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BÁCS-BODROG VÁRMEGYE SKORA.

B ács-Bodrog vármegye skori süppedt területén a szárazföldi tenyészet

a diluviális vizek leapadása után, az alluviális üledéknek a lerakodásá-
val kezddött. Igaz ugyan, hogy e vármegye területén is gyakrabban
találtak már olyan sállati csontvázmaradványokat, a melyek a dilu-

viumra vallanak, de kétségtelen, hogy ezek mint a vizek hordalékai
jutottak el ide.

A térszín alacsonyabb helyein visszamaradt víztömeg még az alluviumban
is óriási mocsarakat alkotott. Annyi bizonyos, hogy a vármegye els száraz-

földje a diluviális képzdmény Telecska és a titeli fennsík volt. Az új allu-

viális fedréteg az idk folyamán helyet nyújtott a szárazföldi flórának és fau-

nának. De még ezután is hosszú idnek kellett eltelnie, míg e vidéken az els
ember megjelent.

Megtelepülésének nyomait az egész vármegyében az alluviális üledéknek
meglehetsen a tetején találjuk, a mibl kétségtelennek látszik, hogy a meg-
település itt jóval késbb történt, mint hazánk egyéb vidékein. Ez az idhatár
ahg nyúlhat beljebb a neolith-kor végs szakánál.

Ha a vármegye geológiai viszonyait és geográfiai helyzetét tekintjük,

íel kell tennünk, hogy a szárazföldi élet a telecskai dombokon ós a titeli fenn-

síkon kezddött. Következésképen az semberi megtelepülések els nyomait is

itt kellene keresnünk. Eddigi kutatásaink azonban feltevésünket még nem er-
sítették meg, de sejtetni engedik, hogy mind a telecskai-dombok déli oldala, mind
a titeü fennsík is, a neolith-korban már népes volt.

Az utóbbi évtized alatt folytatott kutatások eredményei a Duna mellékére

vezetnek bennünket, a hol ma már az semberi telepeknek egész lánczolatát

ismerjük. De ismerünk néhány helyet a Tisza vidékén is. E nyomok tehát azt

látszanak igazolni, hogy a terjeszkedés a két folyó partján indult meg.

Leggazdagabb telep a Dana mellett a gombosi. E község határában az

semberi megtelepülés nyomaival is találkozunk. A legnevezetesebb ezek közül a

,,Kántor- ós Papszállás"-nak nevezett helyen van, a hol a téglamunkások 18—20

skori lakást, néhány vermet, sírokat, tzhelyeket, különféle k- és cseréptárgyakat

találtak. Cziráky Gyula is folytatott itt ásatást, melynek során még hét lakás-

gödröt és egy vermet kutatott át. A figyelmes kutató feljegyzéseibl tudjuk,

hogy az semberi lakások egy része árok-alakuan volt a földbe vájva, melyet

íaalkotmánynyal összetartott rzse- és nádtetzet védett az idjárás viszontag-

ságai ellen. A másik alak a lengyeh teleprl ismeretes méhkas-alakú verem. Ez
utóbbiakban magtartó-edények, cserepek, hamu és konyhahulladékok fordultak

el. Ilyen vermek szolgáltak a gombosi sember temetkezési helyéül is. A feltárt

7—8 veremsírban a csontvázak zsugorított helyzetben feküdtek. Némely sír-

gödörben négy-öt csontváz is volt. Az egyik sír feneke nagy cserépdarabokkal

volt kibéllelve ; a benne fekv zsugorított váz, st a mslléhelyezett marhacsont-

váz is, cserepekkel volt befödve. A verem-sírokból finomabb mív mészbetétes

*) A Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társalat múzeuma is óriz nehiny ma-.nmuth-

fogat ós egy masztodon csíposontot. A Tiszából kihalászott sállati csontvázrészeknek igen

szép példányait láthatjuk a zentai városi múzeumban is.
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2 B&os Bodrog vái ; ora,

edények cserepei kerültek felszínre. Mészbetétes edényekkel, a
r
kkori annyira

jellemz zsugorítotl helyzetben való temetkezési találunk Romániában ; Erdély-

ben: Vládházon, Bedeln ée Gyertyémoson; Horvál Szlavón területen: \ uöe

il< .]>>;ui. Vukováron ée Eszéken. Ez az átirénj Gombosra is elkísér bennünkel
megjelöli azt, mini ;i méezbetétee díszítés edények éjszak felé való terjeszkedé

sének egyik zónáját, A leírl telep egyik lakásgödrében egy rézgyöngyöcskél
valami túforma vörösréz-eszközt is találtak. A gombosi l*ltt <k legnagyobb
részéi .1 Bács Bodrog Vármegyei Történelmi Társulal múzeuma rzi.

Az apatini kkori telepekel Weigang János éveken át folytatott kutatásá-

aak eredményébl ismerjük. A vármegyei múzeumban kiállított nagy számú
leletek uem kevesebb, mini bél aeolith-kori teleprl nyújtanak adatot. Az egyik

a „római sáncz" mellett lev Becker-fél< területen fekszik. E belyrl egy k-
kalapács töredéket, egj rlkdarabot, s több oserépedényl ismerünk.

Apatintól keletre 3— 4 km.-nyire van az ú. n. „Teknsbóka-balom."
Az itt végzett ásatásuk során, egy ülhelyzetben eltemetett csontváz mellett,

több rlktöredékel találtak. E helyen számos skori edény, sok edénytöredék
8 drb i l'\ egy és fél kg.súlyú hcngcralakú agyagnehezék fordult el. A konyha
hulladék között az stulok szarvtöredéke elég gyakori. Az ,,új-sáncz" vagy
„kis-sáncz" uéven ismeri steleprl három nucleust, s mintegy 27 drb cdénj

cserepei riz a vármegyei múzeum. A ..temet-szlk "-ben fekv Marekovii

Tessényi-féle szlterületekrl csinos bögrék, szilkék és talpas edény-töredékek

kerültek felszínre. Az ú. n. ,,téglaéget-telep"-rl is több agyagnehezékei és

6rlk-töredéke1 ismerünk. A legszebb keszközök a báesszentiváni úton. az

erdri lak mellett elterül kincstári „Szikes"-en fordultak el. Ezekbl Thim
József dr. 23 drbot gyjtött össze. Ezek részben nyílhegyek és késpengék. Kett
obsidián, a többi kova. Az egész a vármegyei múzeumba került.. Weig i

is ásatott a „Szikes '-en. Mintegy 18 drb különféle keszköz-töredék és Bzámo
edénycseré]) jutalmazta fáradságát. Érdekes neolith-kori telep végre a', ú. n.

„Zsírhalom." Az itl 1 akiit edény-töredékek mind nagy magtartó edények cser. |>

Az apatini telepekkel egysoron találjuk a szilágyit. Az innen származó
korongolatlan edények cserepei és az rlk-töredékek mind olyan sajátságot

mutatnak, a melyekbl az apatiniakkal rokon telepesekre következtethetünk.

A dunamenti neolith-kori telepek lánczolatába esnek a monostorszegiek.

Ezekéi Gvbitza Kálmán fedezte fel és kutatta át. A legnevezetesebb telep a köz-

ségtl éjszakra, az „Opoljenik"-dlben fekszik. A putri-lakások helyét jelöl

dombokból mintegy 10-et— 15-öt sikerült megállapítani. Sárral simított tzpadjai-
kat a lakásoktól elkülönítve építették és azokra rzse-vázzal alakított méter
átmérj kemenczéket raktak. A telep szomszédságában talált sírnál a zsugorí-

tott temetkezési módot konstatálták. Melléklete nem volt. A telepen összegyj-
tött kszerek között számos rlkdarabot, silexbl és jáspisból hasított késpengé-

ket (közöttük egy obsidián-szilánkocskát is), nucleusokot, csiszolt vés-baltákat

és szerpentinbl való nyéllyukas fejszetöredékeket találunk. Csonteszközök alig

vannak. Az égetett agyageszközökbl a délmagyarországi leletekbl ismeretes

csörl, a csonkagúla-alakú tzikutya, az agyagbunkók és agyagkarika-töredékek
szolgáltatják a legjellemzbb tárgyakat. A keramikai produktumok között

leggyakoribbak a rövid talpcsöves tálak és a nagy magtartó edények cserepei.

Az agyagkészítmények között egy négylábú állatot utánzó agyag-szobrocska is

van. A telep leggyakoribb állata az stulok (Bos tauros L.) és a juh (Ovis aries L.)

E kett már háziállatként szerepelhetett. A konyhahulladék között volt az

Ovis musimon Sch. (mufflon) csontvázmaradványa is. Ennek az érdekes állat-

nak elbb két homlokcsontja, késbb egy különálló szarvcsapja került

felszínre. A szarvcsapok elfordulása világot vet ez állat korábbi elterjedésére
;

de egyébként is érdekes adatul szolgál, mert az Ovis musimon Sch. a monostor-

szegi lelet útján jutott legelször Magyarország praehistóriájába.

A legkiterjedtebb telep a Szauerborn-féle szálláson van. E hely a bács-

kertesi határszélen fekv „Runyevác" nev dombnál kezddik és a téglagödrök el-

húzódik, a hol az ismert hossznégyszög földvár ellaposodott sánczainál el-

végét. A téglagödrök oldalfalában eltn putrilakások 100—120 cm. mélyek-

és 2—3 m. szélesek. Az slakók sírjai is a lakások között vannak. Az eddig feltárt

három sírban, a csekély mélységben eltemetett csontvázak, oldalt fektetve,

szintén zsugorított helyzetben feküdtek. Az egyik mellett egy jáspopál_ kkés-
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penge és egy vadkan-agyar töredék volt. Számos kkéspenge, vakaró, szilánk
és nucleus ; egy porpkyritból csiszolt nyéllyukas kbaltatöredék, orsónehezék
és több parittyak gazdagítja az e helyrl származó leletek gyjteményét. Az
edénycserepek sokaságában a legváltozatosabb díszítési elemekkel találkozunk.

A Sziga-szigeten, a ,,Sztára-szelo"-nak nevezett földháton, az ott lakó
erdr egy kis szalagfüles bögrécskét, két orsógombot és egy nyéllyukas k-
kalapácsot talált.

A bezdáni czigánygödrökbl egy kovakbl való késpenge és három kisebb
kszilánk jutott a vármegyei múzeumba, Bezdán határának más részein is talál-

tak neolith-kori emlékeket: így: a ,,Zöld-halom "-ban. a „Paka-halmon" és a
Bachrach-szálláson is.

A dunamenti telepek ismertetésével kapcsolatosan kell felemlítenünk
azt a kvést, mely Vajszkáról került a tört. társulat gyjteményébe. Az újabb
kutatások során Bátmonostor és Dávod is ama helyek közé sorakoznak, a hol

az semberi megtelepülés kétségtelenül konstatálható. Mindkét helyrl nyél-

lyukas kbaltákat, csiszolt kvésket és neolithkori edénytöredékeket riz a

vármegyei múzeum.
A tiszamenti telepeknek leletekben való gazdagsága a „Délmagyarországi

Tört. és Rég. Múzeum-társulat" részérl eszközölt ásatásokból eléggé ismeretes.

Bár a bácskai részen rendszeresen átkutatott neolitk-kori telep nincsen, de az

alkalmilag felszínre került leletek mégis figyelemre méltó adatokkal szolgálnak.

Branovácsky Tódor magángyjteniényében van egy Titelról származó,

szépen csiszolt nyéllyukas szerpentin kfejsze, egy agyag-orsógomb és egy lapos.

korongalakú hálónehezék. E tárgyakat Janity titeli tanító szlföldjén, rigolozás

közben találták. E helyrl a zentai városi múzeum is riz két hálósúlyt. Az egyik

kúpalakú.
A vármegyei, valamint a szegedi múzeum Aduról is sok érdekes leletet riz.

A telepek a község mellett, a régi Tisza medrét határoló partokon lev téglagyárak

táján terülnek el. A község nyugati oldalán lev téglagödrökbl is sok neolith-

kori tárgy került felszínre. Az adai sember kszerei szegényesek és primitívek.

Edénycserép azonban bven találkozik. A Komlós-féle téglagyár közelében,

at új komp-átjáráshoz kivezet mü-út készítése alkalmával, két-három egymás-
hoz igen közelálló sírt találtak. A sírok mellett egy bögrét, benne egy nyéUyukas
kbaltát és egy földpátból csiszolt almaalakú kbuzogányt találtak. Ez utóbbit a

vármegyei múzeum rzi.

A zentai ,,Orom"-ról és „Híres sorról" is ismerünk néhány neolith-kori

cserepet, melyeket Érdujhélyi Menyhért 1902. évi ásatásából — népvándorlás-

kori leletek társaságában — nyert a vármegyei múzeum. — A „Karjad" alatti

réten húzott lecsapoló-csatorna ásása alkalmával szintén nagymennyiség
neolith-kori cserepet és égett agyagrögöket találtak.

Bácsjöldvár alatt egykoron Marsigli is ásatott, az ottani régi, elhagyott föld-

vár belsejében, a hol különféle edénycserepeket, agyagsúlyokat, merítket talált

.

A vármegye bels területére való terjeszkedés nyomait Bácskeresztúron az

ú. n. „Jaruhai-telep" emlékei igazolják. E telepet Kuzmiák Sándor kutatta át,

Számos edénytöredék, faszénnel és hamuval vegyes csonthulladék s több tz-
pad volt az els nyom. A tzpadok mellett, az skori edénycserepek nagy sokasága

között, néhány szarvas-agancstöredéket, orsógombot, hálónehezékl szolgáló

agyagrögöket és több rlktöredéket talált. A Liliomos irányában vonuló víz-

levezet árok mellett gyjtött skori cserepek szintén valamely neolith-kori

teleprl tesznek tanúságot.

A bajsai határból, a „Dubokapusztá"-ról Roediger Lajos egy agyaggyöngy-

gyel és két jellegzetes edénytöredékkel gyarapította a vármegyei muzeumot.
Ugyanott megtalálta az stelepesek temetjét is.

A „Magyar Nemzeti Múzeum" naplójában Doroszlóról származó több skori

durva cserépedényrl, egy zöldes porphyrból való kbaltáról, egy szarvasagancs-

töredékrl stb. van említés. A pacséri ref . iskola kertjében skori sírokat találtak.

Az innen származó neolith-kori cserepekbl Szendy Lajos ref. lelkész a vári)

múzeumnak is juttatott egyet, Roediger Lajos a kossuthfalvai határban fekv
„Roglaticza-pusztán" a Fernbach-szálláson, a Bács-ér balpartján stemett
konstatált ; Bácsborsódon pedig veremlakásokat talált. A Szabadka keleti részén

lev téglaégetgyár tájáról a városi múzeumba került cserepek egyes darabjait



I Bái ím, L _\,. fiskora,

tén e csoportba kell Boroznunk, Ugyanott a partos oldalakban veremlakésok
nyomai láthatók, \ vermek egyike sírkamréúl is szolgait, melyben a osontvázal

tben temették el, Még L875-ben találtak in egy fekete réteges

köböl készült, esi zoll ékel : L882 benegj untén csí zolt, átfúrt sötél szerpentin

kalapácsol 1892-ben pedig egj világos kbl készült obíszoII vést, melyhez
hasonló alakú kszerszémol 1894 ben búztak ki a balászok hálójukkal a Palicsból.

Ez utóbbi is szerpentinbl volt osiszolva. De találtak e területen még egy óriási

bölényszarv töredékei esegj átfúrl Bzarvasagancsol is.

A kkori népek temetkezési Bzokásai.1 annyira jellemz zsugorított osonl

vázas simkkal Kulim. Ceervenkán, Neme&militicsen, Bezdánban és Szilbereken is

találkozunk \ guggoló és zsugoritotl osontvázas sírok a Földközi tenger vidé

kére vezetnek bennünket, Ez a körülmény vizsgálódásunk közepette világos

gyújt abba a homályba bog; a vármegye területen letelepedett neolith-kori

néptörzsek honnan eredtek.

A tüzetesen átvizsgáll dunamenti telepek tanulságai kétségtelenné teszik,

hogy a vármegyéi aneoütb-korban nemcsak átvonuló aéprajok, hanem állandóan
megtelepedeti törzsek népesítették be. S1 egyes helyeken, mini Gomboson,
Apatinban. Monostorszegen, Adán és Zentán nyomukba a brónz-kultúra képvi3e
lni léptek

Az itteni sember jobbára pákász-, halász- és vadász-életei élt, E melletl

pásztorkodott, ismerte a gabonát is. Eszközeinek nagy részét, mint a k- és a
csontszerszámokat, maga készítette. Egyéb szükségleteit importált czikkekbl
fedezte. Cserekereskedésél a két nagy folyón bonyolította le. Eelyi ipari m
helyük termékei gyanánt tekinthetjük az agyagipari tárgyak legnagyobb részét.

Kivételt talán csak a gombosi mészbetétes edények elbírálásánál tehetünk. Ezek
bizonyára a vándoriparosok révén, vagy cserekereskedés útján jutottak a telepre

s bizonyosan már abban az idben a mikor a bronz-kultúra—tlünk nem is ol\ an

távoli részeken — már javában virágzott. Ha most még hozzávesszük, hogy a
gombosi mészbetétes edénycserepek mellett néhány réztárgy is jelentkezett,

megmagyarázható a neolith-kori mveltséggel bíró sember ós a szomszédos,
fejlettebb kultúrával dicsekv néptörzsek között való érintkezés kapcsolata.
S mentül inkább vizsgáljuk a vármegye területérl összegyjtött emlékkészlet et.

annál inkább megersödik az a véleményünk, hogy Bács-Bodrog vármegye
kkori kultúrája a neolith-kor végs szakára esik, s mint ilyen, átmenetet nyújt

.

soi bele is nyúlik a bronz-korszakba.
Bromkorszak. A bronzkori mveltség emlékeivel több helyen is találkozunk. Rendszeresen

átkutatott telepekkel azonban nem cücsekedlietünk. Éj)en ezért csak a szórvá-

nyosan elfordult leletekkel összefügg adatok egymás mellé sorozásával rajzol-

hatjuk meg azt a képet, mel\r a vármegye bronzkorát halványan visszatükrözheti.

\ gyüjtelékes leletek között els helyen áll a szabadkai bronz-kincs, a melyet
a „zentai temet" táján épült téglagyárnál 1882-ben találtak. A lelet mintegy
50 kg-ot nyomott. Legnagyobb részét széthordták és beolvasztották. A meg-
maradt csoport a fgimnázium gyjteményébe került. E tárgyak között voltak :

sarlók, kardmarkolatok, frészek, tokos vésk, lándsa-hegyek, kar- és lábgyrk,
sodronydarabok, öntvény7-rögök, egy vonaldíszszel czifrázott lapocska és egy
félgömb-alakra kidomborított füles gomb. Az 1883. év folyamán is találtak itt

több kis bögrét ; a késbbi idkben pedig bronzkarpereczek darabjait. A telepet

környez tájon, egyrészt a városban, a Szent Gyrörgy melletti téren, másrészt a
túlsó oldalon, a gyepmesteri ház körül sa Pabcs partján; st távolabb, a ,,Vértó"
környékén is találtak a bronzkori típusoknak megfelel tárgyakat. Iványi
említi, hogy Csantavéren két orsóforma, hosszú, nagyfej bronztt találtak.

Elkel hely jut e csoportban a zombori (sáponya-pusztai) leletnek, mely
1897-ben került felszínre. A csoportban egy nádlevél-alakú bronzkardot, két
bronzcsákányt, kilencz bronztt, bárom bronzkarpereczet, bárom urnát és

emberi csontvázmaradványokát találunk. A tárgyakat a vármegyei múzeum rzi.

A csákányok alakja a bronzkor végs szakára enged következtetést. A sáponya-
pusztai bronzleletnek méltó párja a nagybaracskai lelet, a melyet a Borsai-féle

gyjteménybl ismerünk. Van a leletben hat tömör bronzkarperecz, bárom bronz-

t, négy bronzsodronytekercs, egy bronzgjTr és három bronz csüngdísz.
A karpereczek díszítése fejlett ízlésre vall.

Zomborban, a vasúti indóház mögött, a Szemz-szálláson, az ú. n. „Bukó-



Bács-Bodrog vármegye skora. 5

vácz" erdségben is találtak bronzkori edényeket, a bronzkor végérl ismeretes
formákkal. Ez idbl valók a vármegyei múzeumban rzött regczei edény-
oldal-töredékek is. Zentán, az ú. n. ,,Orompartok"-on, a ,,Pap-halom" közelében,
1898-ban, házépítés közben egy elkorhadt csontváz mellett egy bronzgyürt,
egy bronz kardpengét, egy csákányt, egy C-alakúra hajlított bronz-karpereczet és

egy 25 cm. hosszú bronztt találtak. A lelet a zentai gimnázium régiségtárába
került. A tárgyak a zombori sáponyai leletekkel analóg jellegek. Ugyanott, a
csárdai mút készítése alkalmával, az ú. n. „Lapos-halom" vonalán, szintén több
skori sírt találtak. Az egyikbl egy tömör bronzkarpereczet és egy a hallstatti

ízlést jellemz tekercs-fabulát emeltek ki. A karpereczek analógiáját a szabadkai
leletek között találjuk. A leletek elkallódtak.

Érdújhelyi Menyhért oromi ásatásából— máskorbeli leletek társaságában —
két edényoldal-töredéket ismerünk, a melyeket szintén az e csoportbeb emlékek
közé kell soroznunk.

A Bácsból származó leletek között találunk egy bronzkardot, mely a
Mag5-ar Nemzeti Múzeumba került. E kard stílus és technika tekintetében meg-
egyezik a szeged-öthalmi leletekkel. A,,Bács-Bodrog Vármegyei Tört. Társulat"
gyjteményében is van egy szárnyas bronzvés, mely innen származik.

Az apatini dunanienti téglaéget-telepekrl özv. Schwerer Jánosné egy
szárnyas bronzvésvel, Thim József dr. pedig a bronztárgyak egész sorozatával

gazdagította a vármegyei múzeum gyjteményét. A Thim-féle gyjteményben
van több sima és sodrott bronzhuzalból való karika és karikatöredék; egy levél-

alakú köps bronzlándzsa ; két haránt os és hosszvonalakkal díszített karpen
egy 22" 3 cm hosszú gömbfejes bronzt. Az érdekes leletet egy rhomboid-alakú.
három t-z< glvukkal ellátott bronz trpenge egészíti ki. Ugyancsak Apatinból, a
„róniai-sáncz" melletti téglagödrökbl egy olvasztott réz-szeg, számos edény és

edénytöredék került a vármegyei múzeumba. Az ú. n. ,,temet-szlk"-bl
pedig egy kilencz cm. magas, öt bütyökkel díszített urnát és egy kisebb bögrét isme-

rünk. A bronzkor végérl származó produktumoknak tarthatjuk a Tessényi-tYle

szlkbl való mélyített fenek mericzét és az egyik tálezikát is. Az 1899. év
szén, e szlkben, a „római sáncz"-tól délre elvonuló mocsár déli partján, egyéb
cserepek társaságában, egy 44 cm. magas s négy oldalbütyökkel ellátott urnát

találtak, melyben hamu és az égetés nyomait magán visel embercsonttöredék
volt. Az urnasírok a környéken elég gyakoriak. A Bogner-féle szlkbl való

edén}'ek feketék, kihajló peremmel és a száj fölé emelked fülekkel. Eszlmell tt.

a „római sáncz" árkában egy hibátlan fekete urnát is találtak. A többivel együtt

ez is a vármegyei múzeumba került. A ..római sáncz" déh lejtjénél elvonuló

mocsár éjszaki partján, Bekker Jakab egy 35 cm. magas talpcsöves edény talp-

töredékére bukkant, a melyben szintén hamu és csontmaradvány volt. Ugyanott
egy szélesfenek fekete urnát is találtak. A Bekker-féle szlbl elkerült leletek

között leginkább a talpas edények vannak képviselve. E kecses alakú edénykék
5—8. cm magasak, sárgás agyagból készítvék. Szájnyüásuk rhombus ; oldaluk és

peremük két átellenes csücskével és fülekkel bír.

Hasonló edényeket Bácsszentivánon is találtak. Ez utóbbiak feketére fe tett

agyagból valók s fels részük — bütyök helyett — körülfutó vonalakkal van
díszítve.

A bácskeresztúri leletekbl szintén figyelemreméltó bronztárgyakat riz a
vármegyei múzeum. Ezek között különösen érdekes egy bronz tokos balta, mely
félhold-alakú, élénél fogva a ritkább minták közé tartozik. Egyszer körülfutó

és két-két lefutó vonallal van díszítve. Onnan való egy kardmarkolathoz hasonló

bronz-dísztárgy i~.

Gomboson a ,,Puszta-falu"-nak nevezett szlk éjszaki oldalán, a bács-

ordasi határ felé húzódó részen, a talaj skori cserepekkel van beszórva. E tájon

már két ízben is találtak hamuval és égett csontdarabokkal telt urnákat. Hasonló
urnákra bukkantak a község belterületén, a templomtéren keresztül ásott

árokban is. Egy másik érdekes pont az erdtársaság téglákéinenczéje táján

van
; ugyanilyen hely az ú. n. „Kis-város "-ban Ujházv udvara is, a hol a ház-

építési czélokra használt gödörben egy fekete, bütykös s felfelé nyíló kis lyukkal
ellátott aprófülü edényben, hamu között, égett csontdarabkákat találtak.

A vármegyei múzeumba került gombosi mészbetétes urnatet díszítése szintén

a bronzkori izlés és technika fejlettségérl tesz tanúságot. Az edény jól isz
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agyagból, vörösre van égetve; oldala [vezetésen hasas; nyaka különtagolt .

pereme kifelé kanyarodó. Indás ós spirális motívumokban gazdag ornamenti-
kája feltnen díszes külsi kölcsönöz az edénynek. Analógiáját az Al Duna
vidékén elforduló leletek között találjuk, A lelethez tartozik egy bronz varrót

I
bronz Bodronytekercs. A varrót, mint e kor ritka Bzerszáma, beoses

darabja a vármegyei múzeumnak
. a mar fmt clil

i ismertetett neolith-kori telepeken ütötte fel tanyáját

a bronzkori sember is. A régi Tisza-meder környékén lev téglagödrökben együtt
találjuk a bronzkor kezdetérl ós végérl származó edényoserepekel is. Ez emlé-

kek között a festett keramika termékei is helyei foglalnak.

A monostorszegi bronzkori telepeket is Legnagyobbrészt a aeolith kori

telepek fölé emelték. \ Kígyós mentén, a bronzkor elején dívó mintákkal

díszített edénytöredékeket, az ú. n. Szauerborn-féle telepen pedig mar a bronz-

kor végs szakára emlékeztet cserepekel találunk. Ez utóbbi helyen igen

gyakori azii dénytipus. Feltn jelenség, hogy bár ezen a helyen nagyobb
ásatások folytak, a bronz jelenlétéi nem konstatálhatták. Valószín, hogy az

itt lakó stélepesek a keszközök használatai még a bronzkorban is mi a

tartották.

\ aeolith-korban szokásos zsugorított temetkezési eljárás a bronzkorban
már letnt. A csontvázas sírok azonban még elég gyakoriak. A bronzkor elre
haladottabb Bzakában fellép ha el azonban az urna-temetkezés mind
általánosabbá lett. A vármegye területén elég srn találkozunk urna-sírokkal.

Ilyen sírok tartozékai a/, apatini és a gombosi hamut és csontmaradványokai
tartalmi.-.' edények is.

Monostorszegen a Periskics-félc szállás építése alkalmával, több urnái

találtak. Oldalukon bütyökfülek, tetejükön pedig tányérforma fedk voltak,

d bütyökfogantyú s volt. Az urnákban, hamuval és esonttörmelékkel

keveri földön kívül egyebei nem találtak. A Szauerborn \< le telepen is elkerült

egy nagyobb vörös edény, melj hamut, faszéntörmeléket és földei tartalmazott.

A/, urna mellett még kél kisebb edény is volt. Az egyik felálló perem, dudor -

díszes bögre, a másik pedig élesre csípett csücskükkel díszített, kisebb csésze

lehetett.

\ monostorszegi Periskics-szállásbeli leletekkel analóg jelleg urnákat

találtak Jloholon is. azon a helyen, a hol most az epreskert van.

Az urnasírok egész temetjére akadtak Baja környékén, Csávolyon,

ahonnan több példány a Magyar Nemzeti Múzeumba került; Csantavéren is sok
régi cserepet é> urnát találtak. Bronzkori 1 1 a nivvedrekre akadtak még: Do-
roszlón a Mosztonga közelében, a Szent János-szobor melletti partos oldalon.

Zentán. a tornyosi pusztán és Bácsordason.

A bronzkori lakóhelyeket gyakran védmvek körítették. A vármegye
sík területén fennmaradt földvárakat és halmokat ma még korok szerint osz-

tályozni lehetetlen, mivel behatóbb kutatások eddigelé csak egyes helyeken

történtek és azok eredményei is nagyon eltér véleményeket látszanak igazolni.

A Kr. e. VI.—V. században talán még fennállott a bronzkor hazánkban.
de néhány századdal késbb már nálunk is a vas használata jöhetett szokásba.

A vármegye területén összegyjtött emlékek között az ú. n. La-Téne tipus-

csoport található. A La-Téne fibulák számos példányát és a keramikai készít-

mények között általánosan ismeretes szürke korongolt edények és edénycsere-

pek egész halmazát rzi a vármegyei múzeum.
A La-Téne-kor emlékei eredetükben összeesnek a Kr. e. V—IV. sz. körül

a nyugatról ide érkezett kelta törzsek megtelepedésével. Az ókori írók szerint

e nép az Istros (Duna) könvyékén telepedett meg. Bár e harczias jövevények job-

bára a Dunántúlt lepték el, egyes törzsek e vármegye vidékét is megszánhatták,

st a Duna-Tisza közérl benyomultak a Balkánra is. (Taurunum-Zimony,
Singidunum-Belgrád. kelta város volt.)

Uralmuk a IV. század folyamán már meggyökeresedett és azt félezer

éven át fenntartották. Reánk maradt emlékszer hagyatékaikra annyira reá-

sütötték nemzeti ízlésük bélyegét, hogy ma már nem nagy feladat a keltáknak

tulajdonított emlékcsoport kiválasztása.

Az itt talált La-Téne-ízlés leletek között fölemlítendk az apatiniak.

Innen már sok beesés lelet vándorolt külföldre, közöttük egy 10 gramm súlyú
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szívalakú arany lánczszem is. a mink a bronzkor végétl a vaskor els szakáig
for.lulnak el, melynek mását a Darnay-muzeum rzi. Egy gazdag sírlelet

ifj. Frey Imre gyjteményébe került. A lelet tartozéka : egy arany fibula, egy
karika és egy fibula-töredék. Ez utóbbiak is aranyból valók. A korai La-Téne
ízlésre vallanak.

A Marekovics-féle téglaéget-teleprl származó leletek szintén igen gazdag
sorozattal szaporították a vármegyei múzeum e korból származó emlékkész-
letét. Számos vaskés, tekercses bronz-nbula, bronz-karperecz, t és több paszta-
gyöngy egészíti ki a gyjteményt. A kések élük felé görbültek, nyélvasuk pedig
aklaszeghmkkal bír ; a fibulák fejrésze és rugója egy darabból készült ismeretes
forma ; a karperecz sodrott végei egymásra vannak fektetve és zárókarikákra
\ i>-zahajlítva ; a gyöngyök sárga alapú pasztából gyúrvák s kékes és febéres

betéttel díszítettek.

Gomboson is találtak egy háromszor csavart rúgójú bronz-fibulát, egy
négyszöglet köpüvel ellátott szarvascsontból faragott nyílbegyet, a melyeket
szintén ebbe az emlékcsoportba kell soroznunk, bár a nyílbegy bonfoglalás-
korinak látszik.

A La-Téne ízlés kezd korából származnak azok az ezüst-lapok, a melye-
ket állítólag Titel mellett találtak, s a melyeknek egyik példánya a Magyar
Nemzeti Múzeumba került. Díszítménye: ponczczal kivert geometriai alakok.
A lapok rendeltetését nem ismerjük. Hasonló lapokat találtak valabol Borsod
vármegyében is.

A keramikai készítmények bosszú sorát találjuk a monostorszegi ú. n.

Szauerborn-féle és dunamenti telepeken. Szürke, simított és jól égetett, koron-
golt edények cserepei ezek, melyek nagyobb urnák, kisebb tálak és sacrabs
edények lebettek. Oldalukat bekarczolt vonalak, feneküket pedig a jellemz
körszalag-benyomatok díszítik.

Gomboson a „fels-szlk" nyugati részében, földforgatás közben, öt négy-
szögletes gunyhónak a belyét ásták ki. Innen került el bárom durva, agyagból
való, vonaldíszes korongolt fazék, közöttük egy nagyobb tál. Onnan való még
néhány agyagból égetett nagyobb kálónehezék is.

Torzsa, Bácskeresztúr és Bátmonostor is ismeretes lelhelyek. Zentárói,

az ú. n. Herés-sorról való egy vonaldíszes, talpas bögre és egy peremtöredék,
,,0rom"-ról pedig egy simított, szürkés edényoldal. A tiszamenti lelhelyek
között Adat kell még felemlíteni, a honnan a La-Téne ízlés edényekbl több
jellegzetes példány került a megyei múzeumba. Ezek között egy szürke urnát,

egy talpas csészét és egy ugyanolyan bögrét ismerünk. Hasonló talpas bögrét

kapott a vármegyei múzeum Pacsérról is, a melyet az ottani ref. iskola kert-

jében találtak.

A korsók csoportjában egy példány Zomborból, egy másik pedig Apatinból
származik. Franczl Endre a bezdáni Bachrach-szálláson gyjtött egy ketts
lécz-párkánynyal ellátott szürke edén3roldal-töredéket.

Ezzel egy soron kell még felemlítenünk a kisbegyesi leleteket. Ezek : egy
urna és egy nagyobb edény füles oldaltöredéke. Az elst a hegyes-feketehegyi

m-út készítése alkalmával találták, a második is ennek a közelébl származik.

A legbecsesebb tárgyak e vármegyében is a kelta sírokban talált mellék-

letek. E sorozatot is a gombosi leletekkel nyithatjuk meg. A temetkezési módra
nézve érdekes az a sírfészek, a melyet Cziráky Gyula kutatott fel. Az ott talált

hamvveder szájával lefelé volt fordítva, lyukas fenekébe pedig egy kisebb, de
szintén feneketlen, hosszúkás fazék volt illesztve. így borították azt az elhamvasz-

tott keltakori halott hamu- és csontmaradványaira. Az urna a tüzelés nyomát
viseü. Ugyanott kiástak még több urnát is. Egyikben a bronz tokosvéskhöz
hasonló vaseszközt találtak.

Baján, a város déli határában: a Pethn, 1895-ben szl alá való földforga-

tás közben, egy vaslánczczal körített urnát találtak, a melyet Ledniczky Ipoly

mentett meg. A hamvveder magassága 11 cm., öblözetének kerülete i3 cm.

A kardköt-láncz hossza 46 cm.
A legjellemzbb kelta emléktípusok sorozatát az a lovas, urnás sírlelet

tartalmazza, melyet 1902-ben Hódságon találtak. A síi- Korány Béla földbirtokos

szlejében, a „római sáncz" elegyengetett nyugati árkában, alig 70 cm. mélyen

feküdt. A sírba temetett ló fel volt szerszámozva. A lovat körülvev vaspántok-
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1 61, melyek valamely brtakaróval voltak öbí n csupán egj darabka
ki roll i ]«« : ;i lóra alkalmazott pánczéllcmezekból pedij rab maradi fniii

A leli i többi i. i b alatl < gj vörös ala]

korongoll urna körül voltak elhelyezve. Az urnában, hamuval keverten, osonl

maradványokai találtak. Az urna körül ;i követki k feküdtek: kél

gj i in s i'i ngéj, k< iilu \ askard liii\ i \\ ben; ( gj i\ l" n hajló él \ rugót

vasolló ; öl levélalaku va satöredék ; egj vashuzalból való kél

tekerületú kar] sablaésegy ismeretlen rendeli

A kardok és a lándzsák eredetileg többrél be voltai i ehajlítva b az égi tés j< li i

mutatkoznak rajtuk. A lelet, a La-Téi i Ueg( vi L bír \ tárgyakai a

vármi gy« i muzi um i

1906 ben 1.' Eészket. A '• lel l" lyi Rí j
czi ti

ii országúi mellett, az ídina vize fölött, az e környéki a található

ibb buczka tövében fekszik E helyen Bet enyei I

oztatott, miközben a munkások 2 \ 13' 2 cm.
! ." cm. s éli 9 talppal < 37 cm. ki rüli ttel bíró, \ öröi re

i ti urnái találtak. Az urna mellett egj háromrétbe hajlított vaskard <

két-tekerület vaskarpereez is vol1 I i ya] melletl a sírban, állítólag még egy
ollói és i gy zablál is találtak, de i z utóbl iak i Ikallódtak. A kard ti Iji - hoss za

92 cm., m( lybl a markolatra 16 cm. jut
; Ezéli Esége •"> cm. A pi nge markolal i lli

csúcsban végzdik, alsó része pedig körívbi n van szabva.Akézvéd rudi

a kardpenge tövének mej Ezintén C6Úcsalako1 ölt. A karperecz két-

fordulatú spirális sodrony, melynek egyik vége hegyben, a másik pedig tompán
végzdik. Átmérje : 8'2cm. Aleletel több bronztárgy töredél i

Bzem egészíti ki. A bronzok csopoi fibula-t csavarrésze egj

részlet, egy karikatöredék, néhány lemezdarabka, s több öntvénycseppecske
hí lyel A li li t> t még néhánj szürke i dénj -esi rép és i gy grafítos agyagból

való ' dénypi n m > gészíl i ki.

Aleírl urna-sírokon kívül ma már több, csontvázas sírokból álló temeti is

ismerünk; Ezek közé tartoznak az ú. n. tumulus temetk vágj halomsírok. A
sírhalmok alá való temetkezésnek a kelták korából fennmaradl i mlékeil különö-
sen déli Németországban találjuk. E korból származóknak bizonyultak a madarasi
tumulusok is. É halmok a községtl délre, a Kígyi - mellett elterül közlegeln
vaunak. A cso] orl 72 sírdombból áll. A dombok szorosan helyezkedni k i s

mellé. Mi s
'

, és 5m. közötl váltakozik. A sírokból Boediger hatot u eg-

ásatott. Arra a meggyzdésre jutott, hogy a sírokat már korábban kirabolták.

A halmokból eo-alakú vastárgyak-, vaslándzsa- ós tegeztöredékek, továbbá
csigahéjból ós szurokból való gyöngyök; egy ólomból való orsógomb, ezüst

karperecz-töredék, egy szurkos bögre ós különféle vaseszköz-maradványok
kerültek felszínre. Báimonostoron egy kertben ós a Csacsihegyen is találtak

kelta-kori sírfészkeket, melyekbl egy tzben összehajlított kard. < gj lándzsa,

olló, kós ós lÓEzerszémdíszek kerültek a Borsai-féle gyjteménybe.
Kelta-kori leletekel tartalmazott a nemesmiüticsi hármashalmok egyike

is, melyet a Vármegyei Tört. Társulat megbízásából, Karagics István ásatott fel.

Benne eg} La-Téne-ízlés, nádlevélalakú, köps vaslándzsát és egy elre görbül
vaskéspengét talált. Weigang János, az apatini ásatások során, a ..római sáncz"
környékén is talált egy lándzsa-töredéket : a téglagödrökben pedig egy sisak-

részletei (paizstudort ':) és egy ketts vaskést. Hasonló csavart ny< lü. kétpi

kelta vaskéseket Dávodról, Bácsból, Bátmone st orról és Bácsborsédról is

rünk. Gomboson a régi kivágott erdrészben is találtak három ilyen kelta kési
;

Szilágyin pedig egy keltakori vaskardpengét.
ták uralmát a Kr. e. II. század második felében a rómaiak kezdték

. avarni. Ez idbe n a Duna és a Tiszf.köze a dákok birtokában volt. A hossz) n-

tartó küzdelmekben, Kr. íz. els százada vége felé (71-ben), a kelták függetli n-

gége megtörött > földjük Pannónia névvel római tartománynyá lett.

a szarmaták. A megindult néphullámok gyri közül e vármegyét a Kr. sz. e. évtize dekb< n
az Al-Duna vidékén feltnt szarmaták érdeklik legközelebbrl. A Kr. e. 80—44. év
között a dákok szolgálatában találjuk ket. A szövetségesekbl azonban elli nsé-

gek lettek. Mint Plinius említi, a dákokat a vándor szarmaták (a jazygok) zték
el helyükrl. Ebben az idben a vármegye területén a bojok tanyáztak, a kik
szintén nem állhatták útját a megindult népáradatnak. Krisztus születése körül



Leletek a gombosi steleprl.
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1

már a Duna—Tisza közén találjuk ket. Az új jövevények a skythákkal
rokonok voltak. Strabo korában még nagyon kevesen foglalkoztak közülök
földmíveléssel. Az egykorú írók szilaj , harczias és rabló természet népként
emlegetik ket. Nomád életet éltek. Baromcsordáikkal és méneseikkel kóborolva,
jóformán egész életüket lóháton és szekéren töltötték. De bár területük kívül esett

a római tartományokon, mégsem tartották tiszteletben a római határokat.

E miatt sok bajuk volt velük a rómaiaknak. A vármegye területére szorult

jazygok bizonyára érezték helyhezkötöttségüket s a tanyáik védelmérl való
gondoskodás szükségességét is. A Duna és a Tisza fzfával és nádasukkal srn
bentt mocsarai között ütötték fel tanyáikat . A hol a természet nem nyújtott elég

védelmet, ott nagy kiterjedés gyepükkel és sánczokkal vették körül területeiket

.

Ez a védelmi rendszer az idehullámzott vándornépek között is fenntartotta magát

.

Ilyen barbár építményeknek kell tartanunk a vármegye területén ma is látható

sánczokat, földvárakat és az emberkézemelte halmok egy részét is.

A rómaiaknak a jazygokkal való s mintegy négy századon keresztül folytatót ' r<,.na i sánczok.

csatározásaival összefüggnek látszanak az ú. n. „római sánczok
11

. E szembe -

ötl, nagyarányú földmvek régóta ismeretesek ugyan, de keletkezésük és ren-

deltetésük fell a vélemények nagyon is elágazók. A római írók feljegyzéséiben

Ammianus Marcelknusnál (XVII. 13.) ta
1

álunk egy adatot, midn megemlít 1

hogy a II. Constantius császár 359-ben mr g akarván békíteni a limigaut szarma-
tákat, egy sánezra állt (stansque in aggere csízión ) s onnan beszélt hozzájuk.
Frhhch szerint (Arch. Ért. 1887.309.) a linrgaut szarmaták a Tiszatorko-
lattól éjszaknyugat felé es mocsaras vidéken tanyáztak; tehát itt a nagy
római sánczról lehet csak szó, mely éppen befoglalja azt a területet, hova
tanyáik tehetk s a mely sánezot Frhlich egyenesen az mvöknek tartja.

Az ú. n. „római sáncz" Apatinnál kezddik. Elhalad Bácsszentiván és

Doroszló mellett és Militicsnél a gombosi földvárban végzdik. Azon túl már
ellaposodik. A jelzett rész elég magas és mindkét oldalán árokkal van ellát \.

Irányában gyors görbületei vannak. További vonala a Ferencz József-csatorna

kölpényi része mellett, az Obrodovó-dlben kezddik és elhalad Kiszács, Tisza-

istvánfalva és Boldogasszonyfalva mellett ; Csurognál végzdik. Ez a sáncz ala-

csonyabb a nyugati résznél, vonulata azonban megegyez és sok görbülete van.

A sáncz keleti része a Boldogasszonyfalva és a Csurog melletti részszel párhuza-
mosan indul, de ettl nyugatra, a Jegricska-baránál és Nádarja és Bácsföldvár

között elhaladva, éjszaknak tart. Végre Obecse és Péterréve határában elhúzódva,

a Csik-ér táján nyoma vész. E sánczokat a katonai térkép „Kis római sánczok"-nak
nevezi. Vonulata egyenes ; hajlása kimért.

Az ú. n. ..nagy római sáncz'' Újvidéknél, az újvidék-zsablyai úton lev
Vaskapu nev helytl éjszakra két km-re kezddik és Boldogasszonyfalva és Csu-

rog határán át, Bácsfölávár felé húzódik és a Boronyi-baránál végzdik. A sáncz

egyenes irányában csak két helyen törik meg. Szélessége és magasságatetemesebb,
mint a kis római sánczok. A földm több helyen át van vágva.

Ma már három újabb sánczvonalat konstatálhatunk. Az egyik rövidke-

vonal Osóvé határában, a ..kis római sáncz"-tól éjszakra és a községtl délre van.

A neve szintén „római sáncz". A másik Apatintól húzódik halmon-völgyön ^,t

Szond irányában, az ú. n. „kis római sánczok"-kal párhuzamosan. Neve: „kii

sáncz". A harmadik, mely a Telecska alján Nemesmiliticstl Csonoplya és Ke-
rény határán át Kissztapár felé, majdnem Cservenkáig fut.

Ezeken felül Rómer Flóris még egy sánezot említ, a mely Baja—Rém

—

Jánoshalma határán húzódik át. Ez az ú. n. „Ördögárok". Egy másik vonalat

Bátmonostor és Madaras irányában is ismerünk.

Az Apatintól óbecse és Péterréve határáig húzódó vonalat, Marsigk" ha

zottan római védmnek tartja. Ezt a véleményt Wagner és Schönwisner is osztja.

Katona azonban a római eredetet kétségbe vonja. Késbb Rómer is Katona véle-

ményéhez csatlakozott. Rómer szerint a sánczok vizek elleni töltések vagy petli.L'

az ú. n. ..avar gyrk" lehettek. Ez utóbbit Ortvay is valószínnek tartja.

Rohonvi ezekkel szemben is fenntartja a római eredetre vonatkozó véleményét é

azt hiszi, hogy a sánczok határvonalak (limes) lehettek. Dudás Gyula aszarmata-

jazyg eredet mellett tör lándzsát. A sánczok eredetének kérdésébe Frhlich i

beleszólt. Közvetetlenül szerzett tapasztalatai nyomán megú-t tanulmányában
megdöntötte azt a feltevést, mintha a sáncz útvonal vagy töltés lett volna. EgV-
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ben megoi .ii.iii.i ;i Imi na i eredetre vonatkozó kombinácziókal is. Frhlich a báoskai

nagyobb Bánczol valamelj népvándorláskori germán aépnek, a kisebb sáncz

építéséi pedig a rómaiak idejében itt lakot! szarmatajazygoknak tulajdonítja.

\ utóbbi idkben Czirákj Gyula foglalkozotl behatóbban a Bánczokkal, B

utazta azokat. Tapasztalatai ujabb világításba helyezik e földmvekel
;
felfede

vei pedig figyelemreméltó érvekel veteti a kérdés körül folytatott kétói

los \ itába.

\ . i>
]

ml. .il párhuzamosan futó sánozvonaJ van.

\ egyik Apatin fels részétl a militiosi Mosztongáig megy b mindkél oldalán

árok van. \ másik Apatin déli Barkától, a Duna mellékágától kiindulva, csaknem
G km. bosszúságban a „Zigeuner-Heide" nev szlk nyugati Barkán átvágva, a

ataei Síoraszt"-nál végzdik. Mellette csak egy árok van, a déli oldalún.

i milyen egyárkos sánczvonal az is, merj Gombostól, helyesebben Militicstl a

tiszai oldalún lev Osurogig húzódik; bÍ ugyanilyen az is, mely Csurogtól a

F« rencz-csatornáig s ettl Péterré^ éig Eelnu

Közös sajátságuk e vonalaknak az, hogy különböz távolságokban ál

sok. átjárók vannak rajtul tmban. Némehj átvágásnál, a sáncz éjszaki,

illetleg nyugati, de mindig bels oldalán egy-egy árkos, L2 L5 m. átmérj kis

körsáncz Látható. \ kétárkos vonal mellett, a bács sentiváni batár kamarai erd-
földjón, ama ponttól, a hol a vasúi a sánc/. \oiialat át iiirt s/.i, 200 .'$00 lépésnyire

nyugatnak, továbbá a doroszlói és a gombosi határban is vannak ilyenegy árokkal
körített kis erdítmények. Másik sajátságuk e vonalaknak az, bogy többhelyen
köralakú földvárakkal vannak összeköttetésben olyan formán, mintha egyik

u másikén épüli volna. Kívül árokkal vannak övezve. Qyenek : az apatiniak,

a gombosi és a szondi is.

Gziráky ismertette legelbb az apatini egyárkos és a Nemesimül ies, Cso-

noplya, Kerény, Kissztapár és Oservenka irányában húzódó másik új vonalat.

I' Ifedezéseinek az ad különös érdekességet, hogy e sánczok szerkezetükben
hasonlítanak az Apatin—Csurog közötl elterül vonalhoz, s azzal párhuzamos
iránynak. Cziráky az egy árokkal bíró, egymással megegyez vonalakat, t. i. az

apatini alsó, Gombosés Csurog közötl fekv és az ettl felfelé a Tisza melletl

vonuló szakaszt együvé tartozónak mondja. Ott, a hol víz állta útját, ott nem
építették ki. Ezt látjuk Gombosés Apatin között ; ezt látjuk Boldogasszonyfalva
mellett is. Ehhez a vonalhoz tartozik az Apatin-Militics között fekv kétárkos

vonal is. Sejtteti továbbá, hogy a nemesmüitics-cservenkai vonal vagy aFerencz-
csatornától Péterrévéig terjed szakasz tartozéka, vagy az elbbinél beljebb fekv
körsáneznak a darabja. Ez esetben a tiszai sánczok mind az Apatin—Csurog

közötti vonal folytatásai. Frhlich álláspontjára helyezkedve, megezáfolja a
sánczok rendeltetése körül felállított theoriákat, mintha azok útvonalak vagy
vízáradás ellen készült gátak lettek volna. Kimutatja, hogy nem lehettek egyebek,
mint a nagyobb terület megvédésére készült, összefügg stratégiai védmvek.

A sánezmaradványok még ma is azok egj-kori óriási arányairól tesznek

tanúságot. Az Apatin és Szond közötti részen szélességük 25 m. magasságuk
pedig O'S— 1 m. között váltakozik. Az árok 10 m. széles s mindenütt a déli oldalon

található. Firánya : K—Ny. A hol elég víz találkozott, ott a sánczok nem voltak

kiépítve. Boldogasszonyfalvától keletre pl. a „Mala-bara" pótolta egy darabon
a sánezot. A/. Apatin—Militics közötti sánczvonalnak mind a két oldalán árok
van. Ezt Frhlich is feljegyezte. Ennek magyarázatát Cziráky a sánezot épít
nép védelmi akcziójában véli felfedezni. Párhuzamos körív alakjukból, a sánczok
mellett épült földvárak szerkezetébl és e földvárak belsejében található régibb

középkori edénycserepekbl, valamint a „római sáncz" kanyarulatában lev
gombosi földvár mellett felkutatott barbárkori temet leleteibl avarkori épít-

ménynek tat

Az Újvidéktl Bácsföldvárig húzódó sánczok jóval magasabbak ; vonulatuk
kimértebb, Rómer és Dudás római mimkának vélik. E véleménynyel szemben
Érdújhelyi — a ki szintén behatóan foglalkozott a sánczok eredetének kérdésével
— a barbár eredetet vitatja. Ez utóbbi feltevés a legvalószínbb. A jövben
folytatandó intenzívebb kutatások révén talán sikerül még ezt a problémát is

megoldani

.

Bács-Bodmg vármegye sík területe, leszámítván a Tisza és a Duna mellékét,

természet-nyújtotta védelmi vonalakban korán megtanította az embert, hogy
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miként védekezzék — habár pillanatokra is — a küls m< _ ások ellen.

A „római sánczok" hatalmas félköre, melynek bels niásodik, s az elsvel párhuza-
mosan haladó sánczvonalára Cziráky hívta fel a figyelmet, szintén nem tekint-
het egj'ébnek, mint eg}r nagy területet körülzáró óriási földvárnak. K
nagyobb földvárakat elszórtan az egész vármegye területén, de külön
annak déli részén, még ma is nagy számban találhatunk. Régente bizonyára
több is volt, de az id vasfoga és a szántó-vet nivelláló vasa, lassan-lassan
eltüntette ket.

Az eddig ismert földvárakat három kategóriába sorozhatjuk: ú. m. kör-
alakúra, kívül meredek magas földfailal, minden árok nélkül ; alacsonyabb öl-

tésü köralakúra, melynek töltése mellett kívül árok van ; végül : négyszögalakúra.
A fentebb ismertetett „római sánczok"-on kívül még a következ sánczo-

kat és földvárakat ismerjük: Alsókabol határában találjuk a, ,Hajdú-sánczok"-at.
Az Apatin melletti „Kis-sáncz" bejárása alkalmával Cziráky két köralakú föld-

várat talált. Ezeket a nép „Rundell"-nak nevezi.

A Baja-Rém és Jánoshalma irányában húzódó ú. n. „ördög-árok", Roediger
feljegyzése szerint, Bátmonostornál kezddik; Rómer szerint pedig Jánoshalmá-
tól Halas irányában tart. Báes határában, a Trsanik-pusztáii és a Szent Antal-
kápolnánál lev halmok mellett, négyszögalakú földvárak vannak. Az elsa Mosz-
tonga mellett van ; a másik pedig „Demir-kapu" néven ismeretes." Bácsalmáson
a,,Gradina" dlben szintén régi vár nyomai láthatók. Bácsföldvár fölött, az ú. n.

„Csonthalom" mellett, a „nagy római sáncz "-nál. egy nagyobb földerd állott,

rnelyrl Marsigli is megemlékezik. Az egykori földvárat a Tisza töltésének építés •

alkalmával elhordták. Állítólag a község is ettl a földvártól vette a nevét.

Nádalja felé, a „Nagy-járás" dlben, a „kis római sáncz"-tól nyugatra, még
három, négyszögben épített földvár nyoma látható. Bácskertes táján feküdt
az egykori Gyr-Hetes. Ez is valamely földvártól vagy sáncztól kapta a nevét.

Bezdánban szintén sánczokat emlegetnek ; Bogyán határán pedig Roediger
fedezett fel földvárakat. Boróczon, a községtl keletre, Dunabökény irányában,
egy körsánczczal körülvont földvár van.

A „Cservenka" szó „vár"-at jelent ; e község is nyilván valamely földvár-

tól vette a nevét. Csurogom a „nagy római sáncz" mellett szintén volt egy föld-

erd, melynek köralakban vonuló sánczai a Tiszára támaszkodtak. Marsigli

szerint „római váraes" volt.

Dernyén, az ú. n. „Branyavina-sumá"-ban két kisebb földvár van. A der-

nyei és vajszkai határ között lev négyszögalakú földvárat Cziráky közelebbrl
is megvizsgálta. Nagysága : a déli szöglet mellett 58X38 lépés. Kapuja nyugatra
nyílik. Árkába a Mosztonga vizét eresztették, a mely épen mellette folydogál.

Doroszlón, az ú. n. „Róka-dl"-ben egy csaknem teljesen leszántott földvár

nyomai láthatók. Cziráky ezt is megvizsgálta. Átmérje 140—145 m, a sánczok
magassága 56—60 cm. Ugyanolyan cserepek találhatók benne, mint a gom-
bosi földvárban : tehát azzal egykorú lehet. Ugyanott a puszta-egyházi erdnél,

a Gombosról vezet úttól 383 lépésnyire éjszakra, a „római sáncz" átvágásának
befelé es részén, két kis (27 lépés átmérj) földvár van. A gyrk egy ni.

magas töltésbl és körülfutó árokból állanak s a nagy sáncztól mintegy 8— 10

m-nyire fekszenek. — Dunabökény határában, a „Morgács-erdben" egy kör-

sánczos földm ismeretes.

Gomboson két földvárat ismerünk. Mind a kettt Cziráky fedezte fel. Alak-

juk szabálytalan kör. Az els átmérje : 850 m. A sánczok szélessége 6—7 ni., az

ároké 3—4 m. Az árok a küls oldalán van. de már alig néhány dm. mély. A római
sáncz kanyarulatában fekszik. A vár ersebb küls falát a három oldalról pár-

huzamosan haladó „római sáncz" alkotja. A benne talált edénytöredékek a

népvándorlás-kor végérl valók. Ugyanott egy második kisebb földvár, az els
földvár és a „római sáncz" között fekszik. Átmérje : 76X109 m. Ez még inkább

el van laposodva. Az els földvár körül 25—30 lépés széles, 7—8 dm. magas.

kerek dombocskák láthatók. Cziráky ezekbl hármat megásatott. Belsejükben

hamuréteg között állati csontmaradványokat és edénycserepeket talált. Ilyen

körben fölsánczolt helyekrl tesz említést Rónai is. Ez építményekbl, a bács-

szentiváni erdben Borovszky Samu dr. egyet szintén megásatott.

Külldön, arétségben. közel a Dunához, az 18S7. évi szárazságkor eg]

köralakú ersség nyomait fedezték fel. melyet ketts árok vesz körül. Gros-
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Bchmid Gábor vi Átmérj 90 V- árok bárom m. bzi l< éi hé

rom m. mély. A terülel neve, melyen a róniuk vannak: „SchloBsriegel", Mini

pkorban is bzi r< peH

Madarason, a „Sanacz" nev puszti Idvi aradványa Látható.

Mellette négj balom Magyarkanizsa batárán, a Krös-éi nek a Tiszába való

torkol
' ma már ismeretlen római iám 10I említ. Martom

a Tisza pai atók Martonos fölött, a ,,Vaskapu"
nev hatái földvár romja és nem nagj távolra nógj nagj balom
áll. A hajdani ,,Vastorok" jon feküdt s arról á batárnak ezl a részét

rok"-nak vágj nak nevezik. Roediger említi bgj Martonostól

öbecfi k búzódnak, melyek környékén földi isemberi telepek

konsi -
f\ balom mellel i

. régi földi ár o a-

ayál találjuk. Mom a Szauerborn-féle szálláson, a Ferencz-
i ü..n\ : ban, a 1 ktl nem ím sszi

földvár i II.
;

- Inczai lát I

\ - esmiliticsen, fenn a i.llási ül mellett, körsánczok
nyomai vannak, de már nehezen kivehetk, meri elszántották ket.

K suthfalván, a község melletl . 1840-bl egj „Vaskapu" (Demie] kapi;
|

nev völgy említtetik. Ez az említi ésben lehel valamerj földvárral,

n . 1\ tájon volt. ösóvé tatárában a ,Járás-földek"-en földsánczoli

dványail konstatálta Roediger. Opalánkán, az ú. a. „Obrada" dlben
175 i éter • j még ma is majdnem ép földvár nyomai láthatói

\ bajdani „Vaskapu" < sik ; valószín, boj y
ez, valamim a mai község is. a földvártól nyerte anevét. óverbászon a „Csarm I

-

dl" déli részén fekv földvárai (Ring) a Bács Bodrog Vám egyei Töri . Társulat

ból Kiss Gyula odavaló jegyz kutatta át. A földvár óverbász hatá-

rának ii. a községtl mintegy öl km-re fekszik. Kerülete 465 m. Átmé-
rje : Él) irányban 192 m, KNy - 228 m. Magassága 4- ti m. Kél Kapu van raj; a.

A földvár belsejében, annak középrészén megejteti ásatás során, egy és fél m.
mó'yséi.'1'i n < ur > felül csonka, alul lyukas kkorsót : kél és léi méter mélységben
tzhelyeké!, cserépdarabokkal vegyesen csontokai találták. Az edényfélék a

népvándorlás 1 órából származnak. Ü. o. a Ferencz-csatorna jobb partján, közel a

szenttamási határhoz, a csatorna si medrétl körülbelül is ölnyire, egy nagy
öböl közelében, egy 22 öl átmérj kerek o agaslal áll, mely mintegy hal öl

szél. s és fél öl mély árokkal van körülvéve. Egy kapuja van.

Palonán, a bácsújlaki út mellett, a „parlagi földek"-en és a „Morgács-
erd"-ben ugyancsak földvár maradványai láthatók, l'arragon, Hódság felé,

a vasút mentén, továbbá Pinczéden, Paripás felé , .Csongrád-fekete-vár" név
alatt, szintén földvármaradványokat találunk.

Szilbereken, a ..Bel brdo" pusztán sánczok ; a „Katharinaberg" nev
határrészen pedig, egy halomcsoport közelében, földvái nyomaival találkozunk.

Sajkásgyörgye határában, a községtl dél felé. a ..Klisza" nev területen vár-

sánczok vannak. Szond táján feküdt a hajdani ..Vasas-kereki". A szondi határ-

szélen Cziráky egy 140—150 m. átmérj és 40—50 cm. magas körsánczú
földvárat konstatált, mely a ..római sánczczal összefüggnek látszik. Sztapáron,

a zombori . Zsárkovácz szállás" felé húzódó hosszas földháton lev halmok
mellett az egykori földvár nyomai még ma is kivehetk.

Tiszaistvánfalván, a „római sáncz" átjáróját a nép „Vaskapu"-nak nevezi,

a mi összefüggésben van a nevezett sánczok vonalán található földvár emlékével.

Titelrl Mozsorra menve, Mozsor felett a .,Titeli fennsík"-on egy ketts kör-

sánczczal körülvett dombot találunk, a melyet „Magyarszki-grád" néven is-

mernek. Turján, a községtl kilencz kilométernyire, egy régi földvár körsánczai

még ma is jól láthatók.

Üjverbász és Kula között lehetett az egykori ..Várszög". Újvidéken a
„Vaskapunak" nevezett határrészen három halom és földvár maradványairól
történik eml

Vaskúton. a községtl éjszakra, tizenkét halom mellett fekszik az ország

egyik legnagyob és legépebben fennmaradt földvára. E várat Rómer fedezte fel.

Alakja kör. Kívül nincsen árka. hanem a földet máshonnan hordták belé, rész-

ben a vár közepébl szedték. Belseje tekns, de úgy. hogy a sáncz lejtje lassan

emelkedik. Belülrl könnyen fel lehet kapaszkodni rája : külseje azonban rend-
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kívül meredek : csaknem úgy áll. mint a függélyes fal. A töltés magassága 20—25

m; szélessége az alapnál 40—50, a csúcsnál 15—20 m. A köralakú ereid egész

területe másfél hold lehet. Kapuja nyugatra néz. Rómer e földvárat a közeit

felkutatott halmokban talált leletek után népvándorláskorinak tartja. 1903-ban
Cziráky is ásatott benne. Wekerlefalván egy szabálytalan félkör töltés föld-

sánczolat nyomait találjuk.

Zombor határán, a „Gradina" pusztán földvár maradványai, a „Cservenka"
városrészben pedig sánezok és erdítések nyomai vannak. (Steltzer Frigyes

feljegyzése.) Zsablyától keletre a Tisza és az ,,Almás-ér" által alkotott félszigeten

régi kis erd nyomait találta Marsigli s annak rajzát is közölte. Ugyanott
Temerin felé és Mozsor felé is földvárakat találunk. -haimok.

Bács-Bodrog vármegye területét lépten-nyomon halmok és halomcsopor-
tozatok élénkítik. Különösen a Duna és a Tisza mentén gyakoriak. Legtöbbje
emberkéz munkája. Mint érdekes régészeti objektumok, már régebben felköl-

tötték a szakemberek figyelmét. A megejtett kutatások után a halmok rendel-

tetése iránt ma már alig lehet kétségünk ; de eredetükkel és korukkal még nem
vagyunk tisztában. Annyi azonban bizonyos, hogy a halmok nem egy idbl
valók és hogy nem egy és ugyanaz a nép hagyta azokat. Altalános az a vélemény,

hogy készítési idejük az ókortól a honfoglalás idejéig lenyúlik.

A halmok osztályozásánál nagyjában megkülönböztethetünk: csoportos-,

hármas-, különálló- és földvárral kombinált halmokat.

A csoportos halmok rendszeres temetk voltak. Minden sírdomb egy vagy
több emberi csontvázat rejt magában. Ezek az ú. n. tumulus temetk. E halmok
általában alacsonyabbak és laposabbak. Sajnos, hogy legtöbbje már feldúlva

és kirabolva maradt reánk.

Az apatini tumulusokat Rómer dr. feljegyzése nyomán Weigang Jánosnak
1902-ben sikerült újból kinyomoznia. Ezek a halmok Bácsszentiván felé a

római sánczczal majdnem parallel vonuló, úgynevezett ..kis sáncz" kiinduló

pontjánál vannak. Számuk negyven és nyolez sorban fekszenek. Magasságuk
fél és egy m. között váltakozik. Legtöbbje a kiosztott és szántás alá került

földeken van, s lassan-lassan ezeknek is nyoma vész. Weigang a tumulusokból

kettt megásatott. Mind a kettben egy-egy ülhelyzetben eltemetett csontvázat

talált. Mellékletük nem volt. A sírok két méternél is mélyebbek. Egy más alka-

lommal Mahler Ede dr. is jelen volt a sirbontásoknál. A kutatás azonban tel-

jesen eredménytelen maradt.
Bogyán határában négyrendbeli tumulus temet van. melyeket Roediger

Lajos 1904-ik évi krútjában a bogyáni erdben fedezett fel. Ugyancsak Roe-
diger feljegyzéseibl tudjuk, hogy a Bátmonostor-Baja-Rém és Jánoshalma
határán elvonuló „Ördögárok" környékén szintén tumulusok vannak.

Gádoron, a vasúttól örszállás irányában, szintén van 4—5 tumulus, melyek

közül az egyik — a legnagyobb — le van fejtve. Bronzkori és honfoglaláskori

sírokat találtak benne.

A kátyi határrészen, a ..római sáncz" mellett lev tumulusokból 1902-ben

Rohonyi Gyula dr. egyet megábatott. E halomra még Frhlich Róbert dr. figyel-

meztette, a ki azt oly fontosnak találta, hogy annak felásása és az abban talá-

landó leletek után vélte a , .római sáncz" eredetét és rendeltetését megállapít-

hatni. A felásott halom a „római sáncz"-nak az újvidék-zsablyai és a tisza-

isívánfalva-kátyi utak között lev részétl keletre 250 lépésnyire fekszik ama
dl mentén, a mely a megjelölt két út és a sáncz érintési pontjai között — körül-

belül közepétl kiindulva — a kátyi rét felé vezet. A tumulus átmérje mintegy

15 m ; magassága másfél m. A tumulus felszíne alatt 3 m-nyire egy 30—35 évesnek

látszó, középtermet férfi elkorhadt csontvázmaradványait és azok mellett

lócsontokat talált. Egyéb melléklete nem volt.

A kiszácsi tumulusokon a Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat

megbízásából, Roediger Lajos végeztetett ásatásokat. E tumulus-temet a község

éjszaki oldalán, a gróf Chotek-féle uradalom területén, a vasúti állomástól

éjszakra, az els rház mellett van. A temet 28 kisebb-nagyobb sírdombból áll,

melyek nagyobbrészt hármas sorban vannak elhelyezve. Az út éjszaki oldalán

es "legmagasabb tumulus már többször meg volt bolygatva s az éjszaki felén

vont határárok miatt meg is csonkították. Ezt a halmot tehát nem is tette

kutatása tárgyává. Ásatása során megállapította, hogy az összes tumulusokat
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mindenüti in ;>o om. mely rétegben humusz fedi, s majd mindenik tumulua a

tetején be van horpadva: tehát valamikor régé igbolygatták. Roediger
i általa felveti helyszínrajzon feltüntetett sírhalmokbúi az I Ali. számmal
jelzettekei ásatta fel. Az 1. számú tumulus magassága 2 m. Benne egy össze

abányl emberi csontvázai és egy 13 em. hosszú és kél ós fél om. széles

alakú vastárgyal talált. A II. számú sirhalombaii eg3 korongoll szürke edénj

talp-töredék volt. A III. számú halomból CBupán egj sardonizból cbíszoII gyöng;

kerüli el. A [V.-ben KI' irányban fektetve és fejjel egymáBfelé fordítva

kél gyermekcsontvázai találl A koponyák alatl egj durva mv népvánd
kori edény, azalatl pedig mintegy 40 omnyire egy Lófog, egy emberi karcsonl

.
• vastörmelék volt, A tovább Folytatotl ásatás során, a talajvizes földben

lufit ember csontvázára akadt. Az Y. számú tumulusból egy koroi

készüli szürke agyagedénj oldaltöredékél és egy 10 cm. hosszú, 2—3 cm. széles

s-alakú vastárgyal talált. A további kutatás során még egy l<> cm. hosszú,

Lapos fej, kovácsoll vasszeg és egy kiéget et lennek Iái szú agvaggyöngv került

felszínre. E tumulusnál 2*7 m. mélység után értek a nyers földre. A VI. számú
sirhalombaii szintén egy Ll*5 em. liosszú és 3 és fél em. széles eo-alakú vas-

t ;'i iLry fordull el. Szétszórva a sírban mindenütt, emberi csontok feküdtek.

Körülbelül - in. mélyen, egy 6 cm. hosszú. 2 cm. széles co-alakú vastárgyra

is akadt, melynek homorú részén — a hosszirányra harántosan — farostok

nyomai voltak észn vehetk. A VII. számú sírdombol már korábban kirabolták.

(Roediger jelentése nyomán.)
Kishegyesen, a Fodor Mihály szántóföldjén felfedezeti tumulusok ásatását

szintén tervbe vették.

.Madarason, a községtl délre, a Kígyós-bara mellett elterül közlegeln
7- sirdombból álló tumulus-csoport látható. A sírdombok középrésze ersen be

van horpadva, jeléül, hogy azokat már korábban kirabolták. Roediger a sírok-

I i-l hatol megásatott. Az analógia után e sírok a kiszácsiakkal egykorúak.

Weigang .láncs, Palonán jártában, négy tumulus-temetrl nyert tudomást.

Az 1903. évi iskolai szünet folyamán több sírdombot megásatott. Az ásatás

eredménye ismeretlen.

A pinczédi két tumulus-temett is Roediger Lajos fedezte fel. 1904-ben

Pertsehy Ferenez dr. kíséretében megszemlélte, azokról helyszínrajzot és foto-

gráfiai képeket vett fel. Az ú. n. „Veliki-Atovi" határrészén lev tumulus-temet
ii ég iea is hat nagyobb és hét kisebb tumulusból áll, de a szántott helyeken még
mindig tisztán kivehet több elhordott halom helye is. A nagyobbak között

nyolez m. magasságú is akad. Az egyik tágas árokkal van körülvéve ; az árkon
kívül pedig alacsony kis földvár látható. Alakjára és nagyságára megegyezik a
bezdáni „Zöld-halom"-mai. A halmokból négy nagyobb és két alacsonyabb

a Czobrda-család tulajdona. A másik, ú.n. „Graskovina"-csoport hat nagyobb és

egy-kél kis< bb tumulusból áll és az élbbemtl mintegy két km-nyire esik. Ez
a csoport közel van a „római sánezok" éjszaki oldalához s a Tir- és a Czinczu-

í ák-család birtoka. Roediger — a katonai térkép után — Pinczéd éjszaki olda-

lán, az ú. n. „Csongrád" nev helyen is tumulusokat sejttet.

A Szentfülöp éjszaki határán elterül legeln szintén tumulus-csoport van.

Roediger ezt még 1899-ben konstatálta. 1904-ben Pertsehy Ferenez dr.-ral a
tumulusokon ásatásokat is végeztettek. A jelzett helyen még ma is látható négy
alacsonyabb tumulus, de Pertsehy dr. állítja és bizonyítják az ásatásban résztvett

idsebb munkások is, hogy még a 60-as években is az e csoporttól éjszaknyugat
felé, hosszú sorban elnyúló tumulus-csoport volt látható. Roediger e helyen három
halmot fel is ásatott. Az elsben szétszórt emberi csontokat és egy cserépedény-

talptöredéket talált. A jelenvoltak állítása szerint ezt a tumulust földmérés
czéljából többször ásták felülrl, s mivel látták, hogy alul forgatott föld van,

kutatni is kezdték. E közben Lék Mihály a dombban fekv emberi csontváz
mellett egy kardot talált. Az innen 18 lépésnyire es második sír üres volt. A
harmadik is meg volt már bolygatva. Mindössze néhány emberi lábszárcsontot

és egy lópatacsontot talált. A negyedik tumulust a községbeliek valami útrende-

zési czélra széthordták s ugyanakkor a benne talált sírt teljesen szétdúlták.

A vajszkai tumulusokat 1902—3-ban Cziráky Gyula és Tumbász István dr.

ásták meg. A sírdombok az ú. n. „Okruglik" határrészen három csoportban,

srn sorakoznak egymás mellett. A sorok az É—D irányt követik. Az egyik
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helyen 28, másikon 21 a harmadikon még több halom van. Sokat el is szántottak
már bellük. Cziráky a halmok számát száznál többre teszi. Magasságuk - 7—

1

- 2
m. között váltakozik. Átmérjük 11— 15 m. Az ásatás során 33 halmot bontot-
tak fel. Minden halom közepén 120—150 cm. mélyen egy-egy széthányt csont-
vázat találtak. A 2. halomból egy köps vaslándzsa-hegy került el. A 3-ban
egy cserépdarabot találtak. A 4.-ben két csészealakú edény cserepei voltak. A
6-ban egy simított cserépdarab az egyedüli lelet. A 7. sírdomb alatt a rendes
hossznégyszög sírgödör nyomait konstatálhatták, mely É-D irányban volt

megásva. Ez is fel volt dúlva. A 8. sír melléklete egy darabokra tört szürke edény,
egy rozsdaette vasdarab és egy antik bronzfibula töredéke. A 9. sírban egy
tojásdad alakú vascsatkeret és egy kis elrozsdásodott vasdarab fordult el. A
10. sírban is csak egy vasdarabka volt. A 11. sírból való egy esésze-féle edény.
A 16. sír melléklete egy elgörbített rossz ezüstsodronyos karperecz. A 19.-bl
római készítményü vörös edém^eserepek kerültek el. A 20. sírban néhány opál

és üveggyöngyszemet találtak. A 21.-ben egy fekete cserép ; a 32.-ben egy hul-

lámvonalakkal díszített barna opálgyöngy ; a 33.-ban pedig egy kézzel formált
bögre töredéke volt az egyedüli lelet. A sírokban — miként a pátkai, alsószent-

iváni és a bakonyi keltakori ,.százhalmok"-nál — itt is égési nyomokat észleltek.

A leletek barbár készítmények, de sajátosságaik ers római befolyást árulnak el.

E körülménybl Cziráky e halomsírokat a szármáta-jazyg-korból származtatja.

Vaskúton. a községtl éjszakkeletre 12 tumulus áll. melyek az említett
földvárral vannak összefüggésben. A halmok átlagos magassága 20—30 ni.

között ingadozik ; oldaluk ma is feltnen meredek, úgy hogy csak némely
oldalról lehet rájuk felkapaszkodni. A halmok közül 1868-ban Czirfusz Ferencz,
Rómer közbejöttével, négyet megásatott. Konstatálták, hogy azok emberkéz
munkái és hogy temetkezési czélokra szolgáltak. A halmok mindegyike egy-egy
emberi csontvázat rejt és kemencze-alakúlag kiégetett sírbolttal bírt. A csont-

váz mellett, a kiszácsi és a madarasi tumulusokban talált « -.-alakú vastár-

gyon és a gereblyére emlékeztet formájú, farostokkal bevont vaskapcsokon
kívül egyebet nem találtak. Rómer a halmokat, bels szerkezetüknél fogva, a
geszt eredi (Szabolcsvárm.) halmokkal tartotta megegyezknek s a leletek alap-

ján a népvándorlás korából valóknak véli. Dudás a jászszentgyörgyi halmokban
talált analóg jelleg leletek után, azok építésének idejét a Kr. u. II—III. szá-

zadba helyezi.

Hármas halmot találunk : Apatinban. a ..Zigeuner-Heide" dlben lev
erdben ; Bácsban, a „Trsanik-pusztán", és a ..Széplaki erd--ben ; Bácsföld-

váron, a községtl éjszakra, a Ferencz-csatornán túl, a „Crnabara" mellett
;

Csurogom a Zsablya felé es hafárszélen : Kölpényen, az ..Alpár-puszta" felé

es részen ; Magyarkanizsán, a telecskai magaslaton : ugyanott az ú. 11. „Zakó"-,
„Fehér"-, és a „Körmöczy-halmot". Martonoson, a „Nagy"-, ..Pap"- és a „Kis-

halom" néven ismert tumulusokat ; Mohol határán 3 nagyobb halmot ; Xemes-
milities határszélén. Örszállás felé szintén hármat.*) Az egyik felásott halomban
keltakori fegyvereket találtak.

Hármas és többss halmokat taTálunk még : Palánkán, Borócz felé

az erd szélén ; Szabadkán, Tavankút felé ; Sztapáron, a ..Zsárkovácz"

felé húzódó földháton ; Újvidéken, Piros felé és a „Vaskapu" puszta

részen húzódó földháton ; Zsablyán, a községtl nyugatra ; Zomborban,
a Bácsszentiván felé húzódó hosszas foldhatón ; s végre : Zentán, az „Orom-
partok" alatti síkon a „Lapos"-, „Kis"- és a „Bátkai" halmot. Ez utóbbiakat

Dudás Gyula megásatta. A bennük talált sírok a népvándorláskorból szár-

maznak.
A harmadik kategóriába sorozhatnók a Tisza mentén és a vármegye

alsó felében található különálló halmokat. Ezeknek nemcsak nagyobb arányaik,

hanem az egymástól következetes irányban és távolságban való elhelyezésük is

ad némi jelleget. E halmok optikai összefüggésben vannak s így valószín, hogy
azok lánczolata annak idején stratégiai czélokra is szolgálhatott. Martonoson
alul. dél felé, a halmok szakadatlan lánczolatával találkozunk, melyek részint

közvetetlenül a Tisza mellett, részint attól kissé távolabb, az „Orompartok"-on
vannak elhelyezve. Magyarkanizsán, az ,,Orompartok"-on, az említett három
névtelen halmon kívül találjuk a „Fehérek-halmát", a „Zakó"- és a „Körmöczy-

*) Rajzuk a ..Bács-Bodrog Vármegyei Történeti Társulat" albumában.
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halmot" ; a vasúti all.Mna--n.il pe lig a Pap halmot". Zentán, az ,,Oromparton"
én öt halom Borakozik \ Kai. M-a pusztán", a völgy partjánál] az ú. n.

Pivár-1 Moholon, a község mellett Bzintón van egy névtelen halom,

Péterrévén, a Tisza mellett hat halom áll; a községtl nyugatra pedig szintén

nagj halom Boi : loi péterróvei lakos a majorsága területén lev
halmuk közül egyel építési czélokra [elásatott Babban egy csontvázas sirkamrára

\ halomból elkerült érem alapján a sir a Ki. a. I V száza Iból származik.
.' -,n is több halom ismeretes. Egj a kö égben, i pedig a szerb temet
helyén áll Felé, a nagj réten, a „Perlaki pusztán" van az ú. n.

,
Pei

laka-lunka" nev halom. Bácsföldvái határán, a Crna bara mellett találjuk az
:• három halmot, közöttük az ú. a „Csont halmot" is. Csu

bels területén áll egy nagyobb halom maradványa; határában Zsablya íelé

9 intén három nagyobb halom. Zsablyán, Mozsor Eelé két halmot, a községtl
nyugatra pedig három halmot találunk. Nbvoszelló-puszta feléMozsorig M ha

lom lathaiM. Ezek közül i nagyobb vonja magáraa figyelmet. Legnagyobbak
szki" és a „Kamen" nevüek. Szemtanúk állítása Bzerint tele vannak
Ltokkal. Sajkásgyörgyén, a községtl éjszakra, a zsablyai országút mel

lett is áll egj nagj halom ; kelet Eelé pedig még kett. \ nyugati legeln van
az ú. n. „Csonka-balom". Sajkásszentiván I a is van I halom, Mozsortól

Titebg, a „Titeli fennsík"-on pedig 11. Titeltl Újvidékig a„rómaisáncz
i is több halom látbató, melyekel Mai gli a „római sánczok ról

rajzolt térképébe is feh et1

.

Az elszórtan fekv és magányosan álló babnok közül különös figyelmet

érdemel a b.zdáiú ú. n. Zö!d halom, amelyet 1899-ben Roediger Lajos, majd
Bosnyák János és Radich Tihamér ástak meg. Ez a halom 32 m. alapépítmény
is fi Is koronájánál 25 m. átmérj, a környez talaj síkjából három m. ma i

ságban kiemelked, m en emelt halom,melyet 10— 1 1 in. széles és fél m.
mély árok körít és egj 10 -45 cm. magas, 6—7 m. széles kis alacsony töltés sze-

gélyez. Kis földvárnak nézné az ember. A kutatások során Roediger a megásott

három m. bosszú és egy m. széles árokban vékony faszén és hamurétegei talált.

A Bosnyák és Radich által végzett folytatólagos kutatások alkalmával az ásatást

az átvágás nyugati végén kezdték. A kiszélesíteti árokban, a küls földsánczczal

egy \ onalon, egykövést . tz padokat és konybahulladékokat találtak, jeléül, hogy
a halmot valamely kkorszak] telep helyéve emrhék. A domb középrészén, a
dombtettl mintegy 00 cm-re, emberi csontváz és vaseszközök elrozsdásodott

darabjaira és V. István ezüstpénzére akadtak. Az É-K oldalon húzott másfél

ni. mély árokban szintén emberi csontokat találtak V. István pénzével. A halom-
ban összesen nyolcz sír volt elhi lyezve. A koponyák mind É irányban feküdtek.

Bajmokon, a község alatt, a szabadkai úton lev dombban sírt. urnákat
mai érmeket találtak. Csávoly határán is van egy ..Kékhegy'' nev halom.

Csonoplyán is ismerünk egy megásott halmot. A zombor—csonoplyai törvény-
hatósági mút építése alkalmával Femibach Péter országgylési képvisel át-

dte a birtokán lev és a csonoplyai út mentén fekv, mintegy 50 m. átmérj
és két m-nél is nagyobb magasságú dombot. A domb egész tömege hordott
fekete föld volt. Amikor a földet akörnyez talaj színéig lehordták, 30cm. mély-
ségben egy teljesen ép emberi csontvázat találtak. M llet te apró, fehéres csontok
de nem emberi csontok), egy vaskéspenge, egy csat és valami nehezebb fémbl,
talán bronzból való karika szétporlott darabjai feküdtek. A leletek elkallódtak.

Felsszentivánon, a határ déli részén is van egy nagyobb halom. Jánoshalmán
találjuk a vármegye tengerszínfeletti legmagasabb pontját, a „Banka-halmot"

;

továbbá a „Fehér-", „Göcs-", ..Sikáros-" és „Teréz-kalrnot" is. A vármegye
éjszaki és éjszaknyugati részén elterül homokos vidéken a halmokat nehéz
megkülönböztetni a közönséges homokbuczkáktól. A ma itt látható halomszer
magaslatokról tehát nem tudhatjuk biztosan, hogy azok a többi tumuhisokhoz
hasonló alkotások-e, vagy a széltl összehordott homokzátonyok.

