfák tenyésztésével foglal
koznak s a széles udvarban s a ház melletti kertben található gyümölcsös, tanú- 
bizonyságát szolgáltatja e nép előszeretetének a gyümölcstenyésztés iránt.
Miként a férfi a gyümölcsfatenyésztést űzi sok szeretettel, akként kedveli a nő 
a virágot, s ha valamely német helység hosszú utczáján végigmegyünk, majd 
minden ablakból a "legpompásabb virágdísz köszönt bennünket.

Már a bevándorlás alakalmával kitűnt, hogy a telepesek között csak el-Mezőgazdaság, 
vétve akadt egy-egy földmíves ; a javarésze mesteremberekből, takácsokból, 
harisnyaszövőkből, szabókból stb. állt. Ennek az volt a következménye, hogy a 
németek kénytelenek voltak a szomszéd községekből szerbeket hívni, kiktől 
a szántás-vetés míveleteit eltanúlhatták. Manapság a német paraszt a vármegye 
legjobb földmívese. Szántóföldjét legbecsesebb tulajdonának tekinti. Takarékos 
életmódja révén fennmaradt minden tiszta jövedelmét földvásárlásra fordítja.

Idejövetele alkalmával,] a föld túlságos kihasználásával a rablógazda
ságnak bizonyos nemét űzte, ma azonban mindinkább előtérbe lép az észszerű 
mezőgazdaság. Majd minden német községben találni gazdasági egyesületeket, 
szép könyvtárakat heti-s szaklapokkal. A  régi jó szokásokhoz való merev ragasz
kodás lassankint háttérbe szorúl a határozottan jobb, újabb mezőgazdasági 
módok előtt. Bámulatos haladás észlelhető a németek mezőgazdaságánál a földek 
tagosítása óta. Birtoka azóta egy testben van s arra építi béresei számára a 
gazdasági épületet s onnét tekinti "végig, kis királyként, birtokát. Mezőgazdasági 
munkáit a legújabb rendszerű ekékkel, vető-, arató- s cséplőgépekkel végez
teti s belső gazdaságában nagy gonddal űzi a ló-, marha-, sertés- s baromfi- 
tenyésztést s nagy sikerrel fo lytatja  a marha- és sertés-hizlalást is.

De a mezőgazdaság fellendülésével karöltve járt s hatalmas fejlődést mutat ipar. 

az ipar is : a mű- és épület-asztalosság, a lakatosmesterség, műszövés, kender
fonás, kosárkötés, de különösen a mezőgazdasági gépek készítése örvendetesen 
virágzik a nagyobb községekben, ú. m. Apatinban, Palánkán, Verbászon, Cser- 
venkán, Hódságon, Torzsán, Bulkeszin. Üzemvezetőkben, építőmesterekben 
s építővállalkozókban, valamint kitűnően iskolázott munkásokban nincs hiány.
Minden német községben találni azonkívül műmalmokat s téglagyárakat. Szak
májában való teljes kiképeztetése s tökéletesedése czéjából külföldre megy a 
mesterlegény s évek múltán képzett s iskolázott mesterként tér haza.

Ez iparosoknak majd mindegyike beszéli az állam nyelvét, de más nyel
veket is elsajátítanak és sokan közülök mindinkább kelet felé vonúlnak. Bosz
niában, Herczegovinában, Szerbiában, Bolgárországban s Romániában a nagyobb 
helységekben és városokban nagyon gyakran találni a Bácskából származó német 
iparosokat, kézmíveseket és kereskedőket.

Fájdalom, az Amerika-láz is szedi a németek között áldozatait. Némelyikük 
ugyan valami megtakarított pénzecskével tér vissza hazájába, de legtöbbje 
még szegényebben, mint a hogy kiment.

A  kereskedelem szintén gyorsan fejlődött ki a németek között. A  midőn Kereskedelem. 
Ferencz császár a X IX . század elején hajón megtekintette a Ferencz-csatornát, 
azt kérdezte a cservenkai németektől, hajt-e nékik a csatorna hasznot, mire egy 
öreg sváb így válaszolt : ,,Herr Kaiser, alles, was mer habén, verdank’ mer 
diesem Wassergraben !“  (Császár uram, mindenünket, am ink van, e vízároknak
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köszönhetjük.) A  sváb családokból származó bácskai sokszoros milliomosok 
az olaj-, kender- és termény-kereskedésnek köszönhetik gazdagságukat. A  mind
inkább sűrűsödő vasúti hálózat s a vele összefüggő kereskedelem és üzem szem
látomást emeli a német helységeket.

Magától értetődik, hogy ily  életrevaló nép tetteiben és szokásaiban sok 
költészet nyilatkozik meg. Maga a bevándorlás ténye is korszakot alkotó szere
pet játszik a nép életében. Az igazság és a költészet, mely ez esemény köré 
fűződik, sok és csodás elbeszélésnek adott életet.

Az új haza is bő anyagot nyújt a nép fantáziájának, nagy kiterjedésű 
mocsaraival, beláthatatlan legelőivel, római sánczaival, rommá lett mecseteivel 
és erősségeivel. Érdekes, hogy a népköltészet m ily szépen tudta e több mint 150 
esztendő störténeteket új ruhába öltöztetni. Természetes, hogy sok közöttük 
a hajmeresztő rablóhistória. Sok elbeszélést, mesét vettek át azoktól a népektől 
is, a kikkel összeelegyedtek s a kiknek nyelvét megtanúlták. Ezek között vannak 
Rákóczi-korabeli mesék is, legtöbbjük azonban szerb eredetre vall. Ilyen a 
,,V á m p iru , mely éjtszaka a szabadban alvó emberek vérét szívja ki, ilyen 
„ Ivá n , a fekete czár“ , a ki zivatarban, a Tisza-Duna mentén sötét éjtszaka idején, 
gyilkos seregével végigszágúld. A  török uralom megtörése is sok mondára, nép
dalra adott alkalmat.

Némely helyen még a ,,tűzembereku-YÖl is regélnek, a kik a halottak síri 
nyugodalmat nem lelő lelkének személyesítői. Vízmenti vidékeken kiváló, 
de ijesztő és kísérteties szerepe van a „v íz i rém nek“ . Általában azt mondhatjuk, 
hogy mindama motívumok, melyek az egyetemes néplélek költészetében meg
nyilatkoznak, a bácskai német népköltészettől sem idegenek. Mondáiban 
feldolgozza a Megváltó és Péter apostol földi vándorlását, A  kísérteties vadá
szatot ; kedvelt tárgyak még a megcsalt vagy megbüntetett szeretőkről szólő 
bohózatok, úgyszintén a jóság jutalma, a bűn büntetése, hála és hálátlanság, 
ostobaság, „az ostoba Ja n csi“ , „az okos Gréte“ , az elvarázsolt királyleány meg
váltása, sárkányfejek s különféle varázseszközök a legelterjedtebb motívumok. 
Nem hiányzik a tréfa és a gúny sem, melyek különösen egyes foglalkozási módok 
ellen irányúinak, így a szabó- s czipész-mesterségek s az Írnokok ellen. De né
melykor a gúny éle a szomszéd helységek lakosai ellen irányúi s ugyancsak el
bánnak a „H ann ick ler (i-ék k el (protestánsok), vagy a ,,H anser“ -e kkel (katholiku- 
sok), a ,,Gelbfüssler“ -e kkel (sárgalábúak), a kik a tyúktojásokat a lábukkal gyö
möszölik a ládákba, azután a „W indbück ler“ -ékkel, s „Kásekuchenpetzerek“ -k e ly 
kik mind sajátos s eredeti alakjai a sváb néphumornak.

Számos gyermekversük s meséjük között nem egy újabb keletű. 
Teszem a „M ilch brünn le in  (tejkútacska) bájos meséje, melyben Mari néni 
nekigyűrkőzve, vajból készít kis gyermekeket és ha egygyel végzett, nagyot 
trüsszent rá, mint a trombita hangja, mire a vaj-gyermekecske felriad és fel
kiált : ,,Ahá, Ahá ! Motter jetzt bin ich da !“  (íme, ime, anyám, most itt vagyok.) 
Az anyák is bájos bölcsődalokat dúdolnak, midőn magzatukat elringatják.

Mikor pedig a gyermek járni kezd s elestében megüti magát, édes anyja 
egy-egy egészséges közmondással elfújja a gyermek fájdalmát, s hogy a síró gyer
mek gondolata másra terelődjék, az anya újabb játékot kezd :

,,Diess ischt dér Daumen, Dér schüttelt die Praumen, Dér rafft se uff, 
Dér tragt se hem, Un dér esst se álén. (Ez a hüvelykujj, ez rázza le a szilvát, 
ez felszedi, ez hazaviszi és ez megeszi egymaga.) A  játék a hüvelykujj érintésé
vel kezdődik, végigmegy az összes ujjakon, végűi mutató-ujjával a gyermek 
tenyerébe köröket ír mindaddig, míg a gyermek nevetni kezd.

, Nagy ünnepek, minők a karácsony, húsvét, mint mindenütt, itt is a gyer
mekek ünnepe. Ekkor az örökzöld fenyőfa helyett, mely a régi otthonban 
díszlett, a szegényebb osztály a kökényfa ágát díszíti fel gyertyával, almával, 
dióval. Húsvétkor a pirosra festett húsvéti tojásnak csinálnak a zöld lóherében 
fészket, melynek látásán a kicsikék szemei az örömtől csillognak.

Midőn a tavasz beköszönt, s a délibáb űzi játékát, a legeltető gyermeksereg 
utána fut, torkaszakadtából kiáltva : ,,Spiegele, Spiegele husch,— Weiter von 
Busch zu Busch.“  —  (Tükröcske, tükröcske huss, Bokortól bokorig fuss !)

Ha meg a vándorgólya nagy és hosszú útjáról merengve tér haza, a fiatal 
gyermeksereg rázendíti : ,,Storche, Storche, Schnábele —  Mit de láng Heu- 
gábele . . —  (Gólya, gólya, gólyacsőr, —  Vasvilla-lábod nyakig ér . . .)
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Aratás idején, kévehordáskor, keperakáskor újból megered a dalolási 
kedv : ,,Regnet dér W étz dem Bauern u ff’n Hűt, —  Dann ischt die Ernt’ gar 
reich und gut.£í —  (Ha a búza a gazda kalapjára húll, az aratás bőven fizet.)

Ha eljő az ősz, a kikerics el virágzott s közeleg a tél, és a szél maga előtt 
hajtja a száraz kórokat, akkor a vén pásztor azt mondja : ,,Kóró? Igen, nappal 
kórónak nézi az ember, de éjjel akárhány turbánt és törökfejet láttam már 
közöttük, tele van velők a mező s ha az éjjel hollószárnya elterül a föld felett, 
titkon, csöndben kijönnek regélni rég elmúlt, harczterhes időkről. 44

Azalatt a faluban vígan vannak az emberek. Szól a fúvós muzsika s vígan 
ropják a fiatal párok a tánczot.

,,Kerweih“  (búcsú, templomszentelési emlékünnep), ez a szó felvillanyozza 
a falu apraját-nagyját. ,,Kerweih’ im Hímmel und auf Érden46 (búcsú égen 
s földön) mondogatják. Ez ünnepet rendszerint a Szent Mihály-napját követő 
hetekben tartják meg. A  midőn már a mezei munkát mindenütt befejezték, 
a hombárok telve vannak Isten áldásával s a pinczékben erjed az idei bor, akkor 
az egész helység készül a Kerweihra. A  gyermekek új ruhát, czipőt kapnak, 
a házakat kívül s belül kitakarítják s befestik s az egész német ház ünnepi díszt 
ölt. Közelről s távolról eljönnek az ismerősök, barátok, rokonok. Vígan dalolják :
,,Drei Tag, drei Tag, gehn mer net Hem 66 (Három nap, három nap nem megyünk 
haza . . .) A ,,Szent Mihály kenyerét66, a „Küchelchet“  (kalács) hosszában a ter
mékenység jeléül meghasítva, mindenütt sütik. Becsülettel megfelelnek a libának 
is, s nem is találni e napon oly konyhát, a hol a sütőkemenczében a ,,Márton 
madara66, t. i. a liba nem énekelne. Azután ,,úszni66 akar s bizony nem átal- 
lanak e napon a szomjúságon felül is egy-két-kilencz pohárkával felhajtani.
Az esteli táncz azután újra kijózanít.

Szent Mihály napjának különben is fontos szerep jut. Ezen a napon fizetik 
az egyházi hivatalnokoknak, s községi alkalmazottaknak, a régi szokás szerint, 
a terményilletményeket. Ha zivatar jő Szent Mihály napján, azt mondják :
„Donnert dér Michel, —  viel Arbeit die Sichel.66 (Ha mennydörög Szent Mihály,
Sarlóra nagy munka vár.)

Majd meg a fonókra kerül a sor (Spinnstub), hol víg terefere s komoly 
mesemondás járja. XJjév persze a jó-kivánságok ideje. Vízkeresztkor (három 
király) a bethlehemesek járnak házról-házra. A  húshagyó kedd falun nagy 
vigalmak napja. Itt-ott divatban van még ma is az álarczos menet, mely abból 
áll, hogy a fiatalság tömegben megindúl afelé a ház felé, a melyben eladó leány 
van s a ház előtt rákezdi a ,,Hannagel han, Fastnacht geht an66 . . . kezdetű 
nótát, melyben bort és kalácsot kérnek.

A  fonókban, tánczvígalmakban s más összejöveteleiken az ifjak komolyabb A lakodalom 
ismeretséget is kötnek, mely a lakodalmat előkészíti. N agy nap a lakodalom 
napja, mely módosabb gazdáknál három napig is eltart. Előtte való vasárnapon 
járnak a vőfélyek, kik meghívják a vendégeket. A  vőfély-versben sok mindenről 
van szó, de ez egyikből sem maradhat ki : „Den Kirchgang helfen ehren, was 
Küch und Keller biet, verzehren.66 (A  templomi menetet megtisztelje, mit konyha 
s pincze nyújt, megízlelje.)

Tarka képet nyújt a lakodalmi menet. A  lakodalmi vendégek száma az 
illető parasztcsaládok jóléte szerint igazodik s 100— 500 személy között inga
dozik. A  lakodalmi napon nagy vigalom közepette elmegy az ifjúság a meny
asszonyért a szülői házhoz. Az első násznagy ékes rigmusokban bővelkedő szózatot 
tart az udvarban és a menyasszonyt a nászhoz kéri. Először felöltöztetett bábut 
hoznak ki, harsogó kaczaj mellett, de a násznagy, látszólag méltatlankodva, az 
igazi menyasszonyt kéri. Most egy mankón tipegő vén anyókát vezetnek elibe, 
mire a násznagy türelmetlenül fe lk iá lt ; „D ie  ist für Braut schon lángst zu alt
—  Auch ist ihr Blut gewiss schon kait, —  Schaut und schafft euch weg von hier,
—  Und bringt sofort die Rechte mir.‘4—  (Menyasszonynak vénecske ő kelme,
—  S bizonyára hideg a szerelme, —  Pusztúljon hát ki-ki innét szépen —  S a 
valódit hozzátok elébem.)

Végre kihozzák az igazi menyasszonyt. A  zene tussal fogadja, az ifjúság 
éljenez s a násznagy elmondja a mondókáját. Zene mellett vonúl azután az ifjú  
pár, az egész násznép kíséretében, a templomba. A  templom ajtajánál elhallgat 
a zene s a menyasszonytól búcsút vesznek játszó- s egykori iskolatársai, mind
egyik hosszú tarkaszínű szalaggal díszített kis virágcsokrot tűz keblére s hóm-
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Keresztelő.

Ráolvasás,
babonák.

Istenié lelem.

lokop csókolva, mondja jókívánságát: „G ieb Gott zufriednen Sinn, —  E ’ Haus 
voll^braver Kinn (K inder):46 —  (Á ldjon meg az Isten elégedettséggel, —  Tele 
legyen házad derék gyermeknéppel.)

A  vőlegény már inkább városias öltözetet visel, míg a menyasszonynak 
művirágokból összeállított fej díszén s tarka szalagokkal gazdagon díszített 
menyasszonyi ruháján helylyel-közzel még tartja magát a népies viselet. 
A  nászlakomán nincs hiány komoly s tréfás felköszöntőkben, melyek az öröm
szülőkre, az ifjú  párra s a lakodalmi vendégekre vonatkoznak. Fontos szerepe 
van a lakodalmi mulatozásnál a menyasszonyi táncznak, melyet minden férfi- 
vendég ellejt a menyasszonynyal.

A  házas-életet nyomon követi az élet komolysága. Öröm és fájdalom 
egymással kezet fognak. A  ház feje rendesen egy tiszteletreméltó pátriárka, 
ki lelki biztatást ad gyermekeinek, vasárnap délután felolvassa előttük az evan
géliumot. Ez az ú. n. ,,házi áhítat osság44, melyről az énekeskönyv sem maradhat 
el s mely? kegyes szokás különösen a protestánsoknál sok helyütt napjainkig 
fenntartotta magát.

A  keresztelést is rendesen nagy lakoma követi. A  komaasszony a keresz
telés után több napon át, naponként egy tyúkot, egy liter bort, 12 zsemlyét, rizst, 
czukrot, kávét, sáfránt s az első napon egyszer s mindenkorra egy liter pálinkát 
visz a gyermekágyas asszony házába. A  protestánsoknál gyakran 10— 12 házas
párt hívnak meg kérész tsz ülőkűl. Ilyenkor, mint valami nászmenet, vonúlnak 
a keresztelendő gyermekkel ünnepies harangzúgás között az Isten házába s onnét 
vissza a ,,Taufinb’s“  (Taufimbiss) keresztelői lakomához. Ezután 14 napig fel
váltva küldik a betegágyasnak az eledelt. A  kis gyermek részére azonkívül 
ád minden egyes pár 2— 4 koronát. A  gyermek azután 12 éves koráig minden 
karácsonyi s húsvéti ünnepek alkalmával ellátogat keresztszülőihez az ő ,,Sach44- 
jáért (ajándék), mely pénzből, gyümölcsből, czukorkából és süteményből áll. 
Elgondolható, hogy mennyi pénzt költenek • ilyenkor csak egy helységben is 
nyalánkságokra s játékszerekre.

A  nehéz megpróbáltatások idején az úgynevezett ördögűzést is gyakorol
ják, (Brancheln .) Minden betegségnél más és más formula szerint. Mikor pél- 
dáúl az ,,anyajegyet44 (Muttermai) akarják eltávolítani, akkor azt kívánja a 
formula, hogy éjfélkor keressen fel az illető olyan fát, mely először hoz termést, 
ennek a törzsén keresztet kell vágnia s abba három szeget ütnie s ha még ezen
felül egy miatyánkot elmond, feltétlenül elmúlik az anyajegy.

Ezeken kívül vannak czifrábbnál czifrább ráolvasási form ulák: lopás, tűz, 
vihar, zivatar és jégeső, marhavész s más Isten csapásai ellen. S itt is, miként a 
köznépnél egyáltalában, gyakran átlépik azt a határvonalat, mely hif és tudás 
között van. Az élénk népfantázia összevegyíti a természetest a természetfölöt
tivel s így nagy befolyást tulajdonítanak az álmoknak, látományoknak, az anti- 
krisztusnak, rossz szellemeknek és kísérteteknek, egyes emberek vagy egész 
családok életére. A  kártyából vagy kézből való jósolásnak is kiváló szerepe van 
s nagyban divatozik az amuletthordás stb. A  szerda és a péntek náluk is szeren
csétlen nap. Katalin napja is szerencsétlen nap, miért is nem jó ezen a napon 
semmiféle munkát kezdeni vagy végezni, ,,Zu Kathrein spannt mán nicht ein44 
(Katalin napján nem szabad befogatni.) mondják. Fábián és Sebestyén napján 
kalácsot sütnek, különben elviszi a vihar a ház tetejét. Január 2-án nem gyúj
tanak világosságot, mert ekkor körüljár a szerencsétlenség szekere s a hol 
világosság van, oda betér. Ha a házi eb a beteg ágya alá bújik, vagy ha hallják 
a kuvik hangját : ,,Kumm mit, kumm mit, Bring Hack und Schipp m it44 (Jöjj 
velem, jö jj velem, ásót s kapát hozz magaddal), ez halált jelent. A  kakukma- 
dártól tudakolják itt is éveik számát stb.

Azonban az Istenbe és a gondviselésébe vetett hit, a halál, sír, feltámadás 
s viszontlátás, gazdag népköltészetnek vált forrásává. Vannak nagyszámú v i
gasztaló mondásaik, az Istenbe vetett hittel telt elbeszéléseik, legendáik, imáik 
s dalaik. Ide iktatunk egyet : a síró anya panaszát, gyermeke sírjánál s azt a 
vigasztalást, melyet a népköltő a halottnak a szájába ad :

„Sie han dich rausgebrunge—  Mei einz’ger Troscht, den i’ hatt’ —  Mei Herz, des ischt zer- 
schprunge, —  Die Halit* leit drun’ in dein Grab.“

„Ach grein’ net liebschtes Mütterle, —  I ’ leb* un bin net tót, —  Mei Leib schláft still ira 
Grábele —  Die Seel, die ischt bei Gott“ .
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(A  mióta idehoztak téged, —  Anyád olyan vigasztalan, —  Szegény szívem meghasadt érted, 
—  S a fele a sírodba* van.

Ó ne sírj drága jó anyám, —  Gyermeked nem halt meg, de ól, —  A  sírban testem nyugszik 
csak, —  Lelkem ott van az Istennél !)

Tagadhatatlan, hogy a németektől lakott községek a vármegye legszebb, 
legtisztább s leggazdagabb községei közé tartoznak. A  hol egykoron rekety- 
tyések és mocsarak terűitek el beláthatatlan távolságokban, ott manapság ter
mékeny s jókarban tartott búza- s kukoriczaföldeket látunk s mindenütt virágzó 
jólétet, mely e telepít vényeknek jellegzetes, ismertető jele.

Jóllehet a bácskai németek eddigelé nem olvadtak egybe a bennszülött 
lakossággal, mindamellett minden erejükkel azon vannak, hogy anyanyelvűk 
mellett, a magyar államnyelvet is elsajátítsák. Fiaik közűi —  kiknek kiképez- 
tetésére nagy gondot fordítanak —  sokan előkelő állást foglalnak el mind a vár
megyében, mind az országban. S hogy jó hazafiak s hogy szívvel és lélekkel 
csüngnek édes hazájukon, azt bizonyára senki sem vonhatja kétségbe, a ki 
őket ismeri.
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Számuk.

Építkezés.

Ruházat.

A  Bács-Bodrog vármegyében lakó tótok összes száma 28.330 és a váro
sokban 1738 ; az egész lakosságnak nem egészen öt százaléka. Három járásban 
vannak nagyobb számmal, a hódságiban 7296-an, a palánkaiban 2355-en s az 
újvidékiben 17,136-an laknak. Három község tiszta tót lakosságú (90— 95;%) 
Bácsújfalu 2985, Dunagálos 2597, Petrőcz 7491 tót lakossal; négy községben a nép 
fele része, vagy több (50— 70%) tót : Liliomoson 1271, Pinczéden 2871, Kiszá- 
cson 3593, Kölpényben 1848-an. Jelentékenyebb számban (10— 30%) vannak 
még Dunacséb, ópalánka, Szilbács, Bajsa, Ü jfuttak községekben. Vallásuk 
főleg ág. evangélikus.

A  X V I I I .  század végén, jórészt a németekkel egy időben telepítették ide 
őket a vármegye déli részére a magyar felvidékről s a hol nagy tömegben élnek, 
máig megőrizték ősi nemzetiségi típusukat, de a hol elszóródtak, a németek és 
a szerbek népi jellegét veszik magukra.

Ma már a tótságnak sincsen színes néprajzi képe. A  czivilizáczió s a jó termő
föld áldásai, a melyek lehetővé teszik, hogy az élet és a kultúra áldásait bővebben 
élvezzék, mint a felvidéki ínséges hegyek között élő atyafiaik, egyre jobban 
elsimítják fa ji jellegüket és lassan egyszínűvé lesz Bács-Bodrog vármegyének 
sok népfajból összetett modern lakossága is.

Az utczák, házak, faluk olyanok, mint a többi szomszéd községekben. 
Vályogból, vertfalból s a jobb módúaké téglaalappal ép ü l; a tetőknél minden
felé megtaláljuk a csúcsfalat, am ely a régi épületeknél deszkából van, az újabbak
nál épített, esetleg a deszkafal van betapasztva és kimeszelve. A  fedőanyag a 
régi épületeknél nád, az újaknál mindenütt cserép. A  fedés síma, de itt-ott régi 
mód szerint garádos is akad. Az épület beosztása a rendes német típusú ház : 
első szoba, konyha, hátúlsó szoba, kamara, istálló egy végtiben, egy fedél alatt. 
Néha, kivált a régibb épületeknél, az istálló külön van építve, de a ház végibe. 
Szemben velük áll itt-ott a magtár, nyári konyhával és kamarával. Ritkán épí
tenek széles tornáczot, az újabb házaknál gyakran. Az ut ez ai szobát ,,predny ej ti 
szobe“ , a konyhát ,,pitvor“  s a hátúlsó szobát ,,zadnyejti szobe“  néven említik. 
Az első szoba a dísz-szoba s a hátúlsóban laknak. A  házak előtt az utcza felől 
kiskertek nincsenek; de egyik-másik községben, így Liliomoson, Ópalánkán 
stb. tót házak előtt is akadnak. A  ház külső falát, különösen az ablakok körűi s 
az ablakokon levő fatáblákat, a miket állandóan nyitva tartanak, szívesen czif- 
rázzák vörös, fehér, zöld, kék színekkel. A  mészbe is szeretnek kék festéket 
vegyíteni s itt-ott kék és vörös csillagokat pingálnak a ház homlokzatára. A  fal 
tövét kb. félméternyi, vagy 70 cmtrnyi magasságban körűlvonják s kék, zöld, 
vörös színekkel, kezdetleges ornamentikával díszítik. A  tornácz mennyezetét is 
szeretik kiczifrázni ugyanilyen módon, valamint, a hol vályogoszlopok vannak, 
azoknak a tövét és tetejét. Még mindenfelé kávás és gémes kútak vannak az 
udvarokon. A  kerítés deszkából vagy léczből készül és deszkakapuk vannak, 
egyszerű, fűrészkészítette díszszel. Az oszlopokon is van némi faragvány. Inkább 
festeni szeretik a kaput ugyanolyan rikító kék-vörös-zöld színekkel, mint a 
házat. Gyakori a barnára festett kapu, a melynek felső részére fehér csíkot 
mázolnak.

Ruházatuk a tót és szerb viselet vegyüléke. A  férfiak kissé felkunkorodó, 
keskeny karimájú kalapot viselnek ; fehér gyolcsingükre sötétkék posztóból
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pitykés mellényt ö ltenek ; szűk gatyájukat fehér harisnyába szorítják 
és papucsot viselnek. Vasárnap vékony fekete szövetből készült mellényt 
és kabátot vesznek f ö l ; a legények virágos bársonyból, a melyet ,,levesznek 
neveznek. Télen, a gatyára bélelt flanel-nadrágot húznak, a melyet leginkább 
pantalon-formában szabatnak s hozzá közönségesen bocskort, ünnepen czipőt 
viselnek. Legderekabb téli ruhadarab férfiaknál, nőknél egyaránt a sárgára 
kicserzett bőr-ködmön, a mely fekete, vörös és kék harasztkivarással van 
díszítve.

A  nők szűk pöndölyt viselnek testükön, az ing fölött s azt hetenkint váltják. 
Az ingváll ujja a könyök felett ujjnyi széles szalaggal van összehúzva. Az ingváll 
fölé mellénykét vesznek föl, a mely ezüstös, vagy aranyos zsinórral, kétujjnyi 
szélesen van körűlvarrva. A  pendely fölött három-négy, néha öt szoknyát visel
nek, négyrétből szabva. Ezekre felsőszoknyának az úgynevezett fodroskát 
veszik fel, mely virágos szövetből készül s alúl fodrokkal van megrakva. Ünnepnap 
a felső szoknya finomabb anyagból van, a gazdagabbaknál selyemből. A  szoknya 
fölött kötényt viselnek, hétköznap közönséges kékvászonból, a melynek dísze 
az alúl rávarrt szalag ; vasárnap selyemkötényt vagy szalagokkal dúsan, 
csíkosán televarrott színes kötényt kötnek ; a szalagok közötti részt még színes 
sújtással is díszítik. A  sújtás szív, rózsa, kereszt, fa, halfark stb. formákban van 
kivarrva. Télen mellény fö lött vattázott kabátot viselnek. A  ködmön a nőknél 
kezdi divatját múlni s helyette szürke nagykendőket viselnek, mint a sváb 
asszonyok. Az öregebb nők télen még mind ködmönben járnak. A  leányok 
vasárnap pártát viselnek, a mely 10— 20 arasznyi, széles vörös szalagból készül. 
Ünnepnap nagy, sárga selyemkendőt viselnek a mellény fölött, a melynek csücske 
a szoknya közepéig lelóg. Derekukat a szoknyák és a kötény fölött széles, kék, 
vörös, zöld szalaggal szorítják le, a mely hátúi térden alúl lelóg, lejjebb még, a 
szoknyájuknál, mert az alig ér tovább a térdüknél. A  nők ruhának, míg fiatalok, 
nagyon szeretik a vörös alapszínű kék, sárga, zöld virágos szöveteket, derékhez 
és mellényhez a fekete bársonyt, az idősebb nők ruhája teljesen fekete. Selymet 
különösen díszeknek és a becses selyemkendőknek használnak; bársonyból 
szoknyát is szívesen varrnak ; a módosabbak ünnepi ruhája egészen selyemből, 
bársonyból való. A  férfiak fényes fekete ,,ebelasztinbólu varratják a rendes 
ruhájukat, kivéve a ,,levestct, a mely apróvirágos feketebársonyból van. Láb
belinek a férfiak leginkább bőrpapucsot viselnek, fehér gyapjú-harisnyával, 
vasárnap a legények ránczos, az öregek símatorkos csizmát húznak, mezei mun
kára bocskorban járnak. A  nők lábbelije czifrább. A  lányok fekete gyapjú- 
harisnyára ezüsttel kivarrott bőr félczipőt húznak, az asszonyok télen közönséges 
bőrpapucsot, száraz időben kötött gyapjú-czipőt, vagy magukvarrta, czifrán 
díszített posztóczipőt viselnek. Nyáron, különösen a ház körűi, mind mezítláb 
vannak. Ékszert csak olcsófajtát viselnek, a lányok a nyakukba sokszorosan 
kerítenek kék, piros, zöld, sárgaszínű üveggyöngysorokat, régi húszasokkal 
váltogatva. A  módosabbak ezüst nyaklánczot vesznek arany kereszttel. A  kinek 
módjában van, az az aranytallérokat sem a ládafiában őrzi, hanem a nyakán. 
A  rézgyűrűktől sem idegenkednek, s ma már az olcsóbb aranygyűrűk is terjednek ; 
a legény szép arany, ezüst-óralánczot visel. A  csipkét a nők igen kedvelik, vala
mint a selyempántlikát is és dúsan használják ruhadísznek mind a kettőt. Kendői
ket, az ingvállat, kötényt, ruha alját, hímzéssel szeretik díszíteni.

Ünnepi, keresztelő, lakodalmi és temetési szokásokat ma már alig 
lehet külön elemekkel különböztetni meg a környékbeli magyar és szerb 
lakosság hasonló szokásaitól. Karácsonykor még megvan a betlehemjárás és 
karácsony előestéjén a gyerekek az ablak alatt énekelnek. Húsvétkor locso
lódnak, virágvasárnapon ,,kiszeliczát“ , egy feldíszített bábút hordoz végig 
a falun a legénynép. Május elsején nagy dáridó mellett májusfát állítanak a pap
nak, jegyzőnek, néhol a templom előtt. (Bácsújfalu, Kölpény.) A  nem ünnepi 
szokások között általános a fonóka, a melyről néhol azt lehetne mondani, hogy 
sajnosán virágzik. A  hol szőlők vannak, ott szüreti ünnepet is tartanak ; nyáron 
az aratás befejezését is szívesen ünnepük meg nagy mulatsággal. Szilbácson 
el nem mulasztják András-napkor az ólomöntést, sem az aczélhordást házról- 
házra, már t. i. azok, a kiket illet a dolog.

A  házasságkötésnél fo lyik le még ma is a legvígabb mulatozás, a lakodalom. 
Igaz ugyan, hogy a tótoknál is vége van már a régebbi háromnapos lakodalma-

Szokások.

Lakodalom.
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zásnak, de azért ők még mindig szeretik megadni a módját, ha csak bírják. 
A  házasságot szinte kivétel nélkül igen korán kötik, a legények 17— 18 éves 
korukban, mindig korengedélylyel, a leányok 16 éves korukban, vagyis 
mihelyt a törvény engedi. A  házasságnál ritkán szerepel főok gyanánt 
a fiatalok szerelme, inkább az anyagi érdek. Az öregek kötik gyerekeik 
között a házasságot. Mikor a legényke az apjától-anyjától megkapja az uta
sítást, ki legyen a jövendőbeli párja, elmegy hozzá, megkérdezi tőle : ,,Tetszem 
neked?“  „ Ig en “ , —  felel rá a leány, a ki szintén tudja már a sorsát. ,,Akarsz 
cselédem lenni?“  ,,Igen . . .“  Ezzel ők elintézték a maguk dolgát, a többi az 
öreg asszonyoké, ezek határozzák meg, mikor legyen az eljegyzés, mi legyen a 
jegy, mikor tartsák az esküvőt. Jön a „na zdávky“ , az eljegyzés, a melyre a 
menyasszony részéről az egész rokonság, a vőlegény részéről csak ő, meg a szülei 
hivatalosak. I t t  a vőlegény aprópénzben vagy tíz koronát önt a leány kötőjébe, 
ő pedig kap egy rézgyűrűt s a kalapjára egy irtózatos forgót, a mely pántlikából 
van s ezzel köteles az esküvő napjáig pompázni. Ezt azonban csak akkor kapja, 
ha „szemérem ellen nem vétett*‘ . A  menyasszony a templomba pártában jár. 
Nem erkölcsös az a szokás, hogy némely faluban az eljegyzés után ott marad a 
vőlegény s a kihirdetés 21 napja alatt már a lányos háznál lakik. A  lakodalomra 
két vőfély hívogat, ezek közűi az egyik nős, a másik nőtlen. Ez a szokás úgy fejlőd
hetett ki, hogy kevés a legény; mire valamelyik beletanulna a szokásba, már meg 
is házasodik. Virágosán, tele kulacscsal járják be a falut s hívogatnak a vőlegény 
részéről. A  menyasszonyéktól csak egy vőfély jár s az is kulacs nélkül.

A  lakodalom lefolyásában érdekesebb mozzanatok, hogy a vőlegényt, 
mikor a menyasszonyhoz indúl, s otthon előbb elbúcsúzik, egy törülközőre tér- 
depeltetik, úgy mondja a násznagy után búcsúztatóját, melyben megköszöni 
a szülői gondviselést s ígéri, hogy ezután is édes fiuk marad. Megcsókolja apja, 
anyja kezét és elmegy a násznéppel a menyasszony házához, a hol zárva az ajtó 
s úgy tesznek, mintha mit sem tudnának arról, mit akarnak a vendégek. A  meny
asszony kikérése után az épen úgy búcsúzik a szüleitől, mint a legény ke a magáéi
tól. Zeneszó mellett indúlnak a templomba, de a banda elmarad 80— 100 lépés
nyire a templomajtótól. A  lányos házhoz térnek vissza, egy kurta köszönésre s 
onnan mindnyájan fölkerekedve mennek a vőlegény házához. A  kapu előtt áll 
egy veder víz, azt az új asszonynak fel kell rúgnia, de úgy, hogy a lábát meg ne 
nedvesítse; az udvaron aprófa van szétszórva, azt fel kell szednie, s bevinnie a 
konyhába ; de az ajtóban útját állja az anyósa egy tányérka mézzel a kezében, 
azt neki meg kell ennie, hogy olyan jó legyen, mint a méz. Ekkor adja át a nász
nagy az asszonykát új családjának s aztán jön rögtön a táncz, a mely estig 
tart. Akkor terítenek, és kezdődik a nagy vacsora ; imával kezdik, végzik, 
sTközben vége-hossza nincs a dévajságnak. Utána újra táncz reggelig ; virradat
kor van a meny asszony táncz, a mikor a menyasszony mindenkivel tánczol 
egy fordulást s pénzt kap érte ; ilyenkor azt kell tennie, a mit a tánczosa kíván. 
Bajszát pödri, megcsókolja, olyan tánczot járnak, a milyet az akar. Adó van 
mindenre vetve, dohányzásra, ivásra. Szép summa szokott ebből összejönni, 
80— 120 korona, sőt több is. Reggelre átmennek ú, menyasszony házához s még 
ott is gyűjtenek vagy ennyit. A  rokonság között posajdeszt osztanak szét, külö
nösen a ,,radostnikÍC, a czifra menyasszonykalács való erre a czélra. A  vőlegény 
ajándékát a menyasszonyosháznál osztják szét, rögtön az esketés után, az új 
asszonyét csak másnap, a vőlegény házánál.

Ker^zteiés, A  keresztelés és temetés egyszerűen, az egyházi szertartásokkal fo lyik le.
1 ’ Egy keresztapát és egy keresztanyát hívnak s a keresztelés után ebédet vagy

ozsonnát adnak a néhány főnyi vendégnek, kik a legközelebbi rokonok közűi 
kerülnek ki. A  temetés is egyszerűen folyik le ; de megfigyelni való, hogy a te
metés után három éjjel kivilágítják a szobát és kenyeret, vizet tesznek az asztalra.

Babonák. Ma már nem nagyon babonásak ezek sem, bár az öregje, a régibb nem
zedék, tele volt minden tettében babonasággal. Most már csak egyes családok 
őrzik erősen régi babonás szokásaikat, épen úgy, mint a vallásosakat. Vannak 
azonban olyan általános babonáik, a melyeket nem felejtenek. íg y  napszállat 
után nem adnak ki semmit a házból, hogy azzal a szerencsét is ki ne adják : a 
kiadott dolog után a többi javak is elmennek. (Bácsújfalu.)

Elterjedt babona a kuruzslás. Pénteken új munkába nem kezdenek. 
Húsvéttől Űrnapig minden csütörtökön ünnepelnek, mert e napon a munka
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kárára fordúl az embernek, (őpalánka.) A  megígézésben hisznek s ez ellen vén 
asszonyok javasolnak, mint a sváboknál. (Dunacséb, Szilbács.) Hiszik, hogy 
éjfélkor kisértetek járnak s az ember ezeknek mindig ki van szolgáltatva, mert 
azok korlátlanul tehetnek ve le jé t vagy rosszat. (Dunagálos.) Szentestén temérdek 
a babona ; hogy a rossz szellemek a jószágnak ne árthassanak, az istállók és ólak 
ajtófélfáit három fokhagymából csinált kereszttel bedörzsölik. Karácsonykor 
az istállókat nem takarítják s erősen vallják, hogy karácsony éjtszakáján az 
állatok beszélgetnek egymással; de ezt az embernek nem szabad meghallania, 
mert szörnyet halna. Karácsony két napján a szobában szalma van a földre 
szórva. (Szilbács.) Fejfájásnak az az oka, kivált gyereknél, hogy valaki szemmel 
megverte. Zsarátnokot dobnak vízbe s ezzel a szenes vízzel mossa meg magát a 
beteg. Bizonyos kiütéseket a megfelelő szólással, imával, ráolvasással gyó
gyítanak.



Jelleságokaját * ^  bácsmegyei szerbek hazánk szebb népfajai közé tartoznak. Fejformájuk
inkább kerekded, mint hosszúkás. Orrtövük mélyen űl, nyílt és domború hom
lokuk alatt. Arczélüket, különösen az ívelt sasorr, élesmetszésűvé teszi. Szemük 
élénk kifejezésű, sűrű szemöldökkel beárnyékolva. Nyakuk erős és vastag, a 
mit két széles váll s arányos mell egészítenek ki. A  test és arcz színe többé
ke vésbé barna.

A  férfiak általában magasabbak, mint a nők, de ezek többnyire arczuk sza
bályosságával, szikrázó szemökkel, bőrük vakító színével, sötét és gyakran igen 
barna hajukkal tűnnek ki. A  világosszőke haj ritka náluk, de kék vagy szürke 
szemet gyakran találunk, barna testszín és fekete haj mellett.

A  nagyon rút és idomtalan fej, a kidomborodó pofacsont s az előrenyúló 
járom- és állcsont sohasem fordúl elő a bácskai szerbeknél.

Bizonyos nyugodt komolyság, nyíltszívűség, becsületesség és határtalan 
vendégszeretet minden igazi bácskai szerbnek kiváló jellemvonása. Gyakran 
heves és indulatos, forrón szeret és gyűlöl, de az álnok és kétszínű magaviselet 
idegen tőle. Vérmes természetű, könnyen lobbanó, de nem elég szívós és kitartó. 
Természeténél fogva hajlandó az indulatosságra, az erőszakoskodásra, de a 
számító furfang nem sajátsága.

A  ki méltánylással, becsüléssel és barátsággal van irántuk, a ki eszme- 
körűkhez alkalmazkodik és érzelmeiket méltatja : legott megnyeri ragaszkodá
sukat és szeretetüket.

Előadásában a szerb nép szereti a hasonlatot, példázó képeket. Sajátszerű jel
lemvonása : egymás hibáit, gyengéit elmés élczekkel ostorozni, egymásnak gúny
neveket adni és visszaadni.

Az újkor szelleme a bácskai szerbek életére, erkölcseire és szokásaira is 
módosítólag hatott. A  régi egyszerűség, a régi jó  erkölcsök itt-ott már veszen
dőben vannak. A  nagyzás és fényűzés a köznép között is lábrakapott, és bizonyos 
körökben a könnyelműség, a léhaság kezd elharapózni.

Máskülönben a bácskai szerb nép általában erkölcsös és vallásos, de sem 
nem vakbuzgó, sem nem türelmetlen.

a  szerb A  bácsmegyei szerbek nyelve a szláv testvérnyelvek között a legszebbek
n5clv‘ egyike. Tisztán és dallamosan csengő magánhangzóival, hajlékony és lágyan 

simuló, de a mellett határozott mássalhangzóival túlszárnyalja nemcsak az 
éj szaki és nyugati szláv, hanem a legközelebb álló szlovén és bolgár nyelvet is. 
Igen alkalmas mind lírai ömlengésekre, mind szónoki és epikai szárnyalásra.

Bácsvármegyének legdalosabb népe a szerb. A  dalt nemcsak szereti, hanem 
termeli is. Vendégszerető lévén, gyakori vendégeskedései alkalmával vendégeit 
is szívesen mulattatja dalaival, melyek szerelemről, barátságról, hűségről, hősies
ségről szólanak, a népköltészet üde közvetetlenségével.

Népköltés. De nemcsak a bácskai férfiaknak, hanem a nőknek is nagyon eleven érzékük
van az ének és költészet iránt. Ajkaikon a népdalok egész kincstára él. Dallal 
teszik maguknak a napi munka terhét is könnyebbé.

A  ki szép nyári, hold világos estéken halad végig Bács vármegye valamelyik 
falujának utczáján, a házakból egy-egy dal hangzik feléje. Egyszerű, víg, néha 
mélabús a dal, melyet szerb leányok énekelnek. E dalokban az idilli vonások üdék, 
egyszerűek és megkapok. Epigrammatikus villanatuk igen ügyesen pattan elő.

4. SZERBEK.
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Figyeljük csak meg ezt a románczot, mely nem is épen a legkiválóbbak 
közűi való :

Három leány dinnyét vetett s hogy megérett, valamelyik pákosz legény 
ellopta. A  leányok elfogják s törvényt tartanak fölötte. Az egyik javasolja : „Mes- 
sük fel a torkát !“  —  „Nem  vagyok én bárány, hogy levágjatok,44 —  feleli hety
kén a legény. —  „Tűzbe vessük,44 —  mondja a második. —  „Nem  érek én 
aranyat,44 (mert csak ezt szokták a tűzbe dobni) védekezik a legény. A  har
madik, a szép Milka, fára akarja akasztani. —  „Igen, igen,44 —  feleli az ifjú : 
„Akasszatok a leggonoszabb fára, gonosz fára, Milka szép nyakára.44

A  bácskai szerb nép legszebb és legkedvesebb foglalkozásai közé tartozik Mesemondás, 

a meseköltészet, mesemondás.
Hol volt, hol nem volt, az operencziás tengeren is túl volt, kidőlt-bedőlt 

kemenczének egy csepp oldala sem volt, mégis tizenkét sorjában sült meg benne 
a töpörtyűs pogácsa. —  Ilyform a bevezetés után a mesemondó elvisz bennünket 
Meseországba, beszél aranyos hajú tündérekről, hableányokról, elátkozott 
királyfiakról, csengő baraczkról, beszélő körtéről, mosolygó almáról stb.

A  szerb népmesék jellemvonása : az elbeszélés egyszerű folyama, a kere
setlen naivitás s a valódi humor varázsa, a csak odavetett, de annál jellemzőbb 
rajz, a hangulat bizonyos zavartalan egysége, naiv természetessége, a nyelv 
pongyola bája, szeszélye, festőisége s a kifejezések sajátossága.

A  szerb népmeséknek majdnem mindegyike egy-egy magyarázatot ád, hogy 
megértsük a kies rónaságokon rezgő dalokat, az ott elömlő könnyeket, az ott 
kitörő vidámságot és az ott búsuló némaságot.

Tüzetes összehasonlítások, más nemzetek népmesekincseivel, még becse
sebbé teszik a szerb népmeséket, melyekről Grimm, sok más német tudóssal 
egyetértőén, azt állította, hogy „szerb népmeséket, a bennök nyilatkozó 
érzelem gyöngédségére, bensőségére és sajátszerű bájára, hasonlítani sem lehet 
sok más nép meséihez.44

A  szerbek közmondásaiban tárúlnak fel előttünk a szerb nép bölcselmi Közmondások, 

világának tapasztalás útján szerzett nyilvánulásai, a józan ész, az életbölcsesség 
és a nevelés elvei. E közmondásokban a szerb nép valláserkölcsi érzelme, öröme, 
bánata, humora, élcze, gúnyja, vallásos hite, az Istenben való feltétlen és ren
díthetetlen bizalma, a legszabatosabban nyertek kifejezést.

Száz és egynéhány közmondás csakis az Istenről szól.
Példáúl : Ha Isten nem segít, ne fohászkodjál a szentekhez. —  Látja  az 

Isten a mennyországból, kinek mire van szüksége. —  Hasztalan az ember ipar- 
kodása, ha nem járúl hozzá Isten áldása. —  Kinek Isten a barátja, annak a 
szentjei is azok. —  Bajban Istenhez, baj után Istentől. —  Isten nélkül a küszöbig 
sem. —  Látja  Isten a magasból a szükséget.—  Továbbá : Az Istenbe vetett 
hit : az emberiség fenntartója ; a családi élet talpköve : a tiszta erkölcs.

A  bácsmegyei szerb nép a legszívesebben a mezei gazdasággal és állat- Foglalkozások, 

tenyésztéssel foglalkozik, de a mesterségektől sem idegenkedik. A  gyárakban 
is kiállja a versenyt más munkásokkal. Nagy hajlamot mutat a kereskedelem
hez is. Ha kell, erősen tud dolgozni, és aratáskor túltesz bárkin is, de mikor nem 
sürgős a munka, akkor henyélni is szeret.

A  bácskai szerb rátartós. A  kaputos úrnak, ha nem ismeri, nem süvegei.
Semmi felsőbbséget nem érezvén maga fölött, a szolga is pipaszóval, kalap alatt 
beszél a gazdával, minden feszély nélkül, de nem hetvenkedésből, hanem 
emberi méltóságból, mely szerint embertársában csak testvérét látja.

Forró a szeretete és gyűlölete, barátsága és ellenségeskedése, de törhetetlen Bosszúvágy, 

a bosszúvágya is. „Megbosszulom magamat, ha nem üdvözülök is,44 —  mondja 
a szerb közmondás.

E rút jellemvonás a nőkben is megvan. Ha kedvesük megcsalja, vagy 
elhagyja őket, vén jósnőkhöz és kuruzslókhoz fordúlnak s az ezektől nyert itallal 
vagy szerrel úgy vesznek bosszút kedveseiken, hogy örökre megcsúfitják, vagy 
nyomorékká teszik őket.

A  borivás szintén szenvedélye a bácsmegyei szerbnek, és társas összejőve- a  konyha és 

telek soha ivás nélkül —  még a halotti torokat sem véve ki, —  nem képzelhetők. pincZteteZere’ 
Ilyenkor éjtszakán át járja az egymásra köszöntés, és a legnagyobb sértésnek 
tekintik a poharat el nem fogadni s ki nem inni. Még látogatáskor is néhány pohár 
bort rá nem köszönteni a vendégre annyi, mint a vendégszeretetet megsérteni.
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Gazdálkodás.

Háziipar.

Viselet.

A  szerbek szeretika jó konyhát. Dicséretet érdemelnek a szerb gazdasszonyok, 
kik a szerb konyhát oda fejlesztették, honnan azt igen sok részben már más 
népek és nemzetek átvették. Magyarországon túl, példáúl, még csak fogalma 
sincs senkinek arról, hogy miféle paradicsomi ételekké tudják a szerb nők át
alakítani a boldogasszony képét viselő búzaszemet.

Valamennyi szerb étel között első helyen áll a ,,szerb pita“ , melynek 
készítéséhez különös talentum kívántatik.

Készítési módja a következő : A  gyúrt tésztát fátyol-vékonyságra kell 
elnyújtani ; akkor nem úgy, mint a rétest, azon nyersen behinteni, összegön
gyölíteni, hanem előbb félig megszikkasztani, azután mindenféle húsneműeket 
apróra összevagdalni, kemény tojássárgáját, törött fehér borsot közéje kevern i; 
az egyik tésztalapot ezzel behinteni, tollhegyével tejfelt ráfecskendeni, a másik 
vékony tésztapatyolatot ráborítani; az előbbi eljárást megismételni, míg véges
végűi az összerakott lapokból valóságos könyvfüzet lesz. Régibb időkben egy 
szerb leány sem mehetett férjhez mindaddig, míg a pita készítési módját el 
nem sajátította.

Oly vidékeken, a hol nagy a határ s a tanyai gazdálkodás divatozik, a férfiak 
és a nők tavasztól késő őszig rendesen kinn vannak a tanyán és a mezei munkával 
foglalkoznak. Csak miután a kukoriczatörést s az őszi szántást elvégezték, kerül
nek haza a házhoz.

Az öregek menyei nyaranta a tanyán soros hetesek, s mint ilyeneket ,,redu- 
sáknak“  nevezik, kik dolgukat egymás között megosztva, azokban egymást 
felváltják. A  melyik tehát e héten át főz és kenyeret süt, a másikon túrót, vajat 
készít, s így megy tovább, míg ők is átadják munkájukat az ő menyeiknek.

Az új menyecskék a féregnél is kisebbek a házban. Engedelmesek, a ház
belieknek kedvében járnak, serények, nyájas kedélyűek, korán kelők, későn 
fekvők, otthonülők, alázatosak és szemérmesek.

A  bácskai szerb nők ügyesek a kézimunkákban. A  háziipar minden ágát 
szorgalmasan mívelik s a régi hagyományokat nemcsak gondosan fönntartják, 
hanem tovább is fejlesztik.

Szinte csodálatraméltó a szerb nők művészeti hajlama és tevékenysége 
a háziipar majdnem minden ágában. Bizonyítják ezt a szerb nők legfinomabb 
ízléssel párosúlt hímzései, len- és gyapjúfonásai, vászonszövései s a tyilim  nevű 
csinos asztal-, padló-, ágy- és falszőnyegek elkészítése.

A  színek vegyítéséhez művészileg értenek. K ivá ló  formaérzékük van. 
Az alakok összeállításában kifogyhatatlanok. Nem tanítja őket senki. Ez velük 
született tehetség, melyet az anya leányának hagy örökbe és így száll ivadékról- 
ivadékra.

K iváló  ügyességet és ízlést tanúsítanak a kendők és törülközők hímzésében. 
Arany-, ezüst- és selyemszálakat vegyesen használnak. Néha színarany- és ezüst, 
máskor csupán selyemszálakból készítik az egész munkát. A  selyemből vagy 
félselyemből készített ingeket is a legszebb és legdrágább hímzésekkel látják el. 
Ez ingek többnyire finom, átlátszó, patyolatszerű szövetből állanak ; de vannak 
finom selyem- és aranyszálakkal vegyesen átszőtt szövetek (szádi, tyertyelije), 
melyeket különösen alúl és a felső szegélyüknél gazdag arany hímzés ékesít.

Midőn Szász Károly, a kiváló író és költő, az 1884-iki szerb női háziipar- 
kiállítást TJjvidéken megtekintette, e szavakat intézte e sorok írójához : ,,Ezen a 
kiállításon van néhány száz tyilim  (szőnyeg) és szinte százakra menő hímzett 
munka. Első tekintetre úgy látszik, mintha e munkák egymáshoz hasonlítanának, 
de mélyebb megfigyelés után bátran mondhatjuk, hogy egyik sem hasonlít a 
másikhoz. Minden munka egyaránt önálló, díszes. Ez legfőbb bizonyítéka annak, 
hogy a szerb nép valódi költői ihlettel megáldott nép, és hogy minden szerb 
nő kézimunkáját lelkének fénysugaraival díszíti fel. A  szerb nők kézimunkája 
bátran kiállhatja a versenyt minden más női kézimunkával a világon/4

A  szerbek ruházata az egyes vidékek s a különféle néposztályok szerint 
különbözik egymástól. Nyáron a férfiak rendesen csak bő vászongatyát és inget 
viselnek, melyet öv szorít a derékhoz. Az ingre sötétkék vagy fekete posztó
mellényt és az időjárás szerint ujjast (dolama) vagy ködmönt öltenek. Az ujjas 
sötétkék vagy fekete posztóból készül. Fejükön kisebb-nagyobb karimájú kalapot 
vagy bőrsipkát, lábukon bocskort, vagy hosszúszárú csizmát viselnek. Felső 
öltönyük a báránybőrből készült suba vagy bunda, melyet gyakran —  különösen
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esőben és a szegényeknél más időben is —  a fehér abaposztóból készült szűr he
lyettesít, melynek négyszögletű gallérja veres vagy kék posztóval van beszegve.
A  módosabb gazdák többnyire sötétkék vagy feketeszínű posztóruhát viselnek, 
mely ezüstgombos dolmányból, ezüstgombos mellényből, szűk nadrágból áll, 
mely a csizma szárába nyúlik be. A  dolmány rendesen a csípőig ér. Hasonló 
dolmányt bőrből is készítenek, vagy a posztót báránybőrrel bélelik és prémezik.

A  nők öltözete néhány évtized óta sokat változott. Mai nap már a vászon
cselédek is nagyon kapnak azon, a mi divatos. A  nők ruházata most már pazarúl 
ékes s általában a nők fényűzésre hajlók. A  ruha szabása, varrása, ékítése és 
sujtásozása csinos, díszes. A  színek néha rikítók, de a színek összhangzásba 
hozatala és a díszítés jóízlésről tanúskodik. Aranyhímzéssel gazdagon ékített 
fehér ing, öv és díszes rojtokkal szegett kötény (pregacsa, keczelya) az egyszerű 
és leggyakoribb öltözet ; a virággal és gyöngyökkel ékített fej dísz az öltözet 
kiegészítő része. A  nyakék fényes és gazdag ; csupa aranyból, nagyobb és kisebb 
aranypénzekből és gyöngyökből áll.

Hajukat a leányok simára fésülve, kontyba kötik. A  fiatal asszonyok 
ünnepnapon aranycsipkékből, vagy díszes aranyszövetből készített fejkötőt 
(ubradács, párta) tesznek fel. Hétköznap, ha a házból kimennek, gyakran meg 
csak lencsés kendővel kötik be fejőket, de vasárnap fekete vagy tarka, értékes 
nagy kendőben s újabb időben selyemruhában jelennek meg.

Általában nemcsak a városokban, hanem faluhelyen is a leányok és az 
asszonyok az úri nők divatos öltözékét szeretik utánozni. Ma már sok helyen 
vattás szoknyát, selyemkendőt és selyemruhát viselnek, s harisnyát és topánkát.

Díszes szerb öltözetet már csak ritka ünnepi alkalommal lehet látni a 
városokban. Annak alkotórészei : apró kis fej kötő, aranyos csipkéből, vagy ara
nyos, ezüstös, hímes szövetből, gazdag hímzetű, hosszú, hátúi lelógó fátyol, 
a mellet csak félig eltakaró vállfűző, mely elül gyöngyfűzérrel van gazdagon 
megrakva ; deréköv gyöngyből, vagy aranyos szövetből, finom csipkéből való 
ingujj, mely aranyos szalaggal vagy gyöngyfüzérrel van lekötve ; végre fehér 
csipkéből vagy aranyos hímzetű fekete kelméből való kis kötényke s gazdagon 
ékesített selyemczipő.

A  szerb nő szeret feltűnni szépségével, sok szép ruhájával. Ebből erkölcsi 
s anyagi sűlyedés származik a szerb népnél, mely, hogy leányai fényűzésének 
eleget tehessen, néha ingóságaitól és ekéitől válik meg, a mi legtöbbször végső 
romlását is okozza egy-egy családnak. Szerencséjük azonban, hogy e fényűzést 
csak férjhez menő leányaiknál gyakorolják. A  férjezettek már takarékosabbak.

A  szerbek családi és társadalmi szervezetének alapjáúl szolgált ezelőtt Házközösség, 
az a sajátságos intézmény, mely zadruga (házközösség) név alatt, a délszláv 
törzseknél még ma is fennáll. A  zádruga oly szövetkezet vagy egyesület volt. 
mely rendesen vérségi kötelékkel egymáshoz kapcsolt több vagy kevesebb 
egyént foglalt magában. Az ily  zádrugában az egész vagyont közösen kezelték 
s az egyes tagok munkája és szerzeménye a közösség javát mozdította elő s annak 
vagyonát öregbítette. Közösek voltak az egyesület fenntartási költségei is, 
s valamennyien, a kik a zádrugához tartoztak, ugyanazon a telken éltek együtt.

A  zádruga ügyeit majdnem korlátlan hatalommal vezette egy férfi, kit a 
többiek e tisztre szabadon választottak.

A  választás bármelyik tagra, a legfiatalabbra is, eshetett ; de azért rendesen 
a legtöbb tapasztalattal bíró legidősebbet szokták megválasztani. Ebből eredt 
a sztaresina elnevezés, mely öreget jelent s mely a délszlávoknál még ma is 
a nagyobb hatalom birtokosát jelzi. A  sztaresinának döntő szava volt az egész 
házközösség ügyeiben. Ö osztotta szét az egyes lakásrészeket a családtagok 
között és ő osztotta be a munkaidőt.

A  zádruga tagjai, a közösség és a sztaresina nagy hatalma mellett sem vesz
tették el sem személyes önállóságukat, sem birtoklási jogukat. A  közös vagyonban 
minden tagnak egyenlő része volt, s e mellett még magánvagyont is szerezhetett, 
melylyel azután tetszése szerint rendelkezhetett. A  zádruga nem volt mereven, 
elzárkózó társaság. K i is lehetett abból lépni, valamint új tagokat is lehetett be
fogadni. A  házközösségben nagyon egyszerű volt az élet s csaknem minden 
szükségletet a házi ipar fedezett. Ez intézmény most már hanyatlófélben van.

A  volt sajkások kerületében virágzott az leginkább, egész a legújabb időkig, 
midőn hazai törvényeink újabb intézkedései a házközösséget megszűntették.

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bács-Bodrog vármegye. 19
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A lakóház.

Keresztelő.

Leány vásár.

Bácsvármegye némely vidékén azonban szokásban van most is, hogy a fele- 
séges fiúk, apjuk halála után, gyakran együtt maradnak az apai házban, nem 
osztják el a birtokot, hanem a legöregebb testvér gondoskodása alatt élnek.

A  kisebb testvér az öregebbet megbecsüli, kendnek szólítja, nemkülönben 
a nő férjét s mások előtt urának (goszpodáru mój) nevezi. A  ház atyja csakugyan 
úr a családban, de korántsem zsarnok. A  leány a nálánál kisebbkorú legényt 
öcsémuramozza, az idősebbet bátyámozza, ezek pedig a leányt tegezik, galambom
nak, rózsámnak, lelkemnek nevezik.

A  szerbek rendesen a háztelkük hosszában, vastagon vert fallal és nádtető
vel építik lakóházukat. Íg y  biztosítják maguknak télen a meleg, nyáron a hűvös 
szobát. A  módosabb szerbek a közbeeső konyhával elkülönzött egy nagyobb 
és két kisebb szobából álló lakást építenek. A  két kisebb szoba közűi az egyik 
vendégszoba szokott lenni.

A  ház berendezése igen egyszerű : egy asztal, székek, ládák, a padlásig érő 
párnás, dunyhás ágyak és néhány szekrény. Ennyiből áll a bútorzat. A  falak 
meg a kemencze mellett széles padok vannak, melyek télen gyakran fekvőhelyül 
is szolgálnak. A  nagyobb utczai szoba két ablaka között áll az asztal. Fölötte 
a család védőszentjének a képe függ, mely alatt a védőszent nevenapján, vagy 
nagyobb ünnepek alkalmával mécses ég. A  gazdagabbaknak külön bejáratú 
vendégszobájuk is van. A  ház előtt, annak udvari része felül, félfödelű tornácz 
fut végig, a melyről meglehetős magas küszöbön át léphetni a konyhába vagy 
a szobába, melynek padlója rendesen lesulykolt agyagból van. A  háznak egyet
len dísze a tisztaság.

A  szerb építkezés sajátossága a telek utczai vonalában egy vagy két emeletre 
téglából épített és cseréppel födött magtár. Ez a bácskai szerb ember kincsesháza, 
ebben halmozza fel a családja munkás kezével s verítékével nyert termését.

Az udvart sövény veszi körűi, a mely mögött rendesen zöldséges és gyü
mölcsös kert virúl. A  háztulajdonos vagyoni állapota és szükségletei szerint 
rendezkedik be.

A  bácskai szerbek népszokásai között első helyen említjük a keresztelőt 
(krsténye). A  mint az új családtag világra jön, az apa rendesen volt násznagyá
hoz siet, tisztelete mellett bocsánatért esedezik, hogy alkalmatlankodik, s arra 
kéri, hogy legyen tanúja az újszülött megkereszteltetésének. A  meghívást ren
desen elfogadja a koma s a házhoz megy keresztvízre vinni a gyermeket. A  ke
resztelés után a koma ismét a házhoz megy s ott az úgynevezett keresztelési 
pénzt átadja a gyermekágyas asszonynak, a ki azon leginkább ingre való vásznat 
szokott venni gyermekének.

A  tehetősebbek, gyermekök keresztelője alkalmával, közelebbi rokonaikat, 
jó barátaikat is meg szokták vendégelni. Minden vendégnek minden ételből 
kell valamit ennie, hogy a gyermek, ha máj dán felserdűl, ételben-italban finnyás 
és válogatós ne legyen. A z apa, különösen ha a gyermek fiú, a pazarlásig bő
kezű, kínálásban fáradhatatlan. A  vendégek kedvükre kimulatván magukat, 
az anyára és gyermekére, az atyára és az egész házra pazarúl szórt áldáskíváná
sok között, dalolva szétoszlanak. A  keresztkoma távozik utoljára.

A  gyermek kezére és nyakára szalagot kötnek, a melybe sót vagy hagymát 
tekernek, hogy a gonosz szem ne lehessen ártalmára. A  gyermekre, hogy meg 
ne ronthassák szemmel, fordítva adják reá a ruhát.

Leányvásár (jakuba, veridba). Némely helyen az év egyik vasárnapján, 
tavaszkor vagy őszkor, valóságos vásárt csapnak az e czélból összejött legények 
és leányok, kiknek, mivel a szállásokon elszórva élnek, egyébkor nem igen van 
alkalmuk találkozni és megismerkedni. A  leányok és legények ez alkalommal 
díszes ruhában jelennek meg. R övid  társalkodás után egyszerre megcsendülnek 
a kólótáncz melódiái. K i-k i párt keres és azután nagy körben járják a kólót.

Táncz közben megjelennek a házasulandó legények szülei vagy legközelebbi 
rokonai s a kóló közepére állván, ott fiaik vagy rokonuk számára jövendőbelit 
szemelnek ki, kit egy alma átadásával, melybe arany- vagy ezüstpénz van 
benyomva, fiuk vagy rokonuk számára eljegyeznek. Egy héttel később azután 
a legény meg is kéreti a kiválasztott leányt. Ha a leánynak adott alma ketté 
vágva az asztalon fekszik, jele annak, hogy a leány hajlandó az élet minden örö
mét és bánatát a legénynyel megosztani. Ha pedig az alma egészben marad, 
akkor visszaadja, vagyis a legényt visszautasítja.
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A  leányszöktetés (uszkákánye) régi szokás a szerb népnél, de többnyire 
csak a szegényebb sorsúak között. A  leány ugyanis, kit szülei nem akartak 
odaadni szíve választottjához, egyszer csak titkon elhagyja a szülei házat és 
kedveséhez megy, a kinek erre a lépésre rábeszélnie sikerűit a leányt. Ez nem 
igen okoz feltűnést. Hisz szegény a leány, a legény is az, s az egyik fél sem tudja 
a rendes kiházasításhoz szükséges kiadásokat fedezni, üyképen pedig segítve 
van a bajon, mert egyik fél sem köteles ily  esetben költekezni, hanem néhány 
nap vagy hét után csendben elvégzik az esküvőt. Érdekessé teszi azonban ezt az, 
hogy a leány megszökése előtt dalban figyelmezteti szü leit: Köteles a leány 
—  Szüleit szeretni, —  De kedvesét egész — A  sírig követn i!

Mit tegyen ily  esetben a szülő? Utóvégre is beleegyezik a megesketésbe 
és ipám és vöm uram között helyre áll a béke.

A  leányráblás (otmica) is előfordúl néha. Ha a leány nem akar valamely 
legényhez nőül menni, ez kapja magát és erővel is elviszi. Néhány társával kocsira 
űl, fonóba megy s körűlhízelgi a leányt. A  leány rosszat nem gyanítva, kikíséri 
őket a fonóból. Künn aztán ölbe kapják, kocsira ülnek vele és elhajtanak vala
mely szomszéd faluba rokonukhoz, vagy ismerősükhöz, mert bizonyos, hogy a 
leányt a legény házánál fogják keresni. A  legény mindent elkövet, hogy a leány
nak a szívét megnyerje. Ha ez sikerűi, akkor a leány az apát és leendő férjét 
kibékíti, de ha nem sikerűi, rendesen pör támad belőle. A  szülők törvényesen 
keresik gyermeküket és szigorúan követelik a leányrabló megbüntetését. Ha 
a rablás a leány akaratából történt, könnyű a dolog : a szülők kénytelen-kelletlen 
beleegyeznek, hogy a leányuk férjhez menjen ahhoz, a kit szeret.

A  késő ősz beálltával a szerb leányok ma az egyik, holnap a másik háznál 
gyűlnek össze fonni. Ez összejövetelt préló-nsk nevezik. Az összegyűlt leányok 
vidám énekszó mellett szorgalmasan fonnak. Folytonos tréfa, kaczagás, mese- 
mondás, találós mesék feladása közben orsójuk pereg, szájuk cseveg, unalmat 
kerget, jó kedvet gerjeszt.

Egy csapat legény megy az utcza közepén, a dudással együtt. Ha az egyik 
vagy másik legényt szerelmi bú bántja, szomorúan énekli : ,,Hej i umrétyu, 
zaboravit nétyu !“  (Meg is halok, még sem felejtem e l !) A  dalos legény azonban 
csakhamar elhallgat, mert itt a ház, a hol a prélót tartják, s ő ott nem akar szo
morúnak látszani. A  legények befordúlnak a házba. A  dudás, a mint a szobába 
ér, mindjárt fú jja a kólót. A  leányok tánczra kelnek a legényekkel. A  táncz után 
a leányok dalra fakadnak. A  kinek szerelmét viszonozzák : kedveséről énekel. 
Egy ily  énekben többi között'azt mondj aa leány, hogy kedvese messze országokra 
ment mulatni, hol hűségét próbára tették, melyet azonban vitézül k iá llo tt ; 
bár gazdag és szép leány ígérte neki kezét, ő azzal felelt : ,,Blága imám, drágu 
imám, lepsu nego sto szi ti !“  (Van kincsem, van kedvesem, szebb mint te !)

A  megvetett, a megcsalt szerelmű leány pedig rettentő átkokat szór a 
hűtlenre : ! |

Kivirágzott a kis meggyfa, —  Lesz rajt’ meggyecske, —  Ü l alatta egy kis lányka, —  Vele 
kedvese.

Kis madárka repült, repült, —  S vígan csicsergett, —  Messze szállva, más házába, —  A  fejük
felett.

Hallgaódes, haliga kedves,— H ogy mit csicsereg ? —  Hogy ón nálad, —  mond az ifjú , —  
Majd szebb nőt veszek.

Erre a sértett női büszkeség ily  átkokra fakad :
Vágy hát olyat, ón nem bánom, —  Isten bocsássa, —  Édes anyád vakúljon meg, —  Menyét 

ne lóesa. —  Dőljenek ki jó lovaid, —  H a  hozzák haza, —  Te Lbeléd meg üssön végre —  Az 
Isten nyila.

I ly  beszédre, persze, a kiben jó lélek van, megrémül. Íg y  van ez e dalban is. 
A  legény szájába adott mentség így szól :

Hallgass édes, hallgass kedves, —  Az csak tréfa volt, —  N e  higyj abból, a mit mondtam, —  
Ne egy árva szót.

A  megcsalt szerelem azonban nem ismer könyőrületet. Játszani a szívvel 
nem lehet, s a leány így felel a legény mentségére :

Áll egy fa a Duna partján, —  Másik —  tengeren, —  Majd ha ezek ölelkeznek, —  Akkor te
velem !

Íg y  dalolás, táncz és találós mesék feladása között halad az idő vagy éjfélig* 
mikor a leányok hazamennek.

Leányszök-
tetés.

Leányráblás,

A  fonó.

19*
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Vendéglátás.

Lakodalmi
szokások.

A  feladott találós mesékben van tudatos elmésség. Némelyik pedig hatá
rozottan szellemes. Példáúl : Mikor van az egész falu egy akaraton? (A  templom
ból kimenetkor.) K i ordított olyat, hogy az egész világ meghallotta? (A  szamár 
Noé bárkájában.) Mi megy át a vízen híd nélkül, csónak nélkül, árnyék nélkül? 
(A  hang.) Hány kenyér sül esztendeig a kemenczében? (Egy sem.) Milyen ekével 
szántottak legelőbb? (Ü j ekével.) Mi nem lesz vizesebb, ha a vízbe esik? (Az eső.) 
Erdőn lettem, megölettem, halva éneklővé lettem? (Hegedű.) Erdőben nőtt, 
réten legelt, vas szája van? (Duda.) Kisebb az egérnél, magasabb a háznál, 
keserűbb a méregnél, édesebb a méznél? (Dió.) M it vesz az ember a vásárban 
legelőször? (Lélegzetet.) Milyen fa nélkül nem lehet el az erdő? (Szélső fa nélkül.)

íg y  töltik a szerb leányok és legények a fonóban a hosszú őszi és téli estéket. 
Fonnak a leányok, mesélnek a legények, találós meséket adnak fel egymásnak 
megfejtés végett, játszva kiismerik egymást, kitanúlják egymás természetét 
és hajlamait. A  házasodni akaró legények ott tartanak szemlét a falusi szépek 
felett, ott választanak maguknak feleséget.

Vendéglátás. (Poszélo.) A  szerb nép búslakodásra hajló lelkülete mintegy 
megkívánja, hogy évközben néha néhány víg napot is lásson. Ilyen a poszélo is, 
midőn valamely szerb gazda rokonait, barátait és jó ismerőseit összehívja, hogy 
velük néhány kedélyes órát töltsön, s egészségökre bort igyék. Hogy a gazda 
vendégeinek kedvében járjon, elhozatja a mellőzhetetlen dudás mellett, a tam- 
burásokat is. A  gazda két kezére támaszkodva, figyelmesen hallgatja őket, s 
elmerengene zenéjükön, dalaikon tán ítéletnapig is, ha a vendégek nem figyel
meztetnék : ,,Domatyine drági, doneszder nam dobra vina iz podruma.“  (Drága 
gazdánk, bort hozass a pinezéből, még pedig a javából.) Majd a felköszöntések 
sora kezdődik : ,,Pi, brate, pi, al sze ne opi !“  (Igyá l barátom, igyál, de le ne idd 
magad !) A  hány csöpp bor öblíti torkodat, annyi évig élj !

Majd a gazda felszólítja a menyét, meg a leányait, ha vannak, hogy éne
keljenek valamit. A  felszólítottak azután kis huzakodás után, rágyújtanak 
szebbnél-szebb dalokra.

E közben reggel felé jár az idő. A  vendégek menni akarnak. A  gazda azonban 
marasztalja őket. Feleletül a marasztalásra a vendégek kórusban éneklik, hogy:

Kiki poharat kezébe, —  Gazda ! Bort vendég elébe ! —  Igyunk hajnalhasadtáig, —  Jó bo
rodnak elfogytáig. —  Aztán, gazda, jó éjszakát ! —  Holnap ismét látjuk egymást !

Megtörténik, hogy az ilyen vendéglátás több napig eltart, a mi nem vehető 
rossz néven az olyan gazdától, ki egész éven át fáradhatatlanúl dolgozik,

A  bácskai szerb lakodalmi szokások a következők : A  bácskai szerbek ren
desen korán nősülnek. A  házasságkötéshez való alkalom vagy úgy keletkezik, 
hogy a legény valamely leánynyal a prélón vagy a kólótáncz közben megismer
kedve, személyes vonzalomból kéreti meg feleségűi, vagy, hogy a házasságkötést 
gazdasági és társadalmi érdekből az apa kívánja. Ez utóbbi esetben az apa 
rendesen ősszel megy leánynézőbe. Ha a leány és körülményei megtetszenek, 
azonnal nyilatkoznak ; ha nem, odább állnak.

A  lakodalmat gyűrűváltás előzi meg. A  jegyváltás után, két-három nappal, 
a csaus (nászhírnök), vagy a de ver (vőfély) rendszerint a vőlegény testvéröcscse, 
virággal, ezüst- vagy aranypénzzel beaggatott csutorával hívogatni megy. Ez
alatt a vőlegény házánál kiosztják a lakodalmi tisztségeket, melyek a követ
kezők : az esküvői tanú, (debeli kúm, vagy kúm vencsáni), a násznagy (sztári 
szvat), a vezér (vojvoda), a vőfély (dever), az esküvői tanú segédje (prikumak), 
a társaság mulattatója (csaus) és a dudás ; a többieket tányérnyalóknak (obla- 
poruse), vagy együttfutóknak (pusztoszvati) nevezik. Ide tartoznak még ama 
hangos torkú leányok is, kik a nászmenet alkalmával dalolással mulattatják 
a vendégeket és a kik szerbül deveruse (leánykísérő) nevet viselnek.

A  kúmnak a lakodalom alatt nagy a hatalma. Jaj annak, a ki parancsának 
ellenszegül; hát még annak, a ki m egsérti! A zt tovább maguk közt nem tűrik, 
többé a faluban meg nem vendégelik.

A  dever (vőfély) rendszerint a vőlegény öcscse, menyasszony vezető, a táncz- 
kezdő, a vigasztaló. Ö veszi át a leányt annak fitestvérétől és elvezeti a kúmhoz, 
hogy annak, valamint a sztári szvatnak kezet csókoljon. Tiszte továbbá a meny
asszonyt addig őrizni s mindenben segíteni, míg férjének át nem adja. Néhol a 
népszokás azt kívánja, hogy a dever, ha a menyasszonynak nászajándékúl fülbe
valót vesz, köteles a függőt az ara fülébe illeszteni.
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A  magyar népajk a devert „kisebbik uramnak44 nevezi. Nem szeretem 
az uramat, haj ahaj ! —  Csak a kisebbik uramat, hájahaj !

A  sztári szvat (a menyasszony násznagya) a lakodalomnál mintegy elűl- 
járó, a rendre ügyel s nagy hatalma van. A  prikumak (a vőlegény násznagyá
nak segédje) a kúmmal együtt megy s neki mindenben segédkezik. A  csaus 
(nászhírnök, bohócz) vendéghívogató, ételfelhordó, a lakodalmas nép mulattatója. 
Ö szólítja a násznépet, hogy készüljön az útra. A  legnagyobb zenebonát ő csinálja 
s bár tréfái néha nyersek, de míg csauskodik, a sértéseit nem veszik komolyan.

A  vőlegény házától való elinduláskor a násznép kocsira ül, a melybe roz
maring-bokrétákkal és törülközőkkel földíszített lovak vannak fogva. Ének- és 
dudaszó mellett érkeznek a menyasszony házához. Ott leszállanák s a reájuk 
várakozó lakodalmasokkal összeölelkeznek és csókolóznak.

A  kúm felszólítására a dever a menyasszonyért megy. A  menyasszonyt, 
rendesen kisírt szemekkel, fitestvére karonfogva vezeti elő s átadja a devernek. 
Erre a menyasszonyt barátnői és a meghívott lakodalmas leányok a következőleg 
búcsúztatják el.

Hallgass, ne könnyezz, lelkem leánya !— Jobban fog szülőanyád zokogni, —  Jobban zokogni, 
téged siratni, —  Majd a társnőid vízért ha mennek, —  S Rózsa leánya nem lesz a kútnál, —  Sem 
Rózsa lánya, sem víz a háznál.

Az örömanyához fordúlva :
Édes, drága anyám, ne epeszd magadat ! —  Bocsáss el engemet, kedves leányodat. —  

Tiszta szeretettel hálaadást teszek, —  Midőn, kedves anyám, tőled búcsút veszek. —  Isten fizesse 
meg sok fáradságodat, —  Mindig javamra tett buzgólkodásodat !

E dalokat a dudások kísérik. Majd a dever kocsira ülteti a menyasszonyt, 
a násznagy mellé. A  többiek is elfoglalják helyüket. Bús dalok és szűnni nem 
akaró rivalgások között érkeznek a templomig. Ott leszállva, a dever a meny
asszonynyal, a kúm a sztári szvattal és vőlegénynyel az oltárhoz mennek, hol 
a gyűrűváltás történik. Az oltárt először a pap hagyja el, utána a házasulandók, 
azután a kúm és sztári szvat. Nagy, égő viaszgyertyákkal s egyházi dalok éneklése 
mellett, a templom közepére mennek, hol az egyházi jelvényekkel ellátott asz
talnál a pap a házasulandók kezeit, a dever által vásárolt selyemkendővel össze
köti, s a nyoszoly óleány ok az új pár fejét és vállait betakarják a kúm, sztári 
szvat és dever által vett preveszekhel (egész vég, ruhának való selyem vagy más 
szövet). Ezután a pap először a vőlegény fejére teszi föl a koronát e szavakkal : 
Istennek szolgája, megkoronázlak Isten szolgáló leánya számára.44 Majd a meny
asszony fejére teszi föl a koronát e szavakkal: „Isten szolgálója, megkoronázlak 
téged e férfi nejévé. Légy kísérője és társa ez életen át !“  Ezért a szerbeknél 
az esküvést házassági koronázásnak is nevezik. A  koronák a szertartás befeje
zéséig az ifjú  pár fején maradnak. A  gazdagoknál aranyból vagy ezüstből, a 
szegényeknél más érczből készült koronákat használnak.

Az esketésnél a pap az új párnak vörös borral telt s a dever által vásárolt 
pohárból háromszor ad inni áldozásképen, nemcsak emlékeztetésűl a kánai 
menyegzőre, hanem, hogy a közös ivás az öröm és üröm közösen ürítendő po
harának jelképe legyen. A  kúm és sztári szvat tanúkúl állanak a jegyesek mögött, 
égő gyertyát tartva kezökben. A  szertartás be végeztével ezek hozzá jók fordúl- 
nak és kezüket megcsókolják.

Esküvés után víg énekszóval megy a násznép a menyasszony házához, 
az őket váró szülőkhöz, hol őket nemzeti eledelekkel bőven megvendégelik.

A  lakodalmasok folyton énekelnek, kólóznak. Majd ebéd után, úgy este felé, 
ismét szekerekre ülve, elviszik a menyasszonyt a vőlegény házához, hol fo ly
tatódnak a vígságok, kólók, a dalolás, az évés-ivás, s mindenféle csintalanságok.

A  ki a lakodalomra elmegy, tartozik a menyasszonyt megajándékozni; 
de a lakodalmi vendégek is mindig ki tudnak találni valami tréfát, melylyel a 
menyecske számára pénzt gyűjthetnek.

E czélból hozzák dudaszóval a kravájt is, mit egész ünnepélyességgel 
adnak át a menyasszonynak. A  kraváj a kúm, sztári szvat, dever, csaus és más 
lakodalmasok jóvoltából a menyasszonynak szánt ajándékokból áll.

Végre következik a párnatáncz (jasztuk), melynél a násznép körbe áll, 
s a csaus egy párnát kezébe véve, azt, míg a kör körűltánczolja, valamelyik 
leány elé leteszi, ki gyorsan rátérdel, ha a csaus a párnát hirtelen el nem kapja. 
H a a leány ügyes, le tud térdelni a vánkosra s a kívül levőtől, a ki a helyébe

Esketés.

A lakoma.

Párna táncz.
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Mosdópénz.

Temetés.

Szellemek.

Tündérek.

Boszorkányok.

bemegy a körbe, csókot kap. E párnatánczot a csaus sokszor azzal fejezi be, 
hogy a vánkost felvágja s a tollat a körűlállókra szórja.

A  násznép igen csintalan, úgy hogy példabeszéddé lett : ,,Szemérmetlen, 
mint egy szerb lakodalom.“  Széles jókedvükben agyonverik a tyúkokat, mala- 
czokat, pulykákat, ludakat, kacsákat. Széttörik a fazekakat, ellopják a kana
lakat s mindazt, a mit könnyen eldughatnak. A  kúm parancsára szétrombolják 
a kályhát, fölteszik a kocsit a ház födelére, kurjongatnak, zajongnak.

É jfél felé előáll a kúm, a menyasszonyt kóló-tánczba viszi s úgy intézi a 
dolgot, hogy őt táncz közben a szobából ügyesen kiszöktesse a vőlegénynyel 
együtt. Ez megtörténvén, az új párt észrevétlenül a hálószobába vezeti, de a 
násznép tovább mulat ki világos-ki virradtig.

A  menyecske másnap reggel vizet és törülközőt vesz elő és sorban minden 
vendégnek vizet t ö l t ; egy tálban vagy medenczében (kárlicza) megmosdanak 
a vendégek s pénzt vetnek a tálba. Ezt a pénzt polivacsina-nak (mosdópénz) 
nevezik. A  szerb lakodalom eltart némelykor egész hétig.

A  szerb család, akárhány tagból álljon is, ritkán válik el egymástól. Az apa, 
nagyapa és unokái mind együtt maradnak. A  leányokat elviszik férjhez, de a 
fiúk haza házasodnak. Csak oly családnál viszik a vöt a házhoz, a hol egyetlen 
gyermek a leány.

| A  fiatal menyecskék házasságuk első évében, minden ünnepélyes alka
lommal, művirágokból vagy arany-csipkékből készült fej díszt (ubradács) hor
danak. Nyakukon függ a nászajándékúl kapott sok arany- és ezüstpénzből 
összeállított nyakék. Az ilyen fiatal menyecske, ha útközben találkozik a rokon
ságból valami öreg emberrel, annak kezeit, ha fiatallal, annak szemeit, száját 
és arczát csókolja meg.

Az esküvő után egy hétre kezdődnek a rokonok látogatásai az új párnál, 
ez három napig tart, folytonos lakmározás között. Ezalatt folyton szól a duda.

A  temetési szertartások (pogreb) a következők: Ha valaki meghal, a 
családhoz tartozók és ismerősök, vagy fogadott sirató asszonyok siránkoznak 
fölötte. Egész éjjel virrasztanak, imádkoznak és jó tulajdonságait rögtönzött 
gyászénekekben magasztalják. Mielőtt eltemetnék, a templomba viszik, ott 
végzik a temetési szertartást, beszentelést, s azután kiviszik a temetőbe. A  sír 
behantolása előtt mindenki egy-két marék földet dob a sírgödörbe. A  temetés 
után a rokonok és ismerősök visszamennek a halottas házhoz, a tort megűlni, 
mely rövid étkezésből és borókásból áll, fűszerezve a meghalt jó tulajdonságainak, 
erényeinek s említésre méltó tetteinek felsorolásával. Ez néha a késő éjbe is 
elhúzódik. Végre a gyászolók a megholt emlékére még egy halotti gyászdalt 
énekelnek, melynek utolsó verseinél megkezdik az oszlást. A  temetést követő 
napon az asszonyok a temetőbe ételt és italt visznek, azt a boldogúlt lelki üdvéért 
a koldusok és szegények között kiosztják, a sírt pedig borral megöntözik.

A  szerbek lelkében is ugyanazok a babonák élnek, a melyek nemzedékről- 
nemzedékre átöröklődtek. Nagyon hisznek a bűbájosságban és egyéb természet
fölötti dolgokban. A  szerb nép véleménye szerint többféle szellemi lény van, 
mely reánk hatalmas befolyást gyakorol. Vannak jó és rósz szellemek, láthatók 
és láthatatlanok, föld- és légszellemek. E különféle szellemek titkos erejüket 
az emberekkel meg is oszthatják, egyeseknek úgy, mint családoknak, sőt az egész 
népnek is jóltevőjükké vagy megrontójukká válhatnak.

A  jó szellemek közül nagy szerepet játszanak az úgynevezett viták (tün
dérek). Nincs talán szerb népdal, vagy mese, melyben elő ne fordúlnának. 
A  vílák, a nép képzelete szerint, magas, sugár termetű, fehérbe vagy arany
napsugárba öltözött, csillagokkal ékesített, hosszú szőke hajú női alakok Arczuk. 
a szépségtől ragyog, leheletük olyan, mint a rózsák illata ; a hangjuk bűvölő. 
Kegyeikkel szép ifjakat, szüzeket s ártatlan gyermekeket halmoznak el. A  hő
söket figyelmeztetik a bekövetkezendő veszélyre, sőt meg is védik őket, ha bajba 
kerülnek. Tiszta csermelyeknél és forrásoknál, virágos halmokon vagy árnyas 
ligetekben szoktak összegyülekezni. Hold világos éjjeleken az erdők tisztásain 
tánczolnak, gyönyörű énekszó mellett. Csak ártatlan ember láthatja, hallhatja 
őket. A zt a hosszú fehér szálat (ökörnyál), mely őszszel a mezőkön lebeg, tündér
selyemnek nevezik s a tündér-ruha bokron fennakadt foszlányának hiszik.

A  boszorkányok babonázni, megígézni tudó, rút ábrázatú vénasszonyok. 
Különféle bögrékben füvekből készült ártalmas kenőcseik vannak, melyeket
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gondosan rejtegetnek. Minden kárnak örülnek és legjobban éjfélkor és újhold 
vasárnap éjjelén tudnak ártani. A  kinek ártottak, az száradásnak indúl s csak 
úgy gyógyúlhat meg, ha élő kakast felvágva, nyers szívét megeszi. Éjfélkor, 
új hold vasárnapján, erdőkben hársfa tövében tánczolnak, hogy csak úgy csurog 
róluk az izzadság. A  ki oly helyre űl, hova izzadságuk húllott, az nehéz beteg
ségbe esik, aszkóros lesz, guta üti, megbénúl vagy megnémúl. Az emberekre 
annyi rosszat hozhatnak, a mennyit csak akarnak. Uralkodnak a szeleken, 
félelmes meny dörgésekben nyilatkoznak meg, s villámukat rázúdítják azokra 
a szerencsétlenekre, kiket haragjuk áldozatáúl kiszemeltek.

Ha valaki azt hiszi, hogy valamely boszorkány üldözi, az paphoz fordúl, 
a ki védenczének a lakására megy, ott szentelt gyertyát gyújt, izzó szénre töm
jént hint s a család tagjai között kiosztja az úgynevezett zápiszt, egy kétnegyed 
hüvelyknyi papirost, melyre rövid könyörgés van írva vagy nyomtatva, és a 
család megnyugszik abban a hitben, hogy itt csupán Isten segít.

A  boszorkányok külön fajához tartozik a mora (lidércz). Ez egy fehér női 
alak, a ki éjjel az alvó ember melléből a vérét szívja, alvó embereket és asszo
nyokat kínoz, vérkeringésüket megakasztja, a lélegzést megnehezíti s a beszélő 
szerveket megrontja.

A  sorsdöntők (szugyenicze) szép nőalakok, mint a tündérek, az újszülött f̂tríények.6 
bölcsőjét körűlállják s a mit róla elvégeznek, az lesz sorsa. Ha valakit baj ér az 
életben, azt mondja : így végeztek rólam a sorsdöntők születésemkor. A  sors
döntők végzése megmásíthatatlan, a miről sok népmese regél.

A  vvJcodlak (vámpír) sírjából kijáró gonosz lélek. A  vámpír a sírban nyitott 
és merev szemekkel alszik. Körme és haja nő. Ereiben hideg vér folyik. Sírját 
csak holdtöltekor hagyja el. Ekkor elmegy az élőkhöz. Nincs emberi érzése, mert 
a rokonokat és jóbarátokat bántja leginkább. Az ember isteni büntetés követ
keztében válik vámpírrá. Más vélemény szerint a fátum teszi azzá. A  nép lel
kében e babona oly erős gyökeret vert, hogy hosszú időbe fog kerülni, míg a 
népnevelés kiirthatja.

A  dögvész (mórija), magas, sovány, borzas hajú, zöld szemű, hegyes orrú, 
sárga-fekete arczú, csúf vénasszony. A  hol prédára lel, ott énekel, a hol nem, ott 
jajgat. Az ember csak úgy védekezhetik ellene, ha hagymát és borókafenyő
magot eszik, mert ezeknek a szagát nem szíveli. Kegyetlenül pusztít embert, 
állatot. Bűzét az eb nem szenvedheti s üldözi. Szorúltságában a dögvész madárrá 
vagy fává változik.

A  halál (szmrt) rosszindulatú, csúf csontember. Egyik kezében kasza, a 
másikban lámpás és homokóra. Testét fekete ruha fedi. Előtte járnak kész szolgái : 
a hideglelés, a dögvész, és egyéb járványos betegségek. Sokszor bejelenti jöve
telét a halálmadárral (kuvik), vagy azzal, hogy a házat éjjel háromszor meg
kerüli. Ekkor az ebek vonítva kísérik, és ha fejüket vonítás közben lefelé hajtják, 
ez biztos halált jelent a házban. Ha a vonító eb égfelé emeli a fejét, tűz vesze
delmet vagy másféle szerencsétlenséget jelent.

A  mennydörgő (gromovnik) pogány isten mondája egészen átalakúlt Szent 
Illés legendájává. Nevenapjának úgy örül, hogy erre minden évben égi háborút 
támaszt, melytől a nép nagyon retteg. Azért e napon mezei munkát nem végez, 
mert a kit Szent Illés kint a mezőn munkában ér, mennykővel sújtja agyon.

Ez a babona sok egyéb babonával együtt, nyilván még a pogányság marad
ványa, a mit a keresztény hit sem tudott teljesen megszűntetni. Sőt a keresztény 
szenteket is elpogányosították. így  lett Szent Illés: a mennydörgés istene, Szűz 
Mária : a villám istennője, Szent Panthelemon : a viharok parancsolója, Szent 
Miklós : a vizek ura. Ha a szerbek háborgó hullámok között hajóznak, Szent 
Miklóshoz fordúlnak segélyért, kiáltván : ,,Bozse pomozi i szveti Nikola !“
(Segíts Isten és Szent Miklós !)

A  pénteket a szerbek is veszedelmes napnak tartják. Pénteken új mun- Babonák, 
kába nem fognak, nem utaznak, s nem metszik le a szőlőtőkéket. Ha a faolaj- 
tartó vagy sótartó feldűl, rossz előjelnek tekintik. Hétnek vagy tizenháromnak 
nem szabad egy asztalnál ülni, s nem szabad bal lábbal lépni a szobába. Hogy 
a villámtól megmenekedjenek, fénylő kövecskéket hordanak magukkal. Minden 
szerencsétlenséget, rossz aratást, járványt, marhavészt a rossz szellemek befo
lyásának tekintenek; s ha Isten nem segít —  így véli a szerb nép,— s a szeren
csétlenség bekövetkezik : emberi cselekedet mitsem használ.
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Hangszerük.

Tánczok.

Aratási
ünnep.

Ha bagoly űl a háztetőre és kuvikol, halált jelent. A  ki a kakuk szavát éh
gyomorral hallja, azt aznap szerencsétlenség éri. A  ki tavasszal első ízben hall 
kakukszót, ebből megtudhatja, hány évig fog élni. Gerlicze hangját éhommal 
hallani, közeli halált jelent. Pillét, sárgát, tavasszal először látni, hideglelést, 
pirosat, egészséget jelent. Szarka: hírt, vagy levelet, varjú-károgás : szeren
csétlenséget jelent. R igó a vígság hírnöke. Üstökös : háborút, éhséget, dög
halált jelent. A  csillagok égi gyertyák, melyeket esténkint angyalok gyújtanak 
meg, különben hozzánk hasonló emherek lakják azokat. Csillaghullás ember
halált jelent, mert mindenkinek megvan a maga csillaga. A  tejút úgy kelet
kezett, hogy az egyik csillagon lakó ember az ég túlsó végén levő csillagra ment 
szénát lopni a komájától. Ezért az Isten megverte s mire hazajött, mind elhul
latta a lopott szénát az úton. Íg y  keletkezett a tejút az égen. A  ki nagypénteken 
tüzet rak, annak férges lesz minden almája. Boldogság lesz abban a házban, 
melyre a fecske fészket rak. Ha valakinek a bal tenyere viszket, pénzt kap, ha a 
jobb, pénzt fog kiadni. Ha az ember a kártyán nyer, meg kell a nyert pénzt köp- 
dösni s ezt mondani : ,,Apád, anyád ide jö jjön .“ , s akkor állandó lesz a szerencse. 
Ha valakinek a jobb szeme viszket : bánat éri ; ha a bal, úgy öröm.

A  guszle egyszerű hangszer. Alakjára nézve leginkább a mandolinhoz 
hasonló. Kecskebőrrel van bevonva s hosszú fogantyúval ellátva, amelyre ló- 
szőrhúr feszül. Leghíresebbek a juharfából készült guszlék. A  guszlén nem köny- 
nyű játszani. A  ki nem ért hozzá, valami nyöszörgő hangnál egyebet nem tud 
belőle kicsikarni ; de a ki tudja a módját, annak annyiféle hangot ád, a mennyit 
csak kíván. Szép zene a szerbnek. A  szerb nép ifja" és véne, nagyja és apraja 
körűiül! és körűlállja a guszlárt, a ki a dummogó hangszert térdei közé fogva, 
csalja ki belőle nyirettyűvel a búskomor hangokat, s hozzá illő mélabús hangon 
énekli a hősregéket, melyeknek hallatára úgy elbúsúl, úgy elszomorodik minden 
szerb. E hősregékben van a szerb nép élete, története, törvénye, vallása, poli
tikája ; ezekben vannak a szerb czárok és királyok, fejedelmek és vezérek hagyo
mányai, a nemzeti jósok megnyilatkoztatásai, a költők álomképei.

A  kóló (Jcoszorútáncz, körtáncz) nagyon egyszerű. Férfiak és nők körben 
összefogódznak, dudaszóra kétszer jobbra, egyszer balra lépve, haladnak és 
különféle kóló-dalokat énekelnek. Az összefogódzott férfiak közé fehér kendővel 
övezett nők állanak. Előtánczos (kolovogya) vezetése alatt az egész tánczoló 
társaság egy fűzérré válik, majd lassankint egész koszorúvá fejlődik. A  kóló- 
táncz lassú ütemben kezdődik, enyelegve, csevegve folytatódik és jobbra mozogva, 
majd egész félkörrel előre nyomúlva, mondhatni csendes, de itt-ott erős, kitörő. 
A  kólót tavasszal vagy nyáron terebélyes fák árnyékában, búcsúk alkalmával 
a templom udvarán, télen szobában, de néha hófedte téren is tánczolják s éne
kelnek is hozzá.

Búcsú-ünnepnapokon a leányok és legények különválnak. A  leányok a 
templomudvarban levő padokra ülnek, az ifjak oldalvást, csoportokba verődve 
hevernek a földön, vagy a templom udvarán ácsorognak. Enyelgő szavak, incsel
kedő megjegyzések hallhatók, végűi egymást kézenfogva, felállanak a kóló-táncz- 
hoz. I t t  már párosával sorakoznak. A  kólózás eltart két-három óráig s két- 
három táncz betölt egy délutánt és egy éjjelt. A  nők nyakán csüngő gyöngy
ös aranypénzsorok a táncz üteme szerint csengenek belé a kólóba. Néha a fiatal 
legények bele is kurjantanak a tánczba. Példáúl : K itöröm  a nyakamat, Még 
sem hagyom m agam at! —  Vagy : Ha a nyelvem peregne, Az én rózsám szeretne.

Az aratási ünnepek (zsetva) a következő módon folynak le. A- módosabb 
szerb gazdáknál az aratók pénz helyett bizonyos részt kapnak a termésből, s 
egyszersmind az aratás ideje alatt ételt és italt. Dél felé a házbeli menyecskék 
hátukon, kezükben, vagy talyigára rakva viszik ki a mezőre a meleg ételt és a 
friss kenyeret. Az aratást vezető hirdeti ki a delet. Mikor vége az aratásnak, 
fölosztják : mi a gazdáé, mi az aratóké.

Az aratás utolsó napja ünnep. Az aratás vezető, maga körűi gyűjtvén az 
aratókat, kimondja, hogy az aratás véget ért. A z arató-leányok és asszonyok 
a mezei virágokkal díszített kalászkoszorút az aratást vezető fejére helyezik, s 
annak vezetése alatt, Istent dicsőítő, gazdát dicsérő, sokféleképen változó éneket 
énekelve, haza felé indúlnak s a gazda udvaráig vonúlnak. A  helységbeliek 
kíváncsi összecsődülése mellett, az örömrivalgással érkező aratókat a házi 
gazda fogadja. A  megkoszorúzott aratót a házi szolgáló, kötelességszerűleg
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készen tartott dézsa vízzel nyakon önti a végből, hogy a búza esőben hiányt 
ne lásson.

A  megtisztelt gazda jó  áldomással iparkodik kitenni magáért, a mit az 
aratók áldáskívánatok között jó kedvvel költenek el. Az áldomást táncz követi, 
mely néha eltart estétől reggelig. Ha a gabona jó l fizetett, jó dolga van az ara
tónak, de ha nem, akkor még koszorút sem kötnek.

Az év bizonyos szakához kötött népszokások közűi a kalászjáték (kad sze 
hvataju szlámke) sajátságos aratási mulatság. A  legényekből és leányokból álló 
aratókat megszámlálják. Egy közülök félannyi kalászt vesz a kezébe, mint a 
hányán vannak, még pedig úgy, hogy a kalászcsomót középen markolja meg. 
Ekkor a kiálló végek közűi mindenki megfog egyet-egyet, s miután a kalász - 
játékdalt, vagy más effélét elénekelték, a csomótartó a kalászokat elereszti. 
Azoknak, a kik ugyanazon szalmaszálnak a két végét fogták, szabad a csók.

Szokás a szerbeknél, hogy a száraz esztendők nyarán tiz-tizenöt leány 
házról-házra jár s minden ház előtt ölyan dalokat énekelnek, melyekben esőért 
könyörögnek. A  leányok egyike ingre vetkezik, azután köntös helyett régi füvek
kel, falevelekkel, fűzágakkal, virágokkal úgy elborítja egész testét, hogy még a 
szeme sem látszik ki. Az így beburkolt leányt dödolá-nsik nevezik. Nagy gyor
sasággal szokott jobbra-balra forogni s a többiek ugrándoznak, dalolnak körűié : 
ö , dodola, dodola, mi kellene te néked ? —  E gy jó kanna vizecske, —  Jó 
Istentől esőcske. —  Addig énekelnek, míg valaki ki nem jön a házból s a dodo- 
lára egy csöbör vizet önt. Ezután vígadozva, hujjázva, tovább mennek énekelve : 
Mi megyünk a falun átal, —  Fenn a felhők égen átal, —  Mi sietve, ők sietve, 
De ők gyorsabban futottak, —  Bort, búzát beharmatoztak.

A  dodola elnevezést csúfolódásra is használják, példáúl : ha a gyermek 
bemocskolja magát, az dodola ; ha a felnőttek vagy öregek magukra nem illő 
ruhát vesznek fel, mely elcsúfítja őket, azokra is azt mondják : dodola. A  papucs
hőst is dodolának nevezik.

A  szüret (bérba) átalakulási ünnep, melyet a szerbek azért neveznek így, 
mert az édes szőlő tüzes itallá változik. A  szüret a szerblakta vidékeken mindig 
kedélyesen, vígan folyik, víg  dalok kíséretében szedik a szőlőt, kicsomaszolják, 
hordóba szűrik és e mellett lakomáznak. Majd minden szőlőben szólnak a víg 
szüreti dalok : Szedjük azt a vörös dinkát, —  A  dús nedvü szép kadarkát, —  
Hadd teljék a puttonyunk, — K i elsőül végzi rendjét, —  És felönti telt edényét, 
—  Annak csókot is adunk. —  A  csöbrösök bodor pipafüst között czipelik a meg
telt csöbröket. Szól a duda, szól az ének, közbe-közbe durran a puska, száz torok 
rivalgásától kísérve.

Ha az est félbeszakítja a munkát, mindenfelé tüzet gyújtanak tavalyi 
rőzsékből, tűzijátékkal mulattatják a szűretelőket. Folyik a dáridó. A  szedők 
szüreti dalokat zengenek:—  Rajta fiuk, hadd ürüljön a pohár ! —  A  pohárral 
a jókedv is sorra jár ! —  Duda szóljon a javából, tánczra fel, —  A  jó kedv bor, 
táncz, zene közt ünnepel. —  Öljük el ma gondjainkat a tánczba, —  Járja ki-ki 
örömébe, bújába. —  Ha a tánczban elfárad majd a kedvünk, —  Egy szép dalt, 
hej ! a javából elzengünk. —  Éljen a bor, a szerb ének, a szerb táncz. —  E lel
künket összetartó rózsaláncz !

Kukoricza-fosztás (kukuruzsnya móba.) Szent Mihály után, hogy a gazdák 
a kukoriczát hazahordják, a falu legényeit és leányait meg szokták hívni fosz- 
tásra, mert áldott a sok kéz. Este a tehetősebb gazdák dudást vagy tamburá- 
sokat is fogadnak, s az összegyűltek e mellett végezik a munkát. A  nők a fosztás- 
sal vesződnek, a férfiak pedig a java kukoriczát szépen összefonják mindenféle 
alakba, s ha egy-egy nagyobb fonást elvégeztek, tánczra kerekednek. Munka 
után esznek, isznak s némelyek kukoriczarészt is kapnak. A  hol duda vagy tam- 
bura nincs, ott énekszóval ülik meg e napot.

Régi szokás a szerbeknél az úgynevezett disznótor (szvinyszka dátya). 
Midőn a szerb gazda télen sertéseit leöli vagy leöleti, atyafiait', jó barátait össze
hívja és velők estétől nem ritkán reggelig, tamburaszó mellett, elmulatozik. 
Iyenkor nemcsak sertéshúsból készült ételeket, hanem mindenféle sültet, túrós 
vagy száraz rétest, foszlós kalácsot, omlós pogácsát stb. szoktak feltálalni. 
A  jó bor sem hiányzik. Ilyenkor aztán megesik, hogy komám és ángyomasszo- 
nyoméknak is némelykor, ha kelletnél többet öntenek a garatra, félreáll kissé a 
kontyuk s össze-visza dalolnak.

Népszokások.

Szüret.

Kukoricza-
fosztás.

Disznótor.
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Példáú l:
Az úr minden jókkal e házat szeresse, —  A  benne lakókat sokáig éltesse, —  Éltöket mind

végig szerencse kövesse, stb.
Házigazdánk háza teljes ám bőséggel, —  Mindennemű jeles, drága eleséggel, —  Igyunk  

tehát gazdánk szerencsés éltéért, —  Házi népségének jó egészségéért.

Karácsony.

Virágvasárnap.

A  naptári év folyásához kötött szerb ünnepek a következők. Első nagy ünnep 
a szerbeknél a karácsony, (bozsity). A  családapa kimegy az erdőbe s egy fiatal 
tölgyet vág ki. Midőn hazatér, abból egy tüsköt (badnyák) visz a házba e 
szavakkal : ,,Jó estét, boldog karácsonyt !“  A  fát a tűzre teszik. Ez ünnep estéjén 
(badnyi dán), mikor már setétedik, a családapa, háznépével együtt, egyházi 
énekek éneklése mellett, szalmát hint el a szoba padlójára, a háziasszony ráül 
a szobában elhintett szalmára, hogy kotlós tyúkja szépen kiköltse a tojást. 
A  házigazda azután az asztalra búzát önt, az asztalabroszt piros szalaggal átköti 
s annyi foghagymát tesz reá, a hány tagja van a háznak ; majd istállójába megy 
s a marhákkal sót nyalat. Ha méhei vannak, minden kasba annyiszor fúj bele, 
a hány rajt kíván, mit madzagra kötött csomókkal jelez.

A  szerb nép képzelete szereti a csodaszerűt s egy ünnephez sem köt annyi 
babonát, mondát, mint a karácsony éjjeléhez, ehhez a legmisztikusabb ünnephez.

Karácsony éjtszakáján, a mint sok helyen hiszik, útfélen, kertben, emberi 
nyelven szólalnak meg a fák, meg az állatok (nemusti jezik). De csak az hallja 
meg, a ki minden szerdán és pénteken bőjtölt. Nem hallották ugyan még az ilyenek 
sem, de azért hiszik a babonát, s azt gondolják, hogy tán nem bőjtöltek jól.

Ha a leány azt akarja, hogy egy legény éljen-haljon érte, kövesse, a hová 
ő akarja : kérjen tőle három szál hajat, kösse aratatlan hársra, tegye bögrébe s 
karácsony éjjelén ássa a saját lakásának küszöbe alá, s akkor az a legény utána 
megy éjjel-nappal.

Karácsony első napján korán reggel mennek hajnali misére, a midőn a 
pap ünnepélyes hangon megszólal : ,,Krisztosz sze rodi44 —  ,,Krisztus megszü- 
született44! A  jelenlevők mennydörgő hangon kiáltják ; „V a  isztinu rodi !“  —  
,, Valóban megszületett/4 Ezután megölelik egymást. Még az ellenfelek is felkeresik 
egymást, hogy ez ünnepélyes pillanat kibékítse őket. Haza menvén, az egész 
család összeölelkezik. Majd délelőtti tíz óra felé misét hallgatni mennek. Mise 
után a család tagjai a vendégekkel, kiket polazsájnak-n&k (karácsonyi vendég) 
neveznek, ebédhez ülnek, mely a kibékülés, szeretet vendégségének nevezhető, 
mert az, a kinek a tiszteletére a vendégséget ülik, az örök szeretetnek vala jelképe. 
Az ebéd egyházi szent énekek és világi dalok éneklése mellett eltart estig, a mikor 
ismét vacsorához ülnek.

Karácsony első napjának reggelén minden háznál megjelenik egy láto
gató. Egyik kezével gabonát vet be az ajtón s ezt kiáltja : ,,Krisztus megszü
letett !“  ; a házból valaki hasonlókép gabonát szórva ki, ezt viszonozza : „Va ló
sággal megszületett !“  Ezután a látogató közelebb lép, pálczájával a még égő 
tölgyfára üt, hogy szikrázzék s ezt mondja : „ A  hány szikra, annyi lovat, ökröt, 
juhot, kecskét, disznót, méhkast, annyi szerencsét és áldást kívánok.44 A  hang
lejtésből sokat következtetnek az áldás teljesedésére nézve. A  háziasszony a 
látogatót megvendégeli. Az üszkös tuskót kioltják és a gyümölcsös kertbe 
viszik. Eölteszik a fiatal gyümölcsfaágra, mert azt hiszik, jobban terem.

Ebéd alatt a karácsonyi kalácsba tűzött viaszgyertya ég s a család tagjai 
egymást folyton e szavakkal üdvözlik : „Istennek békessége velünk ! Krisztus 
valóban megszületett !“  Ekkor megtördelik a csésznicát (nagypogácsát), mely
ben egy arany vagy ezüst pénzdarab van elrejtve. A  kinek ez jut, annak szeren
csésebb esztendeje lesz, mint a többinek. Az asztalt három napig nem takarít
ják el. Vendéget szívesen látnak. Még a szobát sem söprik ki három napig. Egé
szen újévig megmarad az üdvözlet : „Krisztus megszületett !“  s a viszonzás : 
„Valóban megszületett !44

A  virágvasárnap (czvéti) jellemző ünnep a szerbeknél. Az ünnep előtti 
estén a leányok egybegyűlnek és Lázár föltámadásáról énekelnek. Másnap reg
gel a leányok a szabadban napfölkelte előtt összegyűlnek, énekelnek, eljárják a 
kólót és meg vannak győződve róla, hogy az erdőket megnépesítő vílák e napon 
hagyják el búvó helyeiket és a közönséges halandótól nem hallható és nem lát
ható dudaszó és táncz mellett vígadnak. A  titokzatos erdőzúgás az ő beszédük, 
a patakok csörgedezése az ő csevegésük, a füvek és virágok illata az ő leheletük.
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Csak a burokban született (vilovnyák) láthatja s hallhatja e bűvös-bájos dolgo
kat. Ez ünnep a szerbeknél a természet megújulását jelenti.

A  természet megújulására vonatkozó népszokás van Szent Gyövgy napján 
is (Gyurgyev dán). E nap estéjén a nők virágokat, növényeket szednek. Fölfog
ják a malomkerékről lezuhogó vizet, a virágokat abba teszik s másnap a vízben 
megfürödnek, a mitől, hitük szerint, egészségesek maradnak.

Karácsony után a második nagy ünnep a húsvét (uszkrsz). A  hús vét a szer- 
beknél, mint általában a keleti egyház híveinél, a legnagyobb s legnépszerűbb 
ünnep. Az egész szerb nép minden osztálya szívvel-lélekkel, a legnagyobb áhítat
tal vesz részt benne.

A  nagy he tét mindenki a családja körében tölti. Minden nehezebb munka 
megszűnik. E héten még a legelőkelőbb szerbek asztalán is csak kivételesen lehet 
halat találni. Mindenki igyekszik magát a legszigorúbb böjthöz alkalmazni. A  
köznép csak száraz kenyérrel és vízzel él. Sokan így bőjtölik át az egész hetet.

A  húsvéti ájtatosságok sajátképen nagy csütörtökkel kezdődnek. E napon 
úgyszólván csakis a gyermekek, a betegek és elerőtlenűlt öregek költenek el va
lami eledelt. Majdnem az egész napot a Krisztus sírjánál a templomban töltik, 
a hol a tizenkét evangélium olvasása esti nyolcz órától némelykor éjfélig is eltart.
A  nagyszombat minden háztartásban általános takarításnak és tisztogatásnak 
van szánva. Ekkor készítik a húsvéti kalácsot, diós- és mákos tésztát, pitát, a 
többi élelmi szereket és színes tojásokat is, melyeket azután másnap a látogatók 
elé tálalnak borral és pálinkával együtt.

Hús vét vasárnapján éjfél után a templomban —  harangzúgások és taraczk- 
lövések között —  a pap kereszttel a kezében háromszor egymásután fennhangon 
hirdeti : ,,Krisztosz vaszkresze !“  (Krisztus feltámadott !) E szavakra a hívek 
dörgő hangon ugyanannyiszor viszonozzák : ,,Va isztinu vaszkresze !“  (Valóban 
fe ltám adott!) E szavakkal, húsvét után hat hétig üdvözlik egymást a szerbek. 
Mihelyt a pap az említett üdvözlési szavakat kiejti : a hívők öröme általános 
összeölelkezésben és csókolózásban tör ki, mintegy jelképéül annak, hogy Krisz
tus feltámadásának magasztos pillanatában minden ember testvérré válik. A  
szerbek hús vét j át bátran lehetne a ,,kibékülés4 4 és ,,engesztelés44 ünnepének 
nevezni. Valami csodás, mély vallásos érzés száll ilyenkor szívükre s szeretnék 
az egész világot boldoggá tenni. Hagyományos szokás ez ünnepen : megbocsá
tani elleneiknek és szeretettel fogadni a legelkeseredettebb ellenséget is.
A  kik eddig készek lettek volna egymás életére törni : húsvét reggelén a szere
tet szavaival köszöntik egymást s házról-házra járnak részesülni a testvéri 
csókban.

A  szerb köznépnél húsvétkor bő asztal vár a vendégekre. A  jómódú szer- 
beknél pedig valóságos búcsújárás van. Minden házban a gazda, módjához képest, 
ruhadarabokat, élelmi szereket és pénzt osztogat ki a szegények között. Ezen a 
napon kérni nem szégyen, adni meg kötelesség.

A  legnépszerűbb húsvéti szokás a locsolás, vagy öntözködés. Már Pilátus is a  

megmosta kezét, mondván : „É n  tiszta vagyok ez igaznak vérétől44. A  kit tehát 
húsvétkor meglocsolnak, az ártatlan és tiszta lesz minden hibától.

A  szerb népnél egész szertartással végzik az öntözködést. Hús vét második 
napjának reggelén a szerb legények csapatonként, dudás vagy tamburások kísé
retében, vagy a nélkül, házról-házra járnak leányokat öntözni. Ha a házba lép
nek, a legények egyike így s z ó l: ,,Hallottuk, kedves bátyánk (nénénk), hogy a 
kegyelmetek virágos kertjében egy szép liliom- (vagy rózsa) szál virúl, de kevés
sel ezelőtt hervadásnak indúlt. Eljövénk azért, hogyeszép virágszálat megöntözve, 
hervadozni ne engedjük, mire is, kedves bátyánk (nénénk) kegyelmetektől, ezen
nel engedelmet kérünk.44 A  házigazda vagy háziasszony erre így fe le l : „Szívesen 
köszönjük drága öcséinknek virágunkról való megemlékezését, de úgy tudjuk, 
hogy elég frissen nő. Azonban a virág amott van s ha drága öcséink fáradsá
gukat nem sajnálják, az engedelmet örömest megadjuk.44 Ekkor a ház valamely 
zugába elvonúlt leány előjön s így szól : „Inkább megváltom magamat, hogysem 
leöntsenek44. A  megváltás ára annyi piros tojás, a hány legény van. Míg ezek 
történnek, azalatt a háziasszony mézes pálinkát és kalácsot tesz az asztalra, mit 
az öntözők felköszöntve elköltenek s rövid táncz után mennek más leányos ház
hoz. Ha pedig valamelyik leánynak a megváltáshoz elegendő piros tojása nincs, 
azt a kúthoz viszik s jól megfürösztik.

Hús vét.

locsolkodás.
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Testvéresülési
ünnep.

a  piros tojás. A  húsvéti tojásokról azt hiszi a szerb nép, hogy a leány szerelmet ébreszt
het maga iránt az általa szeretett legény szívében, ha olyan piros tojást ad neki, 
mely hús vét előestéjén főtt.

A  húsvéti piros tojás írása a leányoknál nagy esemény s főleg szívük vá
lasztottjának szánt tojásokon az ilyen jegyek: két egybecsatolt szív, csókolódzó 
galambok, összefogott két kéz, nem szoktak hiányozni. Ha valamelyiket sze
relmi bú vagy kétkedés gyötri : annak átnyilazott szívvel, szomorú fűzfával 
adnak kifejezést.

A  legényeknél megvan a piros tojásból a szerető leány hűségére és szerel
mére való következtetés. A  leányoktól kapott piros tojásokat elrejtik és idők 
múltával előkeresik. A  melyik már sárgúl s halványúl, arról azt tartják, hogy a 
leány, a ki adta, szerelmi búban, zokogva írta meg azt s következőleg az őt leg
hívebben szereti. Íg y  a piros tojás nem ritkán sietteti a menyegzőt.

Hús vét hétfőjéhez egy hétre a temetőben ismét jellemző népszokás gyakor
lását láthatjuk. Ez a testvéresülés ünnepe (druzsicsalo). Ekkor szokták ugyanis 
a szerbek a sírt fölhantolni s ekkor a fiatal emberek és nők a temetőben össze
gyűlnek, koszorút fonnak. Azok, kik egymás iránt vonzalommal viseltetnek, egy 
koszorút fonnak, azzal egymást átövezik, megcsókolván egymást, testvériséget 
(pobratimsztvo, poszesztrimsztvo), azaz egymás iránt való örök hűséget esküsz
nek. Ez a testvériségi fogadás nem sarkallik ugyan a vallásban, mindazonáltal 
vallásos színezettel bír, mert Isten és Szent János nevében történik. Példáúl ha 
két jó barát ily  szövetségre akar lépni, aziránt a templomban ünnepélyes foga
dást tesznek s a pap megáldja szövetségüket. Szokás továbbá, hogy testvérül 
azt választja a szerb ember, a kiről álmodott, vagy a kitől segélyt kért. Az ily 
fogadott testvérek egymást választott testvéreknek (pobratim, poszesztrima) 
nevezik. E  testvéresűlés, (testvéri szövetség) történhetik férfiak és nők között 
egyaránt, sőt fogadott atyát (poocsim) és anyát (pomájka) is választanak. Az 
ily  testvérek kötelessége egymást mindenben segíteni ; de e testvéri kötelék egy 
esztendő múlva feloldható s ekkor új frigy köthető. E testvéri frigy szent s ha 
a szerb fogadott testvérére esküszik, esküjében nincs kétség. A  ki a pobratim- 
sztvót megszegi, azt, a szerb nép hite szerint, a boszúló ég valami nagy szerem 
csétlenséggel sújtja.

Pünkösd. Bármennyi kedélyes szokás van a karácsonyhoz és húsvéthoz kötve, a
szerb nép egy része mégis jobban kedveli a pünkösdöt (duhovi), mert ennek örö
meit a mező és erdő üde zöldjében élvezheti. A  pünkösd rendesen a tavasz végére 
vagy a nyár elejére esvén, a szerbek házaikat zöld ágakkal és virágokkal díszítik 
fel. A  falvak ilyenkor vidáman mosolygó zöld lugast alkotnak, melyből vidám 
zaj hangzik fel. Ha ily  fölékített házba lépünk, a ház védőszentjének képét olaj
ágakkal, a béke jelvényével, találjuk körítve, míg a falak vidám fehérét boros
tyán-és tölgylomb borítja el, a győzelmet és békét jelképezvén. És e díszítményt 
valódi szükségnek tekintik, mert egyes mondák fönntartották az oly megbűvölt 
emberek emlékét, kik az Istennek hozott e szokásnak nem hódoltak.

A  pünkösd hete minden nehezebb munkát kizár. A lig találunk ilyenkor 
helységet, mely egyébbel foglalkoznék, mint a régi hagyományok föleleveníté- 
sével. Vannak még oly helységek, hol pünkösd szombatján tömegesen keresik 
föl a falu határát, nevetve, zajongva és énekelve. Jelképezik az élet örömeit, 
melyekre minden embernek jogosúltsága van, de a melyek ritkán szoktak tar
tósak lenni. Este felé a temetőbe mennek, az elhúnytak lelki üdvéért imád
kozni. Nehányan egész éjjel ott maradnak kedveseik hantjai fölött, s a kit 
elnyom az álom, vagy képzelődése ingerel, csodás dolgokat beszél másnap egy-egy 
bámuló csoportnak a halottak megjelenéséről és a jövő titkairól. A  pünkösdi 
napokon szintén igen gazdagon látják el élelmi szerekkel asztalukat. Vidám 
családi körben reggeliznek, s ünnepélyes komolyság és szent áhítat között vár
ják a harangok megkondulását, mely után az egész család templomba megy.

Az üm^ep délutánjai vidáman és zajosan telnek. A  tambura hangjai mellett 
énekelnek és vidám kólótánczra kerekednek. Pünkösd délutánján a leányok 
csoportosan keresik föl az erdő sűrűjét, hogy feleletre bírják a kakukokat. A  
hányat szól, annyi év múlva fog a leány férjhez menni. Mások ez által életidejük 
hosszúságát igyekeznek megtudni.

Pünkösd másodnapján a leányok délután a víz partjára mennek, hol 
egymásután dobják vízbe a mise alatt font koszorúikat. A  vízbe dobott koszorúk
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ból az életre és halálra is vonnak következtetést a leányok, mert míg a hamar 
víz alá merült virágok : közeli halált, a messze távolban is latható koszorú : 
tartós életet, vagy ha a boldogságra és boldogtalanságra vonnak belőlük követ
keztetést, örömet jelent. —  Némely helyen, a pünkösd másodnapi mise után, a 
lakosság egy térre tereli marháit, hol azokat szentelt vízzel fecskendezi be a 
lelkész.

A  pünkösd első napja az úgynevezett királynők (kralyice) ünnepe is. T íz
tizenöt czifrán felöltözött, fölbokrétázott s karddal ellátott leány házról-házra jár, 
minden ház előtt megáll kólót tánczolva és dalolva. A  királyné, arczra és termetre 
a legszebb, hosszan lefüggő fehér fátyollal és virágkoszorúval van díszítve. 
A  király fején virágos süveg, kezében kard van. Zászlótartó is van, a ki fehér 
vagy vörös lobogót tart a kezében : az udvarhölgy a királynő követője. Ha vala
mely ház elébe mennek, dalt kezdenek, a háziakat felszólítván, hogy a király
nőnek zsámolyt hozzanak. A  királynő erre leül, háta mögé áll az udvarhölgy, 
a többiek pedig körbe állanak körülötte. Mindenik leány kendőt köt a derekára, 
melybe két szomszédnője fogódzik s így jobbra vagy balra topogva forognak, 
a mint azt a kolovogya (körvezer) intézi. A  király és a zászlótartó nem fogódza- 
nak össze, hanem a király kívül, a kóló baloldalán, szemeivel szüntelenül az elő- 
tánczosnőt kísérve, hátrálva tánczol, s kardjával ide-oda vagdos a zászlótartó 
pedig szintén kívül, a kóló jobb oldalán, szemeit a kólót berekesztő leányra sze
gezve, s lobogójával a levegőt hasítva, járja a tánczot. Kevés vártatva mindket
ten megfordúlnak helyükön, az egész kólót körűlfutják s ismét a helyükre térnek 
vissza.

A  királynők (kralyice) induláskor e dalt éneklik :
Király, fényes király ! —  Királyné és bánné, —  Kelj fel és lépegess —  Udvartól udvarig, —  

A  czári asztalig, —  Hol a czár bort iszik, —  S a czárné töltöget —  Aranyos kupából.

Az ily dalok száma a szerbeknél oly nagy, hogy bármely rangú ház minden 
tagjának kijut belőle.

Elszunnyadt az asszony —  Narancsfa tövében, —  Férje keltegette —  Csókolgatva szépen —  
Édes szemepárját : —  „Ébredj fel, galambom, —  Itt vannak királynék, —  íme ajándékot —  Kell 
nekik ma adnunk.“ —  „Kern kell többet adnod : —  Holló mént királynak, —  Koszorút nejének 
—  S arany fülönfüggőt. —  A  zászlótartónak —  Hó-selyemből inget, —  Udvarló leánynak —  
Színarany gyűrűcskót."

A  S zen t-Iván  nap előtti estén a leányok és legények a község határának 
régi időtől e czélra használt helyén szoktak összegyűlni. I t t  tüzet raknak. Ha 
már magas lángok lobognak, a leányok és legények dalra kelnek. Dal közben a 
legények a tűz mellett jobbról és balról sorakoznak, a leányok pedig a tűztől 
tizenöt-húsz lépésnyire hátrálnak. A  leányok egyenként, nekibátorodva, a 
lángokon keresztül ugornak, vagy legalább iparkodnak ugorni. Ha valaki teljesen 
átugorta a tüzet, akkor a legények, mint bírálók, kihirdetik, hogy ez a leány 
jövő évre ilyenkor már férjnél lesz. Ha a leánynak köz vetetlenül a tűzmáglya 
előtt inába száll a bátorsága és nem mer átugrani a tűzön, vagy ha ugrik ugyan, 
de a tűzbe belebukik, a legények hahota és nevetés között kihirdetik, hogy a 
leánynak fog ugyan akadni szeretője, de esztendőre ilyenkor már megcsalja és 
elhagyja. Minden bírálat után egy-két percznyi szünet következik, mire ismét 
más leány próbálja szerencséjét. Ha már valamennyi leány meghallotta a reá 
vonatkozó ítéletet, vége van a tűzugrásnak.

Mások a mező szélén raknak tüzet s égő üszőkkel megkerülik a vetéseket. 
Ismét mások az erdő tövében tüzelnek s dalolnak, kólóznak körülötte, az égő 
zsarátnokot elviszik a házakhoz, a kertbe teszik, hogy a hernyó el ne pusztítsa 
a gyümölcsfákat, vagy a vetés közé, hogy az üszög bele ne essék.

A  Szent Iván-nap estéjét dallal és kólóval ünnepük. Szalmarakásokat, 
illatos füveket gyújtanak meg, dalolva :

Szent Iván virágos, —  Éjszakád világos. —  Míg előtted leszünk, —  Tiszteletet teszünk, —  
Addig légy világos, —  Azután homályos.

Ü gy vélekednek, hogy a tűzre tett illatos füvekkel a sárkányokat és ördö
göket elűzik, hogy ártalmas fergeteggel a vetésben kárt ne tegyenek s a kutakat, 
forrásokat meg ne mérgezzék. Néha e czélra csontból, szemétből, ringy-rongyból 
bűzös füstöt támasztanak, hogy az ördögöt és más rossz szellemeket elűzze. A  tűz
höz a koszorúkkal és csengetyűkkel földíszített marhákat is odahajtják, hol 
szájukat fölnyítják, a tűz lángja felé tartják, hogy mindennemű nyavalyától

Pünkösdi
királynők.

Szent-Iván
napja.

l tűzugrálás.



386 Bács-B odrog várm egye népe.

A védőszent 
ünnepe.

mentek legyenek. A  leányok körűltánczolják a tüzet, melyet a gazdalegények 
élesztenek. Ha a tűz soká eltart az évben jó esztendő és sok lakodalom várható.

Harmatszedés. (Roszulya.) Ha valamelyik gazdának a tehene kevés tejet ad, 
azon csakis Szent Iván napján lehet segíteni. A  ház gazdasszonya ugyanis kimegy 
Szent Iván napjának hajnalán a mezőre és ott teljesen levetkőzik. Íg y  mezte
lenül előveszi azután nagy fehér vászonkendőjét és ezzel fölszedi a fűről a friss 

. harmatot. Ha a kendő már átázott, akkor előveszi a magával hozott bögrét, hogy 
a fehér kendőt kifacsarja és a kicsepegő nedvet a bögrébe felfogja. Ha a tehén e 
nedvet megissza, úgy jó tejelő lesz belőle és egész évben lesz teje a gazdájának.

Szlava. (Védőszent ünnepe.) Minden szerb családnak van védőszentje. Régi 
időkben ugyanis, a midőn valamely szerb család keresztény hitre tért át, a család 
feje a keresztény hittérítő tanácsára, a pogány házi-szent helyett valamely 
keresztény szentet választott házi védőszentjévé. Ennek ünnepét szlavának 
vagy szvecsársztvó-nak nevezik. A  védőszent nevenapján (krszno ime) vendégek 
mennek, jönnek a szlavát vagy szvecsársztvót ünneplő házhoz, hol nagy lakoma 
van, melyre bárhova hívás nélkül bekopogtathatunk, mert a szvecsárok (ünneplő 
családtagok) mindig igen szivesen fogadnak bennünket.

A  szlava a szerbek egyik legfontosabb ünnepe. Nem lármás, hanem komoly 
és méltóságos. Bárhol legyen az egyik vagy másik családtag, e napra haza siet, 
hogy részt vegyen az ünnepen. A  szlavára érkezett vendégek a házigazda bizta
tására helyet foglalnak a négynyüstös, rojtos abroszszal borított asztal körűi. 
Az asztalfőn a védőszent tiszteletére nagy viaszgyertyát illesztenek egy kalácsba. 
A  házigazda szilvapálinkás palaczkot vesz elő s abból mindenkinek sorra egy- 
egy pohárkával tölt, a mit a nők szeméremből csak félik isznak ki. Midőn a 
palaczk kiürül, hordják az ételeket. Ekkor a házigazda s vele mindnyájan föl- 
állanak, keresztet vetnek, imádkoznak, a védőszent dicsőítésére énekeket zenge
nek s ismét leülnek, azok tudniillik, a kiknek szék jutott, vagyis a férfiak, mert 
a fiatalabb fehérnépség nem igen részesül ilyen nagy megtiszteltetésben.

Mikor a pecsenyét az asztalra teszik, meggyújtják a kalácsba illesztett 
viaszgyertyát, tömjénfüsttel megfüstölik az asztalt, fölállnak, imádkoznak, 
egyházi énekeket énekelnek, fő tt búzát (kolyivo) esznek, és a házigazda a pappal 
a kalácsot négy részre töri. A z első negyedrész a papé, a második a házigazdáé, 
a többit a vendégek kapják, miközben dalokat énekelnek, melyekben fölemlítik, 
hogy nincs szebb dolog a világon, mint Isten dicsőítése, az igazságosan szerzett 
bor megivása és a tisztességesen szerzett ebéd elköltése.

Az ily  vendégség eltart másnap reggelig, víg dalok dalolása és czifrábbnál 
czifrább felköszöntők mellett.

A  nép hite szerint legnagyobb bűnt követ el minden szerb, különbség nél
kül, a ki védőszentjének napját nem ünnepli meg.

,,A ki ezt nem teszi, attól Isten áldását elveszi !“



5. SOKA.CZOK.

Bács-Bodrog vármegye többnyelvű és vallású lakosságának kis része Bevándorlásuk 
sokaczokból áll. Gondolkozásában, faji szokásaiban, viseletében, családi életében, Mfẑ r°r' 
a legkonzervatívebb faj. A  legújabb időkig görcsösen ragaszkodik az őseitől örök
lött szokásokhoz, népviselethez és más faji hagyományokhoz. Bizonyos fájó érzés 
fogja el az öregebbjét, ha elűljárói egyes ferde, vagy épen káros kinövéseiket osto
rozzák; ilyenkor bánatos hangon jegyzik meg: ,,de mikor ez a miénk!cc (A1 kad je 
to nase). Ez okból e népfaj gyanús szemmel kíséri az úgynevezett reformátoro
kat és papja, jegyzője, tanítója csak tapintatosan nyúlhat régi szokásaihoz.

Ősei Bács-Bodrog vármegyében a Duna balpartján, valamint Baranya 
vármegyében a dunamelléki rétek, nádasok közelében, vagy más, állattenyész
tésre alkalmas erdőségek mentén telepedtek le. It t nagyobb számban Bács, Béreg,
Bogyán, Herczegszántó (Szántóvá),Monostorszeg, Palona (Plávna),Szond (Szónta) 
és Vajszka községekben tartották fenn magukat; míg Dunabökényben (Bukin) 
és Bácsújlakon (Novoszello) csak nehány család maradt hírmondónak. Ezek is 
kezdik elhagyni festői sokaczviseletöket s az ottani németekhez alkalmazkodnak ; 
családi körükben sokacz a beszédjük, de a községházán, az utczán a német a tár
salgási nyelvük.

A  mikor a sokaczok e vármegye nyugati részén letelepedtek, az egész Nagy- 
Duna mentén, az egy Bácsot kivéve, mindenütt csak pusztaságot találtak ; a 
mohácsi vész után az itt lakó magyarság az ország felső vidékeire húzódott.

Bennünket első sorban az érdekel, hogy mikor, honnan és kiknek a veze- Honnan 
tése alatt jöttek új hazájokba, Bács-Bodrog vármegyébe ? Vannak horvát et- jöttek? 
nográfusok, a kik a sokaczokat a honfoglaláskor itt talált szláv népek leszárma
zottjainak tartják. Állításukat azonban nem tudják bizonyítani.

Nem osztjuk azt a nézetet, hogy ők csak Budavára visszafoglalása után 
vándoroltak ide, mivel a török hódoltság első évtizedeiben már találunk itt 
sokaczokat, ha nem is oly tömegesen, mint 1686 után, de szórványosan már itt 
voltak.1 Általánosan elfogadott tény és komoly vita  tárgya nem is lehet, hogy 
ők a velők rokon, egyfajú testvérnéppel, a bunyeváczokkal, Bosznia-Herczego- 
vinából jöttek.