Örszállás határán két nagy halom volt. Az egyik az ú. n. „Obere Türken-
hügeP', a másik, mely kisebb, az „Untere Türkenhügel". A kisebbet B?ke Imre
a Vármegyei Tort. Társulat megbízásából 1902-ben megásatta. Konstatálta,

hogy a halom úgy van összehordva. Roediger — a ki szintén ott járt — e hal-

mokat a vaskútiakkal egyidseknek véli. Az ásatások során leletre nem akadtak.
A halmot a tulajdonos házépítéshez széthordatta. Parragon a községtl nyugatra
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es hosszas földháton két halom van. Pinczéden, a halárnak Liliomos feli

részén öt nagy halom látható ; Paripás felé pedig négy. Regczén, a község alatt

a Telecskán egy nagy, a vasúti állomástól délnyugatra pedig egy hatalmas kör-
alakú magaslat áll négy balommal. Szabadkán, Zenta felé is egy halom. Tata-
háza határában van az ú. n. ..Fehér-halom". Tiszakálmánfalván, a községtl
éjszakra szintén van egy halom. Torzsától Sóvé felé van az ú. n. „Terkentempel*
nev halom. Úrszentivántól délre, a község határszélén van az ú. n. „Török-
sírdomb". Vaskút határában, az ismert tumulusokon kívül van egy .,Koh<"_rv"
nev halom is. Zombor határában is van egy magányosan álló halom, az ú. n.

. . Akasztófa-balom".
A földvárakkal kombinált halmok között els helyen állanak a vaskútiak.

Ugyanilyenek a bácsi határban ismert hármashalmok, valamint a bácsföldvári
hármashalom is. Roediger a Bogyánban felfedezett tnmulus-csoportok mellett

egy nagy és két kisebb földvárra bukkant.

Madarason a „Sánácz" nev pusztán a négy ..török-halom', mellett ; to-

vábbá : Mélykút határán a „Sáncz-hegy" mellett egy-egy földvár maradványa
látható. Szilbereken, Doroszló irányában, az ú. n. „Katharina-berg" felé szinten

van egy földvár. E dombon ülhelyzetben eltemetett csontvázas sírokat találtak.

Szántás közben az eke ma is minduntalan sírokat vet fel. Újvidék határán, a
„Vaskapu" pusztarészen, a hosszas földháton ismert hármas-halom szintén

földvárral van összeköttetésben. Zsablya határán, a Mozsor felé es két halom
között is földvár terül el.

A szarmata-jazyg népnek, mely e vidéken lakott, bizonyára nagyobb
telepei is voltak. Ha tekintetbe vesszük azt, hogy a harczias barbárok állandó
csatározásokban álltak a rómaiakkal : önként következik, hogy telepeik és ott-

hon maradt hozzátartozóik védelmérl is gondoskodniok kellett. Védelmi rend-
szerük alig nyerhetett egyébben, mint az e fajta földmvek építésében kifeje-

zést. És hogy ez a védelmi rendszer a népvándorlás idejének további szakán is

fenntartotta magát, erre nézve elég az avarokra utalnunk, a kiknek „gyr-
vár"-ait (hring) az egykorú krónikások le is írták. Ilyen ..avar-gvr"-ket is-

merünk is. A jövben folytatandó kutatások eredményének egybevetése után
nem lesz nehéz a felsorolt földmveket korok szerint is osztályozni.

A hosszas csatározásokban kimerült jazygok ereje Kr. u. 173-ban a

gyzelmes római fegyverek alatt végképen megtörött. A rómaiak ezt az alkalmat

felhasználván, a határokat a Duna partján rögtönzött telepeikkel megersítették,

a legyzötteket pedig a Dunától 76 stádmnmvira visszaszorították.

A római kolóniák nyomát a vármegye területén csak Titelen és Begecsen
találjuk. Titelen rhelyük. Begecs határában pedig kastellunmk volt. Ez utóbbit

a ..Bács-Bodrog vm. Történelmi Társulat'" ásatásai is megersítették.

Bács-Bodrog vármegyében több helyen is találtak már római eredet
régiségeket. Ilyen : a bátmonostori szarkofág ; a monostorszegi, Bachus-alakot

ábrázoló, dombormves kkoporsó-darab ; a bácsi dombormves és feliratos

emlékk ; a szabadkai és almási sírkövek ; a begecsiekhez hasonló, monostor-
szegi bélyeges téglák és a külldi padozat-mozaik-részletek, valamint a mély-
kúti templom oldalába falazott faragványos kövek is. Valamennyi épít-
anyagként került a jelzett helyekre.

Bács-Bodrog vármegye területe sohasem volt római birtok. Ha a jazygok
elvileg meg is hódoltak a rómaiak hatalmának, de a római államszervezeten

továbbra is kívül estek.

A szarmata-jazygok emlékeit a vármegye egyes helyein felásott temetikbl
és a szórványosan elfordult régiségleletek sajátosságaiból ismerjük fel. így :

lonostorszegi sírmezn végzett ásatásokból igen becses régiségeket szerzett a

vármegyei múzeum. Az ásatások során 11 sír gazdag tartalmával ismerkedtünk
meg. A feltárt sírok fekvésébl kitnt, hogy a temet soros. A sírok iránya:

K-Ny. Több sírban a vázakat ülve temették el.

Az els sír tartalma egy pár ezüst-fülbevaló és számos változatos alakú

és -zín apróbb-nagyobb üveg-, gyanta-, ko- és paszta-gyöngy s átlyukasztott

farkas- és szarvasfogak. E sírból való egy kezdetleges mív, rosszul égetett kis

agyagedényke is. A l'. sírban egy pár bronz-szíjvég volt. A 3. sírban, a fej mellett

talált edénytöredéken kívül, a nyak táján kisebb-nagyobb gyöngyök, a mellen

€gy bronz-csatt, a könyök táján egy elefántcsont-fés volt. A 4. sír üres. Az 5.

A szarmata-
jazyg nép;

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bács-Bodrog vármegye, n.



"_'l' B& kora.

sírból kerüli el üst-fülbevaló; üveg, gyanta, Bzurok, korál] és külön
féle pasztagyöngyök; kél laposfej aranyt, egj elefántosont-fós, egy rossz

ezüstbl való gyr és kél I itt a lábról. \.Q BÍrból csupán egy síredénj

oserepei kerültek el. AT BÍrban, az ö\ táján \"lt egj nagyobb bronz-osatt,

közvetetlen mellette egj elefántcsont fés; a mell balfelén zománczozott bronz-
fibulák, üveg- és nagy szurok-gyöngyök, balfark-alakú aranyozott bronz ruha-

dísz, csörgk, fülbevalók és gyr; a czombosontok között egy orsógomb; a

kis cserépedény, apró üveggyöngyök, átlyukasztott szarvasfog,

bronzdrótra fzött csörgk, nagyobb szurok- és gyanta gyöngyök és azok da

rabjai. \ 8. sírban melléklet nem volt. A 9. sír tartalma 25 szem apró üveggyöngy.
A 10. sírban, melj márfelvolt dúlva, csak egj bronz tücske és egj edénytöredél

volt. A li. BÍrbóJ való egj osiholóvas tzkvel, egj kis vascsatt, egy pár ezü I

csatt és egj csiptetvas elrozsdásodott darabjai, egy Kis páni zeggel átütött

bronzlemezzel.

Gomboson, a Papszállás éjszaki ári iföld szedése közben, Biber

Mária 35 különféle Bzem-színü gyöngyöt talált. A fuserben van egy tonna-alakú
nagy példány, bárom sardonix, tíz zöld üvegpaszta, négy kék üveg, öt fehéi

kagylóhéj, ti/, vöröses paszta és két fehér paszta.

Zentán, a ,,Mákos'
t

-nak nevezeti tiszaparti szlkben találl csontvázas
sír melletl lócsontokat

; az „or "
i két sírban edényeket, egyikben pedig egy

bárom ein.atm. arany csüngni ; a ., híres sor'"-iban pedig I Hnelet ianus érméi I I

lálták.

A bácskeresztúri jazyg-sirokat is'.is-dan Kuzmiák Sándor bontogatta fel.

A sírmez a bácskeresztúr Liliomosi batárrészen fekszik. A leletek elfordulási
körülményeinek leírását nélkülözzük ugyan, de a vármegyei múzeumba bi

Litotl szépszámú és igen becses Leletekbl következtethetünk a sírmez kiter-

jedtségére és leletekben való gazdagságára. A bronzokból a fibulák között

találunk két fogaskerék-alakút, egj áttört mvt, egy félíves kengyellel bírót

és különféle más alakú fibulák töredékét
; egy bronz-gyrt, egy pár abronc -

alakú karpereczel és többek töredékéi : nyitott vég sodrom és lemezkaril

csattot, tükörtöredéket. Legnagyobb számban a gyöngyök vannak képviselve.

A fzéreken több mint 300 szem kisebb-nagyobb különféle szín és alakú szurok,

üveg, kagylóhéj, sardonix, borostyán, fehér korall és más krétás anyagú, bor-

dázott és betétekkel díszített pasztagyöngy van együtt. A sírokban lelt két Marc
Aurehus-féle érem, mint beesés korhatározó tárgy, különös figyelmei érdemi I.

1898-ban Xéniet palánkán, a község és a Borócz közötti útra es téglaéget
gödrökben, egy sírban bronz-karpereczet, agyagcsészét és bögrét találtak. A le-

letek a M. N. Múzeumba kerültek. Ugyanott 1902-ben szintén igen érdekes

gyöngyfzér került felszínre. A leletet Hipp Dezsné a vármegyei múzeumnak
ajándékozta. A füzérben van egy nagy fehér, egy sardonix, két világoskék

üveg. két sötétkék, hat zöld, öt sárga négyszöglet paszta, egy barnás.

gyanta és hat fehér; összesen :?2 gyöngy-szem.
W'eindl Mór, apatini nagybirtokos földjén, a Szond és Gombos közötti, ú. n.

Debeljacs-pusztán, 1900-ban nyolez sírt kutattak át. Az 1. sírban a csontváz
végtagjai rendetlen helyzetben voltak. Egyszer bronz karperecz volt mellette.

A _'. sírban egy kezdetleges díszítés, szélesszájú urnát leltek. A 3. sír gyermek
sírja volt, egyszer bronz-karpereczczel. A 4. sírban egy 78 m. átmérj, 5 mm.
vastag, pontokkal díszített bronz-karperecz volt. Az 5. sírban két drb 67 mm.
átmérj egyszer, bronzdrótból lemetszett karpereczet, egy bronz-libulát és

150 drb. különböz szín üveg- és ékkbl való gyöngyszemet találtak. A (>. sír

gazdag tartalmához járul egy üvegkorongocska. Ezt egy hasonló nagyságú
bronzfed takarja. Mind a két tárgyat egy kezdetleges mv agyagedény alatt

találták, mely közvetetlenül a koponya mellett volt elhelyezve.

Ifj. Frey Imre gyjteményébl ismeretes a „Kudela-íelet", mely Zomboi
nyugati határán, a katonai kórház közelében, a Mosztonga egyik nyúlványa
mellett, a Kudela Antal szlföldjén lev domb sírjából került felszínre. A domb
területén a nagy számban elforduló csontvázak mind kelet felé fordított arczczal,

É-D irányban íeküsznek. Az egyik csontváz karján egy bronz-huzalból készített

karperecz és egy bronz gyr volt. A csontváz körül még 35 gömbölyded carneol

és egy vörösre égett agyag-gyöngyszem feküdt. Volt a leletben még egy durva
készítményü cserépedény is. Zombor határában, a Thim-féle téglaéget ter-
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Létén még egy temett ismerünk, mely talán a kési jazyg-korbó] származik.
Itt bronz-tárgyakkal vegyesen vastárgyakat is találtak. A Mér-féle tégla*

bi való egy római utánzatú, barbár kis edény és egy fibula. Mindakett az ifi.

Frey-féle gyjteménybe került. A fentebbiekhez csatlakozik még az a lelet, a

melyet a Szemz-kerttel szemben lev téglatelepen találtak. Ebben az emberi
csontvázon kívül egy vaskard, egy bronz-fibula és állítólag egy pikkelyes bronz-
öv is volt. A tárgyak elkallódtak.

Az jverbászon épült kenderfonó-gyár területén, csatorna-ásás közben, egy
férfi és egy n csontvázára akadtak. A csontvázak É-D irányban, a koponyák
délnek feküdtek. A ni csontvázon egy primitív nyakéket, kezén ugyanolyan
formájú karpereczet, a fejénél pedig egy egyszer rugós bronz-fibulát találtak.

A férfi csontváza mellett egy köps vaslándzsa feküdt. A csontvázak lábánál
egy-egy kis bögre volt elhelyezve. Az ékszertárgyak mindegyike római ízlésre

vall. E helyen már többször találtak régiségeket, közöttük egy Constantinus-féle
érmet is. Az érdekes leleteket a vármegyei múzeum rzi.

Apatinban, a „római sáncz" mellett fekv Bekker-féle telepen számos
vastárgy : kések, sarlók ; a sáncz közelében lev téglagödrökben pedig bronz
karpereczek, gombok, fülbevalók, fibulák, csüng-díszek. karikák, sörényes
oroszlánfejet ábrázoló Lemezek, csatok, szr- és mécsestöredékek, bronz-lemezek
és brmaradványok voltak. A leletek ers római befolyásra engednek követ-
keztetést. A csontvázak alig egym. mélyen, arczczal keletnek fordítva feküdtek,
a karok pedig a mellre és a medencze tájára voltak helyezve. A rendszeres ásatás

során nyolez sírt bontottak fel. Ugyanott az ú. n. ,,Teknsbéka-halom"-nál
folytatott ásatás során feltárt sírban, egy szépalkatú koponya mellett, két bronz
fülbevaló és két edényke volt.

A Kr. u. II. század végén megindult néphullámok megingatták a római
birodalmat. Kr. u. 259 körül Dáczia a gótok hatalmába került; 380 után Pan-
nónia is elveszett. Az ide tartozó néptörzsek közül a IV. század végén a germán
és a szarmata néppel szövetkezett hunnok vették át a vezetszerepet. Ez a ló-

hátra termett nomád nép harcziasságban, életmódban, kitartásban, erkölcsben,

és szokásban nem különbözött a szilaj szarmatáktól. Birodalmukat Attila ural-

kodása idejében virágzásának a tetpontján találjuk. A rettegett hunn-király
félelmetes fegyvere eltt meghódoltak az összes népek, melyek a Kaspi-tenger-
tl a Keleti-tengerig terjed végtelen területen laktak. De bár 'Attila a Duna
és a Tisza rónáira helyezte át hatalmának súlypontját, itt volt székhelye és

udvara : maga a künn nép tömegesen nem költözött be és nem telepedett le,

hanem mindvégig ott maradt, ott tanyázott a déloroszországi pusztaságon.
Ez idben tehát e vármegye területe is csak igen kis részben volt hunn, hanem
a szarmata-jazygokon kívül germánokból és egyéb barbár elemekbl állott.

Ez oknál fogva a vármegye területén talált népvándorláskori régiségleletek

osztályozásánál a részletezésekbe alig bocsájtkozhatunk.
Ámult század ötvenes éveiben Öbecsén, a „római sáncz" mellett, egy csont-

vázas sírt találtak, melybl két fekete bögre, bronzlemeztöredékek és két füzér

gyöngy került felszínre.

1902-ben pedig Adán, az ú. n. „Orompartok"-on, földásás közben, soros

sírokra akadtak. A sírokban fekv csontvázak mellett edények voltak. Ugyan-
ott, a Csúzdy-féle téglaégetben is gyakran találunk csontvázas sírokat. Nagy
Lajos ottani tanító elbeszélése szerint, egy ilyen sírban a munkások arany éksze-

reket találtak. A találók a leletet a zentai ékszerészeknél 60 koronáért értékesítet-

ték. Futakon szintén találtak egy népvándorláskori sírt. A megmentett leletek-

bl 1896-ban Schwerer János egy kardpengét és egy vadászkést ajándékozott a

vármegyei múzeumnak.
A régi Zsablya közelében, a „Novoszelo" nev szlk tövében, 1900-ban,

töltésépítés közben, a kubikosok öt barbárkori sírt ástak fel. A sírok alig egym.
mélyen és egymástól egy és másfél m. távolra estek. A csontvázak mellett durvamv fekete edényeket és elrozsdásodott fegyvernemeket (kés, tr. kard) talál-

tak. A lelt tárgyak a munkások kezén elkallódtak. Egy sír felbontásánál Szikits

Ferencz gátbiztos is jelen lévén, a sírban fekv harezos csontváza mellett talált

33 cm. hosszú tokos vaslándzsát és a hozzá tartozó almaalakú bronz-lándzsanyél-

gombot a vármegyei múzeumnak beküldötte. A csontváz mellett egy 30—35 cm.

magas fekete agyagedény is volt.
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A topolya lobnaticzai leletek szintén elkel helyei foglalnak el e osoporl

l..iu L887 ben Kiss Lajos földbirtokos zobnatioza pusztai tanyáján, részint épíl

kezes, részinl faültetés közben több sírra akadtak. A osontvázak melletl kezdel
ni égetett edényeket, különféle ékszertárgyakai és eszközökéi

találtak. Ai egyik csontváz nyakán kisebb-nagyobb szem és különféle szín
gyöngi bronz-fibula voll

;
mellette

j

>< •< I i >_r egj rozsdaette vaskés feküdt.

>rlök-párt, egj ketts sordonybó] való ayakéket, egy csörgt, kél

karpereczel és kél gyri is találtak A tárgyakai a vármegyei múzeum
E belyr] 1903 ban a szabadkai városi múzeum is nyeri egy bronz-fibulál és

in t

,

\1 btételkén L904 ben egj eddig parlagon bever bomokos terülel rigoiozása

alkalmával kél BÍrra akadtak. A/ elsben a csontváz éjszak felé Eordítotl arczczal

feküdi . még pedig úgy, bgj .1 feje nyugati, a lába pedig keleti irányba mutatott.

ntváz nyakán voll egj összekapcsolható- 43 cm. kerület bronznyakperecz,

vállán pedig egj 20 cm. hosszú, köps vaslándzsa. Mellette egy durvamv, fekete

bögre is volt. A másik sírban hasonló feketetörés edényt, egy kis törött sodróin

iiliul.it éskél drb.9 1 lés félcm. hosszú, valószínleg karperecznek basznált bronz-

huzall találtak. Easonló torquesl és edényekel Adán és Kishegyesen is találtak.

A mátételkei sírleletek ifj. Frey [mre gyjteményéi ékesítik.

Széphgel batárának déli részén, mikor a torzsai vasúti töltéshez földel kubi

koltak, az ott dolgozó munkások több sírra akadtak. A csonl vázak mellett bronz-

karpereczeket, ehozsdásodotl vaseszközökel és bögrékéi találtak.

Gyulafalva telepítése alkalmával a bázak telkén szintén számos sírra al ad

tak. Egy sírban a csontváz melletl egy fibulát, kél karpereczel, egy bögrét és egy

orsó-gombol találtak.

A mohob szolokben talált sírokban a csontvázak mellett edények voltak.

ugyanilyen sírokai tártak lel L898-ban töltés-építés közben a mészégetk köze-

lében is.

1892-ben Zomborban, a szondi kaputól délnyugatra es Kukula-féle tégla-
'1 lepen is találtak egy sírt, melyben a másfél m. mélyen fekv csont váz mel-

_'V 89"5cm. bosszú, :>•."> cin. széles, nyélszeggel ellátott vaskardot; egy 17 cm.
bosszú vaskés-pengéi . egy bronzcsattot és egy bárom cm-nyi széles, négyszögletes

ezüstlemezt találtak. A lelet a vármegyei múzeumba került. Ugyanonnan
1896-ban egy vaslándzsát is kapott a múzeum. Ezekhez csatlakozik a báeskercsz-

túri ásatásokból nyert s a vármegyei múzeumban rzött tárgyak gyjteménye,
közöttük egy nyitott, harántrovátkás karika, bronzcsatt és csüng ; szíjdíszítmé-

nyek, kapocstöredékek és egy orsó-gomb. Ott találjuk végre a monostorszegi
különféle telepekrl szerzett szórványos leleteket és a szilágyi, bajai és a bát-

monostori népvándorláskori sírokban talált emlékkészletet.

A számbavett emlékeket bajos lenne külön-külön osztályozni, de azoknak
hunn-szarmata eredetét az áttekintés során szerzett összbenyomás alapján, mégis
megállapíthatjuk.

Attilának 453-ban bekövetkezett halála után a hunn birodalom feloszlott.

Fiai nem tudtak egymás között megegyezni ; szövetségeseik fegyvert fogtak
ellenük s birodalmuk a germánok kezére jutott. A legyzött bunnok az Al-Duna
és a Dnjeper mellékére szorultak ; onnan pedig az V. század utolsó negyedében

n visszavonultak a déloroszországi síkságra. Valószín, hogy ez idben a
vármegye területén továbbra is a germánokkal szövetkezett szarmaták utódai :

a nomád életet él jazygok és más barbár törzsek laktak.

A germánok száz éves uralmát az Altáji-hegység környékérl származó
avarok törik meg. E lovas nép ..vitézségben, hatalomban és félelmetességben"
igazi utóda volt a hunnoknak. Hatalmukat egészen a Balti-tengerig kiterjesz-

tették. A gepidák megsemmisítésével és a longobárdok elköltözésével 568 körül
egész Magyarország birtokukba került. Nyomdokukon az egész Alföldet a velük
szövetséges szlávok lepték el. Hatalmas khagánjuk: Baján, székhelyét és ezzel

az avar birodalom hatalmi súlyának középpontját is az Alföldre helyezte át.

Az avarok hosszas háborúkat viseltek a bizánczi császárokkal, miközben
több véres vereséget is szenvedtek. Késbb azonban belvillongások gyengítet-
ték erejüket, míg végre Nagy Károly/, a frankok császára, 791-ben behatol Pannó-
niába, st még a Duna-Tisza közére is, és végkép letöri ket.

Emlékszer hagyatékaikat az alább leírt régiségleletekben vélj ük felismerni.
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A bácsfeketehegyi sírlelet tartozéka: két drb. fülbevaló, kél drb. karika.

egy csengetyü, egy láncztöredék, egy kisebb bronz-karika és L2 szem gyöngj
A fülbevalók ezüst -karikához csatolt, három aranyozott pánttal összetartott

gömböcskébl állnak, melyekhez egy nagy, üreges félgömb csatlakozik. Ez az alsó

gömb barna, zománczszer anyaggal van befuttatva. A karika átmérje 21
a három kis gömbé 2 cm, a nagyobbé 26 cm. A két karika rossz ezüstbl való

;

átmérje 1'6—

1

-

7 cm. Alja négy összetett gömböcskével vau díszítve. A
getyü ruhadíszül szolgálhatott. Kúpalakú, teteje bordás kupola, melynek alján

egyszer és harántvonalas abroncsok díszlenek. A kis csengetyü vert munka.
Bronzból való, de meg van aranyozva. Magassága 5 cm; átmérje 2 -

8 cm.
A bronzlánczból 4 cm. hosszú s másfél szemnyi részlet maradt fenn. A gyöngy-
fzérben kék, szürke, zöld és sárga pasztából való betétes, különféle alakú és

nagyságú gyöngyszemet találunk. — 1908-ban egy lovassír tartozékai kerültek
napfényre, a melyet a téglagödrökben foglalkozó munkások ástak ki. Volt a
leletben két hurkos fül kengyelvas, egy lándzsa, három drb. hármasszárnyú
nyílhegy, egy bronzcsatt és egy bronz pántlemez. A leleteket Kozma Dezs oda-
valójegyz mentette meg s késbb a vármegyei múzeumnak ajándékozta. Ugyan-
innen szarmatta jelleg indás és griffes szíjvég került a halasi múzeumba.

Bácsszentivánon, a „római sáncz"-ban, 1885-ben, ásás közben egy teljes

csontvázra akadtak. Mellette két arany fülbevalót találtak. A függk karikájá-

nak az alján négy-négy apróbb gömböcske volt elhelyezve. A leletet a találók

a zombori ötvösöknél értékesítették.

1905 tavaszán Regczén, Bessenyei Lukács szlföldjén, rígolozás közben
egy csontvázas sírban egy aranyfüggt, 15 szem különféle nagyságú carneol-

gyöngyöt, hét darab babszem-nagyságú, tömör aranycseppet találtak, olyanfélét.

a minket a függkön most is használnak.
A függ és három szem gyöngy a vármegyei múzeumba került. A fülbevaló

párjáról mitsem tudunk. Lehet, hogy azt is, mint a hét aranycseppet és a
13 szem carneolt, a bajai ékszerészek váltották be. A függ aranylemezbl
van kalapálva ; az egyik vége szélesebb és úgy van összehajtva, hogy a másik
hegyes véget befogadhassa. A körlemez küls oldalán, arányosan elosztva, három
ponton 3—3 gömbbl alakított gúlácska van. A lemez szélessége

- 4 cm : a

karika átmérje 3 cm.
E csoportba tartozik a bácskeresztúri fülönfügg-díszrészlet is, mely

aranylemezzel burkolt szurkos anyagból való négy kis- és egy nagyobb gömböcs-
kébl van alakítva.

Cziráky Gyula 1898-ban fedezte fel a gombosi avarkori temett, melyben
a sírok sorosan feküdtek. A temet az erd-uteza küls végétl éjszaki irányban

ágazó köz keleti részén lakó özv. Stetináné háza végében van. A terület azon a

helyen fekszik, a melyet a „római sáncz" bekerít. Az ásatások során 43 sír gazdag
és tanulságos tartalmával ismerkedtünk meg. A sírgödrök mélysége 05—21 m.
mélység között váltakozik ; irányuk ÉÉNy—DDK. A gyermekeknek csekélyebb

sírokat ástak ; minél mélyebb a sír, annál gazdagabb leletekben. A csontvázakat

kinyújtott helyzetben találhatni. Koporsó nélkül, ruhástul vannak elhantolva.

A férfi háromszárnyú nyila, az asszony kése és orsógombja csaknem mindig

feltalálható. Az ékszertárgyak között gyakoriak a gyöngyökkel díszített bronz-

huzalból való fülbevalók ; a ruhadíszek köziü a trébelt mv bronz szíj végei;.

pitykék és boglárok ; továbbá a késtokok díszítésére szolgált czifrázott csont-

lemezek. A gyermek-snok tartozéka a bögre. Több sír fel volt dúlva. A gombosi

temet korát a VII—VIII. századi avar-szláv kultúrával hozhatjuk kapcsolatba.

Még 4 sírt találunk Návay Márton gombosi lakos szántóföldjén, melyekel

a fentiekkel egy sorban kell érintenünk. E sírokban vas- és bronz-csatokat.

karikákat, fülbevalókat, vaskés pengéket, gömb- és dinnyemag-alakú gyön-

gyöket találtak. Hasonló sírt találtak a község déli részén, Asztalos András

háza telkén. A csontváz lábánál egy kis bögre volt. A kishegyesi temet lele-

teinek mását a Pogány Jen által felásatott gombosi vasútmenti régibb közép-

kori temet eddig átkutatott 66 sírjából való mellékletek szolgáltatják.

Igen édekes eredménynyel járt az az ásatás is, a melyet a Várm. Törté-

nelmi Társulat megbízásából Weigang János Apátiában, a ..Szikes""-en végzett.

Az els sírban a csontváz arczczal keletnek fordulva feküdt ;
mellette vaskéstöre-

dékek voltak. A „Szikes "-t átmetsz dombban talált sír már sokkal gazdagabb



_'•.
! ora

volt. Voll benne egj ersen megrongálódott vaskard; egj báromszárnyú vasnyíl

töredék; L5drb aranyozotl bronzlemezböl préseli .ketts
meny, bél drb mélyítetl faragású díszítéssé] ellátott el< Pám

csonl lemez ; egj drb oeonl brmarkolat; több íveli hajlású, vókonj osontlemez-
töredék. ^ csontlemezek analógiáján .1 pu zta-szen1 imrei bonfoglaláskori leletek

ontva? BE irányban feküdt. A kiemeli koponya felt-
nen nagj ; bátulján Bebhelj látható \ ifj Frej féle gyjteményi is ékesíti

hasonló korú aránj fülbeval-csüng, a melyei Orszálláson találtak.

o^ i< féle téglagyárban is több alkalommal 1
i

népvándorláskori BÍrleletekel A/ 1901 ben felbontotl < korbeli sírban, a bossz-

helyzetben fekv csontváz mellett, báromszárnyú nyílbegyek, ezüsl Lemezkék,
lalomban csontból való takácseszközök voltak. Érdekes vonal

tban . 1 1 1 .-
l 1 k 1 U az itteni leletek a Bzabadkai városi múzeumban rzötl díszes

edényekkel, a melyekel vermekben elrejtve ugyanennek i. tégla párnál

a ti rületén találtak.

I emlékcsoportban különösen ki kell emelni a kishegyesi sírmezt. L906
január els felében, a kishegyes-feketehegyi törvényhatósági múl kiépítése

alkalmával, Kishegyes községének délkeleti végén, az ú. n. „sárgagödör" melletl

óre bukkantak. A sírokai .1 Várna. Tört. Társulal megbízásából Gubitza
Kálmán kutatta fel. A sírok sorosak; mélységük l 2 m. között váltakozik.
Irányuk ÉK DNy. Egymástól való távolságuk •'! 3 és fél m. A csontvázak banyatl
nyújtotl helyzetben fekszenek úgy, hogy a fej következetesen ÉK irányban van.
A karok az oldalak melletl nyújtóznak. Férfiak, nk, gyermekek, szegéi

gazdagok vegyesen temetkeztek. Csupán egj esetben voll tapasztalható, bgj
férfi 1 sírba került. Feldli sír is fordull el. Az elhunytat a sírban

puha aljra fektették. A sír kibélelésére szrös brt, mohát, vagy turfál használ
hatlak. A ruházat minémségére világi >sságot vei az egyik övesatl mells olda

Iára fcapadl szttes lenyomat, mely finom szálaival a mai kenderfonálból készült

házi-vászonra emlékeztei ; ugyancsak érdekes még az egyik bronzpántba szo-

rítót! beveder megmaradt foszlánya és néhány kidolgozott hordárai). Koporsójui
nem volt, csupán a sír oldalát bélelték ki fával. A sírokban Laza, durva mv

ék és az azok mellé helyezett kisebb-nagyobb emlsök csontjai, de tóként

a tyúkféle szárnyasoktól ered csontok, tojáshéjak, halcsigolyák, faszén-törme-

lékek és égeti állati csontdarabkák mind azt mutatják, hogy az eltemetett részére
•'tel- és italt, lékel tettek a sírba, Mindezeket a lábak mellé vagy a fej köz
helyezték. A sírok leggyakoribb melléklete a vaskés, melyet hol a jobb
bal kézbe tettek. A ruházat tartozékai: az övcsal és a szíjvégek. A szegények
sírjában az övcsal vasból való ; a gazdagabbak felszerelése azonban bronz.

A szíjdíszítmények ornamentikája a hunn-szarmata indás, griffes és álla

dalos motívumokat tárja elénk. A ni sírok ékszertárgyai szintén a hazai régibb
középkori sírmezkön talált e nem emlékek ismeretes formáihoz hasonlí anak.
Az itteni Leletek a szentesi temetbl származó emlékekkel vannak a legközelebbi

rokonságban. Túlhaladná a rendelkezésünkre álló tér szk keretét, az eddig fel-

tárt 7s sír ré-zletes ismertetése, de nem hagyható említés nélkül a temet lo

sírja, melynek jellemz tárgyai nem hagynak fenn kétséget azoknak a hunn-
avar-korból való származása iránt. A kishegyesi lovassír analógiáját fedezzük
fel a dávodi és a bátmonostori leletekben. Az elsben két kengyelpárt, kél

zablát, két köps vaslándzsát és két kést találunk ; a bátmonostoriban két

kengyelvas, kél zabla s két zablafeszít rúd volt. .Mind a két helyrl szárma/.''

lelel a vármegyei múzeum újabb szerzeménye.
Még három lovas sírleletet ismerünk. Els a szeghegyi. Erre L901~ben,

ifj. Hollinger György szeghegyi lakos udvarában, partásás közben bukkantak.
A sírban két emberi csontváz, egy lókoponya és azok mellett a következ tá rg

voltak: egy kezdetleges mv bronz-cseng ; egy 8-as alakú bronz lánczszem
annak töredéke : egy kis ezüst sodronyból hajlított karika; egy bronzcsati :

Heraclius és Heraclius Constantinus két aranyéreme ; két hurkos fül kengyelvas.

egy vascsatt ; egj rézüst ; egy vascsákány ; egy vödör vasaikatórészei; vasláncz-

töredékek ; egy hosszú görbe kés, egy köps vaslándzsa, egy vassarló
; egy

rosszul égetett edény s több ismeretlen rendeltetés vasdarab. A sírgödör in

keletnyugati. A sír korát az ott talált bizánczi érem után a Kr. u. VII.

század közepére tehetjük.
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1898-ban Bácsszentivánon is találtak egy Lovassírra valló leletet. A lelel

tárgyai : két kengyel, melyek közül az egyik hurkos fül, a másik külön
ellátott, magas fül avartípus. Hasonlók a kishegyesi formákhoz. A leletet egy
négyszögletes rúdból alakított csikó -zabla egészíti ki. Az elfordulás kör
n\ i Lbl csak annyit tudunk, hogy a tárgyakat fadöntés közben találták.

A harmadik lovas sírlelet Baján. Aliaga Ottó odavaló ügyvéd szlejének
rigolo/.ása alkalmával került felszínié. A sírban fekv emberi és lócsontváz
mellett két almaalakú, magasfülü kengyelt, egy levélalakú, köps vaslándzsát,

egy díszített vasgerelyt, két csikó-zablát, aranyozott ezüstlemezbl tri

ruha- és szíjdíszítményeket és az avarkori sírokból annyira ismeretes, karom-
forma véggel ellátott, kereszt-alakú szíjdíszítmények sajtoló mintáját találták.

A felsorolt leletek a ,.Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat" múzeumába
kerültek.

„Az avar-leletek egy külön emlékcsoportot tesznek — írja Xagy Géza —
s ha egyben-niásban keresztezdnek is a velük egyidej szarmata vagy ritkáb-

ban germán jelleg emlékekkel, mégis élesen kiválnak közülük." Lovas-sírjaik

kengyel-típusait megtaláljuk a kishegyesi. a bácsszentiváni, a szeghegyi, a bajai,

dávodi, bácsfeketehegvi és a bátmonostori leletekben ; a paizsalakú szíjvégeket

az apatini sírokban ; a trébelt díszít-elemeket a gombosi temet leletei között
;

az összetett gömbökbl alakított díszítményeket a regczei. bácsszentiváni,

bácsfeketehegvi és a kishegyesi fülbevalókon ; a hármas szárnyú nyílcsúcsokat a

gombosi, a bácsfeketehegvi és a szabadkai leletekben ; s végre : a jellemz
feszít ö-ruddal ellátott zablát a kishegyesi és a bátmonostori lovassír tárgyai

között.

Az avar uralom letörése után a szövetséges bolgár fejedelmek függetle-

nítették magukat ; st az avarokat is hatalmuk alá hajtották. A letört avarok
valószínleg beleolvadtak a közöttük lakó és az akkor már számban is ersebb
bolgár törzsekbe.

A bolgárok a Duna—Tisza közén, fleg a Tiszán túl laktak. Anonymus
szerint a Duna—Tisza közén Zalán uralkodott a bolgárok fölött s székhelve

Titelen volt.

A IX. század utolsó évtizedeiben Ázsia fell újra feltnik egy nép : a magyar,
mely hódító ervel tör nyugat felé. Útjában feltartóztathatlanul átlép a Kárpá-
tokon és hatalmába veszi ezt a rokon-elemektl lakott szép hazát.

Forrásmvek: Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat „Évkönyv"-e. — ,,Arch.

Értesít.- — „Areh. Közlemények.-' — Hampel : „A bronzkor emlékei Magyarhonban." —
Harnpel : „A régibb középkor emlékei " — Pulszky : „Magyarország Archaeologiája." — Wosínszky
Mór : ,.Az skor mészbetétes díszítés agyagmüvessége". — Dudás Gy. : „Bács-Bodrog várm.

egyet, monográfiája." (Mílleniumi kiadás.) — Iványi I. : „Bács-Bodrog vármegye földrajzi és

történeti helynévtára." — Gyárfás J. : „A jász-kunok története." — Szilágyi S. :.„A magyar
nemzet története." — Acsády I. : „A magyar birodalom történeti:-." — Iványi I. : „Szabadka
története." — Érdújhelyi Menyhért : „Újvidék története." — ..Bácska" 1886. és 1887. évf. —

megye" IV. évf. — A Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat irattára.



BÁCS-BODROG VARMEGYE TÖRTÉNETE.

I \ VÁRMEGYE TÖRTÉNETE, A HONFOGLALÁSTÓL A MOHÁCSI VÉSZIG.

Siláv törzsek

1. A honfoglalás és a vízerek kori.

B
ács-Bodrog vármegye,a mai Baja Jáno halma és Szabadka homokjától,

le egészen a Tisza torkolatáig lapályos föld; csak éjszaki felében emel-

kedik ki félköralakban a síkságból egy széles, hullámos földhát, a

Telecska, világosan megjelölve a határt . a meddig egykor a Duna és a

Tisza hullámai terjedtek.

Míg a Telecskától határolt terület vízben szegény, addig az attól délre es
mélyebb lapály annál vízdúsabb.

Knnek a vidéknek sajátságos jellegei adnak a telecskai dombok és homok-
buczkák aljában fakadó erek. (a Kigyóér, Bácsér, Krösér, Mosztonga, Jeg-

ricska, Nagybara, Bélabara, Csikér -tl>.) a Duna és a Tisza partjain elterül

mocsarak, a Bzigetekel alkotó mellékágak, valamint a Szabadka melletti p a

tó és az ettl keletre fekv Ludastó, melyek mindmegannyi maradványai
annak az édesviz tengernek, mely egykor az egész Alföldet elborította.

Az egész vidék, de különösen annak déli része, rendkívül termékeny: folyói

halakban bvelkednek, legelin dúsan tenyészik a kövér f, s így érthet, hogy
e terület már a legrégibb idkben is alkalmas helyi kínálkozott a letelepedésre,

a halászattal és marha-tenyésztései foglalkozó nomád népeknek.
Kómái emlék e területen igen csekély maradt fenn, a mi világos jele annak

hogy e vidék kis területe volt római uralom alatt és az is rövid idsig.

Kik lakták tehát az országnak ezt a részét, mikor a magyarok a IX. század
végén ideköltöztek ?

E kérdésre elég kimerít felvilágosítást adnak régi oklevelek és egyéb lúteles

kútforrások. Így egy névtelen salzburgi krónika 873-ban, tehát 22 évvel a ma-
ik bevándorlása eltt említést tesz a Duna—Tisza közén tartózkodó avarok-

ról, a kik valószínleg maradékai voltak annak a hatalmas avar néptörzsnek
melyet 796-ban Pipin, frank fejedelem igázott le és hajtott szolgaságba. Bizonyos
tehát, hogy midn a magyarok e területre jöttek, itt még avarokat is találtak.

(Borovszky Samu : A honfoglalás története 51. 1.)

De az avarokon kívül még szláv népek is voltak e vidéken ; mert arról is

van tudomásunk, hogy már a honfoglalás eltt az Alföldön számos apró szláv

ország keletkezett, melyek a szláv patriarkalizmus elve szerint családfk alatt

állottak. Egy ilyen szláv tartomány lehetett a mai Bács-Bodrog vármegye helyén
a bodrikok. vagyis a keleti obotriták független törzse is, melyrl szintén említést

tesznek forrásaink.

A létért való folytonos harczoknak e küzdelmes idejében az egyes nép-
törzsek kénytelenek voltak már meghódított szállásaikat és területeiket föld-

sánczokkal megersíteni, hogy tanyájukat az ellenséges támadások ellen meg-
védelmezhessék, így tettek már az avarok is. ket azután a szlávok utánozták,
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a kik szállásaikat szintén földbl készíteti sánczokkal kerítették be, a hol pi

mér ilyeneket találtak, azokat a maguk számára felhasználták

A mai Bács-Bodrog vármegye területén, különösen a folyók mentén, sz

ilyen földvárat találunk, melyeket részben az avarok, részben a szlávok építettek.

Ezek mindegyike i gy-egy tele]) volt, melyeket a honfoglaló magyaroknál
ként kellett az ellentálló szlávoktól elfoglalniuk. Ilyen földvárak voltak : Bodrog
Bács, Békavár (Külld), Becse, Kisdi, Szelénd, Szabadka és a mai Zombor
melyeket a magyarok a bodrikoktól hódítottak meg. (Safarik.)

Hogy e várak már a XII. században is fennállottak, st hogy régiségök
már ez idben a köztudatba is átmt nt. ezt az is bizonyítja, hogy már Béla kirak
névtelen jegyzje is, mint régi várakról emlékezik meg róluk.

Hogy a szlávok már a honfoglalás eltt e területen tartózkodtak, arról a

mai napig is fennmaradt számos helynév tanúskodik, melyeket a magyaro
szlávoktól egyszeren átvettek és megmagyarosítottak.

Szláv eredet helynevek : Bács, melyet Stelzer az ó szláv bastina szóból
származtat, mely régi iratokban szláv férfinevet is jelentett. A >zláv bodrikoknak
egy nagyobb telepe volt itten, melyet a magyarok elfoglalván, nevét megtartották
és nevezetesebb helyként, a körülötte fekv vidék középpontjává tették.

(Iványi István Bács-Bodrog várni, helynévt. III. 3.)

Hasonlókéj) szláv eredetre vall a Bodrog név is, mely helyet Safarik szerint

a magyarok vagy az itt talált bodrikok után nevezhettek el Bodrognak vagy p( dig

a várat a már használt Bodrog névvel vették át tlük. Bodrog névvel már II.

Endrének a tihanyi apátság részére kiadott megersít levelében is találkozunk.

(1211.) Ebben említés van egy Budrik nev halastóról (in paxtibus Bodrug),
melynek birtokában IV. Kelemen pápa 1266-ban megersíti az apátságot.

(Századok 1881. 582—83.)
Szláv eredet még Bélikút = fehér vagy világos szöglet. Tavankút. mapuszta

Szabadka határában= sötét szöglet, Coochka=Kucska. vagyis nystény kutya, e

várföldet, a mint alább látni fogjuk, IV. Béla király 1277-ben a bélakúti apátság-
nak adományozta. (Wenzel : Árpádkori új okmt. VII. 29.)

Pest, a mai Illókkal szemben, 1237-ben már fennállott ;anév a szláv j)esek =
durva szem homok szóból képzdött. Baracska, mely els ízben Róbert Károly
királynak egy 1318-ban (1322-ben) kelt adománylevelében fordul el, aszlávboru=
fenyfagyökbl alakult, Böki vagy Büki (ma Dunabökény), a buku=bükkfa
gyökbl. Kabol (Kabul) helynév egy 1301-ben kelt oklevélben fordul el, szintén a
szláv kobola szóból képzdött, mely szó magyarul lovat jelent. Szláv eredetre

vallanak még Pordáncz (Bács környékén), mely egy 1308. évi, Gerecz (a régi Bács
vármegyében), mely egy 1334-iki oklevélben említtetik, valamint egy 1410-ben
említett, talán Doroszló környékén eltn) Mazalócz nev helység is.

A magyar nemzet 895. év kés szén szállotta meg a Fels-Tisza vidéket,

azonban a bekövetkezett téli idszak miatt csak 896. tavaszán folytathatta

elnyomulását a Duna felé.

Mialatt a Swatopluk fiai között kitört belviszály a szlávokat a nagy Morva a honfoglalás.

birodalomban teljesen lekötötte, azalatt a magyarok megrohanták a morváktól
függ Duna-—Tisza közét és e vidéket egészen a Szerémségig elfoglalták, laki

leigázták vagy szétszórták, a kik pedig a magyarok fegyvereinek meg nem
hódoltak, azok kénytelenek voltak a bolgárokhoz vagy a horvátokhoz menekülni.

Természetes, hogy azoknál a földváraknál, a hol a népek nagyobb töme-
gekben laktak együtt, kemény harczokat kellett vívniok a magyaroknak az

ersen ellentálló szlávokkal. Bács, Bodrog, a Vajas folyó melletti táborhely és

Titel, mindegyik nevezetes állomás, a melyhez a honfoglaló magvarok harczi

dicsségének — úgy lehet — egy-egy fényes emléke fzdött. E vitézi tettek

-okáig foglalkoztatták a nép képzeletét. Emiékök évszázadokon át élt. a nép
ajkán, a regsök mondáiban, az igriczek epikus dalaiban, a honnan késbb a
krónikákba kerültek, melyek e harczok emlékét napjainkig megrizték.

A mai Titel (Anonymusnál Tetei, Tittú XVIII. és XLL. középkori okle-

veleinkben Titöl, Tetöl és Tytil) a honfoglalás idejében valószínleg valami

nagyobb népcsoport fhelye volt. melyet a magyarok elfoglalván, már ez

els megszállás idejében is fontos szerepre volt hivatva, mert a honfoglalókat

további elnyomulásukban a hatalmas Duna feltartóztatta és így egyelre kény-

telenek voltak Titelnél. mint véghelyen megállapodni.
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Három évig tartózkodott a magyar nemzet az elfoglalt nag) Uföldön,
,a niikoi- felkerekedett éa átkelvén a Dunán, elfoglalta Pan át.

(Pauler Gyula V Magyar Nemzet történeti 16 lap.)

De ha el is hagyták a magyarok a Duna fisza közét, azórl az új baza
határa továbbra is az \l Duna maradt, óa épen azért az ország határszélén
eröa rizetei kellett hagyniok. Ily rség székhelye lehetett Titel is, nem messze
attól a dunai révtl, a melyen át .1 szlávok, a hódító magyarok ell a Szerémségbe
menekülve, ínlv i k a hadak útját megjelölték.

Ijesen árvízmentes titeli fennsík, kövér füdús Legelivel és halakban
rol, azonkívül a letelepedésre is rendkívül alkalmas volt, meri

itt megtaláltak a magyarok mindent, a mi ket az shazára emlékeztette.
Mikor a dunántúli rész már szknek bizonyult, .1 mi a nagy kiterjedés

földekel követel legelk miatt néhány év múlva bekövetk bt a nemzet
sze isméi visszaköltözötl a Duna-Tisza közére.

S tbadka homokja ugyan nem volt alkalmas a le

désre, de a nagy folyók mentén, különösen a Tisza partján. m
honfoglalási követ els évtizedben megjelentek a magyarok satortelepei

miként azl Etegino, prümi apát krónikájában is olvashatjuk. (Borovszkj S.

i. m. 1 15. stb. lapok.)

A halakban gazdag Tisza partján keletkeztek az els nagyobb telepek,

mini Zenta, Ada, Póterréve, Becse, Csurog, Titel ;
különösen az utóbbi és Zenta

a legrégibb halásztanyák közé tartoznak. De a Duna mentén is számos telep

keletkezett, miként ez1 az újabbi ásatások során elkerüli honfoglaláskori leletek

zolják, melyek nemcsak azérl becsesek, mert feltüntetik az els megszállás
helyeit, hanem azért is, meri némi világol vetnek a honfoglalók mveldési
viszonyaira is.

Mindjárt Baja alatt, Bátmonostor határában találtak egy lovassírt. melyre
1904 ben Angyal Lajos szeremlei gazda szlejében, a földmunkálatok közben
bukkantak. A sírban egy vitéz és egy ló csontvázának maradványain kívül,
két kengyel, egy zabla, kél Levélalakú nyílhegy, ezüst Lemeztöredékek és húsz
bronzpityke (szíjdísz) feküdt. E Lelet újabban a vármegyei múzeumba került.

itza Kálmán közlése
i L jj bb, Apatin határában, Rauschenberger I. polgári

iskolai igazgató szltelepén, az úgynevezett római sánczok mellett, szintén egy
Lovassír került napfényre. A Lelet két kengyel- és egy zablatöredékbl áll, melye-
ket szintén a vármegyei múzeumban helyeztek el. A/ Apatin melletti Bácsszent-
ivánon (egykor Priglevicza-Szent-Iván) 1898-ban a munkások fadöntés alkalmával
egy vaskengyelre akadtak. A tovább folytatott ásatások során csupán két kengyel,
egy csikózabla, egy vaslándzsa és egy bronzkarika került napfényre, jeléül

annak, hogy e tájon csak egyes sír volt. 1 Archaeologiai Értesít 1904. 261—263.)
A honfoglaláskori leletek között kétségkívül legbecsesebb a vármegyében a

Gombos község bi [területén 1899-ben felfedezett honfoglaláskori temet. Gombos
község határában, a hol eddig nemcsak a népvándorlás korából, hanem a törte-

ti eltti korszakból is rendkívül értékes leletek kerültek napfényre. Gziráky
Gyula plébános három sírmezt fedezett fel. Ezek közül a harmadik, benn a

faluban, a házak között, az utczán és a kertekben terül el és a honfoglalás vagy
a vízerek korából való.

A sírok közül különösen kett vonja magára a figyelmet : az egyik « gy lovas
sír. melyet Kálozi .Mátyás kertjében találtak. Ebben egy 1 5— 16 éves ifjú csont váza
feküdt, lábainál Lófej, melynek szájában összehajtott zabla volt. A másik sírban

tarczosnak 175 centiméter hosszú csontváza feküdt, nyaka alatt, mellén
ipi alatt zöld patinás vékony lemezdarabjai voltak. Jobb czombcsontja

fels csuklójához közel, 3 darab deltoid-alakú pengében végzd nyíl úgy feküdt
/. vasalás:; között, hogy fele kívül, fele belül volt. ezek fölött néhány cm.

távolságban egy vaskés feküdt. A csontváz dereka táján vas-csatt volt. ezen
kívül még néhány vasdarab. A fentebb említett l— 16 éves ifjú csontváza
melletti sírokban egy kifejlett ember, a másikban egy felntt asszony, mellette

apró gyermek, a kiivetkez sírban ismét egy-egy asszony, végül egy 8—10 éves
gyermek csontváza feküdt. (Archaeologiai Értesít 1903. évf . 60—61.) Az utóbbi
leletek megersítik abbeli feltevésünket, hogy e temet már a honfoglalás utáni
korból, tehát abból az idbl való, mikor a nemzet Pannóniából visszatér.

mai Bács-Bodrog vármegyében végleg letelepedett.
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A Gombostól keletre fekv Bácakeresztúr község tatárában Kuzmiák Sándor
gyjtött össze honfoglaláskori emlékeket, melyek a Eöldmunkálatoknál kerültek
a napvilágra, u.m. határozatlan fémkeverékbl készüli karpereczeket, gyrket,
szívidoniú függt, halántékgj uruk. i és egy durva agyagedényl . melyekéi jelenleg
szintén a vármegyei múzeum riz. (A Magyar Honfoglalás Kútfi 587. lap.)

Az újfutaki Rezs-majorban, épület-alapozás alkalmával, kél kengyelt és

egy csikózabiát találtak, melyeket Oodor Ignácz a vármegyei múzeumnak ado-
mányozott. (Archaeologiai Értesít 1904. 261.)

A Tiszamenti Ada és Péterréve helységek határában szintén néhány
honfoglaláskori tárgy került a vármegyei múzeumba. Adáról néhány bögre,
lándzsa és kardtöredék, továbbá egy csata-bárd. Péterrévérl pedig gyöngy-
füzérek, bronz-fülbevaló, kagyló, bronzkarpeivcz. vaskarika, késpenge-tö]
dékek. bronz-sodrony-tekercs, fej- és ruhadíszek; az utóbbiakat Cziráky Gyula
gyjtötte egybe a ,,Vármegyei Történelmi Társulat' - költségén.

Végül honfoglaláskori sírokat találtak még az újonnan alakúit Szilágyi
telepes község határában, valamint Regczén (Rigyicza) is. Az elbbi helyrl
lándzsákat, nyílhegyeket, bronzszíj-végdíszeket és egy gyrt, az utóbbi helyrl
pedig bronzkarpeivczeket és halántékgyrket r^z a vármegvei múzeum. Az
itt 1906-ban talált lovassír azonban alkalmasint a népvándorlás korából való.

Tudjuk, hogy a honfoglalás után a magyar nemzet, külföldi kalandozásai
miatt, valóságos réme lett Európának. Ezeknek a kalandoknak a harczi dicssége
azonban korántsem ért fel avval a sok ember-veszteséggel, a mit e külföldi

hadjáratok a nemzetnek okoztak. De bár egész nemzetségek pusztultak is el ez
öldökl harczokban, és bár ennek következtében számos szállás vált uratlanná a
Tisza partján, mégis azt állíthatjuk, hogy e vármegye területe már 997-ben,
Géza fvajda halálakor, teljesen be volt telepedve.

Titel alatt, Titelrévtöl kezdve, egészen Szilszegig (Susek) és Bánmonostoráig,
a Duna volt az új haza határa.

Túl a Dunán, a Szerémségben bolgárok tanyáztak, midn pedig II. Vazul.
byzanczi császár a bolgár birodalmat elfoglalta, a görög császárság lett a vármegye
közvetetlen szomszédja. (1019).

A letelepedett nemzetségek azonban, a vármegye határszéli fekvése miatt,

folytonos támadásoknak voltak kitéve; azért rhelyeket kellett szervezniük,

és így keletkeztek a Dana mentén az els rhelyek, mint Titel, majd a mai Üjvidék
helyén Várad, odább Futak és Pest, (Illók átellenében) melyek idvel mind
nagyobb jelentségre emelkedtek.

Arra a kérdésre, hogy mely nemzetségek szállották meg elször és vették a vármegye

birtokukba e vármegye területét, csak legrégibb okleveleink nyújtanak némi nemzetí

halvány adatokat.

A vármegye legrégibb birtokosainak a Bancsa. Botond, Haraszt és a Vaja
nemzetségeket kell tartanunk. A Bancsa nemzetség egyike azoknak, melyek a

Duna és a Tisza közén telepedtek le. Ösi fészke az egykori Bancsa helység. Báes
és Parraga között, a tovarisovai határ éjszaki szélén, továbbá Orbászpalotája,

a mai Verbász. A nemzetség tagjairól azonban csak 1213-tól kezdve vannak
okleveles adataink. Ekkor lép fel Orbász comes és ennek testvére Beké. E nemzet-

ség elkel helyet foglalt el, tagjai közül többen viseltek magas egyházi méltósá-

got, s birtokai még a XIII. században is összefügg egészet alkottak, melyek
megannyi bizonyítékai, hogy azokat az els foglalás jogán bírta. (Karácsonyi

János : Magyar nemzetségek I. 197.)

A Botond-nemzetség ss— Anonymus szerint — Botond apja. Kölpény v< lt

.

kirl a Kérteién jegyz azt állítja, hogy Árpád fejedelemmel rokonságban állott.

E Kölpény emlékét a mai Kölpény (azeltt Kulpin) helység rizte meg. mely a

XIII. századi oklevelekben Cwlpwn, 1345— 141S között pedig Kulpi. vagy Kölpi

név alatt fordul el. Kölpény a Vajas-ér mentén, a Bodrog vár (talán inkább Bács)

környékén telepedett le.

A Botond nemzetség azonban, a ránk maradt oklevelek szerint, már a XIII.

században a DrávaésaSzáva között élt. körülbelül azon a helyen, a hol ugyancsak

Kölpény a mai Kupinovo várat a Száva partján (a Szerémségben) építtette.

Miután pedig tudjuk, hogy Szent István király uralkodása alatt Szalánkeméntl
Illókig még a Duna volt az ország déli határa, kétségtelen, hogy a Botond nemzel

a mai Szeremvármegye területén csak Szent István uralkodása után telepedbetett le.
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Anonymus eladása Bzerint, ez a nemzetség még az 6 korában, a XII, Bzá

cadbanis elkel birtokos volt, mind a Bácskában, mind a Dráva és a Száva
közén is.

Okleveleink e nemzetségei illetleg még a következkrl tudósítanak:
1231 ben éli egj Botond nev nemes ember, a kinek anyja Szond belyBég egj

bírta Btt] nem messze éjszakra fekszik Köllyüd (ma Külld, azeltl
Kulim) ennek 1305-ben egyik földesura Bolyai fia Bathond volt, (Karácsonyi
i

n I

\ Haraszt nemzetség, merj a régi Bodrog vármegye területén telepedetl

le, tiszamenti birtokail Bzintén az els fo| a bírta, ösi fészke a mai
irkanizsától délre es Fels Adorján volt, a bol egykor az e nemzetségtl

alapitotl monostor állott. Hogj azonban e nemzel Dunamelletl islehel

tek birtokai, azt a mai Gádortól • i Haraszti (ma Rasztina) nev
puszta is bizonyítja, bár okleveles adatokkal ezt nem tudjuk igazolni, meri a

legrégibb ránk maradt oklevél jzei I Haraszt 1333-ban már Drugetb János
nádor birtoka ; de miután e család Nápolyból Róbert Karolj királylyal vándorolt

be hazánkba, neki ez csak Bzerzetl birtoka lehetett.

\ Vaja nemzetség a \lll században szintén a mai Szond vidékén voll

birtokos. Alkalmasint e nemzetsi on Vajas folyó mentén telepedett le,

a melyrl már Anonymus megemlékezik és a mely alkalmasint azono
tihanyi apátság alapítólevelében is elforduló Vajas folyóval. Közvetetlen ada-
taink e in i azonban csak I l'i!!i-;o1 kezdve vannak. A nemzetség i

tagja volt Mohor, a kit 1242-ben a tatárok megöltek. Fia Jakab 1229-ben
anyja leánynegyede fejében Szondol bírta. Fiai a tatárdúlás alkalmával

rabságba estek, honnan csak az egyik, egy Hippolyl nev, meneküli meg 1244-ben.

sonyi i. in. 1 1 1. 1

A honfoglaló magyarokon és a meghódolt szlávokon kívül még a következ
mi k teli pedti k le a vám ej ve ti rüli I én az \i padok korában.

A besenyk né] István király idejében költözött be hazánkba.
ármegyében, a Duna mellett,

Bajától éjszakra feküdt, a melyrl II. Endre király a tihanyi apátság n

1211-ben kiállított megersít levelében is megemlékezik.
Ugyancsak a besenyk emlékéi rzi Beszen (Bezun) falu is. mely 111. Endre

királynak az irat keltél meg ni m jelöl oklevelében. Gara helység tszomszi Ij

ként
I Ezt az adománylevelet a kalocsai káptalannak 1308-ban kell

átiratából ismerjük. (Zichy i salad okm t. I. 101. 1.) E helység neve elfordul egy
1333-ban kelt oklevélbi

Az izmaeliták vágj szaraczénok két helyen is laktak a vármegye területén.

Az egyik telepük, III. Béla királynak egy 1173—1196 között kiadott és Szond
járását tárgyaló oklevele szerint, Após (Opos, Opus) faluban volt. Ez az

Api s a n ai Apatin tájékán, alkalmasint Szond határában feküd;. (Wenzel i. ni.

KI. 61.) A másik helységük Csurlak, a mai Csurog volt. mely 1238-ban említtetik

ben, a. midn 1Y. Béla király a székesfehérvári János vitézeknek a szaraczén
Csurlak nev falu vásárjövedelmét és a tiszai révet adja Becsénél. 1468-ban volt

B vármegyében egy Besenyf nev vízmeder.
A kunok IV. Béla király uralkodása alatt költöztek be hazánkfia, de már

a tatárjárás alatt pusztítva, rabolva hagyták el az országot. A tatárdúlás
azonban IV. Béla király ismét visszahívta s a nmi Kiskunságba telepítette ket.

De a kún nép kóbor, vándor természete következtében nem tudott eg]

helyben megmaradni és a számukra kijelölt szállásokról elköltöztek mindenhova,
a hol részükre a letelepedésre alkalmas hely kínálkozott.

A vármegyében számos ilyen kúntelepre találunk, melyek közül -

a legnevezetesebb és legrégibb kún szállásoknak az. mely a mai Kiskunhalas
környékén alakult és egy kúnszéknek is fhelye volt.

Kún telep volt Csöszapa (Csézapa) is. melyet az 1580— 1590. évi defterek
Jankószállás néven említenek és mely nem lehetett más. mint a régebben Janko-
vácz néven ismeretes mai Jánoshalma.

Egy 1495. évi oklevélben Ivánka-szállás, egy másikban Inka-szállás nev
helység említtetik (Csánki Dezs i. m. II. 197.). mely alkalmasint nem más. mint
a Jánoshalmától keletre fekv Ivánka major. Ettl délre esik Kisszállás, mely,
mint a neve mutatja, szintén kún telep, továbbá a tatárjárás után települt és
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hajdan a kunsághoz tartozott Madaras, mely egy L337-ben kell oklevélben
Nagykúnmadaras néven szerepel. Innen származotl Madarasi Tompa László kúti
kapitány is, akit 1370-ben említenek az oklevelek. Tompa puszta, mely Szabadká-
hoz tartozik, az 1572. évi összeírás szerint szintén kún szállás. Ugyanez az ösz-
szeírás Kelebiát (ma puszta Szabadka határában) szintén kún szállásnak mondja.
.Sok kún telepedett le 13S8 táján az óbudai apáczák Vastorok és Adorján falu
jába (ma mindkett puszta, a magyarkanizsai határ déli részében), de a kún
kapitányok az odatelepedett kunokat erszakkal elhurezolták; 1388-ban azonban
Zsigmond király elrendelte, hogy a kún kapitányok a vastoroki kunokat se
birtokaikra el ne hurczolják, se az odaköltözötteket ne háborgassák. (Iványi
István V. 131. Zsilinszky Mihály : Csongrád várm. tört. I. 69.)

Adorján pusztától délre esik Hegyes puszta, melyet a középkorban Kun-
hegyesnek neveztek. Kún szállás volt még Zenta, mely Jerney szerint kún szó
és puszta földet jelent, továbbá Bulcsuszéke, mely az egykori Szlsér és Szecsej
vidékén feküdt, a régi Bodrog vármegye területéhez tartozott és 1416-ban említ-
tetik. (Csánki Dezs i. m. II. 195.)

A régi Bács vármegyében is említenek az oklevelek 1423-ban egyKuned,
vagv másként Kúntelke nev helységet (a Krivája-ér mentén, közel a Tiszához)
óbecse alatt. (Orsz. Lev. Dl. 11353.)

Az elkel kunok is többen szereztek birtokokat a vármegyében, lay Bács-
Aranyos kún nemesek birtokaként szerepel (Fejér IV. 3. 407.) 1280-ban Teprez
(Tepremez) nev kún nemes megveszi a Gyopul (Gyapol) nev birtokot a régi

Bodrog vármegyében. Kún eredetre vall még Parabuty helység, mely egy hason-
nev vezértl származik, a kit V. István király, egy 1266-ban kelt oklevelében
comesnek nevez. A névhasonlatosság igazolja, hogy Parabuty comesnek a mai
Bács-Bodrog vármegye területén is voltak birtokai. így Parabuty helységnek
vagy alapítója vagy birtokosa volt. Egy 1393-ban kelt oklevél szerint Katymáron
is laktak kunok. (Zichy Okmt. IV. 529. Wenzel i. m. XII. 313.)

2. Bács és Bodrog vármegyék alakulása.

A vezérek korában az egyes nemzetségektl elfoglalt és megszállott földek

az illet nemzetségek tulajdonában maradtak. A nemzeti királyság megalapít;

nak idejében azonban, az ország védelmi rendszerének megváltozásával, a nemzet
\ agyonjogi és közigazgatási szervezete is teljesen átalakult.

Szent István ugyanis, a korában egész Európában elismert szokás jogán,

az összes várakat és az ezekkörnyékén fekv lakatlan földeket királyi birtokoknak
jelenté ki és ezek a királyi várak lettek ezentúl az egyes királyi uradalmaknak
és a hozzájuk tartozó várnépeknek igazgató középpontjai.

A mai Bács-Bodrog vármegye területén két ilyen vár volt, melyek mind
Fekvésükkel, mind jelentségükkel egyaránt alkalmasak voltak e fontos feladatra.

Az egyik vár Bodrog, a Dunától nem messze, Bezdán alatt, a mai Monostor- A bácsi és bod .

szeg közelében állott ; a másik Bács. ettl lejjebb, nem messze az ország akkori 10-' "irszerke-

határához, a Mosztonga-ér partján épült, s az új királyság déli elrseként, az

elbbinél nagyobb jelentségre emelkedett.

A várszerkezet alapeszméje a földesúri viszony volt, egyfell a királyi vár,

másfell a szolgáimányosok között. A várszerkezet feje a várispán. Alatta állot-

tak az összes várnépek, a várszolgák, valamint a szolgáimányosok is. A várnépeket
vezette a hadba. A várjobbágyokon kívül, a kik elssorban fegyveres szolgálatra

voltak kötelezve, még más szolgáimányosokat is találunk a királyi várbirtokokon.

Így egy 1173— 1196. év között kiadott oklevélben a bácsi vár halászai említ-

tetnek, a kik külön helységben éltek. (Wenzel XI. 61.) A királyi jószágokon
él udvarnokok emlékét a mai Szond vidékén fennállott Üdvarnok nev helység

rizte meg, mely szintén a bácsi várszerkezethez tartozott. Errl egy 1206-ban

kelt oklevélben van szó.

Mind a bodrogi, mind a bácsi várszerkezetet kétségkívül Szent István király

alapította; okleveles adataink azonban csak 1074-bl, illetleg 1135-bl vannak
felölük. 1074-ben szerepel ugyanis Vid ispán, a ki a bácsi zászlóalj élén részt vett

a mogyoródi csatában. Az els bodrogi ispánnak, Lambertnek a nevével csak

1135-ben találkozunk.
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A várbirtokokról osak .1 késbbi 1 < I« • t >< I maradtak fenn okleveles adatok.
I \ bái i várjavakról csak III. Béla királynak 1173 1 196 között kelt okieve

lébl nyerünk némi értesülést, migab ;ok fell csak egy 1237 bari

kelt oklevél emlékezik meg els ízben. A bodrogi, de még inkább a bácsi \ árja't ak

kijeli itette az hogj e tájon már Bzámos nemzetségi birtok \<>li

1- c miatt a várnépek kénytelenek voltak idvel messzebb vidékre költözni ; így

azután a mai újvidék környékén, st még a Duna jobb partján, a mai Baranya
vármegyében is találunk bodrogi várföldeket.

Ali;.' kétszázados fennállás után .1 várszerkezet bomlásnak indult. A/, [mre'i-i 1 • 1 1 1 1 1 • • .

király és Endre kozott kitört testvérnarcz alatt, az elbbi hívei szamát szapo-

rítandó, számos várbirtokot elidegenített Még pazarabbúl báni II. Endre a vár-

birtokkal. A/, ország zilált pénzügyi helyzetében nemcsak híveit elégítette ki a

\ rjavak adományozásával, de elvállalt kötelezettségeinek 1- többnyire a vár-

javak lekötésével tett eleget. 1218-ban nejének, Jolánta királynénak nász-

ajándékúl adta a bodrogi vár ö jövedelmeit (Theiner Mon. I. 13.), mely ez

kezdve, Jfagj Lajoskirály uralkodásáig, akirálynékellátására \"li rendelve.

II Endre a bácsi várföldekbl a székesfehérvári János-lovagoknak i

birtokot idegeníteti cl: többek között a tiszamenti Becsét is, melyei azonban
Béla ifjabb király 1228 után, midn az elidegeníteti várjavak visszavételéhez

hozzáfogott, csakhamar tlük elvett. Azonban bármily erélylyel Lépett fel IV.

Béla király az elidegeníteti várbirtokok visszaszerzése érdekében, azért még ö
vi rbirtokol adományozott el. Midn 1237 ben, a bélakúti czisz-

terczita-rend apátság részére a/ adománylevelet kiállította, a bácsi vár tai

kai közül Sávárt, a bodrogi várföldek közül pedig Aranyádol (Oronati, Aranat)

fiúcskát (Coochka, a mai Üjvidék határában) és Pirost az apái
1 lomá-

.\. Ez utóbbiakai azért, mert messze feküdtek a vártól, s kezelésük kényel-

metlen volt. (Wenzel yjJL. 29.) L238-ban visszaadta a székesfehérvárijai

vitézeknek ürese várbirtokot és a bizonytalan fekvés Halász bodrogi várföldet.

(Fejér i. m. IV. 1. 105.)

IV. Béla király a várintézmény megszilárdítása és a várjavak visszafogla-

lása érdekében még egy utolsó kísérletei tett a tatárdúlás után. 1256-ban meg-
jelentek minden vármegyében a királyi bírák, hogy a birtokügyekben íu'ikez-

zenek és a birtokviszonyokat szabályozzák. Bodrogban Roland nádor pozsonyi
n. valamint bírótársai : Tamás kalocsai érsek, Olivér szerémi püspök,

András bácsi ispán mködtek. (Wenzel VII. 436.) Akiküldött bíróság a bácsi vár-

jobbágyok kérelmére 1 -56-ban Demeti r comes fiától, Sándortól visszavette az

egykor a bodrogi várhoz tartozott Szónok (Zounuc) várföldet, mely azeltt ;i

várjobbágyoké volt. (Pesty Frigyes : Várispánságok 177.) De IV. Béla
király ekkor ebiézöbb volt a bíróságnál, mert elrendelte, hogy a várjobbágyoknak
megítélt várbirtokból négy eke földterület Demeter comes fiának, Sándornak
visszaadassék.

A IV. Béla és fia István, ifjabb király között kitört viszálykodások alatt

az egykor nagykiterjedés várjavak utolsó maiadványai is veszendbe mentek.
István ugyan, kinek uralma alá Bács és Bodrog is tartozott, bkezen jutal-

mazta híveit, Marezel fiait, Kelemen és Márton bácsi várjobbágyokat, a kik t az

atyja elleni hadjáratokban segítették, felmentette a várjobbágyság alól s az

ország nemesei sorába emelvén ket, 1263-ban nekik adta a mai Szilbács mellett

fekv Keszinev bácsi várföldet, melynek birtokába még ugyanebben az évben
be is iktatta ket. E várföld kiterjedését könnyen elképzelhetjük, tudva azt, hogy
területén nyolez falu keletkezett, és miután ezek mindegyike külön birtokosától

kapta melléknevét, azokat egymástól meg is különböztették. E nyolez helység

a következ : Szent-Iván-Keszi, Boldogasszony-Keszi, Sávoly-Keszi vagy Boul-
Keszi, Kereszténytelke, Egres, Szent-Péter, Kastélyteleke, Matyuka-Kürth.
E nyolez faluból ma csupán Bulkeszi maradt fenn. (Karácsonyi : i. m. III. 175.

; IV. 3.156. Századok 1875. 651.) 1264-ben István, András comesnek, Iván
fiának adja Ond és Petend, 1267-ben pedig Dominicus Graecus testvérének,

Márknak. Horlai és Kér bácsi várföldeket. Ennek a két várföldnek a határa
keletrl Irg (talán Ireg) volt. Kér a mai ókér lehetett. (Pesty Frigyes i. m. 181.)

Bár mindkét várszerkezet még a XIII. században elenyészett, a bodrogi

várbirtokok emléke még a XIV. század közepén is fennmaradt. 1330-ban Róbert
Károly király Negyven (ina Nagyfény. Pacsértl keletre) helységet Tamás mes-
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térnek, a csonkaki várnagy fiának adományozván, az adománylevélben meg-
( mlíti. hogye birtok egykor várföld volt. Még késbb, 1348 ban. a bácsi kapta
Egyházas-Atya határjárásánál is megjegyzi, hogy ezT egykor a bodrof
dekhez tartozott. (Pesty Frigyes Várispánságok tört. 187—189.)

összegezve a rendelkezésünkre álló adatokat, a bácsi és a bodrogi várhoz

a következ birtokok tartoztak :

1. A bácsi vár tartozékai : a bácsi vár halászainak faluja, a mai Szond
vidékén (1173— 1196.), Sóvár (Újvidék tájékán, hihetleg a mai Szlatina puszta,

'°~'
"ka!.""

Káty fölött), melyet IV. Béla király 1237-ben a bélakúti apátságnak ado-

mányozott, Becse (a mai öbecse). melyet ugyancsak IV. Béla király L238-ban
a János-vitézeknek adott, továbbá Keszi, (Bulkeszi és Szilbács határában)
1263-ban, Ond és Petend 1264-ben, Horlai és Kér, melyeket [stván, az ifjabb

király 1267-ben adományozott el.

2. A bodrogi vár tartozékai : Oronati (Aranyad), Coochka (Kucska
Piros (mais meglév helység) e_három várbirtokot IV. Béla király 1237-ben a béla-

kúti apátságnak adományozta . Halász (bizonytalan fekvés) várbirtokot II.

Géza király neje. Eufrozina királyné a bodrogi vár hatósága alól kivévén, azt a
székesfehérvári János-lovagoknak adományozta. Ezt az adományt III. Béla
király 1193-ban megersítette. .Midn IV. Béla király 1238-ban a székesfehérvári

János-vitézek birtokügyeit rendezte, megersítette ket Halász falu és a hozzá-
tartozó halászóhelyek birtokában is. Lajos királynak 1377. évi megersít
levelében a helység Bodrog vármegyében levnek mondatik. (Ivánvii. m. IV.

45.) Zounuc (Szónok vagy Szolnok). Roland nádor ezt 1256-ban visszaítélte ;

bácsi várjobbágyoknak, kiknek e bodrogi várbirtokban szintén részük volt.

1492-ben ily nev helység plébánosa szerepel Bács vármegyében. Csatár i Bara-
nya vármegyében, Vörösmart közelében.) IV. Béla király 1246-ban az Aba nembeli
Demeter fia Sándornak adományozza. Egyházas-Ácsa a bácsi káptalan 1348.

évi oklevelében fordul el. Xegyvent (Nagyfény) Róbert Károly király 1330-ban
Tamás mesternek adományozta.

A tatárjárás után ismét nagy társadalmi és gazdasági átalakulás követke- \^\'
zett be a nemzet életében, mely természi tes< n nagy hatással volt a nemesség
és a várjobbágyok viszonyaira is.

A király, hogy a furakat a maga számára megnyerje és hogy az országot

is megersítse, nemcsak számos birtokot adományozott a furaknak, hanem
megengedte azt is, hogy birtokaikon várakat építhessenek, a mely körülmények
azután új. hatalmas fúri osztály alakulására vezettek.

Az udvar környezetében él furak ugyanis mind nagyobb és nagyobb
hatalomra jutottak és befolyásukat arra használták fel. hogy vagyonukat és

hatalmukat gyarapítsák. A mily mértékben gazdagodott azonban az új fúri
osztály, ép oly mértékben szegényedtek el. külötiösen a nemzetségi javak
szétdarabolása következtében, az si nemzetségek, és miután közülök az elkel,
hivatalt visel elem lassanként kivált, ezáltal még tekintélyökbl is sokat veszí-

tettek.

Az si nemzetségi szervezet felbomlása, a birtokok szétdarabolása és elide-

genítése következtében a birtokpörök késbb annyira megszaporodtak, hogy
azokat a királyi törvényszék egyedül már nem tudta elintézni. Miután pedig

ez idben már a peres felek tekintélye is alászállott, a nemzetségek ügyében
többénem a király, hanem ennek megbízottja, a nádor, az országbíró, vagy a
megyeispán bíráskodott.

A birtokviszonyok rendezése czéljából — a mint már említettük — IV. Béla

király 1256-ban Bodrogba is egy bizottságot küldött ki, a mely minden egyes

birtok jegezímét megvizsgálta, ítélt és a birtokról oklevelet állított ki. E bíró-

ság tagjai között az egyes megyeispánok is helyet foglaltak, a kik ekkor már
a fnemesség sorából kerültek ki. 1256-ban az Ákos nembeli Ern, 1263-ban a

Pécz nembeli Dénes, az ifjabb király nádora. 1266-ban a Csák nembeli Domonkos
viselik Bácsban a megyeispánságot . (Tort. Tár. 1897.)

A bácsi nemesség tehát mind méltóságának, mind nemesi szabadságának
megsértése nélkül terjeszthette birtokügyeit a vármegyei ispán, mint béke-

bírája elé.

István, az ifjabb király, 1263—1267 között számos bácsi várjobbágyol

szabadított föl és emelt az ország nemeseinek sorába, a kik közös érdekeiknek
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megvédéséi nemzetségek kisebb birtokú vágj elszegényedett tagjaival

étkeztek. E szövetkezés els sorban az önkormányzal megteremti éi

irányúll és különösen .1 tatárjárás utáni korszakban nyilvánúll meg nagyobb
mértékben. A királyi hatalom pedig Bzivesen támogatta e mozgalmat, mert az

öntudatra ébredi köznemességb n er támaszra talált az ekkor már nagyon
elhatalmasodó, féktelen fúri osztálylyal szemben.

\ \lll század második felében már feltnnek a köznemességnek, a királj
' szolgáinak birái a szolgabi í nemzetségi bókebirák utódai

;
az kezükbe

meg} ál az iga iltatás és a közigazgatás összes gondja A nemesség
választja kel .1 saját kebelébl, de azok viszont kötelesek e megbízatási elvál-

lalni,

\ vármegyei ispánból a fispán, a régi udvarbiróból az alispán lesz, a ki

eleinte csak a fispán megbízottja volt. (Tagányi Károly : Megyei önkori 3

zatunk keletkezi

Ez az átalakulás csak lassan unni s nem mindenül 1 egj idben.
\ fennmaradt okleveles adatok szerint Bodrog vármegyében a vármegyei

önkormányzat már 1280. táján kifejldött s a vármegyei tisztikar is ez Idben
szervezve volt. [devonatkozólag a legrégibb eddig ismeri okleveles adat,

a bájszentlrinczi káptalan 1280-ban kelt bizonyságlevele, Gyopul (Gyapol, a

mai Bezdántól keletre) nev birtok eladásáról, mely alkalommal a jelenlévk
között Budy, Bodrog vármegye alispánja, István és íván vármegyei szolgabírál

is fel vannak sorolva. (Wenzel XII. 313.)

Ellenben a bácsi önkormányzal mködésérl és szervezetérl csak a XIV.
'1 közepétl kezdve vannak adatok. Bodrog vármegyében az átalakulás

mindenesetre elbb ment végbe, mini Bácsbut, mert Bodrog közel eseti ,-i feji

(I Imi ház legrégibb birtokaihoz, a Csepelszigethez, azonkívül túlnyomólag kii íb í

birtok voll és jövedelmeil is egészen a XIV. század közepéig a magyar királj

nék bírták. < sak így magyarázhatjuk meg, hogy már II. Géza király hitves -

Eufrozina királyné, a bodrogi várjavakból egy földterületet a székesfehéi

János-lovagoknak adott, mely atlományt 1193-ban III. Béla király megersí-
tette. II. Endre tehát szintén csak a régi szokást szentesítette, midéin 1218-ban
a bodrogi vár összes jövedelmeit Jolánta királynénak kötötte le. .Maga Bodrog

- is, a magyar királynék birtokaként szerepel, úgyszintén Elmeg és Ganata,
bodrogmegyei helj iségek is, egykor királynéi birtokok voltak. Ez utóbbiakat Kún
.Miklós 1297 eltl a királytól adományul nyerte s ez évben Domonkos királyi

tárnokmesternek engedte át örök idre. (Iványi István, Bács-Bodrog várm.
helynévtára III. 32.)

Mikor a bodrogi várszerkezetbl a vármegyei önkormányzat kialakult,

a magyar királynék régi joga továbbra is fennmaradt ; st az Anjou-korban
királyné nemcsak élvezi az egykori várbirtokok jövedelmeit, hanem Erzsébet
királyné Nagy Lajos anyja, a vármegye fispánját, alispánját és szolgabiráit a

saját tisztviselinek nevezi, általuk bíráskodik, igazságot szolgáltat, szóval

törvényhatósági jogokat gyakorol. Ezt a királynénak egy 1379 nov. 9-én kelt

oklevelébl látjuk /melyben meghagyja, hogy Tttös fiának Lászlónak, Csepcsi

2 sly lia Miklós részérl bizonyos 50 forint kölcsön dolgában igazságot szol-

gáltassanak. 1381-ben a vármegye alispánja és szolgabírái Erzsébet királyné-
hoz intézik jelentésüket a Szentszalvatori Simon fia János deák ellen megtar-

izsgálat ügyeljen. Ez a helyzet azonban csak Nagy Lajos király uralkodása
alatt állhatott fenn (Zichy Okmánytár IV. 121. és 194.), a mikor Erzsébet
anyakirálynénak Nagy Lajos király kormányzására nagy befolyása volt.

Báos és Bodrog - vármegye az egykori bácsi és bodrogi várszerkezetbl alakult és terüle-
várrae^ye^e^y- tének magvát a hajdani várbirtokok adták. Késbb e terület lassan-lassan

p ltt, de az egész középkoron át nem érte el a mai vármegye kiterjedését.

- \ régi Bodrog vármegye a Duna mentén a mai Pest vármegyei Bogyoszló-

tól kezdve egész Apátiig (ma Apatin) terit el. Területe mélyen belenyúlt a mai
Pest vármegyébe egész Nádudvar és Bogyiszló vidékéig, melynek határában
feküdt Dalacsa és Szántó (ma puszta). Innen egész Apátiig, mely már Bács vár-

megyéhez tartozott, nyugatról a Duna határolta. Aranyostól kezdve az egykori

Hájszentlrinczen és Szent-Györgyön át keletre húzódhatott a vármegye határa,
mely azonban a mai Sztapártól kezdve éjszakke'.eti irányt vett Pacsér és Bajmok
felé melyek a legszéls Csongrád vármegyei helységek voltak. Bajmoktól a
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Hamvveder és két kelta kés Gombosról és kelta lovas-sírlelet HódsáffróagTól.



411

Népvándorláskori lelet Szabadkáról.
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vármegye éjszakkelet felé kiszélesedett és határa Szabadkától kezdve, meh
szint én Bodrog vármegyéhez tartozott, — a mai Jánoshalmán és Pestszentistvá-
non át Szántóig ért. (Csánki Dezs i. m. II. 184—85.)

Bács vármegye a Duna—Tisza közén, körülbelül a mai Ferencz-csatornától
délre terit e . Éjszaki határa Apatintó] kezdve a mai ösziváczig, innen ])edig

a mai Bajsán át öbecséig terjedt. E határ azonban sohasem volt állandó, hamui
a régi Csongrád vármegye rovására folyton változott. 1468-ban G
(ma puszta Szabadka határában), Bajmokot, Pacsért. Napfényi (Nagyfénj
puszta) és Csantavért (Csontafejér). 1447-ben pedig Veresegyháza! (ma puszta
Szabadka határában) is Bács vármegyéhez számítják, pedig ezek 1462-ben és

1520-ban Csongrád vármegye területéhez tartoztak. Bajcsot (ma Bajsa) hol
Bács, hol pedig Csongrád vármegyéhez csatolták; innen délkelet felé I h _

ina Kishegyes). Szeghegyet és Feketehegyet (Bácsfeketehegy) inkább Csongrád-
hoz, Devecsert (ma puszta Szenttamás fölött) pedig Bács vármegyéhez számí-
tották. Kutas puszta 1520-ban Csongrád vármegyéhez tartozott, ellenben Kii
fül (Kétvillo), Vizes (Kishegyes és Péterréve között), továbbá a tiszaparti

Peszér, Perlek (óbecse határában) és Péterréve egy 1440—1441-ben Várdai
Miklós részére kiadott adománylevél szerint, Bács vármegyéhez tartoztak. A
XVI. század elején a ma is fennálló Tavankút, Bajmok, Pacsér, Bajcs, Hegyes,
Szegegyház, Soprony, Devecser, Perlek. Péteri-éve. Túrol, Mohol és Peszér
helységek, illetleg puszták, úgyszintén az e vidéken feküdt, de a török hódoltság
alatt elpusztult Asszonyfalva (Peszértl nyugatra), Baka, Betér. Gsicsanicza,
(síkod. Kevi, Kkút, Füles, Himesegyház és Szentmiklós csongrádvármegyei
helységek voltak. (Csánki Dezs i. m. II. 131— 132. Zsilinszkv Mihály Csöng]
várni. tört. I. 83. 1.)

A XV. század második felében Csongrád vármegye viszont Bodrog rovására
gyarapodott. Szabadka, mely az 1391— 1464. közötti években Bodrog vármegye
kiegészít része volt. az 1464— 1519. években Csongrádhoz tartozott. A Bái

Bodrog vármegyék határán fekv Tapolcza és Szent-Pál helységeket még Mi yás
király Bodrog vármegyébe kebelezte ; mindamellett Bács vármegye e helységekre
is kiterjeszti hatóságát, míg végre 1499-ben II. Ulászló király e két helységet,

Czobor Imre és Márton kérelmére, újból Bodrog vármegyéhez csatolta és elren-

delte, hogy Bács vármegye a Czobor családot, e helységek birtokában több
háborgassa. (Orsz. Lev. Dl. 22505.)

Az eladottakból láthatjuk, hogy a mai Bács-Boclrognak. a mai Mártonostul
le egészen Péterrévéig terjed, tiszamenti része, mely eredetileg a csongrádi vár-
szerkezet tartozéka volt. az egész középkoron át sem Bács, sem Bodrog várme-
gyéhez nem tartozott. E feltevésünket támogatja az egyházi beosztás is, mely
többnyire a Szent István-korabeli állapotokat tnteti fel. Ez a terület egyházilag
a szegedi fesperességhez tartozott, mely a fennmaradt legrégibb okleveles emlé-
kek szerint 1199-ben már fennállott és a mai Bács-Bodrognak azt a részét fog-

lalta magában, mely Szabadka. Bajmok, Pacsér és Zenta határai között fekszik.

(Zsilinszky M. i. m. I. 52.)

Az egykori Csongrád vármegyéhez tartozó helységekrl az 1521— 22. évi a c-ongradhoz

dézsmajegyzékbl nyerünk felvilágosítást. Az 152Í. évi dézsmajegyzékben a "'"Jé^k!
1813

bez helységek voltak Csongrád vármegyébe kebelezve : Zenta, Bátka.
Pacsér, Mohol, Bánfalva. Szent-Miklós, Karjad. Nagy-Adorján. Gyékéntó,
.Mart ónos. Tót-Kalocsa. Kkút, Chykanitha (Csikanicza, régebben Csík. Csika vagy
Csikád), Füles, Szegegyház, Nagyhegyes, Tornyosfi-Bajcs, Madaras. Tavankút,
Veresegyház. Csíktó, Kerekegyház, Csontafejér (Csantavér), Napfény. Sebestyén-
háza.

Az 1522. évi dézsmajegyzékben : Szent-Miklós, Péterréve. Bátka. Karjad.
Bánfalva. Tót-Kalocsa. Nagyadorján. Martonos, Zenta. Devecser. Kevi. Kkút.
Sopron, Tornyos, Kis-Hegyes. Füles, Asszonyfalva, Baka. Csíkié. Csíkegyház,

Chykanica, Irnos, Kutas, Vizes-Turol. (Bács-Bodrog várm. tört. társ. évk.

XÍII. 187.)

E lajstrom azonban csak a XVI. század elején fennálló területi viszonyokat

tünteti fel, mert az itt közölt helységek közül egyesek hosszabb vagy rövidebb
ideig, majd Bács. majd Bodrog vármegyéhez tartoztak. így a Tiszához közi

Adorján 1340—41-ben Bodroghoz, Györgye (ma Györgyén puszta), valamint

tartozékai: Bajmok, Pacsér, Nagyfény, Csontafejér Csantavér) 1468-ban Bácshoz,

Vármeg; II.
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A fispáni

i 162 i>i n szinte Bácshoz, Paosér I 181 ben Bodroghoz tartozott. (Csánki

Dezs i in I 676.)

\ 1 1-/.1 balpartján Martonostól kezdve egész Póterrévéig a régi Csanád
x.i rmegye terüli el, merj a Csanád nemzetség si birtoka \ olt

.
I' területen feküdtek

- .ni Miklós, Csóka, Baromlak, Temerkény, Szanád, Kkenyér, Ealász,

Zentaróv, részben még ma is fennálló helységek. A mai Zentával Bzemben állott

Zentarév, a Tisza bálpartján, a melyrl els ízben, L247-ben, a Csanád nembeli

Pongi birtokain eszközöli határjárás alkalmával emlékeznek meg az

oklevelek. E birtokol Pongráoz oomes l\'. Béla királytól nyerte adományul
tle a Telegdiek örökölték. Késbb Kis Zenta néven volt ismeretes. K helység

aevével utoljára egj 1495-iki okiratban találkozunk, a mely említést tesz arról,

hogj Telegdi András itteni birtokai Bodofalvi Kérem/, deáknak elzálogosítá.

(Borovszky s. i. m. II. 299.)

Az egykori Csanád vármegye területe azonban nem terjedi a Tisza jobb

partjára, csupán Mohóit (hajdan 1321! II!" Moharéve néven szerepelt)

itják néha Csanádhoz. K helységei Zsigmond király 1412-ben Telegdi

János kérelmére, kinek itt birtokai voltak, Csanádba kebelezte, de mar az

1521. évitizedjegyzékben I feongrád \ ármegve helxségei között szerepel. ( Borovszkv
S. i. m. I. 106

|

A vármegyéknekjárásokra való beosztása és egy-egy szolgabírónak a járás

élére való helyezése csak Zsigmond király uralkodása alatt, a XV. század elején

ment végbe. A vármegyéknek négy járásra valóosztása azonban csak jóval késbb
történi

.

Bács vármegyéi ieii 1355-tl 1496-ig mindig csak két-két szolgabíró volt,

de 1520-ban már négy. jeléül annak, hogy ekkorra Bácsban a négj^ járásra való

szétosztás már keresztül volt vive, és ez így maradt a török hódoltságig.

Bodrog vármegyében ellenben 1280-tól kezdve, egészen a mohácsi vészig,

csak két-két szolgabíró szerepel az oklevelekben; csupán 1420-ban, 1427-ben és

1437-ben találkozunk három szolgabíróval. (Századok 1869. 604. Zichy okit.

VIII. és Pesty Frigyes eltnt régi vármegyék 586. 1.)

A vármegyék kialakulásának történetében fontos szerepe volt a várme-
székhely állandóvá válásának.

A vármegye székhelye az a helység volt, a hol a vármegye, a törvénykezés
végett (sedes judiciaria) összeült. Bács vármegye székhelye Bács volt, hol nem
csak a törvényszékek, hanem a közgylések is tartattak és a vármegyei hatóságok
kiadványai is itt keltek. Bodrog vármegye székhelye azonban változott. Els
székhelyi' kétségkívül Bodrog városa volt, de késbb, mint például 1408-ban,

Eáj-Szent-Lrinczen tartattak a megyei törvényszékek. Ezenkívül 1360. táján

Chente (Csente) 1407-ben Davot (Dautova, ma Dávod) szerepel, törvénykezési

helyként. A középkorban Bodrog, Csente és Háj -Szent-Lrincz voltak Bodrog
vármegye fhelyei, e három helység piaczán végezték a peres ügyekben a szo-

kásos idézéseket kikiáltás útján.

A vármegye élén a fispán állott. E tisztség, mely a várispánságból fejldött

,

az Anjouk uralkodása alatt mindegyre jobban átalakul. Minden vármegye
fispánja maga a király, a ki végrehajtói hatalmát a fispánok útjángyakorolja.

Ennek következtében a fispáni tisztet a király adományozza ; de e tisztség

csak ideiglenesen száll át az adományosra, mert az ismét visszaháramhk a királyra.

mihelyt azt visszavonta.

Közvetetlenül a tatárjárás után Bács vármegyében István ifjabb király

hívei viselték a fispánságot, a kik egyúttal az ifjabb király udvari femberei
voltak, mint Pécz nembeli Dénes 1263-ban, az ifjabb király nádora, Málczai
Pál (1269— 72.) ki egyúttal bodrogi fispán. Késbb V. István és IV. László

király uralkodása alatt, a bácsi fispánok egyszersmind a legmagasabb közjogi

és udvari méltóságokat töltötték be, mint Brebiri Joakim 1272-ben egyúttal

tótországi bán. István 1275-ben egyúttal királyi fétekfogó, Móricz 1283-ban
királyi tárnokmester volt.

Az Anjouk uralkodása alatt mködött fispánok még más vármegyékben
is viselték a fispáni tisztet, mint Xekcsei Demeter, a ki egyúttal Trencsén,

Logret fia János, a ki Bodrog, Valkó és Baranya vármegyék fispánja és macsói
bán is volt. Ez idtl kezdve egészen a XV. század közepéig a vármegye fispáni

.

tisztét legtöbbnyire a macsói bánok töltik be.
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Mátyás király uralkodása alatta kalocsaiérsekek veszik kezkbe v kalocsai ér-

kormányzását, melyet egész a mohácsi vészig megtart amik. Csupán Várdai I'
.ía"

8"611

kalocsai érsek fogsága idejében 1484—95 és széküresedés esetén kormányozzák
világi fispánok a vármegyét. A kalocsai érsek már 1444-ben használta B

vármegye örökös fispánja czímót. Erre czéloz Mátyás királynak 1458. szeptember
22-én kelt parancsa a budai káptalanhoz, melyben Bálványos várának és tartozé-

kainak elfoglalása miatt Geréb Jánost. Várdai István, kalocsai (bácsi) érsek és

fivére ellenében megidézteti. Ez oklevélben a következket találjuk :,,... Domini
Stephani de Warda archiepiscopi ecclesiae Colocensis locique eusdem comitis
perpertui." Hasonlókép emlékezik meg egy késbbi, 1477-ben kelt oklevél is a

kalocsai érsekrl. (Gróf Zichy Okmt. X. 5 lap. Hazai Oklevéltár. 408. Varga
Ferencz : Szeged város története.)

Közvetet len adatot azonban erre nézve csak II. Ulászló királynak 1494-ben
Somi Józsa temesi fispánhoz intézett levelében találunk. Ebben ugyanis a

király kijelenti, hogy a fispánságok mindenkor a kalocsai érsekek birtokában
voltak ; de mert ez a levél sem jutott reánk, nem állapíthatjuk meg, vájjon a
király megersít levelet adott-e ki, vagy az örökös fispánságot adományozta-e
ez alkalommal a kalocsai érsekeknek. Annyi azonban kétségtelen, hogy 1450-ig

világi fispánok, jelesül a macsói bánok állottak a vármegye élén. (Hajnik Imre :

Az örökös fispánság.)

Bodrog vármegye élén a tatárjárás után 1269-ben a Guthkeled nembeli Bodrogi és ba-

Málczai Pál állott. t követi a Csák nembeli Ugrón, macsói bán, Szerem vármegye
csl ""-'P41"

fi >i-]iánja. Ö nyitja meg a macsói bánok sorát a vármegyei fispáni méltóságban.
1274-tl kezdve az egész középkoron át szinte szakadatlanul a macsói bánok álla-

nak a vármegye élén, a kik e tiszten kívül a bodrogi, szerémi, valkói. néha a tolnai,

baranyai, st a somogyi fispánságot is betöltötték. A XIV. század elején e vár-
megye fispánjai országos nev férfiak sorából kerültek ki, a kik dönt befolyást

gyakoroltak az események alakulására, mint a Guthkeled nembeli Maróthi
Mihály, a Héder nembeli Henrik, sziavon bán, az ugyané nemzetségbl szár-

mazott János, a Tamási család se, a ki Bodrogon kívül Somogy, Tolna és Bara-
nya vármegyék fispánja is volt. A XIV. század elején (1312) Garai Pál foglalja

el a fispáni széket, és ettl az idtl kezdve, a XIV.—XV. században a Garai és

Újlaki családok tagjai felváltva kormányozzák a vármegyét.
A XIV. század végétl, midn egyszerre ketten viselték a macsói báni mél-

tóságot, a vármegyének is két fispánja volt. Mint Maróthi János és Perényi
Péter 1397-ben, Újlaki Imre és László 1410-ben, Újlaki István és Lévai Cseh
Péter 1428—29-ben, Garai László és Újlaki Miklós 1438—41-ben ; Újlaki Miklós
143S-tól hihetleg 1473-ban bekövetkezett haláláig viselte a fispáni tisztet.

Újlaki hosszú, fényes, nem minden önzéstl ment pályáján magas méltó-
ságokat töltött be : macsói bán, erdélyi vajda, majd Bosnyákország királya lett.

E közel 35 évre terjed idszak alatt. LTjlaki a macsói bánságban másokkal
osztozott. 1444 47-ben Garai László, 1466—67-ben Szokolvi Péter viselték

vele együtt a bánságot és a bodrogi fispánságot is. (Csánki D. i. m. II. 227.)

Újlaki országos elfoglaltsága miatt nem intézhette maga az ügyeket Bodrog vár-
megyében, ezért helyetteseket (fispáni helytartókat) rendelt, a kik nevében
végezték a fispáni teendket. Egy 1442 deczember 17-én Gyrött kelt rendele-
tében, midn a Tttös Lászlótól elvett lovak visszaadása iránt intézkedik. Xagy-
völgyi László macsói al-bánt és Lekcsei Sulyok György nándorfehérvári kapi-
tányt nevezi meg, mint a kik Bács és Bodrog vármegyékben a fispánhoz tartozó
ügyek végzésével megbízattak. (Gróf Zichy Okmt. IX. 48.) 1451-ben ismét Nagy-
meghi László viezebán képviseli Újlakit Bodrogban. Ö ád ki Bodrog vármegye
alispánjaival és szolgabíráival együtt bizonyítványt arról, hogy Décsanóczi
Gergely deák Tttös Lászlótól a tárnoki részbirtokot elfoglalta. (U. ott IX. 4:'>7.

449. 458.)

Mátyás király uralkodásának vége felé Kinizsi Pál temesi gróf, majd utóda
Somi Józsa viselték a fispáni tisztet, míg 1498-ban Ulászló király Czobor Már-
tonra és Imrére bízta a vármegye kormányát, s ez idtl a mohácsi vészig e

család tagjai viselték e vármegyében a fispáni méltóságot.
Bács vármegyében a legrégibb ránk maradt okleveles adatok szerint a Alispánok.

XIV. században rendesen csak egy alispán volt, 1422 óta rendesen kett, st a
X\ . századközepén 1447-ben és 1473-bankármanisviseltékazahspáiii tisztséget.
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Bodrogvármegyében 1280 tói L389 igrendesenegj ali páni balálunk: 1389 ti
dve állandóan kél alispán volt. 1437 ben egyszerre hárman viselték az alispáni

tis/trt. hasonlóképen i 138 ban, i 1 18 ban, i 1 t'> ben, i 152 ben és l 163 ban I 154 töl

kezdve rendesen kél alispánja voll a vármegyének egészen a mohácsi vészig.

A már említeti Bzolgabírákon kivl a Tármegyei tisztviselk közé tartozott
b megy i ember (teetimonium), a ki a hivatalos ügyek elintézésénél a szolgabírákat
helyettesítette. Dy kiküldt! voll Császár György, a ki L406-ban nádori kikül

döttkénte erepel I gj incsak vármegyei tisztviselk voltak az esküdtek* a kiknek
mködésérl Komi Miki..- nádornak 1364 július 6-án kiadott oklevelében tör

ténik említés, (Ziclrj III. 244.), mely szerinl a nádor Bodrog vármegye nemesei-
vel Bodrog mellett közgylési tartván, az alispán, a szolgabírák és esküdi nemi
Bek tanúskodnak Saaghi Benedek és fia Miklós, másfélül Jakab fia Miklós birt.ok-

ügyében.
\ esküdi nemesek büntetjogi ügyekben is eljártak a mini ezt Konl

Miki..- nádornak a feni említeti közgylésbl kiadott oklevele is igazolja. A
nádor ugyanis ez alkalommal az alispán, s/.olgabirák és az esküdt nemesek által

megnevezeti vármegyei csavargókat, latrokal és tolvajokai számkiveti és leveli

sekké teszi Zichj okmt. III. 310. 244.)

\ vármegyei hatóság alatt állottak a falusi bírák (viUicus), a kik a jobbágyot
ügyeiben bíráskodtak. A falusi bírákal az alispán kötelességmulasztás esetén mi e

i- bírságolhatta, mint Bodrog vármegye alispánja l 106 febr. 2 1 -én kell ítéletével a

i éni bírói megbírságolta, mert egy tolvajjal szemben Bátmonostori T1 ö

ló kajándi jobbágyának nem szolgáltatott igazságot. (Zichy okit. V. 387.)

\ vármegyei közgyléseket, congregatiokat, miként ezl az L298 : XXXV.
törvényezikk kötelezleg elírta, szabad ég alatt, nyílt mezn tartották. Báes
vármegye közgyléseil rendesen Bács közelében (prope civitatem Bachiensem),
Bodrog vármegye |)edig a Bodrog város melletti nyílt mezn, ritkábban Háj-

Szent-Lrinczen tartotta. E közgyléseket eleinte a királyi biztos, majd Nagy
Lajos uralkodása alatt a nádor vezette és azokon leginkább a birtokpörökel és

a közbiztonság elleni vétségeket s bntettekéi intézték el.

X.igx Lajos király uralkodása idejében a nádori bíráskodás mindegyre
bíráskodás nagyobb mértékben lép eltérbe. A vidék jogrendjének biztosítása és a jog-

szolgáltatás gyorsítása érdekében a nádor bizonyos idköziikben kiutazott

a vidékre, minek következtében a közgylések oly ügyeket is tárgyaltak, a me-
lyek különben a Cúria vagy a nádori ítélszék elé kerültek volna.

Az ítélkezésnél a nádoron kí\ ül részt vettek : a vármegye közönsége, az

alispánok, szolgabírák és a vármegye közönsége által választott esküdt bírák.

(jurati assessores), a kik a megyei birtokos és elkel nemesség soraiból kerültek
ki. így midn Gilétfi Miklós nádor 1343-ban Bodrog vármegyével közgylést
tartott, szolgabírákat és oly esküdt bírákat alkalmazott maga mellett, a kiket

a vármegye közönsége rendelt melléje és mindannyinak helyet adott az ítélet-

hozatalban. (Századok 1875. 144.)

Ily nádori közgylések voltak Gilétfi Miklós nádorsága alatt 1343. június

9-én Bodrogban, 1351 szeptember 19-én Bácsban, mely alkalommal a valkó-

vármegyei nemesség képviseletében Horváthi Péter is megjelent. E közgylés
befejezte után a nádor Szerem vármegyébe ment át, hol szeptember 26-án
tartoti közgj ülést.

Kont Miklós nádorsága alatt 1360 augusztus 24-én Bodrogban, 1364
július 1-én ismét Bodrogban, 1365 június 24-én Bácsban, Opuliai László berezeg

nádorsága alatt pedig 1367 augusztus 18-án Bodrogban, 1368 augusztus 7-én

I. > sban, ugyanaz év augusztus 16-án és 1370-ben ismét Bodrogban tartottak

nádori közgyléseket. Nagy Lajos király uralkodása után a nádori közgylések
megsznnek és a nádor helyett ezentúl a fispán elnököl a közgj^léseken.

A vármegye történetében rendkívül érdekes az a közgylés, melyet Lo-
sonczi István, bodrogi fispán és macsói bán a vármegye nemességével 1391

április 30-tól május 7-ig Bodrog helység közelében tartott. E közgylés ítéletle-

velei ugyanis nagyon becses felvilágosításokat adnak a vármegye akkori köz-

állapotairól. Egy ilyen ítéletlevél rizte meg a Szabadkára vonatkozó eddig

ismert legrégibb adatot is.

E közgylésen minden esetre jelen volt, — ha nem is mindvégig — Béliek

Imre országbíró is, a ki május 4-én Bodrogból két tanúvallató parancsot bocsátott
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ki. Az egyiket a péesváradi konventhez, — a másikat Baranya vármegye al-

ispánjaihoz és szolgabíráihoz intézte (Zichy Okmt. 1\'. 473.)

E közgylésnek egyik, május 7-én kelt ítéllevele névszerint felsorolja

azoknak a tolvajoknak, orgazdáknak, latroknak és rablóknak a neveit, a kik

fölött a vármegye közönsége ítélkezett ; de ugyancsak ez a/. ítéllevél tartal-

mazza az ekkor jelenvolt ítél bírák névsorát is.

Közöljük e névsort, mely egyúttal Bodrog vármegye akkori elkel bir-

tokos nemességével ismertet meg bennünket.

A közgylésen részt vettek : Seléndi Albert mester alispán. Chepchi Ger-

gely fia Miklós és Reegi Tamás szolgabírák, továbbá a következ esküdt bírák :

Sary Ohvér fia István, Kelud Pál fia Mátyás, Lekcsei Péter fia György, Barchani
Bakó fia Miklós, Gergery (így) János fia Péter, Kengyi Jakab fia Tamás, Aranyáni
Lkös fia Miklós, Pakkai Mihály. Bessenyei Albert fia Miklós, Lekcsei Mikola
fia János, Szánthói Mihály fia János. (Zichy Okmt. IV. 467.)

A peres felek közül ott volt Báthmonostori László fia, László is, a kit a

közgylésbl kelt ítéletlevél szerint,— ötvenedmagával leteend esküre ítéltek

arra nézve, hogy a Báthmonostori Mihály pap marháinak és mindennem javai-

nak elvételében apjával együtt ártatlan. (Zichy Okmt. IV. 471.)

A nádori törvényszékek a XV. században mindegyre jobban eltávolodtak

a kitzött czéltól s gyakori visszaéléseknek váltak kútfejeivé. Az egyes hatal-

mas urak ugyanis nagy kísérettel jelentek meg ilyenkor és gyakran a gyöngébbek
rémítgetésével csikartak ki maguknak kedvezbb ítéletet. Az sem volt ritka

eset. hogy a felek oly kifogásokkal állottak el. melynekkövetkeztében az ügynem
volt a nádori törvényszéken eldönthet és így a nádor vagy perhalasztó ítéletet

volt kénytelen hozni, vagy a feleket valamely hiteles hely eltti esküre kötelezni.

A rendek kérelmére Mátyás király 1481-ben az egész országra kitérjedleg
megszntette a nádori törvényszékeket, a melyeket ennek következtében az

1486. évi országgylés el is törölt.

A XV. században már sem Bács, sem Bodrog vármegyében nem találjuk

nyomát a nádori törvényszékeknek A bodrogvármegyei fispánokat, a kik

niacsói bánok is voltak, nagyon lefoglalta ez idben a törökök elleni készüldés
;

az alvidék védelme is folyton a végvárakhoz kötötte ket és így, miután a vár-

megyei közgyléseken is csak ritkán jelenhettek meg, maguk helyett, — mint
Újlaki Miklósról is tudjuk — fispáni helytartókat küldtek a közgylések veze-

tésére, st a macsói al-bánok is szerepernek Bodrog vármegyében, a bán helyet-

teseiként. Ilyen viszonyok között azután mindegyre jobban eltérbe lép az

abspán bíráskodási joga, úgy hogy a XV. században már csaknem kizárólag

az alispán és bírótársai intézik a jogszolgáltatást Bodrog vármegyében.
Midn Mátyás király 1458 július 30-án Várdai István kalocsai érsek Alisp4ni bíráa.

panaszára. Tttös László és társai ellen, bizonyos Darvaz-birtokon elkövetett kodás.

hatalmaskodások dolgában vizsgálatot rendel, leiratát a macsói bánokhoz és

Bodrog vármegye alispánjaihoz, valamint ezeknek bírótársaihoz intézi. (Zichy

Okmt. X. 22.) Az akkori alispánok, Káthai Miklós és Szentlászlói Miklós, az

1458-ban tartott közgylésen, a Tttös László és a kalocsai érsek között fennforgó

ügyben a közremködést megtagadták, mire a király ket perbe idézteti. Az
alispánoknak a király rendeletével szemben elkövetett emez engedetlensége

következtében csakhamar megjelenik Dombay Miklós macsói bán Hájszent-

lrinczen, s november 27-én a szolgabírákkal együtt intézkedik bizonyos bírság-

ügyben. 1459-ben egyszerre négy macsói bán, Szentmártoni Xagy Simon, Dom-
Im v Miklós, Nagyvéghi László és Szokolyi Péter állít ki Bodrog vármegye szolga -

bíráival együtt. Tttös László ügyében egy oklevelet, de már ugyanez évben,

szeptember 30-án ismét a két alispán és bírótársai intézkednek ez ügyben.
1464-ben Aranyáni Józsa János macsói al-bán egyúttal Bodrog vármegye

alispánja is volt. Ö teljesítette Országh Mihály nádor rendeletére a vizsgálatot

Kakathi Sandrin fia Demeter és Rymy Bálint szolgabírákkal egyetemben
Tttös Lászlónak a bátai apát ellen emelt panaszügyében. (Gróf Zichy Okmt.
X. 44. 83. 90. 316.)

II. Ulászló és II. Lajos zavarteljes uralma alatt a vármegyei önkormányzat
mindegyre jobban kiszélesedett. Az ügyek vezetését Bácsban, hol ekkor a kalo-

csai érsekek ültek a fispáni székben, és Bodrogban is a köznemesség vette

k( zébe, a mely a Szapolyai János kör! csoportosult nemzeti pártnak egyik leg-
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Báoai rátapa-

dok.

hatalmasabb támasza Lett, Bodrogban csupán a < izoborok a fispáni méltóságul
i- viselt Marton ée [mre toltak az udvari pari Lvei

\ mohácsi vész e vármegyében is rendkívüli károkai okozott b azt úgyszól

\ .ni .1 végpusztulásra juttatta, az önkormányzatot azonban nem tudta egyszerre

megsemmisíteni \ nagy nemzeti Bzerenosétlenség elmúltával, a vármegyei
ügyek vezetését csakhamar ismét a nemesség veszi át, mebj a kárálj által az

i.vjt márczius 17-ére összehívott budai országgylésre Bzintén Felküldi követeit,

hogy ekként a Szapolyai Jánoshoz való hségét kifejezze. Igj Báos vármegj I

Sulyok Balázs ée Drághi Miklós, Bodrogot Várdai Mihálj és Sulyok Lajos kép

viselték

A vármegyei életnek ez az utolsó emléke a török hódoltságig. Ezzel meg-

szakadnak adataink mindkét vármegye önkormányzatának mködésérl, mely
csak a felszabadító háborúval kel ismét életre.

Befej zésül közöljük a vármegyei fispánok és alispánok névsorát a legré-

gibb eddig felszínre került adatoktól kezdve egészen a mohácsi vészig.

Bács vármegye fispánjai: Guthkeled nembeli Vi<l 1056 1074, Keled
1103 L113, Pál nádor 1135, ^pa országbíró 1156, Dénes L173 L175 1186,

Domokos országbíró I I SS, Mogli vag\ Móka nádor 1188— 119:5. Bsau (Ezsau)

nádor L194 1198. Mogh vagy Móka másodízben 1198 1199, MBka (Mihály)
nádor 1199 l2oo, Benedek 120] 1202, alighanem azonos a hasonnev nádorral.

Mihály országbíró L202, Eippolyt, (Ipolt [poly)horvát és tótorsz. bán 1202 1204

Gyr nembeli fstván fia Csépán nádor 1205—1207— 1209, Marczell, Györké fia

l2Hi 1212, Kán nembeli Siklósi Gyula, késbb országbíró, 1212—1213,

Merán-Andechsi Bertold kalocsai érsek, Gertud királyné testvére. L213
:
Salamon

ia királyi tárnokmester, 1213— 1214, Vázsony nembeli Othusz
országbíró I2lö. Ompud tia Dénes kir. tárnoki ster L220 1222. Miklós 1222.

Zsámbéki Smaragd 1222. Ponit vagy Poth 1225, Borsa nembeli László országi >iró

és Bodrog vármegye fispánja L228 1230, Miklós 1232, Csák nembeli Demeter,

az ugodi ág alapítója, 1233, Borsa nembeli László 1234—1235, Pózsa, azeltt az

ifjabb király tárnokmestere 1235, Simon 12:i*. Angi-los .kínos, II. [zsák görög

császár fia 1240—1242, Erney (Ernye vagy Ern az Ákos nembl) 1255- 1256,

András 1256, Pécz nembeli Dénes, az ifjabb király nádora, 1263, Csák nembeli

Péter fia Domonkos, a Dobócziak se 1266, Guthkeled nembeli Dragon fia

fstván fia Málczai Pál, egyúttal bodrogi fispán 1269— 1272. Joakhim tárnok-

mester és tótországi bán 1272. István királyi étekfogó 1275. Joakhim ftárnok-
mester 1276, Móricz tárnokmester 1283, Zsámbéki Ajnárd fia .lános 1291— 1301,

Km aki István fia Dénes 1316, Omodé fia Miklós, egyúttal Baranya vármegye
fispánja. 1317. .Széchenyi Tamás a kunok bírája 1318— 1321, Nekcsei Demetei
tárnokmester, egyúttal Trencsén vármegye fispánja, 1322— 1329, Homonnai
Drngeth János 1330—1333, Logret fia János macsói bán, egyúttal Bodrog,
Valkó és Baranya vármegyék fispánja Ostffi Miklós 1336— 1339, Ostffi Domon-
kos macsói bán 1352— 1353, Debregezthi András macsói bán 1352, Olnódi
( V.udar Péter fpohárnok 1368, Horváthi János macsói bán, egyúttal Valkó és

Bodrog vármegye fispánja 1380, Losonczi István Szörényi bán és temesi fis-

pán 1387— 1405, Horogszeghi Szilágyi László 1405— 1428, Újlaki Miklós macsói
bán 1442— 1450, Garai László macsói bán 1447, L^jlaki Miklós és Korógyi János
1450, Várdai István kalocsai érsek 1463—1470, Matucsinai Gábor kalocsai

érsek 1471—1478. Hanthó György kalocsai érsek 1479— 1480, Váradi, másként
Várdai Péter kalocsai érsek 1481— 1484, Kinizsi Pál temesi gróf 1484— 1494,

Somi Józsa egyúttal Temes és Bihar vármegyék fispánja 1494— 1495, Váradi
Péter kalocsai érsek kiszabadulása után ismét 1495—1501. Vingarti Geréb László
kalocsai érsek 1501— 1502. Frangepán Gergely érsek 1503—1520, Imrén" Mihály
fispáni helytartó 1521— 1522, Tomori Pál kalocsai érsek 1523 f 1526. augusz-
tus 29-én Mohácsnál.

Alispánok : Mihály 1355, Szlsi János 1408, Dersfalvi Péter és Fegyvernek:
Péter 1422, Dobokai Kesser János és Gathi Frank 1431— 1432, Teremhegyi
János és Guthi Ferencz 1433, Koronczói István, Szentmártoni Mihály és Rypaki
Jakab, Thagalai Lrincz 1461, Thagalai Lrincz és Kis Bálint 1464, Geszthi
János és Thagalai Lrincz 1464 október 11, Thagalai Lrincz és Kún István
1466, Lekcsei Sulyok György, Berekszói László és Polinai Vizlai János 1473.

Lekcsei Sulyok György7
, Berekszói László és Pachman Tamás, Drághi Tamás
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1480— 82, Sárvári Mihály és Szalánczi János 1496, Drághi Miklós és Király
Péter 1520, Drághi Péter és Velezfalvi Boldizsár 1523.

Bodrog vármegye fispánjai: Lambert 1135, Apa 1156 (késbb 1158-ban ""pánok*

tótországi bán), Henrik 1163, Gatha 1169—1171 között, István 1188, Miskócz
nembeli Domonkos 1192—1193, késbb tótországi bán, Fulkó, azeltt Vas vár-

megye ispánja 1198—1199, Tivadar 1199—1200, Tiborcz 1200—1204, késbb
királynéi udvarbíró, Móka 1205, Kán nembeli Siklósi Gyula 1206— 1212, késbb
Bács vármegye ispánja és nádor, András 1212— 1213, Meran-Andechsi Bertold,

kalocsai érsek, egyúttal Bács vármegye ispánja, 1213, Szát nembeli Bars fia

Miklós nádor 1213— 1215, Vázsony nembeli Othusz, a királyné udvarbírája,

egyúttal Várasd ispánja 1219—1220, Kán nembeli Siklósi Gyula nádor 1220— 1222,

másodszor, Bór nembeli Bánk udvarbíró 1222, Siklósi Gyula nádor 1223—24,

Csák nembeli Gug fia Csák 1224:—1225, késbb tárnokmester, Vázsony nembeli

Otbusz. királynéi udvarbíró 1228, az év második felében Borsa nembeli László

országbíró 1228, „nagy" Gyula (alkalmasint idsb Gyula nádorral azonos)

egyúttal soproni ispán 1228, Kán nembeli ifjabb Siklósi Gyula, a hasonnev
nádor fia, azeltt Kálmán herczeg tárnokmestere, 1234, Aba nembeli Demeter
1235— 1246, Kálmán herczeg nevelje és tárnokmestere, a tatárjárás után (12 16

egyúttal országbíró is, Guthkeled nembeli; Málczai Pál, egyúttal Bács várme-
gye fispánja 1269, Csák nembeli Ugrón macsói bán, egyúttal Szerem vármegye
fispánja 1274, János macsói bán, egyúttal Szerem és Valkó vármegyék fis-

pánja, 1275— 1 279 közötti években, Pécz nembeli Marczali Gergely macsói bán,

egyúttal Szerem, Valkó vármegj'ék fispánja, 1279, Sárkányi Pethend. egyúttal

Szerem és Valkó vármegyék fispánja 1283—84, Keszi Móricz, egyúttal Szerem.

Valkó vármegyék fispánja és macsói bán 1285, Misza (Mizsa) IV. László király

volt nádora, egyúttal Tolna vármegye fispánja. 1290— 1291, Borsa nembeli

Jakab (Kopasz), egyúttal Szatmár vármegye fispánja, késbb nádor 1291,

Bogát-Radván nembeli Simon 1298— 1302, közben Rátót nembeli István fia

Kakas, egyúttal Tolna vármegye fispánja 1300, Heyza (Eyzech Misza fia),

egyúttal Tolna és Baranya vármegye fispánja 1301, Guthkeled nembeli Maróti

Mihály, egyúttal Szerem, Valkó vármegyék fispánja és macsói bán, 1303, Héder
nembeli Henrik, szlavonai bán, tárnokmester, egyúttal Tolna, Baranya és Somogy
vármegyék fispánja, 1304— 1307, Kereu-Monostorai (Gyermonostori) Lothárd,

macsói bán, Szerem és Valkó vármegyék fispánja, 1310— 1312, Dorozsma nem-
beli Garai Pál 1312— 1313, Héder nembeli Németújvári János, a Tamási család

se. egyúttal Somogy, Tolna, Baranya vármegyék fispánja 1315, Garai Pál

macsói bán 1318— 1333, Szente-Mágocs nembeli Logreth fia János macsói bán
1328—1333, Ostffi Miklós macsói bán, egyúttal Szerem és Valkó vármegyék
fispánja 1335—39, Szekcsi Herczeg Péter 1339, Zathai Gergely, Szerem és

Valkó vármegyék fispánja, macsói bán 1340—41, Szekcsi Herczeg Péter

1342—43, Asszonyfalvi Ostffi Domonkos 1343—44, Szekcsi Herczeg Péter 1347.

Garai András, macsói bán, egyúttal Szerem és Valkó vármegyék fispánja 1353.

Csák nembeli Újlaki Ugrin fia Miklós, macsói bán 1355—56, Garai Miklós macsói

bán, egyúttal Baranya, Szerem és Valkó vármegyék fispánja 1359, Horváthi

János macsói bán 1375—76, Liszkói Pál macsói bán 1382, Korogni István, macsói

bán 1383—85, Losonczi István, macsói bán 1390—92, Losonczi László 1393

—

1394, Maróthi János és Perényi Péter macsói bánok, egyúttal Szerem, Valkó és

Baranya vármegyék fispánjai 1397, Vízközi Péter fia András 1401, Maróthi

János, macsói bán 1407, Fedéines Miklós, macsói bán, egyúttal Baranya, Szerem
és Valkó vármegyék fispánja 1409—1410, Újlaki Imre és László macsói bánok
és az elbb említett vármegyék fispánjai 1410— 1411, Újlaki Imre 1418, Garai

Dezs, macsói bán 1419—1425, Maróthi János macsói bán 1476, Újlaki István

és Lévai Cseh Péter macsói bánok 142S— 1429. Garai László és Dezs macsói

bánok 1431—1433, Garai László és Újlaki Miklós macsói bánok 143S— 41.

Újlaki Miklós, elbb temesi fispán, majd erdélyi vajda, az ország fkapitánya
és macsói bán 1442—1454, közben vele együtt Garai László 1445— 1447, Donibay

Miklós 1458, Szentmártoni nagy Simon, Dombay Miklós. Nagyvéghi László 1459,

Horogszegi Szilágyi Mihály az alsórészek fkapitánya 1460, Szokolyi Péter

1459-ben és 1466— 1467, Újlaki Miklós (hihetleg 1473-ig viselte a fispánságot)

Kinizsi Pál temesi gróf, az alsó részek fkapitánya, egyúttal Bács, Temes, Bihar,

Szerem és Valkó vármegyék fispánja 1494, Somi Józsa 1495-ig egyúttal Bács
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véna L494 1498 Czobor Márton ée [mre L498 1607, Czobor
M rton kirá! • i kamaráé 1609

Alispánok Budi 1280. Miklós fia András 1339. Abolmai Péter fia Tamás
[36 • Lek i Miklós fia Péter 1364. Bajai Tamás mester 1360. Gerárd fia Tamás

; Gerguri Sebók fia Pál t.'iTü 1374. Szentmiklósi Dénes fia

Tamás 1378. Borosányi Baku fia M i k l >
< - mester L381. Haraszti Simon fia Benedek

mester L382, Kyrnichi Miklós fia Miklós mester 1383. Torsi János és Gál (Bokoch,

Bakoos testvér 1389 Gál mester ée [stván fia Lórincz L390. Nagj Mihály

mester L390. Uberl mester 1391. Szeléndi Albert 1391. Earapi Miklós 1392.

Gathi György fia Péter mester 1393. Fyrfalvai [stván fia. Lórincz mester L393.

Bárkányi Nagy ístván L396. Vízközi Péterfia András mester és I' rsiJánosl400,

Vízközi András L401 Dersi Pál L402 Röl László és Zalai János 1402. Bakai

D d 1406 Bakonyi Pál fia Miklós L406 Reghi Kozma 1406 L408. Regényei

[stván itii elöti I ghi I oghi) [stván G i adai Lukács Ilii Borcani (Bar-

thani) Demeter fia András és Csapi Domonkos 1412 l">. Barthani László ós

K rch Korhard i 1 1
*

» _ Barthani László és Aliphanti Miklós MIT. Racsi Tan
ló MIT. I'.il fia Frank és [stván fia Pál Í418. [nakodi János és Aynarch fia

U8 \ rjadi PéterésTurcsányi Pál I U9. Várj ad i< Isászái Péterés I! gi Kozma
L420. Aranyam ördög István és Varjadi Péter 1420 21. Aranyáni ördög [stván

és üki Leusták L422 25. ápril. üki L ü ták és Szentkirályi János l i-~> szept,

- 1426. Pozsogai Domonkos és Hernádfalvi Antal L427. Szentkirályi János és

Lekcsei Katona Péter l4.'?o márcz. Szentkirályi Jáno és Fegyverneki Péter

1430 decz. - 1431. Tomasolczi Szász János és Csernek' Zugdia Tamás 143] 32.

Tomasolczi Szás Szentkirályi János 1433. Pethkei László és Regi Kele-

men 1435 36. Pethkei László, Szentlászlói Mihály ésKeszi Kelemen 1437 38

Petiikéi László, Érmelléki Antal és BittóPéter 1438—.Pethkei László és Nagy-
völgyi László 1440. Szeléndi .ir.nk és Pákai Bálás l447.Lekcsei Sulyok György
1 147 decz. Lekcsei Sulyok György és Pákai Balázs 1448. Sulyok György, Pákai

Balázs és Györgyi Bodó János 1448. Pákai Balázs, Jánosi Borizló Péter és <

gerdi László 1449. Bakai Györgj és Jánosi Borizló Péter 1451. Sidei János és

Jánosi Borizló Péter L452. Nagymeghi László, Geszti László és Jánosi Borizló

L453. Erdélyi István 1453 szept. Nagyvölgyi László, Jánosi Borizló Péter

- Umási B lázs 1454. Nagybesenyei Gergely és Káthai László 1456. Káthai

ló 1458. Szentlászlói Miklós és Kanothi Miklós 1458. Posegai János deák és

ándi Gáspár 1459. Feyér István és Bertalan 1461. Geszthi László 14(íl'. Ki-

Bálint és Fagyalasi Lórincz 1464. Aranyáni Józsa János, macsói albán 14(i4 aug.

hó. Réghi Polyák Péter 1464 szept. hóban — L466 jan. Barthani Kaszász Péter

1474. Vizlai János 1 17ií. Challowith Csallovics) Vuk 1477. márcz. kávában.

Bodizlói (Bogyiszlói) Janó- és Gáspár d ák 1477 jún. Dersfalvai Bakó Demeter
L479. Czobor János L482 83. Györgyi Bodó István 1483. Máté (Várdai Pétéi

kalocsai érsek fia és Kisváradjai Olazius (Alajos) 1484. Haraszthi [stván és Nagy
Döme 1494. Bajnai Both Mihály és Szenttamási Szalánczi János 1495. G: sztlii

Mihály deák és Doroszlói János 14!)«». Ordódi György és Chephi (Cséfi) Fodor

Péter 1509. Ordódi György és Kakathi Széli István 1511. Lekcsei Szentlászlói

György 1519. Chypch-i Fodor Péter 1520.

3. A vármegye szerepe a nemzeti történelemben 1001— 1526.

A keresztéig-- Mikor Széni l-tván a magyar királyságot megalapította, a keresztény hit
g

ditása. már el volt terjedve a Duna—Tisza közén. A kereszténység megszilárdítására

alkotta Szent István az Árpádok családi birtokán a kalocsai püspökséget, mely-

nek egyházmegyéje a két folyam mentén egészen a Titelig terjedt.

Áz új püspökség élére a király a pécsváradi apátot tette, kinek feladata

lett az itt lakó színmagyar népet a keresztény hitben megersíteni és annak

hithsége felett rködni.
A szervezés nagy munkája közepette István király ismételten kénytelen

volt hadat vezetni azok ellen, a kik az új intézményekkel, a dolgok új rendjével

megbarátkozni nem tudván, az elégületlen elemekkel szövetkeztek és ellent-

állást keltettek. Gyula, erdélyi vezér és szövetségeseinek legyözetése után a

királv a bolgár származású Glád ivadéka. Ajtony ellen fordult, a ki a Marostól
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éjszakra, a Fehér-Körösig terjeszté ki uralmát és 1019-ben már félelmetes hata-
lommá lett.

István király 1019—28 között megindította a hadjáratot Ajtony ellen.

Serege Szeged alatt, talán Martonosnál. vagy inkább a mai Zentánál, átk
Tiszán, Ajtonyt kemény harczok után legyzte. (Pauler Gyula. Magyar Nemzel
Tört. I. 57.)

Az Ajtony elleni hadjárattól kezdve, közel félévszázadon át, a várin
területén történt eseményekrl hiányzanak az egykorú adatok. Sem a Va
vezérlete alatt 1046-ban kitört pogánylázadásról. sem pedig I. Endre királ

Béla berezeg között, a fhatalomért folytatott küzdelemrl fennmaradt egykorú
tudósítások a vármegye történetét érint eseményekrl nem tesznek említést.

Béla király halálával (1063), I. Endre király fia. Salamon került a trónra. Trmviszál5'ok"-

a ki alatt ismét a német befolyás kerekedett felül a királyi udvarban.
Azok közé a férfiak közé. a kik ekkor az ország sorsát intézték, tartozott Vid

bácsi ispán, a sváb Guthok nemzetségének sarja, vitéz, erélyes, de kíméletlen
és czéljai elérésére mindenre képes férfiú, a ki ép úgv bírta Salamon, mint IV.
Henrik császár bizalmát. (Pauler Gyula i. m. 148.) Vid terjedelmes birtokok ura
volt. Így övé volt a búziási síkság is Valkó vármegyében. E birtokot a besenyk,
e mindig zsákmányra éhes, rabló nép, mely ez idtájt Bolgárországban telepedett
le. 1071-ben elpusztították.

Salamon király nem nézte tétlenül kedvelt híve birtokainak pusztítását

és miután a királyi udvarban különben is kétségtelennek tartották, hogy a

nándorfehérvári görögök ösztönözték a besenyket zsákmányolásra, ezért

Salamon még ebben az évben I. Béla király fiaival. Géza és László herczegekkel
egyesülve, a Titel alatti révnél, a mai Szalánkemén átellenében összegyjtötte
hadait, és Nándorfehérvár ellen indult. Seregével a Dunán átkelvén, betört a

Szerémségbe. mely akkor még a bizánczi császársághoz tartozott és elfoglalta

Nándorfehérvárt. E hadjáratban Vid ispán is részt vett, a bácsi katonasággal.
(Pauler i. m. I. 150— 153.)

Salamon hadserege az ütközet után a kórógyi mocsarak mentén, a búziási

mezn megállapodott, a hol a vezérek a szerzett hadizsákmányon megosztoztak.
Ez alkalommal esett Géza herczeg?n az a sérelem, mely a Salamon és Géza között

késbb kitört viszálynak legfbb oka lett. A király ugyanis, Vid veje. Hlye
ispán és Frank püspök tanácsára, a zsákmánynak nem harmad-, hanem csak
negyedrészét juttatta a herczegnek.

Géza, látván a király egész környezetének iránta való ellenséges indulatát,

útközben, a Mórava torkolatánál elvált a királyi seregtl és Kéve vára fölött,

az úgynevezett Tatárrévnél átkelvén a Dunán, visszasietett herczegségébe.

hogy védelemre készüljön. Ezért nem vett részt, bár hívták, az 1704. évi

hadjáratban sem.

így az ellentétek mindinkább kiélesedtek a király és a berezegek között

és miután a szakadatlan békealkudozások sem vezettek eredményre, végre

Salamon, tanácsosai rábeszélésére, 1074-ik év február havában a Tiszánál. Ke-
mejnél csakugyan megtámadta Géza hercz^get. a ki csatát veszítve, átmenekült
a Tiszán és Pest felé vette útját. Salamon, hogy a hercz?g:jket teljesen megsem-
misítse, gyzelmében elbizakodva. Géza után sietett. Márczius 14-én Mogvoród-
nál történt a dönt ütközet, a melyben László berezeg, sógorával, Ottóval

és a cseh segédhadakkal heves küzdelem után Salamon seregét teljesen szét-

verte.

Vid, bácsi fispán, a ki a viszálykodásnak elejétl kezdve egyik félesztje
volt, a balszárnyon harczolt a bácsi várkatonasággal. E zászlóaljat a csehek

már az els támadásnál megsemmisítették. Vid maga is a csatatéren maradt, és

a királyi herczegség helyett, melyet Gézától megszerezni óhajtott, be kellett

érnie a közös sírral, a melybe a gyztes László az elesetteket temettette. (Pauler

Gy. i. m. I. 165.)

A mogyoródi gyzelem után I. Géza foglalta el a trónt. Halála után (1077)

a nemzet László herczeget választotta királyivá, kinek uralkodása alatt sem
volt a vármegye megkímélve az ellenséges támadásoktól.

Míg ugyanis a magyaroka Kapella. Velebit és a Dinara völgyeiben harczoltak.
A kU

r"^.
bet '

azalatt a besenykön gyzelmes kunok. Kapolcs vezérletével, a törcsvári szo-

roson át betörtek Migvaror.-zég'ia (1091 április 29-én) és cgv^k csapatjuk Ko-



megye története,

tajdnál a Tiszán átkelve, Szolnok éa Csongrád felé vette útját, majd a Tisza

mentén vonúll Zenta felé, mindenütt rabolva éa pusztítva \ má ík osapal .1

Dunának Pesti i Bácsvármi rjed partvidékéi járta be, büntel

lenül garázdálkodva, rabolva, ölve mindenfelé, sI miután a fegyvertfogható
férfiak akkor mind távol voltak, e osapal még arra is vetemedett, bgj a véd

telenül talált nket és gyermekekel rabszíjra fzve magával burezolta

Bodj
j

• Báce kirablása után, Becsénél (óbecse) találkozott ismét

akét kun csapat, a bol szemlél tartván a zsákmányon, a vezérek elhatározták,

bogy visszavonulnak. A mint mondták: .Harczolva jöttünk b most vadászva
terünk vissza hazánkba."

László a kun betörés hírére gyorsan visszafordult hadával Horvátországból
s a mennyire csak tudott, a visszavonuló kunok után sietett Seregével alkal-

masint a b csei révnél átkelve, a Temes folyónál utóiérte a kunokat . éa ókel szét-

vervén, nemcsak a foglyokat szabadította ká, hanem az összeszedett zsákmányo
kat i< elvette tlük. (Pauler (ívnia i. m. 205 207

|

I. László király uralkodása alatt, L094-ben,a kalocsai érsekségben nagy vál-

- történt. A király ugyanis az érsek székhelyét Bácsra tette át, a mái
lév kalocsai káptalan mellé pedig Harsban igv új káptalant alakított. Ez in-

tézkedésre tok <g azért volt szükség, mivel Bács közelebb eseti a Duna jobb
partján fekv részekhez, hova az egyházmegye idvel mindjobban kiterjedt.

László egyszi rsmind ezzi 1 elkészítette azt, a mi félszázaddal késöl>l> csakugyan
bekövetkezett, hogy tudniillik a kalocsai vagy a bácsi érsek az ország déli ré-

szének metropolitája legyen. (Pauler i. m. I. 220.)

László király a lengyelországi hadjárat után, régi fogadalmához híven,

a Szentföldre készült és e végbl I
<»'.)-"> húsvét táján Bodrog várába jött. Itt

fogadta a Piacensában tartott zsinatról kiküldötl követeket is, a kik a franczia

keresztesek részére a Magyarországon való átvonulásra kértek engedélyt.

A királj 1095 húsvétján (márczius 25-én) elbúcsúzván a magyar uraktól,

megkezdte az elkészületekel a szentföldi hadjáratra. De mieltt elindulhatott

volna. Osel szólították az ügyek, hol védencze, [I. Bretislaw, a trónt

a maga ágának, illetleg öcscsének akarván biztosítani, változásokat -

kozott tenni a trónöröklés rendjében. I. László király tehát a Szentföld helyett

Csehország felé vezette hadait, mely útjában lii!>."> július 29-én meghalt. (Pauler

I. 226.)

A következ évben (1096) megindult kereszteshadak nem okoztak átvonu
lásukkal nagyobb mozgalmat a vármegyében, mert azok — az Amiensi Péter

vezetése alatt álló keresztesek kivételével — mind a Duna jobb partján haladtak

Nándorfehérvár felé. Annál több kárt okozhatott azonban a megyében Amiensi
(remete) Péter fegyelmezetlen keresztes hada. mely pusztítva, rabolva jutott

ti Zimonyig, hol azután Kálmán király ket megtámadta és szétverte.

Valószín, hogy e kereszteshad átvonulásának idejébl való a zombori
határban, a monostori út mentén talált ama cserépedény, mely tele volt ezüst

érmekkel. Ez érmek az akkori franczia érsekek és püspökök érmei, úgynevezett

bracteatok, tehát kétségen kívül a keresztes hadjáratok idejébl valók. A talált

érmek közül 26 darab eddig a vármegyei múzeumban van. (Grosschmid Gábor
czikke a Tört. Társ. évkönyvében IV. 77.)

Görögháborúk. Kálmán király halála után (1116 február 3-án) fia II. István, a 15 éves

gyermekitjú került a trónra, a ki a velenczeiek és az oroszok ellen viselt háború
után 1127-ben Komnenos János bizanczi császár ellen vezetett hadat, mert ez

menedéket nyújtott Kálmán testvérének, az ellene ármánykodó, megvakított

Álmos berezegnek. II. István hada Bács-Bodrogon keresztül vonulva, el
Nándorfehérvárt vette be. majd egész Philippopolisig nyomult. Viszont a kö-
vetkez évben (1128) János bizanczi császár egész Zimonyig hatolt. Az e had-
járat alatt szerzett betegségben II. István elhalván, a trónt II. Béla foglalta

el, kinek uralkodása után (1141) II. Géza lett az ország királya. Mivel Géza
trónraléptekor még nem volt 11 éves. a kormányt Ilona királyné testvére, Belos

ragadta magához.
Belos, magyarosan Bél. nagykiterjedés birtokokat szerzett a mai Bács-

Bodrog vármegyében is. Idvel szívvel-lélekkel magyarrá lett és nem is hagyta
el többé az országot. Ö alapította a Szerémségben, a Duna melletti Ken, Szent

István els vértanú tiszteletére azt a monostort, mely fleg a jövevények és sze-
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gények segélyezésére volt hívatva és melyei a benedekrendekre bízott. E monos-
tort annak idején Bánmonostornak nevezték. (Pauler Gyula i. ni. I. 323.)

Míg II. Géza királyt az oroszok elleni hadjárat tartotta Lekötve, a

megyét komoly veszedelem fenyegette. Mannel görög császár ugyanis, alig pih
ki az 1151-ik évi szerb hadjárat fáradalmait, 1152-ben újból hadat indító
ezúttal Magyarország, mint a szerbek szövetségese ellen. A görög hadak Nándor-
fehérvárnál átkeltek a Száván s a Dunáig terjed vidéket pusztították, de an
a hírére, hogy Belos Báesból nagy sereggel közeledik, sietve elhagyták a Szerém-
séget.

Az 1152. évi hadjárat óta 1158-ig majd minden évben harczoltak a magya-
rok Manuel görög császár ellen. Ez id alatt II. Géza király gyakran megfni ni

a mai Bács-Bodrog vármegye területén. Ily hadátvonulások közepett 1157
márczius 31-én és április 1-én Bács várában találjuk, hol az 1158-iki húsvéti
ünnepeket is töltötte. Ekkor újította meg a pécsváradi apátság szabadalom-
levelét is, melynek záradékában a bácsi kanonokok és a bácsi vár több jobbágya
tanúkként név szerint fel vannak sorolva. (Ráth Károly : A magyar királyok
utazásai és hadjáratai. 20. lap. Évkönyv XVI. 25. 1.)

II. Géza király halála után (1162 május 31) az ország egy része annak leg-

idsebb fiát, III. Istvánt ismerte el urának ; de Manuel görög császár arra töre-

kedett, hogy a trónt az elhalt király öcscsének, Istvánnak biztosítsa, a ki a

bizanczi udvarnál nevelkedett. A nemzet nagy része azonban ép ez okból ide-

genkedett Istvántól és helyébe ifjabb testvérét, II. Lászlót ismerte el királyának,

a kit Mikó bács-kalocsai érsek meg is koronázott.

Miután azonban II. László félévi trónbitorlás után 1163 jan. 14-én meg-
halt, utána a bizanczi udvarban nevelkedett István, e néven IV., került

az uralomra, a kit Belos bán is támogatott s a kihez mind a bácsi, mind a bodrogi
vármegyék is csatlakoztak. (Pauler Gyula i. m. I. 384.—85.).

E közben azonban a törvényes király, III. István hívei mindegyre sza-

porodtak és támadólag léptek fel a Dunán túl IV. István ellen, a ki, mivel Belos
bán halálával legersebb támaszát elvesztette, kénytelen volt Manuelhez mene-
külni. De Manuel másfelé lévén elfoglalva, nemcsak hogy nem támogatta IV.

Istvánt, hanem békét kötött III. Istvánnal.

1164-ben Manuel ismét haddal támadt Magyarországra. Seregével egész

Kig, vagyis Bánmonostoráig nyomult elre, a hol megállapodott és levelet

intézett III. Istvánhoz, melyben értesíti, hogy nem akar háborút, csupán a

vejét, Bélát megillet országrésznek kiadását szorgalmazza.

Manuel hadarnak megjelenése nagy zavart okozott a bácsi vár területén.

A nép mindenünnen egybescreglett, a papság pedig eg3rházi ruhában vonult-

Manuel elé, kérve t, hogy a vidéket a pusztítástól kímélje meg.
Manuel serege K fölött, valamely szigetnél, talán Újlaknál, minden

ellentállás nélkül átkelt a Dunán s Bács felé vonult, hol a nietropolita, a ki

titokban az híve volt, a papság élén ünnepélyesen fogadta. (Pauler Gyula
I. 390).

Manuel közeledésének hírére III. Istvánnak anyja, Eufrozina, II. Wla-
dislav cseh királyhoz fordult segítségért, a ki csakhamar megjelent Magyar-
országban és rabolva, pusztítva nyomult elre seregével Bács felé. Ekkor III.

István, ki eddig a Tisza mögé vonulva várta a cseh segítség érkezését, most

az orosz zsoldosokkal is már megszaporodott hadait Wladislav seregével egye-

sítve, Manuel ellen indult. Midn Manuel a két sereg elrenyomulásáról értesült,

megijedt és rögtön futárokat küldött III. Istvánhoz, hogy vele békealkudá-

zásba bocsájtkozzék. Miután azonban a trónkövetel IV. István nem akart

jogairól lemondani, segítségére Khalufész Nikefor vezérlete alatt egy sereget

hagyott Magyarországban, maga pedig Bács várát elhagyva, hadaival nagy siet-

séggel átkelt a Dunán és hazafelé vette útját.

A görög segédhadak vezére, látván a csehek nagy számát, nem mert velk
ütközetbe bocsátkozni, hanem elbb a Dunáig hátrált, majd ura példáját kö-

vetve, serege egy részével átszökött a Dunán. A magára hagyott trónkövetel

ily túlnyomó er ellenében nem vehetvén fel a harezot, serege egy részével éjjel

szintén átkelt a Dunán, míg táborának másik részét, mely a Duna balpartján

maradt, másnap reggel a csehek irgalmatlanul lemészárolták. Ez alkalommal

a trónkövetel IV. Istvánnak a zászlaja is a csehek birtokába jutott.



;, i rraegye töi ténete,

Hl [stván nem folytatta tovább az elnyomulást, meri Mamid ujabb

békekövetel küldött hozzá Megkezddtek tehál a tárgyalások, melyek 1164 ben

a békekötésre vezettek.

II WLniwi.iN i deig Magyarországon tartózkodott és Eufrozina

meni látogatóba, alkalmasinl Bodrog várába, mely ekkor

. királyné baszonélvezetében volt, (Pauler Gyula I- 394)

l\ [stván azonban még mindig nem mondott le trónigényeirl továbbra

is a Szerémségben maradi Ezérl III. István 1166-ben újból hadat indított ellene.

Ekkoi H I tvánZi lyba zárkózott, a hol a vár ostroma alatt 1165 április 11-én

meghalt, mire a várbeliek kaput nyitottak,

D Manuel még 1165 nyarán visszafoglalta Zimonyt, st badai egész Bán-

monostorig hatoltak. III István, újabb hadjáratra nem lévén elkészülve, Mikó
bács-kalocsai érseket küldte békeköveti Manuelhez, kinek régi bizalmasa

volt. Mikó érseknek BikerüH is 1165 júl.-aug. bávában a hadvisel felek között

a i., itni.
i

Pauler < rj - i. m. I- 101.)

\ béke azonban nem volt tartós. 1166-ban ismét megkezddtek az ellen-

ikedések. 1167-ben 36 várispán. 15.000 Lovas várkatonasággal ós székely

nemességgel, Dénes ispán alkalmasint egy személy Dénes bácsi ispánnal, a ki

L173 1186 között viseltei ivezérlete alatt átkeli a Dunán és a Szerem-

ben foglalt állást, hogy a Mámul unokaöcscsének, Ándronikosznak vezérlete

alatt álló görög sereggel megmérkzzék. Az ütközet a magyarok vereségével

végzdött s a veri sereg nagy részét, melj a Dunán ál igyekezett Bácsba jutni,

a görög hajóhad elfogta. Csak kevesen jutottak á1 a Dunán, hírt hozva a csata

Bács területén általános rémületei okozott. A görög

azoban nem tette lábal a vármegye területére, hanem Zimonyt lerombolva.
- iván visszavonult, a Szerémségel a magyarok birtokában hagyván. (Pauler

I
i

i m [. 109.)

A görög háborúk befejeztével néhány évtizeden át a béke áldásait élvezte

,i vármegye lakossága. Némi mozgalmat csupán a III. keresztes hadjárat oko-

zott, midn 1. Frigyes császár podgyászszáUitó hajói a vármegyei pattok mentén

elhaladtak.

III. Béla halála után (1196) a trón Imrére szállott, a kinek testvei

Endrével kellett, megküzdenie a hatalomért. E küzdelemben a király hathatós

támaszt nyeri a Gyr nembeli Saul bács-kalocsai érsekben, aki Báesban I irt i

székhelyéi és így nagy befolyással volt az itteni urak magatartására is. Ez annál

fontosabb volt a királyra nézve, mert Móka, az akkori bácsi ispán, Endre herczeg

híve volt a miért a király megfosztotta tisztétl s Móka 1199-ben Endréhez

menekült.
Saul utóda János érsek, azeltt csanádi püspök, szintén nagy kegyben

állott Imrénél, de mivel Saul egyházának jogait az esztergomi érsekség rovására

n kezdte érvényesíteni, gyakori összeütközésbe keveredett Jób esztergomi

érsekkel, a ki épen nem volt kedves embere Imre királynak. A két fpap kö 51

versengésnek azonban Jób halála véget vetett. Imre király még keresztülvitte

ugyan, hogy az esztergomi kanonokok Jánost válaszszák meg érsekké, de a

választást nem sokáig élte túl, mert a fivérével, Endrével folytatott küzdelme

aláásta egészségéi s még 1204-ben meghalt. (MUlenn. Tört. II. 366. Pauler II. 36).

'

;

,r:ll >"'
II. Endre uralkodásának els éveiben a haliesi hadjárat vette igényli' az

*'
ország erejét. Habosban ugyanis ez idijen kihalt a fejedelmi család és II. Endre

ekkor a volt haliesi fejedelemnek, Románnak tett ígérete szerint, ennek kiskorú

fiát. Daniilót ültette a trónra, kinek segélyére 1211-ben nagy sereget küldött

Habosba. E 3eregben voll Gyrefia Péter iÍ2o7— 1210. Gertrúd királyné ország-

bírája és 1:210— 1212. bácsi ispán) is, egyike anagyvagyonú, tekintélyes uraknak.

így az övé volt Vásáros-Várad, a mai Pét elváraddal szemben, továbbá Arany-

lábú falu, a két Zajold. Bivalyos és Ökörd, a hol ma a péterváradi majorság

fekszik. (Pauler Gyula i. m. II. 65. Érdújhelyi Menyhért, Újvidék tört.) Péter

valószínleg a haliesi hadjárat alatt barátkozott össze Bánk királyné ország-

bírójával, a Bór nemzetség ivadékával, mely barátság ró nézve végzetessé vált,

mert míg II. Emire Ealics megszerzése után járt. az alatt itthon napról-napra

ntt az elégületlenség a királyi udvar, Gertrúd királyné és az l környez ide-

genek jogtalanságai és túlkapásai miatt, míg végre a magyar urak véres meg-

torlásra határozták el magukat. Gyré fia Péter, bácsi ispán, szintén résztvett
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amaz összeesküvésben, a melynek a királyné 1213-ban áldozatul eseti. s1 forrá-

saink szerintó volt az, aki— ekkorakirályné mellett tartózkodván, reá a ha
csapást mérte. Gertrúd testvére Bertold, akkor Bács és Bodrog ispánja, t

menekült.

A rémhírre, hogy nejét az összeesküvk Legyilkolták II. Endre csakha
visszatért haliesi útjából, hogy az összeesküvk fölött törvényt üljön. P

ispánt a király és a furak gylése gyilkoskénl elmarasztaltaidé mivel elli

állott, a király hívei rátörtek, elfogták, és mint mondják, karóba húzták, bir-

tokait pedig elkobozták. E birtokok a koronára szállván, IV. Béla király 1237-ben

azokból a bélakúti apátság részére nagyobb adományt tett. (Pauler (ívnia i. m.
II. 69.)

II. Endrét mélyen lesújtotta nejének halála. E nehéz napokban kiskuni

fiát. Bélát. Salamon tárnokmesterre bízta, a ki. mint hu embere, odaadó szolgá-

lataival kiérdemelte e bizalmát. Ezért Salamont még ebben az évben bácsi

pánná is tette, mely tisztséget ez idben csak a legmagasabb udvari méltó-

ságoknak szokta adományozni. (Pauler Gyula i. m. II. 70.)

Berthold, meran-andechsiherezegre azonban rossz napok virradtak. Miután
ugyanis ot tartották minden baj okának, a király a közvélemény nyomásának
engedve, elvette tle a bácsi és a bodrogi ispánságot. Csakugyan ebben az évben
(1:213) mind Bácsban, mint Bodrogban más viseli e tisztséget, az elbbiben
Salamon, a ki 1215-ig maradt meg a bácsi ispánságban, az utóbbiban pedig a

Szát nembeli Bars fia. Miklós nádor. Berthold azonban nem mondott le a kal> 11

érseki javadalmakról. Egyidre elment zarándokúira a gyri és a veszprémi
püspökök társaságában, de nemsokára ismét visszatért és elfoglalta fpapi székét.

II. Endre megbocsátott neki. Magvarországban pedig akkor is gyorsan feledtek.

(Millenn. Tört. II. 381.)

Mikor 1217-ben a király végre rászánta magát a szentföldi hadjáratra. 'Sö'd^útfa
"*"

Jolánta nejének, 8000 márka hitbére fejében, a többi között a Bodrog vármegye
után járó királyi jövedelmeket is lekötötte. (Fejér III. 1. 263.)

A szentföldi hadjáratba a királyt elkísérte a Tomaj nembeli Dénes tárnok-

mester, késbb bácsi ispán és Hugolin lUgolin) kanczellár. a késbbi kalocsai

érsek is, a kinek a nevét az általa 1229-ben Bácsott alapított ispotály tar-

totta fenn az utókor számára.
II. Endre a szentföldi hadjáratból visszatérve, az országot a legnagyobb ^ aranJ"bu]la -

zavarban találta. Az elharapódzott visszaéléseket és bajokat a király 1222-ben

az aranybulla kibocsátásával igyekezett orvosolni, melynek létrejöttében nagy
része volt Ompud fia. Dénes tárnokmesternek, ki 1220-tól 1222-ig a bácsi ispáni mél-

tóságot is viselte. Ez egyike volt azoknak a nagybefolyású férfiaknak, a kiknek
mködését nem érte gáncs, tehát megmaradt továbbra is a tárnokmesteri mél-

tóságában. (Pauler Gyula i. m. II. 107.)

A vármegyékben azonban nagy személyi változások állottak be ország-

szerte. 1222-ben Bácsban egymásután hárman viseiték az ispánságot. Dénee
tárnokmcstcrt. a kmek alkalmasint, országos ügyek miatt kellett megválni;

állásától, még ebben az évben Miklós követte, de is csak rövid ideig lehel

e tisztségben, mert 1222-ben még Zsámbéki Smaragd szerepel bácsi ispánként.

Bodrogban, hol 1220-tól kezelve a Kán nembeli Siklósi Gyula viselte az ispán-

ságot, szintén személyváltozás állott be. Gyula helvét, a ki nádorrá lett. n

idre a Bór nembeli Bánk udvarbíró foglalta el : ele Siklósi Gyula — úgy látszik

— talált rá módot, hogy a nádorság mellett a bodrogi ispánságot is megtart-

hassa, mert 1223—24-ben ismét t találjuk e tisztségben.

Az aranybulla kiadása azonban nem állította helyre az ország békéjét, mei":

II. Endre nem is akart, de nem is tudott a buila rendelkezéseinek érvényt szerezni.

E bels zavarokhoz járultak még az 1223—26. évi rendkívüli kedveztlen gazda-

sági viszonyok is. a melyeknek köyetkt ztében az ország úgvszólván a legnagyobb

nyomorba jutott.

Béla k'rá'yfi erélyes fellépése következtében. 1228 óta mégis némi fordu-

lat állott be az ország ügyeinek intézésében. Béla az arrany-bulla rendeli,

alapján nagy erélylyel és következetességgel folytatta a pereket az elidegení

várjavak visszavét* le érdekében. Azonban t a rend helyreállításán kívül

még a megtorlás vágya is ösztönözte azokkal szemben, a kiket az ország romlásé

okozóinak tartott.



1228 óta isméi ujabb Bsemélyváltozások következtek be. Bodrogban, hol

még 1224 26 bi o Béla h embere, a Osák nembeli Gug fia, Csák voll az ispán,

1228 lián egymás után hárman viselték e tisztséget, A Vázson aembeli Othuszon,

i királynéi udvarbírón kívül, még Gyula, (alighanem a nádor) és utóbb a Borsa

nembeli László országbíró szerepebiek, mini bodrogi ispánok, Valószínleg Béla

az elbbi kettól megfosztotta tisztségüktói, melyet a Borsa aembeli Lászlóra

bízott, a Ki 1228 30 között egyúttal bácsi ispán is \"lt. (Wenzel VI. 156
|

L220 ben egyházi téren is nagy változás történi \ pápa Ugrón eszi irgomi

kérelmére, megalapította a szerémi püspökséget, melynek Bzókhélyévé a

ki monostori tette, innen tehát a benedekrend szerzetesek, a kiket ide még
; bt, eltávoztak, és így a monostor a XIII. század elején a sze-

rémi püspöké lett. Ezzel a kalocsai érsek hatósága ;i Száván túlra megsznt.
(Pauler i. m. 11. 134.)

II Endre halálával IV. Béla foglalta, cl a trónt. Alig koronáztatta meg
magát (1236 okt. I A én), teljes ervel hozzáfogott az elharapódzott visszaélések

iünt ítéséhez. Az ország kormányának rendezéséhez most. már szabad keze

volt. Nem kelleti többé kímélnie atyja híveit, és mivel neki megbízható embe-
i kre volt szüksége, ezért a fhivatalokban a személvváltozások egész sora

t kezet t lie. Bár az év már vége felé közeledett, még ebben az évben is új

ispánokat nevezeti ki. Bácsban felmentette állásálé>l a Borsa n uli li Lászlót,

a ki már másodízben viselte e tisztet, és helyéin- Pózsa lépett, a ki azeltl az

ifjabb király tárnokmestere, tehát IV. Béla király régi, kipróbált embere volt;

a tárnokmester] méltóságot továbbra is meghagyta neki. Bodrogba az Aha n.-m-

ii-li Demetert, Kálmán herczeg tárnokmesteréi és neveljét nevezte ki ispánnak.

E férfiú szintén teljes bizalmát bírta a királynak, a ki t a tatárjárás után az

országbírói méltóságra is emelte. (Tört. Tár. IsüT. évf. 442, 460—403. ) Az új

bodrogi ispán mködését azzal kezdte, hogv a szentmártoni apáttól elvette a
bodrogi halastavai és a Bodrog helységben bírt révnek és vásárnak jövedelmeit.

Hasonlókép visszavették azokat a bácsi várbirtokokat is. a melyeket II. Endre
király a székesfehérvári János-lovagoknak adományozott.

A személyi változások és az erszakos intézkedések már általános felhábo-

rodást ki lt ii :k országsz -rte, de a legnagyobb elégületlenséget a várjavak vissza-

élése okozta, ngv hogv rövid id alatt a pápai udvar tele volt a magyar-

országi fpapok és szerzetesrendek panaszaival. IX. Gergely pápa fel is szóllalt

a pap lek -ben és IV. Béla. királyt a szentmártoni apátság jogaira figyel-

:tte, Erre a király az 1237. év táján kelt oklevelében újra megersítette az

ságot a bodrogi halastó birtokában. A megersít levél nyolez halásztanyáról

emlékezik meg. -Maga a vitás halastó nagy kiterjedés volt. vizét a Dunából kapta
és od i is v szettek be a felesleget. Hasonlóképen visszakapták a János-lovagak
is a tlük elvett bácsi és bodrogi várföldeket, melyeket a király 1238-ban még
új adományokkal is gyarapított. (Évkönyv VIII. 99. Fejér, IV. I. 105.)

a kúnok^teie- \jjg csillapodtak le a kedélyek, midn a kunok beköltözése ismét újabb
zavarokat támasztott a vármegyében. Az 1239. év szén a tatárok ell hozzánk
menekül kunok részére a király a Duna és a Tisza közén jelölt ki letelepedésre

szolgáló területet a bács-kalocsai egyházmegyében, ott, a hol ekkor még sok
puszta terület volt. A kunok azonban, mint aféle nomád nép. nem tudtak egy
helyen maradni, hanem bekalandozták a vidéket, sok kárt téve a gyümölcsösök-
ben és a mezkön. A felmerült több rendbeli panaszok következtében IV. Béla
király összehívta a furakat, hogv a kunoknak az egész országban leend letele-

pítése fell tanácskozzanak. (Pauler Gy. i. m. II. 193.) A tiszamenti ki monos-
torban tartott értekezlet nem sokat lendített ez ügyön. A kunok és a magyarok
közötti gylölet mindegyre jobban kiélesedett, mikor 1240 karácsony táján rém-
hírek érkeztek a tatárok betörésérl.

A tatárok közeledésének els hírére IV. Béla mindenekeltt a családját

igyekezett biztonságba helyezni, melyet a bacsmegyei származású Báncza nem-
beli István, váczi püspökre, egy rendkívül ügyes és becsületes férfiúra bízott,

a kit késbb a sajóparti vészes csata után a császárhoz és a pápához is elküldött

követségbe. (Pauler Gyula II. 199. — Karácsonyi, Magyar nemzetségek I. 197.)

A mint a tatárok betörtek az országba, a király mindenfell magához ren-

delte a várkatonaságot és a fpapok hadait, de ezek rendkívül lassan gyülekeztek.

Csak Ugrón, bács-kalocsai érsek érkezett idejekorán Pestre, a ki már márczius



Bács-Bodrog vármegye története. 57

17-én meg is ütközött a Pest környékén száguldozó tatárokkal, de szerencsétlenül,

mert vitézeit a tatárok csaknem mind agyonnyilazták és maga majdnem életét

vesztette.

Míg a tatárok mindegyre jobbon közeledtek Pest felé, a felbszült nép
haragja a kunok ellen fordult, a kiket a tatárbetörés okozóinak tartott. Midn
pedig a kunok fejedelme. Kuthén, a felbszült nép áldozatául esett, a kunok a

magyarok ellen fordultak s a Duna—Tisza közét kezdték pusztítani.

A zsákmányoló kunok útközben nagyobb magyar csapattal találkoztak,

mely Bölcs csanádi püspöknek és a bács-egyházmegyei birtokos Barcz fia Miklós-

nak vezérlete alatt a Dunához igyekezett, hogv családtagjaikat túl a Dunán
biztonságba helyezzék. (Theiner : Mon. I. 36.) E csapatot, valószínleg Bodrog
vidékén, a kunok mind egy szálig levágták. De a kunok nem akarták kizsákmá-
nyolni gyzelmüket, hanem kisiettek az országból, hol most már a magyar és a

tatár készült egymással a dönt küzdelemre és valahol Gombos táján átkelvén a
Dunán, Szlavóniába törtek, honnan Bolgárországba menekültek.

A mai Bács-Bodrog vármegye területét tehát már a tatár-betörés eltt végig-

pusztították a kunok, s valószínleg ez okozta, hogy a bodrogi és a bácsi zászló-

aljak nem vettek részt a muhi csatában. Angolos János, szerémi herczeg, (kinek
anyja Margit, III. Béla leánya volt) 1240-tl bácsi ispán, megmenekült a tatárok-

tól, mert még 1242 nov. 16-án is életben volt. Hasonlókép megmentette életét ;i

Aba nembeli Demeter, 1240-ben még bodrogi ispán is. mert 1246-ban még ország-

bírói méltóságban találjuk. (Tört. Tár. 1897. 442., 460—463.)
A gyászos sajóparti csata, (1241 április 11.) melyben Ugrón bács-kalocsai érsek

és Erardus bácsi fesperes is elesett, a magyar sereg megsemmisülésével végzdött.
Április hónap második felében a tatár hadak már elözönlötték a Tisza mentét.
Az egykor virágzó helységek sorra pusztultak el. míg a nép a Tisza mocsarai és

nádasai között keresett menedéket.
Midn Ogataj khán halálának híre 1242 február végén a Magyarországban

pusztító tatár hadhoz érkezett, a vezérek megkezdték a visszavonulást. Batu
hada a mai Begecs községnél kelt át a Dunán. Azt a helyet, a hol az átkelés tör-

tént, a középkorban Tatárrévnek, utóbb Tatárnicának nevezték. Egy másik tatái-

csapat a mai Monostorszeg alatt kelt át a Dunán, mely helyet sokáig szintén
Tatárrévnek neveztek. (Bács-Bodrog vármegye tört. társ. évk. III. 114.)

A tatárok elvonulásának hírére IV. Béla király is elhagvta a tengerpartot, ^^iifttsa
15

"'

hogy az ország helyreállításának nagy munkájához lásson. Pál ispán országbíró

volt a király környezetébl az els, a ki kíséretével a mai Bács-Bodrog területét

bejárta, hogy a szétfutott népet összegyjtse. Lassanként az elmenekültek is

visszatértek. Így visszajött Angelos János bácsi ispán is. a ki 1242 nov. 16-án
kelt oklevélben ismét e tisztében szerepel. A régi birtokosok közül csak nagyon
kevesen menekültek meg, ezek közé tartozott Fonyói comes fia Izsó, a ki 1245-ben,
midn a bácsi káptalan eltt végrendelkezvén, ez alkalommal felemlítette, hogy
egyik birtokát elzálogosította és a kapott összeg egy részét akkor vette igénybe,
mikor a tatárok ellen indult. (Magyar Tudom. Akad. kézirattára. Pesty-féle

gyjtemény.) Miután tehát a tatárpusztítás után végrendelkezett, világos, hogy a
tatárjárást túlélte.

Bármily nagy odaadással igyekezett is a király a megmenekülteket
segíteni és támogatni, a lakosság nem tudta egyhamar a tatárdúlás következ-
ményeit kiheverni. Mindenfelé csak ínség és pusztulás jelezte a rettenetes küz-
delmet, mely e vidéken lefolyt.

Az egyházak is annyira elszegényedtek, hogy eddigi birtokaikból nem tud-
ták magukat fenntartani. IV. Incze pápa tehát 1244 deczember 21-én megengedte
a bodrogi fesperesnek, hogy más javadalmat is elfogadhasson, ha ilyennel

megkínáltatnék. (Teiner i. m. I. 191.)

A bácsi ispánság. melyet a tatárjárás eltt még az ország legelkelbbjei
viseltek, jelentéktelen méltósággá lett. st arról egyáltalában nincs adatunk,
hogy Bodrogban e tisztséget a tatárjárás után a király betöltötte volna. Csak
az újonnan alakúit Bodrog vármegye fispánját ismerjük 1269-bl. a Guthkeled
nembeli Málczai Pált, a ki egyúttal Bács vármegyének is fispánja volt. (Tört.

Tár. 1897. évfolyam 442.)

Az ország helyreállításának nagy munkájában IV. Béla király nem fe-

ledkezett meg a kunokról sem. Behívta ket az országba és megengedte nekik.



negyi tört

. itt letelepedjenek. A/ elókel kun urak közül Batskolda : Aranyos Báct

Pétervarad helységekel népesítette be, de fiai, mini alább látni fogjuk, ki 6bb
c birtokukal eh i Bztették.

Miután azonban még attól is leheteti tartani, bgj a tatárok újra be fog-

nak törni hazánkba IV Béla királj elssorban a rárak és a meglév helységek

megersítéséhez fogott. Bá i Bodrog rárak ekkor nyerték erd jellegüket.

l

1

i kiráh arra is törekedett, hogj az egyházakai is erdítmények emelésére

bírja. A p 1247-ben levelei Lrl a kalocsai érseknek, melyben felszólítja,

lu"_r \ a tatárok újabb beti czéljából tartson tanácsol püspö-

keivel és a király akarata Bzerinl válaszszanak erdítésre alkalmas helyeket,

.1 melyeken 6 ésa püspökök, valamint a hívek várakai építsenek. (Katona: Mist.

Ctiti. .. \ i

Valószínleg ekkor épüli Etel, valamint a péterváradi erd is a szerémi

sziklacsúcson, melynek építési idejét némelyek i-'(7 1252 közé helyezik;

kétségtelen azonban, hogy 1351 ben már mind a kett fennállott.

A/, ország helyreállításával egyidejleg l\ Béla király isméi hozzáfogotl

elidegeníteti várjavak visszaszerzéséhez Lóránl nádor L253-ban kulim

felhatalmazási nyeri Bodrogban a várföldek kérdésének elbírálására és általában

a birtokviszonyok rendezésére. (Pauler Gyula li. 289.)
. 1V

\ ahg kél évtizedre terjed békés munkálkodásl azonban isméi belháborúk
akasztották meg. ÍV. Béla király ugyanis, az árpádházi uralkodók szokásai kö-

vetve, felserdült fiának, Istvánnak, az 1262-ben kötötl egyezség értelmében,

rszág harmadrészét, 29 vármegyéi engedte át. E területhez tartoztak Bj i

-

és Bodrog vármegyék is. 1267-ben István Bács várai a saját várának nevezi.

l
! ..ni. sak letl a kunoknak is az ura, a kikhez neje révén szoros kapocs fzte,

e területen István, ifjabb király, teljhatalmú uralkodó volt, ezzel nem elége-

dett meg, hanem hatalmai atyjával szemben is mindegyre növelni igyeki

E miatt IV. Béla és fia között kitört a viszály, mely éveken á1 tartott és mindkél
n sok áldozatot követeli

.

István bkezen jutalmazta híveit, de kíméletlen volt azokkal szemben,
a kik atyjai támogatták. ítry L263-ban Marczel fiainak. Kelemennek és Márton-
nak a bácsi várhoz tartozó Ím szí várbirtokol adta: vitéz ajtónállójának, íván Ma

Endrének pedig Aranylábú-Bácsfalut (Bácsaranvost) és Péterváradot adomá-
nyozta, elvevén azokat Batskolda fiaitól, a kik azután IV. Béla király parancsára
[stván ellen fegyvert fogtak. (Pauler Gyula i. m. II. 342. Fejér IV. 3. 407.)

A békekötés után István, az ifjabb király megtartotta birtokait. 1267-ben

Bács várai ismét a saját várának nevezi, 1270-ben a futaki Duna ügyében in-

tézkedik. (Pesty Frigyes: Eltnt régi vármegyék II. 196— 197.)

A bácsi fispánok is többnyire az udvari tisztviseli közül kerültek ki.

1263-ban a Pécz nembeli Dénes, az ifjabb király nádora. 1266-ban pedig a Csák

nembeli Péter Ma Domonkos, a Dobócziak se. szintén István nádora viselte

a fispáni méltóságot.

V. István halála után. 1272-ben. az ország kormányát a kiskorú IV. László

tála után. nevében Erzsébet királyné vette át. Ekkor az ország fméltóságai sorában nagy
személyi változások történtek.