Nem lehetetlen, hogy egy része Dalmáczián át vándorolt ide ; de nem ennek 
őslakóiból szakadtak, mert a X V II. század elején nagy rajokban özönlötték el 
Dalmácziát a menekülő bosnyák ráják, hűséges vezetőikkel, abosnyák ferencze- 
sekkel. Vagy szűknek, vagy nem elég termékenynek találták az ottani területet 
a dalmácziai Sinj körűi, a Cetina baloldalán, s fölkerekedve, új hazát kerestek.

Batinics Mihály, a bosnyák francziskánusok történetírója, egykorú okle ve- Történelmük* 
lek alapján kimutatja, hogy a bosnyákok kivándorlása három irányban indúl 
meg ; mindenütt elmaradhatatlan lelki gondozóik a ferenczes barátok. A  már 
említett dalmácziai bevándorláson kívül, minket inkább a bácsi—szerémi és a 
baranyai érdekel, Pécscsel és Mohácscsal, mint középpontokkal.

Adataink alapján azt állítjuk, hogy a bácsi, palonai, bogyáni, vajszkai, 
bökényi és bácsújlaki sokaczok nagyobb része a Dolnja-Tuzla mellett való gra- 
dovrhi zárdából és vidékéről valók, míg a felső telepek, ú. m. Herczegszántó,

1 Ibrisimovics Marin belgrádi püspök 1648-ban kánoni látogatást teljesít közöttük és a 
bérmálás szentségét osztja ki.



388 B ács-B odrog várm egye népe.

Monostorszeg, Szond egy időben, talán egy helyről valók, mint azok, a kik a 
Szerémségben és Baranyában maradtak. A  boszna-argentinai rendtartomány 
1723-iki, Pozsegán tartott nagykáptalana elrendeli, hogy Szántóvá, Szónta, Mo
nostorszeg Illőktől elszakíttassék és Bácshoz csatoltassék. Nem érdektelen az a 
körülmény sem, hogy a sokaczok betelepedésök első éveiben, ha ugyanazon terü
leten is, de kisebb falvakban, elszórtan éltek. E felvak emlékét az egyes dűlők, 
erdő- és határrészek őrzik. Megjegyezzük, hogy ezek az eltűnt falvak magyar 
hangzásúak, pl. Péczel, Széplak, Mali-Veliki-Felié (Félegyháza), Lovrinacz 
(Szent lőrincz),1 Kalos.

Vezetőik a francziskánus barátok voltak, kikkel a török elem irtóztató nyo
mása elől menekültek. A  Magyarországba, illetőleg a Bácskába való bevándorlás 
egyik legfőbb tényezőjének a boszniai ferenczesek akkori tartományfönökét, 
P. Radnich Mihályt tartjuk. Radnich, rendjének egyik kiváló szerzetese, a rendi 
ifjúság generális professzora, maga is bácskai származású lévén, mint boszniai 
tartományfőnöknek, alkalma volt megismerni a keresztények súlyos helyzetét, 
s így természetesnek találjuk, hogy^686jitán  a kivándorlás mellett agitál.

Korának tekintélyes irodalmi em bere; egyik nagy műve (X I. Incze pápá
nak ajánlja) 1683-ban jelent meg. Állásának súlyával, tekintélyének erejével 
rendjére és a népre nagy befolyással bírt.

Ö maga is Magyarországba jött és Budán az akkor vízivárosi, Szent-Ferencz 
sebeiről elnevezett zárdának gvárdiánja 1699-ben, a hol 1703-ban jobb létre szen- 
derűlt. A  sokaczok történetéből ennyi elég.

Faji jelleg. A  bácskai sokaczok leginkább középtermetű, erős, zömök férfiak, nem oly
szálasak, mint felső-bácskai faj testvéreik, Zomborban, Szabadkán, Almáson stb. 
A  sokacz nő szintén középtermetű, jellegzetes típusával föltűnik és általában 
szépnek mondható. Kár, hogy a szerencsétlen arczfestés korán pusztítja el üde 
arczukat és 25— 30 éves koruk után hervadni, vénülni kezdenek.

Foglalkozások. A  férfiak főfoglalkozása a X IX . század első feléig a marhatenyésztés, halá
szat és az erdőkben való foglalkozás, faizás. A  sokacz elemében volt a víz mellett 
és az erdőben. Földje sohasem volt sok és megelégedett vele, ha a családnak 
kenyérkét termett, a papnak a párbért megfizethette, a többi szükségest : adót, 
ruhát, az eladott lábas jószága árából fedezte.

A  megváltozott közgazdasági viszonyok, a mezőgazdaság intenzívebb 
művelése, az uradalmi és a községi erdők kiirtása, a kincstári nagybirtokok 
eladása magánosoknak, a legelő-elkülönítés, a községi legelő felosztása, a sokaczot 
készületlenül találta és a hirtelen átmenet majdnem tönkre tette és kétségtelen, 
hogy az lelki világára is nagy visszahatással volt. Ekkor kezdett bizalmatlan - 
kodni a kaputos ember iránt, gyanús szemmel nézte a papját és ritka volt az a 
sokacz község, a hol a legelő-elkülönítés, legelő-felosztás, tagosítás ne hatott 
volna a nép lelki életére. Ez időtől valók a jövendelések, hogy a sokaczság kipusz
tulásra érett nép.

A  figyelmes szemlélő azonban arra a meggyőződésre jut, hogy nagy meg
rázkódtatások árán bár, de napjainkban lassan ugyan, hanem biztosan 
halad és örvendetes versenyre kel a többi fajokkal. Ismerünk községeket, a hol 
az egyes sokacz gazdaságok a legmodernebb ekékkel, nagy gőzcséplőgépekkel, 
aratógépekkel vannak fölszerelve.

Közművelődés. A  gazdasági szakelőadásokra tömegesen járnak, szakkönyveket, szaklapo
kat szívesen olvasnak, sőt a gazdaegyesületekbe is örömmel iratkoznak be. Ha 
emellett megismerjük a sokacz-nép mindennapi benső életét, ha látjuk hová jut
tatták a megváltozott közgazdasági viszonyok, az új véderő-törvénynyel a háza- 
sodhatás korlátozása, a hirtelen átmenet által beállott gazdasági pangás : akkor 
értjük csak meg, hogy miként harapódzott el közöttük az 1870— 80-as években 
az ágyasság !

Ez nem a sokaczság megromlott lelkivilágának a következménye, hanem 
más, külső okoktól előidézett állapot.

Vallási, családi szokásai többé-kevésbé azonosak a többi vármegyei szláv 
népekével pl. a kath. tótok, rusznyákok, bunyeváczok szokásaival.

Karácsony. A  karácsonyi ünnepkör sok népszokással jár. Lucza napján egy edénybe
búzát tesznek el, ez a szent estig kizöldűl és abba helyezik el a háromegy Istent

1 Bácsújlakon  m ost is m egvannak a „Lorenzi W eingárten .“
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jelentő gyertyát. A  szobát, konyhát szalmával tele szórják és karácsony éjtsza- 
káján azon hálnak. Jól vigyáznak azonban, hogy el ne aludjanak, mert az elalvót 
az asztallábához kötik. A  kis Jézust jelentő gyertya egész éjjel ég. Az asztal alatt 
ott van egy szakajtóban búza, zab, kukoricza. A z asszonynépség sürög-forog 
a konyhán, mert a gyermeksereg lesi a községben elhangzó pisztolydurranást ; 
ez jelzi Jézus születését. Az étkezést fokhagymával és mézzel kezdik, mert e világ 
keserűségét Jézus születése édesítette meg ; ilyenkor gyújtják meg a fentemlített 
hármas-gyertyát, de azt nemsokára borral oltják el, jól vigyázva a fölszálló füstre ; 
a>ki felé a füst száll, az a jövő karácsonyig meghal. ,,Bethlehemesek“ , bölcsősök 
épen úgy járják be a községet énekszóval, mint más népeknél. [Éjféli misén a 
fiatal menyecskék, leányok az öregebb nőknek kezet csókolnak, üdvözölve a 
gyermek-jézust : „Cestit Vám bio Bog i Bo£ié porogjenje Gospodina Isukrsta“ .

A  legtöbb eredetiséget és tiszta, hamisítatlan népköltészetet találunk a 
lakodalmi szokásokban ; a sokacz lakodalmas népénekekén megérzik a tisztes 
régiség zamata. K i tudja, hol a forrása? mikor hangzott az el először ?

Annyi bizonyos, hogy sok bennök a török vonatkozás, a török nőrablók 
elleni óvóintézkedésekre emlékeztető.

A  sokacz atya (igen sokszor a nagy atya, Deda) először is a plébánián jelent
kezik, megtudakolni, mikor is lesz az az Ivó , Marin, Joza, Barisa 18 éves ? Ez a 
fő  ! Ha ezt a kort elérte, akkor már a ,,Domin“ -nal (jegyzővel) kell beszélni, hogy 
ez a házassági engedélyt szerezze meg. Azalatt a legény a kiszemelt leánynyal 
beszél; (pitan je , kikérés), ha ez igent mond, a következő nap reggelén közli az 
anyjával, a ki természetesen mindenről értesíti az atyát. A  családi tanácsban 
meghányják-ve tik a dolgot, megbeszélik minden oldalról és ha mindent rendbe
hoznak, egy alkalmas napon a vőlegény anyja a leányos házhoz megy, de most 
már nem üres kézzel, hanem almával (Nosi jabuku), melybe a jobbmódúak 90—  
100 koronát dugnak bele. Ha az almát elfogadták, akkor megvan a lányos szülők 
beleegyezése is. I t t  az első és a főszó a két jövendőbeli örömanyáé. A  két atya, 
ha nem is mellékes szereplő, de az asszonyoktól várja a szerep kiosztását. 
Első teendőjük az íratkozás iránt megtenni a lépéseket. Szombaton, vecser- 
nye után iratkoznak a jegyesek. A  paphoz rajtuk kívül, egy férfi- és egy nő-rokon 
is elmegy.

Az íratkozást megelőzte a legszűkebb rokonság jelenlétében a szokásos 
esti lakoma ,,N a ja b u lcu “  A  vőlegény vérrokonsága megjelenik, a délszlávok 
jellegzetes, szertartásos süteményével, a „pogaca“ - val. Akármilyen idegen is ez 
a magyar lakodalmaknál, mégis szükségtelen bővebben megmagyarázni, mert 
Bácskában a bunyeváczok, szerbek, sokaczok révén ismeri azt a magyar is. 
A z asztalra teszik a pogacát, kikérdezik a jövevényeket, hogy mi járatban volná
nak ! Kölcsönös kimagyarázás után bevezetik a leányt, átadják neki az a lm á t; 
ez átveszi és beleegyezése jeléül, hátradobja a szobaajtó felé; az ajándék-pénz 
kihűli az almából, de fölszedik, a leány átveszi a pénzt, az almát pedig az érdek
lődő gyermeksereg elfogyasztja. Az íratkozás napjától kezdve a leány-jegyes, 
akárhova megy, szüleivel vagy egyedül, ünnepen és köznapon, mindig teljes 
ünnepi díszben kell megjelennie.

A  templomban való meghirdetést a leány —  ha csak teheti — a templom 
főbejáratánál, vagy a kórus alatt várja be, hogy ki ne tegye magát barátnői für
késző, érdeklődő pillantásainak,

Az esküvő napján korán reggel a templomba mennek. Bácsban nem volt 
még eset arra, hogy ekkor együtt mentek volna be, vagy együtt távoztak volna a 
templomból. A  megelőző napon a menyasszonyhoz elviszik az esküvői ruhát, a mit 
„uzdarje“  czímén kap, viszonzásúl a sok ajándékért, am it ő a vőlegény legköze
lebbi rokonai részére készített és am it át fog adni. Ugyanakkor viszik alegényes 
házhoz az ágyneműt, a kelengyét. A  kendők, a kötők (keczelják) kivételével mind a 
saját kezük munkája. A  menyasszony az esküvői ruhát bizonyos ünnepélyességgel 
veszi föl. Imádsággal kezdi az öltözködést, egy „U dvözlégy Mária“ -val. Ha haris
nyáját fölhúzza, a becsúsztatott ezüst pénzt nem veszi ki és ezért a járása kissé 
bizonytalan. A  menyecskék (enge) az öltözködést a következő dallal kísérik :

Majkino ruvo svlaöi —  Naée oblaöi, —  Naée je bolje véé Majke tvoje, —  Majkino tavnö, 
éto.je odavno. ’

Anyád ruháját húzd le —  És ezt vedd fel, —  A  miónk fényes, anyádé kifakúlt, —  Kifakúlt, 
elbarnúlt, mert elavúlt.

Lakodalmi
szokások.

Jegyváltás.

Esküvői
előkészületek.
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Menyasszony- 
kikérés.

A  zokogó menyasszonyt megvigasztalják :
Piáéi, neplaéi Maró devojko —  Ne grubi lice, —  Neóe to lice véé Majka ljubit, —  Veó ée to 

lice naS Ivó ljubit.
Ezután nem anyád, hanem Ivód csókjait kapod. —  Mondjad csak Máró, mondsza csak 

szaporán, —  K it siratsz, kit sajnálsz szívből igazán ? — • Atyádat ? Anyádat, vagy rokonságodat T

Míg a leányos ház inkább a szomorúság tanyája, annál zajosabb a vőle
gényé. A  fiatalság reggel óta talpon van, vígan járja a kólót az udvaron, de csak 
úgy próbaképen, időtöltésből, mert hét órakor tamburások éneke mellett kör- 
menetileg mennek a násznagyokért, a &wm-ért“  és a stari svatért. A  kum az egész 
lakodalmi ünnepélyek főrendezője, ki maga mellé, parancsai végrehajtójáúl, a 
„prikumak“ -ot nevezi ki. Ha a két násznagy együtt van, belép a vőlegény. 
Ekkor a menyecskék fölékesítik, dalban elmondva, a vőlegény virágait :

Od netega zelenoga, —  Od tratorka crvenoga —  lód modre ljubiöice —  Od crvene ruziöice.
Zöld réti virág-féle, —  Piros kúszó virág, —  Kék ibolya, -— Vörös rózsa.

Mielőtt a vőlegény és a násznép a lányos házhoz érkeznék, ott felhangzik 
a legszebb románcz :

D va bulbula1 svu noó pripivaáe, —  N a  pendzeru proáenoj devojki, —  Pitala je proéena 
devojka —  II ste braóa il od braée dica ? N it smo braóa ni od braóe dica —  Veó dva druga iz zelena 
luga. Imali smo i treóega druga, —  Pa smo öuli, da se ozenio —  Pa idemo, da snaáu vidimo —  
D a vidimo, da je darujemo —  Nosimo joj svakojaka cviéa —  Ponajviée cviéa karamfiéa.

(A  menyasszony ablakai alatt, —  Egész este két bulbul dalolgat. —  A  menyasszony kérdi 
őket, kéri, —  Mondanák meg a bulbulok néki, —  Testvérek-e ? vagy másodtestvérek ? —  A  bül
bülök szépen feleiének : —  Sem unoka, sem édes testvérek : —  Zöld bokorból való két jó barát, —  
Egy barátunk, legszebbik, harmadik, —  Úgy hallottuk, mostan házasodik, —  A  jegyesét szeretnék 
megnézni, —  ő t  megnézni, ajándékot adni, —  Szegfűcsokrot ablakába rakni.)

A  távolból hangzó ének, az előretörtető lovasok, a gyülekező kiváncsi 
népség : előhírnökei a közelgő nászmenetnek. I t t  is vszonzásúl, útbaigazitásúl, 
a menyasszony nevében fölcsendűl a d a l:

Svatovi, uranili, pút izgubili, —  Ovamo svati moji, ovo su dvori moji, —  Ja sam divojka 
vaSega Ive —  Prstenovana, ali nevinöana.

Reggel indúlt ! a násznép eltévedt —  A  szép jegyes feléjük integet : —  Erre, erre násznépim, 
jöjjenek, —  Erre josztok, ez a házam tája, —  Én volnék a szép Ivó  arája. —  Az Ivó arája, de csak 
elgyűrűzve, —  Eljegyezve, még meg nem esketve.

A  vendégsereg az udvarba lép ; a szobákba vezető középső ajtó zárva van ; 
de egy kis kérésre, egy kis alkudozásra, a belépődíj lefizetése után kinyílik, mert 
a gúnyos dal is fölhangzott, hogy nyisd ki Máró az ajtót, mert ha nem, úgy ver
jük be ! —  Nem színarany —  fából van a küszöbe.

Keresik a menyasszonyt, a kit fivére vagy más fiatal férfirokona vezet be. 
Biztatják, követelik : ,,Látni akarjuk a menyasszonyunkat ! Hiába fáj a szíved, 
hiába sajnáljátok őt ! Ha sajnáljátok, minek is adtátok akkor oda ?“  A  nász
menettel megérkeztek az örömszülők2, az obiigát pogácsával, rajta a gyűrűkkel. 
I t t  esküvő előtt megtörténik a fiatalok gyűrű-kicserélése, a menyasszony pedig 
fölbokrétázza az ő virágjával a vőlegényt, a pogácsát négy részre töri, szétosztja, 
de a közepét és az almát magának tartja meg. Egy pohár bort is megisznak, de 
előbb a leány és a legény is búcsúáldást vesz a szülőktől.

A  földre leterítenek egy tyilimet, erre térdel a jegyespár, az előttük ülő 
szülőktől áldást kér és az após ezt a kérdést intézi jövendőbeli vejéhez :

Ivó  lelkem ! mit kívánsz a jó Istentől (háromszor !)
Ivó  : Szerencsét, boldogságot és atyai áldását (háromszor).
Majd az anya leányához :
Máró lelkem mit kívánsz a jó Istentől (háromszor).
Áldást, boldogságot és anyai áldását.
Erre felállanak és elindúlnak a templomba. Előre a férfiak a vőlegény

nyel, utánok a nők a menyasszonynyal. A  templom vagy a plébánia előtt a 
lelkész tiszteletére (,,Na vasé veselje“ ) eljárják a kólót. Esküvő után a vőlegényes 
házhoz vonúl a násznép, a m enyasszonya ,,diverusa“ , nyoszoló-lány (egy van 
csak) a prikummal és egy-két rokonával csendben hazamennek ; de annál hango
sabb a legényék portája. A  jobbmódú sokaczok az esküvőt mindig énekes nagy 
misével kötik össze és ezt a fiatalpár boldogságáért mutatják be.

1 Arany J. Szondy két apródját bülbülöknek nevezi. „Bülbülszavu rózsák két mennyei 
bokra".

2 A  sokacz lakodalomban csak a vőlegény szülői az „örömszülők".
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A  mily énekes a sokacz künn a szabadban, az Űristen ege alatt, épen oly Dalolás, ̂ tánc. 
szívesen énekel az Isten házában ! Sokan, a kiket hivatásuk, út jók egy énekes 
szent misére vezetett, megemlegetik a sokaczok temploménekét. A  mise után 
újra a ,,kóló“ -táncz következik, de akkor többnyire a leányok és a menyecskék 
tánczolnak, a legények és a fiatalabb házasemberek pedig hazasiettek kocsiba 
fogni, a hátaslovakat fölkantár ózni, mert pontban 12 órakor, az „Ű r  Angyala “  
elimádkozása után, a menyasszony szülőihez ebédre indúlnak. Ez a menet 
a ,,fcwm“ -nak a menete ; neki szól az ének is :

Volim kuma veó bila goluba, —  Golub biti, pa óe odletiti —  Ja óu s kumom rujno rino piti.‘,
Szeretem a „kum“ -ot jobban a galam bnál. . .

Az utolsó kocsiban ül a vőlegény atyja, [két énekes menyecske között ; 
az anyja otthon maradt, hogy jövendőbeli menyét méltó szeretettel és tisztes
séggel fogadja.

Az ebéd rövid ideig tart, nem mintha nem volna minden bőviben, hanem 
mert a násznép, de legjobban a „kum “  sürgeti az indulást, mert hát rossz az út, 
de tulajdonképen azért, hadd lássa a világ, milyen a menyecske „ N o v a  sn a sa “

A  búcsúzás a lehető legérzékenyebb. A  főszerep az anyáé, a leányáé, a többi búcsú a~szüiői 
asszonynépség szereplése mellett. Vigasztaló szó nem hallatszik ; az énekek arra hAzt6L 
valók, hogy a fájdalmat még inkább éleszszék. A  távozó kezet csókolt az otthon 
maradt szülőknek ; kocsija mellett két fivére, nyargalva kíséri új otthonába, 
a jövendő férje jobb kézen fogja, háromszor körben, egy helyben megforgatja, 
a szülői ház asztalát megcsókolja és Isten nevében (u ime Boga) kocsira száll és 
a ,,kum“  jobbjára ül.

Vidi§ Majko te'zive zalosti, — [D i ti se zalost na kóla penje, —  N a  kóla penje, nuz kuma 
sida, —  Lakó, polahko sunaáce zarko — Dók nam se Mara s Máj kom izljubi —  Sa milom Máj kom 
i svojim babajkom stb.

(Szegény jó anya, nagy a te keserved : —  Most búcsúzik tőled szép Máró gyermeked ; —
Kocsira száll, a násznagy mellette . . .  —  Ne siess, ne siess, te szép nap felette. —  Fordúlj vissza, 
fordúlj, szép leányzó Mára, —  Hallgass csak anyádnak esdeklő szavára.

A  nászmenet a falu főutczáin végigmegy ; a község apraja-nagyja várja az Elvonulás az 
új ,,snasat.“  A  vőlegény házának minden zege-zuga kivilágítva, az anyós ide- uj házba* 
gesen teregeti a legszebb kézimunkáját, a éilimeket, ponyvákat, mert így szól 
az éngák dala : Steri platno lipog Ive  Majko, —  Steri platno pa uvedi zlato, —
To je zlato od skora poznato.

Ott ül az öröm-anya, várja dobogó szívvel jövendőbeli menyét, ezt azonnal 
a tűzhelyhez vezeti és megkeverteti vele a fazekakban rotyogó mindenféle ételt, 
mert csak így lesz jó háziasszony. Aztán az ölébe ültetnek egy 1— 2 éves fiúcskát, 
elhalmozzák mindenféle ajándékkal, az após „ svekar“  szívesen fizeti érte a vált
ságdíjat, mert most ő az úr. Az ideálizmus és a realizmus sehol sem áll oly közel 
egymáshoz, mint a sokacz lakodalmakban. Sok félszegségnek, sok otromba
ságnak jut ezután a főszerep, melyeknek leírását elhagyjuk. Régi szép szokás, 
hogy a sokacz menyecske a nászéj után először is a templomba megy, a hol az 
egyháztól előírt áldást mondják el fölötte, és a templomban levő öreg sokacz 
nőknek kezet csókol.

A  templomba a nyoszolyólányon kívül (diverusa) a prikumak kíséri, a ki 
hatalmas furkósbottal fegyverkezik föl, hogy az új asszonyt esetleges megtámad- 
tatások ellen megvédje.

E szokás még a török időkből maradt fenn, a mikor nem volt ritka eset, 
hogy ilyenkor a fiatal asszonyt a törökök elrabolták.

Ennyit a sokacz népszokásokról. A  nők kézimunkájáról, ebben való ügyes- nőí kézi- 
ségéről könyvet lehetne írni. A zt szokták mondani, hogy a sokacz nő henye, munka* 
tunya. A zt csak az állítja, a ki nem tudja, milyen munkát végez az a nő otthon, 
a családi körben.

Az 1908. évi zombori női munka-kiállításon a sokacz pavillon föltűnést 
keltett a legtekintélyesebb szakemberek e lő t t ; ott láttuk a sokacz szobát, a 
szövőszéket teljes fölszereléssel (stan, brdo, motovilo, pasma, rasak, presljica, 
mosur) az összes kész munkákkal; éilim, peskir, usnovke-dereklija, predja, 
peskir, tkanje, tkaice (öv) klecalo (erre térdelnek a templomban) stb. pedig 
semmiféle intézet, sem állami szövőszék, vagy másféle támogatás nem állott 
rendelkezésükre.

20*



394 Bács-Bodrog vármegye népe.

Babonák.

Ipari
fejlődés.

Nagyon boldog volt ez a nép, hogy a nagyinak az ő munkáit is kezdik be
csülni. Hajfonata (pletenica) szintén páratlan a maga nemében.

A  sokacz elég babonás, de nem jobban, mint máshol az egyszerű'nép. Régi 
babonája az ú. n. kresovi (szikrák). Ezek valami rosszindulatú felsőbb lények, 
egyaránt ártanak az embernek, lónak, vetésnek. Ez ellen csak az aczélpatkóból 
és kovából a vízben kicsalt szikrákkal lehet védekezni és a pünkösd utáni szerdán, 
a szent mise hallgatással. A  kovás, tüzes vízzel kimossák a fájós testrészt is. 
A  „ kresovi“  ellen Szent Antal (jan. 17.) és Szent János pártfogásával is lehet 
harczolni. A  testen a „kresovi“  csak pörsenések alakjában jelenkezik ártólag.

A  sokacz lakosság száma Bács-Bodrog vármegyében körülbelül 18— 20 
ezerre tehető. Iparos csak ritkán akad közöttük, de újabb időben iparos-pályára 
is jelentkeznek, sőt a középiskolákat is kezdik látogatni.

Hajdan a sokacz göröncsérek híresek voltak nemcsak Mohácson, de Bács- 
ban is. A  sokacz szűcsök ködmenei, mellényei (poprsnjaci) Bácskából az egész 
Szlavon-Horvátországban a legkeresettebbek voltak. A  gyáripar, a vasút, a villa
mosság kora bizonyosan feledésre juttat egynéhány régi jó sokacz szokást, mert a 
gyorsan rohanó idő kíméletlenül eltapossa, a ki vele szembeszáll és ott hagyja, 
a ki vele haladni nem akar.



6. B U N YE V ÁC ZO K .

A  bunyeváczok a bácskai települők sorában az elsők közé tartoznak. Hogy Eredetük, 

honnan szakadt ide e nép, máig sincs kétséget kizáró módon eldöntve. Valószínű, 
hogy a bunyevácz a sokaczczal együtt a délszlávok ama csoportjába tartozik, 
a mely a Kr. u. V I— V II . századtól fogva a mai Bosznia, Herczegovina és Dal- 
máczia területét lakta. A  bunyeváczok ősei Raguzától északnyugatra a régi 
Chlum vagy Zachlum zsupánság (principatus Zachlumerum) területén éltek, 
a Chlum hegység körűi. E hegységben két város feküdt : Buna és Chlum. Az 
előbbi mellett fo lyt el a ma is ilyen nevű Buna folyó, am ely  Mosztár alatt szakad 
a Narentába. Buna falu ma is van, de nem a régi város helyén. Valószínűleg 
innen, Mosztár vidékéről, Bosznia alsó széléről, Herczegovinából származik e nép, 
a mely magát Buna vidékéről valónak : bunyevácznak nevezi. A  dalmát eredet 
miatt már a X V I I .  sz. végén (1699.) doJm áL^ve_^.is  szerepelnek (a ,,kath. rácz“  
és ,,horvát“  nevekkel)jsőt e név a legújabb időkig fennmaradt s átragadt a tudo
mányos irodalomra iâ _ nagy zavqxíŰ^ataEozva különösen azért, mert gyűjtő
névül szerepelt a bunyevácz és sokacz nép megnevezésére. Pedig ez a két nép 
fizikumára, viseletére^nézve és egyebebben is lényegesen különbözik egymás
tól, bár szokásaiban egymással és a szerbekkel is nagyon egyeznek. A  bunyevácz 
nyelvet az iskolázottak még a múlt század 70-es évéig kedvvel nevezték illír 
nyelvnek is, s ilyen czímmel még grammatikája is készült. Bács-Bodrog várme
gyén kívül Csongrád, Torontál és Pest vármegyékben is élnek.

A  bunyeváczság egyik történetírója azt hiszi, hogy e nép már a X V I. szá-Betelepülések, 

zadban a török hadakkal, részben pedigr-apró rajokban, mint török jobbágy jött 
e vidékre. A  vele foglalkozó írók nagyobb része azt vallja, hogy a bunyevácz és 
sokacz nép a török hódítás y ége felé,. nevezetesen a X V I I .  sz. folyamán költözött 
át. A  bécsi udvari haditanács levéltárában levő adatok szerint Markovics és Vidá- 
kovics nevű vezéreik 1687-ben, tehát Buda visszafoglalása után, arra kérték 
Miksa bajor választófejedelmet, császári fővezért, a ki az időben a megye fel
szabadításával lévén elfoglalva, Szireg mellett táborozott, hogy mintegy 5000 
főnyi seregükkaLés hozzátartozóikkal török területrő l a Bácskába áttelepülhes
senek s a törököktől már visszafoglalt városokban7~SzegecTen, Szuboticzán (Sza
badkán), Baján, Bácsban stb. helyőrségi szolgálatot teljesíthessenek. Ezek 18 
ferenczrendi vezetése alatt menekültek el otthonukból, valószínűleg a császári 
fegyverek szerencséjének hírére. Miksa 1687 júl. 9-én kelt levelében a bécsi udvari 
haditanács pártfogásába ajánlotta kérelmüket, a mely ’ Caraffa kedvező véle
ménye alapján az engedélyt megadta. A  bunyeváczokat erre Bács, Baja, Szabadka,
Zombor és Szeged városokba helyőrségi szolgálatra beosztották. Szabadkán a 
nevezett év deczemberében már rendes keresztelési anvakönvv vezetését kezdik 
meg. Az odavalók Rákóczi szabadságharcza idején Szegedre és Péterváradra 
vonúlnak, a honnan hét év múlva visszatérnek s részben Zomborban telepszenek 
meg, ez utóbbi városban azért, mert a vármegye székhelyét Bajáról oda tették 
át. Belgrádnak 1717-ben Savoyai Jenő herczegtől történt bevétele után szintén 
tömegesen telepednek le szeiie l^és“bunyevi^zok.^azau^zág déli részein. A  két 
nép együtt katonáskodott a határőrvidéken, de nem a legjobb egyetértésben.
Szabadkán 1743-ban a határőrvidéki szervezetet végkép megszüntetik a bunye
váczok utánjárására. A  szerbek elköltöznek a városból, a melyet a kir. privilé
gium kizárólag a róm. kath. lakosságnak adott át. Ez időtől kezdve vezérszere-
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pét e városban mindmáig megtartotta. Már az első települők közűi is jutott 
Bajára és Zomborba is. A  második raj megérkezésekor már volt bunyevácz lakos
sága Bácsalmásnak, Bajmoknak^Baisáúak (magyarral és tóttal együtt), Csan- 
tavérnek (ínagyarral). A  bácskai bunyeváczság második középpontján, Baján, a 
canonica visitatio szerint, 1731-ben a két templom közűi az egyik a dalmatáké, 
a másik a. m  agy ar oké és tótokéTTTokközségében. Felsőszentivánon, ugyanakkor 
25 bunyevácz család la k o tt ; Gara lakossága ugyancsak 1731-ben kizárólag 
bunyevácz s németsége csak a X IX . század elején kezdett tért foglalni. Csávóid
nak 1740-ben szintén tiszta bunyevácz lakossága van ; Nemesmiliticset és Cso- 
noplyát egy 1750-iki adat hasonlóEépen bunyevácz községnek mondja.

Ma a bunyeváczoktól lakott községek legnagyobb része a vármegye éjszak
nyugati sarkába esik s ez a körülmény valószínűleg az eredeti település kiterje
dését is visszatükrözte ti. A  zombor— szabadkai vasútvonaltól délkeletre három 
nagy községben élnek : Bajmokon. Csonoplván é$ Csantavéren. A  többi Baja körűi, 
a bajai és bácsalmási járásokban helyezkedik el. Am ott Baján jrivű l Csávolyon, 
Felsőszentivánon. Bácsbokodon, w Vaskúton, Garán, emitt Bács^SSasonJMáté- 
te1kén3 Katymárop éjnek. Csak egy község, Neipj&smilitics, esik a zombori járásba, 
a hol körülbelül egyenlő erejű a magyarsággal. Egyebütt magyar és német több
séggel lakik eg y ü tt ; tiszta bunyeváczjaépességű helység nincsen. Magyar többség 
mellett él Bajmokon, Felsőszentivánon, Csonoplyán, Csantavéren ; német több
séggel Katymaxon^CsávoTyon^ ’^Yaskúton, Bácsalmáson, Bácsbokodon, Garán. 
Számukat s a népmozgiXmátlnéhéz megállapítani, mert a népszámlálások (1857., 
1870., 1880., 1890.) sem a sokaczoktól, sem a szerbektől nem választják élőkét. 
A  városok közűi Baján körülbelül 4000, Szabadkán hozzávetőleg 32.0001 lakik, 
mindkét helyen magyar többséggel. Szabadkai kompakt tömege eléggé mutatja, 
hogy sajátos élete ott De ott is a múlt század utolsó évtizedében
5%-ot veszített, s ez —  dicséretére legyen mondva —  annyit jelent, hogy ugyan
annyit magyarosodott.

A  férfirend szálas, vállas, csontos. Aránylag hosszú végtagjain kissé rövid 
derék nyugszik, a melynek inkább a háti része fejlett ki. Testszínük' barnás s 
ennek megfelelő a sötét, sokszor fekete, erős szemöldök, vastag, sűrű bajusz 
(bige-bajusz), néha göndör haj. Szakáit nem hordanak. Ez a rész hízásra haj
landó. Jellemző testi sajátságot konstatált Seemayer a sokaczokról, Popovics a 
bunyeváczokról, azt t. i., hogy pupillájuk általában rendkívül meg van nagyob
bodva. Van a bunyeváczok között, talán inkább a szegénység sorában, egy vilá
gosabb komplexiójú, alacsonyabb fajta is. Baján a homok- és szállásvárosiakban 
e kétféle egy városban él együtt. A  nők nyúlánkak, bár kissé alacsonyabbak a 
férfiaknál. Szépek, de mint a szláv nők általában, hamar elvirágoznak. A  
férfiak ideálja a haló vány arczjL-Szépség, azért a leányok sárgaföldet, sót, 
kámfort esznek.

A  bunyevácz’nép lelkét az eleven érzelmi élet jellemzi. Érzelem világában is 
uralkodó vallásossága, mely erkölcsi, családi, sőt gazdasági életét is áthatja, de 
a rajongásig sohasem fokozódik. K ivétel nélkül katholikusok és szorgalmas 
templom- és búcsú-látogatók. Nagy napjuk a vasárnap (nedilja). E napra 
berándúl a szállásról városi vagy falusi házába, ünneplőbe öltözik, misét hallgat. 
Különös buzgósággal járják az ádventi rórátékat, hajnali miséket. Üdvözlésük : 
jFaljen Issu s  ! (Dicsértessék a Jézus !) ; viszonzása : Á m en  úrik  ! A  másutt 
vagy ritka, vagy épen szokatlan bibliai keresztnevek nagyon elterjedtek kö
zöttük : Dániel, Máté, Simon, Mátyás, Lukács, Lázár stb. Hagyományos ragasz
kodással viseltetnek a ferenezrendi atyák irá n t ; meg is töltik udvaraikat 
Szent Antal és Porcziunkula napján-4ibákkal, bárányokkal Szabadkán, Baján. 
Magyar földre költözésük vezetőit tisztelik bennök. Egyébre emlékezésük ma 
már úgysem terjed ki. Feltűnő —  most már pusztuló —  jellemvonásuk a szemér- 
metesség vagy szegyenlősség. Inkább külsőleges, szokásszerű, a nép régi életéből 
kinyomozandó vonás. A  férj sohasem jár feleségével együtt, az új házasok 
sokszor évekig nem beszélnek egymással szülőik vagy -más valaki jelenlétében. 
Midőn egymásról beszélnek a házastársak, harmadik személyben szólnak. A  
házasság második-harmadik éve előtt megszülni nem tartozott a tisztes-

1 1881-ben 61 ezernyi lakosságból 24 ezer a bunyevácz, Zomborban 24 ezernyi Jnépes- 
ségnek kb. negyedrésze.
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séges dolgok k ö zé ; az anya kis gyermekét szeretgetni, megcsókolni szé- 
g y en li; a nőnek nyilvános ebéden részt venni és nyiltan beszélni, mind illet
len dolog.

Vendégszeretete közmondásos. Van ugyan egy közmondása, a mely azt 
tartja : ,,mindenféle vendég három nap elég4‘ , mindamellett a vendégszeretetet az 
idegennel szemben is szívesen gyakorolja. Ha rokonságbeli a vendég, az egész 
család összegyűl körülötte. Idegen vendéggel rendesen csak a férfinépség űl 
együvé ; de ha valamiféle tekintélyes úr a ház vendége, akkor csak a családfő van 
jelen a szobában s a legfiatalabb meny szolgál fel az asztalnál. Ritkábban az 
egész család megjelenik a vendég üdvözlésére, a kinek kívánságára, vagy az 
öregek parancsára, a menyecskék egy-két dalt is elénekelnek. A  kedvesebb vendé
get hazakísérik vagy kocsin hazavitetik.

A  rátartósság sem utolsó jellemvonása e népnek. A  felsőbbséget nem 
igen szereti maga fölött elismerni ; a kenyéradó és szolga érintkezése fesztelen. 
Földmíves lévén, a kinek a föld az éltetője s a kinek vagyona is legnagyobbrészt 
a fekvő birtokból áll, az embert ,,lánczczalu (egy láncz 2000 négyszögöl) méri és 
csak azt becsüli, ak i hozzá hasonló birtokos. E gőgöt a gazdagabb úri osztályban 
sem szüntette meg a magasabb műveltség. A  szabadkai rajong városáért, s 
énekben dicsőíti: ,,Szuboticza bela, tebe nigde néma !“  (Fehérlő, dicső Szabadka, 
sehol sincsen párod !“ ) De nemcsak lokálpátriotizmusa erős, hazaszeretetük is 
kifogástalan. A  szabadságharcz idején teljes önfeláldozással harczoltak szerb 
testvéreik ellen a magyarok sorában. A  magyar államhoz máig hűségesen ragasz
kodnak s intézményeitől nem idegenkednek.

Bensőséggel teljes a családi élete is, a mely néhol még ma is a pátriárkálizmus 
alapján szervezett. A z öreg gazda felnőtt és nős fiaival közös háztartásban él 
osztatlan vagyonában, mint teljhatalmú pátriárka, a ki fiai és unokái között 
egyedüli parancsoló és bíró. Koruknak és képességüknek megfelelő munka
körüket ő jelöli ki a mezei munkában és a ház körűi. Kikerül közülök kocsis, 
béres, csordás, libapásztor stb., s csak ha nem futná, akkor fogadnak cselédet. 
A  család nőtagjai hasonlóan alá vannak rendelve az öreg családanyának, a 
pátriárka feleségének. A  menyek nyáron át a pusztán, a szállásokon sorosak 
(redusa) a konyhában, a baromfi- és tejgazdaságban (stanarica) és hétről-hétre 
egymást felváltva cserélgetik a háztartás teendőit s mire megöregednek, az ő 
menyeiknek adják át a munkakörüket. Ezeknek a menyeknek a sorsa a házban 
nem a legkívánatosabb. Joguk semmi, annál több a kötelességük és teendőjük. 
Reájuk hárúl, a mint fentebb láttuk, a házi munka zöme ; ők húzzák le és tisz
títják az öreg gazda csizmáját. E mellett hallgatniok kell s nyájasság, előzékeny
ség a kötelességük a legkisebb családtaggal szemben is. Férjét a fiatal asszony 
nem nevénél szólítja. Jeszil csuo l (Hallod ?), így fordúl feléje s ha róla beszél, 
házastársának ő (on) a neve. Férje testvéreit valami hízelgő szóval szólítja meg. 
A  férfiak neve: derék, vitéz, kedves; a nőké valami virágnév, vagy : krályicza. 
Az öregek életében a menyecske nem is eszik az asztalnál.

Egészen más a hajadonleányok élete ! Hímzés, varrás, fonás-szövés között, 
naptól és széltől óva, melegházi növények gyanánt nőnek fel. Könnyű életűknek 
hihetőleg az a történelmi oka, hogy hajdan a leány volt a család kincse, melyet 
szépsége szerint nagyobb áron adhattak el. A  fiúgyermekeket szívesen iskoláz
tatják s gondjuk van rá, hogy magyarúl megtanúljanak. A  jobb tehetségűek és 
iparkodóbbak a középiskolai tanúlmányokat is elvégzik s megesik, hogy azután 
iskolai pályafutásukat megszakítva, ismét a gazdaságba kerülnek. Legnagyobb 
öröme a bunyevácznak, ha fiát papnak vagy szerzetesnek neveltetheti. De más 
tudományos pályáktól sem vonja el a tehetősebbje a gyermeket, a ki testben- 
lélekben a magyar értelmiség tagjává válik. Majdnem minden családnak van egy 
úrrá lett ága, a melyhez ügyes-bajos dolgaikban tanácsért járnak.

A  vármegyében a legkülönbözőbb nemzetiségek lakása a náddal fedett, 
háromtagozatú, vályogfalú egyenes ház. A  téglából, cserépfedéllel épült házak 
is ilyen alapterv szerint készülnek s homlokzatukkal az utcza felé fordúlva 
sorakoznak egymás mellé. Ilyen házban lakik a bunyeváczság is. It t  következő 
leírása főként a nyugati tájak házaira áll. Az utczáról a nagy kapun (kapija) 
át az udvarra, a kis ajtón (vrata) át a pitvarra juthatni. A  kerítés sövényből, 
vályogból, újabban deszkából vagy léczből készül. A  telek baloldalán, az utcza 
felé építik sokan a présházat (presara), beljebb áll az ól (katsak). Közelében
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van a gémes kút (bunar), a melynek részei az ágasfa (szolya), a gém (jerma)r 
az ostorfa (siba) és a vödör (kabo). Jobb oldalról nyúlik a telek lábja felé a ház. 
Fala (duvar) még ma is leggyakrabban vályog. A  nádtetőnek (sztrija) felül épen 
olyan szegése (posav) van, mint a magyarság házának. Kalodák (vinacz) nyer- 
gelik meg. A  nádolást elől a verébdeszka (zsiove) foglalja be. Az oromfal (kibla) 
vagy vályogból vagy deszkából, régibb házaknál sárral behányt vesszőfonásból 
készülts egy vagy két ablakocska (pendzsericza) nyílik rajta. Az utczára néző 
falon két ablakot (pendzser) vágnak ; néhol, ha a pitvar elejéből is szobát alkotnak, 

Belső beosztás, három a számuk. A  ház utcza felé eső helyisége az első szoba (prednya szoba), 
a melynek egy ablaka (preki pendzser) néz az udvarra. K ét utczai ablaka között 
áll a sublód (almár, szanduk), az utcza felé eső két szögletben egy-egy ágy (krevet). 
Az udvarra tekintő ablak mellett találjuk a szekrényt (sifoner). A  jobboldali belső 
sarokban vaskályha (gvozdena pety) á l l ; néhol egyáltalában nincs fűtőkészü
léke az első szobának. A  helyiség közepe az asztal (asztal) helye ; körülötte 
nehány szék (sztolicza). A  szoba meglehetős magas küszöbű (prag) ajtaja a kony
hába nyílik, s annak két másik ajtaja közűi az egyik a pitvarba, a másik a hátsó 
szobába vezet. A  ajtajával szemben fekvő két sarok egyikében van a modern 
sporhert. A  második szoba felőli sarokban még ma is áll a régi nyílt tűzhely. 
Hosszú patka (banak) vonúl végig a fal mellett, mögötte a hátsó szoba búbos 
kemenczéjének szádja. Az ajtó felé egy kissé téresebben kiépített része (ku- 
varnicza) van, amelyen itt-ott még ma is főznek háromlábon (szadzsak). A  hátsó 
szoba (sztrazsnya szoba) közepén szintén asztal áll, a kamara felé eső sarkokban 
egy-egy ágy. A  konyha falához épült a banyakemencze (pety). Közötte és az 
ágy között az edények számára deszkaállvány (daszke). A  banyakemenczével 
egy fal mellett a sarokban áll még egy láda (szanduk). Ennek a szobának egyetlen 
ablaka az udvarra néz. A  hátsó szoba után következő helyiség a kamra, a mely
nek a szobába, de a pitvarra is van ajtaja. A  sort az istálló zárja be. Újabban 
egyre szaporodik a hosszával az utczasorra épült, jellegzetesség nélküli tégla- 
házak száma.

Viselet. Viseletben nagy a fényűzés a gazdagabbjánál, de a szegénye is legtöbbször
erejét felülmúló módon utánozza a vagyonosabb elem luxusát. Különösen a 
ruhaszövet nagy értéke (selyem, bársony) az, a mi fényűzővé teszi viseletűket. 
S ebben más nemzetiségűek is nyomukban járnak. Egy-egy ruhadarabjuk, 
mint a most már kiveszőben levő tyurak, a selyem-mellény s a lázsiások hordása 
a magyarság körébe is elhatott.

nőí viselet. A  nők hajukat két fonatban rakják fel, a fej hátsó részén nagy lapos koron
got alkotva. Ez az ú. n. pletenicza. Csinos viselet, a melyet a bácskai úri nők is hor
danak helylyel-közzel. Haj pántlikájuk kettő. Az egyik, az arany nyal hímzett 
ubragyáj ; vele kötik le fejtetőtől a nyakszírt felé a hajukat. A  másik a rojtos 
végű cserna pántlika. Inkább fejkötőféle a múló!divatú bajai kapicze, >marema. 
A  nyakon több sor arany- vagy ezüstpénzt hordanak, újabban inkább arany- 
médaillont vagy arany keresztet. Az ing (kosulya) fölé selyemből, bársonyból 
szabott és aranyszalaggal körűlszegett mellénykét (pruszluk) öltenek. A  rövid 
ingujjak aranynyal átszövöttek s végüket drága csipkefodrok díszítik. Kis kabát
kájuk a vizitla , m agyaring , blúza , a vagyonosabbaknál selyemből, bársonyból 
varrott. Aszalyja á csípőn alúl ér. K iveszett bajai kabátkaforma az ú. n. drolye. 
Meleg téli felöltőjük a tyurdiaf tyurak, am ely a bunyevácz nőt csak menyegzője 
napjától illette meg. Ip ja  csináltatta régebben meggyszínű, később sötétkék vagy 
fekete posztóból vagy bársonyból, drága prémmel, arany paszománttal, úgy hogy 
4— 500 írtba is belekerült darabja. Ez a ruhadarabjuk, a mint fentebb említettük, 
a magyarság közé is eljutott és más szabással a sokacz nők is viselték. Ma vár- 
megyeszerte elhanyatló viselet. A z alsószoknya (szkute) egész sereg, azért széles 
harangformán borúi rá a szoknya, gyakran szintén selyemből, bársonyból való. 
Ugyanilyen szövetű az aranypaszománttal szegett kötény is. Harisnyájukra 
(csorape) régebben inkább az öltözet szövetéből készült, színes selyem- vagy 
bársonypapucsot (papucsé), újabban —  sokszor sárga —  czipőt (czipele) hordanak. 
Szabadkai adat szerint a kereskedők tartanak bunyevácz segédeket, a kik a 
vagyonos családokhoz el-elmennek szövetet ajánlani. A  didát elvezetik a keres
kedésbe, ott leültetik, szóval tartják, a míg az asszonynépség megárúl. Több
nyire úgy nézik, hogy az egész vég selymet, brokátot vagy bársonyt, melynek 
gyakran 20 korona a rőfje, megvegyék, hogy másnak ne jusson belőle.
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400

Szabadkai bunyevácz asszonyok.



Bács-Bodrog vármegye népe. 401

A  férfiviselet általában magyaros. A  nadrág (csaksire, pantalone) a szegény- Férfi viselet, 
ségnél bő, sokszor a csizmaszár fölé legyűrt és deréktájon széles övbe van sok 
apró ránczczal összeszedve. Az ünneplő sötétszínű, csizmába húzott nadrág is, 
különösen térdben, erősen bő. Jellemző a selyemből, bársonyból való mellény 
(pruszluk), a mely a magyarság közé is útat talált. A  fiatalja viseli. Vékonyabb 
kabátjuk, melyet nyári időben a mellény fölé öltenek, az undrczikk, másfelé is 
elterjedt jellegzetesség nélküli ruhadarab. Előkelőbb egy fekete, dolmányszabású 
kabátjuk (Baján lajblija). Téli időn a szegényebbje ma is viseli a presnyák  
nevű ujjatlan mellest, itt-ott a báránybőr-bekecset (kozsuv), vagy fekete téli 
kabátot (zimszka lajblija). Fejfedőjük vidékenként változó, leggyakrabban 
keskeny karimájú, magasabb, Baja felé begyűrt tetejű, szélesebb karimájú 
kalap (sesir), télen a sapka (sépa); fekete nyakravalójuk a pósa, sál. Láb
belijük a csizma (csizsme), fekete bőrpapucs (papucsé), vagy bocskor (opanke), 
a melyet a vidéken, de Baján is még sűrűn visel a szegényebbje. A  subát min
denfelé hordják.

A  bunyevácz az ádventi időtől kezdve naponta csak kétszer eszik, míg Táplálkozás, 
nyáron háromszor, aratás idején négyszer is. Húst, a szegényebbje kivételével, 
eleget fogyaszt, de ételféléi között inkább a tészták a túlnyomók. A  keresztelői 
lakoma fogásai Baján a leves (csorba), főtthús (kuvano mesza) paradicsom-vagy 
más mártással, sült hús (pecsena mesza) valami salátával. Ugyanott lakodalmi 
alkalommal a leves és főtt hús után rizskásás hús, pecsenye következik savanyú 
káposztával, azután paprikás, pecsenye, végűi a sort a süteményféle zárja be : 
rétes (guzsvacsa), linczer, fánk, csörgőfánk (lisztitye), torta (törte). A  szabadkai 
lakodalom divatos ételei a pirincse (rizs baromfiaprólékkal), a prisznácz (túrós- 
rétesféle), guzsvacsa (üres rétes). A  bajaiak a karácsonyesti vacsorát mézespálin
kával (medlyána rakija) kezdik. Az almát (jabuka) és foghagymát (beliluk) 
mézbe mártva költik el. A  további fogások : halpaprikás (ribiji paprikás), sült 
hal (pecsena riba) és kétféle tészta : mákos (mákom tiszta) és diós (orászima tiszta).
A  szabadkaiak ádventi időben a kolbászszal, hurkával együtt eszik a veszélyácsá-t, 
uzlivánczá-t, két zsírosán készült, tepsiben sült tésztafélét. Italuk a bor (vína), 
pálinka (rakija), de a városba térve, szívesen fogyasztják a sört is. It t  említjük 
meg, hogy a pipázás ritka, a czigaretta-sodrás általános.

A  bunyevácz népnek majdnem kizárólagos foglalkozása a jöldmívelés és Fog]alkozásob 
nagyon szereti a kánaáni természetű bácskai földet. A  szántóföld a bunyevácz 
gazda vagyonának legértékesebb része, melyet sokáig nem tudott kellően kihasz
nálni, mígnem a vasúti közlekedés minden irányban megindúlván, a nép jóllé
tét, gazdagságát láthatóan emelte. Erős is a földéhsége. Nem ritkaság közöttük 
az 100— 120.000 koronás gazda, Szabadkán 200— 600.000 koronás sem ritka. 
Gazdálkodása azonban, habár a gépek, jobb gazdálkodási módok alkalmazásától 
nem idegenkedik, szorgalom és intenzivitás dolgában is elmarad a vármegyei né
metségé mögött. A  homoki szőlők divatja óta rengeteg kiterjedésű szőlőkerteket 
telepített, a melyekben a gyümölcstermelés (szercsika, baraczk) is fellendült.
E mellett marha-, disznó-, ló- és juhtenyésztéssel is foglalkozik. Sok pénzt szerez 
különösen a lónevelésből. Nemesvérű lovaiért a külföldi (balkáni, német-, 
cseh-, olasz- és spanyolországi) kereskedők is egyre gyakrabban keresik fel 
istállóit. Kevesebb a fogékonysága az ipar és kereskedés iránt. A  nők azonban 
aránylag figyelemreméltó munkásságot és ügyességet fejtenek ki a háziiparban.
Különösen szépek hímzéseik, padló-szőnyegnek1 és ágyterítőnek használt tarka 
szőnyegféléjük, a ty ilim , a melyet különben a szerbek és sokaczok is nagy mennyi
ségben készítenek. Számtalan szín változatban készülnek selyemből vagy gyap
júból való kötényeik, a pregacsák. Mint női divatczikk, ez utóbbi jelentékeny 
kiviteli árúvá kezd lenni. Végre meg kell említenünk rongyszalagokból szőtt 
pokróczaikat. Újabban azonban a nők nem annyira a házi szükségletek fedezése 
czéljából, hanem inkább kenyérkeresetből foglalkoznak ipari munkássággal s 
szövetféléjüket, vásznukat egyre gyakrabban szerzik be boltokból. A  szegényebbje 
bérkocsis, fuvaros, zsákoló.

A  bunyevácz gazdálkodásnak is, különösen a leányok pazar viselete 
miatt, sokszor kerékkötője a nép között általában elterjedt oktalan fényűzés.
Hogy a drága ruhát megszerezhessék, sokan még ekéjüktől is megválnak.
A  kereskedők régen, s most is, lelkiismeretlenűl ki is aknázzák a nép e szenve
délyét s tarka kelméiket roppant haszonnal árúlják.]
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Népszokások.] A  népszokások, mind a családéletiek, mind az ünnepkörökbe tartozók, 
itt is a pusztulás útjára jutottak, s hogy aránylag mégis sok maradt fenn, annak 
nem az elzárkózottság az oka, mert hiszen községeik nagyobbrészt élénk for
galmú útvonalak mentén feküsznek, hanem e népnek különös hajlama a társas 
élet mozgalmai iránt. Ezek az élő szokások egyúttal a szerbekkel és sokaczokkal 
való szokásbeli megegyezés hirdetői.

A  születés alkalmát megünneplik, bár a vele együtt járó szokások nagyon 
megfogytak. Divatos a komatál hordása. Baján a keresztelés után a komaasszony 
egy-két napig, egy pár közeli rokon pedig előtte és utána is felváltva visz a 
gyermekágyat fekvő asszonynak ennivalót (babine). A  keresztelői lakomán néha 
reggelig elmulatoznak.

szokások ̂  A  lakodalmi szokások még élénkek, pazarlók és sok régiség őrzői. Szabadkán
a házasságkötés ideje a mezei munkák végeztével s az új borral következik el 
és adventkor, karácsony előtt négy héttel végződik. Régebben a szülők szemelték 
ki fiuknak a menyasszonyt. A  kólókon ma is megjelennek a fiús anyák, s szemlét 
tartanak a leányokon. A  húsvéti öntözködéskor viszont a legények között választ 
a leányos család ; az a legény, a ki legjobban meg tudta nyerni tetszését, az 
kapja a legszebb piros tojásokat. Üjabban gyakoribb eset, hogy a legény maga 
választja jövendőbelijét. Nagy-Boldogasszony napjára az eladó sorban levő 
leányok új ruhát kapnak, még pedig fényűzőt. Az ünnep napján 10 órakor el
mennek benne nagymisére, a melyen megjelennek a házasulandók is. Mise után 
korzóznak, amidőn a módos leányok a szegényektől elkülönülten sétálnak. Dél
után kóló-ra mennek, néha egy-egy vagyonos legény bált rendez, melyre igen 
válogatott társaságot hívnak meg ; vagy a diván-ban folytatják a mulatságot. 
Eközben majd mindenki rátalál párjára. Otthon aztán meghányj a-veti a dolgot 
a család és ha a szülők is beleegyeznek, akkor másnap vagy harmadnap vala
melyik nőrokon, sokszor az anyával, rákiját visz a lányos házhoz. Ez áll egy üveg 
pálinkából, egy almából, a melybe vagyonukhoz mérten arany- vagy ezüstpénzt 
dugdostak és egy selyemkendőből. A  megtisztelt család vagy visszaküldi az 
almát, pálinkát, vagy elfogyasztja. Ez utóbbi jó  jel. Ha az ajánlatot elfogadják, 
a vőlegény családját meghívják kézfogóra (rukványa).

Jlktetós Sokszor, ha a szülők nem egyeznek bele a házasságba, a szerelmes legény
ö elszökteti választottját. Ezt uszkocsizás-nak nevezik és nagy szégyennek tartják.

Kézfogó. A  kézfogó napján a szülők, s ha még életben vannak, az öregszülők is, rokonaikkal 
estefelé kocsin elmennek a leányos házhoz. A  leány nőtestvéreivel és barátnőivel 
az udvaron várja őket. A  vendégek elé megtiszteltetés jeléül usznovkát (szerb
vásznat) terítenek s azon mennek végig. A  leendő menyasszony az öregeknek 
kezet csókol, ezek meg pénzt adnak neki ajándékúl. A  fiatalságot arczon csókolja 
és virággal díszíti. Neki magának a vőlegény húga tűz virágot a hajába és keblére. 
A  fogadtatás után bemennek a házba, az öregek asztalhoz ülnek, a menyasszony 
kíséretével együtt szerényen félrevonúl. A  vendégekkel megisszák a rákiját 
(pálinkát), azután kezdődik a vacsora. Vacsora közben a leendő após (szvekár) 
többször az asztalhoz hívja jövendő menyét (divojka), megnézi és mindannyiszor 
pénzt ad neki. Estebéd után következik az eljegyzés szokásjogi része, az alku
dozás. Megállapítják a hozományt, a mely a szülők életében nem földbirtok, 
hanem pénz és jószág. Földet a leány csak az öregek halála után örököl. Megálla
podnak az igen gazdag kelengyében is. Néhány száz inget, gyönyörű ágyneműt 
(kilencz-tiz kőkeményre tömött párnát, három dunnát), ruhához való szek
rényt és egyéb ajándékot visz a menyasszony vőlegényéhez. Az ajándékozás 
általában divatos és kölcsönös. Ipa, napa inget kap ; a napáé (szvekrova) 
aranynyal hímzett. A  férfitestvérek is inget kapnak ; a nőrokonságot selyem
kendőkkel ajándékozzák meg. Az ipa veszi az esküvőruhát : a drága selyemből 
vagy bársonyból szabott kis bundát (tyurkica). Mire az alkuval elkészültek, 
akkorára megérkezik a vőlegény barátaival és duda- vagy tambura-kísérettel 
megkezdődik a kóló. —  E naptól kezdve a vőlegény családja magáénak tartja 
a menyasszonyt és minden vasárnap a család egy nőtagja érte megy, elkíséri 
misére és sétára. A  menyasszony minden vasárnap új ruhában jelenik meg. 
A  kísérő a leányos ház vendége. Vecsernye után kinyitják a nagykaput, s meg
érkezik a vőlegény zeneszóval. Betérhet akárki is és részt vehet a kólóban.

- Esküvő. Az esküvői nap közeledtével néhány lovas legény kendővel és szalagokkal
díszített paripákon nyargal át a községen. Ezek a vőfélyek, a kik a vendégeket
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hívják meg a lakodalomra. Előbb a menyasszony házát tisztelik meg, aztán az 
ismerős úriházakat s a paraszt atyafiságot. Közvetlen az esküvő előtt a lányos 
házhoz külön őrzők is mennek (kum, sztatyela), násznagyfélék, a kiket a leány 
rokonai rendesen azzal tréfálnak meg, hogy keményen leitatják őket, hogy a 
leányt tőlük esküvőre elvihessék. Az esküvő napján mindkét részről nagy kísé
rettel hosszú sor úri hintón vagy parasztkocsin, zeneszó mellett indúlnak a 
templomba. A  pompázó menyasszony a násznagy oldalán ül, előttük a két nyo- 
szolyó-lány. Kocsija körűi és a hosszú menet élén a vőfélyek (musztulundsiák) 
alkotnak díszőrséget. Ez a szokás a sztatyelákéval együtt a török világ hagya
téka, azé az időé, a mikor ugyancsak kellett a menyasszonyra vigyázniok. 
A  menyasszony kocsija után következik a vőlegény egyik nős fivére (divér), a 
ki az oltárhoz vezeti jövendő sógornőjét. Esküvő után mindkét fél ismét külön
válva hajtat a saját házába, a hol lakomához űl a vendégsereg. Délután négy 
óra tájban a legényes ház vendégserege kocsikon elindúl a menyasszonyért. 
Miután a szokásos többszöri kérésre megkapták, kocsira ültetik s ha a vőlegény 
háza a szomszédban volna is, zeneszóval, éneklés és kurjongatás között bejárják 
a főteret, nagyobb utczákat. Az egyik lovas vőfély előre vágtat, s mikor a menet 
megérkezett, egy kis gyereket tesz a menyasszony ölébe, hogy elsőszülötte fiú 
legyen. Haza érkezvén, a vőlegény atyja kiváltja (100— 200 koronával) a meny-, 
asszonyt, a ki az ajándék átvétele előtt le sem száll a kocsiról. A  többi vendég 
is megajándékozza. A  násznagytól felbokrétázott bárányt kap. Napa is nagy 
szeretettel fogadja az új asszonyt s néha a kocsiból szőnyegeken át vezeti a házba. 
Az első napon a menyasszony még vendég, a másodikon már felteszi aranyos 
főkötőjét és a vendégek közt ajándékokat szed össze. A  férfi vendégeket az ajtóban 
csókkal fogadja, a mit ezek pénzzel viszonoznak. A  nők süteményt küldenek, 
vagy ruhakelméket, pénzt. A  lakodalmi jókedv sok tréfát gondol ki a menyecske 
jövedelmének szaporítására. íg y  pl. valamelyik észrevétlenül felhasít egy ván
kost és bepelyhezi vele az egész társaságot; a menyecske a vendégek megtisztí
tásáért újra ajándékot kap. Ez ajándékokon az új asszony leginkább birkákat 
vásárol, s a birkák kizárólag az ő tulajdonai (prtyia). Baján a lakodalom 
másnapján elmennek a leányos házhoz. A  menyecske két nőrokona között lépdel 
s ha ismerőssel találkozik, megcsókolja, a miért pénz jár. A  vőfélyek eleven kakast 
vezetnek, a melyet lerészegítenek. Nekik is kijár a fillérekből, a melyeket a kakas 
torkába tömnek. Hazaérve, levágják s az összegen megosztoznak.

A  szokások változatosságával, s ak ife jte tt pompával a fentebb ismertetett 
szabadkai lakodalom válik ki. A  szegénység házassági szokásai mindenfelé egy
szerűbbek s részben mások is. Baján a musztulundsiákat nem ‘smerik. A  meg
kérésnél szereplő almának pénzből készítenek lábakat. Mikor a leányért indúlnak, 
egy lepényhez hasonló pogácsát visznek magukkal s azt megrakják pénzzel. 
Majd a menyasszonyi házhoz érve, a konyhaajtó küszöbén teknőt találnak. 
Neve tyupria  (híd). Csak az mehet át rajta, a ki pénzt vet bele. A  vőlegény az 
ablakon keresztül alkuszik meg a szülőkkel. Alku után betérnek a szobába, át
adják a leánynak a pogácsát, a melyet az fején kétfelé tör. Az esküvő délutánján 
csengős kocsikon, vágtatva viszik a menyasszony áeyát a vőlegény házába.

A  halotti tor (podusa) divatos. Néha reggelig elmulatnak rajta. Hajdan 
a halottat fogadott asszonyok siratták el versekben.

Az ünnepkörök szokásai közűi kezdjük az ádventiekkel. Ennek az idő
szaknak a főünnepsége a matericza és oc:a. Az első a napák ünnepe; e napon fo
gadják szertartásosan a fiatal vöt, a ki zeneszóval köszönt be napához. Igen 
gyakran e napon szokta először meglátogatni anyját a férjhez ment leány is. 
Majd a gyerekek, unokák veszik sorba a rokonságot és matericzát köszöntenek 
s ajándék-dióval, almával megterhelt torbákkal (tarisznya) térnek haza. Az 
oczá-kat inkább a korosabb férfiak tartják csendes borozás mellett. Sok szép 
szokással ékes napja a bunyevácznak a karácsony. A  szent este egészen betlehemi 
színhelylyé változtatja a házat. Karácsonyfát állítanak ugyan, de nem tud eléggé 
meghonosúlni. A  gyermekek szalmával hintik be a konyhát, szobát, asztalt, a 
melyet ezenkívül fehér abroszszal terítenek le. Az asztal főhelyére teszik a 
bozsitynyákot, egy kettőskereszt-alakú fonott kalácsot, melyet gyakran aranyozott 
aszaltmegygyel, szilvával díszítenek fel, s tésztájába pénzdarabot rejtenek. 
Néha a jászolban fekvő kis Jézust, a pásztorokat, állatokat is kimintázzák rá 
tésztából. Ü jévig közszemlére van kitéve, azután minden házbeli kap belőle,
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sőt még a marhának is juttatnak belőle. Az áhítattal elfogyasztott bozsitynyák 
(bazsitnyák) a bunyevácz asszony főbüszkesége, melynek sikerültétől függ leg
nagyobb öröme. Baján karácsony délutánján sütik s feldíszítik madárral (ticze), 
hordóval (bűre), pásztorral (csobán), ökrökkel (volove) stb. Melléje kerül az 
asztalra a zöld búza, melyet Lucza-napján vetnek el. A  közéje helyezett háromágú 
karácsonyi gyertyát az áldáspohárban maradt borral oltják el. A  kire rászáll a 
füstje, az hal meg leghamarább. Vacsora fölött, a melyen a cseléd is együtt 
étkezik urával, a ház örege áldást mond. Az asztal alá mindenféle házi eszközt, 
szerszámot hordanak össze, hogy munkájukra Isten áldása szálljon. A  szent 
estén a jószágot is bőven ellátják, hogy egész éven át jó erőben maradjon. A z 
éjjelt átvirrasztják. Egész éjen át ég a házban a gyertya. A  gyereksereg a szobá
ban elhintett szalmán alszik, az idősebbje az éjféli misére látogat el.

Karácsony napján a ház örege leányával vagy legényfiával bukariczá-t 
(borral teli kancsót vagy üveget) küld a másik ház öregének tisztelete jeléül. 
A  megtisztelt ház elfogyasztja a bort s újra megtöltve küldi vissza a bukariczá-t. 
A  karácsonyi ünnepek alatt minden bunyevácz gazda iparkodik magának polo- 
zsájt szerezni, a ki karácsony szent estéjétől kiskarácsonyig vendége marad. 
(Doso szám za polozsáj ! Óva je moj polozsáj ! To je nas polozsáj !) E karácsonyi 
első látogató (délszláv : polazsenik, polozsnik, polozsájnik, polazsár) ősrégi szláv 
karácsonyi szokás fenntartója, a melyet a középkor folyamán magunkba olvasz
tott szlávságtól a göcsej-hansági magyarság is átvett (palázolók, luczázók), s 
a mely a bunyeváczság és délszlávság vitathatlan szokásbeli megegyezésének 
egyik bizonyítója. A  karácsonybőjt estéjén ő kezdi enni a mézbe aprított fog
hagymát, hogy a gonosz szellemeket a házból elűzze. Nem szabad a házból 
kimozdúlnia, ott kell a házbeliekkel mulatnia. Sokért nem adja a házigazda, 
ha jó polozsájra talált, a k\nem egykönnyen dől ki ; hetek múlva is eldicsekszik 
vele. Mikor a polozsájság lejárt, a gazdasszony nagy kalácscsal, a gazda egy jó  
hosszú szál kolbászszal, a melyet nyakába kerítenek, útnak eresztik, százszor is 
megígértetvén vele, hogy a jövő karácsonyra megint ő lesz a polozsájuk.