Joakhim (Joachim), a királyné kegyeltje, visszanyerte tótországi báni mél-

gát, a melytl V. István t megfosztotta, st 1272-ben még a tárnokmes-
terségei és a bácsi fispánságot is megszerezte, melyet 1271 július 3-ától

1272 augusztus 3-ig a Guthkeled nembeli Málczai Pál viselt. (Századok 1888 évi.

24.1 De a hatalom csakhamar kisiklott az özvegy királyné kezeibl, hívei ki - I.

a fhivatalokból és helyükbe 1273-ban az ellenpárt vezérférfiai kerültek, köz öt "ük

a Németújváriak is. csak Kemény fia Lrincz tartotta meg a nádori méltóságot.

Az Erzsébi ttel tartó kunok azonban aggódó szemmel nézték a királyné

kegyenczének, Joakhim bánnak bukását, azérl 1 273-ban pártot ütöttek a hatalom

új birtokosai ellen és Bodrog Tármegyében. Háj-Szent-Lrinczen össze is ütköz-

tek a királytól ellenük küldött vitézekkel. (Pauler Gyula i. m. II. 399.) Azonban
Lrincz nádornak sikerült az ellentéteket kiegyenlíteni és így egy idre megme-
nekült az ország a belháborútól.

Joakhim, a ki 1274-ben a Dráván túl kitzte a lázadás zászlaját, már 1275-

ben ismét visszaszerezte elbbi hivatalait : 127-J június 17-én ismét a tárnok-

mesteri méltóságában találjuk. 1276-ban pedig újból Bács vármegye fispánja.



A gombosi és futaki honfoglaláskori leletek.
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II. Endre.

(A bécsi képes krónikából.)

IV. Béla pecsétje.
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{WenzelIX. 114. Katona: Hist. Crit. VI. 707.) Bodrog vármegye élén 1274-ben
a, Csák nembeli Ugrón, Pós fia, az Újlaki család se állott. De a Csák nem-
beli Ugrón szintén ahhoz a párthoz tartozott, a mely Joakhim megbuktatására
törekedett, st 1275-ben a székesfehérvári országgylésen még a IVírvveres

támadástól sem riadt vissza. Joakhim azonban ersebb volt ellenfeleiné! és igy
sikerült neki összes hivatalait megtartania egész haláláis (1278). (Szabó Károly:
Kún László 33—62.)

A II. Ottokárral kitört háború is csak rövid idre szakította meg a párt-
küzdelmeket. A belzavarokat mindegyre növelte a kunok magatartása, a kik
nem tudtak régi szokásaiktól, nomád életmódjuktól megválni, sátrak alatt

tanyáztak és pogány szertartásaikhoz ragaszkodtak. A szentszék küldöttének,
Fcrmói Fülöp püspöknek sürgetésére, IV. László király végre 1279-ben hozzá-
fogott a kunok megrendszabályozásához. A tétényi országgylésen (1279 július

15-én) az urak kimondották, hogy a Duna-Tisza közén tanyázó kunok, oda te-

lepedjenek le véglegesen, a hol IV. Béla király alatt els ízben letelepedtek.

(Pauler Gyula i. m. II. 457.) Egyúttal elrendelte a gylés azt is, hogy a bács-
kalocsai érsek egy-egy fúrral és két hitelre méltó nemessel keresse fel a kunokat
és keresztelje meg azokat, a kik még eddig a keresztségét nem vették fel.

E gylés határozatainak mindenesetre meg lett volna az óhajtott ered-
ménye, ha azokat végrehajtottak volna ; de idközben László beleszeretett egy
elkel kún leányba, Eduába. a ki t teljesen a hatalmába kerítette ; nem tör-
dött tehát a pápai legátusoknak adott ígéreteivel, hanem kedves kunjaival
dzsölve töltötte idejét. Végre a pápai követ és az urak rábeszélésének engedve,
felhagyott eddigi életmódjával, s odahagyva a kunokat, visszatért nejéhez.

Ekkor azonban a kunok, attól tartva, hogy a tétényi gylés határozatait végre-
hajtják, fellázadtak s 12S0 nyarán borzasztó pusztításokat vittek végbe.
De László a köréje sereglett magyar urakkal 1280 augusztus elején a lázadókat
leverte, és hogy az országból kifutott kunokat visszaterelje, behatolt a Duna
mentén a Havasalföldre is, a honnan nyugatra fordulva, Nándorfehérváron át
visszatért az országba. 1280 november 11-én már Szalánkeménnél táborozott,

és innen alkalmasint a titeli Dunaréven át, Buda felé vette útját. (Pauler Gyula:
i. m. II. 276—280.)

IV. Lászlónak a kunok által történt meggyilkoltatása (1290 július 10-én) átpádhári
után az Arpád-ház utolsó fisarja, III. End;e lépett a trónra, a kit Bácsban és Bod- király,

rogban is elismertek törvényes uralkodónak. Midn 1291-ben III. Endre Albert
osztrák herczeg ellen hadat viselt, seregében ott találjuk a Hunt-Pázmán nembeli
János bács-kalocsai érseket, továbbá a szaraczén származású, vad és kegyet 1 m
Mizsét, IV. László király utolsó nádorát, a ki 1291 július 10-én már egyúttal Tolna
és Bodrog vármegyék fispánja is volt ; továbbá Zsámbéki Ajnávd fia Jánost,
Bács vármegye fispánját, a ki e hadjárat alatt különösen ki is tüntette magát.
(Pauler Gyula i. m. II. 549. Wenzel XII. 509.) Mizsével együtt a kunok is— való-

színleg azok, a kik Bodrog vármegyében voltak letelepedve,— részt vettek a
hadjáratban, a honnan gazdag zsákmánynyal tértek vissza.

Bármily sikereket ért is el azonban III. Endre király az osztrákokkal
szemben, az elhatalmasodott furakat nem tudta többé megfékezni. Mizsét
kénytelen volt bodrogi fispáni állásától felmentem. 1291 október 9-én már a
Borsa nembeli Jakab (Kopasz), a késbbi nádor kormányozza a vármegyét.
Mizse féktelen bosszújában ekkor már arra vetemedett, hogy 1293 táján Bara-
nyában királyi várakat foglalt el, úgy hogy a királynak rendes hadert kellett

ellene küldenie.

Endre, hogy híveit a maga számára e belzavarok alatt is megtartsa, be-

utazta az egész országot. így ellátogatott Bács vármegyébe is, a hol a bélakúti

monostort is felkereste, mely alkalommal Péterváradon egy oklevelet állított

ki. (Fejér VI. 1. 345.) Végre, hogy a féktelen furak garázdálkodásainak véget
vessen és a bels rendet is helyreállítsa. 1298-ban Pesten országgylést tar!

melynek befejeztével az egyes vármegyékben kezdetét vette a hatalmaskodók
nyomozása. Hogy pedig az országgylés intézkedéseinek érvényt lehessen szerezni,

erélyes férfiakra volt szükség a vármegyékben. Bácsban ekkor még a vitéz

Zsámbéki Ajnárd fia János volt a fispán, Bodrogban ellenben a Bogát-Rad-

vány nemb?h Simon bán helyébe, a Rátót nembeü István fia Kakas lépett,

a ki egyúttal Tolna vármegyét is kormányozta. (Fejér VI. 2. 290.)

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bács-Bodrog vármegye. H. 4
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Még mielótl az országgylés rendszabályait végrehajtották volna, III.

Endre királj 1301 január l l én hirtelen elhunyt. Halála után az a pari . a melyhez
János kalocsai érsek is tartozott, Venczel cseh király hasonnev ii >i hívta meg
a trónra, a kit János érsek 1301 augusztus 27-ón megkoronázott, E párthoz
tart.

I
\ il\ Heyza, avad Mizsének a fia is, aki ebben az évben bodrogi

olt. (Zichy Okmt. I. 105.)

\ Furaknak egj része azonban az Anjou Róbert Károlynak ajánlotta

fel a trónt, a kit párthívei Esztergomban királylyá koronáztak ugyan, de Német-
újvári [ván támadásai *

-

1 * I csakhamar kénytelen voli a délvidékre menekülni.
Róbert Károly ekkor Venczel pártja ell a bélakúti cziszterczita monostorban
vonta H. a melynek apátja (igj látszik, régi ismerse és híve volt.

(Millen. Tört. III. L0.)

ben azonban ez idben nagj változások történtek. Ugyanis
János, kalocsai érsek, a cseh Venczel híve meghall és utána [stván, az új kalocsai

érsek Róbert Károly király híve lett, kinek pártja a délvidéken folyton ersbö-
dött. E párthoz csatlakozott Újlaki Ugrón III Endre királj volt flovász-
mestere és szerémi fispán is, a kinek Bács vármegyében fekv nagybirtokai
(a kulpini uradalom) és a vármegye szomszédságában emelked várai nagy be-

folyással voltak .i vármegyei nem< sség pártállására. Az befolyása következté-
ben csatlakoztak a kunok is Róbert Károlyhoz. A Ráti'it nembeli István fia

Kakas mester, bodrogi fispán. 1301 ben még szintén Venczel pártján volt,

a ki neki Várkonyt adományozta ; de amint a fiát félt apa Venezelt ( "sehországba

visszavitte, Kakas mesti r is Róberl Károly híve lett, st az 1304 aug. 24-én Ró-
bert Karolj és Rudolf osztrák herczeg között megállapított szövetség megkö-
tésekor már Róbert Károly megbízottjaként szerepel. (Millen. Tört. III. 21.)

1303-ban az akkor még kisbirtokos Futaki Dénes is Róbert Károly híve,

ai int Garai I'ál is. a ki késbb niacsói bán és 1312- 13-ban Bodrog vármegye
fispánja lett. Mindkét férfiút Róbert Károly tette nagygyá s neki köszönhetik

öbbi gazdagságukat. (Fejér VI II. 1. 439.)

Míg tt hat Bácsban, János kalocsai érsek halála titán, az Anjou-párt emel-
kedett határozott túlsúlyra, addig Bodrogban, hol a Németújváriaké volt a
dönt szó. Venczel és késbb a bajor Ottó pártja kerekedett felül. A Héder nem-
Im li Németújvári Henrik sziavon bán már 1304-ben Bodrog vármi gye fispánja-
ként szerepel, midn a Tóti birtokot, melyet Mizse és ennek fia Ejsze, volt bodrogi
fispánok birtokoltak. Laki Sebestyén fiának. Miklós ispánnak itélte. (Zichy
Okmt. II. 530.) Mikor pedig 1305 decz. fi-án a bajor Ottót Székesfehérvárott
királylyá koronázták, Németújvári Henrik is hozzá csatlakozott. Ugyancsak az
befolyásának tulajdonítható, hogy nemcsak az egész Bodrog vármegye nemes-

hanem Bácsból is igen sokan a bajor Ottót ismerték el uroknak. De befo-

lyása nem sokáig tartott : mert Ottó csakhamar belátta a magyar koronáért folj

tátott küzdelmeinek hiábavalóságát és miután az erdélyi vajda fogságából
kiszabadult, 1307-ben el is hagyta Magyarországot és visszatért hazájába. Távo-

tval Németújvári Henrik fispánságának is vége szakadt Bodrogban.
Róbert Károly ügye. különösen a cseh háború csúfos kimenetele óta fölötte

rosszul állott. Csak kevesen is tartottak ki hen mellette e vármegyében. Ezek
közé tartozott Vincze, az újonan kinevezett bács-kalocsai érsek, Újlaki Ugrón,
a kulpini (Kölpény) uradalom birtokosa és a Rátót nembeli Kakas mester, bod-

íraima i!..'
-.-

'"'
'-' fispán, a ki még megérte Róbert Károly uralmának megszilárdulását.

-Midn Ottó az országból eltávozott, az ország rendéi elismerték Róbert Károlyt
királyuknak, a ki ekkor elhagyta Péterváradot, illetleg a bélakúti cziszterczita

monostort, hol miként azt egy 1308 szej>t. 1-én kelt oklevélben mondja, egészen
addig tartózkodott, míg az ország el nem ismerte urának. (Fuxhoffer Czinár
II. 78.)

Az 1309. évi országgylés és az ezt követ koronázás megszilárdította

Róbert Károly uralmát, bár még éveken át kellett az elhatalmasodott pártüt
furakkal küzdenie. Még az 1309-iki országgylés idejében Zsámbéki Ajnárd fia

János. Bács vármegye volt fispánja rokonaival együtt kitzte a délvidéken a
lázadás zászlaját. A király régi hívét, Újlaki Ugront küldte ellene, a ki a Dorozsma
nembeli Garai Pállal egyesülten, legyzte a htlen Zsámbékiakat. Csák Máté
hatalmának megdltével a Németújváriak is meghódoltak. Németújvári Hen-
rik fia János már Róbert Károlynak ajánlotta fel szolgálatait. Egy 1315 okt. 7-én
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kelt oklevél szerint (több más vármegye mellett) Bodrog vármegye fispánja is

volt. (Anjouk. Okmt. I. 386.)

Róbert Károly uralmának megszilárdultával új fúri osztály keletkezett a
vármegyében. Els sorban a Dorozsma nembeli Garaiak kezdenek itt birtokokat
szerezni. Pál 1320-ban Bodrog vármegye fispánja; testvére András 1325-ben
megvette a Kán nembeli Siklósi Péter bodrogvármegyei birtokait. (Anjouk.
Okmt. II. 203.) Futaki Dénes is ekkor kezd emelkedni. Atyja István 12s2-ben
szerezte meg Futakot, 1303-ban pedig a dunai révjogot nyerte el. Fia Futaki
Dénes, Róbert Károly uralkodása alatt még szaporítja birtokainak számát.
1311-ben megszerzi Csurog, a két Szántó és Bulkesz helységeket, 1317-ben a
györgyéni és pinkóréti földeket kapta. 1316-ban Bács, 1320-ban pedig Bihar vár-
megye fispánja lesz. Becsei Imre, mint Csepel szigetrl származó, egyszer
köznemes csatlakozott Róbert Károlyhoz, a ki t Bars vármegye fispánjává
nevezte ki, 1318 óta Sziget és Bátmonostor birtokosa. Fiai közül Tttös
örökölte a bátmonostori uradalmat és megalapítója lett a Bátmonostori Tttös
családnak, mely vezérl szerepet vitt Bodrog vármegyében 1468-ig, midn
fiágban kihalt.

Róbert Károly alatt ismét országos nev férfiak vezetik mindkét vármegye
kormányát. Bácsban 1315-ben Széchenyi Tamás, Róbert Károly király régi,

kipróbált híve viselte a fispánságot. 1319-ben és 1321-ben ismét e méltóságában
találjuk, melyet az utóbbi év szén az erdélyi vajdasággal cserélt fel. (Anjouk.
Okmt. I. 529. 640.) Utóda Nekcsei Demeter tárnokmester és Trencsén vármegye
fispánja lett, a kit 1329-ben a Nápolyból származott Drugeth János követett
a fispánságban. E férfiú csak 1313 után jött hazánkba és 1328-ban már a nádori
méltóságot viselte. 1330-ban Bács, Fejér, Somogy, Tolna, Zemplén, Ung vár-
megyék fispánja. (Századok 1881. 210. Fejér VIII. 3. 423.)

Bodrog vármegyét Németújvári Iván (János) után a macsói bánok kor-
mányozták, kiknek sorából a Garaiak, az Ostffiak és Szekcsi Herczeg Péter
emelkedtek országos hírnévre.

Az erdélyi lázadás leveretése után még a Németújváriakkal kellett a
királynak megküzdenie. E hatalmas, de garázda nemzetség a Duna—Tisza

közét csaknem teljesen rabigája alá hajtotta és miután a szomszéd Baranya,
Valkó, Csanád vármegyékben is terjedelmes birtokaik voltak, gyakran még Bács
és Bodrog vármegyék lakosságát is megtámadták. Közel egy évtizeden át har-

czolt ellenök Róbert Károly és csak akkor sikerit ket legyznie, mikor már az

osztrák herczegektl segítséget nem kaptak.
A király utóbb megbocsátott nekik, st vissza is fogadta ket kegyeibe.

Németújvári Henrik bán fia, Péter, a Szekcsi Herczeg család se, egy 1351 márez.
18-án kelt oklevél szerint még Róbert Károly királytól Korpona váráért a
Baranya vármegyében fekv Szekcs és a bodrogvármegyei Kszeg (Batina)

várakat, továbbá Bodrog és Danolch városokat kapta cserébe. Utóbb 1342— 1347-ig

bodrogi fispán is volt. (Hazai Okmt. V. 124. Zichy Okmt. II. 41. 257.)

Róbert Károly visegrádi udvara gyakran látta vendégül a vármegye
nemességét. Az urak közül különösen Futaki Dénes tartózkodott gyakran a
királyi udvarban, a ki részt vett abban a bíróságban is, mely Zách Feliczián

1330 ápr. 17-én elkövetett borzalmas merénylete ügyében mondott ítéletet.

(Jlillenn. Tört. III. 82.) De megjelent ott gyakran László bács-kalocsai érsek is.

így a királyi udvarban volt 1335-ben is, midn Kázmér lengyel király és a cseh

király fia Károly, morva rgróf érkeztek Visegrádra. (U. ott. III. 127.)

Róbert Károly uralkodása alatt jelentek meg Bács és Bodrog vármegyék-
ben a pápa collecta-szedi, (1333— 1337), mely alkalommal mindkét vármegye
területén a plébániákat és egyházakat összeírták. E tizedjegyzékek rendkívül

becses adatokat nyújtanak a mai vármegye területének középkori egyházi, hely-

rajzi és mveldési viszonyaira.

Róbert Károly idejében Bács városában ép úgy, mint Kalocsán, pénzver
hivatal is volt. Az itt készült bácsi ezüst márka 60 garast ért, mint a cseh pénz.

(Millenn. Tört. III. 146.)

László bács-kalocsai érsek halála után a király, 1338— 1342 között, fel-

használva az érseki szék üresedését, a bácsi uradalmat a korona jövedelmei

javára kezeltette ; valószínleg ekkor építtette fel újból a bácsi várat, mintegy

védvárul a szerb király ellen. (Iványi István.)
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Lajos uralkodásának kezdetén a nápolyi hadjáratok tartották

lekötve az ország erejét. A király, Endre öcscsének panaszos leveleire, 1343 ban

anyját, Erzsébel özvegj királynéi Gilétfi Miklós kíséretében Nápolyba küldte.

Mieltl a nádor elutazott, Bodrog városában közgylési tartott, a melyen az

egész bodrogi nemesség megjelent.

Endre halfának megtorlása végetl Nagy Lajos kél ízben vezeteti hadai

országba : 1347 ben és L350 ben. E hadjáratokban alkabnasinl részi vettek

a vármegyeben birtokos Garai, Szekosöi Eerczeg, Újlaki és a Báthmonostori

Tttös családok sarjai is. Az 1350 évi hadjáratban ezer válogatotl kun íjjász

kelteti feltnést, .1 kiknek egj része a Bodrogban letelepedetl kunok közül

kerüli

\ nápolyi hadjáratok befejeztével L358-ban Miklós bács-kalocsai érsek

S . ,1 Miklós országbíróval, továbbá Újlaki l'gron fin Miklós inacsói bán és

bodrogi fispánnal egyesülve, hadai vezeteti Boszniába. (Évkönyv XIX. '.»."{.)

Yi-\ Lajos uralkodása alatt 1364 táján kezdték a dunai hajóhadakat
szervezni, mi által Bács vármegye hadászati szempontból mindegyre nagyobb
jelentségei nyert. A dunai baj..hadak fállomáshelye a mai Szalánkemén fölötti

Titelrév volt, mely már Anonymus idejében fontos szerepel játszotl a hadvise-

lésben. Iniun indultak el a magyar hadak Bodon eleste után a dunai hajókon.

Garai Miklósi is 1368 ban a dunai hajóhad támogatja, midim seregét levezeti a

bolgár ezár ellen. iS/.eiitklaia\ .leim: \ dnnai hajóhadak tört. 47. 1.)

Nagy Lajos uralkodása idejében neje. Erzsébet királyné is gyakran meg-
fordult Bácsban. Valószínleg alapította, vagv építtette a bácsi Ferenczrendtf

monostort. (Évkönyv XIV. 170. és XVIII.)

Nagy Lajos király halála után (13sl> szept. 10) a trón idsebb leányára
szállott, helyette azonban Erzsébel anyakirályné uralkodott. A nuralom ellen

csakhamar elégületlenség támadt. Az elégületlenek élére Horváthi Pál zágrábi

püspök, Horvát hi dános maesoi bán, Széchi .Miklós országbíró és Zámbó Miklós

tárnokmester állottak, a kik közülfleg Horváthi dános macsói bánnak maga-
tartása volt jelentékeny befolyással Bács és Bodrog vármegyék köznemességére.

Horváthi dános Nagy Lajos király uralkodása alatt 1375-tl KSsl-ig

maesoi bán, Szerem, Valkó, Baranya és Bodrog vármegye fispánja volt. s1
1380-ban a bácsi fispánságot is viselte. E mellett terjedelmes birtokai voltak

Bácsban. mint Báncsa, (Bács helység alatt) Mortályos, Orbászpalotája és Föld-

váron (a Duna mellett szemben Illókkal). E birtokokat utóbb Mária királyn
1387-ben a Horváthiaktól elvette és a Garaiaknak adományozta, mely adományt
1388-ban megersítette. (Évkönyv II. 156.)

Míg Horváthi Pál zágrábi püspökkel Erzsébet közvetetlenül Mária trónra-

lépte után éreztette ellenszenvét, addig Horváthi János még 1383-ban is teljes

mértékben bírta a királynk kegvét ; de utóbb is az elégületlenekhez csatla-

kozott. (Millenn. Tört. III. 365*)

Az elégületlenek 1385. év szén Kis Károlyt, Sziczilia királyát hívták meg
a trónra, a kit az év utolsó napján királyivá választván, megkoronáztak.

Az 13S6 febr. 7-én történt véres esemény csakhamar véget vetett Kis Ká-
roly uralmának és a trónt ismét Mária foglalta el. Ekkor azonban ismét a dél-

vidéken tört ki a lázadás. A királynék azt hitték, hogy személyes jelenlétükkel

a lázadást le fogják csillapítani. E végbl 1386 július második felében Garai nádor,

ennek két fia. Miklós és János, valamint két testvére, Pál és János, továbbá
ezeknek rokonai és néhány más úr társaságában útra keltek. Útközben azonban,

a mint G3*akovártról Gara felé haladtak, Horváthi János volt bodrogi fispán
és Pahsnai János vránai perjel megtámadták kíséretüket, annak nagy részét

levágták, a királynket pedig foglyul ejtették. Csak keveseknek, közöttük Garai

Miklós nádor fiának, Jánosnak sikerit megmenekülnie.
Míg Mária királyn a Horváthiak fogságában sínyldött, azalatt egy

rablócsapat, melyet Horváthi László, Dán fiai, László és Mihály, és Jánki László
vezettek. Bárányából kiindulva, átkelt a Dunán s elbb Bácsot, majd a Temes-
közt pusztította.

Zsigmond, a kit a rendek idközben királylyá választottak, Garai Miklóst

küldte a Horváthiak ellen. Garait a harezra a Mária királyn és családja iránt

való hségén kívül, a személyes bosszú is sarkalta. Elbb Horváthi Lászlót tá-

madta meg, kinek hadait a Temesközben szétvervén, Bácson keresztül a Sze-
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rémségbe vonult. Itt Horváthi János lázadt' vezért is Legyzte és Djlakol vette

ostrom alá. melyet a Horvátinak Hédervári Kont Miklós unokáitól foglaltak el.

Garai Újlakot is csakhamar bevette és a vár falai között rejtz Laczkfi Tmrét,
András vajda fiát elfogván, Budára küldötte. (Millenn. Tört. III. 400.)

Mikor 1387 nyarán, Mária királyn börtönébl kiszabadult, már a dél-

vidéki lázadás tüze elaludt.

Mária és Zsigmond bkezen jutalmazták híveiket. A két Garai testvér,

Miklós és János, 1387-ben a lázadó Horvátinak javait nyerték jutalmul Bács
vármegyében, a derzsi prépostság kegyuraságával egyetemben. (Orsz. Lev.
D 1. 7309.) A két vármegye élére Losonczi István szörényi bán és temesi fispán
került, a ki Bácsban, már 1387-ben elfoglalta tisztét, de mint bodrogi fispánt
csak 1390-tl kezdve említik, a mikor egyúttal macsói bán is volt. Losonczi
nagy erélylyel fogott az utóbbi évtizedek alatt megrendült köz- és vagyonbiz-
tonság helyreállításához. 1391-ben Bodrog, 1399-ben pedig Bács vármegye
közönségével tartott közgylést, mely alkalommal a vidék biztonságát veszé-

lyeztet tolvajok, latrok, orgazdák és rablók felett ítélkezett. (Zichy Okmt. IV. 467.

Évkönyv XVI. 54. 1.)

A délvidéki lázadás leveretése után Zsigmond király egész erejével a török Török háborús

ellen fordult. 1390-ben Szerbiába vezette seregét, mely alkalommal Garai Miklós

volt a titeli révbl kiindult dunai hajóhad parancsnoka. 1392-ben újból hadat
vezetett az aldunai tartományokba, mely útjában egy darabig Mária királyn
is elkísérte. 1392 július 28-án Mária királyn Bácsban keltezi egyik oklevelét, a
hol valószínleg mint a kalocsai érsekek vendége tartózkodott, a kik ekkor,
— mint Bebek Miklós — Bács várában tartották székhelvüket. (Fejér X. 2.67

Zichy Okmt. V. 26.)

A szerencsétlen kimenetel nikápolyi csatában a vármegye urai közül a

Gútlikeled nembeli Marótiak is résztvettek. Maróthi Dénes elesett a csatában,

testvére János, macsói bán és bodrogi fispán azonban sok hányatás után meg-
menekült.

1398-ban Zsigmond ismét megfordult a vármegye területén. Február
havában Budáról Krösre ment, hol február 28-án gylést, tartott ; innen Szondra
fi ilytatta útját, mely ekkor már város volt. és itt márczius 5-étl 12-ig tartózkodott.

Ekkor tovább utazott. Diakovárra, hol márczius 24-én egy oklevelet állít ki.

Április 9-étöl 29-ig jlakon találjuk. sszel ismét adélvidéken idzött. Október
lfi-án jlakon (Illókon), október 31-én pedig Bácsott állít ki egy oklevelet.

(Fejér X. 2. 540. j Magyar Múzeum 1860. évf. 184. lap.)

Zsigmond azonban erszakos eljárásával csakhamar feldúlta az ország
^eíése'zsig-'

békéjét. Különösen pedig azzal ingerelte maga ellen a nemességet, hogy az ország mond eiien.

javait idegeneknek ajándékozta el és a köréje sereglett kalandoroknak minden-
féle királyi kiváltságokat osztogatott.

Az ország vezérférfiai megunva a sok törvénytelenséget, 1402. év végén,

vagy 1403. év elején Váradon összegyltek és Xápolyi Lászlót hívták meg a
trónra. E mozgalomhoz csatlakoztak a furak közül Szepesi János bács-kalocsai

érsek. Székelv György és testvérei, Czobor János, Czobor-Szent-Mihály (Zombor)

ura, a köznemességbl pedig Szent-Jakabi Nagy Márton, Szent-Mártoni Mihály,

Szabó Benedek fia Bertalan, Zolthai Pál, Földvári István, Kemendi Pál, Földvári

Kálmán és Zolthai András.
Az urak Szepesi János érseket küldték Xápolyba, hogy a koronát Lászlónak

felajánlja. Xápolyi László késedelmes eljárása ezúttal is Zsigmondnak vált

elnyére. A Dunántúlon a király hívei a felkelket szétverték, mire Zsigmond,

hogy a tiszamenti mozgalmat is elfojtsa, személyesen állott hadai élére. Maróthi

János macsói bán és bodrogi fispán csakhamar zászlói alá gyjti a bácsi és a

bodrogi köznemességet és ezeknek segélyével rövid harezok után, a lázadást

leveri. Nápolyi László kudarcza után Szepesi János, kalocsai érsek elhagyta az

országot és Xápolyba költözött. (Millenn. Tört. III. 467.)

Zsigmond ez alkalommal is bkezen jutalmazta híveit. Szilágyi László-

nak, Bács vármegye késbbi fispánjának. 1403 október 20-án Jánosi, Czobor-

Szent-Mihály és Halmos nev birtokokat adományozta, melyeketa htlen Czobor
Jánostól vett el. Maróthi János bodrogi fispán 1404-ben több Bács, Bodrog,

Szerem, Valkó és Pest vármegyében fekv birtokokra nyer adományt. kapta

a többi között a htlenségbe esett Székely György birtokait, ú. m.Irög (Irugh)
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K oth, Kostyl (Kastély) és Nozthúr pusztákat. Kalloni Lkösfia Miklós L403ban
Madaras helységben kap birtokokai a királytól. Garai Miklósnak pedig 1408 ban
iij adományleveiel állíl ki ITutakra ée Szent-Andrásra.

- ii a köznemesekel is gazdagon megjutalmazta Zsigmond, a leik

osatlakoztali [gj Vlaróthi János kérelmére, Szabó
János fiai, Péteróe Kozma, valamint \iluki Pál fiai, a btlenségbe esett Szent-
jakabi Nagj Márt is társainak Báoe és Bodrog vármegyei birtokait nyerik a

királytól. \l 131 \ 17. VIII. 63.) B jutalomban részesült Báth
' stori László is, Zsigmond egj régi híve a ki L406-ban Bodrog vármegyében

délyt ayerl a királytól öépíttette Szémbécs várát, agy látszik

aSzekcsj Eerozeg család szemmel tartására (Ziohj Okmt.V. 134.) De Zsigmond,
amint baragja elmúlt, kegyelmet is tudott gyakorolni :így L403 deozember o-án
az országos rendek elterjesztésére Czobor Miklós fiának, Jánosnak meg]
mezett és meghagyta a hatóságoknak, hogy 01 többé ne üldözzék.

ajíbf>
n
törcii ^ felkelés leverése után Zsigmond isméi a törökök ellen fordította összes

badjáratai. haderejét. Az 1405- L408. években Boszniái meghódította. L410-ben a magyar
újbó levonult Boszniába, mely alkalommal a király ismét megforduU a

vármegye területén. November 6-án még a Száva melletti racsai táborban tar

tózkodott, november 25-én egy oklevelei keltez Bácsott, honnan Diakovárra
ment. (Ráth Károly i. in.) 11 l.'íban, november elején, a király rendeletére az
esztergomi érsek jött Bácsra, !'"ur \ a ráczországi deszpotával tanácskozzék.
(Évkönyv \ \ I 54.)

Mialatt Zsigmond Konstanzban volt, a török és a bosnyák csapatok a
Doboj alatti mérkzés után 1416 ben átkeltek a Száván és az egész alsó határt
elpusztították. Ekkor sok magyar kerüli török fogságba. Közülök (.{arai János
rövid id múlva ugyan kiszabadult, a többieket azonban csak 05,000 arany vált

ságdíj fejében voll hajlandó a török kiszolgáltatni. Hosszas tárgyalás indult meg
a foglyok ügyében, melynek közvetítésére 1410-ban a magvarok Lévai Cseh
Pétert küldtek Lázárevics István ráez deszpotáboz. A vele történt megállapodás
szerinl Garai Jánosnak Futakon kellett volna átadni a rácz deszpota és a szultán
megbízottainak a váltságösszeget, de ez, úgy látszik, nem történt meg. (Millenn.
Tört. III. 531.) 1 ál9-ben Zsigmond a törökökkel békét kötött és így a vármegyét
délrl nem fenyegette egyidre \ eszedelem.

terjedése. ' 120-ban kezdetüket vették a huszita háborúk, a melyben Garai Dezs és

János is tevékeny részt vettek, a kik a királyt ez alkalommal Prágába kísérték.
A husziták elleni háborúban nagy szolgálatokat tett Zsigmond királynak Czobor
János fia, Mihály is, a kinek Zsigmond, szolgálatai elismeréséül, 1437-ben meg-
engedte, hogy az atyjától elkobzott jószágokat a Biai családtól visszaperelhesse.

Évkönyv. X. 07.)

A huszita tanok lassanként elterjedtek a mai Bács-Bodrog vármegye terü-
letén is. IV. Jen pápa 1433 szeptember 30-án felhatalmazta a ferenezrendeket,
hogytöbbekközött Csaholban (Bodrog vármegye), a hol az eretnekek az egyháztól
elszakadtak, rendházat építhessenek. (Borovszkv Samu : Csanád várni. tört.

I. 360.)

A bázeli zsinat MarchiaJ Jakab ferenezrend szerzetest küldte Magyaror-
szágba, a ki 1437. elején a Délvidéken kezdett téríteni. Azonban a pécsi egyház-
megye papsága, a püspökük meghívására körükbe érkez térítt, erszakos
fellépése miatt elzte, mire Marchiai Jakab Bácsban folytatta téríti mködését,
a hol erszakosságával szintén többet ártott, mint használt az ügynek. Nem csak
a megtérni nem akaró huszitákat üldözte és kínozta halálra, de még az elhunytak
sírjait is felásatta és megégettette. Bácsból a Szeremségbe ment át, a magyar
husziták közé. A huszita-tanokat azonban egyelre nem lehetett teljesen kiir-

tani a vármegye területérl. 1440—50 között a böki (Dunabökény) plébánost
Futakon máglyahalállal büntették, mert szintén a huszita-tanokhoz szított.

(Millenn. Tört. III. 599. Századok 1893. Iványi István Helynévt. IV. 131.)

A törökök ellem harezok és a cseh husziták betörései következtében az
ország állandó védelmérl kellett gondoskodni. A védelmi tervet Zsigmond még
1432-ben dolgoztatta ki, az akkor divatozó német védrendszer alapján. E ter-

vezet szerint Bács vármegye 500, Bodrog nemessége 300 lovast tartozott kiállí-

tani a törökök ellen. (Haditört. Közi. 1892. 592. Horváth Mihály kisebb tört.

munkái I. 177.)
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Zsigmond élete alkonyán. 1433-ban, Kómába ment, hogy magát csász;

koronáztassa. Ez alkalommal fényes magyar küldöttség kísérte el, a melyében
részt vett Báthmonostori László is, a ki e római tartózkodását felhasználva,
báthmonostori kegyúri egyháza részére búcsúengedélvt eszközölt ki a pápát ni.

(Turul XI. 4—6.)
Midn Zsigmond 1437 deczember 9-én meghalt, és a trónt Albert osztrák ££yí St

de
i

lml

herczeg foglalta el, már a törökök támadásai mindegyre aggasztóbb mérvei törOi

öltöttek. Az 1439 május havában Budán megnyílt országgylés, mely a törökök
ellen megindítandó háborúval foglalkozott, a helyzeten mit sem változtatott,
mert a nemesség a királyra hárította a hadviselés költségeit. A védekezés súly-

pontját ekkor a szörényi bánságra kellett fektetni, melynek védelmét a király
1439 május havában Hunyadi Jánosra bízta. 1439 május 9-én a négy szörényi
vár védelmi költségeinek fedezésére a király 3 hónapra 2757 forintot utalványo-
zott, és zálogul Hunyadi Jánosnak adományozta Bodrog vármegyében Madaras,
Tavankút, Szabadka és Halas helységeket, továbbá a Csszapa puszta fele részét.

(Pesty Frigyes: A szörényi báns. tört. III. 35.)

Míg a tanácskozások folytak, a törökök megszállották Szerbia egy részét

és megkezdték Szendr ostromát. E hírre a király megindította seregét. Július

29-étl augusztus 2-ig Szegeden táborozott, augusztus 13-án Kabolban (Alsó- és

Felskabol), augusztus 14-én a Duna melletti Kisdihez ért (Kisdivásárhely, a
mai Dunagárdony határában), hol augusztus 20-ig tartózkodott. Augusztus
30-án a királyi sereg Szalánkeménnél ütött tábort, hogy itt bevárja a nemi >i

sereget, mely igen lassan gyülekezvén, még ekkor is csak 24,000 emberbl állott.

Természetes, hogy ily csekély számú hadert lehetetlen volt a törökkel szembe
állítani, mely ezalatt Szendrt is elfoglalta. Miután pedig a magyar seregben a
vérhas is kezdett pusztítani, és a csehek betörésérl is naponként aggasztóbb
hírek érkeztek, a király kénytelen volt a további támadásról lemondani. Min-
denekeltt azonban az ország éjszaki részének védelmérl kellett gondoskodiúa.
Zsigmond tehát Rozgonj-i György és Alsólendvai Bánffi. Pál vezérlete alatt egy
csapatot küldött elre az éjszaki határra, maga pedig a visszavonulásra készült.

Mieltt azonban a szalánkeméni tábort felszedette volna, Titelben, vagyis inkább
Tüdrévnél értekezletet tartott, melyen elhatározták, hogy a további siker >

hadviselés érdekében az ország védelmi rendszerét új alapon fogják szervezni,

és hogy a jöv évben új hadjáratot fognak indítani. Ez értekezleten, a többek
között részt vettek : Hédervári Lrincz nádor, Brankovics György deszpota,

János kalocsai érsek. Hunyadi János szörényi bán, a veszprémi, a váczi és a

szerémi püspökök, Garai László macsói bán és bodrogi fispán, Thallóczi Matkó
horvát bán és testvére Frank, Báthori István országbíró, Lévai Cseh Péter,

Korógyi János, Pálóczi László, továbbá a Marczali, a Kusalyi Jakcs, a Guthi
Országh, a Rozgonvi, a Tamási, a Csáki és a Perénvi családok sarjai. (Millenn.

Tört. III. 621—623. Teleki : Hunyadiakkora X. 70.)

A titeli értekezlet után a király néhány napra (szeptember 18—21.) Péter-

váradra, majd innen Futakra ment, hol szeptember 26-ától 28-áig tartózkodott.

Október elsején ismét Szalánkeménben találjuk, a mikor kiadván a parancsot a

visszavonulásra, Buda felé vette útját. Visszatérben, október 6-án Szondon meg-
állapodván, a péterváradi várat, mely eddig a bélakúti apátságé volt, az

apátság kegyúri jogával együtt, Garai László macsói bán és bodrogi fispán-
nak adományozta. Október 12-én Bodrogban idzött, 17-én már Esztergomban
volt. A király azonban a hadjárat alatt beteg lett és már Szalánkeniénrl is

betegen távozott ; baját eleinte nem tartotta komolynak, azért tovább foly-

tatta útját Bács felé, de útközben Neszmélyen, október 27-én meghalt. (Mil-

lenn. Tört. III. 625. Érdéjhelyi Menyhért: Újvidék tört. 49. — Csánki Dezs
II. 140.)

Albert halála után az 1440. január elején Budán tartott országgylés ^!:.';
]^ I
^^I

Ulászló lengyel királynak ajánlotta fel a koronát, a kit az országgylés márczius trónon.

8-án királynak kiáltott ki. De Erzsébet, Albert özvegye, a ki idközben figyer-

meket szült, megbánva engedékenységét, vonakodott Ulászlót magyar királynak

elismerni s az országgylés által hozzá küldött biztosoknak is kijelentette, hogy
saját fiát, az utószülött Lászlót tekinti az ország törvényes örökösének. Azok a

családok, a melyek Zsigmond mellett, uralkodása legválságosabb ideje alatt. i>.

híven kitartottak, készséggel csatlakoztak most Erzsébet özveg\' királynéhoz is.
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tartozott Garai László, Pótervárad ara, Újlaki Miklós bán és bodrogi

fispán is, a ki azonban csakhamar odahagyta Erzsébet özvegj királyné pártját

és Hunyadi Jánossal együtl Ulászl Laadó híve lett.

Ulászló trónralépte után, pártja Bácsban és Bodrogban jelentékenyen

gyarapodott Hozzá csatlakoztak Ripaki Miklós és Jakab, a kiknek Ulászló

mii ben visszaadta a Zsigmond király által elkobzotl jószágaikat, Ripak Udvar-
unk. Tárcsa, Tárnok, Ki reked Btb h< U ket ugyancsak az zászlóihoz csat-

lakozott Czobor Mihálj is. ;i ki i ím ben Bzintén visszany rte azokat az si birto

kokat, a melyeket Zsigmond L403-ban atyjától elkobzott. (Évkönyv. XI. 111.)

Ulászló uralma, fleg Erzsébetnek 1442, deczember L7-én bekövetkezett halála

óta, mindegyre jobban megersödni látszott, de a várnai csata (1444. nov. l ( >.),

melyben a királj életét veszítette, az összes reményeket meghiúsította.

\ L 446. Ovi országgylés az ország kormányát bél fkapitányra bízta,

akik között a Bodrog vármegyében birtokos Hunyadi János és Újlaki Miklós

bodrogi fispán is helyet foglaltak.
H,S^2£ Mim. ni III. Frigyes császár vonakodott a kiskorú V. Lászlót kiszolgál-

tatni, a rendek az L446. június L-én tartott országgylésen Hunyadi Jánost vá-

lasztották kormányzód ;i.

A/, ország nádorának, Hédervári Lrincznek a halála miatt a kormányzó
MIT. szeptember közepére aádor-választó országgylést hívott össze; ezen

Bács vármegyéi Sulyok György, Szalánczi János, Félegyházi Gáspár és Tordas
János, Bodrogot pedig Nagyvölgyi László és a hájszéntlrinczi prépost képvi I

lek. i Kovachich Vest igia 21

Hunyadi, hogy a várnai csatavesztés által okozott csorbát kiköszörülje,

L448-ban hadai viselt a törökök ellen, de megveretvén, maga is Brankovics
szíri) dcs/.pota fogságába kerüli, honnan csak a magyarországi rendek erélyes

sürgetésére bocsátották szabadon. Ekkor Vég-Szendirl, a hol fogva volt,

alkalmasint Nándor-Fehérváron, Szalánkeinénen, Titclcn és Becsén át utazva,

deczember 2:?-án Szegedre érkezett, hol az összegyltek kitör örömmel üdvö-

zölték.
v - Lá

^j
6
á
^- Hunyadi minden törekvése ezután V. László kiszabadítására irányult.

Bár Frigyes német császárral e tekintetben már 1450-ben szerzdés jött létre,

Frigyes V. Lászlót mégis csak a magyar országgylés és az alsóausztriai rendek
együttes fellépése következtében — I

\~<~. szí ptember 4-én szolgáltatta ki Czillei

Ulriknak.
László azonban most egészen Czillei Ulrik káros befolyása alá került,

a ki nemcsak a Hunyadiaktól idegenítette el, hanem arra is törekedett, hogy- az
ifjút testileg-lelkileg is megrontsa. A király' teljesen az érzéki élvezeteknek

adta magát, az ország védelmével mitsem tördött, pedig ez idben már a törö-

kök támadásai oly gyakoriakká és vakmerkké váltak, hogy az országot komoly
veszély fenyegette,

hábrtu a E szomorú helyzetben Hunyradi maga vette kezébe az ország védelmének
törökkel, szervezését. Az 1454-iki hadjárat befejezése után, ugyranez évnek november

29-ére a király tudta nélkül országgylést hívott össze Péterváradra (Vásárcs-

Yárad). Midn László errl értesült, Vitéz Jáncs kanczellárt s Kolowrat Jánost
küldte követekül e gylésre oly* czélból, hogy az értekezletet meglüúsítsák. Hogy
pedig az országos ügyek vezetése a kezébl ki ne essék, maga is 1455 január
C-ára országgylést hirdetett Budára, a melynek tárgya a törökök ellen teend
védelmi intézkedések megvitatása lett volna.

A péterváradi országgylésen számos fpap, zászlósúr és köznemes jelent

meg, közöttük a nádor, az erdélyi vajda, a kalocsai érsek és a pécsi püspök is és-

bár az értekezlet deczember közepéig tartott, érdemleges határozatot még sem
hozott, úgvhogv ez tulajdonképen csak elkészítje lett a budai országgylésnek.
(Ragusai "Okit." 566. 1. — Kovachich Suplem. II. 125. Millenn. Tört. IV. 129.)

A Hunyadi-párt és a Czilleiek közötti ellenségeskedések azonban a budai
országgylés után még jobban kiélesedtek és már-már kitörni készültek, midn
Brankovics követei hírét hozták a törökök újabb hadikészüldéseinek. Ekkor
Hunyadi nemeslelküen kibékült ellenségeivel. László azonban most sem fejtett ki

nagyobb tevékenységet az országnak a török ellen való megvédelmezésére.
E válságos idben jelent meg hazánkban Capistrano János, Ferencz-rend

szerzetes, a kinek lánglelkü buzgalma és hatalmas szónoki ereje csakhamar
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ezreket és ezreket gyjtött össze a keresztjeié alatt megindított hadjárathoz.
Megjelenése Lelkesítleg és buzditólag hatott az alsópapságra is, mely szintén
óriási buzgalmat fejtett ki a török elleni ken sztes hadjárat érdekében. Szekcsi
Herczeg Rafael kalocsai érsek már L456 május 15-én egy Bácsból kelt le\ -lében
felhívta Capistranot, hogy jöjjön egyházmegyéjébe, hol a papság már mindenüti
elkészítette a talajt a keresztes hadak toborzására.

Midn Hunyadi János május havában az Alföldön tartózkodott, hogy ott
hadakat gyjtsön, Capistranot már Bácsiján találta, a ki, — miként egy társának
levelébl értesülünk, — ott eredménynyel mködött. Bár szónoklatainak hatása
alatt nemesek is csatlakoztak keresztes hadaihoz, de e sereg túlnyomó része
azért mégis kolduló szerzetesekbl, deákokból, kézmvesekbl és jobbágyokból
állott. (Millenn. Tört. IV. 153.) Május vége felé a keresztes hadak /.('íme Báesban
volt. Carvajal János bíbornok. pápai követ, még május 23-a eltt az assisi-i

püspököt küldte Budáról Capistranohoz. a kihez Herczeg Rafael kalocsai érsek
május 24-én levelet is intézett, tudatva vele, hogy Hunyadi János Perecskén
van s ott óhajt vele találkozni. Június 14-én az assisi-i püspök már Péterváradon
volt, hol fleg Nagyvölgyi Mihály titeli prépost fejtett ki nagy tevékenységet.
Ekkor a keresztesek nagy része már Vásáros-Váradnál, valamint Titel alatt a
dunai révnél táborozott. Ekkor történt, hogy Almási Istvánt, a ki a vámon min-
denféle dugárút akart átcsempészni, a keresztesek elfogták s javaitól megfosz-
tották, de Nagyvölgyi Mihály titeli prépost szabadon bocsátotta, a mirl Erddben
kelt levelében értesítette Capistranot. (Pettkó Béla: Kapisztián János levelezése
a magyarokkal.)

Ezalatt a török hajóhad Viddinbl Nándor-Fehérvár felé indult, hogy ott

a várat elzárja és a keresztesek átvonulását a Dunán megakadályozza. Hunyadi
János, a ki június 14-én Szalánkeménbe érkezett, e hír hallatára az összes vizi-

jármüveket Budáról. Szegedrl és Péterváradról a Titel alatti révhez, illetleg a
Tisza torkolatához rendelte, hol a hajóhaddal állást foglalt, mire a Szalánkemé-
nig elnyomult török hajóhad Zimony felé vitorlázott. (Szentkláray Jen. A
dunai hajóhadak tört. 60.) Hunyadi és Capistrano keresztesei három helyen,
Gombosnál, Péterváradnál és Titelnél átkelvén a Dunán. Nándor-Fehérvár
felmentésére siettek.

A július 21-én kivívott nándor-fehérvári diadal azonban Hunyadi János
fényes hadipályájának zárójelenete volt. A fényes gyzelem hírét csakhamar
gyász váltotta fel. Hunyadi a táborban kiütött ragály áldozata lett és Zimony-
ban augusztus 11-én elhunyt. Alig néhány hónap múlva követte t Capistrano
János is, a ki rendjének illoki (újlaki) monostorában október 23-án adta vissza
lelkét teremtjének.

A nándorfehérvári diadal hírére V. László király is a harcztérre igyekezett, v. László

Nagyi: atyjával, Czillei Ulrikkal és nagyszámú német zsoldossal, Nassauban és '"^afé^f
18"

Hohenauban ácsolt könny hajókon evezett le Bécsbl Péterváradra, hol

kikötvén, lóháton Futakra ment, hová országgylést hirdetett. Október 13-án
a király már Futakon keltezi egyik oklevelét s még 30-án is ott tartózkodott.

Az országgylés az egész nemzet figyelmét Futakra irámátotta, a hol most
nemcsak a magyar rendek, hanem még a német, cseh és osztrák urak is nagy
számban összegyltek. Ott volt többek között a 90 éves Brankovics György.
Ottó bajor berezeg, Carvajal bíbornok pápai követ is, a ki itt állított ki okt.

27-én egy oltalomlevelet azoknak a ferenezrendü szerzeteseknek, a kik az elhunyt
Capistrano könyveit és ruháit Olaszországba szállították. Futakra gyltek ekkor
a gyztes keresztes hadak csapatvezérei is ; így a többi között a nürnbergi keresz-

tesek kapitánya okt. 15-én már Futakon volt, s még november 4-én is ott

találjuk.

Grosschmied Gábor szerint magát az országgylést nem Futakon, hanem
a hozzátartozó Kastélytelken tartották. (Évkönyv VI. 64. Ráth Károly. A
magyar királyok hadjáratai 206. Szentkláray Jen i. m. 60—61.)

Hunyadi László, János idsebb fia. értesülvén Czillei ellenséges indulatáról,

csak az alatt a feltétel alatt volt hajlandó Futakon megjelenni, ha mind , mind
pedig Mátyás öcscse, az atyjuktól kezelt koronájavadalmak tekintetében, a

számadás kötelezettsége alól felmentetni k. Miután V. László király a biztosító

levelet kiállította. Hunyadi László is megjelent Futakon s ott arra kötelezte

magát, hogy Nándor-Fehérvárt, és a többi várakat is, melyek atyja halála után
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ire Beállottak, a királynak átadja. \ királj ekkoi a jelenlev rendektl Íjból

hségesküt vett, egyúttal Czillei Dlrikol aevezte Ki íkapitánynyá. Hunyadi
l.' sió, a ki arra számított, bgj halálával tnegüresedeti Fkapitányság
reá fog szállani, november elején elégületlenül távozott Futakról. Ugyancsak
november s tn I. ! > Futakról bajon Nándorfehérvárra utazott. Vele

mentek Czillei Dirik \ nczellár, a titeli prépost, a burgundi I ijede

lem követei ée 100 k Üillenn Cörl IV. L68 62. Az L457 tnároz. 21-én

kelt oklevi Levéltárban elsorolja kíséretét.)

\ Nándorfehérvárott uov. 9-én lejátszódott véres jelenei után V. László

. kísérettel, egj bajon, uov. 14-én ismét Titelbe tnent, a bol kipi-

benvén az utolsó napok izgalmait, Temesváron (nov. 30), majd Szegeden át

\ íbí zatérl Bud
megesküdött, bogy Czillei meggyilkolásáért nem fog a

Hunyadiakon bosszúi állani, Szilágyi Mihály, Hunyadi János sógora, még i m
bízott a király esküjében és azért egész bajóbadát Zimonyban együtt tartotta.

És csakugyan, alig szabadult ki a királj a Hunyadi-ház bíveinek körébl,
ée Mátyást, valamint a Hunyadiak barátail elfogatta és Hunyadi

I. i 157 márez. L6-án kivégeztette.

A k : törvénytelen tette az egész országiján méltó felháborodást

i-
;

i-.\ Bácsban és Bodrogban is. a bol különösen a papság körében a

Hunyadiaknak nagy pártja volt. Csak dárdai István, az új kalocsai választott

rsi-k és néhánv fúr tartottak ki buszosén e vármegyében V. László mellett,

unnak haláláig. (1457 nov. 23.)

'!-ii-áiy A nemzet az 1458 jan. 23-iki országin-ülésen Hunyadi .Mátyást választotta

kirtlvlvá. a ki fleg uralkodásának els évi Hun gyakran megfordult a vármegye
területén.

Arra a hírre, hogy a törökök Galambócz várát megvívták, Mátyás közfel-

st hirdetett és augusztus 25-én megindult Budáról Szerbia felé. Szept. 22-én

Futakon találjuk, a hol a budai káptalanhoz parancsot intéz, a melyben Hálva

nyos várának és tartozékainak elfoglalása miatt Geréb Jánost, Várdai István

kalocsai érsek és fivére Aladár ellen megidéztetni rendeli. (Zichy Oknit. X. 5—6.)

Október 1-én Péterváradon, okt. 8-ától 24-ig Nándorfehérvárnál táborozott.

(Teleki X. 603.) Ez útjában a vármegyei nemesek közül a királyt Báthmonos-
tori Tttös László is elkísérte, a kit a király Szegedrl keli levelében szólí-

tott fel a törökök elleni háborúra. Miután azonban Szilágyi Mihály, Garai

Lászlóval és Újlaki Miklóssal szövetkezve, ármányt sztt ellene, Mátyás atörökök
elleni hadjárat folytatásáról kénytelen volt lemondani.

Mialatt Mátyás a Frigyes császár elleni háborúval volt elfoglalva, a törökök
i támadókig léptek fel. Ali bég hadai 1462 nyarán átkelvén a Száván, a

Szí rén Béget pusztították, st egészen a Dunáig és a Dráváig zsákmányoltak.
A török betörés hírére azonban a Rozgonyi testvérek és Szokolyi Péter Futak
átellenében megtámadták a Dráva mentérl visszatér törököket, azokat heves
harcz után legyzték, a zsákmányt tlük mind elvették és nagyszámú foglyot.

szabadítottak ki. Ebben az ütközetben 4000 török esett el. (Szalay Margyarorsz.
Tört. ül. 218.)

Az 1463. évi márezius hó második felében Tolnán tartott országgylés a
törökök elleni háború megindítását határozva el, a sereg gyüi'ielyéül pünkösd
ünnepére (május 29) Péterváradot tzte ki. Mátyás király, hogy a vármegyéktl
kiállítandó hadak ne késedelmeskedjenek, már május els felében (12—20)

Bátán táborozott, majd átkelvén a Dunán, Bács felé tartott. Május 23-án már
Bácsban találjuk. Ide rendelte Báthmonostori Tttös Lászlót is, a kinek még
ápr. 24-én meghagyta, hogy fegyvereseivel Bács városába siessen. Innen keltezi

azt a rendeletét is. a melylyel a háború miatt Tttös László, Péter és Szentiváni

János deák pereiben halasztást ád. Május 30-án a király még Bácsott tartózko-

dott. Június 6-án azonban már Futakon keltezi azt a levelét, a melylyel Szokolyi

Pétert, fivérét Miklóst, a személyes hadbavonulás kötelezettsége alól feloldotta

(Zichy Oknit. X. 275., 277—79. 280—283.) Futakon hosszabb idt töl-

tött a király, mert még június 28-án is itt találjuk. Itt csatlakoztak hadaihoz a
kalocsai érsek. Újlaki Miklós és Dengelegi Pongrácz János. Ugyanekkor szervezte

a király a dunai naszádosokat is. a kik már a törököknek elz évi támadása
alkalmával is nagy szolgálatokat tettek a Rozgonyi testvéreknek. A naszádosok
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állomáshelyéül is Futakot jelölte ki a király. Ettl kezdve Futak voll a uas:

sok kikötje, innen indultak el az Al-Dunára, portyázó kirándulásokra, tor
gyakran gazdag zsákmánynyal tértek vissza.

Futakról Mátyás király Péterváradra ment. hol az egész augusztu
szeptember hónapokat töltötte. Péterváradon fontos államügyeket intéz-tt 1 1.

Ekkor kötött szövetséget szept. 12-én a velenczei köztársasággal, mely alka-

lommal Gutlii Ország Mihály nádor. Újlaki Miklós erdélyi vajda, Frangepán
István. Szapolyai Imre is megjelentek a péterváradi királyi palotában, hol a

szövetségi szerzdést a megbízottak aláírták. (Érdújhelyi Menyhért : A péter-

váradi apátság története.) Szept. 28-án még ugyancsak Péterváradról keltezi a
király a pápához intézett egyik levelét is. melyben tudatja vele, hogy a törö-

kök elleni háborúba indul. Októberben serege átlépte a Szávát és Boszniába tört.

A délvidéki diadalmas hadjáratból visszatérve, a király Székesfehérvárra

ment, hol az agg Széchi Dénes prímás megkoronázta. A koronázás után Budira
visszatérve, egyik kiváló hadvezérét, Dengelegi Pongrácz Jánost azzal jutalmazta,

hogy neki adta Szabadka. Osszapa, Tavankút, Madaras és Halas helységeket, a

melyek Szilágyi Mihály halálával a koronára szállottak.

1464-ben Mátyás ismét hadat gyjtött a törökök ellen. Aug. 14-én és 16-án

Szondnál. aug. közepén ismét Futaknál táborozott, honnan e hó végén Boszniába
vonult. Jajcza felszabadítása után nov. 26-ánismét Bácsban volt, st mégdeczem-
berben is itt tartózkodott. Bácsban való idzése alatt mondott ítéletet Zvor-

ningban fellázadt katonái fölött. (Teleki : Hunyadiak kora XI. 92. XI. 100.

—

Zichy Okmt. X. 230. Évkönyv VII. 31. és XVI. 54.)

1465-ben ismét nagy hadikészüldéseket tett a király. Szegedre össze-

hívta a rendeket, hogy a törökök elleni háború ügyeljen velük tanácskozzék ; de

ebben az évben nem kerül háborúra a dolog. Ez idtl kezdve éveken át nem
fordult meg a király a vármegye területén, mert az 1468 óta folyó cseh háború
miatt másfelé volt elfoglalva. A vármegye védelmérl azonban ezután sem
feledkezett meg. A törökök gyakori betörései a Szávaközre, mindegyre nagyobb
aggodalmat keltettek a vármegye urai között. Hogy az esetleges meglepetések

ellen biztosítva legyenek, a többi között Czobor Mihály fia Jánosnak, vala-

mint testvéreinek, Imrének és Mártonnak, 1469-ben megengedte a^ király,

hogy Czobor-Szent-Mihálvon (Zombor) k- vagy favárat építhessenek. (Évkönyv
X. 69.)

A sziléziai háború befejeztével Mátyás király végre teljes erejével a törökök

ellen fordulhatott. 1475 nyarán nagyarányú elkészületeket tett. Október köze-

pén kibontván a hadilobogókat, a Száva partján épült Szabács vára megvívá-

sát tzte ki a hadjárat els feladatául. Nov. 3-án Péterváradról keltezi a pápához

intézett levelét, Xov. 25-én Futakon találjuk, hol Keszi László részére meger-
sít levelet állított ki. (Évkönyv VI. 136.) Xov. 30-án ismét Péterváradon tartóz-

kodott, honnan csakhamar a Szávához vonult. Szabács bevétele után (1476

febr. 15.) az események a királyt ismét Budára szólították.

-Mikor Mátyás 1475—76-ban a törökök ellen vonult, a dunai naszádosok.

a kik a sziléziai háború folyamán a Fels-Dunára voltak rendelve, ismét visszá-

tértek rhelyeikre. 1476-tól kezdve Pétervárad lett a naszádosok fhelye.

Mátyás uralkodásának utolsó idejében két nagy uradalom cserélt gazdát e

vármegyében, a mi jelentékeny kihatással volt a további eseményekre. Az egyik

a péterváradi apátság, mely martalékul esett a politikai érdekeknek, a másik a

futaki uradalom. A péterváradi apátságnak 1477-ben Gábor kalocsai^ érsek volt

a kormányzója. 1483-ban azonban a király kieszközölte, hogy az apátság egyik

kedves emberének, Váradi Péternek. 1481-tl kalocsai érsek, birtokába, jusson.^

Váradi Péter azonban nem sodáig élvezte a javadalmat, mert Mátyás már

1484-ben megfosztotta birtokaitól és elbb Árva, majd Visegrád várába záratta.

Némelyek szerint Beatrix ármányainak esett áldozatul ; sokkal valószínbb

azonban, hogy szókimondó természete, egyenes modora miatt vonta magára a

király haragját. (Századok 1883.. 730. Mülenn. Tört. IV. 294.)

Váradi Péter elzárása, után Mátyás az apátságot Borgia Rodrigo bibor-

nokra.a késbbi VI. Sándor pápára ruházta, a ki azonban a javadalmat hely-

tartójával kormányoztatta. A tíz évig tartó interregnum a péterváradi ersség

fenntartására rendkívül káros hatással volt. Midn ugyanis Váradi Péter az

apátság javadalmait átvette, azonnal nagy buzgalommal fogott a vár helyre-
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állításához; elfogatása után azonban többé senki Bem tördötl a vár jókarban
tartásával s ígj e hatalmas ersség, mely mindenkor 0I3 nagy szerepel játszott

a vármegye történetében, napról-napra pusztult.

A Qarai család magvaszakadtával a nagykiterjedés futaid uradalom is

gazdái cseréli Ezl az uradalmai a kirakj természetei fiának, Corvin Jánosnak
adományo 1487-ben menyasszonyának jegyajándékul kötötte le.

Mátyás kirakj balála utána rendek az 1490 május 17-óre hirdetetl király-

választó országgyuli össze, Azok közé a Furak közé, a kit elsknek
érkeztek, tartozotl Kinizsi Pál, a molnárlegénybl letl badvezér és ekkor Bács
vármegye Eispánjt továbbá Váracli Péter kalocsai érsek, a kii Corvin János

1 néhánynappal júj ius9elt1 bocsátotl ki visegrádi börtönébl. Június közepe
táján érk< et1 Budára Újlaki Lrincz herczeg, a Ki Corvin János jelöltségét

támogatta, vele többen jöttek a bácsi nemességbl, szintén Corvin János hívei,

mint Halapsicsi Kis Horváth János, a ki Váradi Péter kalocsai érsek jószágait

1492 óta folyton pusztította, továbbá Török Imre, Corvin Jánosnak haláláig

b embere, a kinek 1505-ben végrem lelet ileií llulkeszit és Kntakot hanvomá-
nyo: ta Évkönyv :VI. '.><;3.)

Az 1490 július 15-én tartott országgylés Ulászló cseh királyi választotta

meg, kinek érdekében Kinizsi Pál fispán is nagy tevékenységet fejtett ki. Váradi
Péter kalocsai érsek i> e párl hoz tartozott.

Váradi Péter a királyválasztás után visszatérve székhelyére, Bácsba, a
péterváradi apátság visszaszerzéséhez látott. K végbl levelet intézett Angelus
kormányzóhoz, melyben kéri. hogy mivel az olaszok nem tudják a várai fenn-

tartani, engedjék át neki az apátságot, mely esetben elvállalja a vár jó karban
tartását. Váradi Péter i\ í eágva llill lieii teljesüli, mert \'l. Sándor pápa
lemondván a péterváradi apátsági javadalmakról, II. Ulászló azokat Váradi
érseknek adta át, - ki ekkor isméi teljes buzgalommal fogotl a vár helyreállí-

tásához. I t94. év szén II. Ulászló is ellátogatott Péterváradra, mely alkalommal
a vár felszerelése iráni intézkedett. Várnagygyá az érsek Thessényi Miklóst
nevezte ki. (Érdújhelyi Menyhért, Újvidék tört. 75 76.)

A Mátyás halála után országszerte fellép fejetlenség és belzavarok csak-
li.niar Báes és Bodrog vármegyében is érezhetvé váltak. Mátyás király híres

fekete serege ez idben Szeged környékén vonta meg magát : de mivel, a kincs-

tár sanyarú helyzeti' miatt, a sereg zsoldot nem kapott, rablásban és pusztításban
keresett kárpótlást. II. Ulászló király, a hozzá érkezett panaszok következtében,
1492 nyarán Kinizsi Pál, Bács és Bodrog vármegyék fispánját bízta meg a
garázda had megfékezésével. Kinizsi, amaz ürügy alatt, hogy a törökök ellen

indul, felfegyverezte az Alföld népét, s a Halas mellett táborozó fekete sereget

megersített táborából csellel kicsalta, a vezéreket elfogatta és kivégeztette, a
fekete sereget pedig feloszlatta. Ennek egy része ekkora fúri bandériumokba
ment szolgáb. (Millenn. Tört. IV. 356.)

A fekete sereg megfékezése után ismét új veszedelem fenyegette az orszá-

got. Ugyanis, Újlaki Lrincz, a ki Corvin János híve volt, nem akarta II. Ulászlót

királyának elismerni ; féktelen zsarnokként garázdálkodott mindenfelé, tisztjei

a kalocsai érsek birtokait pusztították, st 1492-ben Futakot is elfoglalta. A
király 1494-ben Somi Józsa temesi grófot és bácsi fispánt küldte ellene, kinek
hadai eltt végre meghódolt és Futakot is kiadta kezei közül.

II. Ulászló e válságos napokban bejárta az országot, hogy személyes
jelenlétével nyerje meg a furakat. 1494-ben, Erdélybl jövet, Temesváron
átutazva, okt. 21-én Zentánál a Tiszán át Péterváradra ment, hol okt. 24-tl
nov. 13-áig tartózkodott. Innen Nándorfehérvárra vette útját, majd onnan
visszatérve, november vége felé Bácsba jött, hol Váradi érsek vendégeként decz.

12-éíl 23-ig tartózkodott. Míg a király Bácsban idzött, magához rendelte

Újlaki Lrinczet, a ki maga helyett anyját küldte a király7 kiengesztelésére.

Idközben Újlaki meghódolván, a király Újlakra (Illókra) rándult át, hol decz.

29-tl egész 1495 jan. 8-áig idzött.
1495-ben II. Ulászló másodízben látogatott el Bácsba, hol november

21-tl decz. 31-ig, tehát közel hat héten át tartózkodott, mely idt vadászattal
töltött el, de azért az államügyek vezetésérl sem feledkezett meg. A királynak
Bácsott való idzése alatt tárnokmestere a futaid vásáron szerezte be az udvar-
tartáshoz szükséges élelmi szereket. Így nov. 20-án 3 mázsa fügét vásárolt 20
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forintért, nov. 24-én pedig Péter deáknak 60 forintot adott, hogy ez a király szá-

mára sáfrányt vásároljon.

Ekkor rendezte II. Ulászló a bácsi örökös fispánság iigyél is. Váradi Péter
érsek még 1494. év tavaszán kerít- a királyt, hogy helyezze vissza az örökös fis-
páni méltóságba. II. Ulászló ekkor még nem teljesíthette az érsek kén
Újlaki Lrincz pártütése miatt ez idben erélyes fispánra volt szükség a vár-
megyében. Ezért Kinizsi Pál halála után Somi Józsát tette meg bácsi fispánná.
De mikor Újlaki meghódolt, többé mi sem állott útjában, hogy a király az érsek

kérelmét teljesítse. D?cz. 21-én kelt rendeletével tehát megparancsolt! >

Józsának. hogy az örökös fispánságot adja át az érseknek.

Még deczember hó folyamán fogadta Bácsott Kutasi Lukácsot is. a ki

garázdálkodásaiért szintén magára vonta a király haragját. II. Ulászló a bnbánó-
nak megbocsátott és visszafogadta kegyeibe. Miután ekként a belnyugalom az

ország eléli részében valahogy helyre állott, II. Ulászló 1496 jan. 1-én Bácsból
Valkón, Szombathelyen és Sopronon át Pozsonyba indult. (Ráth Károlv i. m.
260. — Évkönyv VIII. 65. — Századok 1883. 832.— Iványi István, Futakés
a futaki urad. tört.)

Váradi Péter, a ki ez idben állandóan Bácsban székelt, a bácsi várat jelen-

tékenyen megersítette ; új épületeket emelt, a vármegyét éjszakról déli irányban
átszel Mosztonga-eret szabályozta és a hajók számára is járhatóvá tette. ÚLry
hogy a dunai hajók a bácsi vár alatt köthettek ki. Nagyarányú építkezéseit

1497-ben fejezte be.

Az 1498. évi országgylés, mely a törökök ellem védelmet új alapokra a trök elleni

kívánta fektetni, a kalocsai érseket 500 lovas, a péterváradi apátságot 200, a
T e

zése.

titeli és a bácsi káptalant pedig 50 lovas kiállítására kötelezte. (1498: XX. t.-cz.)

Az 1498. évben jelentékeny személyi változásak történtek Bodrog vármegyé-
ben. Miután az 1497. évi országgylés határozata értelmében sem az egyháziak-
nak, sem a világi furaknak egynél több javadalmuk vagy hivataluk nem lehe-

tett, II. Ulászló 1498-ban Somi Józsát felmentette a bodrogi fsipánságtól,
melyet Czobor Mártonra és Imrére bízott. (Orsz. L?v. 26069.) Ugyané határozat
értelmében Bakócz Tamás egri püspöknek is le kellett mondania a titeli prépost-

ság jövedelmeirl, melynek elfoglalása miatt heves támadásokban volt része

az országgylésen.
Midn II. Ulászló a lengyel királyival és XII. Lajos franczia uralkodóval

1500 jul. 14-én a törökök ellen intézend, támadó háború czéljából szövetségre

lépett, szinte szokatlan gyorsasággal fogott a hadikészüldésekhez. Már július

27-én rendeletet bocsátott ki, a melyben meghagyta, hogy a fpapok és furak
bandériumaikkal, a nemesek pedig fejenként felfegyverkezve, Szent Mihály
napjára (szeptember 29.) jelenjenek meg Bácsott, honnan ket a törökök ellen

fogja vezetni. Október 9-én a király 500 lovas élén. több fpap és világi fúr ban-
dériumaitól kísérve, Budáról Bácsra vonult, hova Corvin János, továbbá Bakócz
esztergomi érsek is megérkeztek csapataikkal. Ezenkívül eljöttek a franczia, a

lengyel és a velenczei követek is. A vármegyei nemességgel együtt november 9-én

Bács körül mintegv 12.000 lovas táborozott. A nagy zajjal megindult hadjárat-

ból azonban semmisem lett. mert a király, a közelg téli idszakot hozván fel

ürügyül, november végén visszatért Budára.
Az 1501—1502. években a magyar hadak ugyan több ízben betörtek

török területre, de jelentékenyebb hadiesemény ez idben nem történt. A törökök
elleni hadjárat folytatásáról pedig egyelre 1? k?llett mondani, mert a király

1503 február 22-én, hét évre terjedleg békét kötött a szultánnal. (Mülenn.

Tört. IV. 370.— Tört. Tár XIV. 115.)

Az utóbbi években tartott országgyléseken a köznemesség és az udvarhoz
szító fnemesség között felmerült ellentét mindegyre növekedett, st az 1505. évi

országgylésen már veszedelmes alakban is megnyilvánult. Ez országgylésen
Bácsot Kenderesi Mihály és Zoltai Ferencz, Bodrogot pedig Peres Aridra

Doroszlai János képviselték. A vármegyei nemesség sorából a nemzeti párt szá-

mottev alakjaként szerepel Martonosi Pestyéni György, Szapolyai János bizal-

masa, a ki ekkor Csongrád követeként jelent meg az országgylésen. Az ud
párthoz szító vármegyei fnemesség sorából Czobor Márton tnik ki, a kit II.

Ulászló 1513-ban Konstantinápolyba küldött, hogy a törökökkel kötött bé-

két meghosszabbítsa. (Évkönyv X. 78. Jászay : A Magyar Nemzet Napjai).
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II. Ulászló királj uralkodó izerbek betelepülése is nagyobb mére-
tekel öltöt! a vármegyében \ szerbek betelepedése hazánkba már Zsigmond
király idejében kezddött, a ki [stván szerb deszpotával 1402-ben Tatán szerz-
dési kötött, melynek értelmében Brankovios György deszpota Bzámos birtokol

nyeri hazánkban. Ezek közé tartozotl a beosei vár és környéke, többek közötl

i- Midn yégszendr, Brankovios György székhelye, L439-ben

Murád szultán birtokába került, Brankovios iLr
i uradalmába q< .

szerinl Világosvárra költözött. Ez idtl kezdve Brankovios Becse környékén
számos szerb osaládol telepíteti le. 1465 táján Brankovios György unokája

B inkovics Vuk vezérlete alatl a szerbek újabb csapata jeleni meg M
országon, hol a Szerómségben, Bái banésC ongrádban nyeri telepeket. (Századok
1868 • '•

i )Brankovic8 János halála után (1503) Szilyánovics István lett a magyar-
országi szerbek vezére, a ki fontos hadiszolgi lal iérl II. Ulászlótól Siklós várai

nyeri adományul. Egyik férdeme az volt, hogy az akkori zilált viszonyok
•; a túlnyomó részben szerbekbl állotl dunai naszádosokai együtl tartotta.

inovics Bzámos Bzerb esi ládol telepíteti le Póterváradon, vagyis a mai Üjvi-

tielyén, feljebb azonban nem mehettek, meri báraz 1514. évi pórlázadáskor

tettek némi kísérletei Bács vármegye más községeiben is a letelepülésre, de az

egykorú források szerinl visszaparancsolták kel a Szerémségbe. (Szentkláray

Jen i. in. 77. - Veráncz munkái 11. 7— 10.)

\ Leopápa székfoglalása után azonnal felkarolta a törökök ellen indítandó
énen. i,

|
. dj) ti i szméjét. Tervem k megnyerte az akkorRómábanidz Bakócz

Tamás esztergomi érsekei is, a kit e nagy feladat kivitelével megbízott, Makóé/
Rómából visszatérve, 151 t búsvél vasárnapján kihirdettette a keresztes háborút
elrendel pápai hullákat és minden egyházmegyében helynököl rendelt a keresztes

hadak szervi zésére.

Mácsban a ji;;jisá<.r nagy lelkesedéssel kandia fel a keresztes háború ügyét,

meri még élénk emlékezetben voltak itt a Hunyadi Jánostól és Capistranotól

vezeteti keresztes hadak dics hstettei. A prímás helynöke Bács városát jelölte

ki a kereszteshadak egyik gyülekezési ni lyéül. A pápai hullákat a vármegyében
ii _ Czobor-Szent-JMihályon és Titelen is Irihirdették. Ez utóbbi helységnek a
várai csak néhány évvel elbb állította helyre Bakócz érsek.

v papság lelkes szózatára csakhamar megmozdult az egész ország. Bár a vagyo-

nosabb nemesség teljesen távol tartotta, magát e mozgalomtól, de a jobbágyok,
kézmívesek és a szegényebb népek annál nagyobb tömegekben gyülekezetek a
keresztesek zászlója alá. Miután azonban a keresztesek élelmezésérl senki sem
gondoskodott, a fegyelmezetlen had csakhamar kihágásokra és zavargásokra
vetemedett.

A
6
D

,

"

.Mikor Dózsa György vezérlete alatt a Pest környékén gyülekez keresztes-

hadak felmondták az engedelmességei és nyílt lázadásban törtek ki. Frangepán
1 gi Ív kalocsai érsek kísérletet tett a Hájszentlrinczen és Bács környékén egybe-
gylt keresztes hadak feloszlatására. Csakhogy ekkorra már minden intézkedés

hasztalannak bizonyult és a vármegyék sem tudták már a fellázadt népet megfé-
kezni.

Dózsa ( ryörgy 3000 emberbl álló sereget küldött Mészáros Lrincz és Nagy
Antal vezérlete alatt Bácsba, hogy az itteni kereszteseket csatlakozása bírják.

E had a vármegyén végigvonulva, az itt összegyl! keresztesek egy7 részével egye-
sült. é> a legnagyobb kegyetlenséggel dúlta és pusztította a nemesek birtokait

;,

így a többi közötl Futakon Török Imre kastélyát és a Zólyomi testvérek kúriáját

felégette, (ez utóbbiak maguk is bennégtek.) Innen a Kamenicza átellenében fekv
Baksa falvára szállott, a hol Nagy Antal számos nemes urat karóba húzatott.

Ez alatt egy másik pórhad. Pogány Benedek vezérlete alatt, Bács várát vette

ostrom alá, hova Frangepán Gergely érseken kívül, a vármegyei nemesség
egy része is menekült. Égy harmadik pórbad, Borbás (Barabás) pap vezérlete

alatt, Péterváradnál a Dunán átkelve, a Szerémségbl tört Bácson át Bodrog
vármegyébe, hol a nemesek jószágait dúlta, fosztogatta.

•^i^
1
.". Az általános zavart még fokozta az a körülmény, hogy Szilyánovics sz< rb

dókhoz. dt szpota, alkalmasnak találván az idt a szerb nép függetlenítésére, élére álhitt a

a dunai naszádosoknak, a kik a pórokkal együtt versenyezve törtek a nemesek
birtokaira. Borbás pap pórhadát is a Szilyánovicshoz szító péterváradi naszá-

do ok szállították át a Dunán. A szerbek közül különösen egy Nagy Radoszláv
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nev martalócz tette nevét rettegétté, a ki Titel környékén pusztítva, átt

Tiszán és Dózsa György hadaihoz csatlakozott.

A pusztítás és öldöklés e napjaiban Báthori István, Oláh Balázs és N
-

(másként Krupczi) Gergely nándorfehérvári viczé-bánok, a nándorfehérvári és

a szabácsi várrség élén, Péterváradnál átkeltek a Dunán és a Baksafalvánál (a

mai Újvidék tájékán) táborozó Nagy Antalt heves ütközet után hátrálni kényszerí
tették. Nagy ekkor Szeged felé vette i'itját. hogy Dózsa György Ladával egye-
süljön. Oláh Balázs és Nagy Gergely seregei azonban, a hozzájuk csatlakozott

nemességgel folyton gyarapodván, Ó-Becse környékén szétverték Nagy Antal
hadát, úgy hogy a vezér csak kevés számú pórral tudott a Perlek faluban lev
templom ezintermébe menekülni, hol ket legott ostrom alá vették. Oláh Balázs
ekkor felszólította a czinterembe menekült pórokat a meghódolásra. Ezeknek
legnagyobb része erre megszökött, Nagy Antal pedig Oláh Balázs kezeibe került,

a ki t meglánczolva Nándorfehérvárra szállította, honnan késbb Budára vittek.

a hol felnégyelték.

Míg Oláh Balázs a Tiszánál semmisítette meg Nagy Antal hadát, azalatt

Lindvai Bánffi Jakab Bács várát mentette fel az ostromzár alól. A Lrincz pap
vezérlete alatt álló pórokat Szapolyai János lovassága Baranyába szorítót t a.

Oláh Balázs és Nagy Gergely most a Tisza mellékérl Bodrogba vonult.

Hozzájuk csatlakozott a szerbekkel, az álnok Szilyánovics deszpota is, a ki,

midn a pórlázadás sorsát veszni látta, a nemességnek ajánlotta fel szolgálatait

.

Oláh Balázs Hájszentlrincznél utóiérvén Borbás pap pórhadát, azt rövid küz-

delem után szétverte, mire a szerbek a helységet felgyújtották és Borbás papot
lánggal ég öltözetben a toronyból levetették.

A szerbek segítsége azonban nem vált a nemesség hasznára, mert ezek

még nagyobb pusztításokat vittek véghez, mint a lázadó pórok. így egy szem-

tanú, Veráncz Antal elbeszélése szerint, a Perleknél összegylt szerbek is rémít
kegyetlenségeket követtek el.

A szerbek vakmerségérl tesz tanúságot akövetkez eset is. Midn Bornem-
isza János, a trónörökös nevelje, a bodrogi pórok egy részét a királyi hadakkal
szétverte, Madarasnál ütött tábort. Nemsokára ide érkeztek az Enyingi Török
Imre és Paksi Mihály nándorfehérvári viczebánok vezérlete alatt álló szerb

segédcsapatok is. Ekkor a szerbek azt követelték Bornemiszától, hogy hadi érde-

meik jutalmául engedje át nekik Szeged városát szabad prédálásra.

Csak az urak lélekjelenléténekköszönhet, hogy a szerbek rögtön Szeged alá

nem vonultak. Végre Enyingi Török Imrének erélyes fellépésével és gazdag
ajándékok adásával sikerült a szerbeket a Szerémségbe való visszatérésére

rábírni.

Szilyánovics István azonban Borbás pap hadainak szétverése után levetette

álarczát és ismét támadólag lépett fel. Mikor a nándorfehérvári rség, Hájszent-

lrinczrl visszatérben, Péterváradnál át akart kehii a Dunán, Szilyánovics

a sereget megtámadta, a póroktól elvett zsákmányt tlük elrabolta és azt Sza-

lánkeménbe vitetvén, katonái között szétosztotta. De Szilyánovics csakhamar
meglakolt e merész tettéért, mert Török Imre, a nándorfehérvári bán, értesülvén

a történtekrl, Szilyánovicsot maga elé Nándor-Fehérvárra rendelte, a hol az

megjelenvén, a bán elfogatta és felnégyeltette. (Márki Sándor : Dózsa György
és forradalma. — Zsilinszky Mihály: Csongrád várni. tört. I. 160— 161. — Érd-

újhelyi Menyhért i. m. 76. — Szentkláray J. i. m. 79. — Évkönyv III. 140. II.

156. XVI. 55. — Veráncz munkái II. 7-10.) A szerb deszpota kivégzése után a

király Révai Istvánt, Bács vármegye egyik leggazdagabb birtokosát, nevezte ki

a naszádosok kapitányának, a kinek nagy érdeme, hogy a péterváradi hajórajt.

Szilyánovics álnoksága ellenére, annak kivégeztetése után is meg tudta tartani

a magyarok iránt való hségben és így megmentette a szétzülléstl.

A pórlázadás leverése után a nemesek haragja a jobbágyok ellen fordult

és nem egyszer kegyetlen bosszúban is nyilvánult. így Kenderesi András, bácsi

nemes úr, jobbágyai homlokára, tüzes keresztet süttetvén, úgy bélyegeztette meg
ket, mint juhokat szokás. (Iványi Istv. Szabadka tört. I. 46.)

II. Ulászló csak két évvel élte túl a pórlázadást. 1516-ban bekövetkezett IL Lajos

halálával a trón fiára, II. Lajosra szállott.
trón!

Míg a király, nem tördve az ország ügyeivel, teljesen az élvezetekbe merülve

töltötte napjait, azalatt az udvari és nemzeti párt között napról-napra ntt a
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i i-

gyülölködés, a melj mái márkitört, midn híre érkezett, hogy Szelim szultán új

támadásra k< 51 Ma; jraroi Lg ellen E fenyeget hír egy idre isméi lec illapí

tol ia a ellenséges párl okai

.

Ekkora ki 1518 Széni Mihálj napjára (szept. 29.) Báosra országgylést
hívott össze, a melj egyúttal hadiszemle is lett volna. \ tolnai gylés végzései

értelmében ugyanis i furai, fpapjai és aemesei mind teljes hadifelszere-

léssé] tartoztak volna megjelenni a bácsi országgylésen, sl ;i aemesség még
minden 20 jobbágytelek után ej . _> legalább lándzsával felfegyverzett

lovasl is köteles volt kiállítani. Hogj p diga királj h emélyesen is megjelenhessen
a bácsi "i en és bandériumát is kiállíthassa, a tolnai gylés a nemes-
ségre minden jobbágytelek után fizetend fél forintol vetett ki.

A I' gylés azonban a nagj elkészületek ellenére sem feleli meg
a várakozásnak. A I van nagy számban jelent meg, de a király és

udvara, valamint a fpapok és fnemesek legnagyobb része távol maradi.
\ országgylésen Perényi Zsigmond nádor elnököli. de tulajdonképeni

\.
I tván, a köznemesség bálványozott vezére volt,

ekkor nyert megbízatást, bgj a pápához és a lengyel királyhoz menjen
küvt i jégbe Im-. Lile méja Szobi Mihálj . Werbczy ipja, Paksi János, Bodó Ferencz,

Mai ledóniai Miklós. Pogány Zsigmond, Perneszi Atiklós. Art .i mii Pál, (Jlésán

Miklós, Ím ml' i i M
'

1 1
. !. Faj í János, Osányi Balázs, Túróczi Miklós, Kutassy

Lukács, Derencsényi György, Amadé István és Sittkei György vittek elkel
szerepet, a kiket az országgylés beválasztott a királyi tani c ba

A rendek a bácsi országgylésen 1 1 czikkelybl álló börvényt alkottak,
melyek leginkább a badügyre és az adózásra vonatkoznak. Több intézkedése
között az a ezikkely érdekli közelebbrl a vármegye történetét, mely elrendeli,

hogy az idközben Bács vagy Bodrog vármegyébe kebelezett, de eredetileg

Csongrád vármegyéhez tartozó Likasegyház (ma Likas puszta a zentai határban)
ismét az anyamegyéhez csatoltassék.

Az országgylés különben feltn gyorsan elvégezte dolgát, mert már okt.

19-én feloszlott. (Millenn. Tört. IV. 120. Évkönyv XVI. 56. XVII. 77.)

A király megersítvén a bácsi vészeseket, az ország kormányát az új

királyi tanács vette át, a melybe az esztergomi és a kalocsai érsekeket, a pécsi

és az erdélyi püspököket, a nádort, az országbírót, az erdélyi vajdái és a t.emesi

fispáni is beválasztották. Az új királyi tanácsnak azonlum nem volt elég tekin-

télye az elhatalmasodott furakkal szemben, a kik minduntalan ellene szegültek

intézkedéseinek. Mködése különben sem tartott sokáig, mert az 1519. évi

rákosi országgylésen már ismét a fnemesség lett a helyzet ura. (.Millenn. Tört.
IV. 420—422.)

a ii. bácsi Az L519. évben ismét országgylést tartottak Bácsott, a melyen újra a
r

~*1mo'.'
' köznemesség kerekedett felül ; ez lehet az oka. hogy határozatainak nagyon
csekélj pi jük, jelesül csak azokat, melyek az 1518. évi bácsi ország-
gylés határozatainak kiegészítését czélozzák. Többi határozatai Báthorinak, az

új nádornak a fellépése következtében nem nyertek szentesítést,
i turökük be- \ fnemesség és a köznemesség elkeseredett küzdelmét ismét a törökök

újabb támadása szakította félbe. Szulejmán az 1521. év nyarán elfoglalta Nán-
dorfehérvárt, Szabácsotés Zimonyt, annélkül, hogy az ország hadereje a küzde-
lemben részt vett volna. Nándorfehérvár elfoglalása után aSzerémség elpusztítá-
sára küldték a törökök portyázó hadaikat. Egy ily had Bah bég vezérlete alatt

Nándorfehérvárról felevezett a Dunán és Vásáros-Váradot, Baksafalvát és Szent-
Mártont (a mai Újvidék helyén) elpusztította.

Mialatt a török Nándorfehérvárt ostromolta, a királ\r fegyverbe szólította
az ország nemességét s gyülekezési helyül Tolnát tzte lei, a hova aug. 22-én

i is megérkezett : de mintán a nemesség csak nagyon csekély számiján jelent

meg. a király a további elnyomulásra nem is gondolhatott, hanem kénytelen
volt Báthánál állást foglalni. Ezalatt Báthori István nádor, az ország alsó részé-
nek hadseregével. .Szegedrl Péterváradra (Vásáros-Váradra) és Futakra jött,

a hol tábort ütött. Itt szándékozott bevárni Szapolvai János vajdát, a ki Lippánál
foglalt állást

. Szapolyai azonban gylölt vetélytársával nem akart együtt m ködni
és e miatt folyton halasztotta az elnyomulást. Báthori ekkor arra törekedett,
hogy a Dunán élelmi és hadiszereket juttasson Nándorfehérvárba. Ebben azon-
ban megakadályozta t a naszádosok fegyelmezetlensége, a kik. miután hátrálé-
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[V. István.

(A bécsi képes krónikából i
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Mária királyn.

(A Tiírúczi krónikából.)

V. 1 r-t \ áii pecsétje
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Zsigmond király.

(A Túróczi krónikából.)
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kos zsoldjukat nem kapták meg, egyszeren megszöktek. A naszádosok szét-

z ül lése miatt a nádor és a király környezete Révait okolta, a kit ezért II. Lajos
király megfosztott állásától s helyébe Báthori Endrét nevezte ki. Végre nagy
ügygyel-bajjal sikerült Futaknál három hajót élelmiszerekkel megrakni, de
mire ezek elindultak volna, Nándorfehérvár aug. 29-én elesett. (Szerémi György
emlékiratai 93. — Veráncz munkái II. 18. 183.)

Nándorfeihérvár elestének hírére a király Drágffi Jánost küldte Péterváradra Nandortohér-

(t. i. a mai jvdékh elyén feküdt Ó-Péterváradra), hogy a nádort Budára hívja

a további teendk megbeszélése végett. A nádor átadván a Péterváradnál hágj i >1 1

sereg fölötti vezérletet Drágffi Jánosnak, nyomban Báthára sietett. Bár
ott a táborban elhatározták, hogy Nándorfehérvárt egyesült ervel vissza-

foglalják, de a király a további támadásról lemondott és októberben elbocsátotta,

seregét.

Nándorfehérvár eleste után az ország elrse és a naszádosok fállomás-
helye Pétervárad lett, a hova a naszádosok az elesett várak alatti kikötkbl
menekültek. E fontos vár védelmét a király Imreffi Mihály bácsi fispánra és a
bácsi vár parancsnokára ruházta, a ki Frangepán Gergely halála óta (1520)

Bács vármegyét kormányozta. Imreffi Péterváradra tette át székhelyét, a hol

fényes, nagy háztartása volt, melyrl egy 1522. évi számadás nyújt felvüági «Í1 ást;

Imreffi nem sokáig maradt meg e fontos állásban.

Nándorfehérvár eleste — úgy látszik — nagy hatással volt a királyra,

mert ez id óta mégis több gondott kezdett fordítani az ország védelmére. így
Titelbe 200 gyalogost küldött, (Katona: Hist. Crit. XIX. 364.) majd a Nándor-
fehérvár feladása miatt jószágvesztésre itélt Török Bálintnak megkegyelmezvén,
t Szabadka kapitányának nevezte ki.

E válságos idkben, midn a török már Bácska szomszédságában volt, a
v^,°™é!í

köznemesség figyelembe Tomori Pálra irányúit, a ki ekkor az újlaki (üloki) Küzdelmek.

ferencz-rendü zárdában tartózkodott. A király, a közóhajnak engedve, az 1522.

év végén Tomori Pált kalocsai érsekké és bácsi fispánná nevezte ki, az 1523. évi

országgylés pedig a végvidék fkapitányává tette meg. Tomori székhelyét

Bácsról Péterváradra tette át és maga mellé vévén Batthyány Györgyöt, Péter-

várad parancsnokát (1523), mindent elkövetett, hogy ketts feladatának mél-

tóan megfeleljen. így a fkapitányi hadnak, bár mindössze csak 300 gyalogosból,

500 lovasból és 1000 naszádosból állott, mégis gyarkran sikerült megakadályoznia
a néha egészen Péterváradig portyázó törökök pusztításait. (Érdújhelyi Meny-
hért : Újvidék tört. — Századok 1881. évf. 379.)

Tomori tevékenységét azonban nagyon megbénította az a körülmény, hogy
az udvartól nem kapott elegend pénzt Pétervárad felszerelésére és katonái

eltartására. így történt, hogy a naszádosok már több hónap óta nem
kapván meg zsoldjukat, miután megbízottaik ez ügyben Budán is hiába jártak,

1525 jan. elején újra lázongani kezeltek. Erre Tomori jan. 14-én felment Budára,

hogy nagy felelsséggel járó tisztérl lemondjon. A pápai követek azonban kiesz-

közölték, hogy a kincstárból Tomori hadainak zsoldhátrálékára 13.000 forintot

fizessenek ki, st a pápai segélypénzekbl még 300 gyalogost is fogadtak fel

számára. Tomori ekkor visszavonván lemondását, febr. hó 2-án visszatért Péter-

váradra. (Millenn. Tört. IV. 456.)

A fnemesség és a köznemesség azonban a helyett, hogy az ország védel-

mére gondolt volna, még az 1525. évi rákosi és hatvani országgyléseken is foly-

tatta gyilkos pártküzdelmeit.

Az 1525. évfolyamán a péterváradi rség ismét nem kapott zsoldot, mire

a katonaság egy része felmondta az engedelmességet és odahagyta a várat. Pedig

ekkor már a törökök betörtek a mai Bács-Bodrog vármegye területére is. 1525-ben

egy török csapat átkelvén a Dunán, Titelt fölgyújtotta és a városból több száz

foglyot hajtott el. St 1526. év els napjaiban híre járt, hogy Báli bég, Nándor-

fehérvár parancsnoka, Péterváradot készül megtámadni. Miután Tomori hasz-

talan sürgette a segítséget, az 1526. évels napjaiban ismét Budára ment és másod-

ízben is lemondott fkapitányi tisztérl ; de a pápai követek közbenjárására

újra elvállalta Pétervárad felszerelését . Márczius végén Budáról Kalocv

ment, hol a húsvéti ünnepeket akarta tölteni. Itt április 9-én arról értesült.

hogy a naszádosok, miután 14 havi zsoldjukat nem kapták meg, beváltották

fenyegetésüket és szétoszlottak.

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bács-Bodrog vármegye, n.
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>pap leikél kéte - elhatározta, hogy összes

méltóságairól lemond, midn hírül hozták neki. hogy Szülejmán szultán elindull
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sekben fellkerekedel - áldozatkészség, április I

a hol elhatározták, hogj Pél rváradol hirtelen m
Pót« rváradon \ an, ho\ á épen jókoi

a vidék lakosait, a kik az els vészhírekre

osl . 200 hu
pott, a király pedig 25.000 forintol bocsátót! rendelkezésére.

11/. azonban csakhamar elfogyott. Tomori újból

lyi udvarba, de követél június

losok parancsnoka ellenben (június végén) a széki

i kincsek beolvasztásából nyerend pénzre kapott utalványt.

Június második felében a kii mácsban az a terv merüli fel,

romori a töröknek I való föltartóztatására ti rletet.

• lé futárokat küldtek szét, meghagyván a furaknak és a várme-
i-

; ....- Tomori tábo nban csak Török Bálint, Szabadka
földesura, Báskai Balázs, a szekszárdi apái és a boszniai püspök jelentek meg
csapataikkal Vásáros-Váradon, kívülük még az esztergomi érsek, az esztergomi
káptalan és a pécsi püspök küldötl néhány száz fegyverest. Tomori Péterváradon

--'.állását : a várat jókarba helyezte, az elszéledi naszádosokai
összegyjtötte, úgy hogy körülbelül ezren lehettek.

Arra a hirrr. hogy Szulejmán hada már Nándorfehérvár alatl táboroz,

a dunamelléki parasztság a Maroson búbra meneküli ; ide jöttek, mint azl

Tomorinak július 15-én kell levelébl tudjuk. — a szerbek is. a kik már elbb
a Szerémségbl Futakra költöztek.

Június második felében Tomori a, budai haditanácstól azl a/, utasítási nyerte,

hogj ne zárkózzék be Péterváradra, hanem a vár közelében üssön tábort. Tomori
ekkor Pétervárad parancsnokságai a vitéz Alapi Györgyre hízta, maga pedig
július els napjaiban seregének egy részét átszállíttatván a Dunán, a vasáros-

VáradnáltáborozóTörök Bálint, Ráskai Balázs, a szekszárdi apái ésa boszniai püs-
pök hadaihoz csatlakozott és itt elsánczolta magát. Serege, melyet még a királytól

kapott 10.000 aranyon felfegyverzett pórokkal kiegészített, 4000 emberbl állott.

Ibrahim nagyvezér, a Dunán jelentékeny vízi hadertl kísérve, július 12-én

érkezett Pétervárad alá, s a vár ellen július 15-én általános rohamot intézett.

makkor a sajkások megtámadták a török hajóhadat, melyet Tomorinak
a Duna partjain felállított serege is támogatott. Miután a török hajóhad csúfos

vereséget szenvedett, Ibrahim másnap (július 16-án) nagy seregei tétetett át

a Duna túlsó partjára. A küzdelem e napon szárazon és vízen alkonyatig tartott,

a nélkül, hogy bármelyik fél is valamely elnyt tudott volna kivívni.

Tomori ekkor az urakkal és a csapatok vezéreivel tanácsot tartott és elha-

tározták, hogy miután a törökök túkiyomó erejével nem tudnak megküzdeni,
bevárják a királytól kérend csegédcsapatok megérkezését és ekkor kísérletet

tesznek Pétervárad felszabadítására. De mivel a király a kért 1000 fnyi segéd-

csapatot nem küldhette el, Tomori megkezdte a visszavonulást és a Duna mentén
egész Bácsig hátrált, útközben folyton barczolva a török portyázókkal, a kik
ekkor már egész Bács vármegyét keresztül-kasul pusztították.

Ezalatt a magára hagyott péterváradi rség, mely július 17-én újabb ro-

hamot vert vissza, nagyon szorongatott helyzetbe került. Kavülrl segít -

nem kapván, számuk annyira megfog3rott, hogy júbus 28-án az egész örségbl
csak már 90 ember volt életben, a kik azután szabad elvonulás feltétele alatt

a várat feladták. Tomori Bácsbóla boszniai püspököt küldte akirálykoz, de mivel
segítség nem érkezett, felszedte táborát, és Külldnél (Kollut) átkelvén a Dunán,
Báthánál csatlakozott a király seregéhez, mely augusztus 24-én indult el Tolnáról,

hogy onnan a mohácsi csatatérre vonuljon.
Pétervárad eleste után a dunai naszádosoknak sikerit megakadályozni

a török hadaknak átkelését a Dunán. Ugyancsak a naszádosok fedezték Tomori
visszavonulási útját is. a kinek Bácsból való távozásával a magyar hajóhad
Gombosnál foglalt állást. Itt szintén egészen augusztus 6-ig fel tudta tartóz-

tatni a török hajóhadat, a mikor a király a mohácsi révbe rendelte a
naszádosokat.



Bács-Bodrog vármegye története. 83

Szulejmán hadával július 28-án érkezett Pétervárad alá, honnan Mohácsra A
ment. Az augusztus 29-én vívotl szerencsétlen mohácsi csatában Tomori életéi
vesztette és vele együtt elesett a Bessenyei [stván által ha Ll

bodrogi nemesség színe-virága is. Az L526. év augusztus 29-ike hosszú évszáza-
dokmunkáját semmisítette meg.E nappal befejezdik hazánk középkori története,
de ugyancsakegyászos emlékezet napon kezddik" a pusztulás szomorú korszaka
is e vármegye történetében. (Katona : Ilist. Crit. XIX. 369. XIX. 664. [stván-
ffv Lib. VTH. 74. — Századok 1881. 725, Szentkláray .1. i. m. 94. Millen
Tört. IV. .501. — Évkönyv III. 1.)

4. Mveldési viszonyok a középkorban.

Lakis, foglalkozás, életmód.

A honfoglalás után, a vezérek korában a magyarok folytatták régi életmód- szUárd lakások

jukataDunaésTisza közén. A kereszténység felvétele után is áig nomád ésváraképi-

életet éltek s jobbára állattenyésztéssel, halászattal és vadas
I dalkoztak.

Különösen a Tisza mentén, a halászat volt a magyarok ffoglalkozása, a kik vá-
rosokban nem szívesen laktak, hanem még századokon át is künn a szabad

itt, sátrak alatt tanyáztak. Ez a szokás még a XII. században is meg volt.

Ezt Ottó, freisingeni püspök feljegyzése is bizonyítja, a ki, midn III. Konrád
császár kíséretében a keresztes hadakkal hazánkban megfordult (1147). érdekes
tapasztalatként jegyezte fel, hogy a magyarok igen kedvelik a szabadban való
tanyázást, mert a városok lakossága még nyáron és szkor is jobbára sátrak
alatt lakik. (Pertz : Monumenta Germaniae XX. 369.)

A tatárjárásig a vármegye területén csupán a két királyi várnak. Báes és
Bodrognak volt némileg erdítvény-jellege és ezek oltalma alatt húzódtak meg
nemcsak a várjobbágyok, hanem a békés foglalkozást z iparosok és mester-
emberek is. Bácsnak már a XI. század második felében nagy jelentséget adott az
a körülmény, hogy Szent László király a kalocsai érsek székhelyét 1094-ben
Bácsra tette át. Ez a helység maradt is az érseki székhely az egész középkorban.
Az els érsek, a ki Bácsott székelt, Fábián volt. A tatárjárás eltti korszakból
csak egy várkastélyról van tudomásunk. Ez a mai Újvidék helyén emelkedett.
Gyré fia Péter (Petur). Gertrúd királyné gyilkosának tulajdona volt, és róla
váraljának, késbb Vásáros-Váradnak nevezték. E várkastély, vagy mint az
1237. évi oklevél mondja : palota, tulajdonképen vízivár volt, melyet félkörben
a Duna vett körül és másoldalról átlábolhatlan mocsarak védtek. Petur ki-

végeztetése után a koronára szállott.

A tatárjárás után a védelem ráutalta az országot a várak építésére. A pápa
felszólította a fpapokat, hogy székhelyeiken várakat építsenek. Ekkor épült
a bácsi és a titeli vár is. Szabadkát valószínleg IV. Béla király ersítette meg
földsánczokkal és telepítette be szabad jobbágyokkal. Vára azonban csak a
Hunyadiak korában épült, messze földrl idehozott vaskos, fejtett sziklak vekbl.
Midn a szabadkai várat a XVIII. század közepén templommá alakították át,

e sziklakövekbl sokat magánházak alapjának építéséhez használtak fel.

Az Anjouk és a Hunyadiak korában már javában folyt az ország déli ré-

szének végvárakkal való megersítése. Különösen Zsigmond osztogatott sren
híveinek várépítési szabadalmakat, melyek miatt idvel tömérdek viszály tá-

madt. Az egyes hatalmas furak ily várakból szabadon garázdálkodtak.
1332—51 között épült a Duna jobbpartján emelked Kopasz hegyen a

mai Pétervárad. 1401-ben Zsigmond Báthmonostori Tttös Lászlónak adott

várépítésre engedélyt, a ki ekkor építette Szembécs várát, mely miatt azonban
Szekcsi Herczeg Péterrel hosszas viszályba keveredett. (Csánki Dezs i. m. II. 189.)

1469-ben Czobor János királyi udvarnok és testvére nyert Mátyás királytól

várépítési engedélyt Czobor-Szent-Mihálv területén, mely engedélyt 1473-ban

a király megújította. Valószínleg ezt a váracsot használták fel a törökök a

hódoltság idejében és tették a zombori nahije középpontjává.
Várszerleg megersített helyek voltak még a vármegye területén : Büki,

(ma Dunabökény), Zelind, (Plávna körül) Barthán, (ma Bortány puszta ilonos-

szeg határában) Váralja, (Szond körül a Duna mellett) Futak, Vásáros-Várad,

Kulud (Külld), Daut (Dávod), Báthmonostor .



M Bodrog várn börb n.-t.

Mi r (, MiK' kök támadásai mar nagyon veszedelmesekké Lettek, a vár
kr<». megyei nemesek igyekeztek családjaikal és drágaságaikai biztonságba helyezni.

\ Kinek nem voll elég vagyona, bgj várai építsen, az Bács várában hé al

ül. i'\ L518-ban kelt oklevél szerint számos magán
ház voll Bács várában, melyeknek jó használ vették az 1514. évi pórlázadás
alkalmával is. A vármegye területén a legjelentékenyebb helység Bács volt,

melj mára XIV. század közepén városi joggal bírl Ennek legrégibb emléke
egj 1342 ben kell oklevél, mely szerinl Bá (civitas de Baob) tartozik
:;.". márkái beváltania L351 Bzept. 24-én, a Bács, Szerem és Valkó vármegyék
közgylésébl kiadotl oklevélben is jelezve van, hogy a közgylési Bács város

lében prope oivitatem Baohiensem — tartottak meg. Mátyás király egy
1462-ben kell oklevélben Bácsba országgylési hirdel és Hársul oppidumnak
mondja, Bácsnak már 1433-ban voll országos vásártartási joga. Az ebben az

évben tartotl országos vásár alkalmával valaki hamis pénzt hozotl forga-

lomli.i. Bács város eredetileg a kalocsai érsekbirtoka volt; 1494 benabácsi káp-

talan városának mondják. A városi tanács legrégibb kiadványa 1507-bl maradi
ránk. Ez az oklevél a város adóslevele, melj szerinl egy budai zsidótól 340
arany forintot veti kölcsön. Az adóslevél a város pecsétjével is el van látva és

rajta egy várbástya Látható e körirattal: „Civitas Bach."

Báoei vAr.isok. Az egykori Bács vármegye területén még a következ városi jelleg hely-

ségek voltak a középkorban: Arnat (Arnati), milyet l.'üil-lini Bodrog vár

megyéhez. I.">(i3-l>an Bácslioz számítottak : vásárjoga volt és a kalocsai érsek

földesurasága al;i tartozott . Peri*, Báestól éjszakra., a mai Hódság és Keresztúr

irányában feküdt. 1486-ban oppidumnak városnak — mondják és ugyan-

ekkor Bács vármegye törvénykezési helye is volt. — Fonó, Szond tájékán feküdt.

1458-ban szintén oppidumnak írják az oklevelek. Libben az évben Mátyás király

elfoglaltatta s a kincstári birtokokhoz csatolta. Vámhely is volt. — Futak, l 156,

1464 és 14S7-ben kelt oklevelek szerint oppidum, vagyis város volt. A XV.
század elejétl kezdve a Garaiaké, késbb, 1487-ben, Corvin Jánosi'' volt. Vásárai

messze földön híresek voltak, hova a Dunán a Fekete-tengerrl is eljöttek az

idegenkereskedk árúikkal. 1497-ben Izdenczi Benedek, felhasználva II. Ulászló

erélytelen uralmát, Futakon harminczadhelyet állított fel. — Gyála, Vízigyála,

kétségkívül a Duna mentén, Cséb és Kiszáes vidékén feküdt. 1482-ben az okleve-

lek oppidumnak írják : ugyanekkor említik vásárjogát is. — Kisdivásárhely, a

Duna mentén, Tiieliv. ti (Tüdrévtl) nyugatra, mint a neve is mutatja, vásár-

tartó hely. .1465-ben oppidumnak mondják, ekkor a Maróthiak birtoka. — Pa-
raszti, 1486-ban Nagylucsei Orbán gyri püspök és kincstartó közbenjárására

heti és országos vásárjogot nyert. — Pest. a Duna mentén, Illókkal szemben.

1486-ban oppidumnak írják, ekkor Újlaki Lrincz birtoka volt. — Szond, Bács
vármegye egyik legjelentékenyebb helysége. Piaczát már az 1231. évi oklevél

említi. 1361-ben a királyné birtoka. Nagy Lajos király 1382-ben vámjával együtt

az óbudai apáczáknak adja. Midn 1394-ben a csázmai káptalan III. Béla király

határjáró levelét átírta, Szondot oppidumnak mondja. 1406-ban kelt oklevélben

szintén oppidiumnak, 1448-ban civitasnak mondatik. Kiváltságai révén fleg a
XV. században számos iparos telepedett le Szondon. Tán egész Bács vármegyében
itt volt a legtöbb iparos. 1434-ben egy Gallus nev mészáros mester itt kórházat

és szegényházat alapított. 1448-ból való az itteni csizmadiák czéhszábálya is.

Vásárai híresek voltak. 1449-ben még Esztergomból is eljöttek a vásárjaira.

Viszont a szondi iparosok és kereskedk is eljártak az egész országba a vásárokra.

1456-ban a város lakosai menedéklevelet nyernek, hogy országszerte szabadon

járhassanak. A város tisztikaráról Mátyás királynak egy 1459-ben kelt oklevele

emlékezik meg. A király az itteni tisztikart zsarolásai miatt elcsapván, 1459-ben

a városnak szabad tisztújításra ád engedélyt. 1466-ban királyi sókamara-hivatal

is volt Szondon. A város lakosai kiváltságaikat az egész középkoron át meg-
rizték. Midn Imreffi Mihály, a kalocsai érseki javak igazgatója és bácsi fispán

Szond helység lakosait kiváltságaiban háborgatta (1521), a király rendeletet inté-

zett Imreffihez, a melyben meghagyta, hogy a város lakosaival szemben, régi

kiváltságaik alapján járjon el és ket oly szolgálmányokkal ne terhelje, melyek

alól fel vannak mentve. — Telek a mai Pacsér és Csonoplya vidékén feküdt.

1494-ben oppidumnak mondják; ekkor a Vingárti Geréb család birtoka volt.

(Csánki Dezs i. m. II. 136. — Zichy okmt. IV. 468. — Gr. Sztáray okit. II. 302.
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Évkönyv X. 55. XVI. 51). — Titel. Egyike a vármegye legrégibb helységeinek.
Egy L480-ban kelt oklevél szerint városi kiváltságokkal bírt (Civitas Tituliensis).— Vásáros-Várad. Neve utánitélve, szintén vásárjoga volt. Azok közé a hely-

piaczat es az itteni révet is em-
líti. Vásárai az egész középkorban nevezetesek voltak. Veráncz 1521-ben Ö-Péter-
váradjának nevezi. — Vaskapu. A mai Cséb környékén

; a kalocsai érseké volt.
1461-ben városi jelleggel (oppidum) bírt. 1491-ben kelt oklevél azonban csak
possessionak nevezi. A XV. század második felében, csere útján, a Garaiak és
a Kishorváthok birtokába jutott, de 1491-ben II. Ulászló király tlük elvette és
1491—1494 között az érseknek adta; 1505—1507-ben azonban ismét a Garai
Báninak tulajdonában találjuk.

A hajdani Bodrog vármegye területén, a középkorban, hosszabb vagy rövi-
debb ideig, a következ helységeknek volt városi kiváltságuk: Apáthi. Egy
1407-ben kelt oklevél oppidumnak mondja. Polgárai egy XV. század végérl
kelt oklevélben szerepelnek. Városi kiváltságait az egész középkorban megtartotta.
A kalocsai érsek birtoka volt. — Baja. Már a XV. század elején volt vásárjo°-a.
1406-ban Tttös László panaszt emel a bátai apát ellen, mert ennek Szeremlyén
lakó tisztjei, Tttösnek 13 falujából a bajai vásárra tartó jobbágyait elfogták és
Szeremlyénbe hajtották. -— Bátmonostora. Hetivásárait már 1340-ben említik.
1466, 14S2. és 1495-ben kelt oklevelek oppidumnak írják. — Bodrog. A hasonnev
vármegye székvárosa és legélénkebb forgalmú helye volt a középkorban. srégi
város. Vásár- és vámjogát, valamint a dunai révet, továbbá az ottani halastavakat
és halásztanyákat még Szent László király adta a szentmártoni apátságnak.
Ez adományt II. Endre király 1213-ban megersítette, a bodrogi ispán azonban
az apátságtól a vám-, rév- és a vásárjövedelmeket önhatalnnlag elvonta; csak III.

Honorius pápa erélyes sürgetésére nyerte vissza az apátság itteni birtokait 1 226-ban.
A vásárjogot még Róbert Károly király a Héder nemzetségbl származott Szek-
csi Herczeg Péternek adományozta, a ki 1351-ben a vásárokat Daut (Dávod)
nev birtokára akarta áttelepíteni. Az 1341—1351. évi oklevelek civitasnak,
1408, 1468 és 1483-ban oppidumnak írják. Az 1522. évi dézsmalajstrom szerint

147 adózó lakosa volt, a kik, nevük után Ítélve, mind magyarok voltak. Bod-
Tog már a XIV. század közepén elvesztette erd jellegét. Várai 330-on túl márnem
szerepel. Valószínleg a Duna áradásai tették tönkre a várost is, mely a XV. század
elejétl kezdve mindegyre veszít jelentségébl, bár városi jellegét az egész közép-
korban megtartotta. Bodrog fhelye, ez idtl kezdve, Háj-Szent-Lrincz lett.—
Háj-Szent-Lórincz 1408-ban városi jelleggel bírt s egyúttal törvénykezési székhely
is volt. Vásárait egy 1480-ban kelt oklevél említi ; földesura a Szent Lrincz tisz-

teletére szentelt premontrei prépostság volt. — Madaras. Egy 1439-ben kelt

•oklevél oppidumnak nevezi ; ekor Ozorai Pipo birtoka volt. 1466-ban szintén
oppidumnak (városnak) mondják. Az 1520. évi adólajstrom szerint Csongrád
vármegyéhez tartozott. — Szabadka. Els adatunk e helységrl Bodrog várme-
gyének 1391-ben kelt oklevelében van. Egy 1428-ban kelt oklevél, alkalmasint
tévesen, oppidumnak nevezi (Zsélyi levéltár). Városi joga ekkor még nem volt,

de mint az 1429-ben kelt oklevélbl látjuk, királyi szabad helység volt, melynek
lakosai hospites et incolae regales de Zabatka, 1429 szeptember 5-én Madarason
Hédervári Lrincz flovászmester és a jászkúnok bírája eltt a vastoroki job-

bágyokkal egyezségre lépnek és az egymás ellen elkövetett hatalmaskodásokat
kölcsönösen megbocsátják egymásnak. Ekkor a helységet Káthai Mihály, a
kunok ispánja kezén találjuk. A helység lakosai tettek is lépéseket a városi

kiváltságok elnyerésére, de úgy látszik, siker nélkül. Szemlém Gábor deák, Zsig-

mond király jegyzje, gyártott nekik egy hamis kiváltságlevelet . melyet az < »rszá

g

rendéi 1448-ban érvénytelennek nyilvánítottak és szerzjét máglyahalállal bün-
tették. Szabadka 1439-ig királyi birtok volt. Albert király azonban 1439 május
29-én Szabadkát. Madarast, Tavankútat és Halast Hunyadi Jánosnak adta
zálogba. Mátyás király 1464 szeptember 7-én Szabadkát Pongrácz János erdélyi

vajdának adta jutalmul, hadi érdemeiért. Ekkor már városi kiváltságokkal bírt.

1501 deczember 8-án Szabadka, az oppelni herczegségért cserélje. Corvin János
birtokába jutott. Corvin János 1504-ben Szabadkát Török Imrének, valamint
Miklós és Bálint gyermekeinek, továbbá Török Imre nvéreinek adu. György
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Törvénykezés,

brandenbu nül vevón Corvin János ö Dörök Imréi Szabadka
birtokában háh Di Dorök [mre 1519-ben «

i
j adománylevelel esz-

közölvén ki S Futakra, a váró egész a török hódoltságig meg-
maradt az Enyingi Török család birto remle,Pes1

várra Duna mentén), i i n 7 b al bírt. I f ' ; « ; banoppidum-
nak mondj

i

mkút. 1439-ben oppidumnak. városnak írják, 1439 1499-

l>rn Bodro I pármegyéhez tartozott. jfalu,a maiZombor,
'.

i hol Bács.hol Bodroghoz, de inkább Bácshoz
lunak is nevi stéh i 382 ti ki zd\ e az ób lai

Hetii i l-] i volt. Hetivi
j

ról 1498 ban is van említés,

ibor Imre és Márton peri indítanak az óbudai Uen, meri

jobbi i • ron elfogták. Szent-György, a mai Zombortól délre

feküdt, Bács és Bodrog vánni [450-ben a Maróthiak birtoka,

1477-ben oppidumnak aevezik, késbb a n örgyi és a bazini grófoké Lett,

a ki k 1486-barj a kalocsai káptalannal pereskednek miatta, l • »
l T ben a kalo

káptalané, de ekkorra már elvi rosi jel] Csánki Dezs: i. m. II.

L91. Zichj Okmt. V. 506. [ványi [stván : Szabadka tört. I. 40. Zsilinszky

Mihály : Csongrád várm. tört. I. 88. Századok 1881. 582 -83.)

i gykori Csongrád vármegyéhez tartozó területen a következ uevezete-

sebb helységek voltak a középkorban: Adorján (Fels Adrián) a mai Magyar-
kanizsa határához tartozó puszta. Közelében voll a Gyékéntó aev halastó.

(Anjouk. Okmt. III. i'l l.) Az óbudai apáczák birtoka, kiknek Zsigmond 140<i -ban

hetivásár tartására adott < ri^i<b']\ i .
1340- ti -ben Bodrog, késbb Csongrád

vármegyéhez tartozott. — Oyörgyt (a mai Györgyén puszta) L462-ben, midn
Mátyás király anyjának adja, mezváros és egj uradalom középpontja volt.

Késbb Mátyás Székely János vránai perjelnek adományozta. Ennek halála után,

1468-ban, azonban ismét anyjának udvartartására adta. — Révkanizsa (a mai
Magyarkanizsa). 1401-ben a Csákiak nyerik adományul Zsigmond királytól.

] 128-ban vámszed és vásáros helykén! szerepel. — Zenta. 1247-ben neve
Zyntliarew alakban fordul el s a Csanád nembeli Kelenienös ispán fiának, Pong-
rácznak a birtoka. E helység azonban a Tisza balpartján épült. Az ennek átelle-

nében, a Tisza innens partján keletkezett Zenta falu 1367-ben a budai káptalan
birtoka volt. A káptalan azonban a rév- és a vámszabadalmak dolgában Szeded

városával gyakran összeütközésbe került, miért azután a káptalan több ízben

ki: .
rlttct tett, ho.;v a k:/s; _ részére kiváltságlevelet eszközöljön ki II. Ulászló

király teljesítvén a káptalannak, mint a község földesurának kérelmét, 1506
február 1-én kelt oklevelével Zenta községet városi rangra emelte és annak a
következ czímeres pecsétet adományozta : Kerek paizsban Szent Péter két

kulcsa, kereszt alakban egymásra téve. ennek mindegyik végénél egy-egy kecsege

hal, fejeikkel egymásnak ellentétesen állítva, a kulcsok fölött egy virágzó kalász.

A pecsétel e körirattal látta el : Sigillum Civitatis Zyntha. Egyúttal megengedte,
hogy a helységaveres pecsétet használhassa, mely csak a városok kiváltsága volt,

s felruházta mindama szabadalmakkal, a melyekkel addig a szomszédos Szeged
városa bírt. (Bács-Bodrog vármegye egyetemes monographiája I. 99, hol az okle-

vél szövege magyar fordításban is közölve van. Csánki Dezs i. m. I. 678. Zsilinszky

Mihály i. m. I. 87. 145. Évkönyv VI. 188.) Zentán ekkor már több iparos tartóz-

kodott. A budai káptalan 1513 május 15-én a Zentai csizmadia-czéhet a szegedi

csizmadiák szabályaival ruházta fel, továbbá megengedte, hogy a zentai szabó-

czéh a szegedi szabók szabadalmaival és kedvezményeivel élhessen. (Tört. Tár
XII. 78—79.) A lakosság ffoglalkozása els sorban a földmívelés és az állattenyész-

tés volt.

A nagy uradalmak alakulásával, a fpapi és a fúri birtokokat tiszttartók,

gazdatisztek igazgatták, a kik azonban hatalmaskodásaikkal sok panaszra szol-

gáltattak okot. Így például 1350 július 24-én Bodrog vármegye alispánja és

szolgabírái a kalocsai érsek apáti tisztje. Fekete Nagy János ellen emeltek

panaszt, hogy Csitári Lrincz fia kaszásait megsebezte és birtokain hatalmas-

kodott (Zichy Okmt. II. 440). 1407-ben Bátmonostori Tttös László emel panaszt

a bátai apátnak szeremlyéni tisztjei ellen, a kik vásárra men jobbágyait el-

fogták. 1419-ben Zsigmond király Pál bátai apátot, ennek szeremlyéni tisztjeit

és jobbágyait megidézteti Bátmonostori Tttös László özvegye és fiának kárára

elkövetett hatalmaskodások ügyében. (Zichy Okmt. VI. 542) Káthai Mihály
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kún ispánnak, a ki 1 129 ben Szabadkát bírta, ott négy tisztje vóíi : Mez Pét

Pauli János, Mihály és Péter. Ezek az l 129 szeptember 5-én keli egyezséglevélben
is elfordulnak. Az óbudai apáczák Vastorok nev falujál l 199 b

megszökött Havas Demeter tiszttartó gondozta, a kinek közbenjárására II.

Ulászló a kun kapitányoknak megtiltotta, hogy az apáczák birtokára szökött kun
jobbágyokai erszakosan visszatérítsék. (Zsilinszky Mihály i. m. 131.) A budai
káptalan zentai gazdaságában 151(3 eltt Hártyáin Máté kanonok volt

sági felügyel és líadnai Kis Péter a gazdatiszt. Az 1516. évben a káptalan kül-

dött ki kebelébl tagokat a gazdaság vezetésére.

A földmívelésen kívül, különösen a haltenyésztés virágzott. Már az elzd oazdáikodás.

fejezetekben is számos halászi') helyrl, halastóról emlékeztünk meg. A halastavak
miatt folyó perek is nagy számban fordulnak el Bács és Bodrog vármegyékben.
Így a többi között a titeli káptalan és az óbudai apáczák között a Szond
fölötti dunai halásztanyák miatt csaknem egy századon át (1389-tl liSI-ig)

folyt a per.

A Tisza melléke erdkben szegény volt, de Bodrot; vármegyében számos
erdbirtokról emlékeznek meg az oklevelek, így Tóti és Megyer helységeknél
1347-ben euy Aezélos nev erd, Hölgytelek nev helységben 1373-ban a Becseiek
négy erdeje. Jánosi helység határában (ma Jánoshalma) 1483-ban egy Sziget
nev erd, Pongrácz helységben 1511-ben említtetik egy erd, Zaka helységben
1512-ben egy Nyara (Nyíres) erd volt. (Bács Bodrog várm. monogr. I. 1 3 1 .

|

Az alföldi síkon különösen a lótenyésztés virágzott. A nagyszámú lótenyészt-
helyek közül említést érdemel a Bátmonostori Tttös László katymári ménese
(1393). A bácsi lovak nagy értékét az is mutatja, hogy midn 1494-ben II. Ulászló
országos körútján Bácsba ellátogatott, Bács vármegj^e nemessége lovakat
ajándékozott a királynak, a ki az ajándéklovakat Péterváradon vette át.

Az építészet a XIII. század második felétl kezdve, vagyis a tatárjárás Építészet,

utáni idben nagy fejldésnek indult a vármegye területén. Ekkor kezdtek
épülni a várak, szentegyházak, nemesi kúriák és monostorok, melyeket a török
hódoltság megsemmisített ugyan, de a régi építészeti emlékek egy-egy töredéke

az ásatások alkalmával felszínre kerül, és ezek bizonyítják, hogy a vármegye
hatalmás építészeti alkotásokban nem szkölködött.

A XIII. századbeli egyházi építészet egyedüli emléke a bácsi Ferenczrendek
temploma, mely az ú. n. átmeneti ízlésben épült. (Archeológiai értés. 1870. 88.)

A kalocsai érsek bácsi székhelye a török világban szenvedett pusztítás

ellenére is megrizte hajdani fényének maradványait. A várpalota tornyának
egyik ablaka az ország czímerével van ékesítve és a tiszta renaissance-ízlés

jellegét tünteti fel. A kápolna, vagy a díszterem (lovagterem) mennyezetét
ékesít rozetta és a faldíszeknek szolgáló maradványok, melyek a XIX. század

70-es éveiben foganatosított ásatások alkalmával kerültek napfényre, a renais-

sance építési stünek oly tökéletes mvészi kivitel alkotásai, a milyeneket csak
Olaszországban találhatunk. A bácsi vár romjai között végzett ásatás alkalmával
Tomori Pál érsek czímerének töredéke is napfényre került. E vörös márványból
készült domború m élénk tanúsága a nagynev fpap mízlésének, a ki bár

csak rövid ideig viselte a fpapi méltóságot és ezalatt is szüntelen a törökök elleni

harczczal volt elfoglalva, mégis talált idt és eszközöket, hogy érseki székhelyet

helyreállítsa és a mvészeteket felkarolja. (Millenn. Tört. IV. 594.)

A fúri háztartásokról érdekes adatokat találunk Imreffi Mihály bácsi fútí háztaru^.

fispán 1522. évi bácsi és péterváradi háztartásainak havi lajstromában. Ez a

lajstrom, mely Imreffi fispán asztalára, valamint a tisztjei és cselédsége számára
szükséges bormennyiséget tünteti fel, egyúttal bepillantást enged a fispán ház-

tartásába is, mely akár egy fejedelmi udvartartással is vetekedhetett. A bácsi

várban a fispánnak két szakácsa volt, a tiszttartójának pedig egy. Asztalánál

nemes ifjak szolgáltak fel és a tiszttartójának is voltak apródjai. Mind a fis-

pánnak, mint a tiszttartónak 6—6 lovásza, egy lovászmestere, három kocsisa,

ugyanannyi nyargoncza, továbbá a királynak egy kocsisa és futára volt a várban.

A mesteremberek közül egy szabó két szolgájával, egy ács a segédjével van fel-

véve a lajstromban. A bels cselédség közül a várgondnok, egy kiosztó, kertészek

szolgáikkal, egy süt a segédjével, egy majoros, két béres, egy sütasszony,

három igás kocsis és egy kulcsár szerepel a lajtsromban. A várban naponként

7314 pint bor fogyott el.
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Péterváradon .i várórség jelentékenyen szaporította a várbeliek Bzámát.
A várörség ekkor .> huszárokon óe a gyalogságon kívül bárom mordályosból
és 16 örb] állott, A huszárok számára a tiszttartó szakácsa fzött, miga fispán
itt is, mint Báosban, kél Bzakáosol tartott a Bajái szolgálatára, Péterváradon

a mesteremberek Bzáma is jelentékenyen nagyobb volt. Eáromács, bal bognár,

kél kfaragó, kél kádár szerepelnek a lajstromban. Ezenkívül még bal ozigány,

kocsisok, lovászok, Bzekeresek, kulcsárok voltak :i várbeb' cseléd-

között. Péterváradon ekkor naponta L07 és '. pinl borra voll szükség. (É\

könyv LM

\ mohácsi vész eltl az oktatásügy az egyház kezében volt. A káptalanok

és monostorok a tudomány és mvészei megannyi bajiékai voltak, \/. brpádok
ban a vármegye területén a Legjelentékenyebb tanintézel a bácsi káptalani

iskola voll 1092 1094-tl kezdve, midn Bács letl a kalocsai érseki Bzékhely,

ácsi iskola székesegyházi iskola lett, melynek feladata elssorban a világi

papképzés volt. A bácsi székesegyházi iskolán kívül, az egyes társaskáptalanok
székhelyein, mini Ételben, Kben é Háj Széni Lrinczen is voltak iskolák,

hol a káptalani tagok végezték a tanítást. A ki káptalani iskola (a mai Begecs

melletl | azonban csak a tatárjárásig maradt fenn. mert a tatárjárás után Bános-
torba költözött át.

A káptalani iskolákon kívül, a következ monostori iskolák állottak fenn :

Bodrogmonostor. Ders, (íajdel. Bodrogsziget, Bátmonostor, Bács, Baja, Futak,
K. bol, Külld, Ozobor-Szent-Mihály és Zenta helységekben. A monostori isko-

lák els feladata a szerzetesek képzése volt, hol a grammatikát, dialektikát és

rhetorikál tanították. E tudományok együttvéve a triviiun csoportját alkották.

A quadrivium csoportjába tartozó tantárgyak, ú. m. a muzsika, arithmetáka és

asztronómia ellenben már a felsbb tanulmányok tárgyai voltak.

Bácskai itj.ik A varmegye ifjúsága korán felkereste a külföldi fiskolákat. A párisi

^temeí lemre már III. Béla. király ideje óta kezdettek a magyar ifjak járni. A Csák
nembeli Ugrón, kalocsai érsek ideküldte unokaöcscsét Ugront. a ki Parisban
12 évig tanúit. A XIII. század elején a magyar ifjúság már srn megfordult

olaszországi egyetemeken is. A vicenzai egyetemen 1209-ben Bcrthold meráni
berezeg, kalocsai érsek és bácsi ispán is megfordult. A páduai egyetemen végezte

tanulmányait a vármegye si nemzetségének sarja, a Báncza nembeli Orbász,

a ki 1264-ben pozsegai prépost volt. Külföldi egyetemen képeztette ki magát
Jakab, hájszentlrinczi prépost, korának egyik ismert orvosa (1330). A Báncza
nembeli István, elbb pozsegai prépost, majd kalocsai-bácsi érsek (1263— 12641

is külföldi egyetemen nyerte kiképeztetését .
|
Évkönyv XVIII. évf. 5874.) A X\Y.

századtól kezdve a vármegyebeli ifjúság a közelebbi bécsi, prágai és a krak-

kói egyetemeket látogatta.

Fraknói Vilmostól közzétett adatokból tudjuk, hogy a vármegyei ifjúság

körében a magasabb képzettség utáni vágyakozás mindegyre nagyobb mértékben
nyilvánult. Bács és Bodrog vármegyék ifjúsága részérl sokan keresték fel a

bécsi és a krakkói egyetemeket, st közülök többen kitüntetésekben is része-

sültek és tanári székbe is kerültek.

Fraknói Vilmos és Schrauf Károly dr. összeállításait áttanulmányozva, a

mai Bács-Bodrog vármegye területérl származott tanulók névsorát a követke-

zkben állíthatjuk össze

:

A bécsi egyetem hallgatói voltak : 1389-ben Clemes titeli énekl-kanonok.
1390-ben Xieolaus de Civitate Daut. 1401-ben Stephanus de Dawoth. 1410-ben

Nicolaus de Adrián. 1412-ben Joannes de Futag. 1413-ban Bartholomeus Stör-

mer titeli rkanonok. 1413-ban Thomas de Titulio. 1416-ban Xieolaus clericus

de Adorián. 1418-ban Stephanus de Bacia. 1418-ban Laurentius de Bodrog.
1421-ben Petrus de Futag. 1424-ben Thomas de Futag. 1425-ben Xieolaus de
Futag. 1425-ben Mihael de Bacia. 1426-ban Blasius de Bacia. 1426-ban Michael

de Drag. 1426-ban Petrus de Zond. 1426-ban Matheus de Kulled. 1427-ben
Fabianus de Bacia. 1427-ben Petrus de Futag magister. 1427-ben Philippus

de Zond. 1429-ben Paulus de Titulino. 1430-ban Magister Emericus, bácsi r-
kanonok. 1430-ban Blasius de Bacia. 1431-ben Paulus de Tytulio. 1431-ben
Joannes de Titulio. 1431-ben Michael de Futag. 1431-ben Georgius bácsi kanonok.
1432-ben Laurentius de Titulio. 1433-ban Martinus de Zond. 1435-ben Ladislaus

de Titulio. 1435-ben Laurentius de Titulio. 1437-ben Paulus de Futag. 1438-ban
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Nicolaus de Futagi. 1438-ban Ambrosius de Drag. 1439-ben Joannes de Rew-
kanisa. Gasparus de Rewkanisa. Demetrius de Rewkanisa. Ladislaus de Rew-
kanisa. 1439-ben Georgius de Czente bácsi kanonok. 1440-ben Georgius bácsi
kanonok. 1442-ben Johannes de Zeremlyen. 1445-ben Jacobus de Bachia. 1445-
ben Paulus de Bachia. 1448-ban Jacobus de Bacia, 1449-ben Joannes de Pu1
1450-ben Valentinus de Bodrog. 1421-ben Johannes de Futag. 1453-ban Georgius
de Bachia, 1456-ban Joannes Zwbwr de Feldwar nobilis. 1457-ben Nicolaus
de Arrath nobilis. 145S-ban Joh. de Czoborsenthmihal nobilis. 1461-ben Os-
valdus Galambos de Bachia, 1465-ben baccalaureatus. 1462-ben Johannes
de Zond. 1465-ben Stephanus de Bachia. 1466-ban Andreas Haz de Batinonostra.
1466-ban Michael de Bachia. 1468-ban Johannes de Baczrnonostra. 1469-ben
Clemens de Batchia. Albertus de Futag. 1472-ben Urbánus de Bodrock. Fa-
bianus de Zond. 1478-ban Philippus Czapo de Szond. 1481-ben Matheus de
Seremiien. 1486-ban Georgius de Futak. 1487-ben Philippus de Zond. Georgius
de Zeremlien. 1489-ben Johannes de Fwthak.

A krakkói egyetemen tanultak : 1488-ban Joannes de Futak. 1493—95-ben
Martinus de Zentgyergy, a kalocsai egyházmegyébl, 1495-ben baccalaurius.
1495—98-ban Joannes ex Futak. 1495-ben Elias de Fonó. 1495-ben Andreas
de Zond. 1495— 1 500-ban Joannes de Tyttel baccalaurius. 1499-ben Joannes
de Somwa. 1500-ban Georgius de Varadino Petri. 1506-ban Andreas de Syntha,
baccalaurius. 1506-ban Johannes Mohoray de Zayol. 1508-ban Andreas de
Syntha. 1508-ban Thomas de Zwborsenmihal. 1509—1511-ben Emericus de
Dalatka. 1510-ben Brictius de Nagy Kwlwdh (Külld) baccalaurius. 1511—1512-

ben Joh. de Zantho baccalaurius. 1511-ben Gallus de Warphalwa. 1511—1512-ben
Georgius de Sancto Martino. 1511—1513-ban Philippius de Szenta. 1511—1513-

ban Stephanus Pestyeny de Marthonos. 1513-ban Clemens de Apathi bacca-
laurius. 1513-ban Antonius de Kwkeszi. 1517-ben Georgius de Sancto-Martino,
1517-ben a magjrar egylet (bursa) tanácsosa, 1527-ben baccalaurius. 1517— 1519-

ben Vincentius de Paczyr. 1530-ban Petrus Fihus Davidis de Zentha. Ezek
a tanulók mind a magyar bursa tagjai voltak Krakkóban.

II. A VÁRMEGYE TÖRTÉNETEA MOHÁCSI VÉSZTL AKIEGYEZÉSIG 1525— 1867.

1. A trök hódoltság.

A mohácsi hadjárattal új korszak kezddik a vármegye történetében. Alig A magyarsá
néhány héttel a mohácsi csata után, közel három század munkájának üdvös alko- pusztulása,

tásai semmisültek meg.
A XVI. század elején a vármegye a jólét, az anyagi és szellemi fejldés ma-

gas fokán állott. Virágzó helységek és városok, gazdag monostorok, a tudomány
és mvészet megannyi otthonai, fényesen berendezett várkastélyok, jelentékeny

erdítmények hirdették mindenfelé a magyar faj uralmát. Néhány hét elegend
volt ahhoz, hogy az egykori jólét helyébe a pusztulás lépjen.

Alig hagyta el a diadalmas török had a fvárost, két héten át a vármegye
lakosai szinte élethalál-harczot vívtak a török martalóczokkal ; de az általános

félelem és csügaedés megzsibbasztotta az ellentállást és az elbb még oly népes

és vagyonos vármegye két hét alatt sivataggá, lakossága földönfutóvá lett. A
felszabadító háború befejeztéig szinte szakadatlanul folyt a küzdelem a vármegye
területén. E harczoknak els sorban a vármegye magyar népe esett áldozatul,

mely a török hódoltság alatt reámért csapásokat többé soha sem tudta kiheverni.

A mohácsi csata után (1526. augusztus 29) Szulejmán elébb Budára a szultán

tartott ; de mert ekkor még nem szándékozott Magyarországot birtokába venni, vonulása,

szeptember 20-án seregeit átszállítván a balpartra, Pestet felgyújtotta és meg-
kezdette a visszavonulást. Miután a királyi palota mkincseit hajókra rakatta,

seregét két részre osztotta, hogy a Duna-Tisza közén más-más útirányban átvo-

nulva. Péterváradnál ismét találkozzanak. Míg a török had egyik része a szultán

vezérlete alatt a Duna balpartja mellett haladt lefelé, addig a másik rész a szultán

meghitt barátja, Ibrahim nagyvezér alatt, a Tisza felé vette útját. Ibrahim nagy-

vezér hada szeptember 27-én Kecskemétet, másnap Félegyházát. 29-én Szert

kirabolván és felgyújtván, még aznap Szeged alá érkezett, hol még 30-án is rabolt

és pusztított. Szegedrl egy martalócz-csapat Szabadkát vette ostrom alá. melyet
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idamenekült nemi környékbeli nép .1 bevenyészeti lm I mögül

Ibrahim, a kii .1 török martalócz-csapatok állandóan tudósítottak Szülej-

ének mozdulatairól, Szegednél él üli no uli n m
1

Bái

alá" érkezeti
;
csakliamar felkerekedett tehát b a Tisza jobbpartján Titel Eeló

vonult, Qtközben feldúlta Kanizsát, Zent hol Eerenczrend
monostor P éri (Ada tájékán), az egykori Branl
birtol Citelt. Enni k vára bven el volt ü

1 rekkel, de az rség a török had közeledtére eszeveszetten

aelyei Ibrahim 1 n ge október 2 án kard-
i.iil elfoglalt. Titel elfoglalása magái Szülejmán1 i> meglepte, mert a

török k, jól ismervén a vár hosszabb ostromra voltak elké-

szüld ik történetírók különösen kiemelik a vár elnyös, védeti

fekvi korú török történetíró szerint, a vár falai kemónj khöz,
bási • kezethez \ oltak basonlók.

Miután Ibrahim rövid piheni tartoti ; másnap
( rad erege októbor 3-án este felé

érkezeti mi
1

!' ddal szembon fekv Üjvidék területére, az egykori
\ ároi v'áradra, hol tábort ütött. Itt várta be Szülejmén szultánnak seregét,
mely Bács fell közelgett.

A merre a török had elvonult, a megrémült nép mindenfelé elmeneküli a
félelmetes ellensi u 1 li Maguk az egykorú török történetírók is megjegyzik, hogy

reg útja néptelen vidéken, üj vott falvakon és pusztákon vitt keresz-
i ii] Szabadkái íeszámii va, sehol sem találtak ellentállásra, csupán Titelnél, talán
inkább Földvárnál, a hol egy nádas tó melleti elterül szép mezségen a török
hadszintén megállapodott. Itt DeliRadics (Radity) néhány vakmer ráczczal több
ízben megtámadta a törökök* ( s a portyázok közül mintegy .'$00— 100-at elfogott.

.\ Péterváraddal szemben fekv vidék ekkor már teljesen el volt népfele-

nedve, mivel a lakosság, - - a mint már említettük — már a péterváradi vár
elestének hírére (1526 július 28.) elmenekült innen. Így a roppant török had
élelmezése tömérdek nehézséggel járt, a mi jelentékenyen siettette a török sereg-
nek a Dunán való átkelését. Ez a szultán megérkezése után csakhamar meg is

kezddött. Szulejmán hada. miután Baját feldúlta, hol a ferenczrendüek monos-
tora, is áldozatul esett a török martalóczoknak, Bodrogmonostora felé vette
útját, melyet szintén elpusztított. Innen a szultán Bács alá vezette seregét, mely
a középkorban a vármegye egyik legnépesebb városa s legjelentékenyebb hely-
sége volt. Lakosai már a mohácsi hadjáratot megelzleg is szembeszállottak a
törökökkel, a kik közül egy martalóezcsapat Pétervárad eleste után Bácsra ment
..nyelvet fogni". Bár Bács városának lakosai— mint az egykorú török történet-

írók is kiemelik, — kemény ellentállást fejtettek ki, a várost a törökök mégis
bevették. Ekkor a lakosok egy része a ferenezrendüsk templomába menekült,
mely Dselarade török történetíró leírása szerint, akkora volt, mint egy vár. A
templomba menekülök puskákkal és elégséges lszerrel lévén ellátva, hosszabb
ideig védték magukat, de a török had ágyúi rommá ltték a templomot, mely-
nek védi mind egy szálig a romok között lelték halálukat. A török had a
városban nagyszámú foglyot szedett össze és gazdag zsákmányra tett szert.

A város környékén talált nagymennyiség juhok közül 50.000 darabot a pasa,
20.000-et pedig Iszkender Cselebi török defterdár (adószed) számára hajtottak el.

Szulejmán Bács városának füstölg romjai alól elvonulván, csakliamar új,
nem várt ellentállásra talált. A Bács és Futak közötti mocsarakban, Plávna
közelében, hevenyészett táborban ugyanis tömérdek ember keresett menedéket.
E tábort Szulejmán csak véres harezok és számos emberének halála árán tudta
bevenni (október 6-án), mert a magyarság végs kétségbeesésében a legvitézebb
elszántsággal védte magát. A szultán a nem remélt ellentálláson felbszülve,
a táborban lév népet mind felkonczoltatta, és tovább vonult Vásáros-Várad
felé, hova október 8-án érkezett. Itt már várta Ibrahim nagyvezér. Szulejmán
két napig tartózkodott Ibrahim táborában, s miután idközben a híd elkészült,

október 9-én serege megkezdte az átkelést a Dunán. Másnap a szultán is bevonult
Péterváradra, a várat kitataroztatta, abba nagyobb számú rséget helyezett el s
11-én tovább folytatta útját Szlankamén felé. Ibrahim nagyvezér még néhány
napon át Péterváradon maradt, hol divánt tartott, és miután a Palánka átellené-
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Nemzeti
királyság.

ben fekv Ilinkön (Újlak) rségei helyezett el, seregél Belgrád felé indít
Ezzel tehát a török hader kivonult a vármegye területérl.

A hadjárat borzalmai csak ekkor tntek fel igazán a maguk teljességében.

Alig három hél alatt a Duna—Tisza közén 400.000 ember pusztult el, s az elbb
oly népes és vagyonos vármegye sivataggá lett. A szultán naplója..

Kemál pasazádé török történetíró .Mohács Námé-je teljesen elénk tárják Bácska
pusztulásának szomorú képét. Maguk a török történetírók is kiemelik azt a pél-

dátlan kegyetlenséget, melylyel a hadjárat folyt. Így Kemál pasazádé a I

kezket írja : ..Szegedin városon kívül az említett vidéken, mely általánosan
Bácska megye néven ismeretes és arról híres, hogy a mennyi jelentékenyebb
ersség, vár. város, falu és mvelt föld volt. azokat az országhódító sereg egytl-
egyig elözönlötte árjával. A nyomorult magyarság szerencséjének ers gyöker
ta iát e tartományból is kitépte a fenséges pasa (t. i. Ibrahim) ers karja, ki a dics
és szerencsés szultán hatalma várának megdönthet.len bástyája."

És a török történetíró nem túloz. A magyarság fáját csakugyan gyökerestül
kiszakította e vidéken a török. A magyar lakosságot lemészárolta és a színmagyar
helységek, mintCzobor-Szent-Mihály, Borom, Szent -Márton. Szent-Miklós. Csurog
sat. annyiraelpusztultak, hogy lakosaikból még hírmondó is alig maradt. Helyökbe
idegenek telepednek le és nemsokára itt-ott feltnik egy-egy kisded gyarmat,
kevés számú házikóval. A megriadt lakosság, különösen a déli vidéken, nem is mert
többé visszatérni si lakhelyére, mert szemben a vármegyével, két. török vár
rsége tartotta rettegésben a vidéket. (Millenn. Tört. IV. 514. — Érdújhelyi
Menyhért : Újvidék Tört. 90—91. Iványi István : Szabadka Története I. 48—49.
Thúry József : Török Történetírók II. 74. 170—172. — Török Magyarkori Tört.

Emlékek I—II. Zsilinszky Mihály: Csongrád vármegye Története I. 163).

A mint a török had kivonult az országból, a nemesség, pártállása szerint,

vagy Pozsonyba, vagy a tiszai részekbe igyekezett, hogy az ország további
sorsa fell határozzon. Ekkor még senki sem volt tájékozva a törökök további
terveirl. Sokan azt hitték, a szultán Péterváradnál fog telelni, hogy az év
tavaszán újult ervel megindítsa a háborút Magyarország leigázására.

A nemzetnek az a része, mely az országot ért sok szerencsétlenségnek okát
az idegen királyok uralkodásában vélte föltalálni, most Szapolyai János vajda
körül csoportosult és egyedül a nemzeti királyság megteremtésében látta azl a
hatalmat, mely az országot szorongatott helyzetében még megmentheti. Ez a
párt október 14-én Tokajban összegylt és itt elhatározta, hogy november
5-ére Székesfehérvárra királyválasztó országgylést hív össze. A tokaji gylésen
a többek között a vármegyében birtokos Jaksics Márk, Fejéregyház és Fekete-

egyház ura is részt vett.

Ez idben az ország alsó vidékein, különösen a törökök ell a Tisza és a csemi jován.

Maros szögére menekült szerbek között, egy Csemi Jován nev ember tnt föl,

a ki vakmer fellépésével csakhamar meg tudta nyerni a népet, a mely benne
vélte megtalálni azt a férfiút, a ki az akkori fölfordult állapotok közepette a nép
üdvét elmozdítani tudja. Cserni Jovánnak eredetileg Csernajevics Nenád
volt a neve ; a Cserni jelzt a balszemétl egész a lába talpáig húzódó fekete

sávtól kapta. Foglalkozására nézve Szapolyai vajda lovásza volt, de a nép t
a szerb fejedelmi ház ivadékának tartván, czárnak nevezte, szinte babonás tiszte-

lettel vette körül és azt hitte róla, hogy csodás dolgok véghezvitelére van hivatva.

Bács-Bodrog vármegye nagy része, mint már fentebb említettük, a török

pusztítások következtében teljesen néptelenné lett. Az elmenekültek azonban

még a törökök kivonulása után sem mertek visszatérni elhagyott házi tzhelyeik-

hez, mert mindig a törökök új támadásaitól tartottak.

Jován— a fekete ember — a törökök kivonulása után csakhamar a Tisza

vidékére vezette gyülevész népét és közöttük — rnint egy teljhatalmú uralkodó
— szétosztotta az elhagyott birtokokat ; majd ezzel sem elégedvén meg, a ne-

messég birtokait is megtámadta és ezzel napról-napra jobban fenyegette

a közbiztonságot.

E közben Szapolyai János vajdát a székesfehérvári országgylés királyivá

kiáltván ki, az ország vezérférfiai egymásután mutatták be neki hódolatuk

Meghódolt Török Bálint, Szabadka akkori földesura, Imreffy Mihály, Martonosi

Pestyéni János, a kit János király késbb országbíróvá nevezett ki, továbbá

Badích Bozsich a naszádosok fkapitánya, kinek férdeme, hogy a naszádosok
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János király hívei Lettek
; sói elküldte követei! Qserni Jován is, a ki késbb sze-

mélyesen felkereste arái Budán, hogy eltte hódolatát bemutassa. A „fekete

embert" Szapolyai udvari papja. Szerem] György is melegen pártfogolta, minek
következtében Szapolyai kegyesen fogadta és Jován népének a Duna Tisza között

fekv elpusztull vidékei jelölte ki, mikénl Szerémi írja i „addesolatamterramBáos-
megye" küldte, \ is on1 Jován ez alkalommal kötelezte magái . hogj János királyi

I támogatni fogja, bi épen voll az, a ki az akkor szervez-

ked Ferdinánd-pártiak ellenében a támadó fellépési javasolta •kun.- királynak.

. . rános kiral\ hozzájárulásával még L626. é\ szén tényleg
»»i birtokába vette Báos vármegyét, mely dús mezeivel alkalmas Leteleped helyül

Ldnálkozotl a szerb jövevényeknek, a kik folyton nagyobb tömegekben Léptékei

az uratlan területet. Jován ekkor Szabadkára, Török Bálint birtokára tette át

székhelyét, a hol valóságos udvartartást, rendezett be, sut külön kincstartója

is volt. Eogy pedig a törökökkel szemben is éreztesse hatalmát, l r> i! 7 . év elején

átkelt a Dunán és merész támadás al i Ifoglalta ( Verd várát, a Száva közelében.

A bz rbek tehát kényelmesen elhelyezkedtek a vármegyében, midiin Lassan-

ként az elmenekült lakosság is vissza kezdett térni elhagyott falujába. A haza-

térk azonban meglepetéssel tapasztalták, hogy birtokaikat már a szerb jövevé-

nyek foglalták el, a kik a legkisebb hajlandóságot sem mutatták a birtokok el-

hagyására. Jován pedig azt hozván fel okul, hogy ö a birtokokat János királytól

adományban kapta, velük lehat szabadon rendelkezhetik, kereken megtagadta
az elfoglalt birtokok visszaadását. 10 miatt csakhamar mindenfell panaszok
érkeztek a királyi udvarba. A nemesek azonban hasztalan fordultak János ki-

rályhoz. Radich Bozsich naszádos fkapitány7 ugyan azt tanácsolta Szapolyainak,
hogy Jovánt és népét a Ferdinánd által elfoglalt területre küldje és ne engedje

saját híveinek birtokait pusztítani, de Jovánnak ekkor még sok pártfogója volt

az udvarnál és Szerémi György végre is kieszközölte, hogy Jován továbbra is

megtarthassa az elfoglalt területet.

János király magatartása elssorban Török Bálint elpártolását vonta maga
után, kinek birtokait, közötte Szabadkát, Jován elfoglalva tartotta. De Jován
mintegy 12.000 emberrel rendelkezett, tehát félelmetes ellenfel volt, és így
Török Bálint hasztalan követelte János királytól Szabadka visszaadását.

Török Bálint különben már az 1526. év végén vagy 1527 els napjaiban

Ferdinándhoz csatlakozott ; de nyíltan még nem szakadt el Jánostól, mert maga
Ferdinánd úgy intézkedett, hogy mindaddig, míg fegyvereseivel be nem tör az

országba, Török Bálint színleg maradjon meg János király pártján s csak akkor
vesse le az álarezot. Ez azonban nem akadályozta meg Török Bálintot abban,
hogy Szabadka visszavételét meg ne kísértse. E végbl az 1526. év utolsó, vagy
1527 els napjaiban 67 lovassal váratlanul Szabadkán termett, melyet rajta-

ütéssel szándékozott elfoglalni ; de János király már jóeleve értesítette a táma-
dásról Jovánt, a ki azt felkészülve fogadta, s így a tervezett rajtaütés nem sike-

rült. E kudarcz azonban csak újabb támadásra ösztönözte Török Bálintot.

.Mialatt Jován valahol a Délvidéken csatangolt, 300 válogatott vitézzel újból

megtámadta Szabadkát, azt bevette, az itt talált szerbeket nagyrészt lekasza-

bolta, a várost újból megersítette s oda költözvén, valóságos szigetet alkotott

János királya országrészében.

Jován ekkor, megnyoigodván Szabadka elvesztésében, Szegedre tette át

szállását, mert nem igen volt bátorsága ezzel a vakmer, tettrekész fúrral
kikezdeni ; különben ekkor már is ingadozott.

Máiia, özvegy királyné, Ferdinánd Pozsonyiban székel kormányának feje,

már 1527 eleje óta nagy tevékenységet fejtett ki, hogy János király híveit Fer-

dinánd számára megnyerje. Igyekezetének volt is foganatja. Török Bálint el-

pártolását csakhamar követték a naszádosok. Bár fkapitányuk, Radich Bozsich

mindent elkövetett, hogy megmaradjanak János király hségében, de a csábí-

tásnak csak kevesen tudtak ellentállani és így a vízi hader már az év elején

Ferdinándhoz pártolt,

cserni jován Cserni Jován, a fekete ember, már 1527 febr. elején Ferdinándhoz állott,

FCTdmindhfiz.de átpártolásáról még febr. 19-én sem volt Ferdinándnak tudomása, mert po-

zsom'i híveit ismételten utasította, hogy nyerjék meg részére a fekete embert.

így Ferdinánd megbízásából február elején elébb Bothos Máiton keresked
kereste fel Jovánt Szegeden, kinek sikerült is a hírhedt embert Ferdninánd részére
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megnyernie. Jován ekkor Török Bálintnak is békejobbot készült nyújtani

azért felkérte Bothos Mártont, hogy útközben térjen be Szabadkára s ott

ajánlja barátságát Török Bálintnak, mert mint monda, most már egy úrnak
szolgálnak. De a ggös fúr, a ki sohasem tudta megbocsátani Jovannak az á I

okozott károkat, azt válaszolta a nála tisztelg Bothosnak : „Jól van, de azért

Jován mégis az én kezem által fog meghalni."

Míg Bothos Márton lenn járt Jóváírnál, azalatt Ferdinánd még egy másik
agyafúrt ügynökét : Zalatnoki Hoberdanácz Jánost is leküldte hozzá ajándékok-
kal és egy pecsétes levélben, melyben ezt a kalandort „nagyságos úrnak" czí-

mezte, a Brankovics fejedelemségének ígéretével igyekezett t a maga részére

hódítani. Jován, hogy Ferdinándhoz való hségét bebizonyítsa, sorra pusztítani

kezdte a tiszavidéki földesurak birtokait, majd János király konstantinápolyi

követségét is elfogta és a szegedi várba záratta. Ezzel Bácska egy csapásra el-

veszett János királyra nézve. Egyfell Jován és szerbjei, másfell a naszádosok,

Szabadkán pedig Török Bálint, mindannyian Ferdinánd király pártjára állottak,

st még Hoberdanácz is lent maradt a Bácskában s t a szerbek április végén
vezérükké választották.

János király, hogy Jován hatalmát megtörje, Czibak Imre temesi fispánt
küldte ellene, a ki 1527 júl. 12-én a szögfalvi mezn vívott véres ütközetben szét-

verte a szerbek hadát. Jován maga is súlyosan megsebesült, de néhány nap múlva
sebei ellenére, összeszedte embereit és megtámadta Szegedet. A szegedi polgárok

azonban felkészülve fogadták. A támadás hevében egy Orbán nev szegedi

ember — Veráncz szerint : Vid Sebestyén — Jovánt ágyékánál keresztül ltte,

ami azután az ostrom sorsát eldöntötte. Mihelyt ugyanis a szerbek uruk elestél

látták, abba hagyták az ostromot, sietve visszavonultak és a súlyosan sebesült.

Jovánt Tornyos faluba (ma puszta a zentai határ nyugati részén) vitték, hol csak-

hamar sebeiben meg is halt.

Mikor Török Bálint a szegedi támadás sikertelenségérl és Jován megsebesü- Jován

lésérl értesült, 300 lovassal Tornyosra sietett, a szerbeket megrohanta s a súlyosan
Ieveret<s

sérült Jóváírnak (ki némely forrás szerint ekorra már kiszenvedett) fejét vétette

és azt János királynak Budára küldötte. János király nagyon örült. Jován legy-
zésének, mindenfelé örömtüzeket gyújtatott és hálaadó isteni tiszteletet tartatott,

st Török Bálintot is visszafogadta kegyeibe, a ki ekkor Budára érkezvén, a
hírhedt fekete ember legyzjeként ünnepeltette magát. Alig néhány nap múlva
azonban felérkezett Budára az a szegedi ember, a kinek a golyója Jovánt eltalálta,

mire Török Bálint, — hamissága kiderülvén, — röstelkedve eltnt Budáról, hova
csak akkor mert ismét visszatérni, mikor Ferdinánd aug. 20-án hadai élén bevo-

nult a fvárosba. (Millenn. Tört. V. 32.. 154.. 4S—49.~ Zsilinszky i. m. I. 165.

Iványi : Szabadka Tört. I. 50—54. Szmolka Szaniszló czikke Századok 1883.

évf. Czímer Károly czikke. Haditört. Közlemények 1892.)

Jován halálával János király uralnia ismét biztosítottnak látszott a Bácská-
ban, de ez az állapot csak igen rövid ideig tartott. Ferdinánd 1527 júl. 31-én az

ország határához érkezve, megkezdte az elnyomúlást az ország fvárosa felé,

hová aug. 20-án minden ellenállás nélkül bevonult. A mint Ferdinánd Budáraért.

Török Bálint az elsk közé tartozott, a kik eltte megjelentek, st késbb Ferdi-

nánd hadaihoz csatlakozva, részt vett az 1528 márcz. 8-án Szinánál vívott ütkö-

zetben is, melyben János király hada teljesen megsemmisült. 1527 végén már az

egész vármegye Ferdinándot uralta. Csak kevesen, köztük RadickBozsich, marad-
tak meg János király hségében. Még az egyháziak is Ferdinándhoz pártoltak,

mint Egrsi (Egreusi) Lrincz bácsi prépost, a kit Ferdinánd 1528 okt. 13-án

javadalmaiban megersített

.

Ferdinánd király hatalma és sikerei ellenében János király most a töröknél János király

keresett segítséget. Követe, Laszky Jeromos 1527. év végén érkezett Konstan- ^véu^uL
tinápolyba, a hol annyit elért, hogy a szultán elismerte János királyt független

uralkodónak, st 1528-ban némi segélykadat is bocsátott rendelkezésére. Ez .

segédhad 1528. év végén, Mehemed bég belgrádi parancsnok alatt, Péterváradról,

Titelen át Makóra vonult, hol a Lengyelországból visszatér János király a,

Konstantinápolyból hazaérkez követét fogadta. Mehemed bég 1529. év január

havában már ismét Bács-Bodrog vármegyében táborozott seregével, mely Bács

várát és Félegyházát árulással hatalmába kerítvén, ezzel a török eltt az út

egész Pestig megnyílt. (Millenn. Tört. V. 74.)
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\ János királylyal kötötl szövetség után Szülejmán L529 benharmádí
ii hadat hazánkba, de csak nagykéen, május 10-én indull el Konstanti

aápolyból. Míg a török sereg nagy lassúsággal közeledett, azalatt a török hajóhad
jún. 18-án Erddnél megtámadta Ferdinánd naszádosait, a k i k maj párokból és

bz rbekbl állottak és örök árban éltek egymással. így történt azután,
elárulták a magyarokat, minek következtéb hajóhad

a törökök kezébe került.

Szulejmán etl Eszék alá, honnan hadával a mohácsi
dtének híréi János kiráhj ö Becsénél átkelvén a Tiszán,

Bodro '
'

I
"-

'

i lödre utazott, hol már v&ri rá a török hajó, mely l
tével együtt átszállította a Dunán. Aug L8-án a mohácsi mezn

találkozott Szulejmánnal, mely alkalommal Frangepári Férem i érsek, Statileo

J lyi püspök. W rbczy ístván kanczellár és Bajoni Benedek is részt

vettek aszultánnal tartott tárgyal eredménytelen ostroma után a

szultán Óbudára vonult, majd október 25-ike után serege mi átvonu-
lást a pesti partra, honnan gyors menetben vonult Belgrád felé. November I i

eltt állotta török sereg 8 másnap, vagyis nov. 5-én és 6-án, Péter-

Inál már megkezdte az átkelést a dunai hídon. (Mülenn. Tört. V. 76. Tört.
\lll. 210. Szeréi mlékiratai. Veráncz munkái II. 30.)

A törökök kivonulásával Bács-Bodrog vármegye ismét János király bir-

tokába került : csupán Titel, melyrl János király v<jy 1527 márczius 5-én kelt

levelében írja, hogy török rséggel volt megrakva, Bánmonostor és Báca vára
vol1 török kézben. Bodroj mely megmaradl Szapolyai János birto-

kában, ez idtáj t Martonosi IVstyéni Gergely volt a kapitánya, a ki a várost

helyreállíttatta és kibvítette.

Pes yéni emlékét veres márványtábla rzi. mely valamikor a bodrogi vár

falába voll illesztve, s a bodrogmonostorszegi ásatások alkalmával, lSíiS-han,

a Sziga szigeten került napfényre : most a vármegyei múzeumban van. A fel-

iratot, melynek körülbelül egy harmada hiányzik, Varjú Elemér a következ-
képen egészíti ki :

COMES GREGORIUS PESTYENY
DE MARTHONOS SERENISS (IMI)

JOHANXIS REGIS HUNGÁRIÁÉ ET (CETERA)
INDEX CURIAE OMNIS FORTUNÁÉ
REGNATORIS ILLIUS COMES
ASSIDUUS AC OBSESSIONIS
CASTRI TEMPORE CAPETANEUS

EXSTRUXIT M. D. XXXII.

1530-ban János király a szendri basához fordult segítségért, a ki szept.

havában 25.000 embert küldött Magyarországba. E sereg a Ferdinánd által

elfoglalt országrészt pusztítva. 50.000 rabot hajtott Belgrád felé. -Midn Rogen-
dorf 1531-ben Budát ostromolta, a török naszádosok Belgrádból a vár védelmére
siettek, majd onnan visszatérve, végigrabolták a partmenti helységeket. Az
1532- évi hadjárat a Dunán túl folyt le, és így ebben az évben a vármegye meg-
menekült a pusztítástól.

A török pusztításnál nagyol)!) veszedelem volt a magyarságra a szerbek
folytonos beözönlése. Gserni Jován szereplése óta megbomlott az a jó viszony,
mely a középkorban a magyarok és szerbek között fennállott. A mióta ugyanis
mindegyre nagyobb területet szállottak meg a szerbek az egj-kor magyarlakta
Bácskából, azóta napról-napra ntt elbizakodottságuk is, mely azt a hitet kel-

tette bennük, hogy ók vannak hivatva a mag3rarságon uralkodni. A szerbek tehát

ekkor már számottev tényezi voltak a duna-tiszaközi országrésznek, miért

pök Bálint és Laki Bakits Pál, a huszárok kapitánya, 1534-ben ismételve
tettek kísérletet arra. hogy ket Ferdinánd király pártjának megnyerjék. Tö-
rök Bálint azonban csakhamar összeveszett Bakits Pállal s ekkor (1536-ban)
ismét János királyhoz pártolt, minek következtében azután János király ural-

mát Bács vármegyében nem fenyegette egy idre veszély, mert a félegyházai és

a bácsi török rség inkább csak ( lrsi szerepre volt lúvatva. Magát Bács váro-
sát ekkor Frangepári Ferencz kalocsai érsek bírta, a kit János király 1528-ban
nevezett ki e méltóságra.

uralmi
törekvése
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A város, ágy látszik, kiheverte az L526. és 1529. évi hadjáratok alatt szen-

vedett csapásokat, inert Oláh Miklós L536-ban, „Hungária" czím mvében,
Bá i várost a kalocsai érsek második székhelyeként említi, melynek termék

vidékét, nagy halgazdagságát különösen kiemeli.

E Látszólagos békés állapot azonban nem sokáig tartott. Midn a pi

az ellenkirályok között 1538-ban megkötötl váradi békérl értesültek, a szultán

nagy haragra lobbant és elkészületeket tett, hogy János királyi megfenyítse.

Így a béke, mely, ha komolyan megtartják, aszent koroi '. helyreállítását

eredményezte volna, rázúdította Magya i a török veszedelmet.

Már az 1539-ik év elején érkeztek hírek a török hadikészüldésekrl.
Július havában a török csakugyan betört Szlavóniába, majd átkelvén a Drái

elpusztította a Bátmonost órával szemközt fekv Butát. (Millen. Tört. V. 133.)

János királynak azonban sikerült megvesztegetnie a nagyvezért és ezzel a török

támadást is elodázta; de midn 1540 július 21-én János király meghalt, újra

rázúdult a török veszedelem a vármegyére.

Ferdinánd, a váradi békére valé> hivatkozással, 1540-ben ki- ;

Buda várának elfoglalására. Ez a kísérlet azonban nem sikerült, sót ezzel magára
vonta Szulejmán haragját, a ki csakhamar megkezdte az elkészületeket Buda
elfoglalására.

Midn Ferdinánd király vezére, Fels Lénárd ostrom alá vette Budát,

a szultán 1540 deczember havában nagyobb török hadat bocsátott Fi á

rendelkezésére. Ez a török had, mely Buda felmentésére sietett, Kalocsánál

telelt, jeléül annak, hogy újabb támadásra készül. 1541 tavaszán már korán

megkezddtek a hadmveletek.
Midn Rogendorf Vilmos ostrom alá fogta Budát, Szulejmán már útban

volt az ország fvárosa felé. A török hadak közeledtének hírére, Rogendorf

augusztus 21-én felhagyván az ostrommal, megkezdte a visszavonulást a

pesti partra, de a várbeliek és a török hadak megtámadták és seregének legna-

gyobb részét levágták.

Augusztus 26-án Szulejmán is megérkezett Buda alá. Alig néhány nap

múlva (augusztus 27-én) magához kérette a csecsem János Zsigmondot, hogy
meggyzdjék arról, vájjon fiú-e vagy leány. A gyámok fényes kísérettel vittek

a kis János Zsigmondot a szultán táborába. Mialatt azonban ott idztek, a török

katonák lassanként belopództak a várba, és megszállván annak fontos pontjait,

kardcsapás nélkül birtokukba vették az ország fvárosát.

A mint Budavára török kézre került, Szulejmán szabadon bocsátotta a

gyámokat, Török Bálint kivételével, a kit fogolyként magával vitt Konstanti-

nápolyba. Török Bálint nem is látta többé viszont Szabadkát : a héttoronyban

raboskodva fejezte be változatos életét. (Zsilinszky Mihály i. m. I. 219.)

Az 156S. évi márczius hó végén kötött drinápoiyi béke egy negyedszázadra

biztosította ugyan a fegyverszünetet, de azért az ország területe nem volt ment

a kisebb csete-patéktól. A szultán nem akart, a király nem tudott a békének ér-

vényt szerezni és így a végeken szinte megszakítás nélkül folytak a portyázások

s kisebb rablókalandok. A török katonaság a várakban már számbeli túlsúlyánál

fogva sem maradhatott békében, fleg miután a hader az 1580—1590. közötti

években mindegyre növekedett. 1590-ben már megkezddik a török hader
züllése, mert a katonaság nem kapván ki rendesen zsoldját, gyakran fellázadt.

1590-tl kezdve gyakran voltak katonai lázadások. A fegyelmezetlen had gyakran

kiszökdösött a várakból és a vidéket pusztította, s ezzel a népnek

réme lett.

A mily mértékben fejldött az 1554—1590. évek között a népesség Bács-

Bodrog vármegye területén, ép oly mértékben pusztult az 1590. év óta.

Buda elfoglalásával, Magyarország középpontja s vele az ország nagy-

része közvetetlen török uralom alá került. Szulejmán 1541 szept. második

felében, visszatér útjában, ismét végigvonult a vármegyén, de csupán Kalocsa

vidékére vezényelt egy nagyobb török csapatot, mely itt telelt, annélkül azonban,

hogy a kömvékbeli helységeket megszállotta volna. Csupán az 1542. év i

találjuk Baján Mehemed béget 300 besli-vel, (önkéntesek, a kik a zsákmány.'

harczoltak), a kik az elcsapatokat alkották.

Arra a hírre, hotry 1542-ben Joakim brandenburgi választó fejedeli m
léte alatt, Németország Buda visszavételére 60.000 harczosból álló hadat indított

Budavár
elfoglalása,
török uralom
kezdete.
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útnak, a szultán üuned ruméliai beglerbégel küldte a tárbeliek Begítségére.