A  betlehem-járás is divatos, bár néhol, pl. Baján, a bunyevácz legények 
is magyarúl adják elő szerepüket s bunyevácz szövegét már csak sok utánjárással 
sikerűit megszerezni. Az aprószentek napján szokásos suprikálás (korbácsolás) 
se maradjon említetlen. A  vízkereszti misztérium más nemzetiségnél is nagyon 
összezsugorodott. It t  is csak csökevénye él. Többet és ősibbet őrzött meg egy-két 
farsangi szokás. Baján vasárnap déltől, kedd estig hangos az utcza a ,,masz
káktól4 4 s a farsangi felvonulások főszereplői a bunyeváczok. A z álarczosok 
gyűlőhelye a szállás- és homok-városi kóló. E két külváros lakói a bunyeváczok 
s kólójuk megtekintésére a fél város megindúl. Már farsang elején a bunyevácz 
legények egy idősebb vezetése alatt összeállnak s megfogadják a tambura-bandát 
egész farsangra. Minden vasárnapon van kóló a kocsmában ; a hétköznapi esté
ket a díván foglalja el. A z utczai ünnep főalakjai az ősi pogány időkből való 
medve és a didák, a szláv nép télkergető ünnepeinek két alakja. A  medve ruházata 
szőrével kifelé fordított suba, melyre ujjakat akasztanak. A  végükön idomtalan 
kesztyűk. A  legény fejére zabostarisznyát húznak, megfelelő nyílásokkal a szemek 
és az orr számára. A  szemhéj a tarisznyán festett, az orrot egy nagy vörös paprika, 
a nyelvet vörös posztó helyettesíti. A  tarisznya két sarka el van kötve, ezek a 
fülek. A  medve derekán szíj, kolomp s vagy 2— 3 méter hosszú láncz van, lábán 
hatalmas csizma, kezében elhasznált szita vagy rosta. Lánczánál fogva vezeti a 
tánczoltató legény. Fején turbán, testén vörös pruszlik ; csizmába szedett gatya 
egészíti ki ruházatát. Kezében hatalmas husángot hord. Arczát piros festékkel, 
szemöldökét feketével erősen bemázolja. Bejárják az utczákat és pár krajczárért 
boldog, boldogtalan nézheti a medve tánczát, melyet vezetőjének : „Igra j malo 
médo“  szavaira és husángja buzdítására el is jár nagy dörmögéssel. A  tánczhoz 
a vezető dúdol valami kóló-dalt. Közben a medve hirtelen hasra fekszik, egy 
darabig mozdulatlanúl hever : meghalt a tél. A  másik pogány emlék a dida. 
A  bunyevácz didának (innen didák : maszk) hívja az elaggott embert. Ruhája 
ócska szűr vagy jókora zsák. A  fején ugyanolyan álarcz, mint a medvén. A  szűr 
derékben át van kötve, hogy a háton elhelyezett szakajtó, mely az ütlegeket 
fogja fel, le ne essék. Ezek is a kóló körűi ólálkodnak öten-hatan is, míg ízetlen 
tréfáikat meg nem únja a fiatalság s ki nem veri őket az utczából. A  didák az 
ó-év; kergetője, a fiatalság, az új esztendő.
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A  farsangi mulatozásnak a hamvazó szerda vet véget. E napot a bunye- 
vácz csiszta szridá-nak (tiszta szerda) nevezi. Kedd éjfélig még tánczolnak, 
mulatnak, de éjfélkor elhallgat a tambura, duda s vége minden zajnak. A  szerdai 
napon aztán van a házban nagy tisztogatás. A  hús- és zsírfélét félreteszik, az 
edényeket kifőzik, s megkezdődik a szigorú böjt. Egész nagyböjtben szünetel a 
zene, dal, kártya, némelyik férfi még a pipáját is félreteszi.

Húsvét reggelén, sőt már nagyszombaton, tengernyi kalács, sonka, sült 
bárány, torma, foghagyma kerül kosarakban, kendőkben megszentelés végett a 
templomba. Bent az istenházában, kint a templomtéren, két sorban telepszenek le 
vele az asszonyok s közöttük járva, szentelt vízzel hinti meg az ételfélét papjuk. 
Nyomában eljárnak a koldúsok is jótékony adományért. E szentelt eledelekkel, 
piros tojással vendégelik meg a húsvéthétfőn öntöző legényeket is. Baján a 
hús vét előtti hetekben csinálják a búnyók a sarena jabuJca-t, pom erancsa-t, 
lem on-t (czifra almát, narancsot, czitromot). Külön rajzoló asszonyt keresnek 
fel. Az ilyen ritkább, m inta tojásfestő. Korommal feketített viaszba mártja az 
írókését, a kisiczá-1, s vele növényi, állati alakokat rajzol az almára, narancsra. 
Ez az öntöző legények ajándéka itt is, a kik ezért kötelesek a leányt egész nyáron 
át a kólóba kísérni és a Szent-Antal-napi búcsúkor (jún. 13) a húsvéti czifra almát 
selyemkendővel, czifra papucscsal s más ilyesmivel viszonozni.

A  nyári ünnepkörnek két mozgalmasabb ünnepe pünkösd és Szent Iv á n - 
n a p . Pünkösd a pünkösdi királynék, krályiczák járásának ideje. Baján az ünnep 
első és második napján a nagy krályiczák otthon felöltöznek tiszta fehér, sza
lagokkal díszített ruhába. Délután egy órakor a kis krályiczánál gyülekeznek, 
a kit hasonlóképen öltöztetnek fel. Mindegyiknek a fején koszorú van. Elké
szülvén, három párba állnak. Az első párban az egyik krályiczánál szalagokkal 
feldíszített kard van ; a társa is kardot tart, amelyre zászlószerűen selyem
kendőt kötnek. A  második pár két csücskénél fogva egy selyemkendőt hord. 
A  harmadik sorban hárman vannak: két nagy krályicza és közöttük a kicsike, 
kezében fehér kendő a pénzbeli adomány számára. Íg y  elkészülvén, énekelve 
indúlnak el. A  hol megállítják őket, a kis krályiczát egy vánkossal lefedett kis 
székre ültetik, a szülő pedig megmondja valamelyik gyermeke nevét, a kit aztán 
belefoglalnak a pünkösdi énekbe. Mikor a dalnak vége szakad, 10— 12 fillérrel 
megjutalmazva tovább házalnak, a míg rájuk nem esteledik. Mielőtt hazatér
nének, befordúlnak a fiatalság mulatóhelyére : talán ott is akad megrendelő.

A  Szent-Iván-nap szokásai az utóbbi két évtized leforgása alatt, a mint 
azt megfigyelések bizonyítják, rohamosan színtelenedtek. Romjai az egész 
bunyeváczok lakta területen megtalálhatók. A  tűzugrálás szokását a szabadkai 
néphit a következőképen magyarázza : Jézus midőn a zsidók üldözték, egy 
faluba menekült. Árulás következtében a zsidók ezt megtudták és nyomon 
követték. Útközben valaki megmondta nekik, hogy abban a házban keressék, 
a melyik előtt tűz ég. A  midőn azonban a faluba értek, minden ház előtt ott 
lobogott a máglya. Az ugrálás felsőszentiváni hagyomány szerint viszont annak 
az emlékét őrzi, hogy a mikor Mária felkereste Erzsébetet, e látogatás alkal
mával Keresztelő János, r ki akkor hathónapos volt, felsőbb isteni érőnél fogva 
anyja méhében megmozdúlt (ugrált). Ugyanott karra függesztett koszorúval 
ugrálnak, a melyet Szent János-virágból kötnek. Szabadkán a szent tűznél meg
gyújtott csóvákkal megkerülik a dinnyeföldeket, hogy nagy dinnyéik teremjenek ; 
Bokodon a máglya fölött áthajított koszorút a káposzta közé dobják, azt hívén, 
hogy megóvja a férgektől s a káposztafejek nagyra nőnek. Másutt megtapossák 
a tüzet, hogy lábukon pokolvar ne keletkezzék ; a Szent Iván-virágból font ko
szorút ugrálás után kiakasztják a padláslyukon, s ha valaki megbetegszik, 
megfőzik s vizével megmossák a beteg arczát.

Társas ünneplésre, mulatozásra is sok az alkalom. Ősi családi mulatság a 
prelo, melyet a família férjhez adott leányai, idősebb-fiatalabb menyecskéi szá
mára rendez. A  leány férjhezmenetelekor kevesebb hozománynyal is beéri; de 
megköveteli, hogy tőle a karácsonyi és húsvéti kalácsot, valamint az évenkénti 
prelot meg ne tagadják. Ágról szakadt menyecske az, a kinek ezekben része 
nincsen. A  menyecskét a preloba férje családjának nőtagjai kísérik s az ünne
pélyes ebéden a férje is megjelenik, sőt férjhezmenetelének első évében ipa és 
napa sem hiányoznak a vendégségből. A  prelo különben ,,fonót“  jelent s régibb 
időkben, minthogy e vendégeskedés a nappali órák munkaidejében történik,
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ebéd után körűlűlték a kályhát és tréfás társalgás, mesélés közben fonogattak. 
Ma azonban már az ebédet csak mulatozás és kólózás követi. Elmaradhat!an 
járuléka a prelonak, hogy abból a menyecskének kendőt vagy ehhez hasonló 
ajándékot kell hazavinnie. Régente ilyenkor vitte haza a menyecske az utólag 
elkészült kelengyéjét, melyet női vendégeivel együtt —  móvában —  készítettek. 
Legújabban a prelok már nyilvános mulatságokká, bálokká lesznek. Szabadkán 
pl. több év óta tartanak ilyen veliko prelo-1, melyen ezrivel szokott a bunye- 
váczság megjelenni.

Egy másik mulatságuk a díván , a melyet, Iványi szerint, erkölcstelen 
iránya miatt a szabadkai városi hatóság már 1745-ben eltiltott. A  tilalom ellenére 
azonban máig megmaradt. A  ,,díván44 török eredetű szó és ,,beszélgetést44 jelent. 
Szorosabb értelmében a díván a felnőtt leányok gyűlőhelye, a hol egy öregebb 
anyóka (nana) felügyelete mellett a legények látogatását fogadják. Esténként 
szoktak összejönni, de mulatozásuk zene és táncz mellett a késő éjjeli órákba 
is belenyúlik. Ezeken a szülői ellenőrzés nélküli összejöveteleken történnek; a 
szerelmi vallomások ; de sokszor duhajkodás, verekedés színhelyei a dívánok.
A  legény, a ki valamely díván látogatására megy, köteles magával zenét vinni. 
Ugyancsak zenével szokták magukat a legények dívánról-dívánra kísértetni. 
Baján már csak a szűkebb szomszédság gyűlik össze dívánra, a szokás általában 
kisszerűbb. A  mód sincs meg hozzá olyan mértékben, mint a gazdag Szabadkán.

A  kóló-kon főleg a dívánokat rendező leányok szokták visszaadni látoga
tásaikat a legényeknek. A  ,,kóló44 szónak tágabb értelemben vett jelentése „kör44 
s tánczuknak is kóló a neve ; mindamellett szorosabb értelemben azt a helyet 
(kocsmát, parasztház udvarát, kocsmai termet) jelenti, a hol a két nem fiatalja 
vasár- és ünnepnapok délutánjain össze szokott jönni. Leányok, menyecskék, 
legények összefogott kézzel körbe állanak s duda vagy tambura hangjára körben 
forogva, egész testüket rengetik, de lábukat alig emelik fel a földről.

A  bunyevácz mulatságokban lényeges tényező a bor. Semmiféle össze
jövetelük sem gondolható el bor nélkül. A  trojanicza ivása tőlük származott át 
a bácskai vígadókra. A  trojanicza abból áll, hogy a gazda három, sokszor 
öntözőkannányi, pohár bort köszönt vendégeire, rendesen egyik szomszédjára. 
Az elfogadó, mielőtt kiürítené a három poharat, szintén ráköszönti a társaság 
valamelyik tagjára. Ha nem venné észre a ráköszöntést, büntetésül további három 
pohárral terhelik meg. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (márcz. 25.), midőn 
a természet téli álmából felébredvén, a fák nedvvel telnek meg, a bunyeváczok 
is összejönnek kravatgára, azaz, hogy magukban is szaporítsák a vért (krv : 
vér). Baján ez a szokás ismeretlen. Bunyevácz lakói Vincze napján rándúlnak ki 
pinczézni, iszogatni, a mikor szentelt vízzel és borral meglocsolják szőlejük négy 
sarkát. A zt hiszik, hogyha a pipiske (séva) e napon a kocsikerék csapájában talál 
innivaló vizet, akkor sok borra lehet kilátás. K ivá lt ha a mezei munka szünetel, 
a zene és boros hangú ének éjjel-nappal sohasem szakad meg s bizony megesik, 
hogy a mikor a német szomszéd már régen munkában fárad, akkor hangzik fel 
az utczán tambura-szó mellett hazaballagó búnyó ajkán : Szviraj ! (Húzd !) 
Sokan ilyenkor gyakran hétszám járnak szállásról-szállásra, vagy a városban 
utczáról-utczára a vendégszerető ismerősök, rokonok s barátok házához bort 
kóstolni. Ha egy helyt elfogyott, a gazdával együtt odébb állnak s a szomszédban „ 
pratiznak. E  szép hadjáratban kaputosok is járatosak ; a magyarok is eltanúlták.
A  pratizás annyit tesz, mint elkísérés. A  társaság legérdemesebb tagját zeneszó 
mellett hazakísérik, a háza népét felzavarják, bort hozatnak, ételt készíttetnek 
és a mulatságot, más-más családhoz térvén be azután, folytatják virradatig.

A  drága lakodalmak, a húzamos mulatságok sokszor megzavarták a csa
ládok anyagi helyzetét már a múltban is. Iványi érdekes adatokat közöl arra 
nézve, miként avatkozott bele a szabadkai városi hatóság és a papság is, hogy a 
nép elszegényedését megakadályozza. Már az 1783. évben Patasich kalocsai érsek 
által kiadott plébániai szabályzatok is a lakodalmi tivornyák ellen szólnak és 
8 rénes forintnál nagyobb értékű ajándékot nem engednek az almával adatni. 
1754 végén maga a városi hatóság is kikelt a hetekig tartó „török divatú44 
menyegzői szokások ellen. 1768-ban, 1774-ben és 80-ban újra bocsát ki megszorító 
rendeleteket. 1781-ben a drága almát eltörölte a városi tanács és 5— 20 frt, vagy 
botbüntetés terhe alatt tiltotta meg, hogy a lakodalom egy napnál tovább tart
son és 10— 15 vendégnél többet meghívni nem volt szabad. A  nép azonban a
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tilalmat megszegte s inkább fizetett, semhogy a megszokott divaton változtasson.
Még a múlt század elején (1820-ban) is panaszkodik a tanács a költséges lakodal
mak miatt, melyek a népet úgy elszegényítik, hogy nem tudja adóját fizetni.

A  bunyevácz népelem, különösen az értelmisége, erősen magyarosodik. Magyarosodás 

Ez a folyamat a magyarságra mindenesetre haszonnal járó. Gyengéi mellett 
számottevő fizikai és szellemi értéket hoz át magával, mindenekelőtt a magyar 
állameszméhez való hűséget. Ez a magyarosodás nem is új keletű, mert hiszen 
a köréből származott nemesség asszimilácziójának már hosszú története van.
A  török háborúk alatt a vármegye magyar nemessége is elpusztúlt, birtokait az 
ozmánok kitakarodása után, a fegyver jogán szerzett terület gyanánt, nagyobb
részt a kir. udv. kincstár foglalta le. Helyükbe lépnek a bunyeváczok soraiból 
származott nemes családok (Antunovics, Latinovics, Mukics, Milaszin, Parcse- 
tics, Piukovics, Rudics, Vojnics, Vukovics stb.), a melyek vagyonosságuk és 
értelmi képzettségük révén Szabadkának, a megyének s a hazának is, jeles vezető 
szellemeket adtak. Szivükben s nyelvükben annyira megmagyarosodtak, hogy 
egyedül nevük mutatja, hogy nem törzsökös magyarok.

I r o d a l o m .  I r á n y i  István: A  szabadkai bunyeváczok és szokásaik. Ethn. II. évf. —
U. a. : Szabadka története. —  P opovich  M. György : A  bunyeváczok ethnográfiája. Ethn. IV . 
évf. —  U . a. : Bunyeváczok. Pallas Lex. 3 köt. —  F ra n k i István : A  bunyeváczok. Bács-Bod
rog vm. monográfiája. —  Steltzer Frigyes : Geschichte dér Bácska. Neusatz, 1883. —  K ová cs  
Antal : Farsang utója Baján. Nemz. Múz. Népr. Oszt. Értesítője. IV . évf. —  U . a. : Húsvéti czifra 
alma, narancs. Ugyanott, IV . évf. —  Karácsonyi népszokások Baján. Ugyanott V II. évf.
—  Bello8ÍC8 Bálint : Magyarországi adatok a nyári napforduló ünnepéhez. Ethn. X I I I .  évf. —
Budap. Hirlap : Bunyevácz szokások. —  D u d á s  Gyula : A  bunyeváczok története. A  Bács- 
Bodrog vm. Tört. Társulat Évkönyve, 1904. — U. a. : A  bunyeváczok tört. Bácsmegye IV. 
évf. —  I r á n y i  :  ̂Bunyevácz nemességünk. A  Bács-Bodrog vm. Tört. Társulat Évkönyve.
1896. évf.
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Ruthének (kisoroszok) a vármegyében 9.759-en laknak, mely szám az egész 
lakosságnak 1*6%-a. M ivel azonban egy-egy tömegben élnek, bizonyos fölismer
hető néprajzi jelleget adnak vidéküknek. K ét járásban laknak kisoroszok, a kulai- 
ban, hol négy község közűi egy: Bácsker esztúr, egészen az övék (95%) 4826 lakos
sal, Kuczora  felerészben 2387 lakossal; Bácskulán  és óverbászon  már csak 
6— 10%-a kisorosz. A  zsablyai járásban csupán Sajkásgyörgye község lakossá
gának mintegy 30%-át teszik. A  vármegye többi községeiben csak egyesével 
elszórva találkozunk velők. Vallásuk gör. kath.

^ A  kisorosz nép erős, középtermetű, gyakoribb közöttük a magas, mint 
az alacsony. Az egészen alacsony testalkat rendkívüli kivétel. Az asszonyok 
inkább vaskosak és erősek. Felvidéki rokonaiknál jobb módban élnek s ez meg
látszik életükön és jól táplált alakjaikon is. Többnyire barna, vagy gesztenye- 
színbarna hajúak és szemük színe fekete vagy kék.

~A falu külső formáján nem változtatnak eredeti építési móddal. A  ház
építést egészen a vidék szokásai szerint végzik s nem hoztak magukkal semmi 
emléket régibb hazájuk, a fel vidék szegényes építkezéséből. Egy sorjában vannak a 
lakószobák s melléképületek. A  házzal szemben van a kukoricza-góré, mely 
léczből, s a sertésól, a mely deszkából épült. Újabban ők is ,,modern “  épületeket 
emelnek. A  fal leginkább vert-fal, azután vályog, ritkán tégla. A  régi deszka
tűzfal helyett, a melyre tulipánt és lovat szerettek volt kifűrészelni dísznek, ma 
már tégla-oromfalat építenek s gipsz-figurákkal díszítik. Kiskertek nincsenek. 
Az ablakok közé rózsákat és tulipánokat pingálnak dísznek. Az udvaron gémes- 
kút áll, s deszkakerítés veszi kö rű i; a kapunak téglából emelnek oszlopot és 
deszkázatát legszívesebben sárgára festik.

Öltözetük, ruházkodásuk már inkább megismerteti ő k e t ; nagyjában 
ugyan hasonlít a szerbekéhez is, a magyarokéhoz is, de megvan a saját, könnyen 
felismerhető jelleme is. A  férfiak inget (kosulya), gatyát (gácsi) viselnek, e fölé 
mellényt (pruszlyik) és nadrágot (nadragi) öltenek, vastag gyapjúharisnyára 
(botosi) bocskort (szandali, bocskori) kötnek. Felsőruha az ujjas, a ködmön 
(kozsuch), szűr (csuha) és a bunda. Télen béllelt mellényük van (prsnyák). 
Az asszonyok inget, rá pendelt (podolok) vesznek ; erre több szoknyát (szuknyá), 
előkötényt (surcz, pripicsnyik), mellényt s erre jó időben vállkendőt (husztka), 
télen ködmönt vesznek, fejükön a kendő (hlavova husztocska), s lábukon, ha 
nem mezítláb vannak, a gyapjúharisnya és botos, mint a férfiaknál. A  kisoroszok 
öltözete középen áll a magyar és a szerb viselet között, szabásra nézve a szerbe
kéhez hasonlít legtöbb darabjuk, de a díszítése magyaros.

Régi szokásaikból is sokat elfelejtettek és még többet eltanúltak a szomszéd 
lakosságtól. íg y  azután tulajdonkép minden szokás romlott formában látható 
náluk. A  kisorosz általában erős pálinka-ivó és az ünneplés a korhely kedésben 
nyilvánúl nála. Vasárnap tömve minden kocsma, s míg a szerb fiatalság az 
utczán tánczol, a kisorosz a csapszékben iszik. A  keresztelő régi szokása is elma
radt, csak az asszonyok jönnek össze pálinkázni a betegágy mellett. A  halotti 
tor is csupán erre való. Legtöbb igazi tipikus sajátosságot a legfőbb népi ünne
pélynél, a lakodalomnál őriztek meg. Sok ezekben is az átvétel, különösen a 
magyar lakodalmi szokásokból, de érdekes eltérések is vannak benne.

A  legények csaknem kivétel nélkül tizennyolcz éves korukban házasodnak. 
Maguk választják ki a lányt, de a döntés a szülőké ; vén asszonyok fürkészik ki 
mindkét részről, kinek mi a véleménye. Ha minden rendben van, a vőlegény egy-
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két meghitt pajtásával maga megy kérőbe. A  lány szülei vagy visszautasítják, 
vagy haladékot kérnek, pár napra, s ez alatt megveszik a drága félselyem, nyakba- 
való kendőt, 30— 40 koronáért. A  mikor a lánykérő legény másodszor beállít, 
megesik a jegyváltás is. A  legény megkapja a kendőt s a kalapjához hatalmas 
bokrétát művirágból, a melyet az esküvő napjáig visel. Persze nagy trakta is 
van ilyenkor. A  kihirdetés ideje alatt beszerzik a lakodalomra valót, egy-két 
hektoliter bort, 50— 60 liter pálinkát, hízott marhát, juhot, aprómarhát ; szegé
nyek kevesebbet. A  vőlegény két vőfélyt küld, egyik fiatal házas, a másik legény. 
A  menyasszony jóhangú, dalos nyoszolyó-lányokat és nászasszonyokat keres ; 
ezeknek a tiszte a dalolás. A  menyasszonyháznál varrják a menyegzői fehér 
ruhát, megveszik a koszorút; a nászasszonyok pedig készítik a lakodalmas 
zászlót, a melynek rúdja új meszelő-nyél, lobogója selyemkendő s művirág
bokréták vannak a hegyiben. Arra való, a hogy a násznagy mondja, hogy ,,a ki 
eltéved a násznéptől, erről rátaláljon.46 A  lakodalom napján reggel ünneplőbe 
öltözve megjelennek a vőlegény házánál s elébb a vőlegényt búcsúztatják el 
otthonról, aztán a menyasszonyt, erre való verseket énekelve. A  menyasszony
sirató versek magyarra fordítva ezek :

Áldd meg anya leányodat, —  Már elviszik virágodat. —  Mindakettőt áldjad, —  M aga
dénak lássad.

Készül már a Jula, —  Elviszi az ura. —  Ágyat készít anyja, —  Köszöni a lánya.
Köszönd lányom, köszönd, —  Van a miért köszönd, —  Dolgozni tanítottalak, —  Szégyentől 

oltalmaztalak.
Kísérd anyja, kísérd —- Kedves gyermekedet, —  Udvarból a szemeddel,— Hegyen túlaköny- 

nyeddel.

Közben vége-hossza nincs a bibliai példáknak, különösen a fiatal Tóbiás 
történetének, a melylyel magyarázgatják a násznagyok a lakodalom egyes újabb 
eseményeit. Mikor a menyasszonyos házhoz ért a menet, ott ünnepi ruhát ölte
nek, hogy úgy ne járjanak, mint Artaxerxes király vendége, a kiről a derék nász
nagy tudja, hogy hétköznapi ruhájáért a legsötétebb tömlöczbe vettetett. A  dísz
ruha egy-egy törülköző, a melyet vállukon keresztül vetnek s így költik el a 
tízórait. A z esküvő után a vőlegény házához mennek, de úgy, hogy a kis ajtó 
felől jussanak a házhoz s ezért sokszor nagy kerülőt tesznek. A  kapu előtt ezt 
dalolják :

Nyisd ki anyám, nyisd ki házad ajtaját, —  Hogyha örülsz a menyednek, nyisd ki hát.
Nyisd ki anyám a kamrát is előtte, —  Most visszük a segítődet elédbe.
Nyisd ki anyám, házad, kamrád, pinczédet, —  A  kit viszünk^ segítséged lesz néked.

A  násznagy bebocsátást kér ezzel a hagyományas szóval : ,,Becsületes 
frigyet és ártatlan ágyat ! Madár is megleli fészkét, hová kisdedeit rejtse !“  
Kaput nyitnak s az örömszülők áldással fogadják a fiatalokat. Tóbiás hazatéré
sének történetét bőven megtárgyalják a násznagyok ; aztán, mint Zakheus 
Jézust, örömmel fogadják a jöttékét. Hanem, szól a vőlegény násznagya : „H a.a  
mi szokásainkat elfogadjátok, akkor örömmel látunk, ámde előre kijelentjük, 
hogy a mi fehér vizünk keserű, a mi vörös vizünk savanyú44; erre ketten-hárman 
összefogóznak s körbe forognak. „Elfogadjátok ezt a szokást ?“  „E lfogadjuk46 
felel a kiadó. Erre az újabb vendégek a szobába igyekeznek s a küszöbön álló 
menyasszony sorra csókolja ő k e t ; a csóknak pénzváltsága van. A  szobában kor 
szerint asztalhoz telepednek s kezdődik a vacsora. A  vőfély először pálinkát»hoz,, 
azután a levest, a melyben egy darabban van megfőzve a tyúk, kakas. A  tálat a 
násznagy elé teszi m ondókával; régebben a tálba kanalaztak, most már tányé
rokra szednek. A  kakast a násznagy darabolja f e l ; azelőtt az ujjával, most kés
sel, villával. Vacsora alatt a nászasszonyok kisorosz nászdalokat fújnak :

Isten hozott, jó vendégség, —  Mért jöttetek, kedves népség, —  Mért jöttetek a kertünkbe,-— 
Talán csak nem dézsmát szedni a szőlőnkbe.

Nem jöttünk mi szőlőt szedni, —  Csak Juliskát jöttünk nézni, —  Hozd ki Jula asztalodat, —  
Arra terítsd a legszebbik abroszodat.

Ültesd mellé apád, anyád, —  Túrót, sót és kényért is ádj, —  Kérdezd, van-e késük hozzá ? 
—  „Bizony nincs, mert elvesztettük, —  Elvesztettük, míg Julcsánkat megkerestük.14

Vacsora után az öregebbek asztalnál maradnak, iddogálnak, a fiatalság 
meg tánczra kél s reggelig tánczol. Az ifjú pár nem az asztalnál eszik, hanem 
külön, ketten egy kis asztalnál, egy tálból, tányér nélkül. É jféltájt a menyasszony 
főkötőt kap s nemsokára eloson a fiatal pár a padlásra, aludni. A  legények meg 
lent duhajkodnak, igyekeznek a menyegzői zászlót elorozni a nászasszonyoktól. 
Ha ez sikerűi, az asszonyok váltságot adnak.

Jegyváltás.

Menyasszony
búcsúztatás.

Esküvő.

Vacsora.
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KÖZOKTATÁSÜGY.

I. N É P O K T A T Á S .

Kiskoiák'azf21 TT  ács-Bodrog vármegyében az oktatás az Árpádok korától a mohácsi vé-
Árpádok alatt. I  J  szig, a katholikus egyházi iskolákban folyt. Ezeknek három fokozata 

volt : káptalani, kolostori és parókiái vagy falusi iskolák. A  tanítást 
— *  egyházi férfiak, kanonokok, szerzetesek és plébánosok végezték. A  

káptalani iskolák feladata a világi papképzés volt, s kezdetben a latin 
írásnak és olvasásnak, valamint az ének elemeinek tanításával is megelégedtek. 
A  hittudományt a többi tantárgyakba szőve tanították. Olvasmányul a klasz- 
szikusok egyházi szellemben átdolgozott művei mellett a szentírást és az egy
házatyák műveit használták. A  tanítás latin nyelven folyt. Káptalani iskolák 
Titelen, Kőben és Hájszentlőrinczen állottak fenn.

A  kolostori iskolák első feladata szerzetesek képzése lévén, rendszer tekin
tetében a káptalani iskolákkal azonosak lehettek, habár idővel a nyelvtant, 
dialektikát, ékesszólást, zenét, számtant és csillagászattant is nyolcz évre fel
osztva tanították.

a  vegyesházi A  vármegyében az Árpádok korától a mohácsi vészig Dersin (a mai Bács
királyok kora. község mellett), Gajdobrán (Szépliget), Bodrogszigeten, Bátmonostoron, Bácson, 

Baján, Futakon, Kabolon (Kovil), Külődön (Küllőd), Czoborszentmihályon 
(ma Zombor) és Zentán, tehát 12 községben állottak fenn kolostori iskolák.

A  falusi (parókiái) iskoláknak a mai népiskolák feladatát kelett volna 
betölteniük, de eleinte csak a vallás tanítására szorítkoztak, az írást és olvasást 
csak elvétve tanították itt. A  tanító a lelkész volt. Az oktatást a templomban 
vagy a papiakban, rendesen vasár- és ünnepnapokon tartották. A  falusi iskolák 
a rom. kath. hitközségek, vagy helyesebben a plébániák mellett keletkeztek. 
Bács Bodrog vármegyében e korban 230 plébániáról tudunk, s valószínű, hogy 
mindenik mellett volt falusi iskola. Más felekezetű lakosok iskoláiról nincs adat.

A  falusi iskolák átalakulására és fejlődésére nagy hatással volt az 1309. 
világi tanítók évben tartott budai zsinat, a mely a világi kántortanítói állásokat megterem- 
aikaimazása. tette. Ezek szervezését az 1382, 1450, 1489, 1494 és 1515. zsinatok ismételten 

sürgették s a világi tanítók száma mindinkább szaporodott ; a X IV . századtól 
kezdve a városokban, sőt a falukban is, oly tanító is volt szolgálatban néha, 
a kit nem a plébános alkalmazott. Az ekkor működő világi tanítók képzettségé
ről keveset tudunk. Annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy a tanítók művelt
sége —  a plébánosok is csekély képzettségűek lóvén, —  nem lehetett magas. 

Törvényes A  magyar törvényhozás egészen a X V . századig nem foglalkozott az
intézkedés, iskolák ügyével. I. Mátyás király hozta 1458-ban az első törvényt a taní

tókra, kimondván, hogy a világi tanítók tizedet és vámot fizetni nem tar
toznak. Utóda I I .  Ulászló király az 1515. évi országgyűlés által alkotott V II . 
törvényczikkben kimondotta, hogy a tanítók katonáskodni nem tartoznak.

Á  mohácsi vész a fejlődésnek indúlt kultúrát teljesen elsöpörte. A  török 
rémes dúlásai után csak romok maradtak e vármegyében. A  török világ alatt 
Bács és Bodrog vármegyék önálló szereplése is teljesen megszűnvén, az iskolá
kat fenntartó káptalanok és kolostorok lakói is eltávoztak. A  vármegye, 
melynek bő osztályrésze vo lt a török harczokban, egészen elnéptelenedett.
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A  magyar nemesség kipusztult, vagy biztosabb vidékre költözött. A  puszta
vármegye kultúrális újjászervezése a török hódoltság megszűnése után indúlt
meg. Ekkor kezdődött a rom. kath. lelkészségek felállítása s ezek mellett az
iskolák megalapítása. A  katholikus iskolák újraszervezésével egyidejűleg a Eipusztúit

határőrvidéki iskolákat is felállították ; a bécsi udvari haditanács a tiszai és úfAszervezése.
dunai határőrvidékek részére kidolgozott szervezeti szabályzatában elrendelte,
hogy minden határőr vidéki községben plébániákat és iskolákat állítsanak fel.

A  szervezés 1703-ban már teljesen be volt fejezve s az iskolák fel is voltak 
állítva. A  volt határőrvidék területéhez 14 község, ú. m. Alsó- és Felsőkabol, 
Boldogasszonyfalva, Csurog, Dunagárdony, Káty, Mozsor, Nádalja, Sajkás- 
györgye, Sajkáslak, Sajkásszentiván, Titel, Tündéres és Zsablya községek tar
toztak. A  határőrvidéket 1876-ban megszűntették s községi népiskoláikról 
az 1877 október 16-án kelt legfelsőbb elhatározással jóváhagyott szabályrendelet 
intézkedik. E szerint a községeknek kell gondoskodniok a tankötelesek oktatása 
érdekében községi iskolák és tanítói állások szervezéséről, valamint az iskolák 
összes személyi és dologi kiadásairól. A  tanítókat a vármegyei közigazgatási 
bizottság előterjesztésére a közokt. miniszter nevezi ki.

Bács-Bodrog vármegyében is nagy lendületet adott az iskolák fejlődésének Í8ko[^|fu^ssa 
a reformáczió, a melynek eszközei közűi főkép az iskola emelkedik ki, s ez épen 
a magyar protestántizmusnak köszöni nemzeti szellemét és rohamos emelkedését.
Számos iskolát állítottak a protestánsok már a X V I. és X V I I .  században.
Az első református iskola Torzsán nyílt meg 1784-ben ; utána Bácsfeketehegyen 
és Cservenkán 1785-ben, Kossuthtal ván, Pacséron és Űjverbászon 1786-ban,
Piroson 1788-ban nyitottak iskolát. Az evangélikusok iskolái szintén nagy tért 
hódítottak e vidéken. Petrőcz 1782-ben, Kiszács 1784-ben, Bulkeszi, Cservenka,
Kiskér, a mai Tiszaistvánfalva, továbbá Torzsa és Szeghegy községek 1784—
1787-ben szerveztek iskolákat.

Az oktatásügynek rendszeres szervezetét Mária Terézia és fia, I I .  József Az oktatásügy
szervezete.

Bácska külön 
tanfelügyelőt 

kap.

A  II. Ratio 
Educationis.

hajtották végre a X V I I I .  század végén. A  Ratio Educationist az 1777 novemb. 
10-én Újvidéken tartott közgyűlésen hirdették ki. A  Ratio után, minthogy ez 
az általános tankötelezettséget kimondotta s a községeknek iskola-állítási jogát 
elismerte, sőt arra őket kötelezte, az új iskolák szervezése e vármegyében is 
azonnal megindúlt. Az új iskoláknál szükségessé vált tanítókat a szabadkai és 
zombori iskolákban a vármegye költségén képezték ki.

A  helytartótanács 1778 április 16-án kelt rendeletében tudatta a vár
megyével, hogy a pécsi tankerületbe, melyhez e vármegye is tartozott —  
tanfelügyelővé Mittelpacher Dániel pécsi kanonokot nevezte ki. A  gör. kel. szerb 
egyházmegyei iskolák tanfelügyelőjévé ugyanekkor Mrázovics Ábrahám zom- 
bori igazgatót nevezték ki.

Minthogy azonban az iskolák szervezése a pécsi tanfelügyelőség távolsága 
miatt csak lassan haladhatott előre, ezért a vármegye 1780-ban felírt a kir. hely
tartótanácshoz és egy vármegyei külön helyettes tanfelügyelő alkalmaztatását 
kérte. A  kir. helytartótanács ezt helybenhagyta és a vármegye által ajánlott 
Rudics Mátét, ki a pozsonyi kir. főigazgató és a pécsi tanfelügyelő előtt a sza
bályszerű vizsgálatot letette, a vármegye helyettes tanfelügyelőjévé kinevezte.

Rudics és Mrázovics tanfelügyelők nagy buzgalommal láttak fontos fel
adatuk megoldásához. Mrázovics 1783 nov. 13-án a vármegyéhez intézett iratá
ban kérte, hogy a főszolgabírákat utasítsák, hogy azok : 1. a tanítói javadalmi 
szerződések megkötésénél működjenek közre s azokat írják alá ; 2. ama községe
ket, a melyek tanítót felfogadni vonakodnának, erre kényszerítsék ; 3. az iskolák 
építését, javítását és megfelelő felszerelését rendeljék el. A  vármegye a helyettes 
tanfelügyelő kérését sietett teljesíteni, s erre a gör. kel. szerb iskolák szervezése 
is gyorsan haladt előre.

Míg az iskolaügy a vármegyében a legapróbb részletekig rendezés alatt 
állott, I I .  József császár kormánya elkészült a Rationak átdolgozásával. Ferencz 
király a második Ratio Educationist jóváhagyván, azt 1806 nov. 4-én a hely
tartótanács a vármegyének megküldötte. Ez a mű szabályozta közoktatásunk 
nagyobb részét egész 1848-ig.

A  második Ratio igen nevezetes határkő oktatásügyünk történetében. 
Nem  a jövőbe tekint, nem tűz ki új eszményeket, inkább csak leszűri azt, a mit 
az elmúlt idők rohamos eseményei szertelen sokaságban felvetettek, s 42 évig
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Tanítóképző
intézetek.

Népiskolák
szaporítása.

minden újító törekvésnek ellenére változatlanúl fennállott. E tanrendszernek 
legkimagaslóbb jellemvonásai : a ) a tankötelezettség korhatárainak megállapí
tása, b ) a népoktatásnak az anyanyelv alapjára való helyezése, c) osztatlan 
(községekben) és 2 és 3 osztályra osztott (városokban és nagyobb közép
pontokon) népiskolának életbe léptetése, d ) a népiskola tantárgyainak (hit
tan, olvasás, írás, számtan, gyakorlati erkölcstan s a latin nyelv elemei) 
megállapítása, e) az országnak tankerületekre való beosztása és felügye
letének szabályozása, /) a tanítói állásnak a jegyzői állással való összefér- 
hetlensége, g ) a tanítóképzés életbeléptetése s végűi h ) a tankötelesek nem 
szerinti elkülönítés mellett elrendelt tanítása. E rendszer mellett fo lyt a nép
iskolai oktatás 1848-ig.

Báró Eötvös József már 1848 májusában intézkedik, hogy tanítóképző
intézetek állíttassanak fel s ezek képzett tanárokkal láttassanak el. Ezután nem
sokára a népiskolák rendezése, fölállítása és a tanítóknak kellő ellátása alkotja 
főgondját. Megszerkesztette és az országgyűlés elé terjesztette 19 §-ból álló 
közoktatási törvényjavaslatát, a mely majdnem kizárólag a népoktatással fog
lalkozik. E javaslat, sajnos, csak javaslat maradt.

Ezután jött a Thunrendszer, a német előadó nyelvvel. Nyilvánvaló, hogy a 
magyar nemzet utolsó és leghatalmasabb erősségének, nemzetiségének megölése, 
rombadöntése volt a főczélja.

Protestáns iskoláink az abszolút korszak alatt még nagyobb buzgalommal 
igyekeztek a nemzeti szellemet ápolni. S az összes felekezeteket közelebb hozta 
egymáshoz nemzetiségünk megoltalmazása, megvédése.

A  kiegyezés után báró Eötvös József második miniszterségének első 
lépése a népnevelési egyesületek fölállítása volt. Azután megalkotta nagy tör
vényjavaslatát, a mely mint népiskolai alaptörvényünk szentesíttetett.

E törvény életbeléptével Eötvös a vármegyék tanügyének élére királyi 
tanfelügyelőket nevezett ki, megbízható, hazafias szellemű, tanítók képzése 
érdekében pedig tanító- és tanitónőképző-intézeteket állított fel.

Bács-Bodrog vármegyében 1870-ben Baján állami tanító- és Szabadkán 
állami tanítópőképző-intézetet szerveztek. E két jeles tanintézet, mely az ország 
déli része számára van hívatva lelkes, fáradhatatlan és a magyar nemzeti nép
oktatásért hevülő tanítói kart képezni és nevelni, máig is fennáll és teljes sikerrel 
oldja meg magasztos feladatát. A  bajai állami tanítóképző-intézet a hasonló 
intézetek között vezérszerepet játszik ; igazgatója Scherer Sándor és tanári 
kara az intézetet magas színvonalra emelték. Minden osztálya párhuzamos ; 
ez az ország legnépesebb tanítóképző-intézete. Szabadka sz. kir. város területén 
fennálló állami tanítónőképző-intézet kult úrmisszió járói is csak elismerőleg lehet 
nyilatkozni. H ogy a magyar tanítónők műveltsége, páratlan buzgalma, hivatás- 
érzete és hazafias munkássága oly magas fokon áll a vármegyében, azt jórészben 
ez intézetnek köszönhetjük. Kétségtelen, hogy az ország harmadik nagy városá
nak megmagyarosításához is nagyban hozzájárúi. Az intézetet lelkes vezére 
Barkáts Mária igazgató és kiváló tanári kara e kultúrintézetet a tudomány mai 
színvonalára emelték.

A  vármegyei felekezetek közül a gör. kel. szerb hitfelekezet tart még fenn 
saját erejéből két tanítóképző-intézetet. Mind a kettőt Zomborban, a vármegye 
székhelyén. Eleinte a tanító- és tanítónőképző-intézet vegyes volt, azonban a 
kormány intézkedése következtében szétválasztották s ma a tanító- és a tanító- 
nőképző-intézetek külön épületekben vannak elhelyezve. Brankovics György 
gör. kel. szerb pátriárka bőkezű adományából építettek a tanítóképző-intézet
nek díszes épületet. Az intézetnek fíú-internátusa is van.

Az 1868. évi 38. törvényczikk életbeléptetése nyomán sűrűn szaporodtak 
a népiskolák. A  vármegye iskoláit fenntartó politikai községek a népoktatási tör
vény életbeléptetésekor az iskolák hitfelekezeti jellegének fenntartása mellett 
foglaltak állást s így állami iskolákat csak Bácskeresztúr, Csantavér, Gombos, 
Káty, Kiskér, Kölpény, Monostorszeg, Ósóve, Överbász, Petrőcz, Sajkásgyörgye, 
Szilágyi, Szond és T itel községekben állítottak fel. Községi elemi iskolák Apatin, 
Bácsszentiván, Bácsordas, Bezdán, Pacsér, Szilberek, és Temerin községekben, 
valamint Szabadka sz. kir. és Zent a r. t. városokban keletkeztek. A  községi isko
lák közűi az iskolafenntartók kérelmére Apatin, Bezdán és Zenta községi iskoláinak 
állami kezelésbe való átvétele folyamatban van.
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Népoktatási alaptörvényünk elrendelte, hogy a nagyobb középpontokban a 
polgári elem értelmi színvonalának emelése érdekében felső nép- és polgári 
iskolákat állítsanak. Erre Titelen áll. polgári fiú-, Palánka községben áll. polgári 
fiú- és leány-, Apatin és óbecse községekben községi polgári fiú- és leány-, Ma- 
gyarkanizsa községben, mely újabban r. t. várossá alakúit át, községi polgári 
fiú- s végre Üjverbász községben társulati polgári leányiskola keletkezett.

Bács-Bodrog vármegyében a közoktatás terén a legutóbb lefolyt 40 év 
alatt hatalmas lendületet lehet megfigyelni. Midőn a bácsbodrogmegyei tan
kerület megalakúit, az egész vidéken alig volt 150 elemi iskola és 8 kisdedóvó. 
Más népoktatási intézet nem is volt, csak még három fő- és egy algimnázium. 
A  tankötelesek és tanerők számát, valamint az iskolák költségeit ebben az időben 
még nem is tartották nyilván.

A  vármegye tanügyi hatóságának csak az 1874/5. tanévben volt alkalma 
először, hogy mindezekre nézve behatóbban tájékozódjék. Erről a tanévről 
készült tanügyi jelentésből tudjuk, hogy a vármegye városaiban és összes köz
ségeiben ekkor összesen 104,808 tanköteles és 67,373 tényleg iskolába járó gyer
mek, 266 elemi iskola, 664 tanító volt s a tanítók fizetésére 641,234 koronát 
fordítottak. Csak némileg emelkedett e számok aránya az által, hogy a polgárosí
tott ú. n. Csajkás-kerület 14 községét az 1876. évben a vármegyéhez csatolták.

Habár a következő évek során a népoktatási intézetek száma s a vármegye 
közönségének az iskolaügy iránt való áldozatkészsége mindinkább fokozódott 
is, a lakosság szaporodásával és az igények emelkedésével csak nagy erőfeszítéssel 
tudott a vármegye lépést tartani. Ma már azonban e vármegye oktatásügy 
szempontjából is az ország legelső törvényhatóságainak sorába tartozik ; a mit 
a tanügyi statisztika bizonyít.

A  vármegyei törvényhatóság területén az 1906/7. tanévben össze volt írva 
120.338 tanköteles, ezek között 6— 12 éves fiú : 42,743, leány: 42,100; 13— 15 
éves fiú : 17,897, leány : 17,598 ; vallás szerint rom. kath. : 77,211, gör. kath. : 
2159, gör. kel. : 22.460, ref. : 4489, ág. ev. : 12,273, unitárius : 5, izr. : 1741 ; 
nyelv szerint magyar : 50,633, német : 35,730, tót : 5104, kisorosz: 2105, horvát , 
328, szerb : 22,191, bunyevácz : 4141, egyéb 106. Tényleg iskolába járt : 85,112: 
vagyis az összes tankötelesek 71%-a ; nem járt : 35,226, vagyis 29%.

A  magyar tankötelesek közűi kerekszámban járt 74%, a németek közűi 
90%, a szerbek közűi 72%, a bunyeváczok közűi 70%, a tótok közűi 87%.

A  vármegyei törvényhatóság területén az 1906/7. tanévben összesen 359 
iskola volt.

Ez iskolák következőleg oszlanak meg : Jelleg szerint : állami 18, községi 50, 
rom. kath. 156, gör. kath. 1, gör. kel. 54, ref. 15, ág. ev. 30, izr. 29, társulati 4, 
magán 2. Fokozat szerint : elemi : 348, polgári : 11. A  polgári iskolák között volt 
állami : 3, községi : 6, rom. kath. 1, társulati 1.

Az elemi iskolák között volt : állami 15, községi 44, rom. kath. 155, gör. 
kath. 1, gör. kel. 54, ref. 15, ág. ev. 30, izr. 29, társulati 3, magán 2,

A  lakosság anyanyelvéhez képest elemi iskola volt : magyarajkú : 263, 
németajkú : 8, szerbajkú : 64, bunyeváczajkú : 1, bunyevácz és németajkú : 1, 
tótajkú : 10, ruthénajkú : 1. A  tanítók számához képest : 9 tanítós 19, 6 tanítós 
20, 5 tanítós 24, 4 tanítós 46, 3 tanítós 42, 2 tanítós 56, 1 tanítós 141. A  vár
megye elemi népiskolái közűi 204, vagyis 58% több tanítós, mely körülmény a 
vármegye népnevelésügyének kedvező fokmérője.

A  növendékek neme szerint : a ) polgári iskola : fiú : 5, leány : 6 ; b ) elemi 
iskola : fiú : 25, leány : 23, vegyes : 300.

A  359 iskola tanítóinak száma 1032, ebből 58 a polgári és 974 az elemi 
iskolákra esik. Az alkalmazott tanítók valamennyien oktatói képességgel beszé
lik a magyar nyelvet. Az iskolák állami segélye a személyi illetmények bele
számításával 93.400 korona. Az iskolák összes fenntartási költségei, a ref., ág. ev. 
és egyes izr. iskolák kivételével, a községi pótadóból fedeztetnek. Az iskolák 
személyi kiadásaira 1.651,200 kort, a dologiakra 107,196 kort fordítottak. A  vár
megye területén fennálló 127 község közűi 62-nek az 1868. évi 38. t.-cz. 39. §-a 
alapján a legelőfelosztás és tagosításból keletkezett községi iskolai alap vagyona 
van. E községi iskolai alap 1747 hold 297 D -öl földből áll és értéke 1.199,549 
koronát képvisel. A  volt katonai határőrvidéki alapokból keletkezett nevelési 
és képzési alap 240,882 kor. 14 fillér s jövedelme iskolai czélokra szolgál.
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A  263 magyarajkú iskola között vo lt állami 15, községi 33, rom. kath. 151* 
ref. 14, ág. ev. 16, izr. 29, társulati 3, magán 2. A  8 németajkú elemi iskola között 
volt : községi 1, rom. kath. 2, ref. 1, ág. ev. 4. A  64 szerbajkú el. népiskola között 
volt : községi 10, gör. kel. 54. A  10 tótajkú ág. ev., abunyevácz és bunyevácz—  
németajkú 1— 1 iskola pedig rom. kath. jellegű, 

iskolai jogvi- Az 1907. évi 27. törvényczikk a nem áll. elemi iskolák jogviszonyait szabá-
SZbáiyozásaa lyozta, a magyar nemzeti oktatás sikerére való tekintettel. A  vármegye osztatlan 

örömmel fogadta e törvényt, mely egyébként csak elősegítette a hazafias irányú 
népoktatás emelésére és biztosítására irányuló törekvését, a mely kezdettől 
fogva olyan erős volt, hogy még ez a néptelen vármegye is meg tudta hiúsítani 
Mária Terézia és I I .  József németesítő politikáját. E miatt telepítettek ide ere
deti német néptömegeket is, de a telepesek nagy része is teljesen beleolvadt a 
magyar nemzetbe. Bácskertes, Tataháza, Doroszló, Mélykút, Jánoshalma és 
Topolya községek idegenből származott lakossága ma már teljesen magyar s az 
ifjabb generácziót már nem befolyásolja lelkületében ősi származása. Hála és 
dicséret illeti ezért a vármegye vezető férfiait, hazafias papságát s hivatása 
magaslatán álló tanítókarát.

a magyar A  vármegyei törvényhatóság a magyar nyelv eredményes tanítására
njuv tanítása. gondot fordít. A  báró Rudics József-féle hagyaték rendezése alkalmával

a magyar nyelv sikeres tanítása terén kitűnt tanítók jutalmazására alapítványt 
is tettek, a melynek kamataiból minden évben 12 tanító, egyenkint 100— 300 kor., 
40 tanuló egyenkint 40 kor. jutalomban részesül. Ugyané czélra szolgál a Kor- 
bay-féle alapítvány is : évi jövedelméből évente három ref. tanító kap jutalmat.

A  magyar nyelv sikeres tanítását nagyban előmozdítják a vármegyei kis
dedóvók. Talán nincs is ez országban még egy vármegye, mely az 1891. évi 43. 
törvényczikk szentesítése után annyira felkarolta volna a kisdedóvás magasztos 

» ügyét, mint Bács-Bodrog vármegye, hol 82 községben van már kisdedóvó, van
azonban 45 község, a melyek eddig kisdedóvót állítani nem birtak. A  82 község
ben és négy városban szervezve van 112 rendes kisdedóvó és nyolcz állandó 
menház. Az óvóintézetek közűi állami : 13, községi : 75, rom. kath. : 11, gör. kel. : 
8, izr. egy, társulati: kettő és magán: kettő. Egynél több kisdedóvója van Apatin, 
Bácsalmás, Bezdán, Bácsföldvár, Csurog, Mohol, öbecse, ófutak, Péterréve és 
Szenttamás községeknek, Baja, Szabadka, Magyarkanizsa, Újvidék, Zenta és 
Zombor városoknak. Állami kisdedóvókat Apatin, Bácskeresztúr, Bácsújfalu, 
Gombos, Kölpény, Kuczora, óverbász, ősóve, Piros, Szilágyi és Titel közsé
gekben állítottak fel. A  112 kisdedóvó közűi kizárólag magyar foglalkozási 
nyelvű : 104, szerb foglalkozási nyelvű : 8. Az állandó menházak szintén magyar 
foglalkozási nyelvűek.

k̂ dő8* alda Az ^vi ip&rtörvény alapján 30 iparos- és öt kereskedő-tanoncz-
slgf éíafZöíd" iskola alakúit e vármegye területén. E tanoncziskolák kizárólag magyar tan- 

míves iskolák, nyelvűek lévén, magyar nemzeti szempontból igen értékesek, különösen e vár
megyében, a hol az ipari és kereskedői pályára lépő ifjúság igen nagy száza
léka idegenajkú. A  magyar iparos- és kereskedő-osztály értelmi fokának emelése 
és hazafias nevelése terén elismerésre méltó eredményt mutatnak fel ez iskolák.

A  sz. kir. és t. j. f. városokon kívül kereskedő-tanoncziskolája egyedül 
Üjverbász községnek van. Iparos-tanoncziskolák a következő községekben 
vannak : Ada, Apatin, Bajmok, Bács, Bácsfeketehegy, Bácsszentiván, Bezdán* 
Csantavér, Cservenka, Csurog, Hódság, Kula, óbecse, Kossuthfalva, Cszivácz, 
Palánka, Paripás, Szenttamás, Temerin, Titel, Topolya, Torzsa, Üjverbász és 
Zsablya, valamint Magyarkanizsa és Zenta r. t. városokban. A  vármegyében 
fennálló iparostanoncziskolákba 6278 tanuló járt. Ez iskolák összes kiadásai 
77,290 kor. 68 fillért tesznek ki.

Az ismétlő-iskoláknak gazdasági ismétlő-iskolákká való átszervezését a 
kormány elrendelte és eddig 62 gazdasági ismétlő-iskolát állítottak fel. A  gaz
dasági ismétlő-iskolának egy specziális fajtája : a szaktanítós gazdasági ismétlő
iskola, rendesen 15— 20 holdnyi területen a nép szokásainak megfelelő gazda
sághoz van berendezve, hogy állandó kapcsolatot tartson a néppel. Bezdán, 
Kishegyes és óbecse községekben van ilyen iskola. A  gazdasági ismétlő-isko
lákkal kapcsolatban meg kell még emlékeznünk az adai és szabadkai m. kir. 
földmíves-iskolákról. Ez intézetek feladata, hogy nagyobb uradalmak számára a 
birtokos, vagy gazdatisztek rendelkezéseit végrehajtó földmíveseket neveljen.
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A  tanítás tehát gyakorlati s a munkában való ügyesség kifejtésére igyekszik 
nagy súlyt fektetni. Az elmélet a mezőgazdasági szaktárgyak tanítására, írási és 
számolási dolgozatok készítésére terjed ki. Minden földmíves-iskola 100 holdnyi 
földterületen felállított gazdaság középpontján fekszik és internátussal van egy
bekötve. Az adai földmíves-iskolánál Zenta, Zombor városoknak, öbecse, Mohol 
és Péterré ve községeknek egy-egy tanuló kiképzésére örökös alapítványaik 
vannak. Néhai id. Latinovics János pedig vármegyei születésű és szegény
sorsú ifjak kiképeztetésére tett alapítványt. Az adai m. kir. földmíves-iskolát 
1880-ban, a szabadkait pedig 1905-ben állították fel.

Az ifjúság hazafias nevelését lennének hívatva megszilárdítani a tovább- l f j y e * 
képzésen kívül az ifjúsági egyesületek, iskolai és népkönyvtárak. Apatin, Bács- 
szentiván, Bácskeresztúr és Monostorszeg községekben fennálló ifjúsági egye 
sületek szép sikerrel működnek. Gubitza Kálmán monostorszegi állami és Kleiner 
József apatini községi el. iskolai tanítók lankadatlan tevékenysége és vezetése 
mellett ez egyesületek kitűzött czéljukat mindinkább megközelítik. Gubitza,
Kálmán áll. el. iskolai igazgató tevékenységi körébe újabban a felnőttek oktatását 
is bevonta és vasárnap és ünnepnapokon vetített képekkel élénkített előadá
sokkal az alsóbb néprétegek művelődési szükségleteit akarják kielégíteni.
Az előadásokat a helyi értelmiség és az áll. isk. tanítótestület tagjai tartják.
Az előadások anyaga a vallás, történelem, alkotmánytan, földrajz, kereske
delem és állattenyésztés köréből van merítve. Az iskolán kívüli oktatást 
szolgáló előadások hasznát az azokon résztvevő hallgatók nagy száma 
fényesen bizonyítja.

Iskolai és népkönyvtárakat Bács-Bodrog vármegye már 1879-ben kezdett Nép
alapítani. Ez évben a könyvtárak tárgyában 656. közgyűlési szám alatt alkotott konyvtárak- 
és 12 pontból álló szabályrendelete rövid kivonatban a következő : Bács- 
Bodrog vármegyében minden község köteles iskolai és népkönyvtárt alapítani.
E czélra az államilag segélyezett községi elemi népiskolai tanulók után 50 fillér, 
a felső nép- és polgári iskola minden tanulója után pedig kivétel nélkül 1 kor. 
díj szedendő. Az államilag nem segélyezett iskolák tanulói után befolyt fel
vételi díjaknak, továbbá az iskolai mulasztások bírságolásából befolyt büntetés
pénznek fele s végre a község minden egyezer lakosa után évente a község költ
ségvetésébe felveendő 20 korona a könyvtár gyarapítására fordítandó. A  község 
költségvetésében felvett összegen ,,a népkönyvtárak terjesztésére alakúit buda
pesti központi bizottság" véleményének kikérése után, a vármegyei népneve
lési bizottság által ajánlott könyvek szerezhetők be. Magánúton a könyvtár 
gyarapítására szerzendő könyvek czímjegyzéke felülvizsgálás végett a kir. tan
felügyelőség útján a vármegyei népnevelési bizottsághoz bemutatandó. A  könyv
tár részére csakis oly műveket szabad beszerezni, a melyek a serdülő gyermekben 
a vallásos érzelem és hazafias szellem ápolására és növelésére alkalmasak. Egy
úttal az e czélnak meg nem felelő könyvek elkobzását elrendelik. A  könyvtár a 
népiskolában állítandó fel s annak vezetője az iskola tanítója, illetve igazgató
tanítója, a ki a könyvtár állapotáról a kir. tanfelügyelőnek minden évben köteles 
jelentést tenni. Végűi a szabályrendelet még úgy intézkedett, hogy a könyvtár 
első része az iskolába járó tankötelesek, a második része az iskolából kikerült 
ifjúság, a harmadik része pedig a nép számára szánt könyvekből álljon. A  
községi könyvtárak számát gyarapította a földmívelésügyi m. kir. miniszté
rium, a mely eddig 40 község számára adományozott ingyenes könyvtárat.
Újabban az iskolai ifjúsági könyvtárak is szépen terjednek. Az állami, községi 
és a legtöbb rom. kath. iskolával kapcsolatban szervezett ifjúsági könyvtár 
műveit a tanköteles gyermekek szorgalmasan olvassák.

A  vármegye területén 9 tanítói egyesület működik és pedig : az állami és Tanítói egye- 

községi tanítók részére a vármegyei községi tanító-egyesület ; a rom. kath. suletck* 
tanítók részére a bajavidéki, bácstiszavidéki, a zomborvidéki, a bácskulai és az 
újvidék— palánkai róm. kath. tanítóegyesületek ; végűi ref., ág. ev. és izr. tanító- 
egyesületek. A  gör. keleti tanítók esperesi kerületek szerint tartanak üléseket, 
de alapszabályszerű egyesületet nem alkotnak.

A  bácskai tanítóság közszelleme hazafias, egyesületi élete, a gör. keleti 
tanítók egyesületeinek kivételével, teljesen magyar.

Zom bor szabad királyi város közoktatásügyének állapotát a következőkben zombor köz
ismertetjük : oktatásügye.
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A  sz. kir. városnak a legutolsó népszámlálás alkalmával összeírt 29,609 
lakosa közűi 31% magyar, 8%  német, 40% szerb és 21% bunyevácz. Az első 
magyar iskola 1722-ben nyílt meg. A  gör. kel. szerbajkú lakosok 1690-ben tele
pedtek le e város területén és első hitfelekezeti iskolájuk valószínűleg egykorú a 
rom. katholikus iskolával.

A  város már 1749-ben szabad királyi várossá lett, de tanügyi fejlődése 
csak lassan haladt előre. A  királyi helytartó-tanácsnak 1845. évi rendelete után 
fordítottak nagyobb gondot a közoktatásügyre. 1855-ben a rom. kath. és gör. 
kel. iskoláknál négyosztályú főtanodát és kétosztályú leányiskolát, továbbá 
izr. iskolát és három osztályú alreáltanodát találunk. Az 1868. évi törvény meg
jelenése után a város tanügye rohamosan fejlődött. A  rom. kath. leányiskola 
vezetését 1885-ben a Miasszonyunkról nevezett iskolanénékre bízták s ekkor 
Haynald érsek a zárda felépítésére 100,000 koronát adományozott. Ez összegből 
és a hitközség 54,000 kor. hozzájárulásából épült fel a díszes külsejű és a peda
gógiai, valamint az egészségügyi követelményeknek megfelelő leányiskola.

Az ág. ev. hitfelekezet 1906 szept. 1-én szervezte iskoláját. Az elemi nép
iskolákon kívül e törvényhatóság területén rom. kath. és gör. keleti hitfelekezeti 
és magánjellegű polgári leányiskola is működik. A  magán polgári leányiskola 
a m. kir. közoktatásügyi minisztérium engedélye alapján 1907 szeptember 1-én 
nyílt meg. Az iparos-és kereskedő-tanoncziskolákat 1885 óta tartják fenn.

A  kisdedóvás ügyét a rom. kath., gör. keleti s társulati kisdedóvó szolgálja. 
Újabban négy állami kisdedóvót s községi polgári fiú- és leányiskolát szerveznek.

A  gör. kel. szerb tanítóképző-intézetet a magyar udvari kanczellária enge
délyével Szentendréről 1815-ben helyezték át Zomborba. Eleinte ez a képző
intézet vegyes v o l t ; csak 1895 óta választották el a férfi tanítóképző-intézetet 
a tanítónőképzőtől. A  tanítóképző-intézeteket 1896-ban négy évfolyamra fe j
lesztették ki. A  magyar nyelvet a képző-*ntézetekben 1834 óta tanítják. E két 
tanintézet jelenleg Terzin Pál igazgató vezetése alatt áll.

A  városi törvényhatóság területén az 1906/7. tanévben összeírtak 4903 
tankötelest ; ezekből 6— 12 éves fiú : 1639 ; 6— 12 éves leány : 1677, 13— 15 éves 
fiú : 811, 13— 15 éves leány 776 ; liitfelekezetek szerint : rom. kath. 2693, gör. 
keleti : 1998, ág. hitv. ev. 24, ref. 49, izr. 139 ; anyanyelv szerint : magyar : 
1649, német : 257, szerb : 2.006, bunyevácz : 991 ; tényleg iskolába járó tan
köteles volt : 3235. Az iskolába járók számát a tankötelesekhez viszonyítva, 
iskolába járt a tankötelesek 66%-a. A  tankötelesek 34%-a a város határában 
elszórt tanyákon tartózkodik, s e miatt nem járhatott iskolába.

A  városi törvényhatóság területén a gör. kel. szerb tanító- és tanítónőképző- 
intézeteken kívül volt összesen 21 tanintézet és pedig jelleg szerint : rom. kath. 
6, gör. kel. 12, ág. ev. 1, izr. 1, magán 1. Eokozat szerint : elemi iskola 18, pol
gári iskola 3. A  tankötelesek neme szerint : tisztán fiú 2, vegyes 14, tisztán leány 5. 
Tanítási nyelv szerint : magyar : 10 szerb : 11.

A  városi törvényhatóság a hi: felekezeti iskolákat az összes fenntartási 
költség erejéig segélyezvén, tanügyi czélokra évente 134,044 koronát fordít.

A  fennálló népoktatási tanintézetekben 59 tanerő van alkalmazva, ezekből 
képesített : 23 férfi, 36 nő ; rendes 23 férfi, 36 nő. A  magyar nyelvet oktatói 
képességgel bírja 58 tanerő.

A  róm. kath., ág. ev. és izr. elemi, továbbá az iparos- és kereskedő-tanoncz- 
iskolák tannyelve tisztán magyar lévén, e tanintézetek a magyar állameszme 
szolgálatában magasztos hivatásukat sikeresen oldják meg.

Zombor város és vidéke árvái részére az apácza-zárdával kapcsolatban 
árvaházat is alapítottak. Ez az emberbaráti intézet 1887. év óta áll fenn.

Szabadka sz. kir. város oktatásügye az ország harmadik városához illő 
színvonalon áll. Az utolsó népszámlálás szerint a város összes lakossága 82,122 
volt. A  lakosok 56%-a magyar, 2%-a német, 3%-a szerb, 39%-a bunyevácz.

E város tanügyének első nyomait a fárai és káptalani iskolákban talál
hatjuk fel. A  törökök kiűzetése után is fo lyik ez iskolákban a tanítás. A  X V I I I .  
század elején a templomban alkalmazott kántor az értelmesebb és gazdagabb 
szülők gyermekeit a hitoktatáson kívül egyéb ismeretekre is tanította. Az 
1732— 1733. évi adakozási lajstromban Mialtró Jakab világi tanító nevére aka
dunk. E tanító utódja Romics volt. A  városi tanács 1743-ban Kádár János 
tanítót szerződtette azzal a kötelezettséggel, hogy 74 írtért a város egész kath.
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A szabadkai m. kir. áll. tanitónőképző.
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A zombori főgimnázium.
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Az újvidéki m. kir. áll. felsőkei esk. és 
polgári iskola.

Az újvidéki gör. kel. főgimnázium.

Az újvidéki róm. kath. főgimnázium.
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Baja. — 1. A róm. kath. főgimnázium. — 2. A m. kir. állami tanító
képző. — 3. Az iskolanénék háza.
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ifjúságát tanítsa. E tanító fizetését a magyar nyelv sikeres tanításáért a városi 
tanács két frt, három mérő búza és egy mázsa hússal megjavította. Említésre 
méltó, hogy a város 1748-ban a hittan oktatására Rózsafa Mária személyében 
külön tanerőt alkalmazott. Minthogy egy tanerő kevésnek bizonyúlt, az 1763. 
évben két férfi és két nő alkalmazásáról gondoskodtak. 1776-ban a város a német 
iparosok gyermekei részére külön német iskolát állított és egy Schmidt nevű 
közkatonát alkalmazott tanítóúl.

A  Ratio Educationis megjelenése után négy tanítói állást szerveztek és az 
iskola igazgatásával Jószich Péter tanácsost bízták meg. Az 1786. és 1791. 
években a külvárosok részére egy-egy iskolát, a belvárosi leányok részére pedig 
külön leányiskolát építettek. Azonban a város 1793-ban a tanügyi kiadásokat 
megsokalván, a negyedik osztályt beszüntette s miután a főelemi iskola I I I .  
osztályát a gimnáz umhoz csatolták, az eredetileg négy osztályból álló főelemi 
iskola kétosztályúvá lett s ez állapotban maradt 1844-ig. A  főelemi iskola I I I .  
osztálya 1846-ban újból megnyílt s a város 1847-ben az iskolákkal behatóan kez
dett foglalkozni, de a szabadságharcz a tanügy fejlődését egy időre meg
akasztotta.

A  város tanügye 1850-ben a temesvári tanhatóság alá került. 1852-ben 
már 17 tanító volt alkalmazva a város területén. A  cs. és kir. helytartótanács 
utasítása alapján a városhoz tartozó szállások tanköteleseinek iskoláztatására 
is gondot fordítanak és 1859-ben Ludason, 1861-ben Ludasbíbiczháton, 1863-ban 
Felsőcsíkérián állított a város egy-egy iskolát.

Az 1868. évi X X X V I I I .  t.-cz. életbeléptetése után a törvényhatóság köz
ségi jellegűeknek nyilvánítván iskoláit, a népoktatásügy rohamosan fejlődött. 
Már 1878-ban 40 városi és 6 szállási köztanító volt alkalmazva. Azonkívül gör. 
kel., izr. iskola és négy községi kisdedóvó is volt. Az iskolák a törvényes követel
ményeknek meg nem felelvén, a város 1892-ben öt iskolának 44 tanteremmel 
való felépítését elhatározta s e czélra 500,000 koronát fordított. A  felépített 

- iskola-épületek pedagógiai, s egészségügyi szempontból a legkényesebb igényeket 
is kielégítik és minden tekintetben mintáúl szolgálhatnak bármely nagy város
nak ; az iskola-épületek díszére válnak Szabadkának.

Valamennyi községi elemi iskola és kisdedóvó, tanítási kötelezettség nélkül 
felügyelő-igazgatóra van bízva. A  felügyelő-igazgatói tisztet Meznerics 
Ferencz tölti be, a ki szaktudásával és lankadatlan buzgalmával a város tan* 
ügyét sikeresen igazgatja

A  községi elemi ]skolákon kívül fennáll a város területén egy községi 
polgári fiú, egy községi polgári leány, egy rom. kath. polgári leány, egy községi 
iparos- és egy községi kereskedő-tanoncziskola, továbbá kilencz községi és egy 
magán-jellegű, összesen tehát tíz kisdedóvó. Az összes felsorolt tanintézetekben 
magyar nyelven folyik a tanítás.

A  városi törvényhatóság területén az 1906— 7. tanévben összeíratott 
16,321 tanköteles, ezekből 6— 12 éves fiú : 5843, 6— 12 éves leány : 5636, 13— 15 
éves fiú : 2613, 13— 15 éves leány : 2229 ; hitfelekezetek szerint : rom kath. 
15,318, görög ke leti: 500, ág. h. e v .: 31, ref.: 122, izr. 350; anyanyelv szerint 
magyar : 9458, német : 196, szerb : 500, bunyevácz 6167. Tényleg iskolába járt 
a tankötelesek 60%-a..

A  város óriási határában fekvő tanyákon négy éven belül 40 új állami 
elemi iskolát fognak állítani. Jelenleg a tanyákon már 32 állami elemi iskola 
működik. A  40 új iskola felállításával a tanyai áll. ellemi iskolák száma 72 
lesz. A  tanyai iskolák czélszerű elhelyezésével az összes tankötelesek iskoláz
tatása biztosítva lesz.

A  városi törvényhatóság területén az állami felsőbb leányiskolán é3 tanító- 
nőképzőintézeten kívül vo t összesen 47 tanintézet és pedig jelleg szerint : állami 
31, községi 11, rom. kath. kettő, gör. kel. kettő, izr. egy. Fokozat szerint : elemi 
iskola 44, polgári iskola 3. A  tankötelesek neme szerint : tisztán fiú 6, vegyes 
34, tisztán leány 7. Tanítási nyelv szerint : magyar 45, szerb 2.

A  városi törvényhatóság a községi elemi és polgári iskolák fenntartására 
fordít évente 321,773 koronát. A  tanítók fizetésének kiegészítésére és korpótlé
kára 28,100 korona államsegély van engedélyezve.

Az alkalmazott tanítók és tanítónők száma 131, kik valamennyien szabály- 
szerű képesítéssel bírnak és a magyar nyelvet oktatói képességgel beszélik.
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Ú jvidék  szabad királyi város közoktatása is kitűnően van berendezve. 
A  város lakosainak száma 29.296. Ezek közűi 35% magyar, 22% német, 33% 
szerb, 5%  tót, 1%  kisorosz, 2%  horvát, £°/0 egyéb. A  török hódoltság után erő
teljes fejlődésnek indúlt. Népe részben telepítés, részben bevándorlás követ
keztében tetemesen szaporodott, s virágzó ipara és kereskedelme miatt azl748. 
évben szabad királyi várossá emelték.

A  katholikusoknak már 1702-ben volt kis ko7 óniájuk, 1718-ban plébániát 
is nyertek. Az első tanítói állást már 1726 szeptember 2-án szervezték, s java
dalma 50 forint s négy öl fa volt. 1765-ben már két tanító volt, egyik sokacz, 
a másik német. A  város 1806-ban három tanítóval bíró főelemi iskolát szervezett 
s felügyeletével egy tanácsost bízott meg. Az ismétlő oktatást s ezzel karöltve 
az iparos- és kereskedő-tanonczok vasárnapi iskoláztatását már 1728-ban el
rendelték. 1847-ben az ismétlő iskolásokat nem szerint tanították.

A  görög keleti népiskola tanítóiról a hat árőr vidéki helységekben, melyhez 
Ú jvidék is tartozott, a bécsi kormány gondoskodott; A  hadi kormány minden 
határőrvidéki helységben egy telek földet hasíttatott ki a tanító számára. Ú j
vidéken a görög keleti szerb iskola 1725-ben keletkezett. A  határőrség 1751-ben 
megszűnvén, megindult a kánonszerű egyházközségek s velük együtt a triviális 
iskolák szervezése is, melyekben az oktatás és nevelés kizárólag az egyház szük
ségeihez és körülményeihez alkalmazkodott.

Az izraelita lakosok Újvidéken már 1743-ban szervezett testületet alkottak. 
Már ebben a korban bírájuk, rabbijuk és tanítójuk volt.

A  ref. lakosok 1829-ben szervezkedtek anyaegyházzá és ez időtől fogva 
áll fenn elemi iskolájuk. A  szép feljődésnek indúlt tanügy az 1848— 9. évben 
kitört szabadságharcz alatt teljesen megsemmisült. Maga a város is egy évnél 
tovább hevert romokban. Iskoláról és közoktatásról szó sem lehetett. A  rom. 
kath. iskola csak 1851. év őszén nyílt meg újból. A  következő évben már két ta
nítót találunk ez iskolánál. Ú jvidék város tanítói 1860-ig, mint a katonai ha
tárőrvidék kötelékébe tartozó tisztviselők, karddal jártak s így is tanítottak.

1868-ban Ú jvidék polgársága is élt törvényádta jogával és minden fe
lekezet saját autonómiája keretében szervezte iskoláit. A  város azonban a hit
felekezeti iskolákat majdnem az összes fenntartási költség erejéig segélyezi. A  
törvényhatóság az 1891. évben hozott határozata értelmében minden egyes 
férfi-tanítóra 1400 koronát, minden egyes nőtanítóra 1200 korona évi segélyt 
nyújt minden hitfelekezetnek. A  hitfelekezeti iskolák évi segélye 1893-ban 
54,600 koronát tett ki. A  változott életviszonyokhoz képest a tanítók javadal
mazásának az 1906. évben újból való rendezésekor, a városi segélyt a férfi-tanítói 
állásokra 2000 koronában, a nőtanítókra pedig 1700 koronában állapították meg.

Az 1868. évi népoktatási törvény nyomán egy állami polgári fiú-és leány-, 
továbbá egy görög keleti szerb polgári leányiskolát, valamint róm. kath. felső 
leánynépiskolát s végre az ipartörvény életbeléptetése után egy iparos- és egy 
kereskedő-tanoncziskolát szerveztek.

Különösen kiemelendőnek tartjuk az állami polgári fiú- és állami polgári 
leányiskolának nemcsak a város, hanem annak környékére is kiható kultúrális 
hatását. Az állami polgári leányiskola élén Nemessányi Adél igazgatónő áll, ki 
ez intézetet magas színvonalra emelte. Az intézetnek mind a négy osztálya pár
huzamos s már népességénél fogva is az ország egyik legvirágzóbb tanintézete. 
A  hivatásérzettől áthatott derék tanári testület teljes odaadással s nemes ambí- 
czióval terjeszti a magyar kultúrát a vármegyének e déli részén fekvő, nemzeti
ségektől körülvett és lakott városában. Az állami polgári fiú-iskola tanítótestülete 
Kardos Ignácz igazgató vezetése alatt áll. A z állami polgári fiú-iskola a város 
kereskedelmi és ipari életére átalakító hatást gyakorolván, magyar nemzeti 
szempontból valóban jótékonyan s áldásosán működik. Az intézet kitűnő ve
zetését és szükségességét annak látogatottsága bizonyítja leginkább. A  növen
dékek száma évről-évre növekedőben van s ez örvendetes körülmény] miatt 
a kultuszminisztérium a polgári fiú-iskola I. és I I .  osztályát párhúzamosította.

A  felsorolt népoktatási tanintézeteken kívül van a város területén három 
községi, egy római katholikus s egy görög keleti, összesen öt kisdedóvó. A  gör. 
keleti óvoda kivételével a többi kisdedóvó magyar foglalkozási nyelvű.

A  városi törvényhatóság területén az 1906— 7. tanévben összeírtak 5592 
tankötelest, ezekből 6— 12 éves fiú : 1917, 6— 12 éves leány : 1825, 13— 15 éves
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fiú : 1015, 13— 15 éves leány : 835 ; hitfelekezet szerin t: rom. kath. : 2094, görög 
katholikus : 75, görög keleti : 1899, ág. ev. : 483, ref. 589, izr. : 444, baptista : 
8 ; anyanyelv szerint magyar : 2580, német: 784, szerb : 1879, tó t: 177, kisorosz: 
68 , egyéb 104. Iskolába eljár 3916, vagyis a tankötelesek 70%-a.

A  városi törvényhatóság területén volt összesen 15 népoktatási tanintézet 
és pedig jelleg szerint : állami 2, rom. kath. 3, gör. kath. 1, gör. kel. 6 , ref. 1, 
ág. ev. 1, izr. 1. Fokozat szerint : elemi iskola 11, felső népiskola 1, polgári iskola 
három. A  tankötelesek neme szerint : tisztán fiú 2 , tisztán leány 4, vegyes 9. 
Tanítási nyelv szerint : magyar 8 , szerb 6, kisorosz 1.

E tanintézetekben az alkalmazott tanítók és tanítónők száma 76. 
A  tanerőknek a törvényben előírt képesítésük megvan. A  magyar nyelvet 
oktatói képességgel, három kivételével, valamennyi tanító beszéli. A  gör. kath. 
és gör. kel. elemi népiskolákon kívül az összes népoktatási tanintézetekben 
magyar a tannyelv.

B a ja  törvényhatósági joggal felruházott város közoktatása szintén kiváló. 
A  város 20,361 lakosának 80%-a magyar, 8 %-a német és 12%-a egyéb.

Az első magyar iskola 1722. évben alakúit. Az 1734. évi Can. Vis. szerint 
a kántortanítónak szerződése van a várossal. Bök Antal az 1752. évben 92 forint 
fizetéssel van alkalmazva kántortanítónak. Az 1776-ból származó kimutatás 
szerint német iskola is volt a városban, melyet a kántortanító vezetett, a magyar 
iskola ekkor a segédtanító vezetése alatt állott. Az akkoriban fennálló iskola 
érdekes és tanügy történe ti szempontból megemlítésre méltó órarendje a követ
kező volt : ,,%7-kor csengetnek az iskolába ; 7 órakor imádkoznak, reggel ma- 
gyarúl, délután németül. Ekkor leczkét kapnak, melyet 8 órakor felmondanak. 
Most délutánra készítendő feladat kijelölése után templomba mennek, honnan 
visszatérve, foglalkoznak, mint 7-től 8- ig ; 10— '/a 11-ig hittani oktatásban 
részesülnek ; a sillabizálók és olvasók olvasnak, az írók írnak, a számolók szá
molnak, a muzsikusok muzsikálnak, utána énekelnek és hazamennek. A  dél
utáni előadás 1— x/2 5-ig tartott. Vasárnap és ünnepeken énekelve mennek a 
szent misére és prédikáczióra.“

A  város 1816-ban a belvárosban új iskolát építtetett három tanteremmel, 
1850-ben a negyedik tanítói állást is szervezték. A  kántorságot 1842-ben vá
lasztották el a tanítóságtól. A  felsővárosban 1856-ban egy, 1870-ben két és 1882- 
ben újból egy tanítói állást szerveztek. Az alsóvárosban az első iskola, 
egy tanítóval 1840-ben nyílt meg. Ez az iskola 1857-ben két tanítóval, az 1870. 
1876., 1890., 1892. és 1893. években egy-egy tanítóval és tanteremmel fejlesztget
vén, jelenleg ez iskolának nyolcz tantermében folyik a tanítás. Az épület modern 
palota, három feljáróval, hatalmas, befásított udvarral, s elzárt tornatérrel. 
Az iskola berendezése és felszerelése mintaszerű.

A  város a leányok oktatását a Miasszonyunkról nevezett iskolanénék 
vezetésére óhajtván bízni, a kalocsai érsekség anyagi támogatását kérte. A  zárda 
Haynald Lajos érsek 32,400 korona adományából, Latinovics Aurélia 9000 
korona hagyatékából, Kubinszky Mihály kalocsai kanonok 12,800 korona, 
a bajai nőegylet 5400 korona és mások adakozásából 1870-ben felépülvén, 
most az elemi és polgári leányiskola és egy zárda van benne elhelyezve.

Az izraelita elemi iskola e törvényhatóság területén 1771-ben nyílt meg. 
A  bajai izraelita lakosoknak vo lta  legfogékonyabb érzékük az egész vármegyében 
a kultúrális haladás iránt. Az izraelita hitközség ma is négytanítós elemi iskolát, 
egy kisdedóvót, egy polgári fiú- és polgári leányiskolát tart fenn. A  kor színvo
nalán álló tanintézetek tetemes iskolai adóval terhelik meg a híveket. A  görög 
keleti szerb elemi iskola már 1692 óta áll fenn. A  református és ág. ev. iskolák, 
valamint a községi polgári fiú-iskola az 1868. évi X X X V I I I .  t.-cz. végrehajtása 
nyomán keletkezett.

Az ipartörvény meghozatala után 1885-ben alakúit a községi iparos- és 
kereskedő-tanoncziskola. Baján két községi iparos-tanoncziskola van, a belvá
rosi és az alsóvárosi. A  községi polgári iskolai tanárok vezetése alatt állanak.

A  város területén egy községi, egy rom. kath., egy izraelita s egy társulati 
kisdedóvó, továbbá öt állandó menház működik. Ezek a kisdedóvó intézetek 
mind magyar foglalkozási nyelvűek.

A  városi törvényhatóság területén az 1906— 7. tanévben-összeírtak 3815 
tankötelest, ezekből 6— 12 éves fiú : 1319, 6— 12 éves leány : 1177, 13— 15 éves
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fiú : 774, 13— 15 éves leány : 545 ; hitfelekezet szerint : rom. kath. : 3240, gör. 
kel. : 70, ref. : 72, ág. ev. : 44, izr. : 389 ; anyanyelv szerint magyar : 3014, német : 
191, szerb : 65, bunyevácz : 537, egyéb : 8 . Tényleg iskolába járt : 2667, vagyis 
a tankötelesek 70%-a.

Az állami tanítóképző-intézeten kívül összesen 14 tanintézet volt a városi 
törvényhatóság területén és pedig jelleg szerint : állami egy, községi egy, rom. 
kath. hat, gör. kel. egy, ref. egy, ág. ev. egy, izr. három.

Fokozat szerint : elemi iskola 10, polgári iskola 4. A  tankötelesek neme 
szerint: tisztán fiú öt, vegyes öt, tisztán leány négy. Tanítási nyelv szerint: 
magyar 13, szerb egy. A  felsorolt tanintézetekben összesen 49 tanító működik, 
valamennyi tökéletesen beszéli a magyar nyelvet és törvényes képesítéssel bír. 
Az iskolák fenntartására 175,640 kor-t fordítanak. Ez összegből a személyi kia
dásokra 159,000 kor., a dologi kiadásokra pedig 16,640 korona esik.

Baja törvényhatósági joggal felruházott város tanügy története az előre
törő magyar kultúra diadalát mutatja.

H . K Ö ZÉ P IS K O L Á K .

Baja, Szabadka, Ú jvidék és Zombor városokban a triviális iskolákat 
meghaladó ismeretek tanítására berendezett grammatikai iskolák is voltak a 
X V I I .  században. Ezek a grammatikai iskolák a törökök magyarországi ural
mának megtörése után keletkeztek és a szent ferenczrendiek vezetése alatt 
állván, szervezetük a jezsuiták tanúlmányi rendszerén alapúit.

Az első latin iskola gróf Csáky Miklós kalocsai érsek engedélyével Sza
badkán nyílt meg s első professzora Porubszky Tamás, ferenczrendi atya volt. 
Az iskola tanítási nyelve a szükséghez képest latin, magyar, illír és német volt. 
A  tanulók összes száma 1774-ben 150-re emelkedett. A  szabadkai latin vagy 
grammatikai iskola ez időben a vármegye legnépesebb tanintézete volt.

A  szabadkai latin iskola után szervezték a bajait. A  város 1757-ben K lo- 
busiczky Ferencz akkori kalocsai érsektől kérte az engedélyt a latin iskola fel
állítására. Az engedély ugyanaz év október hó 27-én megadatván, a latin
magyar tannyelvű iskola megnyílt. Baja város a latin iskola szervezésekor kikö
tötte, hogy a latin iskola tannyelve csak latin és magyar legyen és hogy az iskolát 
nemcsak a város, hanem a környék ifjúsága is látogathassa. A  város ez intézke
désével a magasabb műveltségnek minél szélesebb körben való terjesztését s 
az uralkodó latin nyelvnek a nemzeti nyelvvel való egyenjogúsítását biztosította. 
Az iskolát a szentferencziek Kapisztrán tartománya látta el tanárokkal.

Zombor latin grammatikai iskolája gróf Batthyány kalocsai érsek engedé
lyével az 1763. évben nyílt meg. Az iskola tanárai a szentferencziek Kapisztrán 
Jánosról nevezett házából kerültek k ;. Jamcsich István és Novák Péter voltak 
e latin iskola első tanárai. A  tanítás épúgy mint Szabadkán, latin, magyar, 
illír és német nyelven folyt.

Újvidéken a gör. kel nem egyesült hitközség 1734-ben alapított illír 
latin iskolát, melynek gör. kel., majd az ágost. ev. egyházhoz tartozó tanítója 
volt. A  katholikus hitközségnek külön latin grammatikai iskolája nem vo lt; 
valószínű, hogy a katholikus ifjúság a szomszédos Péter váradon működött 
jezsuita Misszióház iskoláját látogatta.

A z 1777. év fordulópont e vármegye tanügyének történetében. Azzá tette 
Mária Terézia kiráynőnek országos tanúlmányi rendtartása, a ,,Ratio Educa- 
tionis“ . A  gimnázium a Ratio rendelkezései következtében egészségesebb szer
vezetet nyert. A  latin iskolákat ez a szabályzat két részre, ú. m. grammatikára 
és g mnáziumra osztotta fel.

A  vármegye középiskolai fejlődésének az új szervezet nem kedvezett. 
A  Ratio ugyanis névszerint felsorolván ama városokat, melyekben a gimná
ziumok megnyithatók, azok sorába e vármegye városai nem voltak felvéve. 
A  városok tanácsai azonban gyermekeik magasabb fokú kiképzése és nevelése 
tekintetéből a középiskolák felállítását kérelmezni meg nem szűntek. A  szép és 
dicséretes buzgalom az 1788. évben meghozta a kívánt eredményt.

Ú jvidék 1788-ban a tanúlmányi alap terhére ötosztályú nagygimnáziumot 
kapott, melynek fenntartásához a város 800 kor. évi segélylyel volt köteles hozzá-
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járúlni. Az intézet megnyitása 1789. szeptember 1-én ment végbe iskolai 
ünnepélylyel. Igazgatóvá Láng Mátyást nevezték ki, első tanárai Mandik 
András, Subányi Ignácz, Gregus Tamás, Jankóvics József és Gemza András 
voltak ; az igazgatót 1000, a tanárokat 800, illetve 700 kor. fizetéssel nevezték ki.

A  helytartó-tanács azonban amaz ürügy alatt, hogy a város a 800 kor. 
évi hozzájárulással hátralékban maradt, az intézetet már 1822-ben beszüntette. 
Többször tettek ugyan kísérletet a gimnázium visszahelyezése érdekében, sőt a 
katholikus hitközség 1836-ban a teljes anyagi biztosítékok kimutatásával kérte 
az engedélyt egy katholikus gimnázium felállíthatására, de a helytartó-tanács ma- 
kacsúl és ridegen utasított vissza mindent áldozatot. Végre az 1870. évben 
Ú jvidék polgársága s a város környékén fekvő 40 község együttes kérvényben 
egy magyar állami főgimnázium felállítását kérelmezte a m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztériumnál ; a mozgalmat siker koronázta. Újvidéken a tanúl- 
mányi alapból fenntartandó kir. kath. főgimnázium felállítását 1872 deczember 
hóban engedélyezték és az intézet első szervezését Mészáros Nándor budai 
főgimnáziumi tanárra bízták, a kit őfelsége 1873 január hó 26-án nevezett ki 
az intézet igazgatójává. Az első tanév befejezte után Mészáros Nándor főigazgatói 
minőségben Szegedre távozván, őt az igazgatói székben Franki István, Bács- 
Bodrog vármegye kir. tanfelügyelője váltotta fel. Franki István 1890-ben vissza- 
vonúlt ; utóda Városy Tivadar lett. A  kir. kath. főgimnázium élén jelenleg 
Megy esi Ferencz igazgató áll.

Az 1777. évben megjelent Ratio a szabadkai háromosztályú latin iskolát 
megszüntette. A  "város 1779-ben szabad királyi városi rangra emeltetvén, közép
fokú tanintézet felállítását kérte. Az engedély 1781-ben leérkezett ugyan, de az 
iskola I. osztálya, személyeskedő viszályok miatt, csak 1782 deczember hó 12-én 
nyílt meg. Az igazgatói tiszt betöltése miatt az egyetértés ismét megbomlott, s a 
személyes természetű küzdelemnek vége az lett, hogy a tanintézet az 1788— 89. 
tanév végén kir. rendelettel megszűnt.

A  helytartó-tanács a város kérelmére az 1791. évben két grammatikális 
osztály felállítását újból engedélyezte. Az 1795— 1796. évben már a teljes gimná
zium öt osztályában folyik a tanítás. 1806-ban a gimnázium hatosztályúvá lett £ 
igazgatójává Sümegi Ferencz szent-ferenczrendi szerzetest nevezték ki.

Az ,,Organisations-Entwurf“  középiskolai tanrendszer, mely a magyar kul
túra és nemzeti művelődés kiirtását tűzte ki czéljáúl, négy osztályból álló al- és 
nyolcz osztályból álló főgimnáziumot állapított meg. Szabadka város képviselő
testülete hatosztályú gimnáziumát fináncziális szempontból négy osztályra szállí
totta le s a tanítást továbbra is a barátokra bízta.

A  politikai látóhatár derengése idején Szabadka lelkes fia, s a magyar igaz
ságügy vezérférfia, Czorda Bódog, nyolczosztályú községi főgimnázium felállí
tása iránt indította meg a mozgalmat. A  főgimnázium felállítása ügyében tett 
indítványa lelkesedéssel fogadták. Az 1861— 1862. tanévben az ötödik és 
hatodik osztály, a következő tanévben pedig a hetedik és nyolczadik osztály 
megnyílt s igazgatójává irodalmi érdemeinek méltánylásáúl, Jámbor Pált 
választották meg. Jámbor Pál nyugalomba vonulása után Haverda Mátyás lett 
az igazgató. Most Kosztolányi Árpád tölti be az igazgatói tisztet.

A  RatioEducationis szerint Baja városának elemi iskolával kellett volna 
megelégednie. A  város buzgó polgárai azonban nem csüggednek, előbb a felség
nél könyörögnek, majd a szent Ferenczrend kormányával tárgyalnak. Végre 
1791-ben odáig jutnak, hogy a gimnázium, mint magániskola, két ferenczrendi 
barát vezetése alatt megnyílik, de mert a város a fenntartási alapot ki nem 
mutathatta, 1814 nov. havában a helytartótanács által bezáratott. A  bezáratás 
hírére a kultúráért lelkesülő bajaiak ügyét a vármegyei rendek veszik pártfogá
sukba s gyors futárt meneszt vén a helytartó-tanácshoz, a bezáratási rendelet 
feloldását kérik és ki is eszközük. A  város erre szerződést köt a Ferenczrend 
kormányával, mely évi ezer ezüst forintért a hat osztályú gimnáziumnak hat 
tanárral való ellátására vállalkozott. Az iskolai épületet felépíttették s az intéze
tet 1815 jún. 14-én a kiküldött kir. biztos jelenlétében átadták rendeltetésének.

Mindjárt az első évben 326 tanuló sereglett egybe, kiket a Kapisztrán 
Jánosról nevezett ferenczrendi szerzetesek oktattak. Az ,,Organisations-Ent- 
wurf“  megjelenése után a város 1851 augusztus 2-án tartott közgyűlésében a 
nyolczosztályú főgimnázium alapítása mellett nyilatkozott és fenntartásának
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biztosítására a szükséges alapot is kijelölte. A  vármegye részéről hálás elismerés 
illeti Baja városát ez elhatározásáért, mert a Vojvodinába bekebelezett egész 
vármegye területén egyedül e város gondolt egy oly erőd építésére, melyből az 
50-es évek magyarírtó politikai rendszere ellen védekezni lehetett. A  bajai 
főgimnáziumban az első érettségi vizsgálatot az 1853— 4. tanév végén tartották. 
E főgimnázium legnagyobb érdeme, hogy derék tanári kara a szomorú emlékű 
Bach-korszakban hazafias szellemben nevelte az ifjúságot. E tanári kar tagja 
volt Klamarik János, a ki később a minisztériumban a középiskolai tanügy 
vezetője l e t t ; a tudós latin-görög filológus, Holub Mátyás ; az irodalomi téren 
is jónevű Kolmár József ; a később országos hírű magyar nyelvtudós : Szarvas 
Gábor és Czirfusz Ferencz, a kit a közoktatási miniszter 1876-ban e vármegye 
kir/ tanfelügyelőjévé nevezett ki.

Alkotmányunk helyreállítása után báró Eötvös József miniszter az intéze
tet a várostól átvette s a tanúlmányi alap gimnáziumai közé sorozta. Az 1879. 
évtől a bajai főgimnázium a magyarországi cziszterczi rend gondos kezeibe 
került s ez időtől kezdve ,,A  cziszterczi rend bajai kath. főgimnáziuma** nevet 
vette fel és jelenleg Werner Adolf dr. igazgatása alatt áll.

Az újvidéki Az újvidéki gör. keleti szerb főgimnázium fővédnökei a pátriárka s a
ẑerziurniná bácsi püspök, két szentszéki ülnökkel s négy világi férfiúval együtt. Az 1816— 1817.

tanévben nyílt meg, mint három osztályú kisgimnázium s fokozatosan hatosztályú 
teljes gimnáziummá fejlesztették. Az 1848. évi szabadságharcz néptelenné tette 
s épülete leégvén, 1849 november 1-én nyílt meg újra, mint négyosztályú algim
názium s fokozatosan főgimnáziummá fejlesztették ki.

A  főgimnázium fenntartási költségeihez évi 20— 24,000 koronával a gör. 
keleti szerb nemzeti alap járúl. Az intézet saját alapja 170,036 korona. Az alapí
tók után a gör. kel. szerb főgimnázium legnagyobb jótevője Athanaczkovics 
Platón, néhai bácsi püspök, a M az intézetnek 80.000 korona értékű házat aján
dékozott. A  vármegyében ez az egyedüli középiskola, mely nem kizárólag a 
magyar kultúra érdekeit szolgálja. Mostani igazgatója Pusibrk Vazul. 

az újverbászi Az 'újverbászi községi algimnázium 1809-ben nyílt meg és 1816-ig magán
gimnázium. i sk 0 ia  y 0it. Tulajdonosa Blászy János tanár volt. A  magángimnázium kisegítő 

tanárai Skolka András újverbászi ág. ev., Baranyai Búzás János újverbászi ref. 
és Nagy József kuczorai ág. ev. lelkészek voltak. Az intézet 1816-ban megszűnt. 
A  bácsszerémi ág. ev. esperesség 1822-ben elhatározta, hogy a megszűnt magán- 
gimnáziumot ,,ág. ev. esperességi algimnázium** névvel életre támasztja. A  hatá
rozatot tett követte, mert az algimnáziumot ugyanaz évben tényleg meg is 
nyitották ; első tanára és igazgatója Szlávkovszky Mátyás lett.

Az iskolát fenntartó esperesség 187Q-ben az algimnázium állami kezelésbe 
vételét kérte, de eredménytelenül. Az intézetet anyagi bajok miatt az elmúlás 
veszélye fenyegette; megmentésére társadalmi úton mozgalom indúlt meg.

*Az iskola fennállását évi járulékaikkal biztosítók egyeteme ,,pártfogóság** 
nevezete alatt 1871-ben az intézetet ,,pártfogósági négyosztályú alreálgim- 
názium**-nak nyilvánította és élére Halasi Gyulát állította. 1875-ben az igaz
gatói tisztet Kovalszky Lajos vette át. A  középiskolákról szóló 1883. évi X X X . 
törvényczikk reálgimnáziumot azonban nem ismervén, az intézet ismét gimnázi
ummá lett. A  gimnáziumot a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium évi 
6000 koronával segélyezi s fenntartásához Ó- és TJjverbász köségek nagyban 
hozzájárúltak, az ekként előállott helyzet következtében ma ,,államilag segé
lyezett községi algimnázium“  nevet visel.

Az 1908— 1909. tanévtől kezdve a vármegyének ezt a 100 éves múltú
a]gimnáziumát évi 34,000 kor. államsegély]yel fokozatosan nyolczosztályú 
főgimnáziummá fejlesztik ki. Ez a küzdelmekkel teljes életű gimnázium a 
nemzetiségek árjában és 38, jobbára idegen ajkú község kellő közepén terjeszti a 
tudást és a magyar haza iránt való szeretetet. A  hazafias misszió hűséges betöl
téséért jutalmát főgimnáziummá való kifejlesztésében nyerte. Az intézet élén 
Székely Sándor igazgató áll.

a  zentai prím- Alkotmányunk visszaállítása után Zenta  r. t. város az 1870. évi június hó 
názium io_én hozott határozattal hatosztályú polgári fiúiskolát állított fel, de már az 

1874— 5. tanévben erős mozgalom indúlt annak gimnáziummá való átalakítása 
ügyében. A  törekvés el is érte czélját, mert a polgári fiúiskola a vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. minisztérium engedélye alapján gimnáziummá átalakíttatván,
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működését az 1876— 1877. tanévvel meg is kezdette. Trefort Ágoston vallás
os közoktatásügyi miniszter a zentai algimnáziumnak az 1881— 1882. tanév kezde
tétől^ a nyilvánossági jogot végleg megadta.

isi Áz 1894— 1895. tanévben az intézet tanulóinak száma 204-re emelkedvén, 
a városi képviselőtestület 1895 február 9-én az algimnáziumnak fokozatosan 
főgimnáziummá való kifejlesztését elhatározta. E határozat alapján az V. osztály 
1897. szeptember 1-én, a V I. osztály pedig egy év múlva nyílt meg.

A  város közönsége 1898-ban anyagi erőtlenség miatt a gimnáziumnak álla
mosítását és nyolcz osztályra való kifejlesztését és a mennyiben az államosítás 
keresztülvihető nem lenne, az intézet kiegészítésére és fenntartására állam
segély engédélyezését kérte. A  nyolcz osztályra kifejlesztendő községi gimnázium 
állami segélyezésére vonatkozó szerződést őfelségének az 1902. évi február 
hó 27-én kelt legfelsőbb'elhatározása [alapján jóváhagyták. A  jóváhagyott szer
ződés a várost a főgimnázium részére a gimnáziumi épületnek 80,000 
kor. költség erejéig való átalakítására és kibővítésére kötelezte. A  város az 
épületet a szerződés értelmében felépíttette és állami segély mellett a V II . és V I I I .  
osztály megnyitásáról is gondoskodott. Az államilag segélyezett községi főgim
názium élén most Szűcs Lajos igazgató áll.

Zombort középiskola alapításában e vármegye többi városai mind meg
előzték. Latin iskolája megszűntétől majdnem1 egy század telik el, míg Zombor 
ismét megmozdúl. Az ötvenes években egy háromosztályú német alreáliskolát 
alapít, de mint germánizáló fészek, a politikai viszonyok változtával elvesztvén 
jelentőségét, 1869-ben megszüntették s helyébe a várostól alapított magyar
szerb gimnázium lép. A  gimnázium az 1869— 1870. tanévben Radulovics Szilárd 
igazgatása alatt meg is nyílik, de nem sokáig folytathatta működését, mert az 
országgyűlés 1872. január 23-iki határozatának megfelelően Pauler Tivadar 
közoktatásügyi miniszter a szerbek számára kontemplált állami főgimnáziumot 
Zomborban helyezte el, mely 1872 november hó 11-én 1— 4 osztálylyal meg is 
nyílt, a következő években pedig fokozatosan egy-egy osztálylyal bővülvén, 
az 1876— 1877. tanévben teljes főgimnáziummá lön.

Az intézet megnyíltakor a tanítás magyar é3 szerb nyelven folyt, de mert a 
következő tanévek alatt a szerb anyanyelvű tanulók száma a létszám negye
dére leszállott, egységes tannyelvűi a magyart mondották ki s a szerb nyelv 
és irodalom számára külön tanszéket rendszeresítettek. A  főgimnázium 1886 
április 1-én költözött be mai épületébe s ettől kezdve szépen halad előre.

Az államok életében a középiskolának fontos szerepe van. A  középiskola, 
mint az általános műveltség iskolája, neveli a művelt osztályt. E művelt osztály 
képzettségének erejével mozgatja és irányítja a társadalmat, az egész nemzetet. 
A  zombori állami főgimnázium 36 éves fennállása óta e vegyes nemzetiségű 
város társadalmi életére valóban áldásos volt. A  hivatása magaslatán álló tanári 
kar nemcsak az iskola falain belül, hanem a zombori szabad Liceumban tartott 
tudományos előadásaival, a társadalom széles köreiben is terjeszti a tudományt. 
A  tanártestület tekintélyes része az irodalom terén is kitűnik. E testületből váltak 
ki Margalits Ede egyetemi tanár és Városy Tivadar kir. főigazgató. E kiváló 
intézet most a tudományos műveltsége miatt általános tiszteletnek örvendő 
Rittinger Antal igazgató vezetése alatt áll.

Újvidéken a város kérelmére 1882-ben magyar állami ipa r- és kereskedelmi 
iskolát nyitottak, mely ma már kapcsolatban van egy négyosztályú áll. polgári 
iskolával, de mint felsőkereskedelmi iskola folytatja üdvös és kiható működését 
mind szakbeli, mind magyar állami szempontból. Áz intézet fontos hivatásának 
legjobb bizonyítéka az, hogy az iskolából 1888 óta érettségi vizsgálattal 
kikerült növendékek, mint gyártelepi, kereskedelmi és pénzintézeti alkalmazottak 
működnek a vármegyében, Budapesten és az ország előkelő helyein. A  felső
kereskedelmi iskola élén Bruck Eerencz igazgató áll, a ki az intézetet 26 év óta 
közmegelégedésre vezeti.

Zombor város közönsége a közgazdasági tényezőknek a város fejlődésére 
való nagy jelentőségétől áthatva, már 1885-ben elhatározta, hogy az egykor 
fennállott reáliskola rekompenzácziójaként tudományos alapon nyugvó és az álta
lános műveltség mellett magasabb szakismereteket nyújtó felsőkereskedelmi 
iskolát állít fel. Az intézet azonban a magas kormánynyal folytatott tárgyalás 
miatt csak 1888 szeptemberében nyílt meg. E szakiskola keletkezése arra az
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időre esik, midőn az állam, a társadalom s ennek útján a törvényhatóságok és a 
különféle testületek mindjobban kívánták a művelt és szakképzett közép- 
osztály megteremtését. Közgazdaságunk rohamos fejlődése tehát karöltve jár 
a szakoktatás szép fellendülésével. A  közgazdasági és kultúrális szükség terem
tette meg ez iskolát és felállítása nemcsak a város, hanem a vármegye és részben 
hazánk Délvidéke közgazdasági életének félreismerhetetlen előnyére vált.

Az első érettségi vizsgálatot az 1890— 91. tanévben tartották meg. Az inté
zet eleinte bérházban v o l t ; saját otthonába, melyet a törvényhatóság a maga 
erejéből épített, az 1891— 2. tanév végén költözött be. Az intézet saját épületé
ben való elhelyezése lehetővé tette a szertárak és gyűjtemények kibővítését. 
Ez évben az iskolának már tekintélyes tanári és ifjúsági könyvtára, árúismei, 
vegytani és természettani szertára volt. Az intézet 1899-től kezdve államsegély
ben részesül, melyet a közokt. miniszter, látván az iskola szép felvirágzását és 
méltányolván annak közgazdasági jelentőségét, 3000 koronában állapított meg. 
Az államsegélyt már az 1900/01. tanévben 5000 koronára emelték s egyidejűleg 
a várost a tanárok javadalmazásának az állami iskoláknál működő tanárok 
viszonyaihoz mért rendezésére kötelezte a kormány. A  zombori felsőkereske
delmi iskola tanári kara sok elismerés közepette végzi magasztos hivatását. Az 
intézet élén Zsulyevits Ernő igazgató áll, a ki az intézetet fennállása óta kitűnően 
és kiváló eredménynyel vezeti.

A  szabadkai községi felsőkereskedelmi iskolát 1907 szeptember 1-én 
szervezték.

Végre meg kell emlékeznünk a szabadkai állami felsőbb leányiskoláról, 
mely rövid két évi fennállása óta a leánynevelés terén valóban hézagpótló tan
intézetnek bizony últ.

F o r r á s o k :  F in á czy  Ernő: A  magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. 
—  F ra n k i István : Középiskolák. —  Jeszenszky Dezső : A  zombori m. kir. áll. főgimnázium 
története. —  N ovák ovits  Izidor : A  zombori államilag segélyezett községi felső kereskedelmi is
kola története. —  Bács Bodrogvármegye egyetemes monográfiája. —  Péterffy  Sándor : A  magyar 
elemi népoktatás. —  B a ló  József dr. : A  nevelés története. —  B erauer József : A  kalocsa- 
egyházmegyei róm. kath. népiskolák története. — D u d á s  Gyula : Az oktatásügy története 
Bács-Bodrog vármegyében. —  K is s  Áron dr. : A  nevelés történelme, különös tekintettel hazánkra.
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TÖRVÉNYKEZÉS.

Y " ármegyénk specziális törvénykezési viszonyainak gyermekkorát —  
mint a legtöbb vármegyénél, —  meglehetősen sűrű köd fedi el elő
lünk. Egy-egy írott emlék nyomán csak itt-ott sikerűi némi fénysugarat 
vetíteni ebbe a homályba s csupán a hazai általános jogszolgáltatási v i
szonyok ismerete révén alkothatunk valamelyes, —  habár csak megkö

zelítően hűséges —  képet a rendelkezésünkre álló gyér adatok alapján, Bács- 
Bodrog vármegye törvénykezésének rég letűnt korszakairól.

Mind Bács, mind Bodrog vármegyékre vonatkozóan, a jogszolgáltatás eddigi 
írott emlékei, a minden kultúrát semmivé tevő tatárpusztítás alkalmával csaknem 
egy szálig megsemmisültek. S miként törvénykezési okmányaink fennmaradásá
nak nem kedvezett a mohácsi csata gyászos korszaka, úgy későbben is határozott 
hátrányára volt annak a Rákóczi-féle elszánt tusák háborús világa. A  szatmári 
békekötést megelőző hadjáratok megint csak tönkretették a vármegyét, melynek 
népe és tisztviselői reménytvesztetten széledtek szerteszét s a vármegyei íratok 
javarészt elpusztúltak, úgy hogy voltaképen csak a X V I I I .  század második 
évtizedétől ismerhetjük törvénykezési viszonyainkat aktaszerűleg.

Hogy az úgynevezett várkerűleti bíróságok korában, —  melyekből azután várkerületi 

a későbbi vármegyei bíróságok alakúltak, —  milyen volt e vármegye jogszolgál- bü]£orfok 
tatása, arról nincsenek teljesen közvetetlen adataink. A  királyság megalakulása 
•óta maga a király volt a bírói hatalom kútfeje, ő képviselte a királyi bíróságot 
„cum multis regni magnatibus“  egyetemben. A  vármegye elsőrendű közönségét 
e korszakban a nemesség alkotta, ennek volt a király a legfőbb bírája, kinek 
személyes részvétele, tudjuk, csak a Habsburg-korszakban szűnt meg teljesen.
Addig azonban a nemesség peres dolgait, jogi sérelmeit maga a király, vagy helyet
tesei : a nádor, az országbíró, vagy a bán döntötték el. Árpádházbeli királyaink 
Bács és Bodrog vármegyék területén is meg-megjelentek s az ilyen törvénynapokon 
a vármegyék és egyik-másik szomszédos vármegye birtokosai k ö zö tt— nem is 
olyan ritkán előfordúlt és sokszor kényes természetű —  vitás jogi kérdésekben 
bíráskodtak : ú. n. „k irá ly-széket “  ültek.

Szóval, kezdetben, a várszerkezet hanyatlása után, előállott vármegyei 
bíróságok fejei, a főispánokba nemesség pereiben semmiféle törvénykezési 
jogkörrel nem bírtak ; a főispán e korban csupán a várkatonaság, várnép és a 
jobbágyság bírája volt. A  király elé v itt perekben szükségesnek mutatkozó vizs
gálatot (inquisitio), különösen azután, hogy a széles látókörű I I I .  Béla király az 
írásbeli eljárást honosította meg a korabeli törvénykezés terén : vagy a vár
megye hatóságára, vagy pedig —  és legtöbbnyire, —  az ú. n. hiteles helyekre Hiteles helyek, 
bízták. A  vármegye akkori törvénykezésében különösen egy hiteles hely játszott 
sokáig jelentékeny szerepet : a kalocsai káptalan. Az 1231-iki törvény határo
zott rendelkezése szerint, bárkit is csak a vármegyei püspökök, vagy a hiteles 
helyek tanúsítványai mellett lehetett törvénybe idézni, de csekélyebb peres 
ügyekben megelégedtek a szomszédos konventek vagy kolostorok hiteles * 
irataival is.

E korban tehát 7a-vár megy ében is a káptalani kiküldötteknek kellett a 
vizsgálatot foganatosítaniok, természetesen csakis az erősebb ellentéteket fel
tüntető. fontosabb, bonyolúlt perekben. A  vizsgálat megejtése után a káptalani

.Magyarország Vármegyéi és Városai: Bács-Bodrog vármegye. 22
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kiküldöttek beterjesztették a kon vént pecsétjével megerősített 4 bizonyság
levelüket, melyben irígylésreméltó bőbeszédűséggel számoltak be a gondjaikra 
bízott vizsgálat teljesítéséről s annak eredményeiről. Ez volt a legfőbb bizonyíték, 
melynek átadása után szóbelileg nyomban kihallgatták mind a panaszost, mind 
a bepanaszlott egyént a király itélőszéke előtt s aztán kihirdették a király Ítéletét. 
Volt rá eset, hogy a király egyszere több hiteles helyre ruházta a vizsgálat teljesí
tésének sokszor nagy megpróbáltatásokkal járó feladatát.

Később azután, már a IV . Béla uralkodása után, mikor a jogszolgáltatás 
keretei mind kiterjedtebbek kezdettek lenni s a peres ügyek száma mindinkább 
nagyobodott : a király elé utalt jelentékenyebb ügyekben, a melyek között 
különösen a kiváltságos testületek és főurak büntető ügyei, majd a súlyosabb 
hatalmaskodások és hűtlenség érdemelnek különösebb figyelmet, —  a vizsgálat 
bonyolódottabb szálait a vármegye főispánjának kellett kibogoznia.

A  nádori bíráskodásnak, —  mely a X II I .  század óta, de különösen a király 
személyes bíráskodásának megszűnése után egyre nagyobb arányokat öltött, —  
főként Bodrog  vármegyére vonatkozóan, több érdekes emléke maradt fenn. 
E vármegye mindkét része sok esetben szerepelt sérelmeivel a nádorok] által 
mindenkor a király székhelyén tartott, ú. n. octavaliákon, vagyis a nyolczados 
törvénykezési szakaszokon, melyeknek a joggyakorlat szerint mindig egyes meg
határozott ünnepek után következő nyolczadik napon kellett kezdődniök.

De a nádorok e mellett törvénykező gyűléseket is többször egybehívtak 
a vármegye területén, mikoron is sutba dobva az octavaliák üres alakszerű
ségeit, közvetetlenűl igyekeztek meggyőződni a nemesség panaszainak alapos
ságáról, vagy alaptalan voltáról. Ilyen jud icium  generale-kát tartottak a nádorok 
egész Mátyás király idejéig, melyeknek legfőbb tárgyuk mindenekfelett a bűn
tettesek üldözhetése volt. E törvénynapokot már jóval előre kihirdették s ez 
okból a régi törvényeinkben csaknem kivétel nélkül ,,proclamatae congregatio- 
nes“  név alatt találkozhatnak velők. (1335. évi IV . és V. t.-cz.)

E nádori törvényszék, —  miként az azt szabályozó 1291. évi törvény 
ékesen rendeli, —  minden vármegyében s ekként Bács és Bodrog vármegyékben 
is, a következőkből állott : elnöke a nádor, kit rendszerint több bíró kísért, 
minden egyes vármegyében a főispán és a vármegye részéről kiküldött négy bíró 
és az egyes káptalanok részéről megjelent egy-két bizalmi férfiú vett benne részt.

Később a congregatiók tevékenysége nem csupán a kriminális perekben 
való döntésre szorítkozott. Lassanként egyes magánjogi vonatkozású vitás kér
dések is helyet nyertek azokon. Tudjuk példáúl, hogy ilyen törvénykező gyű
lést tartott a nádor Bodrog váránál 1360-ban. Az ekkor eldöntött ügyek leg
nagyobbrészt birtokjogi és violentiális vonatkozásúak voltak ; egyik fennmaradt 
oklevelünk szerint a nádor ezen a törvénykező gyűlésen egy tekintélyes bod- 
rogvármegyei birtokosnak: Becsei Miklósnak valamelyes révjogra vonatkozólag 
bizonyságlevelet adott.

1364-ben ugyancsak Bodrogvármegyében az akkortájt itt erősen garázdál
kodó tolvajok és rablók ellen tartott egy emlékezetes törvénykező gyűlést Kont 
Miklós nádor uram. Elhihetjük könnyen, hogy az akkorában fölöttébb elszapo
rodott „la trok44 már abban az időben sem mutattak valami sok hajlandóságot 
arra, hogy önként jelentkezzenek a nádori bírói szék előtt. A  most említett gyű
lésnek egyik főteendője volt, rendes névjegyzékbe foglalni ama bodrogvármegyei 
latrok neveit, kik a megfelelő bűnvádi eljárás lefolytathatása czéljából nem 
jelentkeztek, vagy pedig az elfogatásuk iránt megtett intézkedések bármi 
okból is sikertelenek maradtak. Ezekkel szemben Kont nádor a fennálló törvé
nyes intézkedések teljes szigorával kívánt eljárni s azon a gyűlésen el is rendelte 
keményen, hogy ha azokat a nagy gonoszságú latrokat, kiknek neveit az említett 
névjegyzékbe felvették, akár Bodrog, akár Bács vármegye területén, vagy bár
hol is az országban megtalálni sikerülend, stante pede el kell fogni és irgalmat- 
lanúl ki kell végezni.

Már a királyi és nádori bíráskodás korában is jelentékeny törvénykezési 
fórumok voltak a vármegyegyűlések, melyek a később mind jobban erősödő 
megyei bíróságot gyakorolták. 1191-től kezdve ezeket a vármegyegyűléseket 
nem csak a nádor, az országbíró és a bán, hanem sok esetben a főispán is tart
hatta bizonyos meghatározott időközökben, a ki, mint tudjuk, főként a vár
katonaság, várnép és jobbágyság bírája volt.
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A  nádor által tartott megyegyűlések közűi az 1368-ikinak maradt fenn 
némi emléke. Ezt az akkor teljesen új nádor : László, apuliai herczeg hívta össze 
Bodrogban. A  vármegyei nemesség impozáns módon volt képviselve ezen a 
megyegyűlésen. Sok ügyes-bajos dologban kellett ekkor dönteni az egybegyűlt 
vármegyei uraknak. A  sok közűi fennmaradt egy bizonyságlevél, mely jelenleg a 
Zichy-oklevéltárban található. Megtudjuk belőle, hogy bizonyos Becsei Tőttös 
nevű vármegyei úr László nevű fia ellen, Laki Péter uram, tárnoki földbirtokos 
nagy pert tett folyamatba, birtokelfoglalás mián. E per eldöntése is az említett 
vármegyegyűlés teendői közé tartozott s Laki Péter felperesnek sehogysem 
kedvezett a szerencse. A  miről László nádor az alperes kérelmére menten ki is 
állította a kérdéses bizonyságlevelet, melynek erejénél fogvást a nádor teljes 
hitelességgel bizonyítja, hogy a Becsei Tőttös László ellenében a birtokelfoglalás 
ténye a kihallgatott tanúk által nem lön igazolva.

Ugyanezek között a felek között, úgy látszik, nagyobbszabású kártérítési 
per is fo lyt ez időben, mert László nádor az 1368-iki vármegyegyűlésen erősen 
meghagyja a pécsi káptalannak, hogy ebben a nagy perben mindenre kiterjedő 
vizsgálatot tartson. Ebben a perben már Laki Péter volt az alperes, a kire a 
Becsei (másként Báthmonostori) László erősen panaszolkodott vala, hogy ez 
valami Kökényes nevezetű birtokon neki érzékeny károkat okozott.

Hogy Bács, avagy Bodrog vármegye, —  mint hatóság, —  a jogszolgál
tatás terén, mikor adott magáról először életjelt észrevehetőbben, azt pontosan 
nem tudjuk megállapítani. 1351-ből azonban már van egy oklevelünk. Meg
tudjuk ebből, hogy Bodrog vármegye ebben az esztendőben Háj-Szent- 
Lőrinczen tartotta a törvénykező gyűlését, mely azután, az oklevél szerint, vala
melyes hatalmaskodási ügyben részletes jelentést tett I. Lajos királynak.

Hiteles feljegyzéseink vannak arról, hogy 1391-ben a macsói bán tartott 
ilyen bíráskodó gyűlést Bodrog vármegyében. Mind ezen, mind a fentebb már 
említett 1360, 1364 és 1368. esztendőkben vármegyegyűléseken a nádor s illetve 
a bán, esetleg az országbíró elnöklete alatt, legnagyobb részben a vármegyei 
nemesség perei, nemkülönben az ú. n. közbátorság elleni vétségek kerűltenek 
tárgyalás alá. Szigorúan meg volt állapítva azonban, hogy az ítélet hozatalánál 
kiknek kell feltétlenül jelen lenniök ; határozott nyomait látjuk annak, hogy a 
vármegye 'intelligens közönségének megfelelő tevékeny szerep volt biztosítva a 
kisebb-fontosabb perek érdemleges elbírálásánál, a mennyiben az akkori jog- 
gyakorlat szabályai szerint, az ítélkezésben a vármegye hatóságának s főként a 
vármegye nagyobb birtokosaiból és tekintélyesebb nemes uraiból kiszemelt 
esküdtbíráknak vagy ülnököknek (jurati assessores) okve tétlenül részt kellett 
venniök ; ezek bármelyikének jelen nem léte semmiségi ok volt.

A  X II I .  századbeli főispáni, —  illetőleg utóbb alispáni —  törvénykezésnél, 
különösen 1240 előtt, vagyis minekelőtte IV . Béla ezt a most említendő állást 
megszüntette volna, —  e vármegye mindkét részében nagy szerepet játszott 
az ú. n bilochus (bilochus regalis, bilotus regis), a ki nem volt más, mint a királyi 
udvartól kiküldött bíró, kinek a várkatonaság, várnép és jobbágyság által 
elkövetett bűncselekmények s az orvok és latrok feletti ítélethozatalnál szintén 
semmiség terhe alatt jelen kellett lennie s illetőleg a felmerült bűnesetekben dön
tenie, mely utóbbi alkalommal, —  mint azt az 1222-iki aranybulla parancsolólag 
előírja, —  magának a vármegye főispánjának sem volt szabad hiányoznia. A 
X III .  század végétől azután a mohácsi vész gyászos korszakáig, az előforduló 
vitás kérdésekben, bonyolúltabb perekben legnagyobbrészt a vármegye alis
pánja és a szolgabírák, mint vármegyehatóság, gyakorolták a jogszolgáltatást.

Meg kell itt emlékeznünk a vármegye X II I .  századbeli jogszolgáltatásának 
egy figyelemreméltó intézményéről, a mely különben ekkor már éppenséggel 
nem mondható újnak, hiszen a nagy István királyunk törvényeiben is feltaláljuk 
már a nyomát az erre vonatkozó intézkedésnek. Ez pedig abból állott, hogy a 
törvénykezés fontosabb teendőinél a vármegye kifogástalan, minden tekintetben 
feddhetetlen és általánosan tisztelt nevesebb férfiai közűi ú. n. békebírákat, 
vagy bírótársakat (cojudices, socn, jurati assesores) alkalmaztak, kiket, mint 
fentebb már láttuk, a X IV . században esküdtbíráknak vagy ülnököknek nevez
tek. Ezeknek jelentékeny szerepük volt a jogszolgáltatás terén. Minden egyes 
per eldöntése előtt esküvel kötelezték őket arra, hogy mindezekben a lelkiisme
retük szava s a részrehajlatlan igazság alapján fogják kimondani ítéletüket.

22*
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Lényeges feltétel gyanánt volt azonban kikötve az, hogy ezek a bírótársak leg
alább is egyenlő társadalmi rangban álljanak azokkal, a kiknek polgári vagy 
büntető pereiben ítélkezni vannak hívatva.

Egy-két adatot felsorolhatunk e helyen a vármegyének X IV . századbeli 
törvénykezéséből. Egy nagy mozaik-lapnak apró részecskéi, egymás mellé rakva. 
Önmagukban véve talán kevésbé bírnak valamelyes jelentőséggel, de többen 
együvé helyezve, olyan lényeges alkotórészeit teszik, jogszolgáltatásunk egyik, 
messze időkbe nyúló korszakának, melyet az alaposság és körültekintő igaz
ságosság mellett, mindenekfelett tiszta, logikus, józan gondolkodásmód s mind 
magánjogi, mind kriminális kérdésekben, elvitázhatatlan méltányosság és éles 
jogérzék jellemeznek. Levéltáraink porló, elfakúlt papírlapjainak holt betűi is 
erről beszélnek az élő utókornak . . .

A  X IV . század elején a Fekete Pető (Pethe) fiai meglehetősen tevékeny 
szerepet játszottak Bodrog vár megyében. Előkelő birtokosok vo ltak ; övék volt a 
vármegye területén fekvő Bortán községe. 1305-ban azonban nagy összeütközésbe 
keveredtenek a büntető igazságszolgáltatással : megöltek egy nemes embert. 
Főbenjáró bűnt követvén el, nagy per lett az esetből, melynek az lett a vége, 
hogy a vármegye törvénykező gyűlése, —  egyéb érzékeny büntetés mellett, 
melynek mineműségéről azonban nem tudunk, —  jogerősen a nevezett Bortán 
község elvesztésére ítélte a Fekete Pető fiait. Hasonló esetekben, t. i. nemes ember 
meggyilkoltatása miatti bűnügyekben, egy félszázaddal később már e vármegye 
területére vonatkozóan is életbelépett a ,,brevis processus Mathiae regis“ , —  a 
kivételes eljárásnak egy neme, melynek későbbi kifejlődési folyamatában 
maga a király közvetlenül a saját színe elé idézte a bűnösöket, kik huszonöt 
nap alatt kötelesek voltak előtte megjelenni ; a király azután ,,rövid úton“ , 
nyomban meghozta az ítéletet.

A  kői káptalan részéről, —  melynek akkortájt nagy volt a befolyása a 
jogszolgáltatás menetére, mint a fentebb már említett hiteles helyeknek álta
lában, —  egy, 1308-ban kiállított oklevél tartalmából megtudjuk, hogy egy 
megyebéli befolyásos földesúr : Pál fia Miklós uram, hatalmas birtokperbe keve
redett a Károni Csaba fiaival, kik a bácsmegyei Sebesszeg (Sebusceg) nevű lati
fundium egy bizonyos részét önhatalmúlag elfoglalták vala. Mint a vármegyét 
közelebbről érintő emléket, megjegyezzük, hogy ebben az ugyancsak hosszú 
ideig húzódó birtokperben, Retezfia Dénes és Simonfia János, valamint Barbai 
Lukács fia György, bácsvármegyei birtokosok eskütársakként szerepeltek ; az eskü- 
társak intézményéről alább részletesebben szólunk. A  per eldöntésére hívatott 
bírák azután, minekutána a szabályszerű esküt letették, akként ítéltének, hogy 
a Sebesszeg-birtok vitás része, különösképen azért is, mert e birtokrészletet 
annak előtte is a Pálfia uram ősei bírták, föltétlenül a felperest illeti.

Fel vagyon jegyezve az is, hogy egy futaki előkelő nemes birtokost, magister 
Dionysiust (fii. Stephani de Futogh) a király 1311-ben oly kiváltsággal ruházott 
fel, hogy az ő ellene emelendő panaszokban mindenkor a király, a jobbágyai 
ellenében támasztott vitás kérdésben pedig ő maga ítélkezhessék.

Érdekes adatként említjük fel azt, hogy az e korbeli jogszolgáltatás kere
tében nem lehetett kifogás tárgya az, sőt meglehetős sűrűén előfordúlt, hogy 
egy-egy nagyobb hatalmaskodási per eldöntésében résztvevő legfőbb bírák a 
nyertes fél részéről sokszor nagyon is számottevő ajándékokban részesüljenek. 
Maguk a nádorok, —  kik közűi egyik-másik egyúttal Bácsvármegye főispánja 
is volt, —  szintén nem nagyon utasították vissza a törvénykezés terén szerzett 
érdemeiknek ilyetén elismerését. Drugeth János nádor példáúl a bodrog vármegyei 
Haraszti nevű helységnek nagy hullámokat felvert birtokperében az egész 
kereseti követelést megítélte a felperesnek. Ez aztán, —  t. i. Haraszti helysége, 
—  a maga határából egy jelentékeny földbirtokot hasíttatott ki a nádor részére 
ajándékképen. A  nádor ezt 1333-ban a Kermusiaknak adományozta.

1340-ben Becsei Tőttös uram, —  kiről már előbb is volt szó, —  nagy birtok
perbe került a czikádori apátsággal. A  bodrogvármegyei Bukud-puszta volt a per 
tárgya, melyet Becsei Tőttös mindenképen magának igényelt. More prediali meg 
is kapta a követelt pusztát, két márka összegnek lefizetése után. Ü gy látszik 
azonban, hogy az apátság nem hagyta annyiban a dolgot, mert teljes erővel 
kitört az újabb per, mely csak 1394-ben ért véget. Kaplai országbíró uram hozta 
meg a végleges ítéletet, mely épenséggel nem kedvezett Becsei Lászlónak, mert
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az egész Bukud pusztát annak rendje és módja szerint vissza kellett adnia a 
czikádori apátságnak.

Az ú. n. választott bírósági eljárásnak némi kezdetleges alakjával már 
1347-ben találkozniuk e vármegye területén. Volferi Csitár Lőrincz, meg Lekcsei 
Súlyok András megyebéli előkelő nemes birtokosok a Gergelyiekkel folytattak 
ekkorában valami nagyobbszabású birtokpert. Ennek a pernek folyamán Csitár 
Lőrincz uram mind a maga, mind a fia, Csitár Miklós nevében is, nemkülönben 
Lekcsei Sulyok András uram is a perben való érdemleges döntés okából tisztelettel 
bejelentik, hogy az ítélkezéshez a maguk részéről hat bírót választottak. Hogy 
azonban a választott bíráknak a törvény tételnél való esetleges meg nem jelenése 
miatt a már különben is hosszabb idő óta húzódó per véglegezése további kése- 
delmezést szenvedni ne kényteleníttessék : kötelezőleg kijelentik, hogy a melyik 
bíró a tárgyalásra netalán meg nem jelennék : hat márka bírságot fog fizetni.

Nagy Lajos király 1355-ben Bács vármegyét bízta meg a vizsgálattal egy 
nagyobb bűnperben, melynek végeztével érzékeny büntetést mért a cselekmény 
elkövetőire. Asszonyfalvi Ivánka nevezetű megyebéli embernek Tamás és János 
nevű izgága, heves természetű fiai ugyanis, valami jelentékenyebb ügy követ
keztében bizonyos szegedi emberekkel egyetemben, —  kiknek a nevét nem ismer
jük, —  életétől megfosztották vala Taranyai Gergely uramat, az idézés végett 
kiküldött királyi embert, tehát különösképen hivatalos személyiséget. A  mondott 
esztendőben Nagy Lajos elrendelvén a vizsgálatot, azt Bács vármegye mindenre 
kiterjedő körültekintéssel foganatosította is. A  bizonyításbéli adatok Asszony
falvi Ivánka Tamás és János uraimék főbenjáró bűnösségét kétségtelenül nyil
vánvalóvá tevén, ők legott halálukkal bűnhődének.

Lássunk egy hatalmaskodási pert, melynek a maga idejében nagy híre 
volt a vármegye közéletében. Ez pedig nem más, mint a garai vásár ügye 1366- 
ban. Becsei (Báthmonostori) Tőttös László, Gara helységének földesura ellen 
irányúit a panasz, melyet özvegy Szekcsői Herczeg Péterné asszonyom, daut-i 
(Dautova, ma Dávod) nemes birtokosnő emelt N agy Lajos király előtt azon 
az alapon, mert a nevezett hatalmaskodó földesúr önkényűleg szétkergeti azokat 
a jámbor kereskedő-férfiakat, kik a daut-i vásárra iparkodnak s akár akarnak, 
akár nem : arra kényszeríti őket, hogy ne Dautra, hanem az ő garai vásárjára 
menjenek, melynek időpontja történetesen épen összeesett amazéval.

A  peres eljárást ez ügyben, Lajos király megbízásából, Bebek István 
akkori országbíró vezette. A  tárgyalás során az alperesként szereplő Tőttös László 
perbéli képviselői nagy ékesszóval meg oly irányban védekezőnek, hogy épen 
a panaszos özvegy megboldogúlt férje-ura : Szekcsői Herczeg Péter uram köve
tett el önkényes cselekményt akkor, midőn a vásárt Daut helységbe helyezte, 
jóllehet annak igazság szerint Bodrogban lett volna a kellő helye. Hogy a 
bepanaszlott fél oly nyilvánvaló erőszakkal terek a garai vásárba a Daut felé 
igyekvő istenfélő merkátorokat : ezt az eljárását az a nem közönséges sérelem 
teszi indokolttá, hogy a garai vásár már hétfőn délben véget ér, míg ugyanakkor 
a dauti vásár, noha még vasárnap elkezdődik, csak kedden este szokott be
végződni. I t t  tehát mindenekfölött a vásárjogi vitás állapotokat kellett vala- 
hára tisztába hozni. Az országbíró, —  mit tehetett egyebet? —  a pécsi káptalanra 
bízta a vizsgálat nyélbeütését, imperative előírván a feleknek, hogy perbéli 
követeléseik jogosúltságát a bizonyítási eljárás folyamán hiteles okmányokkal 
igazolják. A  pécsi káptalan nagy buzgósággal hozzá is látott a vizsgálat telje
sítéséhez, —  de még mielőtt szabályszerűen befejezhette volna, a perben álló 
felek közt még ugyanabban az esztendőben, 1366-ban, békés megegyezés tör
tént, melynek értelmében Becsei Tőttös László kártérítés fejében 100 márkát 
fizetett az özvegynek, a két vásár idejét pedig, bölcs körültekintésnek utána, 
mindkét fél érdekeinek megfelelően megállapították.

A  X IV . század végén mind Bács, mind Bodrog vármegyék területén erősen 
elszaporodtak a tolvajok, rablók, orgazdák és egyéb gonosztevő latrok, kik a 
személy- és vagyonbiztonságot lépten-nyomon veszélyeztették. Ideje volt hát, 
hogy az igazságszolgáltatás teljes szigorral éreztesse velők erejét. Losonczi István, 
Bodrog vármegye nagytekintélyű főispánja tehátlan nagy törvénykező gyűlést 
tartott 1391-ben ,,prope villám Budrug“ , azaz Bodrog mellett, hogy méltó íté
letet tartson amaz is entelen emberek felett. Meg is lakoltatta a bűnösöket 
derekasan. A  Zichy-család oklevéltárában megvan az a hosszú névjegyzék,

Választott
bíróság.
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melyben az illető elvetemedett bűntettesek nevei megolvashatók. Se vége, se 
hossza ennek az épületes lajstromnak. Egyik főgonosztevő gyanánt emeli ki ez 
az oklevél ,,furem Augustinum dictum de Zabotka“ , —  a ki nem más, mint 
egy bizonyos Ágoston nevezetű tolvaj Szabadka városából.