Ahmed 1542 ayarán áthidalván Péterváradnál a Dunát, Baja Eelé vette útját,

mialatt Mehemedbéa .< Kalocsa éa Baja közötti lakosságol sarozolta. Ahmed
Bajánál ;ik;n-i .1 bevárni Mihálj moldvai vajdi idosapatait, de meri ezek

rkeztek meg, Sárköz Eelé vette átjál s innen fenyeget levelekel

küld oáosához, meghagyván, hogy a Tiszán Kanizsánál

Magyarkani k) átkel Mihály vajda seregének kell számú hajókai bocsásson

rend
-

i
cl város tanácsa megijedi Ahmed fenyeget leveleitl, és Zákány

István fbíróval '•> tanácsosi küldött a török táborba, a hségeskü letétele c/.él-

jából. E közben a nemei had (okt. 8 9-én) abbahagyva Budaostr át, vissza-

vonúH Esztergomba, hol csakhamar feloszlott és így Ahmednek már nem akadl

dolga. Ferdinánd király azonban, Fráter György biztatására, okt. I it-rn Bor-

uemisza Boldizsár és Batthyánj Orbán vezérlete alatt, kisebbe apaloi küldött

ed és a tiszai részek védelmére. Midn a budai basa errl értesült, a város

elfoglalására indult. A városi tanács, belátván, hogy a Ferdinándtól küldött

patok a túlnyomó török had ellen nem tudják a városi megoltalmazni, Fer-

dinánd seregél rávette a város elhagyására, ugyanakkor pedig négy szegedi

polgárt a város hségnyilatkozatával újra a basa elé küldött. A budai basa

mban nem ismeri irgalmat. Az elébe járuló négy szegedi városi polgárt a
város elbbeni elpártolásaéri lefejeztette, a várost pedig megszállotta.

- eged elfoglalásával Bács-Bodrog vármegyének tiszamenti része is a

török uralom alá kerüli. A megrémült helységek küldöttségei ezután eg\Te-másra

atkeztek a basánál, hogy helységeiket a feldúlástól megmentsék, valamint

a defterdárnál, hogy adójukat bevallják. .Mire a tél beköszöntött, az egész vár-

megyemára törököt uralta. Ekkor hódolt meg Szabadka is, mely Török Bálint

elfogatása óta uratlanná lett. Csak a Tisza túlsó partján épült Becse vára maradi
meg dános Zsigmond birtokában. (Zsilinszky i. m. I. 169. — Szentkláray Jen :

A Dunai Hajóhadak Tört. 158. — Iványi István : Bács-Bodrog várm. Helynévt.

III.—V. kötet.)

A tör5k A törökök a következ évben (1543), az egész közigazgatást újonnan szer-
közigazgatAs vezvén, Bács-Bodrog vármegyét a budai pasalik alá tartozó szegedi szandzsákba
9BCTV6SCSC t i •

(kerület) osztották be. A szegedi szandzsákot viszont 6 járásra (naluje) osztották

fel. Az egyes járások székhelyei voltak : Baja, Szabadka, Bács, Zombor, mely
1543-ban az elpusztult Czobor-Szent-Mihály helyén épült, továbbá Szeged és

Titel. Pétervárad, Varadul néven, külön nahijét alkotott, mely a szerémi szand-

zsákba volt beosztva. Ez a beosztás egész 1610-ig maradt érvényben. A mint a
török hatalmába kerítette Bácskát, kieszközölte azt is, hogy annak birtokában

t Ferdinánd király is elismerje. Az 1547 jún. 19-én kötött béke értelmében

ugyanis azok a városok és falvak, melyeket Ferdinándnak nem engedtek át.

az izlam népének a kezén maradnak.
Bács-Bodrog vármegye területe tehát elszakadt a magyar korona testétl.

A vármegyei élet megsznt. Nincs adatunk arra, hogy az itteni tisztikar elmene-

külve, a vármegyei életet másutt, valamely biztosabb helyen folytatta volna.

Valószín, hogy a vármegyei közigazgatás már közvetetlenül a mohácsi vész

után megsznt. A vármegye iratait talán részben megmentették, mert a XVIII.
század elején Krasznahorkán, egy földalatti helyiségben, sok bács-bodrog vár-

megyei iratot találtak ; ezeket Bécsbe, a kamarai levéltárba szállították, a hol

Adamovich Mihály, Bács vármegye fjegyzje, a vármegye közönségének meg-
bízásából. 1769-ben többet lemásolt ez iratokból.

Fráter György Mióta a vármegye területe teljesen a törökök birtokában volt, azóta kevésbé
ter
J?uf

s
i™a

R " volt ugyan támadásoknak kitéve, de azért mégis sokat szenvedett a hadátvonu-

lások, valamint az egyes vakmer végbeli vitézek portyázásai miatt. A török

hatalomnak mind nagyobb mértékben való terjeszkedése, az erdélyi állam-

férfiak körében is, mély és nyugtalanító hatást keltett. Maga Fráter György,

kinek lelke eltt Magyarország egyesítésének nagy czélja lebegett, 1551-ben

Ferdinándhoz közeledett, a kit az egyesítend ország urául szemelt ki. Fráter

György rábeszélésére írta alá Izabella 1551 júl. 19-én a szerzdést, mely szerint

maga és kiskorú fia nevében, Erdély és a tiszai részek birtokáról lemondott.

E szerzdés értelmében Fráter György az erdélyi és tiszai várakat, így Becsét is,

átadta Ferdinánd király vezérének. Castaldo Jánosnak. A bíboros érsek azonban



99

Báthori István.

(Egykorú krakkói festmény után.)

Szapolyay János.

(A „Mausoleum Potentissimorum Regum" metszete után.)

I. Ferdinánd pei -
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János Zsigmond.

(Az Orsz. Képtárból.)

Szolimán szultán.

(Az Orsz. Képtárból.)

Roírjrendorf.

(A bécsi ,,Heldenbuch"-ból.)
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A becsei vár
elfoglalása.

Hajdúk és
törökök

ö-íszetftzése.

nem tudta nagyterveit megvalósítani, mert. kétszínnek látszó politikája bizalmat-

lanságot és gyanút keltett Ferdinándban éa híveiben, a kik a nagy államférfiúi

1551 decz. 17-én meggyilkoltatták. (Szentkláray i. m. ICC.— Millen. Tört.V. 313.)

A török, Erdély átadása miatt, még 1551 aug. havában hadat indított.

Szokoli Mehemed, ruméliai beglerbég, szeptember havában, 60.000—80.000

fbl álló sereggel átkelt Péterváradnál a Dunán, honnan Titelen át Csurogig
nyomult elre. Itt szept. 11-én tábort ütött és bevárta a budai és más basáktól
küldött hadakat, valamint a Ételbl érkez hajókat. Szept. 18-án megkezdte
Becse ostromát, melyet 19-én elfoglalt. Ekkor a várat kijavíttatta, rséggel
megrakta és ezután Becse lett a tiszai török hajóhad második fállomása, mely
ez idtl kezdve igen nevezetes szerepet játszott a török hadmveletekben. Avar
egyúttal éléstár is volt. honnan a környékbeli török rségeket ellátták. Kikö-
tje fhelye volt a török martalóezoknak, akik ide tértek vissza portyázó kirán-

dulásaikból. Becsén kívül még Csurog is várszerleg volt megersítve és Mel-
kovics bég volt a parancsnoka.

Alig két hónappal Fráter György meggyilkoltatása után. Ferdinánd király

hívei ismét birtokába jutottak a tiszai részeknek. Tóth Mihály vakmer hajdú-
vezér 1552 febr. 19-én visszafoglalja Szeged várát, mire a Becséig terjed vidék
felszabadul a hódoltság alól.

De az öröm, melyet Szeged visszafoglalása okozott, rövid ideig tartott.

A törökök a kedveztlen téli idjárás ellenére is csakhamar hozzálátnak a vár
visszafoglalásához és Kadim Ali basa, valamint Kászon basa kétfell közelednek
Szeged felé. A hajdúság ezalatt Szegeden vígan dzsöl és lakmározik

; csak

Nagy Bálint és Török Péter vitéz kajdúhadnagyok nem követik a többiek pél-

dáját, hanem csapataikkal kémszemlére indulnak a Bácskába. A hajdúság Mar-
tonosnál találkozik Kászon basa hadával, a ki Becsérl Szeged felé igyekezett.

A hajdúk a mitsem sejt törököket megtámadják, véres harcz után teljesen

szétverik ket és két szekér török fejjel visszaindulnak Szeged felé. 3Iire azonban
odaértek, a vár ismét török kézbe került. Khadim Ali basa ugyanis márczius
hó 1-én Szegedet váratlanul megrohanta, a hajdúk nagy részét lemészárolta, a
várost felgyújtotta és kirabolta. Csak kevesen menekültek meg a veszedelembl,
a. kik Erdélybe. Szolnokra és a Fels-Tisza vidékére húzódtak. A történtekrl
mit sem sejt Török Péter és Xagy Bálint hajdúit Szegeden tehát török hadak
fogadták, mire a megrémült hajdúk, odahagyva a zsákmányt, futásban kerestek

menedéket.
Szeged másodszori elestével a Duna-Tisza köze teljesen védtelenné vált és

.a szomszédos várak egymásután meghódoltak a törököknek. Július 27-én Temes-
vár is elesik és ezzel az egész Délvidék törökök kezére kerül, Gyula várának be-

vétele után (1566) pedig már az egész Alföld meghódítása is befejezést nyer.

Az 1566. évi hadjárat alkalmával a szultán Zimonyban tábort ütvén, itt

fogadta János Zigmondot, Erdély fejedelmét, a ki Erdélybl a Bácskán át jött

a, török táborba, hol a szultán nagy fénynyel fogadta és kegyesen bánt vele.

A király kíséretében utazó erdélyi urak mély meghatottsággal szemlélték Bácska
elpusztult mezit. E vidéken akkoriban már évek óta nem járt magyar nemes,
vagy fúr. Csak egyes merész hajdúvezérek kalandozták be a vármegyét, útköz-

ben pusztítva, rabolva a szegény jobbágyságot. így 1567-ben is panaszkodik a
budai basa, hogy a királyi hadak egész Titelig kalandoztak és Bács városát is

felprédálták.

1552-tl egész 1598-ig nagyobb hadiesemény nem történt a vármegye Gazdasági

területén. Közel félszázadon át Bács-Bodrog vármegye megmenekült ugyan t'í.d'o^sá^aíatt!

a belháború borzalmaitól és pusztításaitól, de ez a félszázad elegend volt arra,

hogy a török uralom gyökeret verjen a Bácskában.
A török hódoltság nagy gazdasági átalakulással járt és teljesen felforgatta

a birtokviszonyokat. A birtokos nemesek a hódítók ell az ország távolabbi

helyeire, a tiszai részekbe vagy a felvidékre húzódtak. A szegény jobbágyok.
zsellérek, valamint az egytelk?s nemesek megmaradtak >i telkeikén. A hely-

ségek török földesurakat kaptak, a kikkel megalkudtak a szolgálmányok dol-

gában és így azután valahogy csak megéltek. De a mennyire lehetett, a régi

földesurak is érvényesítették földesúri jogaikat. Az 1543-ik évi érseki dézsrna-

lajstrom szerint Csantavér. Kelebia, Ludas. Nagyfény, Szabadka, Tavankút.
Veresegyház, Vámtelek, Zobnaticza, Sebesegyház, Gyurgyia, Czobor-SzentAIihály

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bács-Bodrog Tármegye. n.
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meg ebben az évben megfizették az érseknek tartozásaikai : ép ígj Mátéháza,
Nádalj, R Müitii R vi in Palánk, Szeghegy, Vaskúl is.

K 6bb Krenyi ' keresztúr, Meggyes, Szivácz helységekben a füleki

rség szedte öe 'ök nt'iii al meg, meri attól

tartott, bgj különben felperzselik a helységeket. 1579-ben Czobor [mre,

.i\ Feren onájá désl kötött, melyben meg-
bízta, hogy a török hódoltság i I ti lev birtokain, mini Tapolczán, Szentpi Lb

Halmoson, Jánosiban és S ad Ije be, nn l< ö I
r] ad rész

a Eöld< -i
- -.ni

i

>« •< ' i ír i ed illet i m< g.

A török hódoltság alá tartozó föld U l, zsold fejében

zétosztotta hbéres katonái között. Qy hben katonák voltak a sp

lovasok, a kik a személyes szolgálaton kívül, a hbérl kapotl föld után
a katonái tartoztak kiállítani. Az ily bbérel aagysá ltozott.

Az 51 20.000 oszporál jövedebnez búbért tímárnak, a jövedelmezbbel
: -nak (zaimet) nevezték. A kisjövedebnú spahi, ha érdemekel szerzett, ka-

potl aagyobb jövedebn birtokot az ozmán birodalom bármelj részében é

a bübér álland jrobb jövedelm bbéreket rendszerit
: spahik rmesterei, vagy a szandzsákbéj i kapták. S tbadkát

egy alajbég nyerte hbérl. Az itt I szerbekel uemfenyegetl ve ze

delem, meri a török földesúrnak szüksége volt a munkás kezekre, sl idvel
I bozó jobbágyok indi i uagj obb területei kaptak

mívelés végett. A török bódo] i
l m ü Oj ia bég, a szabadkai

spahi, a b - i; nozó Csórva, ötömös. Kisülés és Belesovicz

pusztákaj adta a hidasiaknak haszonbérbe.

Pétervárad a török elkelségek székhelye volt. Magasállású török tisztek,

mint 1586—15S7 ben Ziamet, Mohamed és Alibin Husszein agák, kaptak a péter-

váradi nahijében javadalmakat. A péterváradi török földesuraknak érdekükben
állott, hogj a vár környél benépesítsék. L554 eltt a mai Üjvidék terü-

lete még teljesen néptelen volt . de idvel a népesség a Szerbiából beköltözködk-
kel folyton szaporodott. Az 1554. évi török adókönyvek szerinl 20, 1570-ben

46, 1590-ben pedig 105 keresztény család lakott a mai Újvidék területén. Mind
melletl azonban, hogy a nép -• aszerb beköltözködésekkel az 1554—1570

közötti években jelentékenyen - áporodott, az elpusztU helységek nagy része

nem épült fel újra. v fök földesúr nem telepítette l>c mert a pusztákból

több haszna volt, mint a helységekbl, melyekkel jelentékeny teher is járt.

Ezért azután a török földesúr az elpusztult falvak határait a szomszéd községek-

nek adta bérbe marhalegell. így azután a nép a földmívelés helyett marha-
tenyésztéssel foglalkozott . A míveletlen területi ken búján ntt a f : nagymennyi-

>rda, sertéskonda tanyázott a Bácskában, melynek jobbágysága
ekkor túlnyomólag pásztorokból állott.

Török ka A magyarországi foglalást a törökök tulajdonképen csak katonai fogla-

lásnak tekintették s ezérl csak a várrség és az egyes hbérurak maradtak
meg a vidéken. A várakban martalóczok, leginkább délszláv katonák tartózkod-

tak, török tisztek alatt. A járások székhelyén, a hol a török várakat nem talált,

mindenütt ersségekel épített. Az egykorú török összeírások szerint a XVI. szá-

zadban, Szabadkán. Baján, Zomborban, Bácsban és Titelben voltak rségek.
.'.dk;; rsége 1545-ben 24 emberbl állottAhmedvárparancsnok alatt. 1556-ban,

valamint az 1558—59-ik évi zsoldlajstromok szerbit e szám változatlan maradt,

a mikor Ferhád állott az rség élén. 1568-ban Bajazid aga alatt az rség száma
emelkedett, az 1573—74-ben készült zsoldlajstrom szerint pedig Teszvidzs

aga parancsnoksága alatt. 91 ulufedzsi (lovas katona) volt Szabadkán. Baján
1556-ban martalóczok, vagyis szerb zsoldosok tanyáztak, számszerint 38-an,
1". V-ben az összes létszám 59, 15(35—66-ban Husszein aga alatt 78 emberbl
álló rséget találunk, ezek közül 37 martalócz volt. A zombori vár rsége az
1543-ik évi zsoldlajstrom szerint 50 emberbl állott, parancsnokuk Husszein
Dizdár, helyettese Turmus Kiája volt. A bácsi várrsége, az 1543-ik évi zsold-

lajstrom szerint, 106 emberbl állott, parancsnoka Husszein Dizdár, a zombori
várparancsnok, helyettese Musztafa Kiája volt. (Velics—Kammerer : Magy-ír-

országi török kincstári defterek I. 98.. 122., 202., 265. II. kötet, 347, 387. 1 )

szerbek több- A vármegye lakossága a XVI. század másorük felében már túlnyomólag
szerbekbl állott. Midn a szerbek az egyes el nem pusztult falvakba telepedtek.
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még találtak azokban csekély számú magyarokai is, a kiktl a helynevekel átvet-
ték, azokat idk folytán 1. fordították vagy az kiejtésük szerint használták,
minek következtében azután e helyneveket sokszor a felismerhetetlenségig

zították. így Veresegyházi iél lett Yerusity. Sebesegyházból Sebesity, Czobor-
Szent-Mihályból Zombor, Pálegyházból Pality, Szegegyházból Szikit \ .Vastorokból
Ostorok, Péterrévébl Petrovoszello, Boldogasszonyfalvából Goszpodincze,
Dautovából Daut stb. E helységek csak az újabb idben nyerték vissza si
magyar nevüket. Az 1543. évi érseki dézsma-lajstromban már Sebesity, Veru-
sity, Gyurgyia nev helyevekkel találkozunk, jeléül annak, hogy akkor ott
már szerbek laktak. Továbbá szerb lakossággal találkozunk az 1572. évi összeírás-

ban Kelebia, Tompa, Ludas, Borsód, Mátyusháza, Mélykút és Ivánka pusztákon,
1573-ban Titelben és késbb, a XVII. században Zentán. A görög keleti hitet

követ szerbeken kívül találkozunk már e korban bunyeváczokkal, vagyis róm.
kath. hit szerbekel is, a kik szintén a török uralom alatt vándoroltak be és

Kunbaja, Ludas, Bajmok, Tavankút pusztákon t* lepedtek le.

Bár a szerbek nagy számban özönlöttek a vármegyébe, annak területe

mégis nagy részben lakatlan volt. Midn Veráncz Antal, esztergomi kanonok,
a késbbi érsek, diplomácziai kiküdetésben Drinápolyba utazott, szomorú szív-

vel szemlélte hajójáról Bácska elpuszttút téréit. Szerb hajósától tudakozódván
az t'ij viszonyok után, a hajós azt válaszolta, hogy azeltt egy faluban volt annyi
földmível, mint a mennyi most harminczban is alig található. Gerlach István,
udvari pap, 1573-ban ugyanezen az úton járván, úti naplójában leírja Titelt

is, amelyrl már Veráncz is megemlékezik. Gerlach leírása szerint Titel egyik
fele, a várral együtt, hegyen épült, kfallal van bekerítve, a hol szép kertek is

vannak. A város másik fele a hegy alján teri el ; a lakosai mindnyájan szerbek.
A templom, melyben Gerlach feketeköntös apáczákat is látott, az j-Szövet-
égbl vett képeidvei van díszítve. Ekét tudósításon kívül az akkori mvelt világ

jóformán semmit sem tudott a mai Bács-Bodrog vármegye területén fennálló

viszonyokról. Castaldi 1566-ban készült térképen e terület a következleg van
jelezve : „Bacmegk deserta." (Millenn. Tört. V. 255. Érdújhelyi M. i. m. 89.

Századok 1870. évf. Millenn. Tört. V. 313. Zsilinszky M. i. m. Veráncz munkái I.

290. Iványi István : Szabadka tört.)

A súlyos adózás következtében számos helység néptelenült el. A mint a

törökök birtokukba vették Bácskát, hozzáfogták az adókönyvek elkészítéséhez.

A török hódoltság alatt kétféle adót kellett fizetni : az egyiket az államnak, a
másikat a földesúrnak. Ott, ahol az állam volt a földesúr, mindkét adó a kincstárba
folyt be. De a községek nagyrészét a kincstár szétosztotta az érdemes katonák
és a hatalmasok kegyeltjei között.

Az els adókönyveket Chalil bég készítette 1545-ben. Az adókönyvekben
fel volt sorolva, hogy minden egyes község mekkora adót köteles fizetni az

államnak és földesurának. Az utóbbinál a legkisebb összeg, melyet beszolgál-

tatni tartozott, külön meg volt állapítva.

A reánk maradt adókonyvek rendkívül érdekes adatokat tartalmaznak,
mert az egyes községek adóján kívül, a népességi viszonyokra nézve is felvilá-

gosítással szolgálnak és egyúttal feltüntetik a területi beosztást is. A zombori
nahijéhez. egy 1579. évi jún. 21-én kelt defter szerint, a következ helységek
tartoztak : (Közöljük e névsort abban a sorrendben, a mint a defterben egymás
után következnek.) Kollut város a hozzátartozó Kiskollut, Kecsene és Vadka
pusztákkal, Ordas falu, Mestorfalu puszta. Arozdár falu, melynek szerb lakos-

sága a defterben név szerint el van sorolva, Mizse falu, Genáz falu, Gorne-
Verbász falu, Hrasztina falu, Telekház falu. Nagy-Szonta falu, Veprováez falu,

Bezdán falu, Vaniska falu, Doroszló, Gorne-Petrofcze, Bárja. Puszta-Ivis-Barja,

"í-ofcze, Xagy-Hisz, Peryancze, Odzsak-Tatár, Keszne. Felmár, Martinofcze,

Szemmartin, Nagy-Batalom, Szent-György. Nagy-Telek-Vat, Doszta, Baris,

Puszta-Garna, Tele, Pusztakút, Vereszló, Puszta-Renk falvak. — A defter

kiemeli, hogy az egész nahije lakossága szerbekbl áll, csupán Odzsak-Tatáron
lakott 12 és Barison 15 muzulmán. (Velics—Kammerer. Török kincstári Defte-

rek I.)

A többi járásokhoz tartozó községelv névsorát ama jegyzékekbl állít-

hatjuk össze, melyeket a Bács-Bodrog vármegyei Tört. Társulat Evkönyvének
1885. évfolyamában közzétett. E jegyzékek közül a legrégibb 1551-ben kelt

;

elnéptele-

A várni,
törokk.iri
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. . valaniinl az 1670. és ai 1590. <\ i. a zombori, l ácsi ée a titeli járások községeit

tartalmazza. A bajai, Bzabadkai és a szegedi járások Legrégibb jegyzéke közül az
egyik az 1680 B2. évekbl, a második pediu az l r>;n> !M. évekluil való. I'. jegy-

zékek íu-iiii h években az adózó házak lajstromai Is feltntetik, községenkint.

tói értetdik, hogj e jegyzékekben csak a keresztény lakosság házainak
-.•ama \an feltüntetve, meri adófizetésról lévén bzó, osak a keresztényekrl
Bzámol be, mini a kik a törököknek adófizeti voltaki

E jegyzékek közül kétségkívül a Legérdekesebb az 1553— 54. évi fejadó-
defter, mely a titeli, bácsi és a zombori aahije községei! foglalja magában. E
defter községenként kulim elsorolja az adófizet és adót nem fizet hazakat,

itta! feltünteti a pusztulást is. A defter szerint a titeli nahijéhez 32,

a bácsihoz 70. azomborihoz 59 falu tartozott. (Velics-Kammerer : Török Defterek

II. 141 I 15).

1. A titeli naliije községei :

Titel város 55 fizet,

Polasna 7

Csehi 4

Fagy 9

Temerin 4

Bozi t

Paska 1

Kralocsa 4
Bodiszló 2

Borasin 8

Mosorin 17

Miklosocze 6 „
Csicso 5 „

Szent-Iván 6 „
Csörög 1 „

Martincse 5 ,.

Egres ü

Barladin 2

Szent-Péter 5

Almás 3
Dolnaszeg lakói elmenekültek —
Goraaszeg lakói elmenekültek —
Milova 3

Barand 4 ,,

Gardinocze 5 „
Bacsicza 2 „
Csendé lakói elmenekültek — „
Irmos lakói elmenekültek —
Kordin 7 „
Köble 5 „
Takcsin 3

Tószeg 4 „

Bács 3 fizet,

Fejérfalu 5 „
Nemese lakói elmenekültek —
Barasin 3 „
Petrócza 9 „
Szent-Iván 9 „
Palavna 4 ,.

Kolpin 3 „
Koesmin 3

Csép 7 „
Galozsán 8

Szalog 12

Dolna-Mende 6 „
Tomasócz 4 „
Vernák 2 „
Topó 6

Isztobolna 2 „
Bolkesz 2 „
Dobra 3 „
Pavlócz lakói elmenekültek — „
Irmok 3 „
Alpár 3

— nem
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Még kedvezbb viszonyok uralkodtak a bajai és a szabadkai nahijében,

a hol az 15S0—1590—92. évi lajstromokban egy helységben sem volt az adóköte-
les házak száma 10-en alul; ellenben 40-en felül írtak össze adóköteles házakat
Beseny (60), Bikity (42), Csszapa (53), Istvánm sgye i 16), Szeremle (75), Kelebia

(57), Szabadka (63) helységekben. A szegedi nahijében csak Csantavéren volt

40-nél több adóköteles ház. Ezek voltak akkor a bácskai hódoltság 1 sgnépes ibb

községei. A török hódoltság alatt, az 1590—92. években volt a vármegye népessége

a legnagyobb. Ez idtl kezdve jelentékenyen csökken a népesség száma. Az
1593-tól 1606-ig tartó háború, a szerbak tömeges kivándorlása, a hajdúk betörése

és pusztításai mindegyre apasztották a lakosság számát.

Az igazságszolgáltatás tekintetében a vármegye három kerületre — kaza—
volt felosztva, egyes kerületek székhelyei Baja, Szabadka és Szeged voltak.

Csak egyházi ügyekben gyakorolhatott a régi lakosság némi önkormányzatot.
A reformáczió a mohácsi vész után nagy hódítást tett az Alföldön, és 1542— Egyháai élet.

1552 között már jobban el volt terjedve a Duna—Tisza közén, mint Debreczen-

ben. Ez idben már számos magyar ifjú kereste fel a német egyetemeket, honnan
visszatérve, terjeszti lettek a protestáns hitnek. A wittenbergi egyetem hallgatói

között a XVI. század közepén két bácskai ifjút találunk : az 1547—48. tanévben
Lucas Futag, 1549—50-ben Franciscus Futaginus szerepel az egyetem anya-

könyveiben. Mikor Bács-Bodrog vármegye török kézbe került, az új hit sza-

badon terjedhetett, mert a budai basa még 1551-ben a területén megteleped
protestáns lelkészeknek személyes védelmet biztosított, st külön jutalommal

is kecsegtette ket. Azonban a protestáns hit Bács-Bodrog vármegyében nem
tudott mélyebb gyökeret verni, mert a magyarság évrl-évre fogyott.

A katholikus hitet a szegedi ferencz-rend szerzetesek ápolták, a kik a

törököktl oltalomleveleket eszközölvén ki, bejárták a vármegyét, kiszolgáltatták

a szentségeket, de figyelemmel kísérték a protestánsok vallási életét is, és közülök

sikerit többet vissza is téríteniök a kath. hitre. A róm. katholikusoknál sokkal

kedvezbb helyzetben voltak a gör. kel stiek, mely hit, az újabb szerb települések

következtében, mindegyre jobban elterjedt Bács-Bodrog vármegyében. Papjaik,

a kiket legtöbbször magukkal hoztak, állandóan a nép között ékek. és így sokkal

jobban ki tudták elégítem a hívek lelki szükségleteit, mint a katholikusok lel-

készei, a kik messze földrl, sokszor ezernyi veszélyek között keresték fel híveiket

s részesítették ket a vallás vigaszában.

Szerb egyházi írók szerint a bácsi görög keleti egyház már a török világban

szervezve volt ; 1579-ben György püspök a .,bácsi terület Szeged várának

metropolitája" czímét viselte. A török hódoltság idejében a szerbeknek mái-

kolostoraik is voltak a vármegye területén. Kovilon állítólag már 1607-tl,

Bogyódban pedig 1621-tl kezdve állandóan voltak szerzetesek. Báthmonostoron

az egykori benczés s a késbbi ágostonrend szerzeteseknek elhagyott monosto-

rát, még a XVI. században elfoglalták a görög-keleti szerzetesek s azt még
1725-ben is megtartották. Az itt lakó kalugyerek tani ássál is foglalkoztak.

A görög-keleti hitet követ szerbek élete sokkal kezdetlegesebb volt, sem-

hogy a törökök merev és kizárólagos természet vallásával összeütközésbe került

volna. A szerbek még a XVIII. században is igen kezdetleges lakásokat készí-

tettek, rendszerint földbe vájt gödrökben, vermekben és üregekben laktak, s

így templomépítésre vagy más egyházi intézmények alkotására nem igen töre-

kedtek. Templomok építését a keresztényeknek általában csak hosszas utánjárás

és pénzbeli áldozatok után engedték meg. De a görög-keleti hit sem foglalt el

uralkodó helyet a vármegyében. Általában véve a hódoltsági területen a moha-

medán vallás volt az uralkodó. Ez volt a hatalmasok, a török ftisztek, a h-
béresek és a török földesurak hite, míg a többi keresztény hitet inkább csak meg-

trt vallásnak tekintették.

Mikor a szultán Perzsiával elnyös békét kötött, Konstantinápolyban a AtsrBkök;

harczias párt kerekedett, felük melyet jelentékenyen elmozdított a janic

lázadása, a kiknek a harcz volt a legfbb érdekük. A mint az 1593. év kora tava-

szán megkezddtek a hadmveletek, Bács-Bodrog vármegyén egy évtizeden át,

szinte szünet nélkül vonultak keresztül a török hadak. De a hadátvonúlásokk

járó pusztításoknál még súlyosabb teherként nehezedett a lakosságba a hadi

fuvarozás. A hódoltsági falvakból, az 1592—1606. közötti években 20—30 job-

bágy is. hónapokon át távol volt falujából, mely id alatt természetesen egész
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gazdasága míveletlenül maradt, böI közprédának volt kitéve és gyakran maga a
jobbágy i^ odaveszett, Ezekben az években azután tömérdek falu pusztult el,

mint Hódság, a bol L690 ben még 9 adózó házai írtak össze, Széni László (.1590 ben
!1 adó bázzal) Bodrog varos, melj még szintén elfordul az 1690. évi adó-

lajstromban.
I
tvánj i Ut\.iu i. m.)

Az 1593. évi hadjárai sikereinél; batása alatt, Báthori Zsigmond erdélyi

feji delem, Rudolf királylyal szövetkezve, osakhamar megkezdte a támadásokat a
török bódoltsági részek ellen, \ fejedelem az 1594 96, években szerbekbl,
bunyeváczokból bajdókból guerilla-csapatokal szervezett, melyek betörtek ;i

deli dunamelléki bódoltsági részekbe, a Imi évtizedek óta nem járl ellenség és

szörny pusztítás! vittek végbe. (Millenn. Tört. V. 502.) A mezkeresztesi fényes

török gyzelem (1596 október 26.) egy idre biztosította ugyan Bács-Bodrog
vármegye területéi a rablókalandoktól, de alig bárom éA múlva a bajdúk ismét

behatolta] Bá kába.

Mivel ugyanis ez idben (159S) Buda és Pest környéke teljesen el volt pusz-

títva, a törökök e két várat, valamint a s/.oinsy.édos ersségeket, Nándorfehér-
várról szállított élelemmel ós badiszerekkel akarták ellátni. IVilffy Miklós, a
gyri bs, bog} a török hajóhad feljövetelét megakadályozza, összegyjt ötté a
hajdúkat és naszádosokat . Felhívására az esztergomi, váczi és az érsekújvári haj-

dúk, mintegy 1200-an csatlakoztak bozzá. Az 1599. év kora tavaszán Bzámuk még
néhány százzal mégszaporodván, hozzáfogtak vállalatuk keresztülviteléhez.

Okkor Pálffy Miklós maga vette ál a sereg vezérletét, lágyrészükéi Buda alatt

hagyta hátvédül, egy csapatot Somogy felé küldötl portyázó kirándulásra, a
harmadik sereggel j

>»
1 1 i <_r dél fi lé vette útját. A hajdúk egyrésze naszádokra szál-

ván, Kalocsa ós Haja felé hajózott, míg a többiek, ki gyalog, ki lovon, a part

mentén támogatták a naszádosokat.

Pálffy naszádosai Fokt és Úszód tájékán találkoztak a török élelemszál-

lító hajóhaddal, melyet szétvertek. Ez alkalommal gazdag zsákmány került

birtokukba. A fokti gyzelem után a hajdúk egy része 32 hajón a Dunán leha-

józva, egész Titclig jutott, majd onnan li< eséig felhajózott, útközben több helyen
megállva, kiszállottak s a környéket dúlták és fosztogatták. Egy részük Zombort
és Báesot is felprédálta, st Palánkát, akkor Pestnek nevezték, melyet a törökök
csak 1593-ban ersítettek meg, bevette és felégette. Mikor bácskai útjókból
visszatérve, a zsákmányon megosztoztak, egy-egy hajdúnak 1000 ezüst tallérnál

is több jutott. (Szentkláray : i. m. 198 1.)

1602-ben a Rusworm vezérlete alatt álló császári had Pestet inegvevén,
Budát és annak környékét úgy elpusztította, hogy a budai rséget ismét Bács-
kából kellett élelmezni.

Még ki sem heverte a bácskai hódoltság az utolsó portyázások által okozott

károkat, midn 1604-ben a hajdúk ismét megjelentek a vármegye területén és

egész Titelig kalandoztak. Ez alkalommal Bács várát is hatalmukba kerítették
;

de midn a basa (alighanem a péterváradi) nagyobb haddal ellenük indult, a
várat lporral a levegbe röpítették s a Dunán átszökve, elmenekültek. (Iványi

István, Bács-Bodrog vármegye helynévtára III. 14. lapon egy 1604. szeptember
12-én kelt adatra hivatkozik.)

a szerbek kite- Pálffy Miklós, esztergomi várparancsnok, a visszafoglalt Esztergom vidékét
íepüiése. j^ ak;arta népesíteni, s ezért a bácskai szerbeket igyekezett magához édesgetni.

Valószínleg akkor vonultak ki a szerbek Bácskából és telepedtek le Esztergom
vidékén, midn 1598-ban Pálffy hajdúi Bács vármegyét bekalandozták.

A letelepül szerbek a velük jöv papokkal (kalugyerekkel) 1598-ban Érsek-

újvárt fogadtak hséget, a mirl két oklevél tanúskodik. E két oklevélben fel

vannak sorolva mindazoknak a falvaknak a nevei, honnan a szerbek kiköltöztek.

Az els oklevelet a következ helységbeli kalugyerek írták alá : Aranyos (Baja

környékén) Borsód, Nagy-Geöricze (Gyurity), Kispatalom (Pathala-Szent-

Péter), KatjTnár, Vámtelek.
Ebben az oklevélben a kalugyerek fogadalma után még a következ hely-

ségekbl való tiszttartók és papok hségi fogadalma következik : Madaras,

Újváros, ííagypatalom (Pathala-Szent-Péter vagyis Bátaljaszentpéter), Györ-

gyén, Legyen, Gara, Vaskút (Baja alatt), Sári (a zombori nahijében) és Kört-

vélyes. A másik oklevélben a következ 23 község megbízottai fogadtak hséget :

Halmás (Almás, ma Bácsalmás), Side (Zside), Mátéhát (Mátéháza), Sebesegyhát,
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II. Ferdinánd.

(Az^Orsz. Képtárból.)

Bethlen Gábor.

(Az Orsz. Képtárból.)
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Thököly Imre.

(Az Orsz. Képtárból.)

Veterani Frigyes.

(Az Orsz. Képtárból.)
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Kelebia (ma Szabadkához tartozó puszta), Továnkúi (Tavankút), Bajánk,
Mélkút (Mélykút), Istor (Ostorak, Vastorok), Jankó (Jankovácz, ma Jánoshalma),
Ivánka, Máda (mindkett a kisszállási uradalomhoz tartozó puszta), Szentpál
(puszta Jánoshalma határában), Réma (Rém), Borotta, Temérdekháti (Temér-
dekegyháza), Szentiván, Kunbaja, Szentes, Tóóthát (Tataháza), Kotokhát,
Árokhát, Biked.

Ez a nagyarányú kivándorlás jelentékeny hatással volt a hódoltság népességi
és gazdasági viszonyaira. A törökök a népességben mindegyre beálló hiányt
újabb telepítésekkel igyekeztek pótolni. Ekkor kezdtek nagyobb számmal betele-

pülni a katholikus szerbek, a bunyeváczok, a kik már a XVI. század második
felében is szórványosan elfordulnak a bácskai hódoltság területén. Ezekkel a
törökök sokkal türelmesebben bántak, mint az itt talált keresztényekkel és

vallási tekintetben is nagyobb szabadságot élveztek.

Az 1606-ban kötött zsitvatoroki béke véget vetett a hosszú háborúnak.
Ezzel békésebb idk köszöntettek be a bácskai hódoltságra is, fleg mióta Bocs-
kay a kóborló hajdúkat letelepítette.

A XVII. század elején a közigazgatási beosztásban is változás állott be.

Eger bevétele után (1596) ugyanis a törökök új vilajet-et szerveztek Eger szék-

belylyel, hova a szegedi zsandzsák (liva) is tartozott.

Bethlen Gábor els felkelése alkalmával (1619— 1621) többször tett kísér- Bethlen Gábor
letet, hogy a portától segítséget nyerjen. Bár a végbeli törökök támogattál
Bethlen katonáit, de segédcsapatokat a szultán nem küldött. Bethlen, látván

a porta hangulatát, tatár segédcsapatok kieszközlésére igyekezett. Ez iránt

utasította Dóczy István és Rimái János portai követet is 1621 márczius 21-én

kelt instructio-jában, meghagyván nekik, igyekezzenek kieszközölni, hogy a
tatár segédhadak akár Lengyelországon át, akár a Havasalföld szélein vonulva,
Titelnél vagy Szegednél átkelhessenek a Tiszán és onnan Pestre mehessenek,
hol a hídon áthaladva, Bethlen seregéhez csatlakozzanak. Hasonló irányú utasí-

tást adott április 6-án Harasztosi Balázs deáknak, a tatár khánhoz küldött

követének is, st a budai vezérnél is tett lépéseket a tatár segédcsapatok ügyében.
Bethlen újabbi terve szerint, a tatár had a Havasalföld szélein, mindenütt a

Duna mentén, egész Titelig vonult volna, onnan kevés kártétellel Bácson és Zom-
boron át Pestig nyomulna elre, hol már várná Bethlen, hogy Csehországba vezesse

ket, mert mint a budai vezérhez intézett levelében is kiemeli, 4000 tatárral

„több dolgot vihet végbe a békességcsinálásban", mint 16.000 törökkel.

A budai vezér azonban nagyon is sokat gondolt arra a „kevés kártételre",

a mire Bethlen a hozzá intézett levelében czéloz, s nem volt hajlandó a bácskai

hódoltságot, mely alig heverte ki a két évtized eltti pusztításokat, ismét újabb

veszélyeknek kitenni. De Bethlen török segélyt sem kapott. Deák Mebemed ugyan
már a nyár elején Belgrádban volt a török segédhadakkal, de innen nem volt

hajlandó tovább mozdubú, csupán a bácskai hódoltságban lév várakba küldött

újabb csapatokat. (Török— Magyarkori Államokmánytár I. 278. 284. 289. 410.)

Bethlen így magára hagyatva, az 1622. év els napjaiban Nikolsburgban

békét kötött II. Ferdinánd királylyal. De a béke nem volt tartós, mert 1623-ban

és 1626-ban Bethlen újból felkelt Ferdinánd ellen.

Bethlen harmadik támadása alkalmával, Murtéza, az ifjú, szilaj budai basa

is támogatta 15.000 emberével a felkelket. Ekkor értesülhetett Bethlen az egyes

török erdítvényekben elhelyezett katonaság számáról. Murtéza valószínleg

az rségekbl egészítette ki Bethlennek küldött segédcsapatait. Bethlennek

1626. évi feljegyzése szerint a szegedi szandzsák területén lev ersségekben a

következ számú katonaság volt

:

Szeged
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Bethlen harmadik felkeléséi a pozsonyi békekötés zárta be, melyei a törö-
kökkel az 1627 ben megkötötl sznyi béke követett.

\ sznyi béke közelebbrl érdekli a vármegye történetét, a mennyiben
békekötés alkalmával a törökök Bácskái a kótfi lé adózás alól mentesíteni igye

ek.

\ ki i < onalának k< rdésél a török nem a terülel . hanem
a H' 1 gekezetl eldönteni, az1 állítván nogj a szerbek

a a törököknek adóztak, s nem egyszersmind a magyaroknak is.

A török biztosok Bérelmeik közé a következ pontot vették fel : „Szultán
Szülejmán török császára La. Mezi ományában Lev faluk Boha a
magyar uraknak nem szolgáltak, Bem adói nem adtak. I

» a zBitvatorokj végzés-
nek végben itele után Fülek, Szécsénj . Nógrád Gyarmat, Palánk ós több várakhoz
tartozó hajdúk a szerb falukban lovat, 12.000 ökröl erhatalomm il i Lhajtottak,

esnek ellene ervel hódultatni akarják ket." A . Mez " nev tai

tományl a török e pontokban is közelebbrl megállapítja, midn Szegedet,
Martonost, Baját, Szabadkát, Zombort, Titell és Kalocsái sorozza e területhez.

A magyar békebiztosok elismerték ugyan, hogy a szerbek nem adóztak 8

mag] kérdési nem nemzetiségi, hanem a földesúri jog alapján
tartjákelb - iámon Ferencz Magyarország a török hódítás korában.
I. kiad. 329 333.) Mint alább látni fogjuk, a magyar felfogás gyzött, savár

vei földesurak, Legalább a vármegye éjszaki felére kiterjedi g, ér ényl
tudtak szerezni földesúri jogaiknak, sl a földesúr a szerbek! Clteg

Péterváradig is el tudta hatalmai ismertetni.

Bár a Bznyi béke értelmében fegyverszünet volt, de azért a végeken,
Eevesben, Gömörben és a Dunán túl. mindegyre folyl a harcz a magyarok és a

kök közö t. Különösen a füleki rség tetl gyakran portyázó kirándulásokat,
és közülök többen tették nevüket i törökök eltt. L608-ban Lovász
László füleki vitéz egész Szegedig portyázott. 1613-ban egy Lovascsapal isméi

edig hatolt és közben a Szabadka környéki helységekel zsarolta. 1617-ben,
pünkösd táján, egy felvi pa1 Martonosra bör s onnan az összes

lovakat elhajtotta
; ugyancsak ez évben a füleki rségbl egy csapal ismét Mar-

tonost rabolta ki. Ennek a szerencsétlen községnek a következ
i
1618) eszi md-

ben sem volt nyugta a füleki ri égtl, mert a portyázó hajdúk isméi két ízben rá-

törtek a helység lakosaira s mindenüktl megfosztották ket. (Reizner János
i. m. I. 1.•!."..' IV. 17

Az egyik török basa 1626-ban panaszolta, hogy a padisah tulajdonához
tartozó Jankovácz (Jánoshalma) ellen néhány száz magyar lovasból allé) csapat
jött prédálni. Egy török forrás említi, hogy 1639-ben a földvári rség fa mai Bács-

-z sgedi szandzsákba betört rablócsapatot vert vissza.

A XVJLl. század els felében a törökök több új ersséget emeltek a, bácskai
hódoltság területén.

—ígek A sznyi kéke után a török sereget kivonták a vármegye területérl,

supán az egyes erdítményekben elhelyezett rséget hagyták meg. A vár-

terül tén lév török rségrl a szegedi szandzsákhoz tartozó várak
i -29. évi összeírásában találunk adatokat. A szabadkai rség létszáma a

követki zö volt : müsztakfizok és topcsik (Lryalogság és tüzérek) 13. ulufedzsik
(lovasok) 13. azábok (várbeli gyalogosok) 13. A madarai palánkban: müsztah-
fizok és topcsik 31. ulufedzsik 52. Baján müsztahfizok 25. ulufedzsik 30, topcsik

1 várban topcsik (1. azábok és reiszek (várbeli gyalogosok) 10. Zomborban
és Tito len, valamint egy más olvashatatlan helyen csak tüzérek (topcsik) voltak,

az elbbi helyen 7-r-n. az utóbbiban 31-en alkották az rséget. (Velics—Kammerer
i. in. I . 432.)

Az 1628. évi összeírásban felsorolt várakon kívül a vármegye területén
más erdítmények is voltak, melyek szintén a XVII. század els felében kelet-

keztek, így egy 1638. évi török oklevél Szabadka és Baja mellett a jankováczi
várat is említi, a hol a halasiak dolgozni tartoznak. (Török—Magyarkori Tört.
Emi. II. 363.) 1649-ben említik Zenta várost is szerbek lakóhelyeként, a hol a
törököli kastélyt (erdítményt) építettek. A szegedi szandzsákot 1634-ben Muha-
med basa. 1638 körül Ibrahim basa. volt temesvári begleibég, bíría jövedelmi
pótlékul. 1685-ben Markocs Csorbadzsi janicsárkapitányt egyenesen a szegedi

tartomány földesurának nevezik.



Bács-Bodrog vármegye története. 113

Az 1642 márczius 19-én megkötött második sznyi Ix'-kc sem változtatoti

semmit a török-magyar viszonyokon. A török portyázások és a magyarok vitézi

kalandjai ezután sem szntek meg. A fül-ki rségbl egyes vakmer Lovascsapa

tok ezután is elkalandoztak a bácskai hódoltságba, sorra perzselve az útjókba
es falvakat. A portyázok közül különösen egy Gombköt János nev füleld

hadnagy csapata tartotta örökös rettegésben a törököket. E csapat 1641-be i

egész Szegedig hatolt és ez alkalommal Szeged egyik külvárosát : a Fazék
elpusztította. (Reizner János : Szeged tört. IV. 179. és I. 135.)

A szertekalandozó és fosztogató katonák miatt a nép termesz stesen nem
mívelhette földjét. Még az egyes városok — mint Szabadka — területéhe

tartozó földek is parlagon hevertek és a lakosság kénytelen volt csak a kertek

alatti kis területek mívelésére szorítkozni. A hódoltság általában igen szánalmas
helyzetben volt. Az egész Bácskát ellepték a belvizek, a roppant kitérj :dés
tavak, melyek, ha nyáron ki is száradtak, de minden es után új ra megteltek.

Bajától Zomborig óriási mocsár terült el. A forró idszakban a víz elpárolgott és

buja, néhol embermagasságnyi f lepte el a mezt, Az ily területen hiányzott a

fa és az egészséges ivóvíz. A mocsarak kigzölgése ragálynak és lázbetegségnek

lett a terjesztje. Az emberek messze elkerülték a mocsaras vidéket és ezért,

rendkívül gyér számú népességre találunk a XVII. században a vármegyében;

így még 1697-ben is a Péterváradhoz legközelebb es falu Futak volt. (Acsády
Ign. Magyarorsz. Budavár visszafoglalása korában.)

A XVII. század els felében a bácskai hódoltság vallási és nemzetiségi KemmtiBégi és

viszonyai lényegesebb változást nem tüntetnek fel. A törökök a fbb helyeken vallási viszo-

mindenütt építettek ftemplomokat és imaházakat, hol az államjogi fontosságú

pénteki ima mondatott s ez okból az ily helyeken nagyobb egyházi személy/. :1

is tartottak. Az 1028—29. évi összeírás adatai szerint ily egyházi személyik —
dzsámi szolgák— Szabadkán, Madarason és Baján voltak, szám szerint mindenütt
öten. itt voltak tehát a ftemplomok ; de e helységeken kívül még számos helyen.

mint Zomborban, hol öt mecsetjük volt és Zentán találunk török imaházakat.

Zomborban a fmecset, az ú. n. bariakdzsimi. a Zrinyi-utczában volt. E fmecset
körül volt a temet, benne a turbános török sírok. Építkezéseknél sok csont-

vázra akadnak e tájon. A mohamedán vallás ridegsége következtében az izlámnem
tudott gyökeret verni a hódoltságban. Volt a törököknek egy szokásuk, melylyel

különösen gylöletessé tudták magukat tenni a keresztények eltt : a nrablás.

Ha egy töröknek egy keresztény n megtetszett, vagy be tudta, bizonyítani.

hogy tle egy almát elfogadott, a kádi odaítélte neki. A keresztény szülk ezért

rendkívül óvták leányaikat a törököktl. Mint a szabadkai barátok feljegyzései-

ben olvassuk, a keresztény szülk felserdült leányaikat más falvakba vitték és

titkon ott adták férjhez keresztény ifjakhoz, vagy pedig a lelkészked ferencz-

rend szerzetesek éjjel adták ossz? az ifjú párt. Ennek az emléke máig is fenn-

maradt a szabadkai bunyeváczok között, hol máig is divatban van a musztu-

lundzsia. Ügyszintén az alma is szerepel' náluk a leánykérben. Zomborban
is fennmaradt e szokás. (Iványi István I. <i7.)

A katholikusok száma a XVII. század els felében, a katholius bunye-

váczok beköltözködésével, jelentékenyen emelkedett. A hódoltsági területen

fleg a szegedi ferenczrendüek mködtek nagy önfeláldozással, sorra járván a

lelkész nélkül maradt falvakat. Az egykorú tudósítások még a boszniai ferencz-

rendekrl is megemlékeznek.
1612— 161S~ között két jezsiúta, névszerint Kasics Bertalan és Színi István

járta be a török hódoltságot, a luk Matkovics János Simon (úgy látszik szintén

helységrl-helységre járó) világi pap felhívására, jöttek el a Bácskába. Matkovics

János 1622-ben az iránt folyamodott Rómába, hogy a kalocsai egyházmegyében

a bunyeváczok között a lelkészi teendket végezhesse. (Vatikáni Levélt.)

A szegedi ferenczrendüeknek 1655-tl kezdve dalmát hitszónokuk is

a mi arra enged következtetni, hogy a bácskai bunyeváczok a szegedi havi

búcsúkra is eljártak, miután Szeged városának a török hódoltság

nem volt szláv lakossága. Az egykorú adatok szerint a szegedi ferenczrendÜBk

még Szabadkára is ellátogattak, hogy az ottani hívek között \ ; -Ilii-

szolgálatot. (Reizner János : Szeged tört. III. 14. Iványi : Szabadka tört. I. 68.)

A katholikusok nagy számát legjobban feltünteti az Ibrissimovich Marin,

belgrádi kath. püspök 1649. évi körútjáról szóló tudósítás. Ibrissimovich püspök



] l i Bites-Bodrog vármegye törtenete.

október M én volt Martonoson, hol a Széni Márton templomában 246 embert
bérmáll meg, innen Bajmokra meni ; október L3-án már Jankováozon találjuk,

hol a Szent György templomában 324 hívói részesített a bérmálás szentségében.

Jankováozról a Duna mentén folytatta körútjai . október L7-én Szántován,
majd Béregen és Kolluton roll ;it1 LO, Béregen 20 katholikus oBaládol talált.

Október 23 24-én Zomborban tartózkodotl a püspök, hol L 17 hívi részesített

a bérmálás széni éj ében Október 28-án Szontáról jövet, Báosban találjuk; itta

Boldogasszony templomában L80 emberi bérmáll meg. BácBból Bukinba ment,
honnan \ isszatt rí székhelyére.

A világi papokai a török nem Bzívesen trte meg a hódoltsági területén,

meri ezek tizedel és párbéri szedtek a hívektl, a miben a török adórendszer

érdekeit Látta veszélyeztetve; ellenben a kolduló szerzetesekel nem bántotta,

sói
i

meri ezekben az derviseinek hasonmásai látta. L620-ban a

edi ferenczrendüek kieszközölték a budai ós a belgrádi basáknál, hogy a

keleti Lelkészek ne akadályozzák meg a kéregetést. Sö1 midn L638-ban

szegedi ferenczrend Bzerzetes Diókra akart utazni, ls.lia.lil, szegedi szubasi

útlevelet adott nekik. A Bzegedi ferencz-rendeknek nehéz küzdelmet kellett,

folytatniok a görög-keleti kalugyerek ellen, a kik a hódoltság alatt álló összes

keresztényeket, mind a magyarokat, mind a bunyevácz katholikusokat, cgyhá-

zukba igyekeztek téríteni. (Reizner J. i. m. 115.) A ferenczrendüek önfeláldozó

munkáját, melylyel e törekvést sikeresen megakadályozták, legjobban igazolja

a belgrádi kath. püspök 1649. évi bérmaútja. Zomborban, [brissimovich püspök

Útinaplója szerint. 1649-ben nem volt teni])lom. Kápolnájuk tehát, mely a város

sánczain kívül volt, csak L649 után épülhetett. A kápolnának tornya nem volt,

miután a török torony építéséi nem engedte meg. E kápolnában a boszniai

argentínai ferenczrend szerzetesek tartottak istenitiszteletet. A törökök

kizetése után a ferenczrendüek azonnal harangot szereztek, melyet a kápolna
mellett haranglábra állítottak fel.A katholikusokon kívül a szerbeknek is volt

egy imaházuk Zomhorhan. melynek szintén nem volt sem tornya, sem harangja.

De a törökök kizése után a szerbek elfoglalták a török fmoseát, melyet temp-
lommá alakítottak át. (Érdújhelyi Menyhért czikke:Évk. X. 145.) A bosnyák
ferenczrend szerzetesek, a török engedelmével, Bácsban is felépítették hajlé-

kukat . E kolostor az egész török uralom alatt fennállott és csak 1687-ben puszi ult

el. Templomuk azonban, mely még a XIII. század második felében épült, túl-

élte a török hódoltság viharait, napjainkig is fennáll és a vármegye legrégibb

keresztény építészeti emléke. (Ivánja István czikke. Évk. XIV. 170 1.) Ibrissi-

movich Marin püspök útinaplója szerint a katliolikusoknak Martonoson, Szontán,
Bukinban is volt templomuk, ellenben Zomborban, Garán, Gákován, Béregen
és Kolluton, bár nem volt templom, de azért Zomborban 30, Garán, Gákován és

.Monostoron 58 kath. család (ház) volt.

Noha a kalocsai érsek rendesen egy más püspökség javadalmait bírta,

földesúri jogairól a hódoltság alatt lev helységekben nem mondott le. Csekély

pénzbeli vagy természetbeni járandóságait, a melyet a községekre kivetettek,

rendesen a füleki rség szedte be. Az érseki tizedet, vagy mint akkor nevezték :

harácsot, az egész bácskai hódoltság fizette. Ily jegyzékek 1543, 1650, 1665 és

1678. évekbl maradtak ránk. Széchenyi Pál, kalocsai érsek a harácsot fizet

községek ügyében 1696-ban és 1703-ban számos tanút hallgattatott ki, mely
alkalommal egy 111 éves kalugyer, (Sztéva) István, a bogyáni zárda fnöke, el-
adta, hogy tudomása szerint a harácsot az egész Bácskában szedték. István

kalugyer, a ki bácskai születés volt, tanúkihallgatása alkalmával elmondotta,
hogy ifjú korában a harácsot Wesselényi Ferencz füleki kapitány, majd az általa

e czélra kirendelt Gombköt János adószed, késbb Koháry István füleki

kapitány szedte. A kalocsai érseket, illetleg megbízottait, a harács-szedésben

senki sem korlátozta, st a török nemcsak hogy nem ellenezte, de még kölcsön is

adott a helységeknek, hogy az adószedkkel jöv katonák nagyobb károkat ne
okozzanak a népnek. Csak némely megersített helyre, mint Bajára, Szabadkára,
Martonosra, Jánoshalmára, Zomborba, Bácsba, Titelre és Péterváradra nem
mentek be az adószedk adót vagy harácsot szedni. Egyik tanú : Huszár István,

a tanúvallomások alkalmával kijelentette, hogy ezeltt 7—8 évvel volt meg-
1 ízva a harács-szedéssel és eljárásában a törökök t soha sem zavarták. Ha vala-

mely község nem akart fizetni, jogában állott aharácsszedést a lévai vagy a füleki
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rség segélyével kierszakolni. (Iványi Istv. Szabadka tört. I. 73. — Bács-Bodrog
várni, monogr. I. 262. Steltzer Frigyes adatai.)

A kalocsai érsekségnek a török korszakból, a már említett 1543. évi dézsma-
lajstromán kívül, még az 1650, 1665 és az 1678—79. évekbl maradtak fenn
hasonló kimutatásai. Ezek azonban nem teljesek, mert részben elvesztek. Az
1650. évi dézsmalajstrom szerint egy-egy község 3 frt-tól 50 frt-ig terjed összeg

fizetésére volt kötelezve. Egyes községek ezenfelül még egy-egy csizmát is szol-

gáltattak. Az 1665. évi dézsmajegyzék, melyet Szelepcsényi érsek készíttet

már nagyon hiányos.

Az 1678—79. évben beszolgáltatott adókról három jegyzék maradt fenn,
melyek az összegeket is feltüntetik Az els az 1678-ban beszolgáltatott 109 frt.

50 dénárról szól, melyet Széchenyi György, akkor egyúttal gyri püspök, a követ-
kez helységektl vett át: Kalocsa, Istvánvölgy, Ságod, Kákon. Kunbaja, Patsir,

Hajmás, Kelebia, Hernyavicza, Bogyoszló, a hozzátartozó Ollár és Adáts puszta,

Negyven, Szakmar, Réztelek és Hánek puszták, Negyven paszta, Halom puszta.

A második, mely 1679-ben kelt, a következ helységeket sorolja fel : Csanád,
Deutova, Szántó, Branova, Fokt, Kalocsa, Bojár a hozzátartozó Mikla puszta
után. Lak, Szent-Gál puszta, Pandúr, Ságod, Istvánvölgye, Kákony, Bogyoszló.

Kunbaja, Zablaticza, Nagy-Fiu, Sükösd, Szakmar puszta, Baloghegyháza puszta,
Vadkert, Fels-Roglaticza, Madarász. A harmadik jegyzék, mely szintén 1679-bl
való, csak töredékben maradt ránk és a következ helységekbl befolyt ösz-

szegeket nyugtatja : Borsód, Brigittya, Csávoly, Rim, Zide, Borod, Brannova,
Szántó, Tosna, Baratska, Monostor. Szurdok, Csanád, Szeremle, Szent-István.

ALsó Roglaticza, Baysa, Patsir, Sári. Tavankút, Omaritza. Szent-Iván, Herga
vitza, Patai városa, Tetétlen, Ats, Keszerü-Teleki, Ereki, Viteles-Székei, Szent-

Király, Olle, Szüle, Kisharta, Deutova, Kaczmár, Gara, Rigitza, Karácsond,
Mikla, Baratz. (Steltzer Frigyes adatai.)

Bár Bács-Bodrog vármegye önkormányzata ez idben teljesen meg is a vármeeyei

sznt, de a vármegyei hatóság azért a mai Bács-Bodrog vármegyének arra a élet"

részére terjedt ki. mely akkor Csongrádhoz tartozott. E terület mélyen benyúlt

a mai Bács-Bodrog vármegyébe és egész óbscséig és Pacsérig terjedt. Csongrád
vármegye 1542 óta Erdélyhez tartozott, késbb visszakerül" a magyar koronához
és 1578 táján Pest, majd 1647-ben Heves vármegyéhez csatolták. Ez idtl kezdve
már vannak adatok, melyek a mai Bács-Bodrog vármegye területére vonatkoznak.

Az 1647. évi összeírásban, a Csongrád vármegye területén adózó helységek

között Martonos is fel van jegyezve. Csongrád vármegye, mint Hevesnek tarto-

zéka, 1647 óta Szendrn és ónodon tartotta közgyléseit. Egy ily közgylésen,
1649 jún. hó 26-án, Szabó István mezvásárhelyi és Lantos Pál szegedi lakosok,

Csongrád vármegye küldötteiként is megjelentek és a közgyléssel közölték a
vármegyei községek névjegyzékét, melybl látható, hogy ezekhez akkor több
mai Bács-Bodrog vármegyei község is tartozott. Ezek a jegyzékben külön csopor-

tokban vannak elsorolva, eképen : Zenta körül való szerb falvak : Bátka, Füzes,

Csejthó Kalocza, Vastorok, Adorján, Földvár, Ludas. Szeged köri való magyar
falvak : Martonos, Tápé, Fark, Gye, Szövényház, Serked, Annjas, Dócz, Tömör-
kénves puszta, Chyany szerb falu, Szent-Péter, Pusztatelek, Reszki puszta.

(Századok 1892. 215—219 és 224. 1.)

De ha a vármegyei életnek nem is látjuk nyomát, a földesúri viszony nem Birtokviazo-

sznt meg a török világban sem. A török hódoltság következtében a földesurak

a felvidéken, vagy a végbeli várakban húzódtak meg és innen intézték földesúri

jogaikat. Egyes vállalkozó végbeli vitézekkel beszedették járandóságaikat, élénk

figyelemmel kísérték régi birtokaikat, és nem csupán a jogtalan birtokfoglalások

ellen emeltek óvást, hanem si birtokukra új adományleveleket is eszközöltek ki.

Tömérdek birtokadományt és beiktatást ismerünk e korból. Az 1600-tól

egész 1682-ig terjed idben kelt királyi és nádori adományok, valamint egyéb

birtokbeiktatások (örökség, hagyomány), melyeket legnagyobbrészt a garamszent -

benedeki konvent eszközölt, közölve vannak a Dudás-féle monográfiában. Az
adománvosok között leginkább végbeli vitézek és kapitányok szerepelnek. így
Koháry Péter, érsekújvári alkapitány, Garamszeghi Géczi Jánossal és v

Jánossal együtt, 1600-ban Szenté stb.' birtokokat nyeri adományul. Esterházy

Pál, nógrádi fkapitány 1626-ban Szilvást s több más helységet nyert a nádortól.

A kalandjairól híres Zohiai Gombköt János, füleki hadnagynak és társának,
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Ilin 1639 ben több akkor települi helységgelegyütt Devecnert

és Filipovoszellól ad1 mind elrendelte, bgj e helységek az adói is

nekik fizessék. Gombköt János 1646-ban és 1650 ben újabb birtokokai Bzerzett

ve ii riiK 1. 11. .1 furak közül az Esti rházyak 1 1626 1637), gróf \V< sse-

l.n\ Balassa Idám (1681) szereztek birtokokai a hódolt-

u\ 1 F< rencz bácskai birtokairól r< ndesen szedet fce a úri éri

jára 1652-ben készító Szirmai Péter jó ;ató a birtokra vonat-

kozó úrbéri lajstromot, mely a földesurasága alá tartozóhelységek t és az azoktól
i

•
:

. aj okai 1 3 aránl Ei ll ünti fci. \ birtokok igaz-

ait k Mii Lós uradalmi tisztre roll bízva, a ki idvel szintén birtokokai

területén. 1 *
-~»

<

* ban Gbelányi Miklós lévai tiszttel együtl :

Borony, Csianicza, Temerin, Obroncza, Paska, ( '/uruk. Male-Szercze, Szí ni András
Ki it'ülr birtokába iktatták be. (1677. évi átirata a vármegyei levéltárban.)

Az 1600 1682. évi adón ányok éri is érdi ki sí k, meri csak a m u Bí i Bodrog
\. rmegye fels részére terjednek ki. jeléül annak, hogy a mai vármegye alsó

része már nem tartozott a fülekj és a lévai rség befolyása alá. lt! inkább a

péterváradi basaparancsolt, s így azután a régi Bodro ve területe lassan
kénl feledésbe : s ment, meri az egykori magyar helynevek elszlávosodtak és a

fi 1: j eltorzultak.

Mikor L665-ben Lipót király, Szelepcsényi <
I résére,

az ér 1 kség birtokaira új . v< lel állított ki. 1 tylevélbi

árm< yei helysi I találkozunk. A vármegye nevénél

említése nélkül a következ bács-bodrogvármegyei helységek fordulnak el az

adománylevélben: Alsó-Roglatitza, Baratska, Bajsa, Bajmok, Batzkotb, Bérek,

voly, Chatalia, Dautho (Dautova) l'Ylsö-Rogla.lieza Cara Ivánka. Katzmár
Kolu li. Mélykút, Mátéháza, Pandúr, Kim, Rigitza, Taxánkat. Vaskút, Zob-
nyatitz, Xidi>\ itz. Bács vármegye területéhi z soroljaazadománylevél a kö\ el k< z
hí lységeket : Csicso, Csekháza, Czórva, Bratiovich, Bács, Bereg, Bozie, Böször,

Aranyhalma, Dautova, Dorosz Egi . Györk, ötömös, Fatous, Felbegyes,

Götze, Gozpodinetz, Monostor, Moly, Müitits, Velkopolya, Olasz-Béregb, Padevo,
Pi t rovoszello, Rasztinya, Szonta, Szent -Péter. SóshaJina, Szent-Mibály-Ti leké,

Tóth-Monostor, Vizes, Vindvár, Mada, Ivánka. Bodrog vármegyéhez csupán a
következ helységeket sorolja az adománylevél: I'\ köd. (íarab. II almád, Igor,

Korpád, Kis-Hartha, Póter-Váradja, Theköd. (Katona: História Metrop. Colo-

ci nsis Eccl.II. 90.) Nyílván akkoriban nem is tudták, hogy < zek a helységek hol

feküsznek, csupán a régi oklevelekbl böngészték ki az egyes lis lyneveket. Külö-

nös figyelmet érdemel az adománylevél záradéka. Ebben Lipót király meghagy-
ja a nyitrai, selyei, kistapolcsányi, lévai, korponai, füleki, kékki, garamszent-
bi ne< leki és ónodi várkapitányoknak, hogy a kalocsai érseket az elsorolt helységek

és fi kvségek birtokában, ..contra quosvis violentos impetitores, turbatores et

damnificatores, signantes ver müites" megvédelmezzék,
iri bé- Az 1664. évi vasvári békekötés után, a fizetetlen, a zsold nélkül maradt,

befi rség mindegyre gyakrabban bebarangolta a bácskai hódoltságot, sut

a Dunán átkelve, egész Biügáriáig kalandozott. Ezt annál könnyebben tehette,

meri a törököktl megszállott várakat és varosokat kikerülve, a keresztényektl
lakott falvakon vonultak át és miután a keresztényeknek fegyvert viselniük nem
volt szabad, a végbeli csapatok akadály nélkül vonulhattak át a falvaikon. A
török kormány a maga váraiból nem tudott a keresztény lakosság személyes és

ryonbiztonságára rködni. Semmi sem jellemzi jobban az akkori közbiztonsági

viszonyokat, mint a szultánnak egy rendelete, mely meghagyja, hogy a Bács-
Bodrog vármegye határszéléhez közelfekv Halas város, a tizedet, az iszpendzsét,

a város esküdt-biráival szolgáltassa be az emineknek, mivel a város oly veszélyes

hí íven fekszik, hogy az adószedknek és a szubasáknak istenkísértés lenne oda
kijárni.

Mint. már említettük, a vármegye területén lakó népek, a török hódoltság

alatt inkább a marhatenyésztéssel foglalkoztak. Az 1663. év után, a Pest várme-
gyéhez közel es vidéki n, a török földesúr a jobbágyságot a földmívelésre szo-

rította ; velük szántatott, vettetett, szlt míveltetett és tlük szekereket és el-
fogatokat követelt. E rendkívül terhes szolgáltatás következtében számos hely-

ség pusztult el, sok helység lakosai pedig megszöktek és többé sohasem tértek

vissza. Még a XVii. század els felében is gyakran megtörtént, hogy egy-egy
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helység lakosai hadátvonulások vagy nagyobb portyázások ell, barmaikkal
együtl felkerekedtek s bátorságosabb vidékre vonultak, de mikor azután a ve-

szély elmúlt, ismét visszatértek elhagyott falujokba. (Salamon Ferencz i. m.)
Attól az idtl kezdve, midn a török, hogy II. Rákóczi Györgyöt lengyel-

országi kalandjáért megfenyítse, Erdély ellen hadat küldött (1658), egészen a
vasvári békéig (1664 augusztus 10.), Bács-Bodrog vármegyén szünet nélkül
török hadak vonultak át. Az 165S. év nyarán a nagyvezér vonult át hadával a
vármegyén és ekkor Temesvárt tzte ki hadmveletei középpontjául, a hol

tábort ütött. 1659-ben Szejdi Ahmed budai basa hadai érintették, Erdélybe
menet, a vármegye területét. Midn az 1663. évi hadjárat alatt a török hada-

kat Temesvár, Eszék és Belgrád között összegyjtötték, a vármegye terü-

letén újra, szinte szakadatlanul vonultak át török seregek, a melyek mindenfelé
rengeteg károkat okoztak.

Az 1663. évi hadjárat alatt Apafi Mihály erdélyi fejedelem is átvonult a
vármegyén, midn t a nagyvezér az érsekújvári táborba rendelte. A fejedelem

nagy kíséretével szeptember 20-án indult el Radnótról, onnan Lippán (október 1)

és Aradon át Szanádra jött, majd Szanádon alul, Zentával szemben, átkelvén a

Tiszán, október 7-én Zentára érkezett, a hol meghálván, másnap, október 8-án

folytatta útját Halas felé; útközben, okt. 8-án Fejeredicsen, 9-én pedig Mélykúton
tartott állomást. Halasról, hová október 10-én érkezett. Pesten át Érsekújvárra

ment, hol a nagyvezér kitüntet szívességgel fogadta ; azonban Apafi a nagyve zér

kívánságára kibocsátott kiáltványával, melyben a magyarokat a Habsburg-
háztól való elszakadásra igyekezett rábírni, semmi hatást sem ért el. Visszatér
útjában, novembei 18-án ismét Halason találjuk, honnan Szegeden át, tért

vissza Erdélybe, (Tóth Ern : I. és II. Apafi Mihály erdélyi fejedelem naplója.)

A vasvári békekötéssel ugyan közel két évtizeden át szüneteltek a hadátvonulások
a hódoltság területén, de azért a szegény nép sok veszedelemnek volt kitéve,

mind a portyázó végbeliek, mind a török martalóczok részérl.

Az akkori viszonyokat híven tükrözi vissza a kecskeméti városi jegyz-
könyvben, 1679 márczius 8-án bejegyzett következ versezet:

Szabadka-Szegedi nagy fekete dandár,
Jve nagy seregvei, mint egy falka madár,
llind az egyes fákat kipusztítják immár,
Xyolczvfn fertály árpát elvisznek higyed bár.

Hej ha láttad volna, szinte estve felé

Az favágatóra miként jönnek elé,

Vágják, törik az fát mindenik emelé,

Tíz szekér kár fáját az bíráknak tévé.

Jankói (azaz jankováczi) és Paksi Pajazit ágával.

Jönnek nagy csoporttol három nagy zászlóval

Jól megrakodának zabbal ós árpávi I.

De jól nem lakának ez város borávi 1.

(Hornyik : Kecskemét tört. II. 501.)

2. A felszabadító háború és a szabadságharcz kora. 16S3—1711.

Midn az 1664-ben húsz évre kötött vasvári béke lejáróban volt, Fels-
Magyarországon közel egy évtized óta dúlt a belháború.

Míg a bujdosóknak, majd Thököly Imre kuruezainak a támadásai.

a császári hadak kicsapongásai következtében az egész királyi terület elpusz-

tult, addig a bácskai hódoltság lakosai, nem tekintve a török földesura

a várrségek zaklatásait, békét élveztek. Míg a Felvidéket tzzel-vassal pusztí-

tották, addig a hódoltság népe egykedven zte a baromfitenyésztést a parlagon

maradt óriási területen, mely a kuruez és a császári hadaktól ment maradt.

Midn 1682-ben Thököly Imrét, a felkelk vezérét, a ki ebben az évben

ismét megkezdte támadásait a császári hadak ellen, a portán elismerték Magyar-
ország fejedelmének. Kara Musztafa, az új nagyvezér, már évek óta készült a

háborúra. 275.000 emberbl álló. aránylag óriási hadával, melynek azonban

csak kisebb része volt hivatásos katona. f683 május 31-én érkezett az eszéki

síkra, hogv Bécs megvívására vezesse seregét. A nagyvezér az eszéki táborában

várta be Thököly Imrét, a ki 500 fnyi kíséretével a bácskai hódoltságon át-

vonulva, Valkóvárral (Vukovár) szemben kelt át a Dunán, hol már várta a tö-
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rkök fényes küldöttsége, melj 61 fejedelmi pompával fogadta b a nagyvezér
táborába kísérte. Thökölj június 10-én találkozott ;i nagyvezérrel és ekkor kö
eöltók relé ;i megindítandó hadjáral tervét.

\ ejövetel alkalmával a nagyvezér meghagyta Thökölynek,
hogy mialatl a török fsereg a Duna jobb partján mködik, a balpartpn igye-

kezzék Bécs alá jutni melj czélból .1 aa \ kisebb hadai bocsátott

rendelkezésére, Húszéin basa, az újonnan kinevezeti egri bejlerbej és Gure bej

rlete alatt, melj csakhamar útnak indult, s átkelvén a Dunán, a bácskai
hódi lé vette útját.

K ra Vm- bafa intézkedései azonban aem igen tetszettek Thökölynek,
de parancsának nem akarván ellenszegülni, azon az utón, a melyen jött, csak
hamar visszafordult s a hódoltságon át Kassa felé vonult. Június 29-ón már Sá-
rospatakon keltezi egyik levelét. (Magyar Tört. Emlékek XXIV. 1. I. Thaly
Kálmán: A/. L683-ik évi táborozás történetéhez. - Histoire d'Emeric Comte
de Tekeli. Cologne, L693-ik évi kiadás, 1 <

» T .
>

A.l'.ij"rat

t,s ^ /j "nas
' elkészületekkel m«-Lriii«Iit < >t 1 hadjárat azonban a törökökre nézve

teljes kudarcZCZal Végzdött, I5ées felmentésével kezdetét veszi a 15 éven ál tartó

felszabadító hadjárat, melynek folyamán Bács-Bodrog vármegye területe is

a közel más*'él századon át tartó török uralom alól végleg felszabadult.
A diadalmas keresztén; sereg mindegyre jobban elrenyomult. 1084-ben

Vácz és Pest, L685-ben Arad is a császáriak birtokába került. Az alsó Duna-
I a köze még L686 nyarán is a törököket uralta. E területet fleg Szeged,
Szabadka, Baja és Bács várakból igazgatták. A szabadkai bej, 1686-ban, alkal-

masint Buda ostroma alatt, még szigorú rendeletei intézett a kecskeméti és

a körösi bírákhoz, hogy a császári hadak állásáról hírt szerezzenek s errl t
is értesítsék.

Míg július havában Buda ostroma folyt. Pálffy Károly Dunaföklvárnál
akaii átkelni a Dunán, hogy a kalocsai és a bajai török váracsokal megvívja.
De mivel e tájon akkor nagyobb török hal mutatkozott, e tervével csakhamar
felhagyott. Buda visszavétele után (1686. szeptember 2.) a császári had egy része

és a magyar csapatok Szeged elfoglalására vonultak. A Szeged elfoglalására

küldött sereg De La Vergne rgróf altábornagy vezérlete alatt, október 2-án
ért Halasra, honnan azonban gyors menetben Szeged alá vonult. Október 3-án
az elcsapatok már Szeged alatt voltak, másnap már a derékhad is megérkezett
s 5-én a vár vívásához fogott.

Szulejmán nagyvezér, kinek hada ekkor Eszéknél, illetleg Péterváradnál
vesztegelt, Szeged ostromáról értesülve, annak felmentését határozta el. E vég-
liol a tatár hadakat Erddnél átküldte a Dunán, maga pedig hadával Pétervá-
rad :iál átkelve, a Tis/.a mentén közeledett Szeged felmentésére.

Galga tatár khán hadai, melyek Zombor felé vették útjokat, rövid id
alatt egészen Szegedig kalandoztak, s így egyes portyázok csakhamar össze-

üt kztek gróf Barkóczy Ferencz lovasságával, mely az ostrom tartama alatt,

a Szeged környékén elterül mezségeken legeltetett. Barkóczy a tatárok köze-
ledi éri értesülvén, a Stozzi rgróf rnagy vezérlete alatti Gondola-féle lovas-

sággal egyesülve, csaknem naponként jDortyázott ellenük és ket gyakran egész

Martonos és Kanizsa tájáig üldözte. Ily portyázó kirándulások alatt arról érte-

sülvén, hogy Szulejmán Szeged felmentésére siet, Wallis György tábornok,
a ki a halálosan megsebesült De La Vergne rgróf helyett, mint rangidsebb,
a Szegedet ostromló sereg parancsnokságát átvette, a császári lovasság egy
részét gróf Veíerani Frigye- alatl Haidtóczy Ferencz és Petneházy huszárjaival
együtt Szulejmán hada elé küldötte. Veterani és Barkóczy hada október 19-én
nyomult Zenta felé, melyet ekkor a törökök már megszállva tartottak.

a zentai csata. Veterani rendbe szedvén halát, rövid, lelkesít beszéd után katonáit
támadásra vezényelte, a lovasságot pedig a lováról leszállítva, megparancsolta,
hogy a falu alatt hevenyészve megersített sánezokat hányják szét, mialatt

a többi lovassággal más oldalról intéz támadást. Rendkívül heves küzdelem
után a császári had minden oldalról benyomult a sánezokba s az ott talált jani-

csárokat, miután a spahik ezeket cserben hagyva, megszöktek, mind egy szálig

levágták.

Alig ért véget a küzdelem. 12.000 emberbl és i'"> ágyúból álló újabb had-
osztály jelent meg Zentánál, mely a nádas ikba menekült tatárokkal egyesülve,
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VeteranJ hadára tört. A vezér azonban nem veszítette el Lélekjelenlétét, •

gyelmezett hadai, melyek zárt Borokban harczoltak, halálmegvetéssel vették

fel a küzdelmet az ujabb török had ellenében. A török látván, hogy támadása
nem sikerül, gyorsan visszavonult a szomszédos magaslatokra, mintegy maga
után rántva a császári hadat is, mely diadalittasan támadta meg az ott felállí-

tott ágyúkat és a janicsárokat, a kiket mind egy szálig levágott. A többi

patokból megmenekült törökök Zenta alatt egy mocsárnál gyltek egybe, hol

megersített tábort rögtönöztek; de Barkóczy lovassága rájuk törvén, szét-

ugrasztotta ket. A török sereg egész tábori készlete, ú. m. 20 ágyú, 24 zászló.

200 bivaly, 200 teve és öszvér és 5000 ló került a gyztesek birtokába.

Veterani vesztesége aránylag csekély 200 ember volt. Az elesettek közölt

volt báró Károlyi István is, a ki Barkóczy lovasságának támadása alkalmával
a szatmáriak élén vágtatva, halálosan megsebesülve bukott le lováról. Kapitány-
társa báró Sennyey István is súlyosan megsebesült.

A zentai gyzelemnek Szeged ostromára dönt befolyása volt. Ha Veterani-
nak nem sikerül Zentánál a török hadat szétverni, akkor a nagyvezér Szegedet
felmenti az ostromzár alól, st a csekély rséggel megrakott Budavára is vesze-

delemben forog. így azonban Szeged október 23-án megadta magát. A nagyvezér
pedig megmaradt hadát Péterváradra vezette, útközben azonban az elkeseredett

törökök mindent elpusztítottak és fogságra hurczolták mindazokat, a kiknek
még hasznát gondolták vehetni.

A rövid ideig tartó szi hadjárat óriási áldozatokat követelt. Amhed
szerdár basa szegedi parancsnok, még közvetetlenül az ostrom megkezdése eltl

felszólította a környékbeli falvakat, hogy a várrség részére árpát, szekereket

szolgáltassanak, egyúttal megsürgette az adó befizetését is. E rendelkezéseinek

azonban senki sem tett eleget, mert az ostromló had ekkor már Szeged alatt

volt. Annál több áldozatot követelt azonban a császári had a környékbeli fal-

vaktól. A halasiaknak megparancsolta a császári hadvezér, hogy októbor 6-ára

rzsekötegeket, kövér vágómarhát és juhokat szállítsanak a szegedi táborba,

..hacsak
1

" — úgy szól a rendelet — ..nem akartok karóban száradni." (Millen.

Tört. VII. 454. — Iványi István : Szabadka Tört. I. 82. — Szalay László :

Magyarország Tört. V. 346. — Reizner : Szeged Tört. I. 177 . i

Szeged feladása után a gyengébb Szabadka sem tarthatta magát. A török
még ebben az évben csaknem teljesen kiszorult a mai Bács-Bodrog vármegye
területérl. Egyedül Titel volt még két éven át a törökök birtokában. De azért

a törökök Pétervárad felöl gyakran átcsaptak a vármegye területére, minek
következtében még 1686-ban megtörténtek az els védelmi intézkedések. Baján.
hol már 1687-ben volt rség, gróf Czobor István, a helység földesura óhajtotta

a kapitányságot megszerezni. 1687-ben tett is erre nézve lépéseket a bécsi f-
haditanácsnál, mely azonban a kapitányi tisztség betöltésénél nem vette ti

jembe földesúri jogait s a bajai rség parancsnokává Dalmady Sándort t

Mivel azonban május 4-én aföhaditanács a bajai rhelyet a szohioki kapitány sá<_r

alá rendelte, az rség Berthóti (Berthódi) István parancsnoksága alá került.

1687 július 1-én kb. 5000 török, Eger felé vonultában. Baját is megtámadta.
1687 nyarán Petrovics Xovák szerb kapitány 4892 szerbet hozott a császá- \

riak szolgálatába, kik közül egy csapatot Bajára küldtek. Valószínleg ezeket

rendelte 1688 január 26-án a bécsi fhaditanács Ricardi császári tiszt parancs-

noksága alá. (Hazánk 1884. 270.) .Szabadka, melynek már a XV. század óta

erdítvénye volt, 1686-ban, a törököktl való visszavétele után, katonai
rhely lett.

Alig hagyták el a törökök Szabadkát, a környékbeli nép seregesen tódult

az üresen hagyott helységbe, hogy így egyesült ervel könnyebben ellentállhas-

sanak a törökök netáni újabb betöréseinek. így költöztek Kunbaja. Bajmok,
Tavankút és Ludas helységek lakosai Szabadkára, melynek határa ezáltal

jelentékenyen megnagyobbodott. 1687-ben Szabadkán már katholikus vallású

szerbek is voltak. Szabadkával egyidben, alkalmasint a Petrovics Xovák által

behozott szerbek közül. Becse. Martonos és Zenta is kapott rséget. Báró Xehem
Dietrich Henrik, szegedi várparancsnok jelentése szerint. 16S7—88-ban a/, i

tiszai rség neki volt alárendelve. A szerb rség eltartásáról azonban teli

megfeledkeztek. Xehem 1688 január 25-én panaszkodik, hogy a szerb katonás
mely Becse, Szabadka. Martonos és Zenta rhelyeken van elhelyezve, az éle-

lemhiány miatt helvét elhagyni készül. Baján pedig Berthóti kapitány és az élei-

Ma _ryarorszag Varmegyéi és Városai: Bács-Bodrog vármegye. H.
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mezési tiszt oly rosszal bántak az ottani szerbekkel, bog} L500 szerb katona
közül Hm' megszökött.

A/ li^T ik i'\ rendkívül kedvez volt a csatatéren a császáriakra nézve.

Miksa Emánuel bajor választ) fejedelem i z r\ nyarán Szeged alatt táborozott . júl.

3-án Martonoshál találjuk, honnan ;i Dunához vezette Beregót, majd átkelve

: Dunán, Karolj lotharingiai berczeghez, a ki augusztus 12 én Mohácsnál, a nagj

barsányi ~-i U [önt gyzelmet aratott Szulejmán nagyvezér fölött. Szüli jmán
a csata ntán néhányad magával csónakokon átkelvéná Dunán, Dávod és Külld

m tábort ütött, míg Beregének többi része alig 7000 ember Eszék

felé menekült. (Miilen, Tört. VII. 172.) Károly berezeg pedig kétfelé osztotta

badál : a/, egyi ellen indult, melyet csakhamar bevett, majd onnan
\'< tervárad a la vonult, melj L688 január bávában szintén a császáriak birtokába
került. Hadának másik részével augusztus L5-én Baja alatt átkelvén a Dunán,

\]>at inÍLr nyomult elre. Seregének közeledtére a nagyvezér Bajazid agával

Zomborig bátrait, hol Károly berezeg elhada a törökökkel összeütközött,

nos és köve pan szeptember \~> én azt jelentették az er-

délyi fejedelemnek, bgj a törökök a császári had cl'\ részéi Zombornál megverték,
de ez aligha felelhetett meg a valóságnak, mert Károly herczeg bada szeptember
L6-án mar Zombornál állott, honnan Bács vára aki vonult, miután az eszések
miatt különben is járhatatlan Duna-vidéket a/ ellenségtl többé nem féltette.