A  vármegye törvénykezésének eme rég letűnt korszakában az általános 
peres eljárás már meglehetős fejlettséget mutat. A  szükséges alakszerűségeket 
mindig nagy pontosággal és lelkiismeretességgel tartották be s a jogkereső 
megyebéli ember rendíthetetlen bizalommal tette le ügyét az arra hívatott 
fórumok elé. Werbőczy népe eleitől fogva rátermettnek bizonyúlt a jurisdictiora; 
már ez időtájt is elismerték rólunk, hogy —  jogásznemzet vagyunk s épen ezek 
a körülmények szolgálnak természetszerű magyarázatáúl annak, hogy igazság
szolgáltatási szervezetünk különböző formáinak fokozatos kialakúlása tökéle
tesség dolgában köz- és magánéletünk valamennyi intézményét felűlhaladja.

A  nemes ember, ha nyomós panasza volt, —  jogorvoslat okából vagy egye
nesen a királyi udvarnál, vagy valamelyik hiteles hely előtt jelentkezett. Elren
delték tehát a vizsgálatot, megbízván annak keresztülvitelével vagy a vármegyét, 
vagy az illetékes káptalant. Ezeknek kiküldöttje, rendszerint azonnal perbe 
idézte a feleket, hacsak a király vagy helyettese nem vette igénybe a pecsét
küldés által való perbeidézést. Ha alperes nem jelent meg az első idézésre, vagy 
lakóhelyén nem volt található, az ű. n. pristaidus, vagyis a királyi vagy megyei 
hírnök az illető, —  esetleg több —  község piaczán való kikiáltás által idézte. 
A  fentebbi adatok nyomán már jól ismert Báthmonostori Lászlót, Bodrog- 
vármegye nagy vagyonú, de pörlekedni különösképen szerető földesurát, minek
utána nem nagyon mutatkozott hajlandónak a megjelenésre : a szekszárdi 
kon vént pristaldusa három különböző község piaczán idézte az 1401-ik eszten
dőben.

Az esakütál A  tisztító-eskü által való bizonyítás terén, —  mely az illetékes, és pedig
a vármegyére nézve vagy a ' bácsi, vagy a hájszentlőrinczi, avagy olykor a 
titeli káptalan előtt ment végbe : —  felemlítésre méltó intézmény volt az ú. n. 
eskütársakkal együtt való eskütétel, a mi ugyan idők folyamán rendkívül el
vesztette hitelét és megbízhatóságát, mert bőséges alkalmat nyújtott a hamis 
esküvésre, úgy hogy már I. Mátyásnak szigorúbb eszközökhöz kellett nyúlnia 
a gyakori visszaélések korlátozására. A  Pálira Miklós és Károni Csaba fiai közt 
folyó s fentebb már ismertetett hatalmaskodási perben, melynek során a kői 
káptalan foganatosította a vizsgálatot 1308-ban, eskűtársak voltak pl. Barbai 
György, a Lukács fia, továbbá Retezfia Dénes és Simonira János is. ö k  az illető 
peres fél szavahihetőségét (credulitás) eskűjökkel erősítették meg ; egy-egy na
gyobb perben olykor 20— 25-re, sőt százra is felment az eskűtársak száma.

Ilyen sok eskűtárs nyert alkalmazást többek közt abban az emlékezetes 
hatalmaskodási perben, melyet a mai Vajszka község akkori volt földes
urának, a néhai Vayszkai Horváth Györgynek Klára nevű özvegye tett folya
matba egyik hatalmaskodó tekintélyes megyebeli földbirtokos : Szilágyi László 
uram ellen, 1433-ban, azon a czímen, hogy ez utóbbi az ő egész ménesét önké- 
nyűleg elhajtotta. A  bizonyítási eljárás során, mint tudjuk, alperes a bácsi 
káptalan előtt —  eskűtársaival egyetemben —  ünnepélyesen megesküdött arra, 
hogy a terhére felhozott jogsérelmet ő nem követte el s a ménes-elhajtással 
ő jogszerűleg nem vádolható. Vayszkai Horváth Klára elvesztette a pert. 

a z  i s t e n í t é l e t .  A  tanúk és okiratok által való bizonyításon kívül hatalmas eszköze volt
a bizonyításnak az ú. n. istenítélet, melyen forróvíz- vagy tüzesvas- 
próbák s a perdöntő baj vívások döntötték el a perlekedő felek valamelyi
kének igazságát. A  tüzes vas-és forró-víz próba a X IV . század folyamán már 
országszerte kimentek a gyakorlatból; —  csakhamar végeszakadt a perdöntő 
baj vívásnak is, mert I. Mátyás és I I .  Ulászló rendelkezései szerint e korban 
azt már csak a hadbíróság rendelhette el. A  vármegye középkori törvénykezé
sének egyetlen olyan írott emléke sem maradt fenn, melynek alapján határo
zottan meg lehetne állapítani azt, hogy perbenálló a megyebeli ősök több-ke
vesebb alkalommal igénybe vették volna a bizonyításnak ezt a kétségbevon- 
hatatlanúl középkori eszközét.

Mikoron azután a per valamelyes módon jogérvényes befejezést nyert : 
az ítélet végrehajtása a király kiküldöttjére, a pristaldusra várt, a ki egynémely 
j ogtörténész véleménye szerint voltaképen a felek képviselője volt bizonyos ese-
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tekben. A  végrehajtó közeg személyére nézve a birtokpereknél találhatunk 
némi kivételt, a mennyiben a végrehajtási eljárás legfőbb cselekményét, a birtok- 
bavezetést (statutio) nem maga a pristaldus, hanem a királyi ember, a homo 
regius foganatosította.

íme, vármegyénk területén, elődeink e korbeli törvénykezési életében, 
egészen az 1526-iki gyásznapok szomorú korszakáig, ez volt az állandóan köve
tett és —  el kell ismerni —  a legpéldásabb lelkiismeretességgel gyakorolt peres 
eljárás.

A  mi az ú. n. perenkívüli jogügyleteket illeti, ezek ugyancsak a mohácsi 
vészig mind Bács, mind Bodrog vármegyékben kizárólag a bácsi, hájszentlőrinczi 
•és titeli káptalanok hatáskörébe voltak utalva. A  vagyonjogi viszonyok leg
különfélébb alakulatait szabályozó okiratokat, szerződéseket, valamint az írás
beli végrendeleteket is ezek a káptalanok készítették s okleveleik, mint hiteles 
helyek kiadványai, föltétien bizonyító erővel voltak felruházva.

Hogy vármegyénk területén a köznép felett gyakorolt bíráskodásról is ér- Az aiispám 

deme szerint megemlékezzünk : erre nézve már elég korán életbe lépett az ispáni r s 0 s‘ 
(t. i. főispáni) bíráskodás intézményéből kifejlődött alispáni bíráskodás, melynek 
főként a XV. és következő századokban oly nevezetes szerep jutott Bács és 
Bodrog vármegyék jogszolgáltatási viszonyainak kifejlődésében. N agy lévén a 
tere ennek'a bíráskodásnak s mert meglehetősen kiterjedt volt mind a polgári, mind 
a kriminális panaszok tekintetében a manapság úgynevezett „ügyforgalom^, 
a köznép feletti törvénykezés zavartalanabb menetének biztosítására, a várme
gyének akkori mindkét része több alispánt választott, kiknek „fizetése44, —  
a mennyiben ilyenről akkorában még szó lehetett, —  nagyobbrészt a behajtott 
bírság-pénzekből és a tiszti díjakból került ki. Hiteles adataink vannak arra nézve, 
hogy Bodrog vármegye 1389-től kezdve néhány évtizeden át állandóan két al
ispánt, 1437-ben már három alispánt választott, míg Bács vármegyének 1422-től 
kezdődőleg két, 1447-től pedig ugyancsak három alispánja volt.

A  XV. század elején már fölöttéb kiterjedt hatásköre volt vármegyei 
hatóságunknak. Jogszolgáltatásunk tekintélyét, —  a tanúsított szorgalmas 
körültekintés és mindenre figyelő alaposság mellett —  nagyban emelte a törvény
kező alispán széles jogköre. Jellemző példa gyanánt hozhatjuk fel ide vonat
kozólag azt az esetet, melynek emlékét egyik fennmaradt oklevél örökíti 
meg. 1405-ben ugyanis egy tolvajlási bűnesetben a báthai apátnak kellett 
volna a tolvajt előállítani a Bodrog vármegyei törvényszék elé. De hogy, hogy 
nem, az apátúr ebbéli törekvését a szóban forgó notórius tolvaj meghiúsí
totta : a delikvenst nem lehetett előállítani ; Bodrog vármegye akkori nagy- 
tekintélyű alispánja, Bakai Dávid uram tehát a báthai apáturat az illető 
tolvaj vérdíjában irgalmatlanúl elmarasztalta.

A  XV. századból, —  tehát a mohácsi vészt megelőző időkből, —  maradt 
fenn egy-két períratunk bizonyos nagyobb jelentőségű határvillongási, erősza- 
koskodási, hamisítási stb. ügyekre vonatkozólag, melyek közül egyik-másik 
királyi beavatkozást igényelt. Ilyen feljegyzésre méltó erőszakoskodási per volt 
az, melyet Szeged polgársága indított meg teljes vehemencziával az óbudai káp
talan ellenében 1450 körül. A  vármegye egyik nevezetes községe, a mai Zenta 
miatt tört ki a nagy viszálykodás, mely akkoriban elég gondot okozott magának 
Mátyás királynak is. A  panasz szerint a nevezett káptalannak Zentán lakó tisztjei 
■és vámszedő alkalmazottjai ugyanis túlságosan súlyos és igazságtalan vámokat 
hajtottak be azokon a szegedi polgárokon, a kik, mint szerémségi szőlőbirtokosok, 
hajóikkal ekkorában a Tiszán arra jártak. Tudnunk kell, hogy Zenta akkortájt 
a bepanaszlott óbudai káptalan birtoka volt, mely a jogtalan vámszedést még 
Mátyás király ismételt figyelmeztetései ellenére sem akarta abbahagyni. Mikor 
pedig a sérelmek ilyen módon mindjobban felhalmozódtak vala, érdekes fordu
lata lön a dolognak. A  király, látva, hogy egyáltalában nem bír a makacs és hajt
hatatlan káptalannal, a panaszos szegedieknek királyi felhatalmazását adta 
.arra, hogy Zentát, ha kell, fegyveresen is kerítsék hatalmukba.

1475-ben csakugyan végbe is ment ez az első ,,zentai csata44, a mikoron 
is Szeged polgárai azon módon fegyveresen megtámadták Zentát s el is foglalták 
az óbudai káptalantól, annak rendje és módja szerint. A  régóta húzódó vitás 
kérdés ezzel még alaposabban összebonyolódott s egy újabb hatalmas per fe j
lődött ki belőle. De Báthory István országbíró még ugyanebben az esztendőben
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véget vetett az egész, nagy zajjal járó perpatvarnak. A  mit akkorában senki 
sem hitt volna e l : egyezség lett a nagy per vége. A  vámdíjszabást mindkét félre 
kötelezően megállapították; a szegediek Zentát visszaadták a káptalannak, 
az utóbbi nevében pedig László prépost kijelentette, hogy a káptalan minden 
további legkisebb erőszakoskodás elkövetése esetében száz márka bírságot leend 
köteles fizetni.

Mátyás királynak különben, ugyanebben az időtájban, a titeli préposttal 
is meggyűlt a baja, a ki nagymérvű hatalmaskodásokat követett el, a mennyiben 
1468-ban a Dunának Zond (a későbbi Szonta, ma Szond) és Erdőd közötti Gajzol 
nevű szigetét, mely akkor az óbudai apáczáké volt, tizenhét dunai malommal 
egyetemben önhatalmúlag elfoglalta ; a mellett a prépost úr emberei az akkori 
feljegyzések szerint, Zondon és vidékén egyre-másra követték el a legsérelmesebb 
birtokháborításokat és kártételüket. Az óbudai apáczák természetesen nem 
hagyták annyiban a dolgot s Mátyás király a bácsi káptalant bízta meg ez ügyben 
a perrendszerű inquisitióval. A  bácsi káptalan azonban oly sajátságosán foga
natosította az egész vizsgálatot, hogy a titeli préposttal szemben a beterjesztett 
adatok alapján nem lehetett kisütni semmiféle jogsértő cselekményt. Már csak 
a következményekből ítélve is : nyilván nagymérvű részrehajlás volt tapasztal
ható a nevezett káptalan részéről az eljárás folytatásában, miért is Mátyás király 
a kői káptalant bízta meg a vizsgálatnak pártatlan és a lehető legszigorúbb 
végrehajtásával. Ez újabb vizsgálatnak aztán meg is lett a maga eredménye : 
a perben hozot ítélet jogerősen az óbudai apáczáknak adta vissza a szigetet 
s a  királyi pristaldus a bácsi káptalan közbenj ötté vei nemsokára végre is hajtotta 
az ítéletet, ünnepélyes formaságok között megtartván a birtokba vezetést.

A  vármegye e korszakbeli törvénykezésének mindenesetre megemlítésre 
érdemes emléke az ú. n. érseki udvarbírói intézmény, mely nálunk később any- 
nyival is inkább nagy jelentőségre emelkedhetett, mert a X V . század második 
felétől kezdve a kalocsai érsekek hosszú időn keresztül egyszersmind örökös 
főispánjai is voltak a vármegyének. Az érseki udvarbíróság különösképen a 
nagynevű Buondelm onte János kalocsai érsek (1424— 1447) korában virágzott. 
Ez időtájt, mikor a megyebeli nemesek és főurak saját maguk is dönthettek a 
jobbágyaik kisebb-nagyobb ügyes-bajos dolgaiban : a bácsi és kalocsai érsekek 
összes jobbágyai ki voltak véve a vármegyei joghatóság alól s azoknak világi 
vonatkozású pereiben is az érseki udvarbíró Ítélkezett. A  bácsi káptalannak egy 
bizonyságleveléből, mely a bácsi vásár alkalmával hamis pénzek forgalomba- 
hozatala miatt elmarasztalt György nevű budai kereskedő ügyében állíttatott 
ki, megtudjuk, hogy 1433-ban Fejéregyházi János diák volt a bácsi érseki kúria 
udvarbírája.

1486-ban, tehát az igazságos Mátyás király uralkodása alatt szűntek meg 
a vármegye területén is a generale judiciumok s az 1486. évi V III. és IX . t.-cz. 
alapján a vármegyei törvényszéknek egy új, tisztúltabb szervezete nyert életet. 
Ez időtől mind Bács, mind Bodrog vármegyének is 10— 12 nemes embert kellett 
kijelölnie, hogy ezek, a vármegye esküdtbíráiként gyakorolják a törvénykezést 
a király által kinevezett főispánnal, a főispán által kiválasztott alispánnal és a 
vármegye nemessége által megbízott négy szolgabíróval (judices nobilium) együtt. 
De a vármegyei törvényszék ilyen alakjában fölötte rövid életű volt, mert az 
1492. évi L i l i .  t.-cz., annak megszűntetésével a statusquo-t állította vissza a 
vármegye jogszolgáltatásában. Csupán a mohácsi veszedelem utáni esztendőben 
nyerte a vármegyei bíráskodás azt a szervezetét, mely csak a múlt század második 
felében, —  tehát úgyszólván a legújabb időkben —  engedte át helyét a bíróságok 
jelenlegi szervezetének.

E korszakban már a földesúri bíráskodás, az ú. n. úriszék is jelentékeny 
tényező volt a vármegyék törvénykezésében. Már az 1351. évi X V I I I .  t.-cz. 
határozottan akként intézkedik, hogy a bűntettet elkövető jobbágyok bűn
ügyeiben az úriszék bíráskodjék ; a következő század elején a földesúri udvar 
(Curia) hatásköre a jobbágyok mindennemű pereire kiterjesztetett. Mind Bács,. 
mind Bodrog vármegyék igazságszolgáltatási viszonyaira nagymérvű befolyást 
gyakorolt az e korbeh úriszék, melynek értelmében a megyebeli földesúr a bir
tokain lakó szolgák és jobbágyok ügyeiben akár maga személyesen, akár meg
bízott tisztjei útján bírói hatóságot gyakorolhatott. ítélkezés alkalmával öt 
tagból állott az úriszék ; jelen volt ugyanis maga a földesúr, esetleg az ő helyet-
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tese gyanánt valamelyik megbízott tisztje, továbbá az általa ez alkalomra meg
hívott két tisztes állású úriszéki tag, végűi a legale testimonium, vagyis a törvényes 
bizonyság : a szolgabíró és esküdttársa. A  jobbágy csakis a saját földesúri bíró
sága előtt volt perbehívható, de ha aztán ez egyszer megtörtént, a földesúr pénz- 
büntetés terhe alatt volt köteles igazságot szolgáltatni, sőt a vonakodó földesurat 
az 1405. évi I I .  t.-cz. értelmében a vármegye elé kellett idézni. Ámde a paraszt 
akármiféle jogtalanság esetén sem vonhatta perbe a saját földesurát, esküjével 
pedig a Tripartitum szerint csupán száz dénár értékű egy forintot szerezhetett 
vissza, nagyobb értékre nézve az esküjének sem purgatorius, sem condemnatorius 
ereje nem volt.

A  X V I. század első felének nagy történelmi eseménye örökre kitörölhe
tetlen nyomokat hagyott a vármegye mindkét részének törvénykezési életében 
is. Az 1526-iki mohácsi ütközet végzetes kimenetele, a többi délvidéki vármegyével 
együtt, a mai Bács-Bodrog vármegyét is a legérzékenyebben sújtotta. Nemzeti 
ügyünk letiporva feküdt ,,nemzeti nagylétünk nagy temetőjében“ , vármegyei 
önkormányzati jogaink semmivé téve, foszlányokká tépve ; jogszolgáltatásunk
nak eddigelé oly örvendetesen fejlődő szervezete csak emlékképen élt az elnyo
matás e szomorú korszakában. A  mohácsi veszedelem után következett török 
hódoltság korában (1526— 1699) a vármegyei hatóság mind Bács, mind Bodrog 
vármegyékben teljesen szünetelt.

A  vármegye igazságszolgáltatásának megrongált gépezete a török uralom a török 
tartama alatt —  természetesen —  tetőtől-talpig török mintára volt összetákolva, malom alatt' 
annak mindennemű fogyatékosságaival egyetemben. Bács-Bodrog várme
gyének jelenlegi egész területe jogszolgáltatás dolgában is a szegedi szandzsák- 
sághoz tartozott, mely utóbbi viszont öt nahijé-re, vagyis kerületre oszlott.
E kerületnek székhelyei : Szeged, Szabadka, Baja, Zombor és Bács városok 
voltak. E városok mindenikének meg volt a maga lcádi-ja, vagyis bírája, a ki 
a nevezett székhelyeken lakott s egyszersmind, —  sőt talán még helyesebben 
mondva : túlnyomó részben —  egyházi személy is volt. Az elsorolt öt kerületen 
kívül Bácsmegyében volt még a titeli nahije is, mely azonban mind törvény
hozási, mind közigazgatási tekintetben is, már nem a szegedi, hanem a szerémi 
szandzsáksághoz volt beosztva. Valamennyi nahije egyszersmind törvényszéki 
járás, vagyis ú. n. K aza  volt. A  kádi székhelye egyúttal az illető törvényszéki 
járás székhelye is. Magától értetődik, hogy a vármegye mindkét részére vonat
kozóan a szandzsákság főpontja a szegedi nahije s illetőleg kaza volt a legelső és 
a legnagyobb.

A  törököknek akkortájt a szó szorosabb értelmében vett világi bírájok nem is 
volt, hiszen a bölcs kádi nem volt világi ember, —  fontos egyházi személyiség ő a 
maga nahijé-jében. Ha a megyebeli, azaz hogy ekkor szandzsákbeli embereknek pe
res ügyeik akadtak, —  szegényeknek ugyan aligha volt kedvük még perlekedni is,
—  az illető szandzsák főpap-főbírájához, a muftihoz kellett fordúlniok a pana
szaikkal. A  mufti a feljelentésben előadott tényállást írásba foglalta, nagy ke
gyesen fethvát, vagyis véleményt írt hozzá s így került azután az ügy a nahije 
ítélőszéke elé, mely rendkívül kiterjedt hatáskörrel volt felruházva, mert az egy
házi ügyeken kívül mindenféle polgári és büntető ügyekben ítélkezett, még pedig 
végérvényesen, a felebbezés teljes kizárásával. Az ítélőszék feje természetesen 
a kádi volt, ki mindenkor csakis a panasz tárgyát alkotó, tehát a feljelentett 
esetekben hozta meg a maga hírhedten bölcs ítéletét. A  török hódoltság igazság
szolgáltatása a köz vádlói intézményt egyáltalában nem ismerte.

Hogy a kádi törvénykezési illetményeiről is kellőképen szó legyen : neki 
bizony a mai értelemben vett rendes állami fizetése nem volt, —  csakis a peres 
eljárás folyamán felmerült perköltségeket vágta zsebre. E tekintetben aztán 
rendszerint kárpótolta is magát bőségesen. A  perbeli díjak fizetését illetőleg 
meglehetősen specziális intézkedése volt az ekkori török bíráskodásnak, hogy a 
kádi, —  fiat justitia, —  sohasem a perben vesztes felet, —  az elutasított fel
perest, vagy elmarasztalt alperest —  marasztalta el a sokszor ugyancsak tekin
télyes perköltségek fizetésében, hanem kivétel nélkül mindig azt, a kinek sikerűit 
a pert, az istenek és a kádi jóvoltából, szerencsésen megnyernie. Képzelhetjük, 
mekkora igazságosság és méltányosság rejlett ebben az intézkedésben. Perel
hetett s zaklathatta az ellenfelét bárki is derűre-borúra : épenséggel nem volt 
nfit koczkáztatnia ; ha megnyerte a pert : nem esett annyira nehezére a megái-
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lapított díjak fizetése; ha pedig a kádi őt bármily alaptalan és konok perlekedé
sével elutasította, kára nem lett belőle, mert az összes perköltség viselése a mél- 
tatlanúl feljelentett, vagy beperelt ellenfél nyakába szakadt.

Büntető ügyekben csaknem kizárólag pénzbírság fizetésében marasztalta 
el az ítélőszék a bűnösnek talált egyént. Ez a pénzbírság azonban már nem a 
nagy jogtudós kádi bő zsebébe vándorolt, hanem az mindenkor az illető delik
vensre nézve illetékes hűbér-urat, a spahit, vagy a szandzsák-béget illette. 
Miután a birtokjogtól a büntetőjog sem volt elválasztható: a spahi rendes jövedelme 
volt a különféle rendőri kihágásokért és csekélyebb jelentőségű bűncselekmé
nyekért kirótt sok bírság-pénz, valamint a botbüntetés váltsága is.

A  vármegye török hódoltság alatti törvénykezésében a legnagyobb igaz
ságtalanságok előidézője volt többek között a büntetések pénzért való meg
válthatása. Nemcsak a jelentéktelenebb fontosságú vétségek, vagy kihágások 
esetén, hanem a főbenjáró bűncselekmények elkövetőire kiszabott büntetést 
is, —  azok mértékéhez viszonyítva, —  mind megválthatta az, ki az annak ellen
értékéül meghatározott pénzmennyiséget hiánytalanul le tudta fizetni. Anyagi 
jólétnek örvendő emberek minden veszélyeztetés nélkül követhettek el lopást, 
rablást, paráznaságot, vagy akár gyilkosságot is : nem kellett a nyakukat vagy a 
szabadságukat félteniök, mert volt miből fedezniök a megváltás czímén kiszabott 
tekintélyes pénzbírságot.

De még a vis major, —  természeti csapások, véletlen balesetek —  ügyeiben is 
a nagyhatalmú kádi hozta meg a maga döntő határozatát. A  fő-elv itt is az volt, 
hogy a pénzbírság valamiképen el ne maradjon. Ha Nagy Pétert, —  mondjuk, —  
történetesen agyonrúgta a lova, avagy a nahije valamelyik meghódolt alatt
valója, a saját vigyázatlansága következtében, belefúlt a vízbe, vagy bármiféle 
elképzelhető véletlen haláleset érte : a kádi irgalmatlanúl kirótta a pénz
bírságot, még pedig csaknem minden egyes esetben azt a mit sem sejtő és vétő 
községet marasztalván el abban, a melynek területén az illető polgárral a vég
zetes kimenetelű baleset megtörtént.

De a törökök egyébként is temérdek erőszakoskodást és visszaélést 
követtek el a vármegye meghódolt alattvalóival szemben, úgy hogy már I. Lipót 
királynak 1659. évi dekrétuma világosan kimondja, (13. cikkely, 3. §.), hogy a 
meghódolt alattvalóknak hátárkiigazítások ügyében s egyéb panaszokban 
török uraikhoz folyamodni, a földesuraik részéről, vagy ezek mulasztása eseté
ben, a vármegyei hatóság részéről reájuk kimondandó főbenjáró büntetés alatt 
tiltva legyen.

Ugyancsak a török uralom nyomasztó hatását igyekszik ellensúlyozni I. 
Lipótnak későbbi, 1681. évi dekrétuma (48. cikkely), melynek értelmében a törö
köknek a főkapitányok, a vármegye és a helybeli nemesek tudta nélkül, önként 
és saját akaratukból meghódoló helységekre, vagy jobbágyokra nézve az 1655. 
évi C V II. és 1575 : X I I .  czikkelyek megújításával rendelik, hogy ilyenek ellen a 
vármegyék alispánjai komolyan és az eddiginél szigorúbb büntetéssel lépjenek 
fel (ellent nem állván a földesuraknak bármely tiltakozásai).

Épenséggel nem lehetett hát sajnálni annak a korszaknak a letűnését, melyre 
így is meglehetősen sokáig kellett várniok e vármegye lakosainak. De eljött 
végre az az idő, mikor a félholdas uralomnak a vármegye területén is egyszer 
s mindenkorra vége szakadt s nyomtalanúl búcsút vett tőlünk a spahik és kádik 
szomorú pünkösdi királysága.

*

A  törökök kiűzése után lassanként kezdett visszatérni a vármegye ereibe 
a szunnyadozó életerő. Nagyot lélegzett a Délvidék a hosszas lidércznyomás után. 
I. L ipót királynak 1699-ben kelt legfelsőbb elhatározása mind Bács, mind Bod
rog vármegyét visszahelyezte régi jogaiba, visszaállította a két vármegyének 
egymástól különálló közigazgatási és törvénykezési hatóságait. Még ugyanebben 
az esztendőben új életnek indúlt a vármegyének poraiból megélemedett igazság
szolgáltatási szervezete is.

Bács vármegye 1699. évi deczember 14-én tartotta meg a török hódoltság 
utáni első, —  alakuló —  közgyűlését, melynek gróf Széchenyi Pál kalocsai érsek,
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a vármegye akkori főispánja volt az elnöke. A  közgyűlés legott meg is állapította 
a vármegye közigazgatási és törvénykezési új beosztását akképen, hogy három 
járást szerveztek tizennégy-tizennégy községgel s Zombor, Baja és Bács szék
helyekkel. Baján állították fel a vármegye egyetlen törvényszékét.

Bodrog vármegye körülbelül ugyanebben az időtájban alakúit meg. M i
után teljességgel vitás volt még ekkor a vármegye e részének a területe : nem 
szakították azt ki Bácsvármegye területéből, de 1699— 1703-ig csak névleg volt 
főispánja gróf Thurnon személyében. Elvileg általában független és önálló volt 
egymástól a két vármegye, de a gyakorlatban gróf Thurnon csak a papíroson volt 
főispán, a ki nem is mutatkozott valami nagyon hajlandónak beavatkozni a 
kalocsai érsek nagy kiterjedésű hatáskörébe. Édes-kevés gondot adott hát neki 
a vármegyéje; hogy azonban az összeköttetést vele mégis fenntartsa és biz
tosítsa egyes főbb törvénykezési ügyekben, a székhelyéről: Pétervárad-sánczról, 
vagyis a mai Újvidékről tett egy és más intézkedéseket. I t t  tartották a vármegye
gyűléseket 1715-től kezdve, mint Bodrog vármegye székhelyén.

A  Rákóczi-féle hadjáratok tartama alatt újból zavaros idők következtek 
Bács és Bodrog vármegyékre. Közigazgatási és törvénykezési szervezetük, 
mely 1699 után már örvendetesen megerősödött, most 1703— 1711-ig teljességgel 
tönkrement, irattárának az a kis töredéke is, melyet a mohácsi vész s az utána 
következett török uralom talán megkímélt a végenyészettől, most semmivé lett. 
Csak 1712 után térhetett ismét vissza régi kerékvágásába a vármegyei élet.

A  török hódoltság végső évtizedei alatt nyert valamelyes szervezetet az ú. n. 
tiszai határőrvidék (1686— 1702), melynek egyes specziális intézményei szintén 
számottevő nyomokat hagytak a vármegye törvénykezésének történetében. 
E határőrvidék szervezése Bács vármegyére nézve volt különösebb jelentőségű, 
a mennyiben ennek a X V I I I .  század közepén alakúit bácsi tiszáninneni korona
kerület községei (Martonos, ókanizsa, Zenta, Ada, Mohol, Petrovoszelló, óbecse, 
Szenttamás, Tiszai öld vár és Túrja) a nevezett határőrvidék lényeges kiegészítő 
részei voltak.

Az igazságszolgáltatás intézményei a tiszai határőrvidék keretében, —  mi
ként ezt Hardegen császári kamarai biztos idevonatkozó tervezetéből is láthat
juk, —  főként a büntető-ügyeket illetőleg, katonai alapokra volt fektetve ; mint 
a tervezet mondja: ,,a kriminális ügyek egyelőre még a katonaság kezében ma
radjanak. “  Az udvari haditanács, mely a Hardegen-féle tervezetet 1702 aug. 
12-én tárgyalta, akként határozott a törvénykezési ügymenetre vonatkozóan, 
hogy az igazságszolgáltatás kriminális és nagyobb ügyekben a katonaságé legyen 
a kerületen be lü l; azon kívül pedig, az országban beljebb, az egyes esetek ter
mészete szerint, a mint azok tisztán katonai, polgári vagy vegyes jellegűek, már 
többszöri régibb utasítás szerint az illető közegek hozzájárulásával intéztes- 
senek. Ugyancsak a császári udvari haditanács már ezt megelőzőleg, ugyanez 
évi május 8-án a tiszai határőrvidéket szervező bizottság részére kibocsájtott 
utasításában a kerületben élő szerb lakosságra nézve kivételeket statuált, köve
tendő jogszabályként mondván ki azt, hogy vele szemben a vármegyei tisztvise
lőknek semmiféle joghatóságuk ne legyen.

A  török uralom végleges megszűnésével természetesen a tiszai határőrség 
tulaj donképeni rendeltetésének is vége szakadván, a polgári közigazgatást és 
törvénykezést a határőrvidék területén is újból életbe léptette az 1715. évi X C II. 
t.-cz., melynek erre irányuló intézkedéseit később az 1723. évi X X X I I I .  t.-cz. 
és az 1741. évi X V I I I .  t.-cz.-ek is megerősítették és kiterjesztették.

A  törvénykezési állapotok a X V III .  század második évtizedében már 
ismét megnyugtató képet mutatnak. A  jogszolgáltatás akkori fejlettsége már 
diadalmasan állotta ki a megpróbáltatásokat. A  főispáni bíróságból kialakúit 
alispáni bíráskodás és vármegyei törvényszék,— az udvarbírósági, illetőleg ország
bírói ítélőszékből fejlődött s az országbíró, utóbb a kir. személynök vezetése 
alatt álló kir. ítélőtábla bíráskodása mindjobban megerősítik a törvénykezés 
iránti bizalmat a jogkereső közönségben, melyhez nem csekély mértékben járúlt 
hozzá az a körülmény is, hogy az e korbeli vármegyei jogszolgáltatás a birtok
perek mindennemű ágazatában a legaprólékosabb figyelemmel igyekezett a 
perbeli tényállást megállapítani s szigorúan szem előtt tartotta minden egyes 
felmerült esetben a bizonyítási eszközöknek mind a tartalom, mind a szükséges 
alakszerűségek tekintetében való hitelességét.

A  tiszai 
határőrvidék.

A  X V III .
század máso
dik évtizede.



446 Törvénykezés.

A  bajai 
törvényszék.

A  két vár
megye egye
sítése után.

Főbenjáró
bűnök.

A  vármegyei törvényszék mind a nemzeti nagylétnek a török hódoltság 
utáni első ébredésekor, mind ezután is egészen az 1848-iki élet-halálharczig, 
állandóan csak egy volt. 1699-ben, mikoron, mint láttuk, I. Leopoldus királyunk 
a vármegye mindkét részét közigazgatási, és törvénykezési tekintetben 
ismét dicsőséggel szerzett régi jogaiba helyezte vissza : a vármegyei törvény
széket Baján találjuk. E nevezetes időpontban Cseri Mihály és Balogh  Ferencz 
voltak az alispánok ; Osztrozaczky Imre volt a főjegyző ; az akkori szolgabírák 
közül Deibler Jánosról és Lipkovics  Mártonról van tudomásunk. Később, 1712- 
ben, mely év június hó 2-ik napján királyi diplomát kapott Bácsvármegye 
s ennek alapján az érsek-főispánnak a vármegye határán kívül eső székhelyén : 
Kalocsán nyomban meg is tartotta alakúló gyűlését : a vármegyei törvényszék 
ugyanitt, Kalocsán ítélkezett, míg azután a következő évben állandóan Bajára 
került vissza. A  mindennémű latrok berekesztésére hívatott börtönöket is 
Baján helyezték el.

A  vármegyei törvényszéknek mindenkor az alispán volt az elnöke, mellette 
az ügyészszel és a ,,régi jó táblabírák“  ka ráva l; joghatósága természetesen 
mind a polgári, mind a fenyítő-ügyekre is kiterjedt s a pallosjog, a jus gladii 
is föltétlenül megillette.

A  X V I I I .  század első évtizedeiben messze kiható, döntő perre került a 
dolog a két vármegye közt : gróf Nádasdy Pál, Bodrog vármegye akkori fő
ispánja, folyamatba tette a király előtt a két vármegye elkülönítésére irányúló 
hatalmas határpert, melynek elintézésére I I I .  Károly király 1715-ben, a további 
1635. évi X IX . t.-cz. és az 1715. évi X L . t.-cz. alapján Pá lffy  Miklós nádort 
küldötte ki. Nem ismertetjük részletesebben e nagy határpert, mely nagyrészt 
a Bács vármegye által több alkalommal támasztott nehézségek következtében 
is, 1714-től egészen 1721-ig szakadatlanúl tartott, csak azt említhetjük 
fel itt, hogy a nagy perben utoljára is az annak felülvizsgálatával megbízott 
Berkes András váczi prépost hozta meg az elkülönítő ítéletet. Bács vármegye 
ez ítélettel szemben igénybe vette perújítási jogát azon az alapon, hogy ő az előző 
perben, váratlanúl meglepetve, nem védhette magát eléggé erélyesen. A  király 
helyt is adott a perújítási kérelemnek s az új perben 1721-ben hozta meg a nádor 
a végérvényes ítéletet. De már az 1730-ban kibocsátott királyi rendelet Bodrog 
vármegye önállóságát teljesen megszüntette s területét megmásíthatatlanúl 
Bács vármegye területébe olvasztotta be. A  két vármegyének törvényhozási 
úton való végleges egyesítése azonban, mint később látni fogjuk, csak 1802-ben 
következett be.

A  nagy határper ideje alatt Bodrog vármegyének két közigazgatási 
és törvénykezési járása volt, két szolgabíróval : ú. m. a titeli és a futaki, vagy 
péterváradi járás. Mikor az egybeolvadás 1730-ban megtörtént, a vármegye 
egész területe még egy új járásra oszlott, és Bács vármegye eddigi járá
sainak, t. i. a zombori, bajai és bácsi járásoknak a száma kettővel megszapo
rodott az egyesítés következtében.

A  területileg most már egységes egészet alkotó Bács és Bodrog vár- 
megye 1768-ban új törvénykezési beosztást léptetett életbe. Ez évben Baján 
tartott közgyűlésében ugyanis akként határozott, hogy egész területét ösz- 
szesen négy járásra osztja fel, a melyek bajai, zombori, bácsi és tiszai járás 
nevet nyertek. A  helytartó-tanács minden nagyobb nehézség nélkül jóváhagyta 
az 1768-iki közgyűlés eme határozatát azzal a kikötéssel, hogy a vármegye 
minden egyes járás részére egy fő- és egy alszolgabírót, nemkülönben két-két 
esküdtet válaszszon és pedig meghatározott Rendes évi fizetés mellett.

*

A  most említett évtizedek alatt a vármegye területén is szigorú volt az 
ítélkezés, főként az úgynevezett főbenjáró ,,hűtlenségé4 esetek elkövetőivel 
szemben. Az ezekre vonatkozó halálbüntetések esetei a I I I .  Károly 1723. évi 
dekrétumában ( 11 . czikkely) vannak részletesebben körvonalozva .

Halálbüntetés várt e korszakban többek között az atyagyilkosokra, anya
gyilkosokra, férj gyilkosokra, feleséggyilkosokra, gyermekgyilkosokra, a test
vérek és vérrokonok megölőire, az első és második fokon vérfertőztetőkre, a 
mostoha anyák és mostoha leányok megszeplősítőire s az azokkal paráználko-
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dókra, továbbá azokra, kik a kerületi táblai vagy vármegyei bírákat, főispáno
kat, a nemeseket, vagy azokat, kik a vármegyék közgyűléseire s törvényszékeire 
mennek és azokról visszatérnek, megölik. De halálbüntetéssel sújtották a szülők 
megverőit, vagy megsebzőit a dolgok és tények körülményeihez képest; vala
mint a hamis oklevelek készítőit és hamis pecsétek vésőit és a mellett a mások 
életére leselkedőket. A  nyilvános gyúj fogatokat élve égették meg, valamint a 
magán-gyújfogatokat (privati incendiarii) is, kik előre megfontolt szándékkal 
a háztetőkre, vagy az aratott terményre és vetésekre tüzet vetnek.

Teljesség okából felemlítendőnek tartom e helyen az e korbeli általános Törvénykezési 
törvénykezési szünidőket, melyeket I I I .  Károlynak fent említett dekrétuma bZun e 
értelmében (29. czikkely) az ország valamennyi törvényszékén meg kellett tar
tani, „a  bírák s perlekedők irányítása s a kellő rend megtartása végett." Akarácso- 
nyi szünnapok Szent-Tamás apostol napjától a Vízkereszt utáni első vasárnapig 
tartottak; szünetelt a törvénykezés a farsang utolsó napjain át a nagyböjt első 
vasárnapjáig ; fekete vasárnaptól a húsvét utáni második vasárnapig, azután a 
pünkösd szent ünnepe hetében, a ,,legszentségesebb s oszthatatlan Szenthárom
ság vasárnapjáig. Az aratási törvényszünet Szent László magyar király ünnepétől 
Szent István-napig, a szüreti pedig Szent Mihály napjától Szent Márton püspök 
ünnepéig tartott. Általános törvénykezési szünidők voltak még ezeken k ívü l:
30 nap az országgyűlés előtt s az egész országgyűlés alatti idő a követek hazaérke
zéséig ; azután az összes vasárnapok ; Szent László első könyvének 38. fejezete 
szerint a római szentegyház részéről a legfőbb egyházi törvényszéken megtar
tatni szokott ünnepek, továbbá a keresztjáró napok, végűi az általános 
felkelés ideje.

Ugyané dekrétum 31. czikkelye, mely a kerületi táblák helyéről s a tör
vényszékek tartásáról intézkedik, a tiszántúli vármegyékkel egyetemben Bács és 
Bodrog vármegyékre vonatkozóan is, a kerületi tábla székhelyéül Nagyváradot 
jelöli meg, bár ez az intézkedés később, mint tudjuk, módosúlt, mert a várme
gyét jogszolgáltatás tekintetében a debreczeni táblához csatolták.

A  vármegye eme korszakbeli törvénykezésének gyorsítása elé nem lé
nyegtelen akadályt gördített az a helytelen gyakorlat, hogy az ügyvédek „bősé
ges szóváltásaikkal* ‘ évekig elhúzták a pert. Az 1723-iki dekrétum ennek meg- 
gátlása végett is több hasznos intézkedést statuált, kimondván többek között, 
hogy a még fel nem esketett összes ügyvédek nem máskép, hanem csak a szokott 
eskü letétele alatt, minél rövidebben s a hajdan megtartott mód szerint, sok 
kitérés és haszontalan okoskodások nélkül, mérséklettel vitatkozzanak s inkább 
a törvényekhez s a törvényből merített okokhoz, mint a szavakhoz ragaszkod
janak ; az üres kifogásoktól tartózkodjanak, ellenkező esetben bármelyik bíró
nak feladatában áll akár az ilyen terjengő szóváltásokat, akár a mostantól 
jövőre használandó hármon túlmenő kifogásokat mellőzni.

A  mi az e korbeli törvényszékek elleni széksértésekre vonatkozó ügyeket Széksértés, 
illeti, az 57-ik czikkely megszabja, hogy az illető széksértésben bűnösök a bün
tetést azonnal huszonöt könnyű súlyú, egy-egy forintot tevő márkával róják 
le, mely büntetés a vármegyék közgyűléseire is kiterjesztendő. A  hivataluk 
tényleges gyakorlatában eljáró fő- és alispánoknak, s más megyei bíráknak 
bárki részéről való, a törvényszék és közgyűlés tartama alatti becstelenítéseért 
azonban költségek nélkül száz forintot, nemkülönben akkor is, midőn ilyeneket 
valaki más ellen, a törvényszéken s vármegyei közgyűlésen kívül követ el és az 
illető idézés mellett, per útján keres elégtételt, a különböző cselekményekkel 
elkövetett minden egyes becstelenítésért, melyeket a keresetben ki kell tenni, 
ugyanezt a büntetést kellett megítélni.

A  X V I I I .  század második felében e vármegye törvénykezési viszonyaira a  x v i i . szá 

nézve is nagy jelentőségű esemény-számba megy a volt tiszai határőrvidéknek zafeiében.dlk 
egy részéből a tiszai szabad- vagy koronakerületnek megalkotása. Mária Terézia 
1751 jún. 28-án Bécsben kelt szabadalomlevele a koronakerület egész területét,
—  bizonyos kikötött szolgálmányok teljesítése fejében, —  az úri jog fenntartása 
mellett, örök időkre, Martonos, ökanizsa, Zenta, Ada, Mohol, Petrovoszelló,
<3becse, Szenttamás, Tiszaföldvár és Túrja községek akkori lakosainak adta 
haszonélvezetül.

A  koronakerület lakossága többrendbeli tekintetben jelentékeny kedvez- A korona. 
ményeket é lveze tt; a kerületnek törvénykezés dolgában is meglehetősen kivált- kerület.
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ságos helyzete volt ; a szabadalomlevél, melynek privilégiumait későbbi idők
ben az 1775-iki diploma, majd a Ferencz királytól 1800-ban kiadott kiváltság- 
levél is a maguk mivoltában megerősítette, mindenekfölött biztosítja szá
mára a helyi önkormányzati jogokat, ügyeit külön tisztviselői kar vezette, 
önálló tanácsa volt, mely a kamarai jószágigazgató mellett tizenkét ülnökből 
volt szervezve. A  kerület az országgyűlésre nem küldött követet. Székhelye 
Öbecse volt, itt tartották az ú. n. úriszékeket.

A  Mária Terézia-féle szabadalomlevél 5. pontjából megtudjuk, hogy a 
koronakerület úriszékébe a tíz község lakossága, élethossziglani megbízatás
sal, összesen tizenkét bírót vá lasztott; ezek intézkedtek az uradalmi igazgató, 
vagy helyettesének elnöklete alatt, az ú. n. törvényes bizonysággal és az ura
dalom ügyészével egyetemben mind a polgári, mind a fenyítő ügyekben. Ez úri
szék szervezésénél tehát nagy eltérést tapasztalhatunk a közönséges úrbéri v i
szonyoktól, mert az utóbbiaknál az úriszéket az uraság tartotta fenn a maga 
költségén, annak ülésein ő elnökölt s a testületben ítélkező két táblabírót is ő 
választotta. A  közönséges, —  nem koronakerületi —  úriszék létszáma szigorú 
korlátok közé volt szorítva, mert annak az elnökön és jegyzőn kívül, minden 
körülmények között csak öt tagból volt szabad állania.

A  szabadkerület lakossága tehát nyilvánvalóan bőségesen kivette a maga 
részét —  közvetve —  a törvénykezésben, mert a mint láttuk, az úriszék tizenkét 
bíráját, de meg a kerület egyéb tisztviselőit is a tíz szabadalmas bácsmegyei 
község lakosai a saját kebelükből választották. Sőt lehet mondani, hogy ennek 
révén földesúri hatóságuk is vo lt s minekutána a kerület úriszéke a pallosjog- 
gal is fel volt ruházva, főbenjáró esetekben a lakosságot, —  közvetve —  a jus 
gladii is megillette. A  vármegyének e kerületen kívül eső egyéb községeivel 
szemben ilyen módon a joghatóság gyakorlásának szempontjából is, lényegesen 
kiváltságos helyzetben voltak a tiszai koronakerületet alkotó helységek lakosai.

I t t  említjük fel, hogy a tiszai szabad-vagy koronakerületet azután később 
az 1791. évi V I I .  t.-cz. Bács vármegye törvényhatóságának alárendelve (pro 
peculio sacrae regni coronae absque omni exinde nectenda consequentia, salvoque 
jure alieno substituantur), az elidegeníthetetlen koronajószágok közé sorozta ; 
ide is tartozott a kerület egészen 1870-ig, mikoron is az 1870. évi X X V I. t.-cz. 
a most jelzett törvényczikket hatályon kívül helyezve, elrendelte a korona
kerület megváltását.

*

A  vármegye régebbi törvénykezésének történetében nagy jelentőségű sze
repet játszott egyes kiváltságos városok bíráskodása is. E tekintetben Zombor 
városán kívül, különösen Szabadka és Ú jvidék jogszolgáltatási viszonyai érde
melnek különösebb figyelmet.

Hazánkban a hajdani várszerkezet megszűnése után, a X I I I .  századtól 
kezdve gyakorolják a városok az önálló bírói hatóságot. Ez idő óta maguk válasz
tották az ú. n. városbírót, a ki elnöke volt a város törvénykező fórumának. 
A  középkorban ez a testület a bírón kívül tizenkét választott városi polgárból 
állt, kiket esküvel köteleztek a reájuk bízott tisztség lelkiismeretes és pontos 
ellátására. A  későbbi idők folyamán büntető ügyekben a városbíróból és a tanács
tagokból álló törvényszék ítélkezett, kevésbé jelentékeny bűnesetek elbírálása 
azonban a városbíróra és a városkapitányra volt ruházva.

Szabadka városában, —  mely, mint tudjuk, 1779. évi január 22-én Ion 
beiktatva hazánk szabad királyi városai közé, —  különösen a bűnfenyítő-ügyek 
eldöntése tekintetében lényegesen kiterjedt hatáskör illette meg a városi tanácsot. 
Pallos-joga v o l t ; főbenjáró bűncselekmények elkövetőivel szemben, akasztófán 
végrehajtandó halálos ítéletet is mondott ki nem egyszer s a halálbüntetést 
foganatosította is ; a Palicsra vezető Szegedi-út melletti vesztőhelyen volt fel
állítva az akasztófa. Ha az igazságnak megfelelő tényállás kellő tisztába hoza
tala másképen nem mutatkozott keresztülvihetőnek : meg volt adva a jog a 
városi tanácsnak a kínzó vallatás, a tortúra alkalmazására. E jogot aztán adott 
esetekben foganatba is vette.

A  város annálesei legnagyobbrészt 1753— 1770-ig tüntetnek fel olyan bűn
eseteket, melyekben a bíróság előtti beismerés kicsikarása okából kínzó’
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vallatással szedték ki a vallomást a makacskodó delikvensből. Meg vagyon írva 
az is, hogy a tortúrák foganatosításánál az általános gyakorlat szerint legtöbbször 
háromféle módja szerepelt a kínzásnak, ú. m. a csavar, aztán a Torquemada 
korából jó l ismert spanyol csizma, valamint a kezeknek és karoknak kötél által 
való megszorítása (funiculatio manuum). Sőt egy alkalommal valami negyedik 
fokát is igénybe vették a tortúrának, de ehhez már hóhér kellett. Lehozatták 
a szegedi hóhért, a ki nyolcz forintokért végre is hajtotta azt. A  halálbüntetések 
végrehajtásához egyébként mindenkor Szegedről hívták le a hóhért.

Szabadka város büntető hatalmának egyik félelmetes külső kifejezője volt 
a szégyenoszlop, a pellengér is, melyben gyakorta gyönyörködhettek a város 
akkori lakosai a városház előtti térségen. Enyhébb bűncselekmények esetében sűrűn 
alkalmazta a város bírói tanácsa a botbüntetést is. Rendes mérték volt a 150 
botütés, melyet egyvégben is kiróhatott a bűnösre, legtöbbször azonban meg
engedte a tanács, hogy a kirótt botmennyiséget —  részletekben (2— 3 ízben) 
törleszthesse le. Egy 1774-iki helytartótanácsi rendelet Szabadkára és általá
ban a vármegye egész területére vonatkozóan megtiltotta, hogy a bűntettesre 
egy-egy esetben száz bot ütés szabassék ki.

Alkalmazhatta a városi tanács ezeken kívül a bűnös egyénnek a város 
területéről való kiutasítását; kegyetlenebb fajta megtorlási mód volt azután az, 
mikor a bűnösnek talált személy homlokára izzó vassal bélyeget sütöttek s 
ilyen módon embertársai előtt életefogytáig megszégyenítették. Ennek az in
humánus büntetési eszköznek az 1763-iki helyt, rendelet vetett véget, mely a vár
megyének erélyesen megtiltotta a bűntettesek arczának megbélyegzését. A  
tkínvallatást az 1776. évi királyi rendelet és az 1791. évi X L I I .  t.-cz. szün
tette meg.

Egyik specziális közege volt a város büntető-igazságszolgáltatásának az ú. n. 
látó, kinek hivatalbéli kötelességében állott a gonosztévők s mindennemű egyéb 
latrok üldözése. Állandóan három ilyen látó-ja volt Szabadka városának, a kiknek 
élén 1748 előtt a lajdinant állott, 1748 április 7-ike óta egy városi tanácsnok 
volt megbízva a rendőri ügyek vezetésével kapitányi czím m el; neki kellett a 
látókkal egyetemben a város határát minél többször bejárni ; a mellett ő tartozott 
felügyelni a börtönre is ; míg elődje, a lajdinant annak idejében már modernebb 
értelemben vett ,,razziát£í is tartott, mikoron annak szüksége felmerült s nagy 
előszeretettel lepte meg váratlanúl a bőséges mennyiségben tenyésző bor- és 
zúgkocsmák rejtekhelyeit. Minden ilyen esetben elégséges számmal kerültek 
a kisebb-nagyobb bűntettesek a városi tanács büntető hatósága elé, melynek 
ilynemű tárgyalásain a kamarai főtisztviselőnek vagy helyettesének, nem
különben az uradalmi fiskusnak, a közreműködésre felkért egyes vármegyei 
tiszteknek és a jogi ismeretekben valamennyire is járatos egyéb városbéli szemé
lyeknek is jelen kellett lenniök. Mind az elítélt, mind a letartóztatott latrokat a 
városi börtönben szállásolták el, mely egy börtönőrnek az állandó őrizetére 
volt bízva, de rajta kívül még hat városi hajdú is segédkezett neki a börtön 
őrizésében.

A  mi Újvidék, avagy Zombor és Baja városának jogszolgáltatási szerve- újvidék, zom- 
zetét és ebbeli működését illeti, az lényegében teljesen azonosnak mondható a bíráskodási 
Szabadka városéval; ezért is foglalkoztunk az utóbbival kissé részletesebben.
Újvidéket, mint szabad kir. várost, az 1748-kik szabadalomlevél szintén fel
ruházta a pallosjoggal; megillette a jus gladii Zombor városát is, mely utóbbi, 
hosszú ideig nem gyakorolta ezt a jogát s csak a következő század második 
évtizedében vette igénybe egy ízben. Mind ennek, mind a többi városoknak is 
jogukban állott ez időben büntető joghatóságot gyakorolni a területükön netalán 
található gonosztevők ellenében ; fel volt hatalmazva Újvidék is arra már a 
szabadalomlevél értelmében, hogy kőmívesektől készített pellengért és kín
padot állíthasson. Máskülönben pedig a város ,,minden egyéb, a várost és a pol
gári személyeket és birtokokat illető és a városi hatóság jogkörébe bármi módon 
tartozó4' peres ügyekben is bíráskodott.

Adataink vannak róla, hogy a vármegye területén a X V I I I .  század második 
felében sok gonosztevő kerülte ki a városi hatóságok által reájuk kimért bün
tetést azzal, hogy az ú. n. menhelyi joggal (asylum) felruházott szerzetes-zár
dákba menekült. A  büntetés az ilyen bűntettesekkel szemben végrehajthatlanná 
vált, nemcsak itt tartózkodásuk tartama alatt, hanem később, a zárda falain
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kívül is, mert az illető zárda főnöke addig semmi körülmények közt nem adta 
ki falai közűi az odamenekedett delikvenst, míg a városi hatóság sérthetetlen
séget biztosító reverzálist nem állított ki a szóban forgó bűntettessel szemben.

A  városok jogszolgáltató testületének II. József korában több rendbeli 
specziális intézkedéshez kellett alkalmazkodnia, annyival inkább, mert ez időtájt 
maga az igazságszolgáltatás az akkori viszonyokhoz mérten nem volt oly érte
lemben elkülönítve a polgári, vagy mondjuk : közigazgatástól, mint magában 
a vármegyében. II. József a megszüntetett vármegyei törvényszékek helyett 
állította fel a judicium subalternumot s ezek elé utalta a város joghatósága által 
azelőtt elbírált bűnvádi ügyeket. Ámde a vármegyebeli városok —  fel lévén 
mentve a pallosjog gyakorlatától, —  bizonyos megszabott illetékeket voltak 
kötelesek fizetni az altörvényszékek részére. Tudjuk példáúl, hogy maga Szabadka 
559 forint 55 kr ilynemű illetéket fizetett évenként. íg y  tartott ez 1790 márczius 
5-ig, a mikor is egy helytartótanácsi rendelet értelmében az altörvényszékek 
intézménye is a múltak kegyeletes emlékévé vált, —  a városok pedig visszanyer
ték azelőtti bíráskodási jogaikat a polgári, és a büntető ügyek terén.

A  vármegye X V III. századbeli törvénykezésének akkori általános viszonya
ira és menetére vonatkozólag jellemző adatképen emlékezhetünk meg e helyen arról 
az évekig húzódó birtokperről, mely egyrészt Ú jvidék városa, másrészt a futaki 
uradalom között 1750-ben kezdődött. A  felperesként fellépő város ugyanis 
kincstári szabad területnek jelentette ki azt a bizonyos földrészletet, mely a 
Mali Jarak nevezetű római sáncznak az ókéri országúttal való szögellésénél 
fekszik, —  a futaki uradalom képviselője meg hallani sem akart arról, hogy 
eme földdarab tulajdonjoga nem az uradalmat illetné.

K itört hát a nagy per teljes erővel. A  szükséges inquisitio megejtésére 
kiküldött vizsgáló bizottság, melynek Csupor József Ádám bácsmegyei alispán 
volt az elnöke, sok tanút hallgatott ki a helyszínén. A  bácsvármegyei ítélő
szék kiküldött férfiai által 1752-ben foganatosított határjárás alkalmával emlé
kezetes mozzanat történt. Teljes számban megjelentek a határjáráson Ú jvidék 
sz. kir. város képviselői, úgyszintén a futaki uradalom alá eső községek meg
bízottai is. Egyébként teljes békességben ment volna végbe a dolog, az említett 
vitás határpontnál azonban a városi tanácsbeli urakat faképnél hagyta különben 
is fogyatékos türelmük : kardot rántva, harczias állásba helyezkedtek s egyér- 
telemmel kijelentették, hogy az ókéri országúton túl, Ú jvidék felé semminemű 
bírói végrehajtást nem engednek meg. I ly  kemény elentállás után csak ter
mészetes, hogy a per még jobban elmérgesedett s temérdek húzavona, az akkori 
idők igazságszolgáltatási apparátusának teljes igénybevétele után csakugyan 
a városi tanács győzött.

Bács és Bodrog vármegyék, —  mint tudjuk, —  az 1723. évi X X X I. t.-cz 
értelmében, törvénykezési szempontból, a debreczeni, vagyis a tiszántúli kerületi 
ítélőtáblához tartoztak ebben az időszakban. Az akkori közlekedési viszonyokat 
véve tekintetbe, nem kételkedhetünk benne, hogy eleinkre nézve a táblával 
való állandóbb összeköttetés fölöttébb nagy teherrel járt s a jogait kereső lakos
ságot nem egyszer kényelmetlen helyzetekbe sodorta. Bács vármegye nem is 
késett ezt a körülményt gravámén alakjában az 1751-iki pozsonyi országgyűlés 
előtt erélyesen felpanaszolni, mondván, hogy Debreczenbe, a Duna gyakori és 
nagy áradásai következtében, szerfölött kényelmetlen az utazás. Sérelmének 
előadása után tehát abbeli kívánságának ad kifejezést, hogy a vármegye juris- 
dictio szempontjából törvényhozásilag a dunáninneni kerülethez csatoltassék.

Bácsvármegye most előadott panaszának, miként azt Mária Teréziának 
1751. évi dekrétumából világosan láthatjuk, (22. czikkely) még ugyanabban az 
évben meglett a foganatja, mert a hivatkozott törvényben Bácsmegyére vonat
kozólag a következők állanak : ,,Ö szent Felsége kegyesen tekintetbe vévén a 
Bács vármegye által felhozott költség-kímélés és kényelem szempontját (com- 
pendii et commoditatis), kegyelmesen beleegyezni méltóztatik, hogy Bács vár
megye ezentúl a dunáninneni kerületi ítélőtáblához (jurisdictioni tabula di- 
strictualis Cis-Danubianae) csatoltassék, kivéve, hogy azok a pörök, melyek a 
másik, tiszántúli kerületi táblán már megkezdődtek, a mennyiben még befeje
zésre nem jutottak, ugyanott fejeztessenek be.“

E század ötvenes és hatvanas éveinek írott emlékében nyomait talál
juk annak, hogy a vármegye akkori törvénykezésének vezetőit felsőbb ren-
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deletekkel kellett olykor-olykor nagyobb éberségre és gyorsaságra serkenteni. 
Régi jó táblabíráink, kik nagyobbára a vármegye anyagi jólétnek is örvendő 
birtokos uraiból kerültek ki, egyénileg függetlenek voltak, sokkalta nagyobb 
mértékben, mint a felsőbb bíróságoknak felülről kinevezett, rendes kincstári 
javadalmazást élvező b írá i; nem lehet rósz néven vennünk tőlük, ha kissé kénye- 
lemszeretőbbek és szőrszálhasogatóbbak voltak ; becsületesség és lelkiismeretesség 
dolgában azonban a legcsekélyebb gáncs sem érheti őket. A zt se csodáljuk náluk, 
ha a vármegyei közélet nem egyszer forrongó küzdelmeiben egyszer-másszor 
talán a pártatlanságuk rovására mondották ki a döntő Ítéletet. Egy 1754-ben 
kibocsátott kir. rendelet meginti Bács és Bodrog vármegyét, hogy gyorsítsa 
meg az igazságszolgáltatását. Egy másik, 1757-ben kelt leiratban a főispán 
figyelmezteti a vármegyét a részrehajlatlan eljárásra a törvénykezés terén. 
Már ez időtájt is merülnek fel hangok a vármegyében, és a törvényhozás terén 
is, melyek a bírói függetlenség biztosítását tartanák kívánatosnak.

A  vármegyei törvénykezés szempontjából is figyelmet érdemlő eset történt 
1777-ben Ú jvidék városában, mely annak idején elegendő dolgot adott az igaz
ságszolgáltatás akkori közegeinek. Sőt a felmerült kérdés hullámai kiterjedtek 
egész Bács vármegyére is, mindenfelé valóságos zendülést idézve elő a vármegye 
szerb lakosságú községeiben, a miből meg azután nagyarányú bűnper keletkezett. 
Minderre pedig a kir. helytartótanácsnak egy újvidéki esetből kifolyólag 1777-ben 
kibocsátott ama rendelete szolgáltatott alkalmat, mely a hagyományaikhoz mere
ven ragaszkodó szerbeknek szigorúan megtiltotta az ú. n. halottcsókolást. Ez 
esetet másutt bővebben ismertetjük.

A  vármegye régi törvénykezési iratai között akadunk rá többek között 
Szenczy Márton bácsi lakosnak egy 1743 június 19-én kelt alázatos reverzális- 
levelére, melyet Tekéntetes Nemes Bács Vármegye törvényszékéhez intézett. 
Ez az érdekes írat több tekintetben fölötte jellemző adatképen szolgálhat ama 
kor törvénykezési és társadalmi állapotainak kellő megismeréséhez.

„É n  Szenczy Mártony, —  így szól az írás, —  adom tudtára mindeneknek, 
az kiknek illik, hogy még az elmúlt Tavali Esztendőben Bikics nevű helység 
Lakossainak Ménessét őrézvén, bizonyos Gonosz tselekedetben a Gonosz társaságh 
mellett tapasztaltatván, a Tekintetes Nemes Bács vármegye fogságában e mai 
napig sénlőttem és temporalis büntetéssel azonkívül meg is intetvén, elbocsát
tattam, mely Irgalmasságát a T. N . Törvényszéknek szívemre vévén, erős foga
dással nem csak Istenes életet ennekutánna hogy viselek és másoknak kárt tenni 
nem igyekezem, sőt azonkívül ekkoráig, mint hogy Kálvinista tévelygő vallásban 
éltem, abból hogy az igaz római katholica hitre feleségemmel, MoizesZsuzsánnával 
minden kénszerétés nélkül szabad akaratomból az Szentléleknek kegyelme által 
meg térek, abban életem végéig meg maradok. Hogyha pedig újabban vagy leg
kisebb Tolvaj ságban tapasz taltatnám, annyival inkább ha ezen üdvösséges föl 
vött H ittü l előbbi tévelgésemre vissza szakadnék, akkoron mindez mostanában 
érdemlett vétkeimért büntetések és Törvények és az Anya szent Egyháztól való 
büntetések fejemre szálljanak minden kegyelem nélkül. Melyekről adom ezen 
reversalis levelemet, kezem köröszt vonyásával meg erősítvén. K ö lt Bácsban, az 
Tek. Nemes Vármegye Törvényszékének színe előtt. Die 19a Juníi, 1743. Szenczy 
Márton. “

Ilyenfajta reverzálisokat egyébként szokásban volt akkortájt kiállíttatni 
a különféle gonoszságaik miatt megbűnhödött vármegyebeliektől, mikor a 
fogságból kiszabadúltak. Ez még hagyján, —  az ilyen kötelező írásoknak, javítási 
szempontból is, tagadhatlanúl meg volt ez időben a maguk morális czélja és 
jelentősége. De már lényegesen túlságba vitték előbb-utóbb a dolog anyagi olda
lát : a vármegyei igazságszolgáltatás sújtó erejét érző raboktól bebörtönöztetésük 
és szabadonbocsáttatásuk alkalmával, —  olykor elég érzékeny —  taksát szedtek. 
Ezt a gyakorlatot aztán felsőbb helyen kénytelenek voltak erélyesen szabályozni, 
sőt egy 1771-iki évi helytartótanácsi rendelet az említett taksák szedését egyszer- 
smindenkorra eltörölte e vármegyében. qrj

Lassanként a vármegyei törvénykezési eljárás egyéb korszerűtlen és inhu
mánus intézményeinek is véget vetett a haladó kor szelleme. Bács és Bodrog 
vármegyékre vonatkozólag egy 1776-iki helytartótanácsi rendelet eltiltotta a 
kínzást, míg egy másik rendelet, —  mely 1778-ban bocsáttatott ki, —  elrendelte 
a vádlottak és tanuk vallatásánál a botozás mellőzését. I I .  József császár 1783
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Nőrablás.

augusztus hó 7-én eltörli a tortúrát, ugyanő egy másik, 1787-iki rendeletével a 
kaloda és deres intézményét semmisítette meg. A  derest ugyan, nem törölte 
el végképen I I .  József császár, a mennyiben megengedte azt, hogy a botbüntetés 
kimérésénél egy egyszerű padot használjanak s erre kössék rá a delikvenst.

A  múlt századbeli vármegyei törvénykezési iratok között egyik érdekes régi 
emlék gyanánt szerepel az az oklevél, melyet Kovács István sztapári lakos fele
sége, Berkes Judit a nyújtott be Bács vármegye törvényszékéhez 1802 augusztus 
hó 9-én. A  sérelmes eset, mely emez „alázatos könyörgés64 alapja volt, nem 
más, mint a vármegyében különösen abban az időtájban népszokásként 
szereplő nőrablás, mely a vármegyei igazságszolgáltatásnak a múltban gyakorta 
nagy gondokat okozott. A  nevezett anya a kérdéses iratban Kovács Istvánnak 
„Vak  György által elragattatott feleségit, Kovacsevits Ilonát46 kéri vissza a tör
vényszéktől „Berkes Judita anya közben vetése által.44

„Kovácsevits Ilonát, doroszlai lakost, —  mondja az alázatos könyörgés, —  
Molnár György, vagyis Vak György erőszakosan el ragatta feleségűi, noha Hites 
Ura lévén sztapári lakos Kovács Istvány, és semmiképen ámbár sok próbáink után 
is yisszabocsájtani nem enged i; mely végett alázattal esedezem, hogy azon rossz 
tévő Molnár György, vagyis Vak Györgytől leányomat Kovács Honát kezeimhez 
adatnia végre méltóztatna, hogy hittel kötött férjinek, Kovács Istvánnak vissza 
adhassam és a szent Házasságnak további folytatására ébrezhessem és arra vezet
hessem, a melytől függvén e világi szentségnek boldogsága, úgy az örökké való 
Dicsőségnek öregbedése ezen anyai gondoskodásomért, mely e Szent Társaság 
megbötsűlhetetlen fent tartásának helyre állításáért a Meny és a Föld terem
tőit űl, a meg égért jutalmat eképen keresnem és az Tekéntetes Törvényszéktűi 
Leányomat Vak György hitetlen férjitől Kovács Istvány hites férjihez vissza 
utasétatni alázatosan kérnem legnagyobb áhítat osságomnak tartom .44

Az a bizonyságlevél, melyet 1802 márczius 26-án bizonyos Mislinszki József 
nevezetű apátfalvai lakos, camaralis volt pandúr, a közötte és Károly Ignácz 
kishegyesi postamester uram között több éven át húzódó perben Bács vármegye 
törvényszékéhez beterjesztett : szintén feljegyzésre érdemes dokumentuma a vár- 
megye ama kor béli törvénykezési viszonyainak. Egy-egy ilyen adat a legjobb 
bepillantást enged számunkra a régi idők jogszolgáltatási szellemébe.

„A lább meg írt, —  így szól a kérdéses bizonyságlevél, melyet egyébként 
Pocskay Zsigmond, judex nobilium és Hőlbling Ferdinánd jurassor is aláírtak, —  
adom tudtára mindeneknek, a kiknek illik, ezen bizonyságtévő Levelemnek ren
dében, hogy minek utánna 1798. Esztendőben 12-dik Aug. Károly Ignácz Hegyessi 
Posta mester Uram ellenem indított pőrének megvizsgálására és megvilágosítására 
a Felséges Magyar Helltartó Tanátsnak Kegyelmes Parancsolattyából a tettes 
B. Vármegye Vojnits Sebestyén Főszolgabíró urat kidüldötte vo lna ; noha Garay 
Jósef ispány uramnak a porhoz semmi köze, semmi béfolyása nemvolt és nem 
is lehetett volna, de mégis hogy Posta Mester Uramnak részére teendő inquisitiót 
meggátolhassa, Topolyárúi Hegyesre által menni nem átallotta és ott a parochi- 
ális ebédlő házban, midőn a Szolgabíró Ur a tanúknak esketéséhez kezdett volna, 
szokás és törvény ellen Garay ispány uram is bemen vén, jelenlétével annyira 
megtántorította a tanúkat, hogy ijettekben Fejeket, Szemeiket hol ide, hol amoda 
forgatván, semmi tanúbizonyságot nem tehettek, —  mely alkalmatossággal érez
vén ugyan magamat vétkesnek lenni, nem hogy Garay uram, Posta Mester Uram
mal való megbékéllésre intett, vagy ösztönözött volna, sőtt inkább, midőn meg 
akartam volna Posta Mester Uramat követni és kívántam volna meg békélni, 
Garay uram biztatván engemet ellent állott és nem engedte, hogy megbékéljek, 
melly okokra való nézve Posta Mester Uram Pestrűl Jurátust hozatni, az által 
ellene tett vétkemet nekem nagyobb gyalázatommal kifedezni, világosságra 
hozni és magának nem kevés költséget tenni kényszeríttetett. —  Hogy mindezek 
így történtének és vannak, igaz Lelkem ismerete szerént vallom s bizonyítom 
és hogy ha a szükség úgy hozná magával, kész vagyok letett Hitemmel is a sze
rént vallani és bizonyítani. Mellyrűl adom ezen saját Kezem s nevemet alól 
írásával megerősíttetett bizonyság tévő Levelemet, stb .44

A  történeti hűség kedvéért említjük meg itt, hogy e bizonyságlevél tar
talmában foglaltak alapján Károly Ignácz postamester uram még az év októ
ber 12-én benyújtotta terjedelmes „humillima instantia44-ját Bács vármegye tör
vényszékéhez „érdemem felett való kegyes jó Uraimhoz44 a megnevezett Garay
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József ispány uram ellen, kérve ő Kémét a neki okozott költségekben elmarasztal- 
tatni. E könyörgő levélben a postamester ekként idézi a Mislinszki uram szavait, 
melyekkel ez őt ,,ellene tett vétkéért*4 megkövetni akarta : ,,Bégen, úgymond, 
és sok ízben kívántam Postamester Uramat megkövetni és megbékélni, de az 
ebatta Ispánya ő ingerlett, ő ösztönözött és bátorított, hogy semmit se féllyek 
Postamester Uram ellen tett cselekedeteimért; már most egyedül néki köszönöm 
ezen reméntelen esetemet, mert nem engette, hogy megkövessem és megbékéllyek 
Posta Mester Urammal.44

Az érdemleges határozat, bár nem került elő, de valószínű, hogy tábla
bíró uraimék bőséges igazságot szolgálatának postamester uramnak az ,,ebatta 
ispány44 ellenében.

A  vármegye e korbeli törvénykezési beosztásában ez idő tájt mindössze 
az a nevezetesebb változás történt, hogy 1811-ben a vármegyének eddigi négy 
közigazgatási és törvénykezési járását egygyel megszaporították, összesen tehát 
öt járást szerveztek. Ez az ötödik a ,,telecskai járás44 nevet kapta.

*

Zombor városa, —  tudtunkkal, —  egyetlen egy bűnesetben gyakorolta 
a pallosjogát. Nem azért, mintha talán nem lett volna meg egyébkor erre a mód 
és az alkalom, épen azokban az időkben, mikor a személy- és vagyonbiztonság 
tekintetében még nem is voltak oly rózsásak az állapotok ily  rengeteg kiterje
désű város alsóbbrendű lakossága között, hanem mert a városi nagytekin
tetű magisztrátus tagjaiban mindenkoron a humanitárius érzelmek kerekedtenek 
felül s higgadtabb felf ogásával nem tartotta összeegyeztethetőnek a halálbüntetést.

Az a bűnper azonban, melynek szenzácziós befejezéseképen Zombor város 
bírói tanácsa már elkerülhetetlennek tartotta a jus gladii kérlelhetetlen alkalma
zását az 1820-ik esztendőben : csakugyan izgalmas esemény volt a maga idejében, 
annál is inkább, mert épen egy városi tisztviselő esett a borzalmas gyilkosság 
áldozatáúl.

Kórits Antal városi díj nők felesége, szül. Varga Jozefa asszony fölöttébb 
kikapós menyecske volt. Szerelmi viszonyban állott Tomaskovits János zombori 
lakossal, s elhatározták, hogy elteszik láb alól a férjet. 1819 decz. 5-én T. János, 
a markos mészároslegény, az asszony segítségével végre is hajtotta a gaztettet s 
áldozatuk tetemét a közeli sánczárokba dobták.

A  város bírói tanácsa 1820 május 9-én ítélt a bűnösök felett. Mind Varga 
Jozefát, mind Tomaskovits Jánost pallos általi halálra ítélte, úgy azonban, hogy 
kivégzés előtt mindkettőjük jobb keze levágassék, kivégzés után pedig a T. János 
teste kerékbe töressék. —  A  m. kir. udvari kanezellária ezt az ítéletet, kegyelem 
útján, a kézlevágás és kerékbetörés elengedésével egyszerű fejvételre változtatta.

A  halálos ítéletet, —  minekutána Ganszgruber Antal pécsi hóhér az érte 
küldött Bellosevits Eülöp városi biztos és Bandobránszky Ephtimius városi 
pandúr kíséretében decz. 30-án éjjel 10 órakor megérkezett, —  decz. 31-én d. e. 
11 órakor hirdette ki a város tanácsa a „sápadt bűnösök előtt, mindkét nembeli 
sokaság nagy tolongásában “ . Konyovits Dávid aljegyző volt a felolvasó, majd 
Mrazovits Ábrahám, első pót-bíró a fekete színre festett vesszőket, a megtagadott 
kegyelem jeléül, előbb Varga Jozefa, majd T. János előtt, mindenki szeme láttára 
ketté törte és lábaikhoz dobta.

Az ítéletet, —  miként azt az annak végrehajtásával megbízott Demetro- 
vits Simon városi tanácsos és választott kapitánynak 1821 január 2-án kelt 
terjedelmes jelentésében olvashatjuk, —  a kihirdetéstől számított harmadik 
napon, vagyis 1821 január 2-án foganatosította a pécsi hóhér, a Bajai úton 
felállítot tvesztőhelyen. A  jelentés szerint az elítélteket a vesztőhelyre gyalogos, 
majd lovas polgárok követték, míg a kocsik mellett tizenkét császári katona 
o vágóit kivont karddal; a menet legelején pedig Demetrovits Simon, mint 
végrehajtó bíró és Ambrozovits János városi alügyész lovagoltak „a  bosszúálló és 
diadalmaskodó fiscus képében.44 Ez alatt a városháza (Cúria) Altonznak nevezett 
keleti kapujánál a „vérontás és pallosjog gyakorlása jeléül44 vörös zászló lengett.

A  vesztőhelyen az ítéletnek latin nyelven újból történt kihirdetése és a nagy
számú közönség türelmét már-már próbára tevő bőséges dikcziók után, először 
Varga Jozefa asszonyt a „gyepmesterek a szilárd karóhoz erősített vörös székhez
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kötötték, a hóhér egyetlen kardcsapással nyakán érintve, levágta a 22 éves férj
gyilkos asszony fe jét .66 —  Ugyanígy történt a Tomaskovits János, dunaföldvári 
születésű, volt juhászbojtárnak, utóbb mészároslegénynek, a ,,30 éves orgyilkos- 
nak“  a lenyakaztatása is, — mely után ismét bőséges dikcziók következtek. —  
Ganszgruber hóhér uram pedig a jó l végzett munka után „  a véres kardot villog
tatva, ügyességének jelét mutatta be.“  —  Végezetül a hullákat, —  mindkettő lek 
fejét a lábaik közé rakván, — külön koporsóba helyezték s közvetetlenűl a karó 
mellett, ettől délre elföldelték, —  melynek megtörténte után a jelentéstevő bíró 
,,a bosszúálló fiscust,66 Ambrozovits János uramat a polgárok és császári katonák 
kíséretében ugyancsak a Bajai úton a városházára visszakísérte.

*

i A  X IX . század első évtizedei alatt a következő volt a vármegyében egy 
nagyobb repositionális, vagy a mint akkori jellegzetes magyarsággal nevezték : 
visszahelyeztetési-per szabályszerű lefolytathatásához szükséges eljárás rend
szerinti menete :

A  felperes, ki vélt igazait megoltalmazni s a jogain ejtett csorbát kiköszörűl- 
tetni kívánta a vármegye karainál és rendeméi, elsőbben is beadta ,,alázatos 
könyörgését46 (keresetét) a tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő Első A ll-Isp iny 
úrhoz, bőbeszédűen adván elő benne a tényeknek szerinte való állását. Az első 
alispán erre kibocsájtóttá az idéző levelet, kitűzvén benne a megtartandó helyszíni 
tárgyalás helyét és határnapját. Az idézéssel megbízott vármegyei esküdt kézbe
sítvén alperesnek a jelzett levelet „a  hozzá csatolt folyamodó levélnek hiteles 
mássával66 —  nyomban kiállította a ,,törvényesen végben v itt által adásról és 
értesítésről szólló és a fellyebb tisztelt felperes igazaihoz megkívántató, neve alá
írásával és élő petsét nyomójával megerősített bizonyság-levelet “ .

A  helyszíni tárgyalás alkalmával alperes, —  természetszerűen —  ellene 
mondott a felperesi kívánalmaknak. Erre az alispán vezetése alatt megindúlt a 
vizsgálat, vagyis a bizonyítási eljárás a lehető legszélesebb mederben ; kihall
gatták a felhívott tanúknak rendszerint bőséges számát. Felperes ennek végez
tével aztán benyújtotta a tekintetes ,,visszatételbeli66 (repositionális) bírósághoz 
az előzetes eljárás során kihallgatott tanúk vallomásait feltüntető hiteles bizony
ságlevelekkel és minden rendelkezésre álló bizonyítékokkal felszerelt ,,alázatos 
feleselését,66 melyben előadja a perben addig kifejlett tényállást és ,,bényújtott 
rövid visszatételbeli könyörgő levelének kitételét66 bebizonyítja.

Felperesnek a most jelzett perírata után alperes adta be a bírósághoz a 
maga ,,alázatos feleselését, 66 mely által az oltalmazásának fontosságát és erejét 
bémutatja , 66 —  csatolván hozzá a saját ellenbizonyítékait, kérve felperest „kere
setétől elmozdítani.66 Majd ismét felperes „feleselt66 per longum et latum s végűi 
alperes terjesztette be „második rendbéli alázatos védelmét.66 Annakutána pedig 
a visszatételbeli bíróság a perbéli tényállás szorgos meglatolgatása után, és mi
után a felperes tanúbizonságainak vallástételei meghitelesíttettek, valamint a per
ben álló felek az ő „feleselő írásaikban66 eléggé meghallgattattak volna, meg
hozta a maga ítéletét, melynek végrehajtásával a vármegye karai és rendei leg
több esetben az első alispánt bízták meg.

Ilyen nagyszabású visszahelyeztetési per volt példáúl az is, melyet ő nagy
sága Pacséri Császár Sándor királyi tanácsos úr, tekintetes Temes vármegye 
második alispánja és a méltóságos királyi Tábla egyik közbírája, mint felperes 
indított néhai tettes Bács vármegye táblabírája Pacséri Császár Ferdinánd elma
radott özvegye, szül. Reichard Júliánna alperes ellen, Pacsér község egy-huszon- 
negyed részének aző  birtokába való visszahelyeztetése iránt, 1832-ben. A  mikor 
is Almási Antunovits  Albert volt Bács vármegyének első alispánja. Az alperes 
özvegy részére kibocsátott idéző levelet Almási Rudits Máté vármegyei esküdt 
kézbesítette s ő terjesztette be az ezt igazoló „jelentő levelet.66 A  vármegye 
főjegyzője ez időtájt Borsodi Latinovics Benjámin, főszolgabíró pedig Rudits 
Dániel volt. A  vármegyei visszatételbeli bíróság 1832 esztendei Bőjtmáshava 
17-ik napján hozta meg e perben a maga ítéletét, melynek rendelkező részét, —  
az akkori idők törvénykezésének egyik jellemző bizonyságaképen, —  szószerint 
ide iktatjuk :
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„ Minthogy a keresetben lévő Pacséri helység 24-ik részének felperes Császár 
Sándor úrhoz tartozandó valóságos tulajdonát —  ennek boldogúlt báttya Cs. 
Ferdinánd úr, az irományok közt levő számos oklevelek bizonyítása szerint, sem 
életében, de a végső Intézete világos szavai szerint —  következett halálának eset- 
jére sem hozta kétségben, sőt ezt, az ezen Bíróság elébe terjesztett feleletjeiben 
maga az özvegy, tudni illik az alperes fél sem tagadná, —  s így a keresetben 
levő 24-ed résznek felpereshez tartozandó igazságos tulajdona kétségbe nem 
jöhetvén, midőn ennek haszonbérlő- és csak ugyan nem valóságos zálogúl, a mint 
ezt az alperes a Felperesi irományok sorában lévő barátságos egyezésnek világos 
értelmű tartalmai ellen állítja, —  hanem zálog gyanánt való birtoka (utile Domí
nium ad instar pignoris) a meghalt Cs. Ferdinánd úrnak csupán csak életére 
terjesztetett, s ennek halálával a haszonbérlő Birtok megszűnvén, a Felperesre 
által bocsájtani világos szavakkal k iköttetett; —  ezen felül pedig a felperesi 
hitelesített s minden kifogásokat felül múló tanúbizonyságoknak egyre czélzó 
vallásai azt szinte világosan bizonyítják : hogy az alperesnek férje és a Felperes 
közt alkotott, de az Alperes kezei közt lenni kellő szerződésnek erejénél fogva az 
alperesnek férje a Felperes részére esztendőként 300 forintokat haszonbér fejében 
fizetni kötelezve volt és ezt valóságossan egész azon ideig, míg az egész jószágot 
1821-ik esztendőben a legnagyobb nyilvánsággal a felperesnek által adta, meg is 
fizette; s mivel így mind a tulajdonnak valósága, mind a birtoknak használlása 
a Felperes részérűl ezen az alperes boldogúlt férje eránt való különös mivoltú hely- 
heztetésében— elegendően volna bébízonyítva, —  a Felperes ezen birtokrészének 
pediglen alperes által erőhatalommal és a fellyebb bébizonyítottak szerént törvény
telenül lett letartóztatása, úgy pedig a felperesnek öntulaj donábúl való erőszakos 
és törvénytelen kizárása, a felperesi oklevelekből —  úgy az alperesnek önnön 
feleletjeibűl, valamint azon környülállásbúl is, hogy még most is az őtet nem 
illető erőszakos birtokban benn vagyon s azt törvénytelenül továbbra is folytatni 
kívánja, —  világosan bébizonyíttatott, —  ennélfogva a kérelem-levélben elő
hozott visszatételbéli Törvények —  nevezetesen az 1802-ik Esztendei 22-ik és 
1807-ik Esztendei 13-ik Czikkeljei rendszabásaihoz képest, a Felperes a kereset
ben lévő egy 24-ed résznek birtokába visszatétetni rendeltetvén, az alperes a 
törvénytelenül egy Esztendeig és a mi még azon felül van, magának tulajdo
nított és végre hajtás alkalmával kinyomozandó birtok haszonvételének vissza
térítésében —  úgy ennek erőszakos letartóztatásával okozott s bírói képpen 
22-ik szám alatt meghatározott kétszázhuszonhét (227) forintok 3x/2 krokbúl 
pengő pénzben álló költségeknek visszatérítésében törvényessen marasztaltatik 
és mindenekre való nézve a végrehajtás elrendeltetik. Egyéberánt a mi az Alperes
—  minden tekintetben bizontalan zálogos summának Felperes részérűl állítólag 
tartozó lefizetése eránt támasztott követelését és a többi ehez hasonló kereseteket 
s kérdéseket illeti —  ezek és jelen való Bíróság ítélete köréhez nem tartozván,
—  a rendes törvényes útra igazíttatnak. K ö ltt Pacséron, 1832-ik Esztendei 
Böjt más hava 17-ik napján. Antunovits Albert, ttes Bács vármegye Első A ll 
Ispánja, —  Rudics Dániel tiszteltt Tttes Vármegye Fő Sz. Bírája, —  Tomcsányi 
András, a fenn tisztelt Tettes Vármegye Esküttje“ .

Miként az ítélet végrehajtásával megbízott Almási Antunovits Albert, 
Bács vármegye táblabírájának s ez esetben helyettesített alispánnak Pacséron, 
1835-ik esztendei Szent Jakab hava 29-ik napján kelt s a megye karaihoz és 
rendéihez intézett terjedelmes jelentéséből olvashatjuk, a most közölt ítélet 
,,a végrehajtásnak ellenállással való megakadályoztatása után, ugyan feljebb 
említett özvegy Asszonyság által kegyelmes megváltoztatás végett a főméltó
ságú magyar királyi udvari Kanczellária elébe vitetett, de Ö Felségének folyó 
(1835) esztendei május hónap 21-én 6742/522. szám alatt költ kegyelmes királyi 
meghatározott parancsolatánál fogva velejében helyben hagyatott" .

De nem kevésbé körülményes, sőt sok esetben még bőségesebb szóáradat
ban fulladozó volt ugyanebben az időben a büntető 'perek lefolyása is. Teljesség 
okából erről is papírra vetünk valamelyes rövid vázlatot. A  processus criminalis,
—  természetesen —  feljelentéssel kezdődött, melylyel az illető panaszos szabály
szerűen legtöbbnyire a vármegye első alispánját igyekezett szórakoztatni. Mint 
a polgári pereknél, úgy itt is, sokszor irígylésreméltó kényelmességgel, megindúlt 
a vizsgálat, melynek terhelő adatait, a mennyiben a rendelkezésre álló bizonyí
tékok ilyeneket szolgáltattak, a Zomborban tartatott fenyítő törvényszékek

Büntető
perek.
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előtt, a vármegye ,,tiszti ügyvédje, mint fölpörös44 olvas a panaszlott „alpörös44 
fejére. A  tiszti ügyvéd teljes hivatalos felszereléssel jelent meg a törvényszék 
színe előtt, illő tisztelettel beterjesztvén a vizsgálat alatt kihallgatott tanúk 
vallomásairól fe lvett és az ,,alperes rab személy“  önvallomását tartalmazó 
protokollumokat, kérve a „nevezett gonosztévőt legkeményebb kényszerénti 
büntetésre kárhoztatni.4e Erre, —  miután a felek képviselői maguk írták be a 
bűnper jegyzőkönyvébe a mondókáikat, —  az alperesért megjelent tiszti alügyész 
védekezett, a miként épen módjában állott, kérve alperest a ,,a vád levél alól 
általlyánossan felmentettni44. Mire ismét a felperes tiszti ügyvéd nyilatkozott s 
a netaláni alperesi ellenkérelem után a bíróság meghozta a maga ítéletét.

Abban a büntető perben, melyet az 1835-ik Esztendei Boldogasszony hó 
20-ik napján Zomborban tartatott fenyítő törvényszék előtt Tekintetes Bács 
vármegye tiszti ügyvédje indított Kollár György, tolvajságról vádolt alperes rab 
személy ellen, felperes részéről Czabai Horváth  Pál, a tettes Megye tbli Fő 
Ügyvédje jelent meg „hivatalból, az Igazság kiszolgállásáértC£, míg a „vádolt rab 
személyt44 Nemes Ivan its  Elizeus tiszti alügyész képviselte. Az volt a vád, hogy 
Kollár uram, 1833-ik év ősz végével a kernyai határból, Vatsi József, —  „már ez 
iránt megítélt gonosztevőnek társaságában,— három teheneket elidegeníteni, úgy 
nem különben azon évben és időtájban halasi határból Torma Mihály tulajdoná
hoz tartozottt öt darab ökröket elorozni s így ismételt tolvaj ság bűnében keve
redni bátorkodott44. Ennek okából a tiszti ügyvéd Werbőczy Hármas Törvény- 
könyve első részének 15-ik czíme és más törvény-czikkelyek alapján a legkemé
nyebb büntetést kéri kiszabni.

1835-ik Esztendei Sz. Mihály hava 7-ik s több utána következett napjain 
Sz. kir. Ú jvidék  városában e pör ítélet alá vétetvén, ítéltetett : „K o llár György 
alperes Rab ellen a kernyai három teheneknek Létics, máskép Csirke Mihály 
Czimborával való közös tolvajsága elegendő világosságra nem hozattatván, a 
próbák híjjányában ebbéli vád alól felmentetett. Azonban Torma József Halasi 
Lakos azon elveszett öt ökreinek, melyek kettejének bőreit, a most nevezett 
káros, a vádban forgó Kollár Györgytől lett Bírói elfoglalás után Törvényessen 
vissza kapta, nem annyira eltojvajlását, mint orozva Létits Mihály tói való által 
vételét a B )  alatti önvallomásában önkénessen elismervén —  Létits Mihálynak 
pediglen tagadó vallásával és az ökröknek, mellyeket adósságba által vetteknek 
állított, allatomos le vágásával, az elesmert orgazdaság vétkét egyenessen ma
gára vonván, sőt a részére felhozott tanúságok által s ámbátor ezek, mint nem 
egész hitelű emberek ellen méltó kifogások lehetnének, ezen orgazdaságról tete
mesen terheltetvén: Kollár György, mint illyetén lopások és orgazdaságok által 
ezen Törvény Szék igazságos bosszúját többször tapasztalt gonosztévő, a P. betű 
alatt bé perlett és hit szerént Torma József Halasi Lakos részére 940 frt megálla
pított kár mennyiségben terheltetvén, érdemlett büntetésül harmadfél esztendei 
vasban és köz munkában , m inden héten két nap i kenyér és vízen váló böjtölés 
mellett töltendő rabságra és fél esztendőnként 50 botütés szenvedésére kárhoz
tatott, teendő végrehajtás és tudósítás mellett Fő Sz. Bíró Vojnits Dániel 
Űrra bízattatván.44

1848 elején nem csekély fejtörést okozott Ú jvidék város tanácsának 
az a főbenjáró delictum, mely három emberéletet követelt áldozatáúl. A  mikoron 
is Szabó János, újvidéki magyar ember, egy „kezesség mellett kibocsájtott városi 
rab és egyébként esméretes nyughatatlan és veszedelmes gonosztévő44 kegyet
lenül összevagdalt két mit sem vétő szerbiánust: Trifkovics Riszta és Govrits 
Sztánkó belgrádi lakosokat. Magától értedődik, hogy ugyan ám parázs tumultus 
kerekedett ebből az összetűzésből, a magyarok és szerbek közt azon melegében 
derekas csetepaté fejlődött ki, melynek hevében a szerb lakosság a két leghan- 
gosobb magyar atyafit : Dobos Józsefet és Rózsa Antalt még ott az utczán agyon
verte, a fődelinquenst: Szabó Jánost „ismeretlen tettesek44 még ezt megelőzőleg 
agyonszúrták. A  városi tanács legott meghozta a következő végzést: „ A  bejelen
tett borzasztó bűntények Daun Benedek és Radisits Simon tanácsos urak hozzá- 
járúltávali további körülményes vizsgálata a tudósító bűnfenyítő választmányra 
bízatván, ugyanannak további e részbeni körülményes jelentése beváratik. 
Ezen sajnos eseményről méltóságos mácsai Csarnojevits Péter temesi gróf és 
teljhatalmú királyi biztos úr is az eddigi vizsgálati irományok közlése mellett 
értesíttetik.44
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Azután közbejöttek a szabadságharcz viszontagságos eseményei, melyeknek 
hullámai valószínűleg az óhajtott körülményes jelentést is elseperték. A  bűnügy 
további lefolyása már a történelemé.

Lényegében történeti adat ugyan, de jórészt a vármegyei törvénykezés a  c s e n d b i z t o s i  

szempontjából, a szabadságharcz alatti bácskai csendbiztosi intézmény bámulatos mtezmén̂ - 
tekintélyére és fontosságára is élénk világot vető, jelentékeny mozzanat a követ
kező. Mint a Délvidék általában, úgy Bács-Bodrog vármegye is lángba borúit.
Izzott a levegő köröskörűi; a fellázadt szerbeknek egy bőséges csapata, kaszákkal 
felfegyverkezett serege már túl a Tiszán, a Bánságban táborozott. Ekkor, —  
mint a vonatkozó feljegyzésekből olvassuk, Baderlicza uram, egy tömött erszényű 
bácskai szerb földbirtokos, hogy ezt a bánsági fölkelő-sereget minden erejével 
támogassa, a Tiszán át éjtszakánként roppant titokzatossággal, mindennemű 
élelmiszereket szállítatott át részére. Hogy-hogy nem, talán valamely jó l alkal
mazott besúgás következtében, kipattant a nagy titok s az illetékes körök hiva
talosan is tudomást szereztek a Baderlicza uram turpisságáról. Bieliczky Meny
hért, Zentának akkori kiváló ügyességű csendbiztosa, rövidesen kézre kaparította 
a gazdag földesurat. Mindjárt el is kísérte óbecsére, hol a rögtönítélő bíróság 
habozás nélkül kimondta rá a szentencziát : Baderlicza uramnak, mint haza- és 
nemzetárulónak, kétségtelenül beigazolódott bűncselekményéért életével kell 
lakolnia. A  bitófánál azután emlékezetes és nem várt jelenet történt. A  töredel
mesen bűnhődő nábob a vesztőhelyen e szavakat intézte a teljhatalmú csend
biztoshoz :

—  Az Isten áldjon meg ! Te, mint magyar ember, hazafiasán cselekedtél.
It t  vannak az ékszereim, átadom neked s csak arra kérlek, őrizd meg azokat 
gyermekeim számára !

És a magával hozott ékszereit átadta Bieliczky Menyhértnek.
Az ezek után következett elnyomatás szomorú korszakában, az 1850— 61-ig szeAbb̂ a a W  

terjedő időköz alatt az ú. n. szerb vajdaság császári tisztviselői intézték, —  több bíráskodása, 
erőszakoskodással, mintsem jóakarattal —  Bács-Bodrog vármegye törvény- AmnsSkoratlz 
kezésének ügyes-bajos dolgait. Sok köszönet épenséggel nem volt ebben az inté
zésben. A  vármegyének az igazságszolgáltatás terén kevés volt a joga, de 
annál több és nyomasztóbb a kötelessége. A  nemzeti csüggedes és vigasztalan 
jelen emlékezetes korszakának különösen az elején —  1850-ben, —  rendkívül 
kínosan, nagy hercze-hurcza után tudták csak megszervezni —  úgy ahogy, —  
a megyei bíróságot is a császáriak. S még ezt is egyelőre csak ideiglenesen. Zom- 
borban állították fel ezt az első ideiglenes törvényszéket; a városok továbbra is 
megmaradtak rendes törvénykezési jogaik gyakorlatában.

Nevesy Sándor, kire ez ominózus időben a vármegyei bíróság megalakítá
sának nem épen kellemes feladata hárúlt, végre is megoldotta a szizifusi munkát.
A  zombori első —  ideiglenes —  törvényszéknek Piukovich Ágoston lett az elnöke, 
míg a bírói kar a következő tagokból állott : Karácsonyi Lipót, Kardos János,
Kuluncsics István, Albrecht József, Macskovics József és Latinovics Benjámin.
Utóbbi csak rövid ideig volt tagja a törvényszéknek. Jegyző volt : Reitter Nándor.
—  R övid  idő múlva Piukovich Ágoston elnököt áthelyezték Lúgosra, úgy hogy 
mikor azután a vármegye törvényszékét véglegesen szervezték, annak elnökéül 
Popovics Márkot nevezték ki s hamarosan alapjában át alakúit a bírói kar is.
Ennek, —  több-kevesebb idő lefolyása alatt, a következők lettek a tagjai :
Del Negro Mór, Gavaroli János, Athanaczkovics Trifun, Koszta Ferenc, Masire- 
vits Samu, Ondrejkovics József, Szevics József, Zerdán József, Albrecht József,
Gartner Ferencz, Wargay István. Császári államügyészszé elsőben Melé Józsefet, 
majd ő utána Milutinovics Szvetozárt nevezték ki.

Nem sok idő telt belé, már ismét teljesen újjáalakították a törvényszéket, 
melynek bizonyos Czerin (Zerin) nevezetű úr lett az elnöke, míg bíráiúl Brano- 
vacski István, Hladnik János, Pascu Miksa, Barách József, Tarnovszky Konrád,
Nagy Incze és Dubrovay János neveztettek ki. E korszakbeli járásbírák voltak a 
törvényszék területén, és pedig Apatinban : Sánta István, Palánkán : Doits 
Lázár és Becsén : Sevics József. *

Az úgynevezett segédeket (Aktuáre) 1854 április 27-én nevezték ki a me
gyebeli járásbíróságokhoz. íme, a zombori törvényszék kerületében működő 
segédek névsora : Benedek József, Demetrovics Milos, Hróbossy János, Kovacsics 
Ágoston, Manojlovics Demeter, Markovits Márk, Rácz Czirill és Rudics Sándor.



458 Törvénykezés.

Úrbéri
törvényszék.

A  királyi 
törvényszékek.

A  szerb vajdaság időtartama alatt az úrbéri törvényszék elnökei a várme
gyében1 is mindig a] már fentebb megnevezett rendes törvényszéki elnökök 
voltak ; úrbéri bírák voltak ez időben : Kovácsfi Alajos és Henrik Pál, valamint a 
szerémmegyei Dubray János.

Adminisztráczionális tekintetben akkor a zombori törvényszék is a temes
vári főtörvényszékhez tartozott. Ennek egy lengyel származású, de az e korbeli 
Eljegyzések szerint kiváló tehetségű ember : Simonovics Ignácz volt az elnöke. 
Rövid ideig tartó uralma alatt nagy hatalmú adminisztrátor volt : a bíróságokat 
erős kézzel szervezte a kerületében.

A  szerb vajdaság megszűnésével, 1861-ben ismét rövid lélegzethez jutott 
e vármegye közönsége is. Megszabad úlva a lidércznyomás alól : megkönnyebűlt 
lélekkel sietett, a mennyire csak az adott viszonyok között tehette, megint ér
vényre juttatni lábbal tiport régi jo g a it ; ez évben már a régi jó  rendszer szerint 
szervezhette tisztikarát s így a megyei törvénykezés gépezetének rozsdásodni kezdő 
kerekeit a kipróbált erősségű rúgok hozhatták működésbe. Az 1862— 1867-ig 
terjedő vrovizórium tartama alatt Athanaczkovics Trifun volt Bács-Bodrog vár
megyének másodalispánja s egyben a zombori törvényszék elnöke is : az e kor
szakbeli törvényszéki ülnökök sorában Mattyasovszky László, Sztrilich Tóbiás, 
V irter Ferenc stb. neveivel találkozunk ; a törvényszék helyettes elnöke Dub- 
rovay János volt.

*
*  *

Nehány esztendő leforgása után, 1871— 72-ben már teljességgel új kor
szak köszöntött be Bács-Bodrog vármegyére vonatkozólag is, a törvénykezés 
tekintetében. Tetőtől-talpig a leglényegesebb átalakuláson ment át az igazság
szolgáltatásnak egész addigi apparátusa. Megásták sírját az oly sok szép emlé
kekkel távozó és specziális intézményekkel bővelkedő vármegyei törvénykezés 
eddigi rendszerének, a múltak ködébe sűlyedt a ,,régi jó táblabírák“  hagyomá
nyos korszaka s egy letűnt dicsőséges kor hantjai felett diadalmasan kelt életre 
a kinevezésen alapuló királyi bíróságok intézménye, életerős fejlődésnek indúlva 
csakhamar abban a tavaszias légkörben, mely az 1867-ben bekövetkezett nemzeti 
megújhodásnak természetszerű következménye volt.

Az 1871. évi X X X I I .  t.-cz. 1— 3. §-aiban nyert felhatalmazás alapján gróf 
Andrássy Gyula és B ittó István által kibocsátott s 1871. évi július hó 10-én kelt 
királyi minisztériumi rendelet, mely az első folyamodású királyi törvényszékek 
és járásbíróságok székhelyeit s a járásoknak a törvényszéki kerületekbe való beosz
tását állapítja meg : Bács-Bodrog vármegye területén négy királyi törvény
széket szervezett, Szabadka, Baja , Újvidék és Zornbor székhelyekkel. A  sza
badkai kir. törvényszék területén négy kir. járásbíróságot állított fel : Sza
badkán, Topolyán, Zentán és K.-Halason ; a bajai törvényszékhez tartoztak a 
bajai és almási járásbíróságok ; az újvidéki törvényszékhez tartozó három járás- 
bíróság székhelyeiül Ú jvidék, Palánka, és óbecse állapíttattak meg, —  végűi a 
zombori törvényszék négy járásbírósága gyanánt a zombori, kulai, apatini és hód
sági kir. járásbíróságokat szervezték. Ugyanez a rendelet a vármegye említett 
négy törvényszékének területére nézve bányaügyekben eljáró bírói hatóságúl az 
oraviczabányai kir. törvényszéket jelölte ki, míg az esküdtszékek rendezéséről 
szóló törvény megalkotásáig, a sajtó útján elkövetett oly büntetendő cselek
mények felett, melyek az esküdtszékek elébe utalvák, a fönti négy törvényszék 
területén a pesti kir. törvényszéket'ruházta fel bírói hatósággal.

Az 1871. évi deczember 29-én 646/1. M. E. 1872. sz. a. kelt miniszteri ren
delet a 'pénzügyi bírói hatóságot a szabadkai, bajai, újvidéki és zombori törvény
székek területén, a szegedi kir. törvényszékre ruházta; az 1871. évi 1976/elii. 
sz. igazságügyminiszetri rendelet a vármegye területén egyelőre csak az óbecsei 
és kulai járásbíróságokat ruházta fel telekkönyvi hatósággal.

A  jogi és társadalmi élet rendjére és fejlődésére oly messze kiható 
fontosságú eme szervezési reformok életbeléptetésekor a szabadkai kir. törvény
széknek B író  Antal lett az elnöke, bíráiúl pedig Avadszky Euthym, Gzorda Béla, 
Krizsanits János, M olnár István, Orsai Vilmos, Sándor István és Vojnits Mihály 
neveztettek ki.
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A  bajai kir. törvényszék bírói kara, mely törvényszéket egyébként az 1876. 
évi április hó 15-én 1423/1. M. E. szám alatt a kir. elsőfolyamodású bíróságok 
újabb szervezése tárgyában kibocsátott kir. minisztériumi rendelet, a mellette 
felállított kir. ügyészséggel egyetemben 1876 május hó 31-ével megszűntette s 
egész területét a szabadkai kir. törvényszékhez csatolta.

Az újvidéki kir. törvényszék első elnöke Kovátsfy Alajos volt. Törvényszéki 
bírákúl a következők neveztettek ki 1872-ben : Alexits György, Jákobéi Sándor,
Jézdimirovits Milos, Perkovits Antal, 'Tatity Milutin, Vojtkó Frigyes és Zavisity 
Sándor. A  törvényszék mellett felállított kir. ügyészség vezetője : Oberknezevits 
Árkád kir. ügyész.

Az 1872-iki zombori kir. törvényszék elnöke Széchnyi József lett, ki aztán 
hosszú ideig, teljes 25 éven át vezette a vármegye székhelyének törvényszékét.
Az első bírói kar a következő tagokból állott : Gartner Ferenc, Groszschmidt 
Gábor, Klacsányi István, Kovácsfy Ágoston, M olnár István, Piukovits Ödön,
Sztojkovits Szaniszló ; valamivel későbben hozzájuk jött még Zsulyevits Döme. 
Törvényszéki jegyzők voltak ebben az időben : Bieliczky Kálmán, Pocskay 
Sándor és Walter Nándor.

A  zombori kir. törvényszék mellé felállított kir. ügyészség vezetője 1872-ben 
Teofánovics Sándor volt ; mellette működött, mint alügyész : Simíts Ernő.

Meg kell emlékeznünk e helyen a zombori kir. törvényszék területén szer
vezett négy járásbíróság vezető bíróiról is. Ezek pedig a következők voltak :
Zomborban : Simonovits Elek ; Apatinban : Knézy Zsigmond ; Hódságon : Virter 
Antal és Kulán : Drakulics Gábor.

Az ekként szervezett s a vármegye területén működő bíróságok körében 
később felmerült kisebb-nagyobb változások közt leglényegesebb az, hogy az első
folyamodású bíróságok újabb szervezése tárgyában kibocsátott s fentebb már 
ismertetett 1876-iki min. rendelet a szabadkai kir. törvényszék területén levő kún- 
lialasi járásbíróság egész területét innen elvéve, azt 1876 június hó 1-től kezdő- 
dőleg a kalocsai kir. törvényszék területéhez csatolta.

Bács-Bodrog vármegye területén ez időszerint három kir. törvényszék Mai szervezet, 
látja el a törvénykezés ügyeit az azok területén felállított kir. járásbíróságokkal 
együtt, ú. m. a zombori, szabadkai és újvidéki törvényszékek. Mindhárom a sze
gedi kir. ítélőtáblához, illetve kir. főügyészség területéhez tartozik ; bánya
bíróságuk : Fehértemplom, sajtó- és pénzügyi bíróságuk: Szeged. Némi kivétel 
csak az újvidéki kir. törényszéknél fordúl elő, mert az ahhoz tartozó józseffalvai 
és titeli kir. járásbíróságok területeinek sajtóbírósága nem Szeged, hanem 
ezekre nézve a sajtóügyekben a pancsovai törvényszék ítélkezik, nem esküdt - 
székileg.

A  zombori kir. törvényszék járásbíróságai a szervezés óta is ugyan
azok : Zombor, Apatin, Kula és H ódság; a szabadkai törvényszéké :
Szabadka, Baja, Bácsalmás, Topolya és Z en ta ; végűi az újvidéki tör
vényszékhez tartozó járásbíróságok : Újvidék, Józseffalva (Zsablya), óbecse,
Palánka és Titel.

I. A  zombori kir. törvényszék elnöke ez időszerint (1909) Eperjessy Béla dr., Zombori kir. 
ki 1906 óta vezeti a vármegye székhelyének törvényszékét. A  bírói kar a követ- torvén5rszék- 
kező bírákból á l l : Szondy Mátyás (kir. ítélőtáblái bírói czímmel és jelleggel) ;
Hetteszheimer Henrik (közp. vizsgálóbíró), Jusits Antal, Radány Péter, M ar- 
kowyth Lajos dr., Szedressy Ödön, Kovácsevics Caesar dr., Illés Sándor, Bayer 
Manó, Sebestyén Imre dr. és Lukácsy István. Törvényszéki jegyzők : Zsoldos 
Benő, Salgó László, Villy  Mihály, Berényi Antal dr., Dékány Zoltán dr., Dömötör 
Győző dr. ; joggyakornokok : Papp  Béla és Apczy Ernő dr.

A  zombori kir. ügyészség vezetője : Belényesi Popovits Aurél (kir. főügyészi 
helyettesi czímmel és jelleggel) ; kir. ügyész : Gr amiing Kornél.

A  zombori kir. járásbíróság vezető-járásbírája : Dömötör Pál (kir. ítélőtáblái 
bírói czímmel és jelleggel) ; járásbírák : Szántó Ferencz dr., Grüner Fülöp dr.,
Krausz Miklós dr., ; albíró : Somody János dr. ; jegyzők : Grumann Károly,
Hévizy József ; joggyakornok : Szondy István.

Az apatini kir. járásbíróság vezetője : Margitay Valér dr. kir. járásbíró ; 
albíró : Pásztor Géza ; jegyző : Korponay János.

A  hódsági kir. járásbíróság vezetője : Papp  József kir. járásbíró; járásbíró :
Keresztény Gyula ; jegyző : Tóth Gyula dr.
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A  Iculai kir. járásbíróság vezető járásbírája : Léderer Gusztáv (kir. ítélő
táblái bírói czímmel és jelleggel) ; járásbíró : Sinay Károly ; albíró : Petneházy 
János ; jegyző : Hampel Endre dr.

szabadkai kir. II. A  szabadkai k ir. törvényszék bírói személyzete ma a következőkből 
törvényszék. . Elnök: Dekker Gyula dr. Bírák : M arián  Miklós, Oláh Ferenc, Solty Károly 

dr., Emánuel Győző, Streliczky Antal, Salánky József dr., Ernuszt Gyula, Balogh 
Béla, Costan Miklós dr., Jóczits Milovád dr., Kindriss Gábor dr., Széli Pál, Weisz 
Aladár dr., Masz János dr., Bakuié Géza dr. ; albíró : Domány Ödön. Jegyzők : 
Farkas Sándor dr., Szabados Béla, Veress Béla, Sallay György dr., Morova 
Károly dr., Kiszely János, Bolváry Lajos, Bohuniczky Jenő dr., Szögyéni Gyula, 
Czeisz Lajos dr., Tormássy Lambert dr., Szkicsák István dr.

a) Szabadkai kir. járásbíróság. Vezető járásbíró : Polgár István ; járás- 
bírák : Berke Viktor, Csíky Imre, Gál Lajos dr., Hajnal József dr., Fábián Aladár 
dr., Demeter János dr. Jegyzők : Józsa Benedek és Pánczél Zoltán.

b) Bajai kir. járásbíróság : Vezető járásbíró : M ajor K á ro ly ; járásbírák : 
Temmer Jenő, Kosa Károly dr., Fülöpp  Gyula, Rácz Károly dr., Romáska Jenő. 
Jegyzők : Koschier Antal és Somkúti Sándor.

c) Bácsalmási kir. járásbíróság. Vezető járásbíró : Hetényi Pál dr., járás
bírák : Funták Gyula dr., Térjék Gábor dr., jegyző : N yiry  Béla.

d) Topolyai kir. járásbíróság. Vezető járásbíró : Mészöly István dr., járás
bíró: Jonka Kálmán; albírák: Reiter Rezső és Fülkey Ödön. Jegyző: Kihut János.

e) Zentai kir. járásbíróság. Vezető járásbíró : Matsik Szilárd ; járásbírák : 
Somogyi Mihály, Dobos Antal, Jakó Sándor, Kopp  István dr., jegyzők: Bodnár 
Gábor, Kiss Pál Ferencz és Legeza József.

A  szabadkai kir. törvényszék mellett működő kir. ügyészség vezetője : 
Winchler István dr.; ügyész : Papp  Sándor dr.; alügyész : ifj. Karácson Gyula dr. 

újvidéki kir. I I I .  Az újvidéki kir. törvényszék mostani elnöke : Gsarsch Dezső ; bírák :
törvényszék. Kálla i Béla dr. (kir. táblabírói czímmel és jelleggel), Ernst Ödön, Molnár Géza, 

Juhász Jenő, Szabó Imre, Vékey Zoltán, M olnár István, Zoltán Sándor dr,,Sántha 
Ármin és Fischer Frigyes dr. ; albíró : Fekete Pál dr. Jegyzők : Szabó József, 
Hajós Imre, Korény-Scheck Vilmos dr., Soós Imre, Welicha János, Medveczky 
Gyula, Moldoványi Géza dr.

a) Üjvidéki kir. járásbíróság. Vezető járásbíró : Rehák Ferencz (kir. ítélő
táblabírói czímmel és jelleggel); járásbírák : Wertheim Gyula, Waisz Ármin Tiva
dar; albírák: Zöld József Aladár és Oláh Miklós ; jegyzők : Beleszlijin Sztanimir 
és Farkas Lajos.

b) Zsablyai (Józseffalva) kir. járásbíróság. Vezető járásbíró : Gábris Endre ; 
albíró : Málirsch Károly ; jegyző : Nagyi ványi Fekete Zoltán dr.

c) Óbecsei kir. járásbíróság. Vezető járásbíró : Hetessy Kálmán ; járás
bírák : Ötvös János, K irics  Milivoj dr.; albíró : Horváth Géza ; jegyző : Wandl 
Rudolf.

d) Pálánkai kir. járásbíróság. Vezető járásbíró : Klébovich Sándor ; járás
bírák : Pető János dr. és Szeghy Lajos.

e) T ite li kir. járásbíróság. Vezető járásbíró : Lestyánszky Pál (kir. tábla
bírói czímmel és jelleggel) ; járásbírák : Petrovics László dr. és Zamaróczy István ; 
albíró: Wagner Károly dr., jegyzők : Gaál Ferencz, Uhlmann Kamilló és Ajváz 
Bogdán dr.

Az újvidéki kir. törvényszék mellett működő kir. ügyészség vezetője : 
Konyovits György dr.; kir. ügyész : Karácsonyi István ; alügyész : B ertinLajos dr.

A  vármegye területén most fennálló három törvényszék székhelyein a 
telekkönyvi hatóságot mindenütt az illető kir. törvényszék gyakorolja. A  nem 
törvényszéki székhelyen működő valamennyi kir. járásbíróság közűi egyedül a 
zsablyai (Józseffalva) kir. járásbíróság nincs telekkönyvi hatósággal felruházva, 
e tekintetben az a titeli járásbíróság területéhez tartozik.

*

ügyforgalom. A  vármegye területén működő kir. törvényszékek és kir. járásbíróságok
legújabb tevékenységi adataival is röviden foglalkozunk e helyen. Egyszerű, 
szürke számok, rideg statisztikai adatok alakjában, melyek azonban ívekre 
terjedő fejtegetés helyett is szemléltetőbben tárják élőnkbe azt a fokozott
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s időnként szinte lázas munkálkodást, melyet a bíróságok az igazságszolgáltatás 
gyors és zavartalan menetének biztosítása érdekében évről-évre kifejtenek.

A  zombori k ir. törvényszékhez az 1908. év folyamán összesen 35,777 beadvány 
érkezett, melyből polgári beadvány volt 16,520, bűnügyi : 5671 és telekkönyvi : 
13,586. A  mi már most a különböző ügyek részletesebb osztályozását illeti, a neve
zett törvényszéknél 1908-ban 1764 rendes polgári per volt folyamatban, a mely 
összeg némi emelkedést mutat az előző év i (1907) adatokkal szemben, a mikoron 
is 1757 volt a rendes polgári perek száma. A  többi ügyek a következőképen osz
lanak meg : polgári felebbviteli ügy 251 (284) *) ; egyéb polgári ügy : 367 (348) ; 
telekkönyvi per és ügy 7542 (8506) ; telekkönyvi beadvány, mint fentebb már 
láttuk : 13,586 (13,793) ; büntetőügyi vizsgálat : 328 (311); bűnvádi per : 286 
(176) ; büntető felebbviteli ügy : 186 (146). A  bűnügyek tekintetében tehát, 
mint látjuk, szinte szembetűnő az emelkedés.

A  mi azután a szabadkai k ir. törvényszéket illeti, ennek tevékenységéről a 
következő adatok tesznek tanúbizonyságot. A  törvényszékhez 1908. évben ösz- 
szesen 60,550 beadvány érkezett, és pedig : 35,875 polgári, 9663 bűnügyi és 
15,012 telekkönyvi beadvány. Nem  lesz éppen érdektelen, ha a tíz év előtti 
megfelelő statisztikai adatokat is ide igtatjuk annak jellemzéséül, hogy az ügy
forgalom m ily mértékben emelkedett egy decennium alatt. 1898-ban a beadvá
nyok összes száma 51,166-ot tett ki, melyből polgári beadvány volt : 24,898, 
bűnügyi beadvány : 11,606 és telekkönyvi ; 14,662.

A  szabadkai kir. törvényszék 1908-ik évi részletes ügyforgalmát illetőleg 
a különböző ügyek osztályok szerint ekként oszlanak Fmeg?: rendes polgári 
per volt 4437, m íg tíz év előtt (1898-ban) ugyané törvényszéken^3705 polgári 
per volt folyamatban. Polgári felebbviteli ügyek száma; H 1230 3 (857) 2) : 
egyéb polgári ügy: 533 (210); telekkönyvi per és ü gy : 10,954 (7906); bün
tetőügyi vizsgálat: 487 (479); bűnvádi p e r: 539 (1049); bűntető "felebbviteli 
ügy: 748 (268); az összes folyamatban volt ügyek száma tehát: 18,928j(14,474).

Az újvidéki k ir. törvényszékhez 1908. évben érkezett beadványok, perek 
és ügyek statisztikájának leglényegesebb adatait az alábbiak szerint ismertetjük. 
1908-ban összesen 50,267 beadvány érkezett, míg ugyanazok száma tíz évvel 
előbb, 1898-ban 31,879 volt. Részletezve e kétségtelenül jelentékeny mennyisé
geket, polgári beadvány volt azokból 30,762, szemben a tíz év előtti 13564-el; 
telekkönyvi volt 11,206 (11,808)3) ; büntető : 7648 (6042) ; sommás felebbviteli 
ügy pedig : 651 (465). A  mi az évi ügyforgalom részletesebb felsorolását illeti : 
a törvényszékhez 1908-ban összesen 6287 polgári per (közpolgári, házassági, 
váltó, kereskedelmi per) érkezett, míg 1898-ban ugyanezeknek összes mennyi
sége csak 2181 volt. Telekkönyvi beadvány érkezett 1908-ban : 11,206 (6802), 
míg a telekkönyvi peres ügyek száma : 7558. Polgári felebbviteli ügy (felebbezés, 
felülvizsgálat, felfolyamodás) összesen 651 (465) ; bűnvádi per első folyamodás
ban : 417 (639), másodfolyamodásban pedig : 480 (181).

Már csak eddigi kimutatásaink teljességének szempontjából, de meg ama 
körülmény minél] hathatósabb illusztrálása czéljából is, hogy e gazdag vár
megye nagy kiterjedésű, de nemzetiségektől bőségesen elárasztott területén 
szervezett járásbíróságok m ily lelkiismeretes buzgalommal és megfeszített 
szellemi erővel igyekeznek megvédeni és biztosítani a jogait kereső közönség 
érdekeit : ismertetnünk kell végezetül a három törvényszék területéhez tartozó 
kir. járásbíróságok legújabb ügyforgalmi statisztikájának megfelelő adatait is. 
Nem lévén elegendő terünk ahoz, hogy mind a tizennégy járásbíróság ügyfor
galmáról külön-külön is részletes kimutatást adhassunk e helyen, —  az egyes 
törvényszékek területén működő járásbíróságok tevékenységéről, —  a megfelelő 
csoportok szerint —  egy-egy összegezett kimutatást adunk.

A  zombori k ir. törvényszékhez tartozó zombori, apatini, hódsági és kulai 
járásbíróságok 1908. évi ügyforgalma általában a következő v o l t : Sommás per 
érkezett a négy járásbírósághoz összesen : 5458, míg az előző éven ugyanezek 
összes száma csupán 4758 volt. Egyezségi ügy volt összesen : 45 (52 )4) ; fizetési 
meghagyás : 1861 (1213) ; fizetéssi meghagyások tárgyában érkezett megkere

*) A  zárójel közé helyezett számok az 1907. évi adatokat jelentik. ,
*) A  zárójel közötti számok az 1898. évi adatokat jelzik.
3) A  zárójel közé helyezett összegek az 1898. évi ügyforgalomra vonatkoznak.
4) A  zárójel közötti számok az 1907. évi adatokat tüntetik fel.
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sések száma : 124 (141) ; örökösödési ügy : 1259 (1383) ; örökösödési biz. iránti 
ügy : 64 (43) ; anyakönyvi ügy : 1 (3) ; végrehajtási ügy : 4479 (3726) ; polgári 
m egkeresés683 (626) ; polgári vegyes ügy : 3971 (956) ; vétség- és kihágási ügy : 
2241 (2234) ; vizsgálóbírói ügyek : 11 (11) ; büntetőügyi megkeresés : 192 (199) ; 
büntető vegyes ügy : 1381 (561) ; telekkönyvi ügy : 11,815 (10,943).

1908-ban tehát e négy kir. járásbírósághoz összesen nem kevesebb, mint 
33,585 beadvány érkezett.

A  szabadkai kir. törvénykezés területén működő öt kir. járásbíróság (Baja, 
Bácsalmás, Szabadka, Topolya, Zenta) vonatkozó ügyforgalmi adatait szintén 
összesítve adjuk, egybevetve a tíz év előtti (1898-iki) ügyforgalom megfelelő 
adataival. 1908-ban a nevezett öt kir. járásbíróság összesen 14,478 sommás per 
érkezett, tehát csaknem kétszer annyi, mint tíz évvel azelőtt, mikoron is csak 
7337 volt az összes sommás perek száma. Egyezségi ügy volt 1908-ban : 22, 
1898-ben pedig : 18 ; fizetési meghagyás : 4183 (1502) x) ; fizetési meghagyások 
tárgyában érkezett megkeresés : 364 (193) ; örökösödési ü g y : 2256 (2895) ; 
örök. biz. iránti ügy : 166 (67) ; anyakönyvi ügy 3 (122) ; végrehajtási ügy : 
9778 (6115) ; polgári megkeresés : 1500 (644); polgári vegyes ügy: 12,941 (4979) ; 
vétség- és kihágási ügyek : 5323 (2810) ; vizsgálóbírói ügyek : 38 (596) ; büntető
ügyi megkeresés: 441 (4 4 1 ) ; büntető vegyes ü gy : 1367 (1412) és telekkönyvi 
ügy összesen 31,777 (24,801).

A  most elősorolt adatok szerint tehát az öt járásbírósághoz 1908-ban ösz- 
szesen 84,637, tíz évvel előbb pedig 53,930 ügy és beadvány érkezett.

Végűi álljon itt az újvidéki kir. törvényszékhez tartozó öt kir. járásbíróság 
(öbecse, Palánka, Titel Ú jvidék, Józseffalva [Zsablya]) általános ügyforgalmi 
kimutatása. E szerint 1908-ban az öt járásbírósághoz összesen 10,732 sommás 
per érkezett, míg 10 évvel előbb, 1898-ban, csakis 5426. Egyezségi ügy érkezett 
1908-ban 27, míg 1898-ban : 13. Fizetési meghagyás volt : 4196 (1271) 2) ; fize
tési meghagyások tárgyában érkezett megkeresés : 224 (102) ; örökösödési ügy : 
1246 (1425) ; örökösödési biz. iránti ügyek : 65 (43) ; anyakönyvi ügy 1908-ban 
egy sem v o l t ; 1898-ban ezek száma : 45 ; végrehajtási ügy: 10,923 (4572) ; pol
gári megkeresés : 1088 (419) ; polgári vegyes ügy : 8076 (3786) ; vétségi és ki
hágási ügy : 3042 (1374) ; vizsgálóbírói ügy 1908-ban szintén nem érkezett egy 
sem, 1898-ban ellenben : 333; büntetőügyi megkeresés : 294 (226) ; büntető 
vegyes ügy :  1578 (1115); telekkönyvi ügy : 28,435 (16,262). Az ügyforgalom 
rohamos emelkedésének e kimutatásban is kétségtelen tanúj ele az, hogy míg 
10 évvel előbb, 1898-ban, mind az öt járásbírósághoz összesen 36,412 beadvány 
és ügy érkezett, addig ez a szám 1908-ban már 69,926-ra emelkedett.

*

íme, ennyiben nyújthattuk rövid vázlatát a vármegyei törvénykezés 
múlt és jelen állapotainak. Kegyeletes visszapillantást a múltak küzdelmeire 
s lehetőleg beható és alapos áttekintést rohanva haladó korunk sokszor lázas 
tevékenysége felett.

H ogy a jövőről is szóljunk valamit : a zombori törvényszék, mely külső 
képében még mai napig sem szakadt el teljesen a vele hajdanán oly szerves össze
köttetésben álló vármegyétől, a mennyiben még ez időszerint is ennek pompás 
székházában látja el az igazságszolgáltatás lassan, de biztosan szaporodó teen
dőit : már a közel jövőben a hozzá tartozó kir. járásbírósággal és a mellette 
működő kir. ügyészséggel egyetemben külön igazságügyi palotába költözködik. 
Ha pedig a jelenben megindúlt s nagyobb szabásúnak mutatkozó mozgalom 
illetékes helyeken az óhajtott sikerekre fog vezetni : az 1876-ban megszűntetett 
bajai kir. törvényszék és ügyészség rövid idő alatt diadalmasan fog új életre 
kelni hamvaiból.

x) A  zárójelek között az 1998. évi adatok foglaltatnak.
2) A  zárójel között levő összegek az 1898. évi adatokat jelentik.
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Bagoly család 48.
Baja 290— 310.
Baja, az 1840-iki tűz 294. 
Baja-bezdáni csatorna 13.
Baja bíráskodása 446, 449, 458. 
Baja fekvése 290.
Baja fellendülése 292.
Baja hajóállomása 304.
Baja hanyatlása 293.
Baja határai 290.
Baja ipara 293.
Baja kereskedelme 293.
Baja kiváltságai 292, 294.
Baja testületéi 305.
Baja közigazgatása 310.
Baja közlekedése 293.
Baja közoktatása 306, 425, 426. 

427.
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Baja lakossága 290.
Baja leány vásár ja 302.
Baja mezőváros 292.
Baja neve 290, 291.
Baja pénzintézetei 310.
Baja sz. kir. város 294.
Baja társad, körei, egyletei 305. 
Baja, települései 292.
Baja urai 291.
Baja vagyona 310.
Baja vizei 290.
Bajai András 291.
Bajai család 291.
Baj esi család 121.
Bajmok 55.
Bajmok puszta 193.
Baka 67.
Bajsa 55.
Bakacs család 36.
Bakacs Tamás 57, 208.
Bakó család 36, 77.
Bakuié Géza dr. 460.
Bál 58.
Balassa család 121.
Báli család 58.
Bálintfalva 144,
Bálintkürte 144.
Bállá Aladár dr. 255, 256. 
Balogh Béla 460.
Balogh család 48, 143.
Balogh Ferencz 446.
Baloghy Ernő dr. 234.
Báncsai család 53.
Báncza 53.
Bánfi család 54, 91, 175.
Bánom major 162.
Baranyai Búzás János 428. 
Baranyay család 36, 131, 163. 
Bárány család 116.
Barák 8— 12.
Bariad 30.
Barladi család 30.
Bársony család 67 
Bartán vára 115.
Bartáni család 36, 84, 115, 120. 
Bata István Sándor 318. 
Báthori család 33, 141, 154, 

160, 163.
Báthori István 126.
Báti család 176.
Bátmonostor 56.
Battyán 60.
Bátor egyháza 43.
Batthyány József gr. 35, 78. 
Bayer Manó 459.
Bebencz család 48.
Becker Fülöp 151.
Becseháza 125.
Becsei család 42, 43, 56, 57, 59, 

83, 113, 119.
Beczásy Gyula dr. 310.
Bédi család 69.
Begecs 58.
Békatorok 67.
Békavár 105.
Beke család 53.
Bekey család 116.
Békova 71, 95.

Bekszói család 53.
Bekuni család 150.
Béla bara 8, 12.
Belányi család 71.
Béla puszta 103.
Bellán Mihály 81.
Bellántanya 81.
Bellocsis Bálint 309.
Bellyefalva 46.
Bellyéni család 101.
Belmajor 96.
Bencze Ferencz 205.
Bende Imre 250, 254, 301. 
Benye 84.
Beöthy Ödön 253.
Berecz család 121.
Béreg 59.
Berenthei család 92.
Berényi Antal dr. 459.
Berényi Béla 123.
Berezgely 79.
Berger Márk 152.
Berjegi család 58, 149.
Berke Viktor 460.
Berki család 101.
Berkovics Rezső 103.
Bernhart János dr. 310. 
Bernyakovics Anna 106. 
Bernyakovics család 100. 
Berszek 160.
Bért in Lajos dr. 460.
Besenyei család 116.
Besenyő 116.
Beszen 84.
Beter 125.
Beteri család 113, 125.
Bezdán 59.
Bezerédj István 310.
Bezerédy család 81.
Bezerédy Gyula 300.
Bezerédy Miklós 81.
Bieliczky Menyhért 457. 
Bieliczky Kálmán 459.
Bikity (lásd Bácsbokod.) 
Biliárd család 84, 106, 111, 119, 

131, 144, 146.
Birinyi család 71, 122, 124, 131, 

142, 145.
Bíró Antal 458.
Bíró (Borothi) család 149.
Bíró család 58, 136.
Bíró Károly 206.
Bíró (Szentlászlói) család 93. 
Bischoff Károly 310.
Bitó család 79.
Blászy János 428.
Blaskovits Lajos 235.
Bob 57.
Boda család 79.
Boda György 312.
Bodnár Gábor 460.
Bodony 144.
Bodonyi család 144 .
Bodor család 46.
Bodrog 116.
Bodrogh Mór 170.
Bodrogi család 101.
Bodrogi Károly 204.

Bodrogsziget 116.
Bodrog város 43.
Bod-Szt-Póter 43.
Bogojevo (lásd Gombos.)
Bogyán 65.
Bohuniczky Jenő dr. 460. 65. 
Bokrán 160.
Boldogasszonyfalva 65.
Bolygó család 93.
Bolváry Lajos 460.
Boncompagni hg. 92, 96, 303. 30>, 
Bor család 103.
Bornemisza család 78, 111, 136, 01» 

161.
Borócz 65.
Boron 101.
Boronypuszta 119.
Borót 149.
Borothi család 149.
Bortánypuszta 115.
Bory család 84, 93, 106, 121. 
Boschán Károly 303.
Both család 56.
Botos család 135.
Botka család 121.
Botra pa. 122.
Bozé 180.
Boziás 68.
Bök Antal 425.
Bőrszékgyár 103.
Brandecker Ferencz 91. 
Brankovics György 29, 71, 122,

124, 131, 142, 145.
Brankovics Iván 174.
Brankovics János 210, 213,

214, 226.
Brenovácski Jévó 281.
Bresztovácz (lásd Szilberek). 
Brezniczei család 144.
Brunszwik család 58, 99, 129,

130, 144, 145.
Brunszwik József gróf 130.
Bruck Árminná 234.
Brüll F. F. és társai 266. 
Bubánovics Szilveszter 248. 
Bucsányi család 131.
Budai család 116.
Buday Gerő 234.
Bukcsinovics 31, 33.
Bukin (lásd Dunabökóny). 
Bulkeszi 66.
Bunyeváczok 395— 407.
Buttler család 43, 130.
Bútorgyár 91.
Búza család 36.

Cavriáni F. L. gróf 130.
Chotek Hermanné gr. 130.
Chotek Rezső gróf 58, 81, 99,

129, 130, 144, 145, 172.
Chotek Ottó gróf 130.
Cothmann Antali 78, 80, 91,

94, 95, 99, 101, 102, 105, 120,
132, 135, 139, 151, 160, 179. 

Corvin János 55.
Costan Miklós dr. 460.
Csákán család 59, 136.
Csáky Imre gr. érsek 306.
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Csáky Miklós érsek 426. 
Csallóközi család 163. 
Csantavér 67.
Csantavér pa. 193.
Csányi Mátyás 143.
Csapi család 43, 47, 105. 
Csapó család 312.
Csarsch Dezső 460.
Császár (Aranyam) család 163. 
Császár család 139, 141. 
Császár Nándor 139.
Császka György 225, 235, 317. 
Császló 160.
Csátalja 68.
Csavajácz János 234.
Csávoly 68.
Cseh család 48, 55, 60, 70, 79, 

104, 105.
Cseh (Kéméndi) család 103. 
Csejtei család 55, 111.
Csekei család 54, 131,
Csente 105.
Csepcs 69, 149.
Csepcsi család 149.
Cser 79. g.J
Cseresnyés százados 309. 
Csereth család 103.
Cseretyós 77.
Cseri család 79.
Cséri Mihály 446. Jj 
Csernovics András 143. 
Csernovics Arzén 29, 174. 
Csernovics család 58, 96, 144. 
Csernovics Mihály 130. 
Cservenka 69.
Csicseri család 144.  ̂
Csicsovszki család 170. 
Csiszovszky Ferencz 106. 
Csigerdi család 133, 145.
Csík 124, 125.
Csík-ér 8.
Csikéria puszta 122. 194. 
Csikótelep (m. kir. áll.) 173. 
Csiky Imre 460.
Csillaghy család 139.-öj 
Csillaghy Sámuel, 139.
Csimor 67.
Csipcsi család 69, 77, 163. 
Csitár család 32. .-p 
Csizovszky Ferencz 68.
Csobai család 141.
Csókafalva 76.
Csókafői család 105.
Csókás család 93.
Csornai a lva  79.
Csornai! család 136.̂
Csonoplya 70.
Csonoplyai nagy mocsá  ̂ 12. 
Csörög 131. IffggTg 
Csőszapa 92.'^^^
Csukás család 136.
Csukát család 70, ' 71.
Csupor József Ádám 130, 243, 

244,' 450/1 k:
Csurog 71.

Czéhek^29,^31, 36, 44,^45, 48, 
60, 67, 70, 71, 83, 92, 94,

95, 103, 110, 114. 123, 130, 
133, 140, 141, 143, 144, 151, 
155, 162, 170, 171, 172, 173, 
176, 253, 254, 278,

Czeisz Lajos dr. 460. 
Czement-műkőgy ár 173.
Czerni Jován 181.
Czike 160 " í- jj £
Czintula család 121,
Czintula János 121. f
Cziráky Gyula 31, 89, 175. ]
Czirfusz Ferencz 309, 428. 
Czobor család 42, 57, 58, 59, 69, 

70, 77, 83, 84, 90, 111, 112, 
116, 120, 122, 135, 136, 149, 
161, 162, 176, 208, 291, 292. 