BácB vára alól Szabadkára vonult, honnan Erdély felé vezette hadát. (Török
Magyarkori államokmt. VI 1. 265.)

Háborúk Titoi Zoinlmr és Báes várának megszállása után csupán Titel maradt török ké-

zen. Imi Bajazid aga táborozott. Bercsényi János Miklós azonban még ez év
i katonasággal Titel alá csapott, honnan ikmánynyal

teit vissza. Károly herczeg Bács várának kapitányává Vidákovics Györgyöt
nevezte ki s a várat Örsemmel ellátta. Vidákovics Ki!' 1 * május 20-án még a bácsi

vár kapitánya volt : de utóbb elmozdították s csak 1691 augusztus .'51-én helyezte

t \ iss/.a állásába Lajos bádeni rgróf.
Az KiSs-ik évi nyári hadjárat folyamán, a császári hadsereg Caprara

vezérlete alatt Szekcsnél átkelvén a Dunán, miután július 3-án Haja mi He

megpihent, július 5-én Herczegszántón, ii-áu Küllinél táborozott, 7-én Zom-
borban volt. honnan. — Gomboson a Dunán átkelvén — az erddi táborba
vonult, majd innen Szalánkemén mellett foglalt állást. Ezalatt Seissler és Wallis

György tábornokok — miként arról Caprarának július 30-án kelt jelentéséhói

értesülünk — Tiíelt vívták meg. Ezzel a török végleg, kiszorult a vármegye
területérl. Titel azonban, Bácska kulcsaként, még sokszor látta a törököt

kapui eltt. (Iványi István: Szabadka Tört. I. 84.) A császáriak Etelt helyre-

állítván, abba rséget helyeztek el. 1600-ben már Kabolban is volt helyi rség,
melynek kapitánya Rajkovics Rafael volt.

1690-ben a törökök ismét Titel ellen fordultak. A vár kapitánya : báró
Lazsanszky, a törökök közeledtére, november havában elhagyta az ersséget-
a törökök azonban nem vették birtokukba a várat, hanem visszavonultak

a Dunán. A haditanács báró Lazsans/.kvt e gyáva magatartásáért Szegeden
fogságra vetette, honnan csak 1691 május 29-én bocsátották szabadon. A követ-
kez (1691.) évben a törökök ismét Titel ellen fordultak, melyet a császáriak

ismét rséggel megraktak.
1691 július 29-én, midn Lajos bádeni rgróf Eszékrl Pétervárad feli''

vette útját, értesült arról, hogy Titel rsége szabad elvonulás mellett meghódolt
a törököknek, de a törökök ennek ellenére a fegyvertelenül kivonuló rséget
felkonczolták. Lajos bádeni rgróf azonban augusztus 19-én Szalánkeménnel
a törököket ismételten megverte, mire a törökök odahagyva Titelt, elmenekültek.

A hadvezetség pedig, mel\T nem sok bizalommal viseltetett a titeli rség vi-

tézsége iránt, 1691-ben magyar hajdúkat küldött oda. Csakhogy a magyarok
nem tudtak megférni az ottani császári katonasággal. Folyton viszálykodtál?,

sót a császári tisztek azzal gyanúsították a magyrarokat, hogy titokban a kuru-
czokkal tartanak. 1692 május 25-én azt írja Sintner Ern Péterváradról, hogy
a titeb hajdúk az elfogott rebelliseket (kuruezokat) szabadon bocsátották

;

többek között így tettek Thököly Imre egydk elfogott inasával is.

Szabadka 1692-ik év nyarán a törökök ismét támadólag léptek fel. Június havában
1 körülzárták Becsét, st a tatárok egész Szabadkáig nyomultak, melyet rövid
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idre megszállottak. A megrémült lakosság egyrésze férfias ellentállás helyetl
a hidasi réten lev nádas-tóba, mások pedig Bajiunkra és Mélykútra menekültek,
hol földalatti üregekben vonták meg magukat, a várost pedig a tatárok közpré-
dájául engedték át. A zavaros állapotokat bizonyítja, hogy a szabadkai ferencz-
rendek anyakönyveiben errl az évrl a feljegyzések teljesen hiányoznak.

A nádasokba menekült lakosság, egész napon át vízben állva, szívszorongva
hallgatta a vad tatárok ordításait, csak éjjel merészkei led rejtekébl eljönni,
mikor az ellenség távozott. így is sokan estek a tatárok rabságába, még többen
azonban a kiállott szenvedések és nélkülözések következtében pusztultak el.

(Iványi István i. m. I. 94.)

A bécsi haditanács, hogy a törökök újabb betöréseinek elejét vegye, Etel, nai
Becse és Pétervárad megersítését rendelte el. Titelbe és Zentára szerb rség T

jött, melynek parancsnoka 1693-ban Stettin Brodan volt, a ki vitézségéért
s vakmer kalandjaiért több ízben kitüntetést nyert. 1(594 május 29-én pedig
Lipót király arany-lánczot küldött neki érdemei elismeréséül.

1693-ban nagyobb hajdarát nem volt e vidéken, mindamellett a kuruezok
és a tatárok gyakran áttörtek a Tisza mellékére, másrészt a szerbek is átcsaptak
a török területre, s ily alkalmakkor közülök számosan estek fogságba. Ennek
az lett a következménye, hogy miután a szerbek közül többen estek a kuruezok
fogságába, viszont a szerbek is számos kuruezot riztek tiszamenti rhelyeiken,
csakhamar élénk érintkezés támadt közöttük és a török területen tartózkodó
Thököly Imre között. 1693 tavaszán, írja Thököly naplójában, május 3-án egyik
rab karabélyosa jött hozzá, magával hozván a zentai szerb kapitány levelét,

több ott lev kuruez tiszt kiszabadítása ügyében. Május 26-án Thököly csak-
ugyan elrendelte, hogy a nála lev szerb rabokért Mezei Mihály gyaloghadna
és Tolvaj Márton karabélyosát bocsássák szabadon. A foglyok kicserélése

dolgában minduntalan érkeztek küldöttségek Thökölyhez, a ki ekkor vérmes
reményeket táplált hadi vállalatainak sikere tekintetében. Folyton újabb és
újabb terveket sztt a támadásra nézve. Így 1693 november 3-án azt ajánlotta

a nagyvezérnek, hogy a Duna mentén néhány ezer tatárt helyezzen el téli szál-

lásra, a kik, ha a víz befagy, Eszék, Bácska és Gyula vára felé mennének por-
tyázni. De a török nem helyeselte a tervet, mert, miként a nagyvezér értesült,

azon a kiélt, elpusztított vidéken a tatárok nem tudnának megélni. Thököly
azonban nem csüggedt, újabb tervekkel állott el, többek között Titel, Zenta
és Becse elfoglalását ajánlotta, hol csupán szerb rség volt, kikkel könnyen
remélt végezhetni. A törökök ugyan elfogadták ezt a tervet, de a kivitelt 1694-re

halasztották. A bekövetkezett rendkívül hideg és a nagy hó, mindegyre kés-

leltették a hadmveleteket. 1694 márczius 20-án még egyre sürgeti Thököly
a nagyvezért a titeli és a becsei palánkok elfoglalására.

1694 tavaszán a kuruezok török segédcsapatokkal csakugyan megtámadták
Titelt, melyet a Belgrádból küldött török hajóhad a Tiszáról is lni kezdett.

De Starhemberg tábornok közeledtére az ostromló sereg csakhamar elvonult.

Május második felében a törökök ismét megjelentek Titel alatt, május 22-én

egy török csapat a Mossolina (ma Mozsor) nev palánkot támadta meg, s az ott

talált népet leölte, de Starhemberg ismét visszazte a törököt. A törökök e tá-

madása oly rémületet okozott Bácskában, hogy még a távoli Szabadka lakosai

is elmenekültek. A bécsi haditanács, a törökök újabb támadásai következtében,

Titel megersítését határozta el s 300 hajdút rendelt oda.

1694 nyarán Thököly ismét érintkezésbe lép a szerbekkel, a foglyok köl-

csönös kicserélése végett. Július 22-én a péterváradi szerbekkel tárgyal ebben
az ügyben. Mialatt a nagyvezér Pétervárad ostromára készült, a császári had
mindegyre jobban közeledik a Dunához. Augusztus 10-én már Futaknál tábo-

rozik, st miután híre jár, hogy a császáriak átkelnek a Dunán, a nagyvezér

nagyobb sereget küldött a Duna és a Tisza egyesüléséhez.

Szeptemberben a törökök csakugyan ostrom alá vették Péterváradot,
,, t4írvárad

melyet az rség vitézül megvédett, st miután a felment sereg is mindegyre ostroma éa

jobban közeledett Pétervárad felé,[az ostromlók helyzete mindegyre válságosabbá

vált. Ama hírre, hogy Veterani tábornok Lippáról Pétervárad felmentésére siet.

a nagyvezér Thökölyt Titel alá küldi, de Thököly a futaki császári hadak köze-

ledtére kénytelen volt visszavonulni. E közben a császári had, Futak
jövet, a mai Újvidéknél hidat vert a Dunán s a titeli hajdúk segítségével megkezdte
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tvonulásl Péterváradra ' >u .1 sánczokba vetik magukat. A titeli naszádosok
pedig Bzeptember 29-én vakmer támadással hatalmukba kerítik a törökök

es élelemszállitó bajóit. A nagyvezér tehát kénytelen voll óriási veszteség

árán visszavonulni, mire .1 császári hadak október elején Futakra és Kabolba
(Kovil) vonultak vissza Október végén a török még egj utolsó támadást
intéz Titel ellen, Ali basát, a dunai kapitányi küldvén .1 Tisza ic.1L.1h1i.1lhi/;

de a titeli hajdúk éa a naszádosok csakhamar visszazik a törököket.

Ebben az évben épüli a mai I jvidék helyén, a Dunaparton, a Pétervárad

dal szemben emelked hidsáncz, mikénl errl Engelshofen altábornagy jelen

tésébl értesülünk. A hidsáncztól keletre .1 mai Újvidék helyén telepedtek le

erb granicsárok, a kiknek gyarmatát hivatalosan ,,Sáncz"-nak nevezték el.

Mivel pedig ezek a péterváradi erd parancsnokságának joghal dá* tartoztak,

az újonnan keletkezeti telep neve Pétervárad-Sáncz lett.

oyai Eugen herczeg, miután Péterváradol megersítette, a mai Új-

vidék éjszaki vonalai is sánczokkal látta el. Az ekkénl megerBÍtetl s védsán-
czokkal ellátott uj telep mindegyre jobban benépesült. A lakosság kétféle elembl
állott, az egyik voll a Bzerb granicsárság, mely a sánczok védelmére voll rendelve,

;i másik a polgári elem, jobbára kézmívesek, halászok, kereskedk, szóval

.1 péterváradi katonaság élelemszállítói és mesteremberei, a kik a telep nj ng 1

részéi foglalták cl. Az ekkénl alakult új ln-l\ si\o már a/. L699 ík évi összeírásban
i- Pétervárad-Sáncz néven szerepel. (Thökölj [mre naplója: Magyar Tört.

Emlékek, írók XV. köt. és XXIII. köt. Érdújhelyi Menyhérl : Újvidék Tört.
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ujabb h Az L695-ik év szintén mozgalmas volt a vármegye területén. A törökök
Titei korúi,

ggye]me a/,

,'. v elején isméi Titelre irányult. .Május 16-án és 2.'i-;íu írjak. hog\ a

titeli hajdúk szökdösnek, ezl megersíti Starhemberg levele is. a ki június 10 én

panaszkodik hogj Titelröl és Péten áradról szerb katonák is szökdösni kezdenek,

mert Bécsben sokai inertek nekik, de kévései teljesítetlek. Az; elszökött katonák
pótlására a hadvezetség 300 hajdút küldött Titelbe.

Eközben a császári had zöme, körülbelül 50.000 ember, a |iéterváradi

táborban gyli egybe. A had vezérévé Frigyes Ágost szász választófejedelmei

•"íiek meg, a ki mellé az meg Caprara tábornokot osztották be. Arra a hírre,

hogy II. Musztafa szultán a Temesközbe indult. Frigyes Ágosl augusztus 2!i-éu

kivonull seregével a péterváradi táborból és a Maros felé vette útját, de mikor

azt hallotta, hogy a belgrádi basa Péterváradot fenyegeti, szeptember L6-án

seregét ismét a Dunához vezette. A belgrádi basa szeptember 10— 16 között -

Iliiként errl báró Nehem péterváradi parancsnok levelébl értesülünk — csak-

11 megtámadta Titelt, melynek parancsnoka : Stettin Brodan halálosan

megsebesülvén, a vár csakhamar a törökök birtokába került. A mint azonban
a törökök Frigyes Ágost hadainak közeledi éri értesültek, gyorsan elhagyták

Titelt, melyet Starhemberg megszállván, szeptember 22-én a vár kitatarozása

iránt intézkedett.

Frigyes Ágost, miután Péterváradról kedvez híreket nyeri, szeptember
21-én nagyobb lovasbadosztályt indított útnak Veterani tábornok segítségére;

de a had megkésett s Veterani. valamint az egész hada, áldozatul esett a szász

választófejedelem meggondolatlan hadvezetésének. A császári hadvezetés
terén mutatkozó fejetlenséget a kuruezok is felhasználták. 1695 szeptembei
havában Thököly kapitánya, egy Virág nev. vakmer kuruez, néhányadma-
gával Szabadkát támadta meg, hol 30 férfit levágott s többet megsebesíteti.

(Iványi István : Szabadka Tört. — Mitteüungen d. Kriegsarchiv. 1886.)

1696-ik év elején Eydtner Ferenez lett titeli parancsnok, a ki február ha-

vában felkérte báró Nehem péterváradi parancsnokot, hogy t a titeli és a ka-

bob sáncz parancsnokságába iktassa be. Az év nyarán Eeissler tábornok Titelt

újra megersítette, de a Duna és a Tisza összefolyásánál emelt sánezot, melyre
nem volt szükség, széthányatta.

A nyár kisebb-nagyobb csete-patékkal telt el. Truchess hadteste, mely
Titel és Kabol között állott, augusztus elején ismételten harezba bocsátkozott

a törökökkel. Starhemberg augusztus 2s-án Zsablyánál volt, honnan szemmel
tartotta a temesközi törököket. Augusztus végén Nehem báró is megjelent a
zsablyai táborban s a zsablyai Tiszahíd lerontását rendelte el. Ekkorra már
Frigyes Ágost szász választófejedelem is beleunt és inkább a lengyel király-
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ságra, mint a törökök elleni háborúra gondolt .
A sereg vezérletéi teli.it az

tehetetlen Caprara tábornokra bízta. maga pedig Bécsbe ment. Pedig ép ekkor

lett volna szükség erélyes kez fvezérre, mert a tábornokok folyton torzsalkodtak

egymással. Xehem báró péterváradi parancsnok és gróf Schlick Lipól közötl

még l()9fj-ik év elején viszály támadl al . fölötti joghatóság dolgában,

mire a bécsi fhaditanács akként döntött, hogy a katonaság a bajai, a bá

és a zombori kerületben a hadügyekben elssorban Starhembergnek, másod-

sorban Nehemnek, a beszállásolás és élelmezés dolgában pedig Schlick tábor-

noknak legyen alávetve. (Hazánk 1884. 341.)

1697-ik év tavaszán II. Musztafa szultán újból támadólag lépett fel. 1 50.000 ti. M ,

emberbl álló hadát Drinápoly és Sofia körül vonta össze, honnan július 4-én

lassú menetben vonult Belgrád felé. A törökök készüldéseire a bécsi fhadi-
tanács is megtette az elkészületeket a hadjáratra. A fsereg Mohács és Yörös-

niart körül lett volna összpontosítandó, honnan a kolluti (Külld) táborban

egyesült volna, a boszniai, erdélyi és a felsmagyarországi hadakkal. A hadm-
veletek czélját eredetileg Pétervárad fedezésében és a török hadaknak a Duná-
nál való feltartóztatásában állapították meg. Csakhogy a haditervet a közi"

események halomra döntötték.

A birodalmi sereg fvezérét, Frigyes Ágost szász választófejedelmet id-
közben Lengyolország királyivá választván. Lipót király, júl. 5-én, Savoyai

Eugén herczeget nevezte ki helyébe ; idközben azonban a sereg vezér-

letet ideiglenesen Lottringen-Commercy Károly herczeg vette át. a kit május

és június havában a császári hadak összpontosításával megbíztak, a mit azonban
az új fvezér kinevezése eltt néhány nappal, a Hegyalján kitört lázadás nem-
csak megakasztott, de a hadmíveletek megkezdését is közel két hónappal kés-

leltette. A hegyaljai zendülés miatt ugyanis a felsmagyarországi ezredek, tov;

a szász, dán és brandenburgi segédhadak nem érkeztek meg idejekorán, gróf

Rabutin pedig ugyanez oknál fogva nem mert kimozdulni Erdélybl.
Eugén herczeg július 12-én ért a külldi táborba, hogy a fvezérletet átvegye. SaTO!

44.590 embert talált ott összpontosítva; ehhez csatlakozott volna még a gróf

Auersperg vezérlete alatti boszniai hadosztály, mely Bihács ostromával lévén

elfoglalva, csak aug. 13-án érkezett meg a fsereghez.

Eugén herczeg július lS-án indult el Külldrl, Jlonostorszegen át Zom-
borba ment, hova még aznap megérkezvén, tovább folytatta útját Pétervárad

felé. Július 22-én Bácsban, 23-án Bökényben, 24-én Palánkán, 25-én Futaknál

és 26-án a mai Újvidék helyén táborozott a császári sereg. Péterváradról a f-
vezér futárokat küldött szét, többek között Bécsbe is, a császárhoz, a kit a török

sereg mozdulatairól értesített, valamint Vaudemonthoz a Felvidékre, kitl

segédcsapatokat kért. Júl. 30-án ismét Vaudemonthoz fordult, meghagyván
neki. hogy a hegyaljai zendülésben elfogottakat küldjék táborába, mert ezeket

gályamunkára akarta alkalmazni. Mivel azonban aug. havában a mozgalom
a Felvidéken újból fellángolt. Xigrelli tábornok a dán segédcsapatokat még
ekkor sem bocsátotta a fsereghez.

Eugén herczeg Péterváradon értesült arról, hogy a szultán Belgrád felé

közeledik, s ezért a török sereg szemmeltartása ezéljából egész Kabolig nyomult

elre, a hol tábort ütött. Báró Xehem, péterváradi parancsnoknak pedig meg-
hagyta, hogy Zsablyánál sánezot készíttessen, s rakja meg rséggel. E mellett

a hadsereg élelmezésérl sem feledkezett meg. Baján és Szegeden nagy élelmezési

raktárakat állíttatott fel, s azonkívül a Tisza mentén. Zentánál. Becsénél. Zsab-

lyán és Kanizsán kisebb élelmezési házakat emeltetett.

Xehem péterváradi parancsnok aug. 11-én tudatta a fvezérrel, hogy a

szultán az elz napon egész hadával Belgrádhoz érkezett és a Dunán és a Száván
azonnal hidat veretett. E hírre Eugén herczeg aug. 12-én Péterváradra

hogy a vár védelmét személyesen intézze. Seregébl 8 zászólalj gyalogsági

200 lovast rendelt a várba, a vár alatti híd rizetére pedig Monasterly Jánost

rendelte, 1700 fbl álló szerb mihezia-csapat élén.

Aug. 19-én a sziütán serege Pancsovánál átkelvén a Dunán. Eugén herczeg,

Xehem Ditrich Henrik vezérlete alatt 8 zászlóalj gyalogost és 800 lovast Titel

alá rendelt, maga pedig aug. 22-én Kabolból a Tisza mentén felfelé indult hadával,

hogy egyesüljön a Kecskemét fell közelg Vaudemont seregével, a ki ekkor

már Zenta felé tartott.
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22 én .1 császári had ikon á1 a zsablyai élelemral

nyomult elre, majd innen. Bácsföldváron át, 8 élelemraktárig jutott,

aug. 25-én pedig már a Csikér nev mocsarakon is átkelt. Itt találkozotl vaudé
monl és Rabutin futáraival. Az elbbi tudatta vele, bgj már Zentáná] van,

arról érti j ^rad felé közeleg Másnap, aug. 26-án,

Zenta mellett, a helységtl egy órányira találkozotl Vaudemonl herczeggel,

a ki hadainak szárnál 12.000 emberrel gyarapította.

[dkö ultán Pancsovánál átkelvén a Dunán, seregél kél részre

• érlete alatl a Maros felé küldte, míg
reg a Duna mentén, Titel felé baladl ^.ug 29-én miután a Tiszán hidal

veretett, Titell támadta meg, a török hadihajók pedig
sza torkolal ! Fel, miáltal Titell szárazon és vizén egyaránl

vészelj Cíi bi m tábornok e túlervel szí mben kénytelen voll a titeli

várai kiüríteni és seregének romjaival, folytonos harczok között, Péterváradig

hátrálni. Búgén berezeg, a ki a zentai táborban értesül orongatotl hely-

zetérl, au immi i \ berczegel hói ezred lovassággal vúval
Lyóre küldötte, - »1 aug. 29 én, kora reggel maga is megindult Titel

felé, de megkésett és Titell felmentenie nem sikerült.

\ törökök Titel elfoglalása után Káliul mellet! tábort ütöttek, honnan
- miután a vilovai hidat a nagyvezér helyreállíttatta — Pétervárad ellen

vonultak.

E közben Rabutin hala aug. 31-én Csaná tról Kanizsához ért s ott az elre
elkészíteti hídon átkelve, a nyert parancs szerint tovább folytatta utjai a Csikér

felé, hol szept. 2-án csatlakozott a fvezér hadaihoz. Búgén herczeg ekkor kilcnez

hadoszlopra osztotl Beregével Pótervárad-Sáncz felé nyomuH elre, hová szept.

este 10 órakor érkezett meg.
I szultán, Thököly [mre tanácsára, miután Eugén berezegnek a

.

sánezok-

ban elhelyezett hadát megtámadni nem tartotta czélszernek, lemondott Pi i

I. újból a Tiszához vezette a ha Iái s a folya a jobb partján lel-

tek' haladva, Szegedéi igyekezetl elérni. Szeptember 7-én a török had Kabulról

csakugyan felkerekedett és Szenttamás felé vonult, hova szept. 8-án érkezett

meg s az éjjeli is itt töltötte. Nehem péterváradi parancsnok, a ki az erd tor-

ttme] a török tábor mozdulatait, csakhamar jelentést tett

a fvezérnek, a ki azonban nem lévén tisztában a törökök terveivel, csak akkor
mozdult ki a sánczokból, midn szept. 9-én Mihályi Pál deák ezredébl egy köz-

huszár hírül hozta neki. hogy a törökök már Szenttamásig nyomultak elre.

Eugén herczeg ekkor egész hadseregének parancsol adott az elnyomulásra,
maga pedig a lovassággal még aznap Szenttamásig hatolt, hol a gyalogságot

bevárandó, állást foglalt. A gyalogság megérkezte után, másnap, szept. 10-én

az egész had .Szenttamásról kiindulva, a mai óhecsétl három órányira fekv
élésházig nyomult elre. A szept. 10 és 11 közötti éj

j

. ai szerb miliczia

kapitánya : Thököli Jován érkezett vágtatva a táborba, hírül hozván, hogy a

szultán 10-én délben, Zenta alatt hidat veretett a Tiszán, míg serege a vi

pusztítja.

Ily török csapat aug. 10-én Zentárói Szeged felé vette útját, honnan
valami Rózsa nev hajdúkapitány vonult le kémszemlére. A két had Marto-

nosnál csapott össze, a mai Budzsák nev szlnél. A küzdelem emléke máig

is fennmaradt a nép között s a rétbl lefolyó patakot, a vitéz hajdukapitány

emlékére, máig is Rózsa-pataknak nevezik.

Szept. 11-én Eugén herczeg kora reggel felszedette a tábort s hadát 12

hadoszlopba osztva, harezrakészen megindította Zenta felé. Menetközben, az

éjjeli kémszemlére elreküldött huszárok futárai jelezték, hogy akiküldött csapat

török elrsökre bukkant, mire Eugén herczeg egy csapat huszárt küldött segé-

lyükre. E csapat csakhamar összeütközött a törökökkel, kik közül Kücsüg
Dzsafer basái foglyul ejtették és Eugén herczeghez hozták. A fogoly basától

megtudta a fvezér, hog}7 a szultán eredetileg Szeged ellen akart menni, de

útközben Thököly tanácsára megváltoztatta tervét és Zentánál hidat veretett.

hogy a Tiszán átkeljen és Erdélybe vagy Fels-Magyarországba törjön. A pasa

többek között azt is elmondotta, hogy a szultán, valamint lovassága és Thököly,

az kuruczaival, a kik mind lovasok voltak, már a túlpartra húzódott, ellenben

a gyalogság még az innens parton áll, hol ersen elsánczolta magát.
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Eugén herczeg a törökök hadállásáról tiszta képet akarván nyerni, a lovas-

sággal és néhány ágyúval elre vágtatott. A mint Zentához közeledett, látta,

hogy a basa eladása megfelel a valóságnak.

Zenta helységtl délre, valami 2000 lépésnyire, 60 hajóból álló hajóhid
kapcsolta egybe a Tisza két partját. A hídft mindkét oldalán mély árkok, föld-

sánezok és szekérvár védték, azonkívül még külön sáncz vonult szeles ívalakban
a tábor körül, csakhogy ez befejezetlen maradt és egy helyen 700 lépésnyi hézag
mutatkozott.

A Tisza, ott, a hol a híd állott, 350 lépés széles, szakadozott, néhol meredek
parttal. A seregnek az a része, a mely a folyón már átívelt, Zenta községgel szem-
ben foglalt állást ; a lovasság és a tüzérség, valamint a szultán kísérete Musztafa
és Ozmán basákkal még 1 1-én délben kelt át a hídon ; utánuk a janicsárok kezdték
podgyászaikat átszállítani. Miután a törökök már értesültek Eugéa hadainak
közeledtérl, a legnagyobb fejetlenség támadt a jobbparti török táborban.
A katonák egymást rémítgetve, seregestül tódultak a hídra, hol életveszéb/es

tolongás támadt. Ehhez járult a török vezérek között keletkezett egyenetlenség,

minek következtében a seregben teljesen felbomlott a rend és a fegyelem. Az
önbizalmukat veszített hadakat a császáriak megjelenésének hírére a legnagyobb
kétségbeesés szállotta meg, s az ellentállás helyett mindenki csak a menekülésre
gondolt. Ily viszony7ok között ért szept. 11-én, adélutáni órákban, Eugén hada
Zenta alá.

Eugén herczeg egy pillanat alatt átlátta a helyzet fontosságát ; ha még
néhány órát vár, a török had mind átkel a folyamon ; ezért tehát, bár a nap
már hanyatlóban volt, mihelyt a hátramaradt gyalogság is megérkezett, a táma-
dáshoz fogott.

Eugén hadserege ekkor 52 zászólalj gyalogságból, 112 század lovasságból

és 60 ágyúból, összesen mintegy 70.000 emberbl állott, beleszámítva Mihályi

Pál deák, vagy másként Deák Pál, Pálffy és gróf Zichy István huszárezredeit,

valamint a szerb miheziát. Eugén úgy állította fel hadait, hogy a török hadállást

félkörben karolták át és a két szárny egészen a Tiszáig hatolt.

A csatarend felállítása a következleg történt : A jobb szárny gróf Heisster

Szigbert táborszernagy vezérlete alatt. Az els ütközeti vonal gróf Gronsfeld

altábornagy, gróf Schlick és gróf Vitry vezérrnagyok alatt állott. A középpont
Eugén herczeg fvezér, illetleg Commercy herczeg vezénylete alatt. Az els
ütközeti vonal Börner táborszernagya gróf Auersperg altábornagy, Röbel és

Schlaberndorf vezérrnagyok alatt állott. A balszárny gróf Starliemb-rg Guidó
tá'i. rszernagy vezénylete alatt, az els ütközeti vonalban gróf (örbelli altábor-

nagy, báró Hasstingen és báró Pfefferhofen vezérrnagyok, míg a második
ütközeti vonalban herczeg Vaudemont altábornagy, gróf Reuss és herczeg

Lichtenstein vezérrnagyok parancsnoksága alatti hadosztályok foglaltak

helyet. A csatavonaltól jobbról és bakói, hátvédül állottak a Deák Pál. a Zichy

István és a Pálffy-féle huszárezredek.

A támadás részleteit Szárics Bertalan. Eugén berezegnek I. Lipót királyhoz

intézett jelentése nyomán, a következleg írja le : Eugén herczeg a bal szárnyat,

Zenta község és a sánezok között lev területen, a bal oldalvéd néhány ezredével

együtt, a Tiszáig terjesztette ki, midn látta, hogy az ellenség lovassága az

bal szárnyát szándékozik megtámadni, s már a folyamig terjeszkedett ki,

ágyúival a hidat kezdte lövetni, a mit a jobb szárnyon is megtettek. Hogy ekkor

az ellenség másfell is le legyen kötve, a fvezér ekendelte a támadást minden
oldalon. Miután az ellenség a part és a folyam között lev mintegy 50 lépésnyi

alsó vonalon szándékozott a balszárny végét megkerülni, a fvezér a leggyor-

sabban intézkedett, hogy ágyúk és gyalogság vonuljanak oda, hol a törökök

eme csapatját szemközt támadták. Még mieltt a jobbszárny és a czentrum

a támadást megkezdhette volna, a balszárny távolabb es vonalából és oldalából

ers tüzelésnek kitett török lovasság zavarba jött, minek láttára a császári

katonák felbátorodva, az óriási sánezoknak rohantak ; nemcsak a gyalogság,

hanem a lovasság is, az utóbbiak leszállottak lovaikról s ép úgy harczoltak,

mint a gyalogság. Ezt látva a többi támadó vonalak, az egész had összes erejével

feltartóztathatatlanul nyomult elre. Miután a lovasoknak kiadták a parancsot,

hogy lovaikról leszabjanak, ezek azután bizonyos rendben rohantak át a mély

árkokon és a magas sánezokon, melyek már török holttestekkel voltak telve.
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A balszái n\ és .1 baloldalvéd zászlóaljai elvágták az ellenségnek a bid felé való

ivonulását, melj borzasztó vérengzésre adotl alkalmat, a \ 1/ szélén a

vízben, •> sánczoknál, valamint a bidnál. A katonák annyira fel voltak ingerülvi

bogy kegyelemrl szó Bem leheteti noha egyes basák és ftisztek nagy pénzbeli

tokét is tettek. Ez okozta azt, bgj a zentai csatából igen kevés fogoly esett,

- ezeket is késbb búzták el a halottak közül és a Ind bajóiból

i; közben a jobbszárny és a ozentrum bösies támadási intézet t a többi Bán

ezok ellen, mely szintén sikerrel \ csapatok Fékezhetetlen haroztüze

leküzdött minden nehézségei b akadályt ; a lova dogság együtt hatolt

rkokig, bogy együtl hághassák meg a mellvédeket. E vérengzés jelenetei

leírhatatlanok. Síiként Búgén jelentése mondja, 20.000 török maradt a Bánczok

között és B000 a Tiszába veszett. A harcznak csak a sötét éjtszaka vetett véget.

Mikénl Eu írja Lipóthoz intézeti jelentésében: „maga a nap Bem

akart elbb lenyugodni, mig rag emével Felséged Fegyvereinek

diadal nem nézhette." Este 10 óráig tartotl a zsákmányolás midn
Eugén berezeg lefúvatott s a hídhoz rizetei rendelt.

\ 3zultán, a ki a túlpartról, valószínleg a csókái fennsíkon elhelyezet

táborkarával együtt nézte a Bzörny küzdelmet, a vereség láttára a vele lev
Thökölj [mrével b a megmaradt lovassággal, mintegy 2000 spahival Temes
várra, Onnan pedig Pancsol Ln ét Belgrádon ál Konstantinápolyba meneküli

Másnap reggel Eugen herczeg a Tiszán átkelve, a hátrahagyott török tábor

zsákmányolására a katonáit. A holtak száma és a hátrahagyott zsákm

minden képzeletei felülmúlt. A törökök részérl elestek : Elmas Mohamed
[brahim basa, Dzsafer temesvári parancsnok, Misirli Oglu anatóliai kor-

mányzó, Jaszli basa alanai kormányzó, Baltadzsi Mohamed, a janicsárok vezére,

[brahim diarbekdri bég, Szugla seandzsákbej, több alhelytartó, janicsárfnök

helyettes, fagarász, a vasasuk és a tüzérek fvezére, 57 58 janicsár-ezredes,

l'o lovas aga, l<» ezredes, 3 turnidzsi aga. Zsákmányul esett 80 ágyú, 280 mázsa

lpor, 190 mázsa puskatöltény, 4500 ágyúgolyó, 523 bomba, 6300 gránát, 62

hajó, 179 gerenda, 19 vasmacska, továbbá <i teve. 15.000 ökör, 7000 ló, 9000

szekér. 2027 különféle sánc/eszköz, tömérdek fegyver, 7 lófarkos zászlóf, 123

zászló, a birodalmi pecsét, melyet a nagyvezérnél találtak. A szultán és ti

karának összes sátrai, díszes szerelvényeikkel és 10 hárcinhöhíygvel. a Ti ;i

túlsó partján, szintén a gyzk birtokába kerültek.

Míg a zsákmányolás tartott. Eugén herczeg báró Glöckélsberg ezredes

parancsnoksága alatt lovascsapatokat küldött az ellenség üldözésére és e 1 1

patok számos fogolylyal és nagymennyiség zsákmánynyal tértek vissza.

A császári sereg vesztesége a következ volt : a gyalogságból elesett egj

alezredes. egy rnagy, öt kapitány, négy hadnagy, öt zászlótartó, 263 közember,

megsebesült egy ezredes, négy alezredes, 1<> kapitány. 28 hadnagy, bét zászló-

tartó. 1112 közember. A lovasságból elesett 12 tiszt, 128 közember, megsebesült

17 ember. A táborkarból megsebesültek: gróf Heisster táborszernagy, báró

Pfefférhofen és gróf Vitrv altábornagyok, végül gróf Reuss táborszernagy, a ki

utóbb sebeiben Szegeden meghalt. A császári lovasság és a tüzérség 3533 lovat

veszített, minek oka fleg az, hogy a lovasság els ízben lóháton rohanta meg
a sánezokat.

Eugén herczeg a zentai gyzelem után Temesvár ellen akart indulni, de

mivel a vár idközben ersítést kapott Belgrádból, és mivel az ostrom 9

elhúzódhatott volna, megváltoztatta tervét, s miután a csatatéren a holttestek

kigzölgése már trhetetlen volt, harmadnap a halottak eltemetéséhez fogott,

14-én pedig éjszak felé vette útját, elbb a Zenta és Kanizsa közötti határra.

majd innen Szegedre ment, míg serege Szabadka felé vonult, s öt órai menel

után a palicsi témái ütött tábort, melyet késbb Mélykútra helyezett át.

Eugén herczeg nyomban a csata után Vaudemont herczegel egy kisebb

csapat élén Bécsbe küldte a diadalmi hírrel, maga pedig szept. 15-én Szegeden

írta meg ama ritkaszép jelentését a zentai gyzelemrl, melyet gróf Dietrich-

stein dragonyos-ezredes vitt fel az udvarhoz. Szept. 28-án Eugén herczeg elhagy-

ván Szegedet, a mélykúti táborba ment s 29-én kiadta a parancsot az indulásra.

A hadsereg csakhamar felkerekedett s Regczén (szept. 30) és Herczegszántón

(okt. 1) át, Külldre vonult, majd átkelvén a Dunán és a Száván, Boszniába
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tört s ezzel befejezte az 1697. évi diadalmas hadjáratot. (B.-R. vm. egyet, mono
grafiájá I. 289—317. Millenn. Tört. VII. 502. Évkönyv L897. LOS L33. [vánj
István : Szabadka tört. 97. — Feldzüge dea Prinzen Eugen von Savoyen XII.
kötet pótfüzet 54 1. — II. 63—166.)

A következ év május elején a török ismét kísérletet tett Titel elf
de báró Xehem péterváradi parancsnok meghiúsította a támadást. Ebben az

évben nagyobb had táborozott a vármegye területén. Eugén berezeg aug. i'8-án

a Kabol melletti táborból küldte Lipót királyhoz emlékiratát a Duna-'!
közötti vidék megtartása és védelme tárgyában. A császári hadak az év s
a Pétervárad és Becskerek közötti vidéken voltak felállítva, de a karlóczai béki

kongresszus egybebivásával Eugén herczeg október közepén Zsablyánál vonta
össze csapatait.

A kimerült török még 1698-ban megkezdte a békealkudozásokat, mi I

nagyon lassan haladtak elre s csak az év szére volt a béketárgyalás \

összehívandó értekezlet biztosítva. Nagy nehézségeket okozott a béketárgyalás
helyének a kijelölése, miután a törökök idegen földön nem akartak tárgyalni,

míg végre a romokban hever Karlócza város területét állapították meg a béke-
kongresszus helyéül. Itt a követek részére egész sátortábort kellett berendezni.

A keresztény hatalmak követei, névszerint : Wósnyzin Bogdanovics Prokop, a

czár bécsi követe. Malachovszki Szaniszló, poseni palatínus, a ki Lengyelországot
képviselte, Ruzini Károly Velencze bécsi követe. Paget Vilmos lord angol követ.

Colyer Jakab Németalföld képviselje, gróf Oettingen Farkas, gróf Schlick

Frigyes, Lipót követei s az ezek mellé beosztott gróf Marsigli Lajos ezredes okt.

14-én hajókon érkeztek Péterváradra. Október 19-én hirdették ki a Duna és

a Száva között a fegyverszünetet, mire a követek Péterváradról a karlovicz ;

sátortáborba mentek át. A béketárgyalások csak 1099 jan. 26-án értek véget.

Az eredmény az volt. hogy Lipót császár és király, valamint az ozmán birodalom

között 25 évre terjed béke köttetett. A húsz ezikkelybl álló békeszerzdésnek a karlóczai

a vármegyét közvetetlenül érdekl intézkedései között a következk érdemelnek
említ ést : Kiskanizsa, Becse és Zsablya erdítvényei leromboltassanak. Titel

vára az akkori állapotában maradjon, azt újból megersíteni nem szabad.

A Duna és a Tisza köze a császár (!) birtokának tekintetik, ellenben a Temesköz
továbbra is török uralom alatt marad. A Tiszán mindkét uralkodó népei sza-

badon közlekedhetnek. A karlóczai békével végleg felszabadult vármegye keleti

szomszéda továbbra is a török birodalom maradt, ellenben a Péterváradtól délre

es terület Lipót birtokába került.

A karlóczai békével a török korszak a vármegye történetében véget ér.

Utána a helyreálbtás nagy munkájának kellett volna következnie, melyet azonban
a bécsi kormány önkényes intézkedései, majd a szabadságharcz. hosszú idre
megakasztott.

A török uralom megszntével a vármegye úgyszólván magától helyreállott Bacsvarmegre

s újra szervezkedett. A felszabadító sereg nyomában a nemzeti élet szinte hely- he1yTeánltása-

ségröl helységre önmagától éledt s egymásután foglalta vissza a törököktl el-

hagyott helyeket.

A régi családok ivadékai vagy rokonai, az egykori földesurak leszármazó!

siettek a vármegyét visszaállítani, hogy si jogaikat érvényesíthessék. Az elsk
közé tartozott a Czobor család, melynek egyik tagja, Czobor Ádám már 16S7-ben

megjelenik Baján, hogy földesúri jogainak érvényt szerezzen. Bécsben is szük-

ségét érezték valamely közigazgatási szervezetnek, és ezért elnézték a vármegyék
újjáalakítását : de nem így a katonai hatóságok és a pénzügyi közegek, melyek

minduntalan összeütközésbe kerültek az újonnan alakult vármegyével.

Az újonnan alakult vármegye fispánjainak sorát Széchenyi Pál kezdi

meg, a ki 1696-ban kalocsai érsek lett s már 1697-ben igényt emelt Bács vár-

megye örökös fispánságára is. melyet még az évben át is vett. Erre czéloz

I. Lipót királynak 1698 okt. 16-án Széchenyi Pál érsekhez intézett leirata, a

melyben ót Bács vármegye örökös fispánságában. ..melyet eddig is c.í?séretesen

viselt", újból megersíti. Széchenyi Pál örökös fispánnak kétségkívül nagy
érdemei vannak a vármegye újjáalakulása körül. Az befolyásának tulajdonít-

ható, hogy a katonai és a kamarai hatóságok nagyobb akadályokat nem támasz-

tottak a vármegyei önkormányzat újból való szervezése körül. 1698-ban a vár-

megyei tisztikar, alkalmasint helyettesítés útján, már szervezve volt. Az újjá-
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szervezeti varmegyei tisztikarból legelször Cseri Mihály II. alispán nevével
találkozunk, a ki L699áprü 12-én a vármegye nevében panaszl emel a nádorhoz,

ed és a péterváradi parancsnokok ellen, a kik .1 vármegyei adószedkéi
1 isztökben megakadáhj ózták.

\ katonai hatóságokon kívül azonban az újonnan alakull vármegyének
[yüll b baja, a kik kh 1 hivatkozva, kötelezettsé

aek megfelelni nem akartak, hanem mindenkor valamely katonai rhelybe
kve, a szerb katonaság védenozeiként, kijátszották a vármegyét,

- e melletl .1 fegyveres szerbek, valaminl a vármegyei tisztviselk és hajdúk
1 napirenden \ oltak.

\ nj tisztikar életrevalóságáról tesz tanúbizonyságul gróf Sohlick Lipót

rnoknak az udvari haditanácshoz intézeti jelentése, a melyben panaszl emel
B - várm gye tisztikara ellen,hogy a szabadkai és a zombori szerb milicziát

E panaszl az udvari haditanács márczius L6-án a m. kir. udvari
elláriával is közölte. Ennek elterjesztése következtében Lipól király

1699-ik é\ i márczius 20-án leiratol intézeti Bács és Csongrád Ina ík f
ispánjaihoz, melyben elrendeli, hogy a vármegyék azonnal adják vissza a szerb

milicziának az elkobzotl fegyverekel és a jövben hasonló erszakos eljái i ól

tartózkodjanak.

\ vármegyei közigazgatás eredményes vezetése elssorban a vármegye
területének és 1 u''p.-ssi'-LT<'-iuk ismeretét tette n' . ssé. Evégbl még L699.óv

bei havában a vármegye tisztikara összeírást eszközöli a vármegye terü-

letén. Az összeírás adatai szerint a vármegye ekkor három járásra voll felosztva,

a bácsira, l!» községgel, a zomborira 14 községijei és a l>a jaira, szintén I I község-

gel. Az összeírás szerint volt a vármegye területén l'i'.")!; gazda, 915 felntt ifjú,

L509 ló, 2055 ökör, 1750 telién. 1747 borjú, 4397 juh és kecske, 2118 sei

2804 méhkas, 1 1 1; t kapás szl, .')77(i köböl szántóföld, L467 köböl árpa, 497
köböl köles, 27 kocsma, 14 sörház, lo pálinkaégelö. Hi inalom és 298 iparos-

mhely.
A vármegye közönsége 1699 deczember 14-én tartotta alakuló közgyléséi

n, mely alkalommal a tisztikart is megválasztották. Al 1 gh Fercnez

lett. fjegyz Osztroziczky (Osztrozaczky) Imre, zombori (Kajái) fszolgabíróvá

pedig Deibler A. Jánost választották meg. Balogh Ferencz alispáni és Osztro-

zaczky Imre fjegyzt 1700-ban és 1703-ban is még hivatalaikban találjuk.

1700-ban Lipkovics .Márton szolgabíró is szerep I. A vármegye közönsége a kö-

vetkez közgylését 1700 június 7-én Bács várában tartotta, mely ettl kezdve
székhelye lett.

E közgylésen hirdették ki I. Lipót királynak 1699 deczember 14-én kell

oklevelét, melyben a vármegyének új czímeres pecsétet adományozott. Ez az

oklevél, a vármegye többi irataival együtt, 1704-ben elpusztult, eredeti fogal-

mazványát azonban megtaláljuk a királyi könyvekben (XXIV. 625.), hol a

czímeres pecsét a következleg van leírva: a paizs alakja tojásdad, melyben kék
1 vörös palást és kék talárban, feje felett arany dicsfénynyel, Szent Pál

apostol alakja van ábrázolva, a mint a zöld gyepen áll s jobbjával egy ezüsl

kardot s/úr hegyével a földbe, baljában pedig egy feketébe kötött könyvet,

a bibliát tartja.

1700-ban a m. kir. udvari kanczellária is pártfogásába vette Bács vár-

megyét s részletes utasítást adott a vármegye helyreállítására kiküldött bizott-

ságnak. Széchényi Pál érsek, az örökös fispán pedig a hadbiztossághoz kérel-

met intézett, hogy a vármegye a katonai elszállásolások terhei alól felmenti

Mindennek ellenére a vármegyét egyelre az udvari haditanács és az udvari

kamara alá rendelték és így nem volt ment a katonai hatóságok zaklatásaitól.

1702-ben egy katonai bizottság jelent meg a vármegyében, s bekérte az adószám-
adásokat. Miután a tisztikar ezt nem teljesítette, a bizottság elfogatta a vár-

megyei pénztárnokot, a bácsi vár börtöneiben talált rabokat Szegedre szállít-

tatta, a tisztviselket és a hajdúkat elcsapta, a vármegyei lakosságnak pedig

szigorúan meghagyta, hogy a vármegyei tisztikarnak ne engedelmeskedjék.

(Millenn. Tört. VTÍ. 511.) Míg Bács vármegye annyi viszontagság után a XVII.

század utolsó évében végre önállóan szervezkedett s a vármegyei önkormányzat

újjálalakult. az alatt az egykori Bodrog vármegye felújítására is történtek kísér7

letek.

gylés.
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Az si Bodrog vármegye emléke a török hó loltság alatl csaknem :. li u Bodrog várme-

elhomályosult. A XVII. századbeli nádori adomáin levelek a bodrogi helysé-
syc

tése!
ea

geket többnyire Bácsban keresik, Bodrog vármegyérl pedig meg sem emlé-

keznek. Az akkori tudományos világban ugyan nem volt ismeretlen Bodrog
vármegye, de területérl hiányzott a tiszta fogalom. Krekevicznek Magyar-
ország városai leírásához mellékelt térképén, 1685-ben, a Kunság terei al

Baja és Báthmonostor tájékán, egy ..comitatus Batbiensis", alatta „Cornita: u-

Bodrogiensis" és ez alatt a Duna és a Tisza alsó részeiben, egy „Bachmeghe
deserta" ötlik szemünkbe, viszont a Vels Erntl 1689-ben felveti térkép: Bod-
rogot Palánka és Titel környékére helyezi. (Iványi István: Hazánk 1887—33.)

Hogy mily téves fogalmaik voltak ama korbeb embereknek Bodrog vármegye
fekvésérl, legjobban tanúsítja a Halas város birtokában lev jegyzkönyv,
mely egy 1696-ban készült jegyzék szerint elsorolja a tiszántúli kerületbe

tartozó vármegyéket. E jegyzékben Bodrog vármegye is elfordul, ö portával

megróva.
Az 1699-ben kötött karloviczi béke értelmében a Duna—Tisza közét. a'.

ú. n. Bácskát, mely már eddig is Lipót birtokában volt. végleg átengedték Lipót-

nak. Valószín, hogy ez alkalommal az udvari kanczellária részérl indult meg a
mozgalom az egykori Bodrog vármegye felélesztésére. Annyi kétségtelen, hogy
már 1699-ben az egykori Bodrog vármegye visszaállítása el volt határozva, és

fispánjává Lipót király 1699. évi deczember 2-án gróf Tournon János Henrik
császári kamarást és tanácsost nevezte ki.

Álljunk meg egv pillanatra e férfiúnál, kinek rövid, de annál mozgalmasabb Gró£ Tonrnon

szereplése a varmegye történetében mély nyomokat hagyott. Tournon (es nem
Thurnon) alkalmasint elzászi, vagy belga, de minden valószínség szerint franczia

származású grófi család sarja volt. a ki, úgy látszik. Bethune marquis révén szakadt

Lengyelországba, ott megtelepedvén, honosíttatott s Tarnowot szerezte meg.
L ugvelországban diplomácziai kiküldetésekkel bízatván meg, 1687-ben, ily

kiküldetés alkalmával megfordult Kassán vagy Kismartonban Esterházy Pál

nádornál. Itt ismerkedett meg Esterházy Pál nejének nvérével, Thököly Máriá-

val, a Thököly-párti gróf Nádas Ív István fiatal özvegyével. Tournon a szép.

fiatal özvegyet nül vévén, honfiúsíttatta magát, s a Dunán túl, hol birtokokat

szerzett, állandóan letelepedett. Esterházy nádor sógoraként csakhamar nagy
pártfogásra tett szert, s alighanem az révén nevezte ki a király Bodrog vármegye
fispánjává is. De Tournon nem sokáig maradt Lipót szolgálatában. Midn
Rákóczi Ferencz kitzte a szabadság lobogóit, is hséget fogadott a fejedelem-

nek. Ettl kezdve megsznt az összeköttetése Bodrog vármegyével s teljes oda-

adással szolgálta a szabadságharcz ügyét, valamint urát. Rákóczit, a ki fontos

diplomácziai küldetésekkel bízta meg. (Thalv Kálmán czikke : Százaink. 1887

évf. 1729.)

Tournon kinevezése csak növelte a zavart, mely Bács vármegyében már
eddig is fennállott.

A karloviczi békekötés után a Duna—Tisza közét a bécsi kormány nem
kebelezte vissza Magyarország testébe, hanem abból egv részt a tiszai határ-

rvidék számára szakított ki. Bács vármegye újjáalakulásakor csaknem a mai
vármegye egész területét magának foglalta el. A Tisza mentét a Határrvidék
számára tartották fenn s így az akkoriban csupán a mai Szabadkától délre es
lakatlan puszta vidék maralt közigazgatási tekintetben beosztatlanu!. Az új

fispánnak tehát a katonai határrvidékbl és a már újjászervezett Bács vár-

megye területébl kellett hatósági területét kikerekítenie. Az új fispán el sem
foglalta még állását, st a vármegyének még tisztikara sem volt és a kamara
máris úgy járt el Bodrog vármegyével szemben, mintha már az egész köz-

igazgatási szervezet mködnék. Már 1700-ban, a két milliónyi országos adóból

Bodrogra négy portát vetett ki. 1183 frt 72 dénár szám-szerinti teherrel. míg
Bácsra 50 portát véve alapul, 1527 frt 69 dénár eí

Tournon annélkül. hogy a katonai hatóságoknál vagy Bács vármegye
tisztikaránál bemutatta volna magát, hozzáfogott fispáni tisztéhez, s mindenek-
eltt önhatalmúlag egy vármegyét igyekezett magának kikerekíteni. 1702 január

28-án Pétervárad-Sánczról, vagyis a mai Újvidékrl, melyet vármegyei szék-

helynek szemelt ki, 18 helységhez rendeletet bocsátott ki, a melyben többek

között megtiltja, hogy adójukat ezentúl Bács vármegye pénztárába fizessék.
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iár L3-án végre bejelentette kinevezéséi is, melyben egyúttal az általa

Bodrog vármegj h is község elüljáróil 20 frl bírság terhe alatl meg
blvta a február 24 én (az 6 naptár Bzerinl i Pétervárad ánczon tartandó fispáni

beiktatására.

A kél körlevélbl ismeretes az a 18 helység, melyei az uj fispán a maga
Lnitotl E L8 helység közül a nagyobbik rész, mini

Zenta Mohol Petrovoszello, Becse, Almás, Náaaly, ('simul'. Zsablya a Tisza

melletl feküdt, hél helység már beljebb eseti Gyimisfalva Deszpot-Szenl fván,

Vrrl'.! S '
I .

i

'
1 1

: -
. Hegyes EmuzBica vagy Szekics és Szabadka, ezenkívül

: i: 5i e, Vlélykúl alkották volna a vármegyét, hova még Péter-

Isánczol is számíthatjuk.

rinl az új fispán a mai Bács Bodrog vármegyének keleti részéi

követelte magának. Csakhogj a tiszaparti helységek, Szabadkával együtl az Éij

II n rvidék részére voltak Lefoglalva, a beljebb Eekv helyekel pedig Báes vár-

megj ervezéskor, már elzleg a maga azámára foglalta Le, sl ;i tisza-

menti helységekre is ij ényl tartott akkor, midn 1
7< »«

> november I i én Zombor-
ban tartol I közgj ülésében panaszl emeli az ellen, hogy e 1 1

»

I \ ségekel az üj II

n idék részére foglal

Az összeütközés Bács és Bodrog vármegyék hátóságai közötl csakhamar
bekövetkezett. Midn Bács vármegye 1702-ben a reá kiveteti 12,000 frl katona-

tartási költségei akarta behajl mi s idn a \ rmegye tisztjei a fentebb elsoroll
Is községben megjelentek, a lakosság mindenütt ellentállott. A vármegye ekkor
katonai segítségei kért, melyet azonban a hadvezetség megtagadott. Gróf
Schlick Lipól tábornok azonban az esetrl 1 7 < » - márczius L6-án jelentési kül lötl

a föhaditanácshoz. Eme jelentésében a marosi és a tiszai határrvidék rendezet-

áról panaszkodva, megjegyzi, hogy gróf Tournon az eltünl Bodrog
vármegyéi akarja visszaállítani s bár magái be sem mulatta. Péterváradsánczon
ütötte lel ,i

I
. honnan rendeletekel bocsál l-:i oly községekbe, melyek vagy

a határrvidékhez, vagy Bács vármegyéhez tartoznak. St erszakoskodástól
sem riad vissza. így nemrég Pétervárandsánczon összetzvén Bács vármegye
egyik szolgabírájával, azt szolgájával együtt megsebezte. Mindezekért gróf

I. az udvari kanczelláriál okolja, mely meggondolatlanul jár el akiadvánj ai

val és a felsbb tisztségekre kinevezettek részére még utasítási Bem ád. így tör-

ténhetik meg. hogy most az alsó Duna — Tisza közét egyszerre három vármegye :

( Isongrád, Bá< s és Bodrog rohanja meg s az egyes helységeket mindegyik magának
követeli: (hányi István: Az új Bodrog várm. Története, Hazáink. 1887. évf.)

Az udvari fhaditanács május 7— 8-án foglalkozott Schlick tábornok jelen-

tésével és Bács vármegye hasonirányü kérehnével. A fhaditanács átiratot inté-

zeti ebben az ügyben a kanczelláriához, mely május Inán válaszolt. Az átirat-

ban eladja a kanczellária, hogy gróf Tournon már két éve, hogy felségétl

Bodrog vármegye fispánjává nevezteteti ki s bár beiktatásai csak 1702 április

hóban tartotta meg. ezért l törvénytelen fispánnak mondani nem lehel ;

valamint Bodrog vármegye sem szüntethet be. hanem mindkét vármegye a
határai között fenntartandó.

Tournonnak az az eljárása, melylyel a Bács vármegye által megne\
egyes helységeknek Bodrog vármegyéhez való csatolását, még mieltt annak
hovatartozását bebizonyította volna, elrendelte, mindenesetre rosszaltatik. de

különben is a márczius 3-án és 14-én kelt királyi rendeletekkel Báes vármegye
sonkításától eltiltották és az adóbehajtás körül elkövetett kihágás miatt

felelsségre vonták. A baj esak akként orvosolható, ha a félrevezetett népet kar-

hatalommal téritik vissza. Az udvari fhaditanács tehát adjon Báes vármegyének
katonai segélyt oly helyekre, a melyek kétségtelenül Bács vármegyéhez tartoz-

niak s a melyekkel szemben Bács vármegye nem érzi magát elég ersnek.
Idközben Bács vármegyének a Határrvidék szervezésére kiküldött

bizottsággal is meggyült a baja, mely bizottság a vármegyei tisztikart meg-
fosztván hatáskörétl, a földesúri viszonyokat is megszüntette, st az érsek-fis-

pán falvait is elfoglalta. Hasonló sérelemmel járult Tournon is az udvari kan-

czelláriához. Ö viszont arról panaszkodott, hogy a kiküldött bizottság a Zombor
körüli vidék népességét, le egészen Tit el ig, mely a régi okmányok tanúsága szerint

Bodrog vármegyéhez tartozik (?), a vármegyei hatóságok ellen valósággal fel-

lázította, hogy semmiféle vármegyei hatóságot ne ismerjenek el, hanem kizárólag
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a katonai és a karaarai hatóságoknak engedelmeskedjenek. Végül kéri a kanczel
láriát, járjon közbe, hogy a katonai hatóságok fispáni joghatóságát elismerjék
és meg ne csorbítsák. A kanczellária az utóbbi kér.'st teljesíti, megteszi a lép

ket a fhaditanácsnál, hogy a katonai hatóságok Tournon grófot fispánnak
czímezzék, de egyben felszólították öt, hogy a katonai szervez-bizottságok
mködését ne zavarja. A közötte s Bács vármegye között felmerült ügy kiegyen
ütésével pedig a Határrvidék szervezésére kiküldött bizottságot bízta meg.
A Határrvidék szervezésére kiküldött bizottság Bodrog vármegye legnagyobb
részét véglegesen katonai határrhelyekké szervezte, miáltal a vármegye fenn-
állásának véget vetett. Az udvari kamara és a fhaditanács 1703. év tavaszán
elvben már megállapodtak a két vármegye egyesítésében, csakhogy, mire e meg-
állapodás kivitelére került volna, kitört a szabadságharcz, melynek mozgal-
mai 1703 szén elhatoltak le, egész a Duna—Tisza közére is, melyek nem egy-
szer a fajgylölet írtóháborújának színhelyévé váltak. Ekkor pusztult el mind-
az, a mit a török hódoltság meghagyott, ekkor sznt meg a két vármegye önkor-
mányzata, valamint ekkor semmisült meg Bács vármegye levéltára is, meby az
utókorra annál érzékenyebb veszteség, miután a vármegye 1696—1702. évi
ríjjászervezésére vonatkozó hiteles adatok is veszendbe mentek. (B.-B. várm.
egyet, monogr. I. 325—333. Hazánk 1885., 194—199., 1886, 1S3.)

Mieltt azonban a szabadságharcz eseményeinek ismertetésébe bocsátkoz- Szerbek baván-

nánk, meg kell emlékeznünk a szerbek betelepülésérl és a Határrvidék szerve-

zésérl, mely 1703-ban, tehát épen Rákóczi szabadságharczának kitörésekor,

nyert bejfejezést.

A szerbek bevándorlásának körülményei hosszas vitára adtak okot történet-

íróink között. Annyi kétségtelen, hogy a felszabadulás els éveiben, a császári

hadak oltalma alatt, kezdetét vette a szerbek betelepülése, mely évek multán
mindegyre nagyobb arányokat öltött. 1687 július 3-án Petrovics Nóvák szerb
kapitány, megjelenvén báró Nehem szegedi várparancsnok eltt, kijelentette.

hogy a császári hadsereg támogatására a török iga alatt nyög Szerbiából 10,000
fegyverest hajlandó kivezetni, ha a népnek a törököktl visszafoglalt területen
alkalmas letelepülési helyet biztosítanak. Alig néhány nap múlva, július 9-én,

a katholikus szerbeknek a küldöttsége kereste fel Miksa bajor választófejedelmet,

a ki akkoriban Martonostól nyugatra táborozott seregével. A szerbek küldöttei :

Markovics és Vidákovics György, Miksa ajánlólevelével ellátva, csakugyan fel-

mentek Bécsbe, a hol a fhaditanács részérl kedvez fogadtatásra találtak.

A fhaditanács teljesítvén kérelmüket, már szeptember 1-én értesíti a szegedi

parancsnokot, hogy az érkezket Szeged, Szabadka és Baja palánkjaiban helyezze
el és ott nekik lakóhelyet engedjen át.

A katholikus hit szerb népnek egy raja 1687. év szén csakugyan beköl-

tözködött a vármegye területére, többek között Szabadkára is, hol a ferencz-

rendek által vezetett anyakönyvekben 1687. évi deczember hó 1-tl kezdve,
már találunk reájuk vonatkozó bejegyzéseket. Szabadkán kívül ekkor még
Csongrád, Martonos és Zenta sánczaiban találtak letelepül helyet. Az els
letelepülk ellátásáról azonban a bécsi fhaditanács megfeledkezett. Lassanként
elégületlenség támadt az egyes palánkokban és az elhelyezett szerb katonaság
szökdösni kezdett. Így azután a megkezdett település abban maradt.

A törököknek 1690. évi balkáni gyzelmei földönfutókká tették a szer-

beket, a kik a hadjárat folyamán a császáriakat támogatták. A szorongatott
szerb nép vezére, Csarnojevics Arzén ipeki pátriárka, 1690-ben egyezséget köt-
vén a bécsi udvarral, a szerb nép elhagyta hazáját, abban a reményben, hogy a

hadiszerencse fordultával ismét visszatérhet si birtokaira, miként ez kifejezésre

is jutott az 1690. évi augusztus 21-én kelt kiváltságlevélben, a melyet I. Lipót a
magyar udvari kanczelláriával 1691 augusztus 20-án ismételten kiadott.

A megállapodás értelmében a szerb nép 1690. év nyarán költözött be az
országba és többek között a Tisza vidékén, Bácsban és a Maros mentén vett

szállást. Alig, hogy bejöttek az országba, harczba szállottak a törökökkel, n
vettek az 1691. évi hadjáratban is, de miután a törökök október 1-én elfoglalták

Belgrádot, az országban tanyázó szerbeknek régi hazájukba való visszatérése

iránt táplált reménye egyelre meghiúsult.
Zichy és Batthyány huszárezredtulajdonosok, a kik tevékeny részt vettek

a felszabadító hadjáratban és jól ismerték az Al-Duna vidéki viszonyokat, már
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í-ban indit\ a bécsi kormánynak, a Maros és .1 Tisza mentén .1

Határrvidék felállító 11 \ fhaditanács, helyeselvén ez1 az indítványt, már
ekkor elhatározta, ho «ke1 1 \ helyre letelepíti, a mii az 1694 tava in

; "- hívotl Monasterly Jánosnak, a Bzerbek alvajdájának is

tudtára adták Csa Monasterly ugyan jobban szerették
rolna a szerbekéi a Kun szlavóniai részekbe telepíteni, de a felség

május '!! én a szerbek letelepülési helyéül .1 Duna 1 a Tisza közéi jelölti

elrendelte, hogj .1 letelepi szén, október és november havában
okvetetlen végrehajtandó. A legfelsbb rendeletnek tehái engedelmeskedniök
kellett, s ez é\ szén a letelepül m megtörtént.

A letelepülés helyének ilyetén kijelölése többféle okból történt. Az egyik
1

1
törökök esküdi ellenségét, a határszélek biztosítására

akarták felhasználni, honnan tovább Folytathatták küzdelmeikel a törökök ellen
;

'in a szerbek a bécsi kormánynál alkalmas eszköznek látszottak
1 magyarok ellensúlyozására. Az els letelepülés nem voli ment kisebb-nagyobb
avaroktól. Monasterly, a ki a szerbek között a vezérszerepre vágyott, L694. év
szén a császári tisztek tudta nélkül értekezletre hívta össze a szerbek I Bajára,

ott mi történt, a/.t nem tudjuk, de a bécsi kormány, a szerbek bajai gylé-
sérl értesülve, Monasterlyi megdorgálta a a szerbekel a jövre nézve il\ ö

jövetelek tartásától eltiltották, Starhemberg grófnak, a császári had akkori
parancsnokának pedig meghagyták, hog3 jobban ügyeljen rájuk.

A magyarok és a szerbek között már kezdettl fogs a nem voli jó a viszony,
.Mikor 1695 jan. 31-én Bekej Jánost nevezték ki a bajai öi n<>!.. ni a/.

ottani szerb katonák felmondták neki az engedelmességet. Berthóti fkapitány
agyán azonnal jelentést tett az esetrl a fhaditanácshoz, kérve, utasítsák grói

Sclick tábornokot, hogy Bekeynek elégtételt szerezzen. Ugyanekkor panasz éri 1

zett a titeh szerb rBég ellen is. a kik szomszédaikai folyton zaklatják. L697-ben
Schlick tett jelentési a becse iblókalandjairól. E melletl a császári tisztek

is egyre panaszkodnak, hogy a szerbek elhagyják rhelyeiket.
Miután ily körülmények közötl az egész szerb népet katonai fegyelem alatt

tartani nem lehetett, a fhaditanács a hivatásos katonaságnak a többi néptl
vak' elkülönítésével foglalkozott. 1696-ban már Starhemberg és Schlick táborno-
kok utasítást kaptak, hogy nyilatkozzanak, mennyi katonát lehetne az egyes-

véghelyekre beosztani s mikép lehetne a határri katonát a földmíveléssel vagy
/illat tenyésztéssel foglalkozó szeri) néptl elkülöníteni. 1697-ben az udvari
kamara is foglalkozott ezzel az ügygyei, melynek tanulmányozásával gróf

(aratta Nándor Károlyt bízták meg. a ki deezember 29-én Eszékre jött. Közbe-
jöttek azonban a törökökkel folytatott béketárgyalások, melyek miatt a szer-

bek ügye egyidre függben maradt.
A karloviczi békekötés (1699.) a szerbek ama reményét, hogy hazájokba

visszatérhessenek, végleg meghiúsította, úgy hogy ez idtl kezdve már nem
vendégekül, hanem állandó lakosokúl tekintették ket. Lipót király már 1698-ban
meghagyta a fhaditanácsnak, hogy a szerb határkatonaság állandó letelepítésére

tervet készítsen. E végbl az udvari fhaditanács keljelében külön bizottság ala-

kult, melynek terve szerint Erdélytl a Maros, Tisza és a Száva mentében, le

a az Una folyóig szervezend Határrvidék számára a folyók mentén egj

órányi széles területet indítványozott elfoglalni. Az udvari fhaditanács kebelébl
alakult bizottság javaslata közös értekezlet elé került, melyen az udvari kamara

m. kir. udvari kanczellária kiküldöttei is megjelentek. A közös értekezlet

után. 1700 július 9-én kelt legfelsbb elhatározással gróf Lamberg Ferencz Zsig-

mondot bízták meg a maros-tiszai határrvidék szervezésével, a ki erre nézve
részletes utasítást nyert. Csakhogy a szervezés munkája a vármegyéi; ellenkezése,

valamint a szervezési munkálatokkal megbízott közegek örökös czivakodásai,

de még inkább a helyszínén tapasztalt nehézségek és a pénzhiány miatt csak igen

lassan haladt elre. A Határrvidék szervezésére kiküldött bizottság Aradon
ütötte fel fhadiszállását. Az eredeti terv szerint Szabadka és Zombor kimaradtak
volna a Határrvidékbl, de ez ellen Schlick tábornok felszólalt, miután nézete

szerint a zombori és a szabadkai szeri) katonaság lefegyverzése, a környéken
elszaporodott zsiványok, tehát általában véve a közbiztonság szempontjából

nem lett volna tanácsos. Pedig ekkor épen a szerbek voltak azok, a kik a közbiz-

tonságot veszélyeztették. Kevéssel azeltt, hogy a Határrvidék szervezésének

szervezése.
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elmunkálataihoz hozzáfogtak, a szerbek elégedetlenkedni, majd lázongani kezd
tek és közülök többen átszökdöstek a határokon. .Midn gróf Lamberg ezekre
értesült. Bécsbe küldött jelentésében azt javasolta, hogy ezzel a nyakas néppel
nem kell alkudni ; a császár egyszeren parancsoljon rájuk, s ha a szó nem hasz-
nál, küldjön a nyakukra néhány ezred császári katonaságot. De ekkor Bé
gróf Schlick Lipót tábornok kelt védelmükre, a ki mindenkor pártjukat fogta,
különösen a magyarokkal és a vármegyékkel szemben.

A szervezéssel megbízottak hosszas tanácskozás után belátták a katonás-
kodással foglalkozó szerb népnek a többiektl való elkülönítésének szükségét.

de az akkori viszonyok miatt mégsem foghattak hozzá. Hogy tehát a szerb népet
megnyugtassák. 1700. év szén megkezdték az összeírást, de az elkülönítést a
következ évre halasztották és erre vonatkozólag 1700. november 12-én ideiglenes

védlevelet kaptak. Az összeírás Zombortól és Szabadkától kezdve, a Tisza és a
Maros mentén, az erdélyi határig terjedt.

Bács vármegyének a Határrvidék szervezésére kiküldött bizottsággal

csakhamar meggylt a baja. A vármegye 1700 november 17-én Zomborban keh
átiratában panaszolja el azokat a bajokat, a melyeket a Határrvidék szervezé-

sére kiküldött bizottság neki okozott s a károkat, melyek a szerb miliczia miatt
érik. A tehetsebb szerbek — úgymond az átírat — határröknek állottak be.

a közterhek alól kivonták magukat, melyek ekként a szegényebb néposztály vál-

laira nehezedtek. Arra kéri a vármegye a szervez-bizottságot, hogy Zoinbor,

Szabadka, Zeni a. Martonos, Zsablya és Petrovoszello helységeket, melyek fként
földmívelkbl állanak, a közterhek lerovására kötelezze. De viszont a zombori
szerbek is panaszt emeltek a vármegyei tisztviselk ellen, a kik nem tekintik a

szerb nép szabadalmait, és a néppel keményen bánnak. Panaszkodik a kalocsa :

érsek ellen is, a ki nemcsak mint fpap, de mint fispán és a vármegye nagy részé-

nek földesura, rájuk küldi katonáit, a jobbágyi adózások behajtása végett.

Miután a vármegye a szervezbizottságnál nem ért czélt, panaszaival gróf Breuner
Miksa Lajos hadi biztoshoz ferdült. Ez újabb panaszában kimutatja a varrni

hogy a szerbek közül igen sokan úgy bújnak ki a közterhek alól, hogy a miliczia

közé vétetik fel magukat . pedig földmíveléssel foglalkoznak.

A vármegye ezúttal kimutatást is terjesztett fel, rnely az összeíró-bizottság

táblázataiból a „rácz nemzeti miliczia" vagyoni állapotát tünteti fel. A vármegye
kijelenti, hogy a kimutatásban szerepl szerbek nagyobbrészt földmíveléssel fog-

lalkoznak s mint ilyenek, elbb is fizettek a vármegye pénztárába ; de a katonai
parancsnokok biztatására béke idején is katonáknak képzeük magukat és semmi-
féle közteherben vagy adóban nem akarnak résztvenni. Sokan közülök nem is

voltak katonák, mégis mentességben akarnak részesülni, a mi a szegényebb nép-
osztály romlására fog vezetni. Azért sürgeti a vármegye a milicziának a fölcl-

mívelöktol való elkülönítését. Breuner gróf a vármegyének e panaszát felterjeszti

az udvari fhaditanácshoz, hol Esterházy Pál nádor is felszólal a vármegye érdeké-

ben, st 1702 február 18-án maga kéri Lipót királyt, hogy addig, míg a bizottság

ítéletet hoz, maradjanak meg a szerbek eddigi kötelezettségeikben. (Iványi István:

A tiszai határrvidék 1885. 156— 157.) A föhaditanács a Határrvidék szervezess

dolgában 1 7<>2 május 8-án új utasítást adott ki, még pedig nemcsak a szeri)

katonaság, hanem az egész szerb nép számára, melynek keresztülvitelével gróf

Breuner föhadibiztost, gróf Lamberget, gróf Volkra kamarai tanácsost bízták meg.
A kiküldött biztosok június 16-án tartották meg els összejövetelüke.

Szegeden, mely alkalommal kiszámították, hogy a tiszai Határrvidék szervezé-

sére a Tisza mentén 27.490 hold szántóföld szükséges, azonfelül Szabadkán és

Zomborban a feloszlatandó határrök számára ugyanennyi. Volkra azonban azt

indítványozta, hogy a közlegényeknek a zsoldnak egy részét készpénzben fizessék

ki. melyet Csongrád és Bács vármegyék hadiadójából, valamint a szegedi kamarai
jövedelmekbl akartak fedezni.

Ezután hozzáfogtak a katonáknak a földmívelktl való elkülönítéséhez,
e

melyet Szabadkán és Zomborban csakhamar befejeztek. A kimutatás szerint

Szabadkán 108 lovas és 11-1 gyalogos kiérdemesült katonát találtak, a kik között

1758 hold szántóföldet osztottak szét. A szervez-bizottság a szerb katonaság lét-

számát 2000-nél jóval magasabbra tervezte s 1536 lovast és 232S gyalogost, össze-

sen tehát 3854 embert szándékozott a maros-tiszai Határrvidékben elhelyezni,

még pedig akként, hogy a szegedi parancsnokság alá 1891. a Maros vidékén pedig.
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i tit.. i !. ryei \ szegedi parancsnokság élére egj Fkapitányi állított Sze
mi Kanizsára Becsére, Zentára, Zsablyára és Zomborba egj egj kapi

. I rendelt

,

I ttárrvidék összes állománya, a tervezet szerint, a következ lett

volna : egj fkapitány, öt kapitánj egj némel parancsnok Zsablyán. A lova >

in hadnagj 16 sászlótartó i" rmester 32 káplár, 725 közember, összesen

SOS f \ gyalogság L 2 hadnagy, 11 zászlótartó, 1 3 rmester, II káplár, 1000

közembei L080 f. E létszám az egyes határrhelyekre a következöteg

lett volna beosztva .
i Szegeden > lovasságból :

i hadnagy, t zászlótartó, I r
mester, 8 káplár, 186 közember. 2 Martono lo igból 1 hadnagj
l rmester, 2 káplár, 16 közember, összesen 50 f; a Lovasságból i zászlótartó,

i káplár, 23 közember összesen 25 f 3 Kanizsán a lovasságból 2 hadnagy,
2 zászlótartó, 2órmester, i káplár, 90 közember, összesen lOOf. Agyalogsá
1 hadnagy, I zászlótartó, 1 rmester, t káplár, 93 közember, összesen 100 f.
t. Zentán a lovasságból 2 hadnagy, 2 zászlótartó, 2 rmester, t káplár, 90 köz

embei o 100 f. A gyalogságból i hadnagy, I zászlótartó i rmester,
i káplár, 93 közember, összesen LOOf 5. Petrovoszellón a gyalogságból : l had-

nagy, 1 rmester, 2 káplár, 26 közember, összesen 30 F 6 Becsén a Lovasság

ból : 2 hadnagy, 2 zászlótartó, 2 rmester, i káplár, 90 közlegény, összesen L0 if.

A gyalogságból : 2 hadnagy, 2 zászlótartó, 2 rmester, 8 káplár, L86 közlegény,

esen 200ember. - 7. Csurogon a Lovasságból : l hadnagy, l rmester, l káp-

lár, 27 közember, összesen ''•" !<• \ _ \ . 1 1 . .-
i
- I >.

, I : I /,, < .-.|, ,; ;
p-: ,,. I rmester.

2 káplár, 16 közlegény, összesen 50 ember. 8. Zsablyán a Lovasságból : I had-
nagy, 1 zászlótartó, 1 rmester, 2 káplár, 15 közlegény, összesen 50 ember.
A gyalogságból : 2 hadnagy, 2 zászlótartó, 2 rmester, 8 káplár, 186 közlegény,

összesen 200 ember. - 9. Zomborban a Lovasságból : 2 hadnagy, 2 zászlótartó,

2 rmester, 4 káplár, 90 közlegény, összesen L00 ember. A gyalogságból : I had-
nagy, 1 zászlótartó, l rmester, í káplár, ít:i közlegény, összesen L0Ö ember.
L0. Szabadkán a lovasságból : 2 hadnagy. 2 rmester, i káplár, 90 közlegény,

esen 100 ember. A gyalogságból: 1 hadnagy. 1 zászlótartó, 1 rmester,
2 káplár, á5 közlegény, összesen 5(1 ember.

A szervez-bizottság tervezetéi L703 tavaszán tárgyalta, Kollonits bíborunk

elnöklete alatt, az udvari fhaditanács és az udvari kamara tagjaiból alakult

bizottság, melynek határozatát a in. kir. udvari kanczellaria val is közölték.

A kanczellaria azonban ezúttal erélyesen szembeszállott a bizottság határozatai-

val s az egész intézményi az ország alkotmánya és a magvar nemzet elleni sére-

lemnek nevezte, a ' íonsiderationes eirca proieotum czím alat t tett észre\ ételeiben.

(B.-B. vm. egyet, monogr. I. 335— :! s ~>

A szervez-bizottság, hogy a fhaditanács utasításainak megfelelen a
b népei a vármegyei tisztikar hatósága alól teljesen kivonja, és a vármegye

adókezelésébe bepillanthasson, a legnagyobb erszakoskodásoktól sem riadt

vissza. A vármegye, élén a fispánnal, elkeseredetten tiltakozott a biztosok mkö-
dés" ellen, a kiknek munkáját tle telhetleg akadályozni igyekezett. Ez még
Joliban felbszítette az amúgy is sok nehézséggel küzd biztosokat, mire ezek
megrohanták a vármegyei tisztviselket, azokat állásukból elkergették és az

mködéséi beszüntették. Az állásától megfosztott tisztikar
\~'i2. év július elején a királyhoz intézett elkeseredett hangú emlékiratban tárja

fel azokat a méltatlanságokat, a melyeket a Határrvidék szervezésére kiküldötl
bizottsági i'il elszenvednie kellett. De Széchenyi Pál kalocsai érsek, úgy is mint
B - megye fispánja, kinek földesúri jogait a bizottság mk lése jelentéke-

nyen megi sorbította, írásban és élszóval is sietett a királyt a történtekrl érte-

tú s a bajok orvoslását sürgetni. Az udvari kanczellaria is vé Leimére kell a

szorongatott vármegyének s június 28-án rosszalását fejezte ki az udvari fhadi-
tanái - a biztosok mködése fölött. Bár a kanczellaria és az. érsek-fispán

. 17U2. év folyamán több ízben sürgették a sérelmek orvoslását, ebben az c.

Ferencz." azonban aligha értek el eredményt.
Ily viszonyok között köszöntött a vármegyére az 1703. év. Ekkorra már

a Határrvidék szervezésére kiküldött bizottság befejezte mködését. A szerb
határrség már el volt helyezve egyes rállomásam, melyeknek csakhamar jó
hasznát vette a bécsi udvar, nem ugyan a törökök ellen, hanem Rákóczi kuruezai
ellen, a kik az év nyarán már egész a Tiszáig lobogtatták a szabadság zászlóit.
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Tán soha alkalmasabb idpont nem kínálkozott a magyar nemzet alkotmányos
jogainak visszaszerzésére, mint akkor, a midn a spanyol örökösödési háború
a császár egész haderejét lekötötte. Itthon az 1698. évben kirótt 1 örvénytelen
hadiadó behajtása csak növelte az eddigi önkényes intézkedések miatt támadt
elégületlenséget s még gylöletesebbé tette a nép eltt a szerbeket, a kiket az
behajtásokra is felhasználtak. Miután a császári hader legnagyobb része a Rajná-
nál volt elfoglalva, vajmi csekély katonaság maradt idebenn, úgy hogy a császári
hadsereg fereje akkor a szerb határrvidéki katonaság volt.

A mint a felkelk feltartózhatatlanúl nyomultak elre a Tiszáig, az egész
Alföld népe mozgásba jött. Rákóczi már kezdettl fogva arra törekedett, hogy
a szerbeket a felkeléshez való csatlakozásra birja. Ezért még augusztus 9-én a
székelyhídi táborból felhívást intézett hozzájuk. Csakhogy a Határrvidék népe
sokkal inkább a papság és a császári tisztek befolyása alatt állott, semhogy
Rákóczi felhívása visszhangra talált volna náluk.

Rákóczi és Bercsényi Miklós még Lengyelországban elhatározták a szerbek
megnyerését. A bécsi udvar azonban megelzte ket, magához csábította a pap-
ságot, mely korlátlan hatalmat gyakorolt a nép fölött. Maga a szerb nép ugyan
szívesen csatlakozott volna Rákóczihoz s a kuruczok között is folyton szolgáltak
szerb katonák, de az egész szerb nép csatlakozását megakadályozta a pátriárka,
a ki teljesen az udvar zsoldjában állott, honnan már 1703 november 22-én
utasitásítást nyert, hogy a szerbek között a felkelést szervezze. Így azután a
szerbek mindenütt a magyarok ellen fordultak.

Szeptember közepe táján a kuruczok Csongrádnál a császáriaktól kemény
vereséget szenvedtek, a mi lényeges befolyással volt a bácskai szerbek további
magatartására. Báró Kyba császári tábornok, a bródi és a szávamelléki szerb
hadak vezére, e sikertl elbizakodva, szeptember 29-én Szegedrl nagyhangú,
mocskolódó kiáltványt intézett a néphez, a melyben Rákóczit és Bercsényit hit-

szeg pártütknek nyilvánította s a népet felkelésre szólította fel a kuruczok
ellen. Á csongrádi csatavesztés hatása alatt az óhit papság a legnagyobb buzga-
lommal terjesztette e kiáltványt a tiszai szerbek között, a kiket sikerült feltüzelni

a kuruczok ellen. Néhány nap alatt mintegy 30000 szerb fegyveres állott harczra
készen, a kiket báró Kyba Szegedrl Halas felé vezetett, hogy a kuruczoktól szo- Szerbek tai-

rongatott Szolnokot megsegítse. kelése.

Ekkor azonban megfordult a koczka. Szolnok ugyanis ekkor már a kuruczok
kezében lévén, egy kurucz csapat Deák Ferencz vezérlete alatt Halas felé vette
útját, a hol a szembejöv szerbekkel október 13-án megütközött. A kurucz had
ezúttal derekasan megállotta helyét, mert bár közülök 234-en estek el, a szerbeket
megverte, st maga a fennhéjázó báró Kyba is elesett.A szétszórt szerb had pedig
Kecskemét pusztításával állott boszút.