Czobor Imre gróf 291.
Czobor József gróf 291, 292. 
Czobor Márk Ádám 2 9 2 . ]  
Czobor-Szt.-Mihály 207.
Czorda Béla 458.
Czorda Bódog 203,1427,

Dabosi családT162.
Dál 54.
Dalárda 91, 103, 143, 163. 
Damjanovits János 214.
Darvas család 101.
Dautova (lásdT Dávod).
Dávod 72.
Déd 60.
Deibler János 446.
Dékány Zoltán dr. 459. 
Dekker Gyula 460.
Demcsa János 278, 281. 
Demeter János dr. 460. 
Demuth Gyula 309. •' 
Derecskey család 36.
Dernye 78.
Déronya (lásd Dernye). 
Dersanóczi család 77, 176. 
Derzsfalvy család 36.
Derzsy család 141. 
Despot-Szt.-Iván (Úrszentiván). 
Dessy Dezső dr. 258.
Deteri Orbán 243. '*• /-
Devecser 125. \
Devich Lajos 310.
Dilluvium 4.
D. M. K. E. 169,r 269.
Doba^ család 106, 163.
Dobó István 60, 105.
Dobogó család 103. ‘-i
Dobos Antal 460.
Dóczy család 55.
Domány Ödön 460.
Dombó család 113.
Domokosi család 36.H 
Dömötör Győző dr. 459. 
Dömötör Pál 235, 459. j 
Donoszlovits József 234. 
Dorman Pál 78.
Doroszlai család 32, 67, 78. 
Doroszló 78.
Dózsa-féle lázadás 208, 238. 
Drági család 81.
Drág 81.
Drakulics Gábor 459.

Dreschler-féle kereskedés 303. 
Drescher Gyula 305. 
Duboka-bara 8.
Duboka pa. 56.
Dubrovay János 458.
Dugógyár 103.
Dúló család 58, 77, 101.
Duna 13.
Dunabökény 79.
Dunacséb 80.
Dunagálos 81.
Dunagárdony 82.
Dungyerszky Bogdán 125. 
Dungyerszky család 101, 171. 
Dungyerszky Gedeon 101,

133.
Dungyerszky György 101. 
Dungyerszky Jása 152. 
Dungyerszky Lázár 81, 101, 
|-.fjl52.
Dungyerszky István 152.
Dús 77.
Dvornikovics család 84, 93,

106.

Éber Sándor 309.
Eczetgyár 112, 152.
Edényes virágtalanok 24.
Ede tanya 96.
Éghajlat 5.
Egres 101.
Egresi családi 101.
Egresity (Egri) János 110. 
Egyházhalmok 60.
Eisenhut Ferencz 234.
Él 58.
Előlegezési egyletek 66, 81, 130, 

145, 162.
Elves 91.
Emánuel Győző 460.
Emlősök 16.
Ernőd puszta 170.
Emusitz (lásd Ernőd pa.) 
Engelmann Adolf 29. 
Engelmann Zsigmond dr 29. 
Eperjessy Béla 235, 459.
E rdei növények 22.
E rdély i (A ran yam ) család 163. 
E rdély i család 70, 136. 
Erdély i G yu la  310.
E rdély  (Kém éndi) család 103. 
E rdőd i család 57. 
Erdőhivatalok  m. kir. 32, 79, 

140.
E rdőm eg 103.
Erem ity  Zsivén 110.
Ernst Ödön 460.
Ernuszt Gyula 460.
Ernuszt Zsigmond püspök 126. 
Erős 133.
Érseki udvarbirák 442.
Érti és Schmidt 91.
Érti és Schwerer 91.
Erzerumi Jakab 247.
Esterházy család 58, 112. 
Eszter 43.
Esztergomi János 71.
Etlényi Ferencz 121.
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Fábián Aladár dr. 460. 
Fafűrész 111.
Failutti Domonkos 301. 
Falcione Nándor dr. 234. 
Falkomér 160.
Faragó János 235.
Farkas (Doroszlai) család 78, 79. 
Farkas (Szentlászlói) család 93. 
Farkas Lajos 460.
Farkas Sándor dr. 460. 
Farkasvölgy 194.
Fauna 16.
Fehér Ádám 317.
Fehér János 317, 318.
Fehér Lőrincz dr. 310.
Fejér Gyula 235.
Fejes család 48, 150.
Fejes és Nagy 103.
Fekete (Aranyam) család 163. 
Fekete család 36.
Fekete Pál dr. 460.
Fekete (Szentlászlói) család 93. 
Fekete Zoltán dr. 460. 
Feketics (lásd Bácsfeketehegy). 
Félegyháza 80.
Felity puszta 35.
Felsőkabol 82.
Felsőkovácsgyöp 96. 
Felső-Major 96. 
Felső-ítoglaticza puszta 93, 99. 
Felsősári (lásd Sáripuszta). 
Felsőszentiván 82.
Felsőtanyák 103. 
Ferencz-csatorna társulat 134. 
Ferenczi (Kéméndi) család 103. 
Ferencz-József zsilip-telep 60. 
Férgek 18.
Fernbach Antal 162.
Fernbach Antalné özv. 56, 162. 
Fernbach Bálint 159.
Fernbach család 99.
Fernbach József 56, 134. 
Fernbach Károly 71, 234, 235. 
Fernbach Károlynó 234. 
Fernbach Péter 162, 235. 
Flatt Endre 192, 250.
Figedy család 36.
Filipova (lásd Szentfülöp). 
Fischer Lipót 29.
Fischer Mihály dr. 235. 
Fischer Sámuel 300.
Fizi család 116.
Flóra 18— 24.
Flórapuszta 43.
Főbenjáró bűnök 446.
Fodor család 33, 36, 69. 
Földes család 116.
Földi család 111.
Földmívelő egyesületek 36, 44, 

45, 48, 53, 59, 66, 72, 78, 81, 
82, 83, 91, 95, 112, 119, 134, 
141, 142, 146, 152, 153, 160, 
162, 163, 169, 170, 172, 173, 
174, 175, 179.

Földmíves iskola 29, 416. 
Földvárak 31, 44, 72, 78, 89, 

106, 111, 133, 135, 141, 142, 
145, 155, 160, 163, 176, 180.
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Földváry család 111, 161.
Fonó 160.
Fonókák 343, 373.
Forrai Andrásné 130.
Forgách család 29.
Forró család 93, 131.
Franki István 427.
Frankovics Mihály 219.
Fráter család 66.
Fratricsevits János 318. 
Frigyes Frigyes dr. 460.
Fuchs Lajos 103.
Függetlenségi körök 44, 60, 72. 
Fülkey Ödön 460.
Funták Gyula dr 460.
Fülöpp Gyula 460.
Fúró Lajos 149.
Futaki család 111, 125, 126, 

149.
Füzesek növényei 22.

Gaál Ferencz 204, 460. 
Gabriáni (gróf) család 99. 
Gábris Endre 460.
Gádor 83.
Gágity Milán 125.
Gajdobra (lásd Szépliget). 
Gákova (lásd Gádor).
Gál Lajos dr. 460.
Gál Péter 303.
Gara 83.
Garay család 33, 43, 44, 48, 

53, 54, 66, 67, 72, 80, 81, 
96, 111, 112, 113, 125, 126, 
131, 133, 144, 145, 152, 154, 
163, 171,

Garé 91.
Gardinovácz (lásd Dunagár- 

dony).
Gartner Ferencz 459. 
Gassner-féle festőgyár 266. 
Gatti Mihály 84.
Gavanszky és Alexievits 152. 
Gavriáni család 58, 101. 
Gazda-egyesületek (lásd Föld- 

in ív. egyesületek).
Gazda körök (1. Földmív. egye

sületek).
Gazdasági gépgyár 103. 
Gazdasági iskolák 416. 
Gbelányi család 71, 101, 125, 

161.
Gehring Ede 235.
Gémes család 109.
Gemza András 427.
Gépgyárak 70, 173.
Gerber és Hack 103.
Gerber Miklós 151.
Gerber Nándor id. 123.
Geréb család 30, 36, 82, 101,

134.
Gerecs 175.
Gergely 83.
Geológiai viszonyok 2. 
Gergelyi család 83.
Gesztely család 101.
Geszti család 43, 59, 68, 93, 104, 

105, 120, 131, 142, 145, 312.
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Geszti Lőrincz 312.
Geyer család 70.
Geyer Henrikné 56.
Geyer István id. 173.
Geyer István ifj. 173.
Glásser Ádám 103.
Glásser János 56.
Glásser Márton 103.
Glásser Vilmos 103.
Glozsán (lásd Dunagálos). 
Göbölyjárás 43.
Göböljárás puszta 109.
Göd 81.
Gombák 24.
Gombkötő család 109, 124, 144, 

151, 176.
Gombkötő Lőrincz 274. 
Gombos 89.
Gombos Dezső dr. 124. 
Gombos Gábor 68, 92. 
Gombos István 89.
Gombos puszta 89.
Görög László és társai 284. 
Goszpodince (lásd Boldogasz- 

szonyfalva).
Gőz- és mümalmok 30, 41, 42, 

48, 68, 70, 81, 91, 95, 96, 
103, 106, 112, 123, 136, 145, 
151, 152, 153, 162, 171, 173, 
284, 318,

Gőzesztergagyár 103.
Gőzfürdő 173.
Gőzfürész 152.
Gőző 36.
Gőztojásköltő 103. 
Grassalkovich 31, 42, 57, 80, 

84, 111, 112, 149, 161, 176, 
217, 292.

Grabovácz 31.
Gramling Kornél 459. 
Grauaug-féle gyár 301.
Gráber Gyula 159.
Gráber Miklós 159.
Greguss Aurél 310.
Gregus Tamás 427.
Gromon család 65. 175. 
Gromon Dezső 175, 310. 
Gromon Zsigmond 175. 
Groszschmidt Gábor 459. 
Grubasevity puszta 114. 
Grumann Károly 459.
Grüner Fülöp dr. 459.
Gubitza Kálmán 109, 115, 119, 

233, 417,
Guganovics József 103. 
Gunáros 113.
Gúnya család 32.
Gúnynevek 349.
Gyantái család 162. 
Gyapiufonógyár 91, 103. 
Gyapotfalu 60.
Gyele család 116. 
Gyermekjátékok 348, 358. 
György A. Mór 204. 
Györgyén pa. 193..
Győrfi család 103, 116.
Györki család 96. 
Györgypuszta 120.



Betűsoros név- és tárgym utató. 469

Győry Ferencz gróf 233.
Gyula család 115.
Gyulai család 60.
Gyurgyevo (lásd Sajkásgyörgye) 
Gyuristiy György 236. 
Gyurisity János 110.

Haas és Deutsch 160.
Hadik András gróf 129, 130, 

145, 172.
Hadik (gróf) család 99, 129. 
Hadzsi János 170.
Hadzsics János 269.
Hajnal család 121.
Hajnal József dr. 460. 
Hajósegylet 169.
Hajós Imre 460. 
Hájszentlőrincz 159. 
Haladó-körök 56, 173, 174. 
Halak 17.
Halálbüntetések 446, 453. 
Halasi Gyula 428.
Halbrohr Adolf 195.
Halm család 106.
Halmos 122.
Halottcsókolás 451. 
Hammerschmidt család 43. 
Hampel Endre dr. 460. 
Haraszti család 70, 72, 84, 104, 

312.
Harsány 80.
Hartmann és Cohner 195. 
Hatvan család 54.
Hauke Imre 236.
Hauser Mór dr. 300.
Haverda Mátyás 427. 
Haynald Lajos érsek 226, 235, 

253, 317, 425.
Házi ipar 370, 393, 401. 
Hechtl József dr. 310. 
Hegedűs Aladár dr. 310. 
Hegedűs József 302.
Heincz Albert 134.
Heincz Kálmán 236.
Heinrich Alajos 99.
Heinrich család 99.
Heinrich Ferencz 99.
Heller Rikárd 306.
Henrika major 172.
Henrika pa. 130.
Herczeg család 57, 59, 72, 83, 

84, 89, 90, 116, 119, 120,
176, 312,

Herczegszántó 89.
Herczfeld örökösök 303. 
Hermáim Ferencz 53. 
Hermann Kérész tely 45, 103. 
Hernyefalva 160.
Hernyék 80.
Hetényi Pál 460.
Hetes 46, 116.
Hetessy Kálmán 460. 
Hetteszheimer Henrik 459. 
Hetzel Henrik és társa 173. 
Hetzel Jakab 173.
Heves család 103.
Hóvizy József 459.
Hidegkúti család 32, 78, 79.

Hímesegyház 56.
Hiteles helyek 435.
Hódság 91,
Holub Mátyás 428.
Homok 3.
Homoki növények 22.
Horvát (Aranyam) család 163. 
Horváth (Csepcsi) család 69. 
Horváth család 120, 292. 
Horváth (Drági) család 82. 
Horváth Hlapsityi ) család 175. 
Horváth (Iregi) család 163. 
Horváth (Szalatnyai) család 84, 

93.
Horváth Géza 460.

. Horváth Imre 120.
Horváth József 235.
Horváth Mihály 139.
Horváthi család 53.
Hullatag 141.
Hungária kendergyár 174. 
Hunyady Imre gróf 65. 
Hunyady Imréné (gr.) 175. 
Hunyadi János 160, 182. 
Hurkusz 160.
Huszágh István 318.
Huszár Károly és Elek 139. 
Hüllők 17.

Idecski család 82, 101, 133, 180. 
Ifjúsági egyletek 56, 89, 141. 
Ihos család 101.
Illés Sándor 459.
Ilmamajor 111.
Imreszállás 96.
Ipar és kereskedelem 196, 228, 

229, 250, 253, 357, 394. 
Ipariskolák 416.
Iparoskor 103.
Iparosegyesület 144.
Ipoly kéri család 90.
Ireg 163.
Iregi család 163.
Irizset pa. 122.
Irmovamajor 172.
Irmova pa. 130 
Irodalmi Társaság 233.
Irugdi család 149.
Iskolák (lásd Közoktatás) 
Istenítélet 440 
István herczeg 188.
Ivács család 163.
Ivanacska bara 12.
Ivánfalva 116.
Ivánkamajor 96.
Ivánka puszta 96.
Iványi István 204.
Izdenczi Benedek 126.

Jakabfalva 79.
Jakabfalvi család 79.
Jakó Sándor 460.
Jákobéi Sándor 459.
Jámbor Pál 204, 427.
Jamcsich István 426.
Jánosi 83.
Janovich Gyula 235. 
Jankovácz (lásd Jánoshalma.)

Jánoshalma 91.
Jánostelek 96.
Jankóvich Aurél 310. 
Jankovics János 254.
Jankóvics József 427.
Járások 25.
Járek (lásd Tiszaistvánfalva.) 
Jéggyár 123.
Jegricskabara 8.
Jelenei család 92.
Jellasics 253.
Jezdimirovics Milos 459. 
Jezovacz bara 12.
Joó család 48, 93. 103.
Jóczits Milovád dr. 460.
Jókai Mór 235.
Jonka Kálmán 460 
Jószich Péter 423.
Józich Gyula 236.
Józsa (Aranyam) család 163. 
Józsa Benedek 460.
Józsa család 43.
József II. 187. 218.
József háza 69.
Józsefmajor 162.
József szállás 41.
Jovánovics Vincze 247.
Juhász Jenő 460.
Julinácz család 72.
Juliskaháza 41.
Jusits Antal 459.

Kádár János 418. 
Kahlbrummer család 41. 
Kajánd 84.
Kajándi család 84, 93.
Kakadi család 146.
Kakas család 165.
Kákát 146.
Kákonyi család 90.
Kakucs 176.
Kállai család 106.
Kállai Béla dr. 460.
Kalapgyár 103.
Kalmár István 139. 
Kályhagyár 284.
Kamarás 154 
Kamaristye vadászlak 48. 
Kamuthi család 109.
Káplán 33.
Kapocsi család 78.
Kapolcs 54.
Kapolcsi család 36,54.
Kápolna major 96.
Karácson Gyula dr. 460. 
Karácsonyi István 460.
Karani család 94.
Karankoria bara 12.
Kárász Miklós 110. 
Karavukova (lásd Bácsordas.) 
Kardos Ignácz 424.
Karlicza 115.
Károlymajor 162.
Kaszás család 83.
Kaszinók 32, 36, 41, 48, 55, 70, 

72, 91, 93, 112, 134, 140, 141, 
146, 151, 153, 155, 160, 170, 
174, 175, 179.

24*
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Kászonyi cs. 139.
Kath. egyletek, körök :

32, 45, 48, 55, 65, 72, 80, 81, 
83, 89, 90, 91, 93, 103,̂ 106, 
112, 113, 143, 164, 169, i] 172, 
175, 179.

Katona család 92.
Káty 94.
Kátyi család 95.
Katymár 92.
Kauliczi és Stefanovics 254. 
Kauser János 152.
Kecskés 105.
Kelebia puszta 194.
Kelébiai tó 11.
Kelcz család 93.
Kóménd 103.
Kéméndi család 53, 141. 
Kemény család 105, 116. 
Kendergyár 112, 153, 174, 
Kenderesi család 141.
Kénes fürdő 123.
Kenyeres 160.
Kepes család 133.
Keresmény 101.
Kercsményi család 101, 125.J 
Kerek 46.
Kereked 91.
Kerekedi család 91.
Kereki család 46.
Kerény 94.
Kereskedők egyesülete 174. 
Keresk. tanoncziskolák 416. 
Kereskedelem 357.
Keresményi család 163. 
Keresztelési szokások 330, 360, 

366, 372.
Keresztény Gyula 459. 
Keresztes család 143.
Keresztesi család 36, 103. 
Keresztúri család 46, 54, 65, 

71, 89, 101, 154.
Kéry család 42, 43.
Kernyája (lásd Kerény.)
Kertek növényei 20.
Késmárky Béla 234.
Keszi család 48, 174.
Kétfülű 113.
Kétház 90.
Kétvilla 125.
Ketvillova pa. 122. ■
Kigyós-folyás 8. 
Kiházasitó-egyesületek 67. 68, 

95, 100, 139.
Kihut János 460.
Kijevics család 121.
Kilbinger Ferencz 306.
Kindriss Gábor dr. 460.
Királyi törvényszék 458.
Király (Paksai) család 174. 
Király Sándor dr. 318.
Kirics Milivoj dr. 460.
Kirilovics és Jakobb 103.
Kis (Beriszlói) család 83. 
Kis-Bresztovácz 31.
Kishegyes 95.
Kis-Irmova 144.
Kis-Kandlia 31.

Kiskér 96.
Kisoroszok (lásd ruthének.) 
Kis-Polák család 125.
Kiss (Besenyői) család 116. 
Kiss (Doroszlai) család 32,^54, 

79, 91, 141.
Kiss Pál főparancsnok 253. 
Kiss Pál Ferencz 460.
Kiss Péter 102.
Kissztápár puszta 134. 
Kisszállás 96.
Kiss József mérnök 174.
Kiss Károly 96.
Kisvárdai család (lásd Várdai) 
Kiszács 96.
Kiszely János 460.
Klacsányi István 459. 
Klamarik János 428.
Klebovich Sándor 460.
Kleiner és Wenczel 103. 
Kleiner József 417.
Klein Ferencz 149.
Klenovácz 172.
Kletics pa. (lásd Nádmező.) 
Klisza 115.
Klobusiczky Ferencz érsek 426. 
Knézy család 121.
Knézy Zsigmond 459.
Koboli család 29.
Kocsis János 310.
Kóczgyár 171.
Koczkár Zsigmond 255.
Kókai család 312.
Koller Dezső 310.v 
Koller Imréné 305. 
Kolity-sziget 48.
Kolmár József 428.
Kolovrat tó 12.
Kölpény 100.
Kollut (lásd Küllőd.)
Koluti család 42.
Koma család 103.
Komjáthy család 43, 84. 
Konrád János és társa 32. 
Konyovits György dr. 460. 
Konzervgyár 266.
Kopp István dr. 460. 
Korény-Scheck Vilmos dr. 460. 
Kórház 179.
Korog 111.
Korogi család 89, 104.
Kórogyi család 68, 154. 
Koronay család 41.
Koronay József 139. 
Koronakerület 447.
Korpády család 58.
Korponay János 459.
Korvin János 36, 44, 46, 54, 56, 

67, 82, 103, 106, 113, 126, 131, 
134, 154, 169, 181,

Kosa Károly dr. 460. 
Kosárfonás 31.
Koschier Antal 460. 
Kossuthfalva 99.
Kossuth Ferencz 235. 
Kossuth-föld 179.
Kosztics Lázár dr. 234. 
Kosztolányi Árpád dr. 417.

Kosztonosics György 103. 
Kovách (Rigyiczai és Horti) csa

lád 146.
Kovács család 41.
Kovacsevics Caesar3dr.r459. 
Kovacsevics Radivoj 29. 
Kovács Ferencz plébános 123, 

124.
Kovácsfy Ágoston 459. 
Kovátsfy Alajos 459.
Kovacsics család 41.
Kovács Imre 146.
Kovácsy család 121.
Kovalszky Lajos 428.
Kovil (lásd Felsőkabol.) 
Kovilszentiván (lásd Sajkás- 

szentiván.)
Kozma család 69.
Kozma László 233, 234. 
Kozmay család 41.
Kő 57,
Kőégető 175.
Kőkút 125.
Kőkút pa. 122.
Kölesrév 80.
Kőműves Lőrincz 165. 
Königstaedtler testvérek 266. 
Körmendy család 121.
Kőrös-ér 8.
Körtés 101.
Kőszegi-féle gyár 301. 
Kötélgyárak 81, 91,^133 
Kövér család 67.
Kövesdmajor 43.
Középiskolák 426— 430. 
Középkovácsgyöp 96. 
Közjótékonyságú egyesületek. 

140.
Közmondások 348, 369. 
Közoktatás 230, 249, 250, 253, 

260, 268, 306, 412— 430. 
Községek 25— 180.
Kraitz Lajos 235.
Krakó 160.
Kramer és Halm 103.
Krausz Miklós dr 459.
Kray család 170.
Kriszhaber Simon 96. 
Krivája-bara 8.
Krizmanics Imre 234.
Krizsanics János 450.
Krump Vilmos 234.
Krusevlya (lásd Körtés.) 
Kruspér Pál 132, 172.5,1 
Kubinszky Mihály 425.
Kucsitai család 131.
Kuczora 102.
Kuczura (lásd Kuczora). 
Kuczuran Gábor és István 130. 
Kula 102.
Kulpin (lásd Kölpény.) 
Kuluncsics család 121. 153. 
Kunbaja 41, 103,
Kún család 36, 312.
Kún Mihály 312.
Kupuszarevics Lyubomir 235. 
Kupuszina (lásd Bácskertes.) 
Küllőd 104.
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Küllődi mocsár 82.
Kürt 154.
Kürti család 154.
Laczkó János 105.
Laczkovics Károly 318. 
Lajospuszta 43.
Lak 58.
Lakodalmi szokások 333— 337, 

359, 365, 373, 374, 375, 391—  
393, 402, 408, 411.

Laki család 312.
Lakner István 310. *
Lakóczi család 111.
Lality (lásd Liliomos.) 
Lallosevics János dr. 234. 
Sándormajor 43.
Láng Gyula 236.
Láng Mátyás 427.
Lapsova 31.
Laráczpuszta 43.
Latinovits Aurélia 425.
Latinovits Benjámin 454. 
Latinovits család 43, 103, 106. 
Latinovits Dániel 43.
Latinovits Ernő 43,
Latinovits Frigyes 43. 
Latinovits Gedeon 43. 
Latinovits Géza 43, 233. 
Latinovits Illés 43.
Latinovits István 43.
Latinovits János 43, 93, 417. 
Latinovits József 43, 93. 
Latinovits Miklós 43.
Latinovits Pál 43, 234. 
Latinovits Péter 43, 106. 
Latinovits Sándor 93.
Latinovits Szaniszló 236.
Laux Péter 30.
Leány vásár 228, 372.
Léderer Gusztáv 460.
Legeza József 460.
Leletek 32, 42, 45, 53, 56, 58, 

67, 70, 91, 93, 95, 144, 151, 
160, 164, 175, 179.

Lelbach Ádám 103.
Lelbach család 70, 99.
Lelbach János 56.
Lelbach Károly 56.
Lelbach Károly Örökösei 155. 
Lelbach Krisztina 43.
Lelbach László dr. 103.
Lelbach Péter 56, 103.
Lénárth Máté 310.
Lengyel 133.
Lengyeli család 133, 136. 
Lestyánszky Pál 460.
Lévai család 70.
Levantei kor 4.
Lichtneckert József és társai 55. 
Liliomos 105.
Limán mocsár 255, 256, 257, 
Lipkovics Márton 446.
Lipót I. 246.
Lipót II. 187.
Lók (lásd Sajkáslak).
Listyevity Titusz 236.
Lombos Alfréd 235.
Loósz István 204.

Loránd család 149.
Lósi család 112.
Losonczi család 94.
Lobi Jakab 134.
Lősz 3.
Lövészegylet 48, 91, 179. 
Ludas puszta 194.
Ludas tó 11.
Lugas 36
Lukácsy István 459.
Lutrov 175.

Mach János 318. 
Machadonyai család 94. 
Machmer Fülöp ifj. 103. 
Machmer Lajos 171.
Mácsa 141.
Macsal 54.
Macsali család 54.
Macsó család 54.
Máda puszta 96.
Madarak 17.
M adaras 106.
Madarászpuszta* 43.
Magassági viszonyok 2. 
Magyar (Aranyam) család 163. 
Magyar család 43.
Magyar István és tsai 92. 
Magyarkanizsa 311— 319. 
Magyarkanizsa címere 318. 
Magyarkanizsa egyesületei 318. 
Magyarkanizsa fejlődése 317, 

318.
M agyarkanizsa ipara  318. 
M agyarkan izsa jö vő  tervei 318. 
M agyarkanizsa k iváltságai 312. 
M agyarkanizsa lakosai 318. 
M agyarkanizsa m ezőváros 317. 
M agyarkanizsa neve 311. 
M agyarkanizsa pénzintézetei318 
M agyarkanizsa r. t. város 318. 
M agyarkanizsa tanintézetei 317. 
M agyarkanizsa tiszai h íd ja 318. 
M agyarkanizsa története 311. 
M agyarkanizsa urai 312. 
M agyarkanizsa vizei 318. 
M agyarkanizsa 1848— 49-ben 

317.
M agyar kör 48.
M agyarok  320— 354.
Magyar Pál 311, 312. 
Maholány család 112. 
Majerhofer Ferdinánd 192. 
Major Károly 460.
Majthényi Mária Anna 130. 
Malirsch Károly 460 
Mamuzsics Lázár 203, 205. 
Mandik András 427.
Mandra puszta 35.
Márfi család 81.
Márffy Katalin 146.
Margalits Ede 429.
Margitay Valér dr. 459.
Marhárt család 30, 43, 53, 58, 

77, 80, 90, 91, 122, 125, 131, 
133, 135, 136, 149, 154, 161, 
162, 171.

Marián Miklós 460.
Mária major 130, 172.
Mária Terézia 186, 244, 245 

278.
Mária Terézia-város 188.
Mária Theresiopolis 186. 
Marinkov Szvetozár 152. 
Markcsikits István 30.
Markos család 58, 136, 149. 
Markovics család 210. 
Markovics József 218. 
Markovics Márk 214 
Markovics Mátyás 214. 
Markovics Szimó 29. 
Markowyth Lajos dr. 459. 
Marodits Axent 30.
Maróthy család 33, 36, 47, 48, 

60, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 90, 
91, 95, 115, 116, 120, 136, 
141, 144, 150, 154, 160, 162, 
163, 176.

Masz János dr. 460.
Martin Tivadar 235.
Martonos 109.
Mateovics (lásd Mátételko) 
Mátételke 111.
Maticza 247, 269.
Mátrai Lajos 225, 233.
Matsik Szilárd 460. 
Mattyasovszky család 139. 
Mattyasovszky László 458. 
Matucsinai család 136, 162. 
Mátyás Alajos 243.
Mátyás király 181.
Mátyásmajor 96.
Matyókszállás (lásd Mátyás

major.)
Mátyus család 121.
Mazalócz 79.
M edákovics Dániel 254. 
Medenczés 131.
Medjessi T ivadar 247. 
M edveczky G yu la  460.
Megyei bíráskodás 436.
Megyesi Ferencz 427.
M élykút 112.
Mendei család 46.
Merkovics Márk 136.
Mérő Ignácz 234.
Mértékletességi egylet 152. 
Mészégetők 70, 140, 152, 173. 
Meskó László 310.
Meskó Ottó 310.
Messinger Jakab 174. 
Mesterházy Kálmán 205. 
Mészáros Nándor 427.
Mészöly István dr. 460. 
Meznerics Ferencz 423. 
Mezőgazdaság 357.
Mezőgazd. szeszgyár 96.
Mialtro Jakab 418.
Mihalyovszki család 109. 
Michels-féle gyár 133.
Michalek család 71, 101, 161. 
Mikei család 105.
Miklós háza 162.
Militics 112.
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Milkó Izidor 204.
Milkó Vilmos és fiai 318. 
Milojkovics család 68, 84,, 93, 

96, 112, 146, 175.
Mindszent 54.
Miske 93.
Miskei család 93.
Mocsári növények 21.
Modor Géza dr. 306, 310. 
Modes János 235.
Módis család 103.
Mohok 24.
Mohol 113.
Moldoványi Géza dr. 460. 
Molnár Géza 460.
Molnár Gyula 204.
Molnár István 458, 459, 460. 
Molnár Károly dr. 45.
Molnár Mihály dr. 310. 
Molnosfalu 133.
Monházi család 116.
Monostori család 13, 33. 
Monostorszeg 113.
Morova Károly dr. 460. 
Mosorin (lásd Mozsor). 
Moszatok 23.
Mosztonga bara 8, 41.
Mozsor 119.
Mukics János 192, 206. 
Munkás-egylet 109. 
Munkásvédő-szövetség 173. 
Müller József 149.

Nádalja 119.
Nádasdy Leopoldné 130. 
Nádasdy Pál gróf 243, 446. 
Kádmező pa. 78.
Nádori bíráskodás 436. 
Nagyalpár major 172.
Nagy Antal kuruczvezér 126. 
Nagy (Aranyam) család 163. 
Nagy-Báncza 66. 
Nagybaracska 119.
Nagy (Besenyői) család 116. 
Nagy (Boroti) család 149. 
Nagy (Cseretyési) család 77. 
Nagy (Csimori) család 67. 
Nagyfény puszta 193.
Nagy (Jobbágyi) család 83. 
Nagy József 428. 
Nagy-Kandlia 31.
Nagy (Kéméndi) család 103. 
Nagy (Rétházi) család 91. 
Nagylucsei család 133.
Nagy Mihály 317.
Nagy (Örösi) család 133.
Nagy (Szentlászlói) család 93. 
Nagy völgy 80, 113.
Nagyvölgyi család 36, 43, 69, 

77, 80, 92, 105, 115, 120, 
133, 162.

Navratil Imre dr. 83.
Negven 105.
Negyes szállás (lásd Imreszállás) 
Nehem család 99.
Nehem József 129, 130. 
Nemegyei Bódog 220.

Nemesmilitics 120.
Nemessányi Adél 424.
Németh János 309.
Németek (lásd svábok).
Németi család 60, 115. 
Németszeghy család 41. 
Nemsace puszta 151.
Nemti 91.
Nemzetiségek 320, 323. 
Népdalok 346— 348.
Népiskolák 412— 426. 
Népköltészet 346, 358, 368.
Népkönyvtárak 417.
Népkörök 44, 45, 55, 60, 72, 

100, 103, 143, 152, 175. 
Népmesék 353, 354, 369, 376, 

377.
Népmondák 346. 
Népnevelő-egyesület 83.
Népraj z 320— 411.
Népviselet 328, 329, 356, 364, 

365, 370, 398, 401, 408. 
Neumayer György 91.
Niczk család 77, 176.
Niczky György gróf 220. 
Novák Péter 426.
Novoszello (lásd Bácsújlak). 
Nőegyletek 152, 170.
Nőrablás 452.
Növényzet 18— 24.
Nyakazó család 93.
Nyavalyád 85.
Nyelvjárás 350— 353, 356. 
Nyiry Béla 460.
Nyíri család 101.

Óbecse 122.
Oberhof (lásd Felső-Major), 
Oberknezevits Árkád 459. 
Oberlánder Fülöp 174.
Öblíts Márk 235.
Obrovácz (lásd Borócz). 
Ódongókút 96.
Odry András 139.
Odry család 121, 139.
Oduyer József gróf 130. 
Odvard 105.
Ófalu 160.
Offenheimer 136. j  
Ofner Ignácz 29.
Ófutak 125.
Ókanizsa 317.
Ókér 131.
Oláh család 36, 44.
Oláh Ferencz 460.
Oláh Miklós 460.
Oláh (Ripaki) család 81, 91. 
Ólegyen 43.
Ollár család 149.
Ólomhegy 2.
Olvasó-egyesületek, körök 29, 

30, 36, 41, 44, 45, 48, 53, 
55, 56, 60, 65, 67, 72, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 92, 
93, 94, 96, 100, 102, 103,
106, 112, 113, 119, 120, 131, 
136, 140, 143, 145, 146, 150, 
151, 152, 154, 160, 162, 164,

169, 170, 172, 173, 175, 176, 
179, 180, 417.

Olvasókör 219, 223.
Ómoravicza (lásd Kossuthfalva) 
Ópalánka 131.
Ópalánkai szállások 133.
Orczy báró (család) 44, 57, 84, 

92, 96.
Orczy Lőrincz báró 292. 
Ordódy család 70, 71. 
Oromvég tanya 29.
Oroszlányi család 90.
Orsai Vilmos 458.
Országh család 105.
Ósóvé 133.
Ostor gyár 103.
Ostorka 111.
Ószivácz 134.
Ósztapár (lásd Sztapár). 
Osztrozaczky család 68, 106. 
Osztrozaczky Imre 446. 
Ottómajor 172.
Ottótanya 130.
Óverbász 135.
Ozorai család 106.
Ők (Ewk) 46.
Önsegélyző és segély-egyletek 

55, 69, 79, 96, 100, 112, 113, 
122, 141, 145, 152, 169, 171, 
174, 176, 179, 180. 

Öntés-talaj 7.
Öregmajor 111.
Örösi család 133, 161.
Őr szállás 135.
őshalmok, őstelepek 31, 44,

58, 72, 106, 111, 112, 113, 
115, 123, 136, 140, 142, 143, 
145, 149, 150, 155, 160, 164, 
172, 175, 176, 179, 180, 

ősi (Kéméndi) család 103. 
Ötvös János 460.

Pacs-ér 8.
Pacsér 136.
Paka 60.
Pákái család 60, 70, 116. 
Palánka 140.
Pál család 121.
Pálffy család 55.
Pálfy Miklós 84.
Páli 58.
Palicsfürdő 194.
Palics tó 8, 11.
Palona 140.
Pálszállás 41.
Pánczél Zoltán 460.
Pandúr 58.
Pap (Aranyosi) család 83.
Pap család 33, 48.
Pápai család 58, 77, 101. 
Papírgyár 31.
Papp Béla 459.
Papp József 459.
Papp Sándor dr. 460.
Parabuty (lásd Paripás) 
Parchetich Félix 310. 
Parcsetics család 136. 
Parcsetics Márton 215.
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Paripás 141.
Parlag 36.
Parlagok növényei 19.
Parrag 141.
Pasinada puszta 115.
Pásztor Géza 459.
Patachich Gábor érsek 214. 
Patolcsy család 36, 54, 141, 

152, 175.
Peacsevics család 136.
Pecze Péterné özv. 96. 
Pejacsevics (báró) család 68. 
Peiacsevics Márk és József br. 

249.
Pekla puszta 103, 171.
Pekri család 80, 92. 
Pelvay-szállás 142. 
Pénzintézetek (lásd Takarék

pénztárak)
Perczel Miklós 302.
Peres család 36, 43, 60, 77, 115. 
Perényi család 154.
Perkovits Antal 459.
Perleg puszta 122.
Periek 124.
Pesthi család 69.
Pestyéni család 109.
Peszér 29.
Petényi család 174.
Péterré ve 142.
Péterfi család 104.
Pethő család 60.
Petneházy János 460.
Pető János dr. 460.
Petrovácz (lásd Petrőcz) 
Petrovics László dr. 460. 
Petrovics Mózes érsek 247. 
Petrovics Pál 223, 228. ^
Petrovoszeló (lásd Péterréve). 
Petrovits György 235.
Petrovits Koszta 30.
Petrovits Todor 30.
Petrőcz 143.
Pettau (lásd Pekla pa).
Petykei család 83, 101, 122. 
Pilaszánovits család 99.
Pinczéd 144.
Pintér Flórián 103.]
Piperes 60.
Piret (báró) család 44.
Pirétféle puszta 44.
Piros 145.
Pirosegyház 80.
Piski 36.
Piski család 36.
Piukovics Ágost 111.
Piukovics család 99, 111, 121. 
Piukovics József 195.
Piukovics K á r o ly  111.
Piukovits Ö d ö n  459.
Piukovics Simon 99.
Pivnicza (lásd Pinczéd)
Pócz család 90.
Pocskay család 139.
Pocskay Sándor 459.
Polgár család 161.
Polgári körök 60, 89, 100.

Polgár István 460.
Pollák Jakab örökösei 111. 
Pollák Rózsika 305.
Polimberger család 81. 
Polimberger János 299.
Pólyák család 136, 139. 
Pongrácz család 106, 142. 
Pongrácz János 181.
Pontus rétegek 4.
Pop György 235.
Popovics Aurél dr. 235, 459. 
Popovics György 318.
Popovics Vincze metropolita 

246.
Popovits István 236.
Porkoláb (Beriszlói) család 83 
Porkoláb család 36, 42, 53

96, 101, 133.
Porubszky Tamás 426.
Pósa család 82.
Pós (Pósfi) család 100. 
Posztógyár 31, 67.
Potskay Sándor 139.
Pradivoj Berszek Csanin 80. 
Pramersberger Ferencz 235. 
Preininger János 146, 
Priglevicza-Szent-Iván (lásd 
Bácsszentiván).
Prlkovity puszta 41.
Proch József 235.
Psilbrik Vazul 428.
Puhalák György és József 103. 
Pucher József 43.
Pusztasári (lásd Sáripuszta) 
Pusztaszentmihályi család 120. 
Puthon Leopoldine (bárónő) 96. 
Putnik Mózes 65, 82, 250. ]

Rácz Ádám 161.
Rácz család 125, 161.
Rácz György 103.
Rácz Károly dr. 460.
Radány Péter 459.
Radics család 84, 112,171. 
Radics János 69.
Radisits Lázár 236.
Radivoj Masics 135.
Radó Gyula 310.
Radojevits István 215. 
Radulovics Szilárd 429. 
Radunity puszta 41.
Rasztina puszta 90.
Rausch Ede 106. 
Rauschenberger Ferencz 3IC.
Rá vna puszta 136.
Récsei János 69.
Redl Béla báró 136.
Redl Ferencz József 71, 78, 80, 

91, 102, 112, 121, 173, 176, 
226, 244, 317.

Redl Gyula báró 90.
Redl Juliánná bárónő 135.
Rédl Lajos báró 90, 136.
Réfalu 101.
Regényi Lajos 195.
Régi (Kéméndi) család 103. 
Regőcze 146.

Régyi család 122, 136.
Rehák Ferencz 460.
Reich és Lebhercz 266.
Reich Farkas fiai 301.
Reich János és fiai 266. 
Reiniczfalva 194.
Reinicz Márk 204.
Reiser Péter 310.
Reiter Rezső 460.
Rém 146.
Reményi Ede 233. 
Repositionális per 454, 455. 
Révai (Aranyam) család 163. 
Révay család 70, 77, 116,

136.
Rezsny család 139.
Rezsny János 139.
Rezsőmajor 130 
Rudics család 41, 99 
Rudics József báró 204, 223. 
Rudits Dániel 454.
Rudits Máté 104, 454.
Rudolf tanya 130.
Runits Milos 152.
Rusits János 301.
Ruthének 408— 411.
Rigyicza (lásd Regőcze)
Rimái család 151.
Ripaky család 33, 91, 176. 
Rittinger Antal 429. 
Rizshántoló gyár 134.
Roheim Károly 115.
Rohoda (lásd Edetanya.) 
Romáska Jenő 460.
Róna Dezső dr. 302.
Rondics András 109.
Rosenberg Bernát 152. 
Rosenberg Emil és Jakab 111. 
Rosenberg Jakab 149. 
Rosenberg Mór és társa 111. 
Rosenberg Mérné 305.
Rőt család 180.
Rovarok 18.
Rozgonyi család 44, 46.
Rózsafa Mária 423.
Rózsamajor (lásd Újdongókert.) 
Rózsa Sándor 284.

Sáfár család 144,152.
Sági Samu dr. 234. 
Sajkásgyörgye 149.
Sajkáslak 149.
Sajkásszentiván 150.
Sajt- és vaj gyár 70.
Salánky József dr. 460.
Salgó László 459.
Sallay György dr. 460.
Sanacz puszta 106.
Sándor Béla 310.
Sándor család 105.
Sándor István 458.
Sántha Ármin 460.
Sántha család 141.
San-Martino gróf 96. 
San-Martino grófnő 96. 
San-Martino Henrik gróf 92.
Sára puszta 120.
Sárga árok 8.
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Sári 47.
Sáripuszta 136.
Sárkánytanya 60.
Sárközi család 69.
Sarlai család 163.
Saroltapuszta 81.
Sáry család 47.
Sáska család 91, 163.
Sáspuszta 43.
Savoyai Jenő 183, 210.
Schaffer Mór ifj. 152.
Scherer Sándor 309.
Schmausz Endre 203, 206, 310. 
Schmausz Ferencz 154.
Schmidt Ferencz 119.
Schmidt és társa 295.
Schmidt testvérek 303. 
Schneider Károly dr. 134. 
Schomann István 266. 
Schönborn család 312.
Schretli Karloman 306. 
Schumacher Frigyesné 43. 
Schweidel József 220, 225, 233. 
Schweidel József szülőháza 226. 
Schwerer József 91.
Sebesity puszta 194.
Sebestyén Imre dr. 159.
Segély- és takarék-egylet 130. 
Selyemgubóbeváltó-hivatal

123, 135, 140, 295.
Selyemgyár 266. 
Selyemszalaggyár 103.
Serényi család 42, 43.
Serényi Pál 103, 120, 149. 
Sertéshizlaló 267.
Simay Károly 460.
Simits Ernő 459.
Simonovits Elek 459. 
Simonovics Ignácz 458. 
Sindelyes major 96.
Siskovics család 41.
Siszovics család 41,
Sokarczok 387, 394.
Solty Károly dr. 460.
Somkúti Sándor 460.
Somody János dr. 459.
Somogyi ̂ Mihály 460.
Somlók 96.
Soós Imre 460.
Sörgyár 81, 103, 123.
Sóstó 11.
Spanyol József 236.
Spelletics Bódog 188.
Spirta Demeter 30.
Spitzer Benő 304.
Spitzer-fóle gyár 301.
Spitzer K. és fiai 296.
Spitzer Mórnó özv. 234. 
Stametz-Mayer 96.
Stanics Konstantin 248.
Stielly Gyula 259.
Stöckl Jakab 95.
Stratimirovich család 100, 101. 
Strasser Lajos 234.
Streliczky Antal 460.
Sturcz család 58.
Subányi Ignácz 427.

Sulyok család 42, 53, 60, 79, 
80,81,90,133,144, 151, 152, 
154, 170/

Sümegi Ferencz 427.
Svábok 355— 363.
Szabadka 181, 206.
Szabadka a kiegyezés után 193.
Szabadka állattenyésztése 195.
Szabadka a provizórium alatt 

192.
Szabadka a Rákóczi-fóle moz

galmak alatt 183.
Szabadka a török hódoltság 

alatt 182.
Szabadka az abszolutizmus 

alatt 192.
Szabadka biráskodása 448, 458, 

460, 461, 462.
Szabadka egyesületei, körei 

188, 204.
Szabadka erdőgazdasága 195.
Szabadka fekvése 193.
Szabadka gör. keleti egyháza 

198.
Szabadka gyáripara 196.
Szabadka határa 195.
Szabadka házi ipara 197.
Szabadka hírlapjai 204.
Szabadka ipara és kereskedelme

196.
Szabadka irodalmi élete 204.
Szabadka izr. hitközsége 198.
Szabadka jótékony egyesületei, 

intézményei 205.
Szabadka közegészségügye 205.
Szabadka köz jótékonysága 205.
Szabadka közoktatásügye 188, 

203, 418—-423, 427.
Szabadka lakossága 197.
Szabadka mezőgazdasága 195.
Szabadka milicziája 186.
Szabadka művészei 204.
Szabadka nemzetőrei 191.
Szabadka pecsétje 183, 186,

187.
Szabadka pénzintézetei 197.
Szabadka protestáns egyházai 

198.
Szabadka pusztái 193.
Szabadka róm. kath. egyháza

197, 198.
Szabadka szabadságlevele 186.
Szabadka szab. kir. város 186, 

187.
Szabadka szerbjei 181, 186.
Szabadka színészete 192, 203.
Szabadka szőlő- és gyümölcs

termelése 196.
Szabadka társadalmi élete 203.
Szabadka tavai 195.
Szabadka telepesei 181, 183.
Szabadka tűzrendészete 205.
Szabadka új telepei 194.
Szabadka utczái, útai, terei 205, 

206.
Szabadka vagyona 193.
Szabadka vára 181.
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Szabadka vasútvonalai 196. 
Szabadka villamos vasútja 197. 
Szabadka 1848/49-ben 188, 191. 
Szabad Lyceum-egyesület 32, 

233.
Szabados Béla 460.
Szabó Imre 460.
Szabó József 460.
Szabó László 236.
Szabó Samu 310.
Szabó Sándor 236.
Szákai család 48, 83, 101, 136. 
Szalankameni család 69. 
Szalatnyai család 83, 90, 106. 
Szalatornya 111.
Szalmási család 99.
Szántai család 77, 90.
Szántó család 80, 93, 96.
Szántó Ferencz dr. 459. 
Szántóvá (lásd Herczegszántó). 
Szapolyai János 182. 
Szappangyár r. t. 266.
Szárics Jenő 204.
Szarvas Gábor 29, 428.
Szászy Júlia 104.
Szat 77.
Száti család 176.
Szóchen család 149, 162, 163. 
Széchen Sándor gróf 162. 
Széchenyi Emilnó gr. 65, 175. 
Szócheny József 459.
Széchy család 53, 72.
Szecse 90.
Szecsel család 90.
Szederkényi család 91.
Szedressy Ödön 459.
Szeghegy 150.
Szeghy Lajos 460.
Székely (Aranyam) család 163. 
Székely Benedek 165.
Székely család 154, 163.
Székely Sándor 428.
Szókfóly 93.
Szóksórtósek 447.
Szelénd 36.
Szelóndy család 36.
Szelepcsónyi György 93, 169. 
Széli Pál 460.
Szemző Gyula 224.
Szemző család 99, 174.
Szemző István ifjú 95.
Szent-András 136. 
Szentbertalani család 141, 175. 
Szent-Demeter 105.
Szentfalva 71.
Szentfülöp 151.
Szentgyörgyi grófi család 48, 78, 

79, 116, 145, 160, 162. 
Szent-Imre 144.
Szentivány család 48, 150. 
Szent-Jakab 81,
Szentj akabi család 81.
Szent Katerina 160. 
Szentkút-kápolna 79. 
Szentkirály 33.
Szentkirályi család 48.
Szent László 93.
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Szentlőrinczi család 43. 
Szent-Mária 186.
Szent Márton 33.
Szent Mihály 101.
Szentmihályi Lajos 235. 
Szent-Miklós 160.
Szenttamás 151.
Szépliget 152.
Szerbek 368, —  386.
Szerb Maticza (lásd Maticza). 
Szerb püspökség 246.
Szerb vajdaság 223, 457. 
Szerdahelyi Károly 318. 
Szerszámgyár 152.
Szeszák Ferencz 318.
Szeszgyár 81.
Szesztay László 258. 
Sziebenburger Károly 204. 
Szikes mezők növényei 23. 
Sziklai Soma 204.
Szíksó 7.
Szilády Áron 198.
Szilágyi 153.
Szilágyi család 36, 46, 89, 94, 

101, 105.
Szilágyi Dezső 153.
Szilágyi Erzsébet 53, 55, 56, 

113, 115, 153.
Szilágyi Mihály 106, 181. 
Szilbács 154.
Szilberek 154.
Szilvás pa. 122.
Szirmai Antal 205. 
Szivattyuletep 175.
Szkicsák István dr. 460.
Skolka András 428.
Szlatkovics Máté 217, 218. 
Szlávkovszky Mátyás 428. 
Szoblyanicza bara 12.
Szögyéni Gyula 460.
Szőke család 101.
Szokoly család 99.
Szoláti család 66, 113, 125, 174. 
Szőllősi (Aranyam ) család 163. 
Szőllősy család 90.
Szombathelyi család 68, 146, 

175.
Szond 155.
Szondy István 459.
Szondy Mátyás 459.
Szonta (lásd Szond)
Szopor 36.
Szőreg (lásd Bácsszőreg pa) 
Szövetkezetek 41, 45, 53, 68, 

69, 72, 78, 79, 81, 89, 92, 93, 
95, 96, 103, 111, 112. 113, 
139, 143, 152, 154, 160, 164. 
170, 174, 175, 176, 179, 180. 

Szmik Gyula 123.
Sztanisics (lásd őrszállás). 
Sztankovics György 235.

S ztapár 160.
Sztojkovits Szaniszló 459. 
Sztojsics Athanáz 215.
Sztrilich Tóbiás 458.
Szűcs Lajos 429.
Szuszics Jakab 197.
Szutsits család 41, 139.

Szutsits János és József 139. 
Szvétics Milos 269.

Tadis 91.
Tajnay Mihály 243.
Takay család 47. 
Takarékpénztárak 41, 45, 55, 

65, 67, 70, 72, 79, 82, 83, 89, 
91, 92, 95, 96, 100, 103, 106, 
112, 113, 123, 133, 134, 136, 
140, 143, 144, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 160, 162, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 
179, 180, 229, 267, 287, 310. 

Talajnemek 6.
Tamanya 133.
Tamás család 93.
Tamásfalvi család 163. 
Tanintézetek (lásdKözoktatás). 
Tanító-egyesületek 417. 
Tapolcza 135.
Taranya 171.
Tar anyai család 171.
Tarcsa 91.
Tar család 71.
Tárczay Dezső 235.
Tarlók növényei 19.
Tárnok 176.
Tárnoki család 176, 312. 
Társaskörök 44, 56, 91, 92, 

155, 162, 179, 234.
Tataháza 161.
Tatárrév 60.
Tatity Milutin459.
Tavankút puszta 194. 
Téglagyárak 30, 32, 44, 55, 

56, 68, 70, 71, 91, 92, 93, 103,
111, 112, 119, 123, 133, 134, 
140, 141, 143, 150, 152, 153, 
162, 170, 171, 173, 284, 318.

Tehrnyei család 100.
Tej szövetkezetek 71, 83, 89, 93, 

95, 112, 139, 143, 151, 173. 
Telecska 2, 23.
Telegdi család 113.
Telek 82.
Teleki Árvéd gr. 255, 256.
Teleki József né grófnő 41, 104. 
Telepítések 323, 324, 355, 364, 

387, 395.
Temerin 161.
Temesközi család 116. 
Temetkezési egyesületek 36, 41, 

45, 54, 55, 56, 59, 66, 67, 68, 
69, 70, 72, 77, 78, 81, 84, 89, 
91, 93, 94, 95, 100, 102, 106,
112, 120, 122, 131, 139, 141, 
143, 146, 152, 153, 155, 160, 
164, 196, 171, 172, 173, 175, 
176, 179, 180.

Temetési szokások 337, 366, 
376, 403.

Temmer Jenő 460.
Teofánovics Sándor 459.
Térjék Gábor dr. 460. 
Természeti viszonyok 1— 24. 
Terzin Pál 418.
Thalheimer K. örökösei 171.

Than Károly 124.
Than Mór 124.
Thegzes család 81.
Theodorovics Dusán 134. 
Thorma család 174.
Thurszky Zsigmond 236.
Timak 84.
Tinas család 149.
Tisza 14.
Tiszai határőrvidék 445.
Tiszai koronakerület 447. 
Tiszaistvánfalva 163.
Tisza Kálmán 164. 
Tiszakálmánfalva 163. 
Tisztviselő-otthon 91, 130.
Titel 164.
Titeli fennsík 2, 23, 164.
Titel— Tisza—Dunatöltés fenn

tartási társulat 169.
Tittes 133.
Tízház 176.
Tocsek család 139.
Tocsek Mátyás 139.
Tolmács 141.
Tomazlia bara 12.
Tomcsányi család 99.
Tomics Jása 255.
Tompa család 106.
Tompa major 96.
Tompa puszta 194.
Toncs Gusztáv 204.
Topolya 169.
Tormatanya 96.
Tormássy Lambert dr. 460. 
Tornyos tanya 29.
Torzsa 170.
Tótfalu 79.
Tóth Gyula dr. 459.
Tóth István 170.
Tóth József 317.
Tóth Kálmán-szobor 299, 300. 
Tóth Kálmán-kör 233.
Tóth Pálné 318.
Tóti 77.
Tótok 364— 367.
Tovarisova (lásd Bácstóváros). 
TŐI 103.
Tőli család 103.
Törley Gyula 195.
Török (Aranyam) család 163. 
Török Bálint 182.
Török bíráskodás 443.
Török család 59, 69, 106, 126, 

134. 136, 174.
Török Imre 181.
Törzk (Kétházi) család 91. 
Törteli János 318.
Törvénykezés 435—-462. 
Törvénykezés az abszolutizmus 

alatt 457.
Törzsök család 60.
Tőttös család 30, 32, 33, 42, 

43, 56, 58, 60, 68, 72, 77, 
80, 82, 83, 92, 93, 106, 111, 
115, 116, 120, 146, 162, 175, 
176.

Töviske 113.
Töviskes pa. 96.



Trandaphil Mária 248.
Trefort Ágoston 253.
Trencsény Károly 233.
Treutel család 58, 104, 105. 
Trihonczmajor (lásd Újmajor). 
Tripolszky János dr. 123. 
Trocsán család 79.
Tsirnhaus gróf 130.
Tukacs Terézia 318.
Tündér es 172.
Túria (lásd Túrja).
Túrja 171.
Tűről 113.
Türr István 267, 300.
Tüske János 302.
Tüskös 96.
Tüzesvaspróbák 440.
Tyilim 197.

Udvarnok 160.
Ugut család 60.
Uhlmann Kamilló 460. 
Újdongókút 96.
Újfutak 172.
Újlaki család 100, 101, 106, 126, 

152.
Újmajor 43, 96, 109, 111, 130. 
Újpalánka 172.
Újpuszta 130.
Újsóvó 173.
Újszivácz 173.
Újverbász 173.
Újvidék 237— 272.
Újvidék ág. evangélikusai 248. 
Újvidék állandó hídja 256. 
Újvidék állattenyésztése 265. 
Újvidék a Maticza 247, 269. 
Újvidék a mohácsi vész alatt és 

után 239.
Újvidék a nemzeti ellentállás 

alatt 255,
Újvidék a népvándorlás korá

ban 237.
Újvidék a római korban 237. 
Újvidék ártézi fürdője 257. 
Újvidék a szabadságharcz alatt 

253.
Újvidék a török világ után 240. 
Újvidék az állami főgimnázium 

260.
Új vidék azÁrpádok korában237. 
Újvidék bíráskodása 449, 458, 

459, 461, 462.
Újvidék birtokviszonyai 264. 
Újvidék czímere 245.
Újvidék felmérése 258. 
Újvidék-futaki határper 450. 
Újvidék gör. kel. gimnáziuma 

250.
Újvidék gör. kel. papnevelője 

250.
Újvidék gyárai 256, 266. 
Újvidék hídsáncza 256.
Újvidék ipara és kereskedelme 

250, 254, 256, 265, 266, 267. 
Újvidék ipartestületei és tár

sulatai 266.
Újvidék izraelitái 249.
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Újvidék jótékony egyesületei 
269.

Újvidék keresk. és ipariskolája 
254.

Újvidék kertészete 265.
Újvidék kir. kath. gimnáziuma

249.
Újvidék közlekedésügye 267. 
Újvidék közoktatásügye 249,

250, 253, 254, 268, 424, 425, 
426, 427, 428, 429.

Újvidék költségelőirányzata 
263.

Újvidék lakossága 238.
Újvidék leírása 270— 272. 
Újvidék mérnöki hivatala 255. 
Újvidék mint Péterváradi sáncz 

240.
Újvidék mocsarai 255.
Újvidék munkásházai 263. 
Újvidék népiskolái 250, 253. 
Újvidék neve 244.
Újvidék nyári színköre 263. 
Újvidék oroszai 248.
Újvidék örményei 247.
Újvidék pénzintézetei 267. 
Újvidék polgáriasítása 244.
Új vidék postaforgalma 267, 268. 
Újvidék reformátusai 248. 
Újvidék sajtója 254.
Újvidék szabadalmai 243, 245. 
Újvidék szerb egyháza 246. 
Újvidék szerb kongresszusa 246. 
Újvidék színészete 269.
Újvidék társadalmi egyesületei 

269.
Újvidék téli kikötője 260. 
Újvidék termés eredménye 264. 
Újvidék tisztviselő-telepe 259. 
Újvidék új kórháza 257.
Újvidék új vágóhídja 258. 
Újvidék vagyona 263.
Újvidék vallási viszonyai 246. 
Újvidék vasúti üzletvezetősége 

260.
Újvidék vegyvizsgálati labora

tóriuma 258.
Újvidék villamos vasútja 258. 
Újvidék villamvilágítása 258. 
Újvidék vízvezetéke és csator

názása 259.
Újvidék 1848/49 után 253. 
Ulászló II. 275.
Ünnepi és népszokások 337, —  

343, 358, 365, 378, 381, 388, 
402, 403— 406,408.

Unterhof (lásd Alsómajor). 
Urbanecz család 84.
Urbán Mihály 176.
Úrbéri törvényszék 458.
Úriszék 442.
Úrszenti ván 174.
Útak növényei 20.
Utczák növényei 20.

Yadasi család 71.
Vágó Rezső 305.
Vaidinger Dezső 149.

Betüsoros név- és tárgymutató.

Vajai László 292.
Vajay (báró) család 84.
Vajandt Borbála 103.
Vajda család 136.
Vajdafi család 70.
Vajda (Taranyai) család 171. 
Vajgyár 93, 96, 103, 105, 112, 

151, 164.
Vajszka 174.
Válaspuszta 43.
Választott bíróság 439,
Vámosi Manó 122.
Vám telek puszta 193.
Vanna 122.
Váralja 160.
Var ásd 77.
Várday család 30, 33, 43, 56, 

57, 58, 68, 77, 80, 83, 93, 120, 
124, 144, 145, 162, 175, 176. 

Varjad 141.
Varjadi család 141.
Várkerületi bíróságok 435. 
Vármegyeház 218.
Városi bíráskodás 448.
Városy Gyula dr. érsek 225, 

234, 235.
Városy Tivadar 427, 429. 
Varsadi család 136, 163. 
Vaskapu 111.
Vaskút 175.
Vasöntő 123, 173.
Vassadi család 70.
Vastagh György 301.
Vas torok 111.
Vasútak 267, 285.
Vasúti töltések növényei 20. 
Vatanok család 54.
Vattagyár 304.
Vattai család 78, 111, 134, 161. 
Vay (báró) család 57.
Vékey Zoltán 460.
Velez család 54.
Veprovácz (lásd Veprőd). 
Veprőd 176.
Veress Béla 460.
Veres család 60.
Veres (Farnasi) család 77, 115. 
Vermes család 41.
Verőfóny 36.
Vértesi Károly 233, 234. 
Vórtessy Mihály 165.
Vórtő 11.
Verusity puszta 194. 
Veszelinovits Milorád 236. 
Vesszős család 57, 83.
Vetési növények 19.
Viczay család 42, 292.
Vilava (lásd Tündéres).
Villy Mihály 459.
Virincsik János 281.
Virity major 172.
Virter Antal 459.
Virter Ferencz id. 458.
Vitéz család 144, 152, 171. 
Vizics pa. 130.
Vizközi család 125, 131, 163. 
Vizmelléki Szent György 116. 
Vízrendszer 8.



Vízvölgyi család 115.
Vlassics András 187.
Vojnits András 56.
Vojnits Antal 139.
Vojnits család 56, 99.
Vojnits Géza 191.
Vojnits István 310.
Vojnits István báró 41, 139. 
Vojnits István ifj. 234, 235. 
Vojnits Jakab 56.
Vojnits Lukács 56, 187.
Vojnits Lukácsnó özv. 139. 
Vojnits Mihály 56, 458.
Vojnits Simon 56, 195.
Vojtko Frigyes 459.
Volkverein 103. 
Vöröskereszt-egylet 91, 169. 
Vucsidol 194.
Vucskovics család 100.
Vuics György 284.
Vukicsevics B. Pál 236.

Wagner Károly dr. 460.
Waisz Ármin Tivadar 460. 
Walter Nándor 459.
Wámoscher Nándor 56, 115. 
Wandl Rudolf 460.
Weidinger Lajos 234.
Weindl Mór 159.
Weisz Aladár dr. 460.
Weisz Nándor 310. 
Wekerlefalva 179.
Welicha János 460.
Werbőczi István 120.
Werbőczi család 84.
Werner Adolf dr. 309, 428. 
Wertheim Gyula 460. 
Wesselényi család 44, 46, 47, 65, 

69, 95, 101, 102, 112, 119, 125, 
131, 134, 135, 149, 150, 151, 
162.

Winchler István dr. 460.
Wolf és Trosztler 266. 
Wundszám Ida 234.

Zádory család 58.
Zákó család 56.
Zákó István 56.
Zamaróczy István 460.
Zamboni család 55.
Zamléni család 83.
Zavisity Sándor 459.
Zbisko János 110.
Zél család 146.
Zenta 273—289.
Zenta a budai káptalan alatt 

274.
Zenta a kamarai kerületben

277.
Zenta a koronakerületben 278. 
Zenta a mohácsi vész alatt 276. 
Zenta a szabadságharcz alatt

278.
Zenta a török hódoltság alatt 

276.
Zenta az Árpádok alatt 274. 
Zenta czéhrendszere 278.

Zenta egészségügye 287.
Zenta eredete 273.
Zenta Halastó r. t. 285.
Zenta halászai 283.
Zenta ipara 278, 284, 287.
Zenta kereskedelme 287.
Zenta közgazdasági viszonyai 

278.
Zenta közigazgatása 287.
Zenta közoktatásügye 281, 283, 

287, 428.
Zenta leírása 282— 286.
Zenta mezőgazdasága 286.
Zenta mint r. t. város 281.
Zenta névváltoztatása 276. 
Zenta pecsétje 276.
Zenta pénzintézetei 287.
Zenta-Roskoványi iparvállalat 

284.
Zenta szabadalmai 275, 278. 
Zenta tanyái 286.
Zenta települései 278.
Zenta templomai 293.
Zenta testületéi, körei, egyesü

letei 288.
Zenta tiszai hídja 281, 282.
Zenta története 274.
Zenta úrbéri pere 281.
Zenta útburkolata 284.
Zenta vagyona 287.
Zenta vármegyébe kebelezése 

277.
Zenta városháza 284.
Zenta vasútjai 285.
Zenta vidéke 283, 286.
Zenta villám világítása 284.
Zenta vízimalmai 283.
Zentai csata 277.
Zentai sáncz 277.
Zentai sziget 277.
Zentai tűzvész 278.
Zichy Aladár gr. 235. 
Zichy-Ferraris Bódog gr. 42,83, 

292.
Zichy-Ferraris család 161, 176, 

292.
Zichy (gróf) család 83.
Zichy János gróf 170.
Zichy Nép. János gróf 170. 
Zickmund és társa 266.
Zielinski Szilárd dr. 256.
Zooana (báró) család 55. 
Zobnatica puszta 193.
Zolnay család 125.
Zolta 79.
Zoltay család 36, 79.
Zoltán Sándor dr. 460.
Zombor 207— 236.
Zombor a szabadságharcz 

alatt 219.
Zombor a XVIII. század vé

gén 217.
Zombor árucsarnoka 229. 
Zombor a török korszakban 208. 
Zombor az insurrectió alatt 218. 
Zombor bíráskodása 449, 458, 

459, 461.

Betűsoros név- és tárgymutató.

Zombor bunyevácz telepesei 214. 
Zombor czímere 216.
Zombor díszpolgárai 235. 
Zombor épületei 225—227. 
Zombor eredete 207.
Zombor fekvése 223.
Zombor hatóságai és hivatalai 

235.
Zombor háztartása 236.
Zombor ipara és kereskedelme 

217, 228, 229.
Zombor iskolái 230.
Zombor kiváltságai 210, 215, 

216.
Zombor közoktatása 417, 418, 

429, 430.
Zombor közművelődési intéz

ményei és egyesületei 233. 
Zombor lakossága 227.
Zombor leány vásár ja 228. 
Zombor legrégibb kora 207. 
Zombor Magyar Olvasóköre 

219, 223.
Zombor Mária Terézia alatt 214. 
Zombor mezőgazdasága 228. 
Zombor mint megyei székhely 

217.
Zombor mint sz. kir. város 215. 
Zombor művészei 233, 234̂  
Zombor pénzintézetei 229. 
Zombor postaforgalma 229. 
Zombor Rákóczi kora 210. 
Zombor sánczai 213.
Zombor Schweidel-szobra 225. 
Zombor selyemtenyésztése 228. 
Zombor sváb telepesei 217. 
Zombor szab. lyceum-egyesület 

233.
Zombor szerb bevándorlása 210. 
Zombor szerb olvasóköre Csi- 

taonica 219.
Zombor szinészete 233.
Zombor társaskörei 234. 
Zombor települései 210, 214,

217.
Zombor tisztikara 216, 236. 
Zombor törvényhatósága 235 
Zombor utczái, útai 224. 
Zombor vára 208.
Zombor vármegyeháza 218. 
Zombor városi könyvtár 233. 
Zombor vasútjai 224.
Zombori család 144.
Zombori Benedek 207.
Zombori kivégzés 453. 
Zomborcsevics Antal 84. 
Zomborcsevics Ferencz 192,204. 
Zöldhalom 60.
Zöld József Aladár 460. 
Zuzmók 23.
Zsablya 179.
Zsámboki család 42, 79, 90, 151. 
Zside 92.
Zsivaj-sziget 175.
Zsoldos Benő 459.
Zsulyevits Döme 459. 
Zsulyevits Ernő 229, 430.
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