Rákóczi október havában az idközben szintén kuruczczá lett báró Károlyi
Sándort küldte Kecskemét vidékére, hogy a felkelést szervezze és a vidéket meg-
védje a bácskai szerbek támadásaitól. A míg Károlyi Kecskeméten volt, a szerbek
nem mozdultak ki Bajáról, de alig távozott, a szerbek ismét Kecskemét vidékére
törtek és a dunamelléki községeket fosztogatták. Kecskemét és Nagykrös városa
tovább nem trhetvén a bácskai szerbek garázdálkodásait, 1703 november
havában küldöttséget menesztettek Bécsbe, hogy az udvari fhaditanácsnál szor-

galmazzák a szerbek megfékezését. A küldöttség panaszaira a m. kir. udvari
kanczellária 1703 deczember 5-én a következ leiratot intézte latin nyelven a
bácskai szerbek egyik vezéréhez, Monasterly Jánoshoz : I

Tisztelt Vitézl r ! Ismételve és szüntelenül nehéz panaszok érkeztek Pest,

Pilis és Solt és Bácsmegyék s a szomszéd helyek lakosaitól császár és király fel-
sége legkegyelmesebb urunkhoz, az uraságod kormánya és vezénylete alatt lév
rácz nép és katonaság ellen ; mikép akár meghagyásából, akár engedelmébl,
majd számosabban, majd kevesebben azok a városokra és falvakra rohanni,

iszonyú zsákmányolást, gyilkolást, barmok falkástól való elhajtását, s tetszés

szerint az erszak minden nemét szabadon elkövetni merészük és szokják, s már
az felsége iránti hségben eddig is megmaradt szegény néptl nyolczezer

marhánál többet, legközelebb pedig magából Kecskemét városából mintegy
négyezer darabot elraboltak légyen, siralmasan panaszolták ; és mivel az említett

rácz katonaság nem a haza veszedelmére, elpusztítására s a császárih alattvalók

fosztogatása végett bízatott uraságod vezényletére ; a fölebbvalókat és tiszteket

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bács-Bodrog vármegye. H.
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pedig, kiknek kötelességükben .ill minden kihágást éserszakol meggátolni, a kik

in kormánya alatl .illának, megzaboláznia, az ily gonosztettektl elriasztania

éa elvonnia kellene; de hasonló esetekben az elnézk, vágj alattvalóik iráni

edékenyek, könnyen n egyezet el, ha nem nyilvános meghagyással vádol

tathatnak okérl felelsséggel tartoznak : ugyanazért vitézl
un. I hivatalosan és komolyan intjük és serkentjük, hogj a reá

bízotl kat< olyatén embertelen kihágásoktól Bzigorúan eltiltani a jöv
ben i knak elégtételt i Igáltal ni. s azoktól jogi alánul b er

kkal elveti javakai nekik visszaadatni, a bnösökéi pedig példásan megfenyi

teni el ne mula l j inmagáról és övéirl gondoskodni fog, hogy jövben
azok helyetl felelsségre ne vonattassék. (Századok L868. 550 551.)

Monasterly Jánosa nagykrösi ésa kecskeméti követeknek Bécsbe utaztá-

ról érti sülvén, megszeppeni és hogy az udvar kegyéi el ne veszítse, deczember
eleji kell körlevelében felhívta a környékbeli községeket, hogy a hol

a ragadozókat, a szegénység pusztitóil találják, fogják el s vágj Budára, vagy
llítsál Egyúttal figyelmeztette a lakosságot, hogy a kinek marhája

elveszett, jelentkezzék nála, meri egynéhány marhál elvett, melyekel egyes

fosztogató szerbek hajtottak el a helységekbl ; a ki tehál bebizonyítja tulajdon

jogát, annak át fogja adni. Monasterly jóindulata kissé megkésett, meri ekkorára

csupán Kecskéméi határából közel 8000 darabol hajtottak el a szerbek.

Eközben a kuruezok isméi megszállották Kecskemétéi . de Lejjebb nem hatol-

tak. A szerbek pedig, tán a nagy hideg vágj a bé si leiral hatása alatt, abba-

hagyták garázdálkodásaikat. Ezzel mintha némi közeledés történi volna a
kuruezok és a szerbek között. 1704 január L3 án a bácskai szerbek egy küldött-

sége jeleni meg Károlyi Sándor sümegi fhadiszállásán, hol felajánlván a szerbek

csatlakozásai a felkelkhöz, segítségül f>ooo emberbl álló hadai helyeztek kilá-

táslia. .Mialatt azonban a szerbek küldöttsége Károlyinál járt, Deák Ferencz és

Hosvav Imre kuruez ezredesek, a kiknek feladata a bácskai szerbek fékentartása

volt, január 15 20-ika közötl Kreutz császári vezérrnagy és Monasterly János
hadait megtámadván, szétugrasztották. E támadást, mely i

> gondolatlan

volt, a szerbek az általuk felajánlott egyezség megsértésének tekintették sárulás-

nak bélyegezték. Ezért tehát egész dühvel támadtak a Dunántúlra, a hol vérlázító

kegyet Lenségeket követtek el. E félreértés volt egyik foka annak, hogy a kuruezok

és a szerbek között az egész szabadságharcz alatt többé közeledés nem történi

s hogy a szerbek azontúl mindig a kuruezok ellen fordították fegyvereiket. (Szá-

zadok. 1868. 544—548. Zsilinszky .Mihály i. ni. I. 276. Márki Sándor: II. Rákóczi

Fen n ,. Magyar Trt. Életrajzok I. 344., 346—47. Millenn. Tört. VII. 553.)

a szerink Rákóczit e vérlázító kegyetlenségek hírére elhagyta a türelme s elhatározta,
[enségeL hogy vagy teljesen kiírtja a szerbeket, vagy az ország elhagyására kényszeríti ket.

Bercsényi ugyan eleintén ersen ellenezte a szerbek elleni hadjáratot. „Hagyjon
békét Nagyságod az ráczoknak" — írja 1704 április 17-én Nagyszombatban kelt

levelében — „hagyjon békét Szegednek, megfizet Pap Istók is az ráczoknak, az

pusztai eb az anyjukkal". Június havában azonban maga Bercsényi is belátta,

hogy a szeri) pusztítások mindaddig fognak tartani, míg Szeged a császáriak

birtokában lesz. 1704 június havában, mialatt túl a Dunán véres harezok folytak

a kuruezok és a császáriak között, Rákóczi Soltnál ütött tábort, hogy a bácskai

-/.Ilinknek Heisster hadaihoz való csatlakozását megakadályozza. Június 27-én

azonban felszelte táborát és a római sánezok felé vonult. Kikerülvén a Duna
mentén a nehezen járható Sárközt, hadával Kiskrösre vonult, hol már várta
gróf Esterházy Antal a Kecskemét, Nagykrös és Czegléd városoktól kiállított

kocsikkal és a szolnoki ágyúkkal.

Kuruezok Esterházy Antal. Rákóczi hadainak megérkeztekor, június 29-én, legott
íszúja.

kocsikra ültette gyalogságát és váratlan gyorsasággal Báthmonostora alatt ter-

mett , melyet megtámadott és a hol, szerb források szerint, a kuruezok hajmereszt

kegyetlenségeket vittek végbe és az összes ott talált kalugyereket legyilkolták.

Báthmonostorának megtámadása rémes jeladás volt a szerbeknek a menekülésre.

Báthmonostoráról az egész kuruezhad Bács vára alatt termett, melyet akkor
a báró Nehem-féle ezredbl száz ember rzött, Fluck kapitány vezérlete alatt.

A kuruezok váratlan gyors megjelenése rendkívüli zavart okozott az rség sorai-

ban. Az rség fellázadt tisztjei ellen, Fluck kapitányt megkötözték, a várat pedig

feladták a kuruezoknak. A kuruezok azonban nem szállották meg a várat, mely



Bács-Bodrog vármegye története. 141

a lángok martaléka lett. Némelyek szerint Pluck kapitány gyújtotta fel, mások
szerint a kuruezok. A tz átterjedt a helységre is, a hol szintén mindent elpusztí-

tott. Ekkor lett a lángok martaléka a ferenezrendiek temploma és zárdája és

ekkor semmisült meg a vármegye levéltára is.

Rákóczi a gyzelem jeléül július 4-én kilencz zászlót küldött a solti táborba,
azután a kuruez lovasság szélvészként száguldott le egészen Titelig, honná i

Rákóczi július 12-én értesítést küldött mostohaatyjának, Thököly Imrének
a kivívott sikerekrl. Útközben a kuruez had komoly ellentállással seholsem talál-

kozott. A szerbek a kuruezok ell a Szerémségbe, Temesközbe menekültek; a kik-
nek pedig nem volt idejük elfutni, azok a nádasokba rejtztek. A kuruezok azon-
ban valóságos hajtóvadászatot rendeztek ellenük; a nádasokat felgyújtották,
a mezkön talált gulyákat elhajtották, a mocsarakban talált népet pedig leölték.

Borzasztó kegyetlenséggel folyt a háború. Rákóczi maga is elismeri emlékiratai-
ban, hogy ez a hadviselés nem vált becsületére, de kénytelen volt katonáinak
szabadkezet engedni, a kik nagyrészt Kecskemét vidékérl valók lévén, a szerbek
részérl az övéik ellen elkövetett kegyetlenkedésekért ilykép gyakoroltak vissza-

torlást. Titelrl a kuruez had Szeged felé vonult s a nyári forróság ellenére gyorsan
haladt elre. Július 19-én már Martonosnál állott. Ellenség csak az úgynevezett
Fekete víznél, Zenta és Martonos között mutatkozott. A diadalittas kuruezok
azonban szélvészként támadtak a szerbekre, a kiket teljesen szétszórtak. Ötezer
szerb elesett, ezerötszáz pedig vízbefúlt. Martonosról a kuruezok Szeged alá vonul-
tak, melyet július 20-án körülzártak. (Márki Sándor i. m. I. 340. Zsilinszky Mihály
i. m. I. 278. Ivánvi István : A tiszai határrvidék. 18S6. 131. Millenn. Tört.

VII. 565.)

A kuruezok közeledtére a szegedi várkapitány közel 8000 szerb katonát
összpontosított, megeskettetvén ket, hogy utolsó csepp vérükig védeni fogják
a várat. Szegeddel Rákóczi nem is boldogult s ezért augusztus 12-ike után fel-

szedte táborát s Kecskemét felé vonult hadával.

Idközben a Selmeczbányára áttett béketanácskozások alatt 1704 szeptem- Fegyverszünet.

ber 25-én fegyverszünet jött létre a császáriak és a kuruezok között, mely novem-
ber l-ig meghosszabbíttatott. Míg a fegyverszünet tartott, azalatt a szerbek béké-
ben maradtak, miután báró Globitz császári tábornok, Szeged parancsnoka,
szeptember 25-én és október 7-én közzétett hirdetményeiben a szerbeknek kötél,

kerékbetörés és karóbahúzás terhe alatt eltiltotta a kuruczoktól megszállott terü-

letek fosztogatását. A fenyegetés használt is, a mi azonban a kuruezokban azt a
reményt ébresztette, hogy sikerülni fog nékik a szerbeket a felkelés ügyének meg-
nyerni, st Rákóczi ismét fel is vette velük az alkudozásokat. Felszólította Cser-

najovics Arzén pátriárkát, hogy a szerbekkel tartson gylést, biztosítsa a szerb

népet sérelmei orvoslásáról. A pátriárkának 20.000 forintot ígért fáradozása

jutalmául, Hellebrondt János ezredest pedig megbízta, hogy közvetetten tárgyal-

jon vele. Az ezredes, a ki nagy barátja volt a szerbek kibékít ésének, buzgalommal
fogott feladatához. A szerbek is jól fogadták, megígérték neki, hogy ezentúl béké-

ben fognak élni és többé nem hadakoznak a magyarok ellen. Ellenben a pátri-

árkával nem sokra ment. Csernajevics sokkal többet várt a bécsi udvartól,

mint a mennyit neki Rákóczi adhatott s ezért nagyon tartózkodóan fogadta

Hellebrondt ajánlatait. Az alkudozások híre eljutott Bécsbe is, hol már a külföldi

követek is értesültek róla, st az angol követ ez év végén már arról is értesít kor-

mányát, hogy a szerbek és a kuruezok között egyezség történt.

Hellebrondt ezredes a kuruezokat visszatartotta Bácska pusztításától.

De októberben, mivel a szerbek szüretelni készültek, csapatával egy fordulót tett

Szabadka és Baja felé, hogy megtudja, csakugyan meghódoltak-e, s nem forgat-

nak-e valami csalárdságot a fejükben. Örömmel újságolta azután ebbl az útjából

október 4-én kelt levelében, hogy a Zombor vidéki szerbek nyugodtan szántanak,

vetnek s gazdálkodnak, a bajaiak pedig a szüretre is feljöttek. A szerbek között

tehát ekkor a békés áramlat kerekedett felül, mely még a fegyverszünet után is

jó darabig megmaradt, míg a császári tisztek és a pópák ket ismét a magyarok
ellen tüzelték.

A fegyverszünet leteltével az ellenségeskedések ismét kezdetüket vették. Bottyán János.

Az alföldi hadjárat vezetésével Rákóczi ekkor Bottyán Jánost, a vitéz kuruez

dandárnokot bízta meg, a ki a fegyverszünet folyamán, október 10-én esküdött

neki hséget. Rákóczit e megbízatásában az is vezérelte, hogy Bottyán Csongrád
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vármegyében is birtokos lévéi riaktól okozandó károk ellensúlyozása

kétszeres érdeke volt. Még mieltt Bottyán átvette volna az alföldi hadak fölötti

rletet, már megkezddtek Bácsi ban, a császáriak és a
knruczok között.

E csetepaték azonban, Eellebrondl levelei szerint, nem annyira a szerbek,

mini í ik vezérlete alatt, az egyes ersségekben elhelyezeti Bzerb rségek
ellen folytak.

Bottyán (íjból f< Iszólítésl intézeti a szerbekhez, hogy a kuruczokboz osal la-

indó leit vohia kel rendes zsold melleit alkalmazni. De a
pópéktól felizgatott szerb oép hallani Bem akart Bottyán ajánlatáról. Ennek
következtében Bottyán, ki idközben Érsekújvárról leérkezett, megindította
ellenük a hadjáratot.

Bottyán megjelenése- új eri öntt! a kumezokba. A kuruoz lovasság Szeged,
i és Péterváradsáncz al.-i nyomult, majd á1 kelvén a Dunán, a Szerem séL' be

másik csapal Titelig száguldozott, s az e vidéken tartz kodéi szerbeket

elzve, Péterváradtól és Szegedtl elvágta az élelemszállítást. Hogy pedig a
dunai közlekedési hatalmában tartsa. Földvárnál és Soltnál sánezokat építte-

tett, miáltal a péterváradi rsé<_r és a budai vár között az összeköttetés teljesen

akadt. Bottyán deczember I.'í-án már Kúnszenlmiklsnál táborozott, s

miután Rákóczi 61 isméi Nagyszombatba rendelte, eltávozta eltt Földvárról,

deczember 15-én, újabb kiáltványban hívta fel a szerbeket a békén maradásra.
Eltávoztával csupán a Solti sánezok rizetére maradt vissza 1200 kuruez, mire

a bácskai és a marosmenti szerbek isméi mozogni kezdtek. A fejedelem fhadi-
szállásán azonban ez újabb mozgolódásról még mit sem tudtak. 1705 február

2-án Bercsényi Miklós a többek között azt írja Bottyánnak, hogy miután a szer-

bek az ellenségeskedést megszüntették, iparkodjék ket továbbra is megtartani

békés magaviseletükben. Mikor azonban a szerbek újabb mozgolódásainak
híre Rákóczihoz jutott, 1705 márczius 2-án újabb intlevelet intézett hozzájuk,

melyben ket három hét alatt hódoló küldöttség menesztésére szólította fel,

mert különben tzzel-vassal fogja elpusztítani ket. A hódoló küldöttség helyett

azonban a marosmelléki szerbek Arad mellett összegylvén, május 24-én Madarast
és Kúnhegyesl (Kiskúnhegyest) váratlanul megrohanták, a két helységet kira-

bolták és felnyújtották. Károlyi Sándor, a ki ekkor vette át a tiszántúli sereg

fölötti parancsnokságot, Nyiry ezredest küldte a szerbek ellen, a ki azonban
az els összeütközés alkalmával 45-öd magával elesett s két ágyúja is odaveszett.

De a visszavonuló szerbeket Károlyi és Berthóti István szolnoki kuruezkapi-

tány üldözbe vévén, a visszafoglalt két ágyún kívül még hármat elvettek a
szerbektl s egész Gyuláig üldözték ket. Ezalatt Bottyán János is megérkezvén
az Alföldre, egész a Száváig száguldozott hadával és a kezeibe került szerbeket

irgabuatlanul levágatta. (Thaly Káinián : Bottyán János élete. — Márki Sándor
i. m. I. 348. — Századok 1868., 625., 631.)

U'ttb

zk6ok.
tóro" A2 ekként megriasztott szerb nép 1705 nyarán békében maradt, a minek

a kuruezok nagyon örültek, mert bálványozott vezérük, Bottyán János, ez év
nyarán sebei miatt súlyos betegen feküdt Kecskeméten. Október elején azonban
ismét a szerbek fészkeldéseirl érkeztek hírek, st arról is beszéltek, hogy a
Szeged melletti Tápé faluhídjánál 15 zászlóalj gylt egybe. Bottyán, hogy a szer-

bek támadását megelzze, két ízben is egy-egy lovas hadosztályt küldött elle-

nük, melyek október 12-én Martonoson, Magyarkanizsán és Zentán át Péter-

váradig száguldoztak, honnan október 16-ára számos szerb fogolylyal tértek

vissza Halasra. A foglyokat Bottyán leölette.

E portyázások alkalmával, miként Bottyán Esterházy Antalhoz október
15-én és október 31-én írt leveleiben írja, a kuruezok közül senki sem esett el,

csak többen megsebesültek ; a gazdag zsákmány pedig növelte a kuruezok harczi

kedvét. A mint azonban Bottyán, sebeibl felépülve, Kecskemétrl kivonult s a
Duna túlsó partjára ment át hadával, a bácskai szerbek deczember hó elején

megint a Kiskunságra törtek. Ekkor csupán Hellebrondt hada tartózkodott Kecs-
kemét tájékán, a ki 1706. év elején sürgsen értesítette a Sopron ostromával elfog-

lalt Bottyánt a szerbek garázdálkodásairól. Bottyán e hírre ismét a szerbek ellen

indult s mivel ket a Dráván túl óhajtotta meglepni, hogy e hadjárata alatt

Kecskemét városát megmentse a szerbek esetleges támadásaitól, Dunaföldvárról

már február 24-én kéri Rákóczit, hogy Csajághy János kapitányt valami ezer
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gyalogossal, 1000 lovassal és két taraczkkal, a martonosi, zentai és kanizsai szerb
miliczia ellen küldje. Rákóczi már márczius 19-én tudósítja Bercsényit, hogy
Csajághy Ráczkanizsát és Martonost összeégetve tért vissza Kecskemétre.
Ezalatt Bottyán, Hellebrondt hadaival egyesülve, átcsapott a Dráván s az ott
tanyázó szerbeket szanaszét szórta.

Bottyán János dunántúli sikerei következtében a császáriak kiszorultak

innen, mire az udvari fkaditanács 1706. év elején gróf Rabutin Lajos tábornokot
a Dunántúlra rendelte. De Rabutin e parancsot csak késbb foganatosíthatta,
mert idközben ismét fegyverszünet volt a hadakozó felek között.

A száznapos fegyverszünet lejárta után (1706 július 24.) újra megkezddtek
a hadmveletek. A magyarországi császári hadak új fvezére, gróf Starhemberg
Guidó, azt a megbízást nyerte az udvari fhaditanácstól, hogy gróf Rabutin
Lajossal együtt mködjék s Fels-Magyarországra nyomulva, két tz közé szorítsa

a felkelést. Rabutin július 25-én csakugyan kiindult Kolozsvárról és elbb Nagy-
váradra, majd onnan a Tisza felé vette útját. Nehein Dietrich Henrik pétervá-
radi parancsnok ugyanekkor 4000 szerbbel és nagyobb német csapattal Rabutin
elé ment, a kivel Szentes táján akart egyesülni. Csakhogy az egyesülés nem ment
könnyen, mert a kuruczok Jennél táboroztak. Rabutin tehát Szeged felé vette

útját, itt átkelt a Tiszán, de nem mert a Dunának menni, hanem Szolnoknak tar-

tott. Közben a kuruczok a halasi elsánczolt táborukból Ilosvay Imre és Bikk
László vezérlete alatt egyre Szeged körül leselkedtek és a „németkében"
sok kárt tettek. Xehem e közben szintén elérte a Tiszát és augusztus 25-én

Csongrádnál egyesült Rabutin agyonhajszolt hadával, melyet Nehem szerb

csapatai mentettek meg a végpusztulástól. Szolgálatuk elismeréséül I. József

1706 szeptember 27-én megersítette a szerbek kiváltságlevelét, melyet I. Lipót
király adott nekik.

Nehem hadainak átvonulása és a halasi kuruczok portyázásai rendkívül

nagy áldozatokat követeltek a vármegyétl. A pusztulás képét élénken megvilá-

gítja Bercsényinek 1706 november 17-én kelt levele, a melyben Bácska pusztu-

lásának ecsetelésekor többek között azt mondja, hogy lovasságát Szeged tájékára

küldötte, mire a szegediek azt válaszolták, arra a vidékre bizony ne küldje sere-

gét, mert hacsak Zentát, Szabadkát, Kanizsát és e helységek környékeit fel nem
veri, másutt semmit sem fog találni ; ha pedig mélyebbre akarna nyomulni, leg-

alább két hétre való kenveret vitessen magával. (Thaly Kálmán : Arch. Rak.
V. 321.)

1707. év elején azonban Károlyi Sándor átkelvén a Tiszán, február 18-án

Makóra, 21-én Csanád alá érkezett, honnan február hó végén Berthóti Istvánt

egy lovascsapattal a Bácskába küldte portyázni, mire viszonzásul a szerbek

április 3-án kora reggel rátörtek a védetlen Kecskemétre, melyet kiraboltak és

felgyújtottak. Fosztogatás közben 394 embert, közöttük több török kereskedt
legyilkoltak. Ha Nagykrösrl idejében a segély meg nem érkezik, Kecskemét
végpusztulásra jutott volna. A nagykrösiek közeledtére azonban a szerbek nagy
zsákmánynyal és számos fogolylyal a tiszai Határrvidékre vonultak vissza,

honnan a foglyokat Péterváradra szállították.

A kecskemétiek, elfogott rokonaik kiváltása érdekében, a péterváradi és a

szegedi parancsnokokhoz fordultak, a kik azonban elssorban a Berthóti által

elfogott szerbek szabadonbocsátását követelték. A tárgyaláséi megindultával

a péterváradi parancsnok május 9-én 110 kecskeméti foglyot Szegedre kísértetett,

ezeknek nagy része azonban az úton elhalt, többen pedig megszöktek.

A Kecskeméten legyilkolt török kereskedk miatt azonban a bécsi udvar-

nak gylt meg a baja a portával s a török beavatkozást csak hosszabb diplo-

mácziai tárgyalásokkal lehetett elhárítani. Végre akként egyeztek meg a portá-

val, hogy a kecskeméti mészárlásban részt vett szerbek családonként két-két,

a többiek egy-egy forintot fognak fizetni kártérítésül. A szerbeknek egyidre el

is ment a kedvük hasonló támadásoktól.
Rákóczi ekkor Szent-Miklósy Jánost a jász ezerrel, Szcs Farkast a szege-

diekkel és Csajághy Jánost némi gyalogsággal a három város oltalmára küldte.

De mivel a kuruczok nem hatoltak lejjebb, a szerbek pedig békében maradtak,

az 1707. év folyamán nevezetesebb hadiesemény nem történt a vármegye terü-

letén. (Reizner: Szeged tört. I. 221. Márki Sándor dr. i. m. I. 350. — Századok

1868., 703.) Csak 1708 április havában jött ismét hír a bácskai szerbek készü-
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lódéseirl : de Sótéi rámás ezredes állandóan résen állott. Midn ez1 a szerbek

megtudták, egyelre lemondtak a támadásokról.
v ilés ut&n az udvar végre komolyan kezdeti foglalkozni a

magyai országgylés egybehivásával, meri valamely alkotmányos testülettel

dékozotl az ónodi gylés batározatail törvényteleneknek ayilvánitani.

L708 Február 29-én Jó BeJ király Pozsonyba hívta össze a rendeket. Ezen az

országgyli ;ye is képviselve volt, de bgj kikkel, azl nem álla

ltjuk meg; valószín, bgj a szerb batárri katonaság fbbjei képvisel

ték a vármegyét, inni az önkormányzati élei teljesen szüneteli s magyar ember
akarva Bem maradhatott volna meg az akkori viszonyok között a mai vár-

megye területén \ megjeleni a Bzerbek új pátriárkája : Dia

kovics Ézsaiás is, a ki a szerbek nevében egj emlékiratot nyújtót! át, a melyben
országos állásuk elismerését és jogviszonyaik szabályozásai kérelmezték. Miután

vlés kérelmökel kedvezen fogadta, a bácskai Bzerbek 17" is. év nyarán
krös, Czegléd és más magyar belységek elpusztításával akarták bálájukat

kimutatni. Nagykrösön azonban, a bol már elre értesültek a szerbek szándé-
káról, felkészülve fogadták ket, s Bzeptember hó M én vitézül v\ averték a

támadókat, mire a Bzerbek, kocsikra rakván sebesültjeiket, meg sem állottak

dig (íványi fstván : A Tiszai Határrvidék. II a/.ánk. lssii., I3<>. -.Századok

L868., 706. Zsilinszky Mihály: Az 17os. évi országgylés.) Rákóczi ekkor Béri

Balogh Ádámot és Szcs [stvánt küldte ellenük, az utóbbi, a kii a kuruczok
„a ráczok ostora" néven tiszteltek, több lovastámadással lomha meg rabló-

kalandjaikat.

"toií"'!' '

'•'
" ^ trencséni vereség (1708 augusztus 3.) végzetes volt a kuruczokra nézve.

Bekövetkezeti a rohamos hanyatlás. A hosszas küzdelem alatt elfáradt magyar
népen a csüggedés veti ert, a mihez niré a retteneti ;álv járult, mely

l 708-ban a török területrl Aradon és Csanádon átcsapott a Duna—Tisza közére

is. Kecskemét, Czegléd és Nagykrös lakosai, a kik legjobban ki voltak téve a
támadásoknak, hogy a szerbek pusztításaitól megmeneküljenek, l lejelentették

i és Szegeden bódolatukat. E meghódolás azonban idelötti volt, miután
1709. év elején a kuruczok még nem szorultak ki a Duna—Tisza közérl. Az év
elején Szemere László kuruc/, dandárnoknak 3 lovasezred hol álló dandárát
küldték Pest vármegyébe telelre. E dandárból Stér Tamás és Nyúzó Mihály
a Rákóczitól Konstantinápolyba küldött követség kíséretéül rendeltetvén,

midn a követeket a török területig elkisérték, Makóról visszajövet, az aradi vár
körül tanyázó szerbeket levagdalták.

A kuruezoknak ezt a támadását a bácskai szerbek nem hagyták bosszu-
latlanul. Alig hogy kitavaszodott, Kecskemét alá csaptak és a többi között
Szcs István lovashadnagy marháit elhajtották. Erre Szcs István két hét alatt

talpra állította Kecskemét, Czegléd és Körös lovasságát s azzal Bács vármegyére
tört. s miként gróf Herberstein Ernnek Szegedrl május 17-én a kecskeméti
tanácshoz intézett levelébl értesülünk, egész Bács helységig hatolva elre,

nagymennyiség szarvasmarhát, lovat hajtott el, st az ottani jobbágv^ok közül
is többet foglyul ejtett. (Századok 1868. 713.) Erre a bácskai szerbek május 21-én

a legkevésbbé védett Czeglédre törtek, a várost felprédálták, több embert meg-
öltek és a lakosok közül 18-at magukkal hurezoltak.

1709. év tavaszán a pestis a Duna—Tisza közén mindegyre több áldozatot
követelt. A kuruczok nem bocsátottak töhb hadat e vidékre, hogy a ragály
áldozataid ne essenek. Nyáron azonban, a mint a ragály kissé alábbhagyott,
a szerémségi és a bácskai szerbek ismét gyülekezni kezdtek és hír szerint Kecs-
kemét. Czegléd és Jászberény megtámadására készüldtek. Bottyán János,
a ki ekkor Selmeczbányánál a császáriakat véres ütközetben visszaverte, futártól

ért< sülvén az alföldi városok szorongatott helyzetérl, gy'orsan a szerbek ellen

indult. Lovasságát elre küldvén, maga táborkarával és a gyalogsággal a három
alföldi város védelmére sietett, de útközben szept. 27-én a tarnarsi táborban
elhunyt

.

1709. év szén a Duna—Tisza köze is a császáriak birtokába került ; a
kuruczok elvonultak, a szerbeknek pedig többé nem akadt dolguk, mert a sze-

gedi várparancsnok szigorúan megtiltotta nekik Kecskemét és a többi városok
háborgatását. 1710-ben gróf Herberstein szegedi várparancsnok azonban még
egyszer hadba szólította a szerbeket, mert Rákóczi, XII. Károly vert hadából
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mintegy 3000 zsoldost, a kik magyar területre menekültek, felfogadván, a Po-
toczki vezérlete alatt álló lengj-el csapattal együtt a Tisza-vonal védelmére állí-

totta fel, st egy részüket Kecskeméten szállásolta be. Erre Herberstein a bácskai

szerbekkel Kecskemétre tört, a lengyeleket szétverte és közülök sokat elfogott.

(Századok 1S68. 716.) 1710 nyarán a Duna—Tisza közén a kurucz világnak már
vége volt.

A szerbek visszatértek házi tzhelyeikhez és a Szerémségbe menekültek is

haza vágyódtak. A közel egy évtizedig tartott küzdelem alatt az egész vármegye
sivataggá vált. Az a kevés számú nép, mely e rettent küzdelmet túlélve, vissza-

tért, nem ismert többé egykori lakóhelyére. Évtizedek kitartó munkájára volt

szükség, hogy a vármegye újjászülethessen és a jöv fejldésének alapjait

lerakhassa.

3. A XVIII. század és a franczia háborúk kora. 1711 — 1815.

A szatmári békével új korszak, a bels átalakulás és a helyreállítás nagy Bács vármegye

munkája veszi kezdetét a vármegye történetében. A szabadságharcz alatt tel- béke utón.

jesen elpusztult a vármegye területe, a vármegye nemessége, tisztikara elmene-

kült, lakosai elbujdostak, a vármegye hivatalos iratai elvesztek, levéltára meg-
semmisült és miként a török hódoltság után, most is mindent újból kellett kezdem.

A vármegyei önkormányzat, mely hosszú ideig tétlenségre volt kárhoz-

tatva, csak lassan-lassan tért vissza rendes medrébe, s a szatmári békekötés

után közel másfél év múlt el, hogy a vármegye újból szervezkedhetett.

A vármegye rendéi els ízben 1712 decz. 1-én, gróf Csáky Imre érsek-fispán

meghívására, a vármegye területén kívül, Kalocsán, az érseki székhelyen gyltek
egybe. E közgylésen mutatták be az 1712. évi június 2-án kelt új adomány-
levelet, melyet az érsek-fispán eszközölt ki III. Károly királytól az 1699. évi ado-

mánylevél helyébe. Ezen a közgylésen alakították meg a vármegye tisztikarát.

Alispánná báró Pejacsevics Györgyöt, fjegyzvé Skvarics Jánost választották

meg, a kit egyúttal az alispán helyettesítésével is megbíztak. Szolgabírák lettek :

Grossics László a bácsi, Miklosics Majkó a bajai és Urbanecz Mátyás a zombori

járásban, a kit egyszersmind a házipénztárosi teendkkel is megbíztak. (Év-

könyv 1893. évf. 158.) Az új tisztikarra hárult volna a vármegyei közigazgatás

szervezése ; e feladatában azonban jelentékeny akadályokba ütközött. A katonai

hatóságok, az 1716-ban kitört török háborúk, a szerb határrök féktelen kicsa-

pongásai, mindmegannyi gátló tényezk voltak a vármegyei önkormányzattal

szemben. Ehhez járult még a pestis-ragály, mely 1713-ban sem sznt meg tel-

jesen. Ebben az évben újabb királyi rendelet intézkedett a ragály tovaterjedé-

sének megakadályozására.
Még mieltt az 1712. évi május havában megnyílt országgylés megkezdte

volna a tárgyalásokat, a törvényjavaslatok elkészítésére bizottságot küldtek ki,

mely jún. 6-ára fejezte be munkáját. Az e bizottságtól beterjesztett törvény-

javaslatok között ott találjuk, hogy Bács és Bodrog vármegyék, melyeket a

törököktl visszafoglaltak, de a melyek eddig a császári udvari fhaditanács

és a kamara igazgatása alatt állanak, Magyarországba visszakebelezendk.

A rendeket e javaslat nem elégítette ki és a két vármegye visszakebelezésén

kívül, még az ország területi épségét sért tiszai Határrvidék megszüntetését

is kérelmezték.

III. Károly király, a ki alig néhány nappal a bizottsági munkálatok befe-

jezte eltt. Bács vármegyét, habár megnyirbált területtel, visszaállította, júl.

11-én adott válaszában a rendek kérelmét méltányosnak találta, de annak tel-

jesítése, úgymond a leirat, sok nehézségbe ütközik, mert katonai és politikai

érdekeken kívül jelentékeny akadályul szolgál az a körülmény, hogy az újra ala-

kítandó Bács és Bodrog vármegyék határait megállapítani nem lehet. A tiszai

Határrvidék tehát még továbra is a vármegye joghatóságától független terü-

letet alkotott. A rendek elterjesztésének azonban mégis lett annyi eredménye,

hogy a pestis miatt az 1712. évben megszakított országgylésnek 171-1 szept.

havától 1715 június 15-ig terjed végszakában, a m. kir. udvari kanczellária Bodros ™.
javaslatára, III. Károly király Bodrog vármegyét is felélesztette. Ez az intéz- u abh

té
™éIesz-

kedés azonban az alsó Duna—Tisza közén az állapotokat még zavarosabbá tette

s közel két évtizeden át tartó bonyodalmak szüloka lett.
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\ !' i tonaság eltartására kivetend Cij adók a közterhek í.ltm-/.-

3abb felosztásai tették szükségessé, melyek az ország gazdasági 6s népességi

viszonyainak ismeretét követelték, Különösen a törökök által visszafoglalt

terülel teljesen ismeretlen \ « >1 1 a közteherviselés szempontjából. A török hódolt-

ság megsznte után Bács-Bodrog vármegye területén 1699-ben volt ugyan
irás, de ennek adatai elveszítették értéküket, meri a Bzabadságharoz

teljesen felforgatta az itteni viszonyokat. L716-ben hozta

adel törvényt, melyei még ebben az évben Foganatosí-

tottak. Mieltl azonban ennek eladásához fognánk, lássuk, min bonyodal-

makal okozotl Bodrog vármegye feléleszti

. ., aj országgylés, hihI.hi III. Karolj kirah 17 16. év els
föisikvn. napjaiban gróf Nádasdy l'ált. Fogaras örökös urát, AmáHa berczegn kamat

ári rezidenczia palotagrófját, Bodrog vármegye fispánjává kinevezte *

1715. évi jan. L8-án levél helyeit, mini az oklevél m íja,

ihez hasonló új ozímeres pecsétel adott-. .Mikor ezl az adománylevelel kiál-

lították, sem Bécsben, sem itthon Magyarországon senkinek sem volt tudomása

a régi Bodrog vármegye határairól, csak annyit tudtak, hogy Bács vármegye
ián, a Duna és a Tisza egybefolyásánál terülhetett cl.

Ezt látszik kifejezni részére 1715-ben adományozott czímer is,

mely Póterváradon alul. a Tiszának a Dunába torkolásánál emelked Bodrog
várát akarja feltüntetni. A paizs közepén folyó viza Duna lenne, melybe rézsút,

két /.öld pari hoszában, a Tisza ömlik. míg hullámai fölött vadkacsa repül.

A Duna folyamon túl, baka kéttornyos vára, jobbra a háttérben hegyek

lánczolata s fölötte ragyogó aram '-esilla<_r van ábrázolva. (Királyi

könyvek : XXX. I:

Fispánja és czímeres pecsét je tehát már volt Bodrot: vármegyének, de

területe nem olt kikerekítve. Gróf Nádasdy Pál fispán a Duna—Tisza szögét

tekintvén Bodrog vármegye területének, a vármegye székhelyéi Pétervárad-

Sáncz — vagyis a mai Újvidék — helységbe tette át, mely akkoriban részben

katonai, részben polgári igazgatás alatt állott. Nádasdy 17J5 márcz. 25-ére

tzte ki beiktatását, melyre a szomszéd Báes vármegyéi és a katonai hatósá-

gokat meghívta. A katonai hatóságok azonban nem szívesen látták az új vár-

megye alakulását. Löffelholz, péterváradi parancsnok nem is ment el a beikta-

tásra. Hasonlóan távi maradi Cornet József , a szegedi kamara tiszttartója is,

a ki éles szemével hamar észrevette a helyzet tarthatatlan voltát, melynek
már április 13-án kelt levelében is kifejzést adott.

A katonai és a kamarai hatóságok képviselinek távolmaradása azonban
nem akadályozta meg a beiktatási ünnep lefolyását. (Iványi István : Az új Bod-
rog vármegye. Hazánk 1887. évf. 125— 127.) A királyi oklevél felolvasása után,

gróf Nádasdy Pált, Deteri Orbán Mátyás Alajos kalocsai kanonok és titeh prépost

a fispáni méltóságba minden ellentmondás nélkül ünnepélyesen beiktatván,

a jelen lév nemesség hálaérzetének adott kifejezést. A beiktatást a vármegyei
tisztikar megalakítása követte. Mivel Bodrog vármegyének nemessége nem volt,

'a tisztikart jórészt Bács vármegyétl vették. I. alispán Urbanecz Mátyás lett, a
ki e mellett a Báes vármegyében viselt helyettes alispáni tisztét is megtartotta.

Fizetését 300 írtban állapították meg. Fjegyzvé Osztroziczky Imrét választották

y, 300 frt fizetéssel, pénztárnok : 380 frt fizetés mellett Grueber Mihály János,

fszolgabíró, az egyik bácsi alszolgabíró : Nigrinyi István, fbiztos Rimarecz
vagy Szirmácz József Antal, alszolgabíró Vukies Lukács lett. Ezenkívül még egy
várnagya állást rendszeresítettek. Tisztikar tehát már volt, most azonban gondos-
kodni kellett területrl is, a melyre a vármegyei tisztikar hatásköre kiterjedjen. E
végbl még a közgylésrl Osztroziczky Imre vármegyei fjegyzt Bécsbe küld-

ték, hogy az udvarnál Bodrog vármegy7e területének kihasítását szorgalmazza.

Gróf Nádasdy Pál fispán, beiktatása után megjelent az országgylésen,
kérvén a királyt és a rendeket, hogy Bács és Bodrog vármegyék elkülönítését

rendeljék el. Az országgylés ekkor már vége felé járt, s így ez ügy már nem
jöhetett szóba ; de különben is az 1715 : XL. törvényezikk a határpereket a

nádor hatáskörébe utalta. III. Károly király tehát az eltte megjelent fispánt
gróf Pálffy Miklóshoz utasította, a ki személyesen nem járhatván el ez ügyben,
a viszály elintézését' Pataclch György boszniai püspök elnöklete alatt álló

bizottságra bízta.
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II. Rákóczi Ferencz.

(Az Orsz. Képtárból.)
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Mintán a két vármegye elkülönítését elvben kimondták; az udvari föhadi- A k
;|LYÍTSfs70

tanács rendeletet intézett Löffelholz péterváradi és gróf Herberstein Ern szegedi

parancsnokokhoz, hogy Nádasdy fispánnak, a két vármegye elkülönítése

alkalmával támadható zavarok megfékezése czéljából, a mennyiben katonai
érdekekbe nem ütközik, a szükséghez képest karhatalmat bocsássanak rendel-

kezésére.

A Patachich boszniai püspök elnöklete alatt álló bizottság 1716 január 21-én
megjelenvén Zomborban, miután az érdekelt felekel meghallgatta és a bemuta-
tott okmányokat áttanulmányozta, a következ eredményre jutott : 1. Bodrog
vármegye területe a Duna és a Tisza között fekszik. 2. Szerem, Csanád, Bács és

Temes (?) vármegyékkel határos. 3. A bizottság elismeri, hogy Bodrog vármegye
a Duna mellett volt és a már romban hever Bodrog váráról lett elnevezve.

4. Szabadka és Zombor is Bodrog vármegyéhez tartozott. A rendkívüli hid< g

idjárás miatt a bizottság nem ment ki a helyszínére, hanem mint a ki jól végezte

a dolgát, hazautazott.

De Bács vármegye, melynek érdekeit mélyen sértette a bizottság határo-

zata, nem nyugodott bele az ítéletbe, hanem kieszközölte, hogy az ügy újból

tárgyaltassék. A nádor már márczius havában elküldte Bács vármegye tiltakozá-

sát Patachich püspöknek, de a határkérdés egyidre függben maradt, mert III.

Károly, alkalmasint a közbejött török háború miatt, még július 15-én meghagyta
a nádornak, hogy a két vármegye határainak megállapítására netán kitzött
tárgyalást halaszsza el. (Iványi i. m. Hazánk, 1887., 129.) De gróf Nádasd}^ Pál

udvari befolyásával mégis keresztül vitte, hogy a két vármegye határügye az

év szén ismét tárgyalás alá kerüljön..

Az év tavaszán és nyarán mindkét vármegye buzgón gyjtötte az adatokat.

Bács vármegye az egész országba ügynököket küldött szét, hogy a hajdani Bod-
rog vár fekvését kikutassák. A vármegye megbízottai többek között elmentek
Pozsonyba is, hol a káptalani levéltárban kutattak, st egyes tudósok gyjte-
ményeibl és feljegyzéseibl is ig}^ekeztek bizonyítékokat szerezni.

Miután Pataclúch püspök idközben meghalt, a nádor a határper felülvizsgá-

lását Berkes András váczi prépostra bízta és melléje bírótársakúl Pest és Somogy
vármegjTék alispánjait és egy-egy szolgabíráját s két Szeged városi tanácsnokot

rendelt ki.

Berkes András azonban gyengélkedése miatt nem tehetett eleget a megbí-

zásnak, mire a nádor Glavenics Sebestyén pécsi kanonokot nevezte ki a bizott-

ság elnökévé. Az új elnök 1717 márczius 8-ára hívta össze a két vármegye kikül-

dötteit Zomborba. De mivel ekkor Bács vármegye vonakodása miatt nem
tudtak megegyezni, Glavenics kanonok szeptember 8-át tzte ki új tárgyalási

határnapúi. E tárgyaláson Bodrog vármegyét báró Pejacsevics György alispán,

Grueber Mihály János, Osztroziczky Imre és Szirmácz József Antal, Bácsot pedig

Babarczi Ferencz érseki helynök, Viszlay András és Urbanecz Mátyás II. alispán

képviselték. Miután a bizottság végighallgatta mindkét vármegye elterjesztését,

szeptember 15-én Monostorszegen helyszíni szendét tartott, a régi Bodrog-vár

helyének megállapítása végett.

Végre szeptember 17-én, 9 napi tárgyalás után, a bizottság j-Palánka hely- ± terület ín-

ségben ítéletet hozott, mely szerint a két vármegye közötti határúi a Mosztonga ieioiése.

patakot jelölték meg, mely a mai Gádortól délre, Zomboron és Bácson át, Duna-
bökénynél ömhk a Dunába. Ennek alapján a bizottság kimondta, hogy 1. A Mosz-

tonga s a Duna közötti terület Bács vármegyéhez tartozik. 2. Bácshoz tartoznak

még Széplak, Uros, Fizinda vagy Füzeg és Tovarisova falvak és puszták.

3. Bodrog vármegye hajdan külön területtel bírt és kétségkívül a Duna—Tisza

közében feküdt. 4. A Mosztonga alatt, Dunabökénytl kelet felé, a Duna menté-

ben és éjszakkeleti irányban Verbász felé es falvak és puszták, a már említett

négy helység kivételével, Bodrog vármegyéhez tartoznak. 5. Futakés más helysé-

gekre nézve, melyeket a régi okmányokban hol Bács, hol Bodrog vármegye terüle-

téhez számítottak, a hovatartózandóság kérdése eldöntetlenül marad. 6. A földes-

úri jogok sértetlenek maradnak. 7. Fenntartották mindkét vármegyének az a

jogát, hogy ha idközben jobb bizonyítékokat talál, ezek alapján határkiigazítási

kérhessen.

Ebbe az ítéletbe Bodrog vármegye belenyugodott. Berényi Gergely, a pécsi

káptalan jegyzje, az alkalmat felhasználva, a fispán meghatalmazottjaként,
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másnapra, \ agj is szeptember 20 ara t Lszl újító közgj íílést bírdetet I I 'j Palánkára,

melyen Glavenios Sebestyén, valamint a batárperben kiküldötl bizottság tagjai

ntek I
"-• .11 .1 közgylései) Báos vármegye bejelentette tiltakozását az

ítélet ellen. Ezen nem is csodálkozhatunk, ha figyelembe vesszük, bogy Bács
\aiiin gyének ama/. 50 helységbl, mely a szabadságharoz Lezajlása után még meg-
maradt, 26 "i kellett volna átengednie Bodri vének a így Bácsnak osak 24

belysóge lett volna, melyre 25,762 Eri badiadól vetettek ki, míg Bodrog badi

adóját 26 kist bb belység után 1500 Ertban állapítottak meg.
Bodrog vármegye, a Bzeptember 19-én bozött ítélet batása alatt, bozzá-

i i a/, önkormány zat szervezéséhez. A Bzeptember 20 án tartott i iszl újítás alkal-

mával bárom jelöli köz] i Pejai evi i Györgyöt els alispánná, Osztroziczky
Imrei újból fjegyzvé választották, Grueber Jánost pedig az eddig viselt fpénz-
tárosi állásában megersítették. Fszolgabíró Szirmácz József Antal, alszolga-

bíró Sculics Mátyás lett. Egyben rendezték a tiszti fizetésekel is. A fispán
tiszteletdíját 1500 írtban állapították meg, a vármegyei tisztviselk illet-

ményeit az L715-ben megszavazott összegek alapján folyósítottál

A/, újonnan megválasztott tisztikarnak els teendje a vármegyének
odaítélt községek összeírása volt. Az összeírás 1717 október 12-én vette kezdetét,

de csak 16 helységre terjedi ki. E 16 helységben összesen 273 adóköteles családot,

illetleg 655 adózói találtak. Bodrog vármegyéhez tartozott a futaki uradalom is,

de az idetartozó községek adózás tekintetében alig jöhettek számításba, mivel

az utolsó török badjárat alatt tönkrementek.
A batárperben kiküldötl bizottság ítéletét déczember t-én a nádor meger-

én, Bács vármegyéhez leiratot intézett, melyben szigorúan meghagyja, bogy
a vármegye a jövben Bodrog vármegye ügyeibe oe avatkozzék, hanem a tör-

vényes úton ki resse igazát, egyúttal intézkedett Bodrog vármegye adóportáinak
kihasítása iránt is.

Bács vármegye kénytelen-kelletlen engedeti és 17ls január 21-én szerz-
dési kötött Bodrog vármegyével, melyben mindkét törvényhatóság a nádori

bizottság határozatainak megtartására magát kölcsönösen kötelezte. A bizott-

ságtól kijelölt helységeket 17IS janiién' 21-én vette át Bodrog vármegye és errl a
nádornak is jelentési teiiek. (Várm. levélt.)

Gróf Xádasdy Pál fispán 1719. év folyamán a vármegyét újból szervezni

van. márczius 3-án közgylést tartott, a melyen báró Pejacsevics György
helyébe, a ki öreg korára való hivatkozással megvált az alispánságtól, Urbanecz
Mátyást választották meg alispánná, kinek fizetését 500 forint han állapították

meg. Fjegyz isméi Osztroziczky Imre, pénztárnok Grueber János Mihály lett,

a kit az ahspán-helyeth si teendkkel is meghíztak.

Az új szervezéssel a vármegyéi két járásra osztották fel, az egyik volt a

titeli, melynek szolgabírájává Szirmácz József Antalt választották meg. évi 200

forint fizetéssel. A futaki járás szolgabírája Vukics Lukács lett. A titeli járás

Kértol Verbászig, innen pedig a Tisza torkolatáig terjedt. A futaki járás Péter-

várad-Sáncztól, vagyis a mai Újvidéktl, a Duna mellett Dunabökényig húzó-

dott, magába foglalva Parabuty, Pivnicza és Deszpot-Szcnt-lván helységeket.

A déczember 10-én tartott közg^ ülés Bodrog vármegye költségvetését 1720.

évre 17.."íl'4: forint 75 dénár szükséglettel állapította meg. A vármegye tisztikara

nagy buzgalmat fejtett ki a vármegye szervezése körül. Hogy a vármegyének
állandó székhelye legyen, Pétervárad-Sáncz kamarai mezvárosban a térparancs-

nokság major-épületét megyeházzá alakították át, st tervbe vették a helységnek

városi kiváltságokkal való felruházását is. Csakhogy a vármegyét a további

munkásságában megakasztotta Bács vármegye, mely 1720-ban ismét megindí-

totta a határpert. (Iványi István i. m. Hazánk 193—200.)

Mikor 1720-ban az országgylés kiküldöttei az országos összeírás czéljából

az alsó Duna— Tisza közén megjelentek, Bodrog vármegye már önálló törvényható-

ságként volt szervezve. Az 1720. évi összeírás különösen becses adatokat nyújt

a vármegye akkor népességi, gazdasági viszonyairól és közállapotairól. Bács vár-

megyél i Ls ízben 1715-ben írták össze, az ekkori összeírás azonban már azért is

hiányos, mert a katonai hatóságok nem engedték a határrvidéki lakosságot

összeírni. Az összeírás mindamellett kit< rjedt a Határrvidékre is s mivel ekkor

még Bodrog vármegye nem volt elkülönítve, úgyszólván a mai Bács-Bodrog vár-

megye egész területére nézve nyírünk adatokat.
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Az összeírás szerint e területen 58 helységet találtak ; e helységek a követ-

kezk: Almás, Bácsalmás (második hasonnev helység), Alpár, Bács mezváros,
Bácsincze, Baja mezváros, Baracska, Begecs, Béreg, Sogojeva, Bogyán, Borsod,

Dautova, Deszpot-Szent-Iván, Doroszló, Futak mezváros, Gajdobra, Gardi-

noveze, Glozsán, Goszpodincze, Jankovácz, Karavukova, Káty, Katymár, Kér,
Keresztúr, Kollut, Kovil, Kuezura, Kula, Kupusina, Legyen, Lók, Bátmonostor,
Monostorszeg, Mosorin, Novoszello, Obrovácz, Parabuty, Paraga, Passinada,

Petrovácz, Pivnicza, Plávna, Sóvé, Szántóvá, Fels-Szent-Iván, Szent-Lrincz,
Szilbás, Szivácz, Szonta, Szterbácz, Tovarisova, Túria, Pétervárad-Sáncz, Vajszka,

Verbász, Zombor. — Ez 58 helységben 1252 jobbágy és 15 zsellér, vagyis összesen

1267 háztartást találtak az összeírok. Ebbl 35 magyar, 30 német és 1202 szerb

háztartás volt. Mivel az összeíró bizottság csupán az adó alá es területeket vette

fel, az összeírt terület még igen csekély volt. Összeírtak 6458 köbölös szántóföldet,

2492 kaszás rétet és 399 kapás szlt,.
1720-ban Máramaros vármegye küldöttei teljesítették az összeírási munká-

latokat. Ez az összeírás, miután a vármegye zavaros közállapotai némileg tisz-

tázódtak, Bodrog vármegyét elkülönítették s a Határrvidéket már elzleg
felvették, minden tekintetben eredményes volt és rendkívül becses adatokat szol-

gáltat az akkori népességi és gazdasági viszonyokra. Az összeírás külön-külön

tárgyalja Bács és Bodrog vármegyéket, valamint a Határrvidékeket is.

Bács vármegyében ekkor 3 mezvárost és 25 községet, vagyis összesen 28 bícs vármegye

helységet találtak. A vármegye még nem volt járásokra osztva, mert a járási

beosztás csak 1722-ben történt. Az összeírás szerint a követez helységek tar-

toztak Bács vármegyéhez : Bácsalmás, Bács mezváros. Bácsincze, Baja mez-
város, Baracska, Béreg, Bogojeva, Bogyán, Borsod, (Katymárral lett összeírva),

Dautova, Doroszló, Karavukova, Katymár, Kollut, Kupusina, Bátmonostor,
Monostorszeg (Alsómonostor), Passinada, Plávna, Rigyicza, Szántóvá, Fels-
Szent-Iván, Szivácz, Szonta, Szterbácz, Tovarisova, Vajszka, Zombor mezváros.
A községeken kívül még 12 pusztát írt össze a bizottság ; erre vonatkozólag meg-
jegyzi az összeírás, hogy a puszták hajdan mind önálló községek voltak s a török

háborúk idejében pusztultak el. E pusztákat ekkor a határrök buták, de az

összeírt pusztákon kívül még voltak egyes puszta területek, melyeket a községek

bírtak.

Az 1720. évi összeírásban Bács vármegyében 713 jobbágy, 9 zsellér, összesen

722 adóköteles családf van felvéve. Ezt az adatot alapul véve, a háztartások

összes száma, beleszámítva az összeírásból egy vagy más okból kihagyottakat,

10S3-ra, a lélekszám 6498-ra tehet. Az összeírt 722 háztartás nemzetiségi szem-

pontból a következleg oszlik meg : magyar 18, német 11, szerb 693 háztartás.

A magyarok Bács mezvárosban (2), Baján (14), Dautován és Zomborban (1— 1)

laktak. Németeket csak Baján találtak. A többi helység lakosai mind szerbek

voltak.

Az 1720. évi összeírás fleg gazdasági téren tüntet fel rendkívüli haladást.

Míg 1715-ben a mai Bács-Bodrog vármegye területén 6458 köbölös szántóföldet

írtak össze, addig 1720-ban csupán Bács vármegyében 22.122 köbölös szántót.

1050 kaszás rétet és az évi termést 144.585 köbölre becsülték. Ez adatok két-

ségkívül igazolják, hogy a mívelés alatt álló terület évrl-évre emelkedett, de

másfell kétségtelen, hogy az 1720. évben kiküldött összeírok alaposabb munkát
végezhettek. Szlterület 1720-ban csak 797 kapás volt, mert a szlmívelés
csak alig néhány évvel az összeírás eltt vette kezdetét. A termés egy kapás szln
átlag 5—6 esebert tett.

A szomszéd Bodrog vármegye összeírását ugyancsak Máramaros vár- Bodrog Tár-

megye küldöttei teljesítették s munkálataikat augusztus 3-án Obrováczon fejez-

ték be. Az összeírás szerint a vármegye területén 2 mezvárost. 25 községet, ösz-

szesen tehát 27 helységet találtak. E helységek a következk : Alpár, Begecs.

Bukin, Deszpot-Szent-Iván, Futak mezváros, Gajdobra, Gardinovcze. Káty.

Kér, Keresztúr, Kovil. Kuezura, Lók, Mosorin, Obrovácz, Parabuty, Paraga.

Petrovácz, Piros, Pivnicza, Sóvé, Szent mihály. Szilbás, Temerin, Túria, Péter-

várad-Sáncz mezváros, Verbász. — Népesség tekintetében az összeírás 594

jobbágy és 47 más, rendesen jövevény, összesen 641 adóköteles háztartást talált.

Ha e "számhoz hozzáadjuk az összeírásból kihagyottakat, a háztartások síánia

962-re, a lélekszám 5772-re tehet. Az összeírt háztartások közül nemzetiségre
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iu-/.\ e 23 magyar, 1 1 nemet és 604 szerb \ olt. A magyarok Futakon (] i) ós Pétéi

d-Sánczon (6) voltak a legnagyobb számmal. Deszpol Söent [van, Pivnioza
- -ni Mihálj bel] egekben egj i \ magyar család lakott. A németek I

Pétervára i Sánozban laktak, A mivelés alatt álló adóköteles földterület L6 D88

köbölÖB szántóföldet, L361 kaszás rétéi tetl Ki. \z évi termést 78.r.t.r> köbölre
!> ilí.-K 1720-can ;i roppant n : tzsag miatt .i rétesek tönkre mentek,

b8 il belyen írattak, \ mivelés alatt álló szlterületeket
272 kapásra beosülték. Tulajdonképeni szlskertek nem toltak, csupá .

pes telepek, a bo] rossz \ inkó termett

.

\ Eatárrvidékhez tartozó községeket a bizottság két csoportba Foglalta.

k össze a dunai és külön a tif e Eatárrvidék községeit . A dunai Határ
ék ekkor Kaisersburgi Deller János Jakab péterváradi Fparancsnok alatt

állott, kinek hatásköre a Szerémségre is kiterjedt, \ Eatárrvidékhez a követ-

kez magyarországi helységek tartoztak: Kovil, Palánka, Titel, Péten
Sáncz, Vilova. Ebben az öt helységben 5 lovas-

é

I volt elheb

melyeknek létszáma a következ volt : 5 kapitány, 8 hadnagy, •'! alhadnagy,
9 rmester, egy szakaszvezet, 24 káplár és 540 közember, I le tartozott

70 katona özvegye és II védencz. Az összeírás szerint fcehát voll 598 szabados,
M zsellér és 70 egyéb, vagyis öss esen 679 háztartás. Ea hozzászámítjuk az

!

' ama a dunai határrvidéken
L019-re, a lóleks i i m i i i, :. ,;,,,. Az összeirt í >k közül csupán 27 volt

magyar, a többi szerb. A magyarok Palánkán, Titelen és Pétervárad-Sánozon
laktak. A határröktl mívelt földbl összeírtak 11.362 köbölös szántóföldet,

1211 kas/.;. 156 kapás s lt, valaminl 10 malmot.
Tl3

^j. i

I

!

1 A t Eatárrvidék 1720-ban a következ 11 katonailag szer-

vezett helységbl állotl : Ada (Osztrova), ( ísurog, Tisza-Földvár, ókanizsa, Mar-
tonos, Mohol, öbecse, Petrováez. Szabadka. Szeded, Szent tamás, Znita. /ombor,
Zsabbj a. A Eatárrvidék l8gyalog-és 1 7k>\ as-századdá volt Bzerv ezve, melyei nek
létszáma a következ voll : egy rparancsnok, 18 kapitány, 24 hadnagy, in

alha Inagy, 28 zászlótartó, két szállásmester, 23 rmester, három futár, L31 káplár,

két kürtös, egy dohos, két írnok. I I II közember, összesen 1389 ember. Ide tarto-

zott még 115 katonai özvegy, valamint 33 jobbágy és 17 zsellér katonai védencz.
Az összeírás adatai szerint összesen 1554 háztartás volt. Ebbl 98 háztartás volt

magyar és 1381 szerb. A magyarok Csurogon és Szegeden laktak. Megjegyzend,
- segéd városának csupán a Határrvidékhez tartozó lakosságát írták össze,

e városra vonatkozó a latok a további eladásunk folyamán is mindenkor így
értelmezendk. - A tisza-szegedi határröktl mívelt földterület 15.532 köbölös

szántót, 747 kaszás rétet, 1825 kapás szlt tett; ezerikívül még 33 malmot
irtak össze.

összegezve az elmondottakat, a inai Báes-Bodrot; vármegye népességét

1720 ban a következleg számíthatjuk ki: 1720-ban Bács vármegyében összeírtak

722, Bodrogban 041. a dunai Határrvidéken fi79, a tisza-szegedi Határrvidéken
1554 háztartást. A helyesbített háztartások számát alapul véve, Bács vármegye
lélekszámát C498-ra, Bodrogéi 5772-re, a dunai Határrvidékét 6114-re, ati'szai

Határrvidékéi 13.9S6-ra tehetjük. Hozzá kell vennünk azonban az összeírásból

isség és papság létszámát, mely Bácsban 154-et, Bodrogban 64-et,

a dunai Határrvidéken hatot, a tiszai határrvidéken 14-et tett. Így a lélekszám
32.608 volna ; ebbl azonban levonandó a Szeged városában összeírt tiszai határ-

rség és annak házinépe (1740 lélek) s így a mai Bács-Bodrog területén 1720-ba"
30.868 lélek lakhatott.

Ez a szám azonban csak megközelíten tünteti fel az akkori lakosságot,

mert az összeírás a zsidókat sem számítja a lakosság közé. A zsidókról 1735

—

38-ból és 1750-bl maradtak fenn összeírások. 1735-ben 22 családft, összesen

95 családtagol I 750-ben 109 lelket írtak össze. Az 1735-ben összeírt 22 családf
közül Baján hat, Petrováczon 15 és Ósziváczon egy lakott. Az összeírt 95 lélek

így oszlott meg : 22 <saládf, 21 feleség, 5 serdült, 36 serdületlen gyermek, a ház-

tartásbeliek közül pedig: egy férfitanitó, hat férfi, négy ncseléd. Az összeírt

családfk közül foglalkozásukra nézve volt : egy sakter, három fuvaros, két

pálinkafz, három szabó, egy boltos, öt házaló, egy szállító, egy iparos és öt más-
foglalkozású. Származási helyükre nézve nyolezan Magyarországból valók voltak,

a többiek leginkább Morvából, Csehországból és hárman Lengyelországból köl-



I láos I !i idri története. 153

fcöztek be. Nem fcevésbbé érdekes adatokat találunk az 1720. évi összeírásban
az iparra és a kereskedelemié nézve is, melyeket azonban az e varmegye ipar

kereskedelmét tárgyaló fejezetben közlünk.

Az 1715—1720. évi összeírások szolgáltak volna az új adókivetés alapjául

;

de már 1724-ben belátták, hogy az összeírás) munkálatokat az egyes vármegj
kivetend adók összegének megállapításánál irányadónak venni nem lehet. Ezérl

az udvar 1724-ben a helytartótanácsot bízta meg az összeírás keresztülvitelével.

A nemesség azonban nem egyezett bele az új összeírásba, mert a jobbágytelke]
adó alá vonásával beismerte volna, hogy azoknak nem a birtokosa. Lemondott
volna tehát arról a jogról, hogy azokat esel leg saját czéljaira foglalja le. A nemes-
ség álláspontja az 1728. évi országgylésen teljes diadalt aratott. Az udvar
elejtette az összeírás tervét s így nem tehettek mást, minthogy a katonai hatósá-

gok meghallgatásával állapítsák meg az adó kulcsát. A katonai hatóságok már
ekkor javasolták Bács vármegye portáinak felemelését, mivel bár kevés a hely-

sége, de azok eléggé népesek. A marhatenyésztés és a földmívelés is virágzásnak
indul, ellenben Bodrog vármegyénél, ha megmarad önálló törvényhatóságnak,
nem emelhet a porták száma. (Millen. Tört. VIII. 49—51. Marczali : Magyar-
orsz. II. József korában. II. 76.)

Bács vármegye a XVIII. századtól kezdve gyors fejldésnek indult ; a tele-

pítés is mindegyre nagyobb arányokat öltött, népessége is folyton szaporodott

s így portáinak száma mindegyre emelkedett. 1733-ban még hatodrész adót Szét,

mint Nyitra vármegye, 1780-ban már Nyitra vármegye adójának kétötödrészét

szolgáltatja be, 1847-ben pedig 66-al meghaladta Nyitra vármegye portáinak
számát. A vármegye portáinak emelkedését a következ kis táblázat tünteti fel :

év
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perben kiküldötl bizottság ítéletét, égj tatarozott, bgj miután Bodrog vái

megye az 1717-ben bozót! ítélet alapján az alsó vadékel kapta, melyei 1718

január 21 6n á1 is vett, mikor egyszersmind térítvényl adott, hogj ba Bács vár-

megye ezekre a helységekre a jogéi kimutatja, azokat akadálytalanul Bác nak

fogja adni, most, miután Bécs megindította a peri Bodrog ellen, a bizott-

!. osakis azl a területei kelleti volna birálal alá venni, melyre Báos jogot

tartott. A bizottságnak tehál nem letl volna szabad a Mosztonga fölötti és mel-

ti i iilct iv kiterjeszkedni, melyei már az 17 17. évi ítélet Bácsnak biztosított.

Miután Báos vármegye már beigazolta, bog} nemcsak a Mosztonga alatti

teriilet az övé, Csomafalvától kezt Lve egészen Üj-Becséig, banem Martonos és

Bátmonostor is bozzátartozik, azérl az egész vidék Csomafalvától kezdve Üj-

,
továbbá Bukintól kezdve a Tisza torkolatáig mind Bács vármegyének

adandó. Bodrog vármegyének pedig jut a Zenta melletti Cházló vidéke, vala-

mint a Csomafalvától ki zdve egész Szabadkáig és innen a Tiszáig, továbbá ennek
mentében egész Becséig terjed teriilet.

Ez ítélet következtében a vármegye mai területe, a puszta területen és

néhány katonai helységen (Zenta, Osztrova (Ada), Petrovoszello, Földvár,

Moholy) kívül, melj Bodrognak jutott, isméi Bács vármegyéé Lett. A nádor 1721

február L2-én kell rendeletével Bencsik Mátyásés Petróczi Mihály szoléul arákat

bízta meg ítéletének végrehajtásával. Ezek márczius L2-ón hozzá is láttak meg-
bízatásukhoz a Baja várost, Felsmonostort, Csomafalvát, mely név alatt három
sziváczi lakos tanúsága szerint a szerUktl Csonoplyának nevezett helység

értend, valaminl az innen dél télé és Üj- Birse felé terjed vidéket, továbbá
Császló pusztát, Nyárt onost, mely alatt Martonosl ellették, valamint a Halas
felé terjedi) Matya földrészt Bács vármegyének adták.

Gróf Nadasdy Pál bodrogi fispán erre megkísérlé, hogy a pör újrafelvételét

kieszközölje. Habár Bács vármegye és az udvari kamara mindent elkövettek,

hogj a fispán kérelmével elutasíttassék, mégis sikerült neki az udvari kanczellária

pártfogásai megnyerni, mely azután ahatárperújrafelvétele iráni 1721 június 5-én

elterjesztést tett a királynak, ki azt elfogadta s október 30-án a királyi leiratol

továbbították. ( lióf Nádasdy Pál azonban a perújrafelvételét nem érte meg, mert
1721 június közepén már nem élt. De azért Bodrog vármegye ügye nem fordult rosz-

szabbra . Hasztalan tett az udvari kamara újabb meg újabb elterjesztést a kanczel-

lária hoz a két vármegye egyesítése iránt, a nádor Bodrog vármegye kívánságára

hajlandó volt új határjárást elrendelni, fleg miután a vármegye kimutatta,

hogy a határperben hozott nádori végítélet végrehajtása szabálytalanul történt.

1721. év folyamán a két törvényhatóság között, fleg a határbejárások
miatt, az ellenségeskedések napirenden voltak, melyek minduntalan a tettle-

gességig fajultak el. Bodrog vármegye már 1721. év nyarán felírt a nádorhoz a

szerbek felbujtása miatt, majd a királyhoz folyamodott, kérve, hogy katonai
ervel fékezze meg Bács vármegyét. III. Károly király erre október 6-án felhívja

a nádort, hogy egész befolyásával igyekezzék a viszályt kiegyenlíteni és ha Bács
vármegye még ezután is ellenkeznék, tudassa a királyival, hogy méltó büntetést

szabjon az engedetlen vármegyére. Bodrog vármegye azonban, miként ezt a
kanczelláriához intézett feliratában kifejti, nem sokat bízott ez újabb rendelet

sikerében és ismét panaszt emel Bács vármegye ellen, mely az területén is szedte

az adót, mire a nádor október 23-án Bácsot a jogtalanul szedett adó visszatérí-

tésére kötelezi. (Iványi i. m., Hazánk 1887. évf. 288—296.)
Bodrog vármegye 1721-ben új fispánt kapott Czobor Márk gróf személyé-

ben, a kit Szeleczky Márton pestvármegyei alispán és Urbanecz Mátyás Bodrog
vármegye volt alispánja 1722 április havában, Szabadka katonai helységben
beiktattak. Czobor Márk fispánnak sikerült a határper újrafelvételét kieszkö-
zölni. Az 1723 június 27-én kelt királyi rendelet csakugyan meghagyja a nádor-
nak, hogy Bodrog vármegye kérelmére, az általa felhozandó új okmányok alap-

ján, a határperl vegye újból tárgyalás alá, és az egyes vitás helyeket, ha Bodrog-
nak sikerülni fog azokhoz való jogát bebizonyítani, Bácstól vegye el és csatolja

Bodroghoz. Bodrog vármegye kérelmére a nádor két megbízottat küldött

Bácsba, hogy a helyszínén vizsgálatot tartsanak, különösen a többek között
Baja, Jankovácz és más helységek hovatartozása ügyében. A vizsgálat eredmé-
nyiérl nincsenek adataink, annyi azonban kétségtelen, hogy a vitás helységeket
nem sikerült Bodroghoz csatolni.
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Bács vármegye még 1723 június havában az udvari hadi tanácshoz folya- Bodrog vár-

modott, ne engedje meg a két vármegye elkülönítéséi és szabadítsa fel a vár- "';,i

megyét a sok katonatartás terhe alól. Bodrog vármegye megszüntetése-, miként
az gróf Nesselrode tábornok és fhadibiztosnak Pozsonyból az udvari fhadi-
tanácshoz intézett jelentésébl olvasható, 1724-ben már el volt határozva; mind-
amellett Bodrog vármegye önkormányzata még néhány éven át fennmaradt.

Czobor Márk gróf fispán Baján, 1728 május 24-én tisztújítást tartott, mely
alkalommal Szlovenicz Mihály helyettes alispán lemondott állásáról, mire II.

alispánná Hammerschmied Ferencz Antalt, azeltt Bács vármegye II. alispánját

választották meg. A közgylés Hammerschmied II. alispánt és Fúzár Imre aljegy-

zt küldte az országgylésre, azzal az utasítással : igyekezzenek a rendekre hatni,

hogy Bodrog vármegye nyomorúságos sorsán segítsenek. A követeket azonban
az országgylésen részvét helyett gúnykaczaj fogadta. Róluk írták a következ
gúnyverset :

Non sedes, ignota fides dubiua comitatuB ;

non proprii crines, nuncius iste quis est ?

Ez idt áj t halt meg gróf Czobor Márk fispán is, kinek halálával Bod-
rog vármegye utolsó pártfogóját veszítette el s ezzel a vármegye sorsa meg
volt pecsételve.

1729 márczius 14-én Hammerschmied II. alispán Bajára közgylést hívott
egybe, melyen kívüle még két szolgabíró és két esküdt jelent meg. A megjelentek
fleg azért óhajtották a közgylés megtartását, hogy eddig a saját zsebükbl
tett kiadásaik megtérüljenek.

Bodrog vármegye 1729 év végén már megsznt. Mikor az év végén a fispáni
állások betöltése ügyében a helytartótanács véleményét nyilvánította, a bodrogi
fispánt törölték a kinevezendk sorából, azzal a megokolással, hogy maga a vár-

megye is megsznt. 1730 február 4-én a helytartótanács jelentette a királynak,

hogy a minden joghatóságától és tisztikarától megfosztott Bodrog vármegye
pecsétje Hammerschmiednél van, mire az 1730 február 23-án kelt királyi rende-

let Bács vármegye alispánjának meghagyta, hogy a pecsétet vegye be és a hely-

tartó-tanács útján a kanczelláriához terjessze fel. Hammerschmied azonban
vonakodott a pecsétet Bács vármegye alispánjának átadni. Ebben az ügyben
1732 deczember 9-én Bács vármegye felterjesztést intézett a helytartótanácshoz,

hogy parancsolja meg Hammerschmiednek a vármegyei pecsét, valamint a hiva-

talos iratok kiszolgáltatását. Hammerschmied a helytartótanács felhívására

azt válaszolta, hogy mivel Bodrog vármegyében a II. alispáni tisztséget 1733

márczius 8-ig viselte, hátralékos illetményeit most Bácstól, hova Bodrogot beke-

belezték, követeli. (Évkönyv IX. évfolyam, IV. füzet.) Hogy miként végzdött ez

az ügy, arra nézve nincsenek adataink, de Hammerschmied valószínleg engedett a

felszólításnak, miután Bodrog vármegye iratai Bács vármegye levéltárába kerültek.

Ha Bodrog vármegye meg is sznt önálló törvényhatóság lenni, a fispáni
méltóságot még a XVIII. század végéig is viselték. Mária Terézia királyn
1746-ban gróf Draskovieh Lipótot, majd 1759-ben gróf Grassalkovich Antalt

nevezte ki Bodrog vármegye fispánjává, de ekkor a fispáni méltóság már csak

üres czím volt. Grassalkovich kinevezése után Mária Terézia királyn ismét

elrendelte ugyan a két vármegye elkülönítését és gróf Batthyány nádor, gróf

Tolvay János a hétszemélyes tábla bírájának elnöklete alatt bizottságot is kül-

dött ki a határper felvételére, de e bizottság, Bács vármegye akadékoskodása
miatt, 1760 június 2-áig elnapolta a tárgyalásokat. De mivel iddözben Klobu-
siczky Ferencz érsek-fispán elhalálozott és helyébe mindkét méltóságra gróf

Battyhány József érseket nevezték ki, a nádor pedig a saját fia ellen nem akarta

a pert folytatni, az egész ügyet újból elhalasztották s az a nádor haláláig függ-
ben maradt, a mikor Grassalkovich fispán 1765-ben kísérletet tett a határper

felélesztésére és bár 1768-ban sikerült e tárgyban Albert berezeg helytartótól az

ügy újrafelvétele iránt rendeletet kieszközölni, mivel azonban a periratok id-
közben eltnve, sem a nádori, sem az országos levéltárban nem voltak feltalál-

hatók, az egész ügy elaludt. Grassalkovich ugyan még 1794-ben is Bodrog vár-

megye fispánjának czímezi magát, de a vármegye neve többé már nem szerepel.

Az 1802 : VIII. törvényezikk pedig Bodrog vármegyét Bács vármegyével tör-

vényesen is egyesítette.
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,imn- A mini XIV Lajos halálával Francziaország egyidre megsznt félelmes

llenfél lenni, Karolj Irirálj isméi a törökök ellen fordította fegyvereit.
r 1715-ben megtette az intézkedésekéi a magyar

határ védelmére, Midn 1716 április L3-án a szövetségei Velenczével megkötötték,
mél Báos vármegye területéi Bzemelte ki hadmveleteinek

kiindulási pontja J •
I sorban Magyarország ama részeinek felszabadítását

tzte Ivi czélul, a melyek me!_r a török uralom alatt nyögtek.

ka, ni. 1 \ az elz hadjáratokai még nem heverte ki. isméi a császári

és a magyar sereg táborozási helye Lett, a mi újból roppant teherrel sújtotta a.

lakosságot b fleg a szerb határröket, a kik nemcsak a táborban szolgáltak, de

katonatartássál, fuvarozássál és élelem /.állít fissal is egyaránt súlyosan meg
voltak terhelve.

A török i- ersen készüli a küzdelemre. Elssorban arra törekedett, hogy
i vármegye lakosságál alattvalói hségében megingassa. E végbl a szultán

nevében lázító iratokai terjesztettek, fleg a határrvidék] népek között, de ezek

az iratok nem voltak hatással a Eatárrvidék érzületére, különben is elkobzásuk
iráni még idejekorán történtek meg az intézkedések. (Várm. Levélt.)

Búgén Futakol rendelte seregének gylhelyéül, hova úgyszólván az

kernsztény világ önkéntesei eljöttek, hogy a török ellen küzdjenek.

A keresztény sere- 63.000 gyalogosból, 33.000 lovasból és 88 ágyúból állott.

Alig ogy héttel a hadmveletek megkezdése után, 1716 augusztus 2-án, gróf

PálfTy János Karlóczánál kemény tusát vívott a magyar területre benyomult
török lovassággal, mely t hosszú, véres küzdelem után visszavonulásra kény-
Bzerítette. 10 vereség hírére Eugén herczeg még aznap elrendelte a Dunán való

élést. A nagyvezér Pétervárad elé nyomult, melynek sánczai között volt

elhelyezve a kérésziem sere-. Eugén be sem várva az ostromot, augusztus 5-én

a tdrak dönta kivonult a sánczokból és megtámadta a Péterváradtól délre felállított török
leven t

föhadat, melyet aznap véres csatában teljesen szétvert: maga a nagyvezér is elesett,

és óriási zsákmány : 170 ágyú, 161 zászló jutott a gyzk birtokába. (Miilen,

Tört. VIII. 154—157.)
A péterváradi diadal után Eugén Temesvár ellen vonult. Pálffy Jánost a

várkörülzárolására, a lovassággal elreküldve, maga augusztus 14-én a gyalog-
I és a tüzérséggel Zentára indult, majd augusztus 20-án Zentánál átment

a Tiszán és augusztus 24-én Temesvár alá érkezett és elfoglalta, a mivel az 1716.

évi hadjárat befejezést nyert.

Eugén berezeg 1717 tavaszán újból megkezdte a hadmveleteket és ezúttal

Belgrád visszafoglalását tzte ki czélul. Miután a batárt bejárta, június 15— 16-án

átszállította seregét a Dunán s megkezdte Belgrád körülzárolását. Az augusztus
16-án kivívott fényes belgrádi diadal után a vármegyének többé nem kellett tar-

tania a török támadástól. A bécsi udvar is nagy jelentséget tulajdonított a
belgrádi diadalnak. III. Károly király leiratot intézett a vármegyéhez, melyben
a belgrádi diadal kivívásáért hálaadó isteni tisztelet tartását rendelte el.

Az 1718 július 21-én megkötött pozsareváczi béke egyelre 24 holdévre

véget vetett a törökök ellem háborúnak. E béke következtében Bács vármegye
megsznt a török birodalom közvetetlen szomszédja lenni és az ország határai

már nem a Tisza és a Maros voltak. Így azután a két folyó mentén szervezett

Határrvidék az ország belsejébe esett és ezáltal eredeti rendeltetésének többé
nem felelhetett meg. Erre az intézményre tehát többé szükség sem volt.
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Bács vármegye még 1718-ban kérte a Határrvidék feloszlatását, valamint

sának térre. Zombor és Szabadka városoknak a vármegyébe leend kebelezését, de eredmény-
telenül, noha a határrök egész 1734-ig, mivel más dolguk nem akadt, egyre-

másra folytatták rablókalandjaikat és annyi kárt s hatalmaskodást követtek el a
szegény adózó népen, hogy a vármegye minduntalan kénytelen volt panaszt

emelni ellenük a kanczelláriánál s a fhaditanácsnál.
A bajokat még növelte az is, hogy a szegedi és a péterváradi parancsnokok

is ellenséges viszonyban állottak a vármegyével. Bács már 1713-ban panasz-

kodik, hogy Herberstein szegedi parancsnok a vármegyét a pallosjog gyakorlá-

sában akadályozza. Állandó panasza az is, hogy a várparancsnokok a marha-
kereskedket és más várniegyebeli adóköteleseket, a kik az adókötelezettség

alól ki akarnak bújni, a határrvidéki katonák vagy a protegáltak (védenczek)

közé veszik fel, st a várparancsnokok e tekintetben oly önkénj'esen járnak el,
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hogy nem csupán a szerbeket, de magyarokat, tótokat, németeket, görögökéi
néha még zsidókat is védelmük alá helyezitek.

Az udvari fhaditanács Löffelholz ezredeshez rendeletet bocsátott ki,

hogy a hadbiztossal eg}'etérten, Bács és Bodros? vármegyék panaszait illetleg

jelentést tegyen, a határrvidéki katonákról összeírást készítsen és a szám-
fölöttieket a katonai helységekbl utasítsa ki. De a katonai parancsnokok
mindig találtak módot a sérelmek orvoslásának elodázására. Így azután a katonai
helységekben a lakosság száma annyira megszaporodott, hogy a szervezés alkal-

mával megállapított létszámnál öt, st tízezerrel is nagyobb volt. Ebbl alig

ötödrész volt hivatásos katona ; a többiek földmíveléssel, iparral és kereskedéssel
foglalkoztak, élivel pedig mindig több és több földterületre volt szükségük, a
szomszéd kamarai alattvalók földjeibl foglaltak el maguknak, st nem egyszer
erszakkal is. (Iványi : A Tiszai Határrvidék. 1886. évf. 138—139. lap.)

A vármegye kárát élénken tünteti fel az a lajstrom, a melyben a károsított

helységeknek — többek között Pétervárad-Sáncznak, Gardinovácznak, Túrának,
Obrovácznak, Béregnek, Zombornak, Doroszlónak, Bukcsinovicsnak, Kupuszi-
nának a vármegye elé terjesztett panaszait egybefoglalták és melyet a vármegye,
Pétervárad-Sánczban, 1728 okt. 18-án kelt hiteles kiadványban a kamarai jó-

szágigazgatónak, alattvalói jogainak védelmére, illetleg a hatalmaskodások
és a panaszok orvoslása czéljából kiadott. A vármegye az 1728—29. évi ország-

gyléshez is felterjesztette panaszait, majd az 1731 decz. 17-én Baján tartott

közgylésébl ismét panaszt emelt a helytartótanácsnál, hol régi panaszainak
elsorolása mellett, azt kéri, hogy legalább Gákova, másként Bresztovácz-puszta,

melyet a szegedi várparancsnok erszakkal elfoglalt, katonai sánczczá tett és

rabló siákokkal telepített be, a vármegyének ismét visszaadassék és e népség a

vármegyébl kipusztíttassék. (B.-B. várni. Monogr. I. 422.)

Mialatt 1733—35-ben a háború a francziák és a spanyolok ellen folyt, a
határröket els ízben az ország határán kívül is felhasználták de ez a kísérlet

sem járt valami kedvez eredménynyel. 1734-ben a tiszai határrökbl egy
csapatot, kb. 810 embert, a sziléziai háborúba küldtek rállásra, de nagyobb
részük onnan is haza szökött. Ezek leginkább Szabadkáról valók voltak. A szer-

bek között ez idtájt már majdnem mindenütt forrongás volt észlelhet, mert a A sz«b láza-

helyzetükkel nem voltak megelégedve és mert az udvar a szerbeknek a kath.

hitre való térítését vette tervbe. Az 1691. évi kiváltságlevélben foglalt jogaik

megsértése miatt mindegyre srbben hangzottak a panaszok és az elégületlenek

csak vezérre vártak, hogy régi szabadságaikat és kiváltságaikat visszaszerezzék

s az új terhektl szabaduljanak.

Vezér csakhamar akadt. Még mieltt a Maros mentén és Békésben Szege-

dinácz Pero, pécskai kapitány izgatásai következtében a pórok kitzték volna a

lázadás zászlaját, Bácsban, Paulovics Visarion péterváradi vladika fellépése

következtében, komoly veszedelem fenyegette a vármegye közbiztonságát.

E zendülésrl, mely mintegy bevezetje volt a Perótól tervezett lázadásnak,

Márki Sándor dr. a többi között a következket írja : „Paulovics Visarion, Péter-

várad vladikája, egyike azoknak, a kik legjobban ellenezték a görög-keletiek

vallásunióját, Bécsbe ment egy küldöttség élén, mely alkalommal a szerbeknek

1691-ben adott kiváltságlevél megersítését kérelmezte. Alig tért vissza Bécsbl,

úgy kezdett viselkedni, mintha egy külön tartomány élén állana." 1735 április

5-én Péterváradon, másnap Futakon gylést tartott, a melyen a kamara földes-

urasága alá tartozó falvak bíráinak fegyveresen kellett megjelenniök s az ott

megjelenteket vesszvel fenyegette, ha nem vesznek kezükbe fegyvert. Gizda-

rovics Pálnak, Katymár község bírájának maga adott ugyan kardot a kezébe,

egyúttal azonban rárivalt, hogy máskor annélkülmeg ne jelenjék, mert különben
megvereti. Elhitetvén a néppel, hogy a király felhatalmazta t a tisztek kineve-

zésére is, alezredessé tett egy Mio nev palánkai szerbet ; az obrováczi, szántói,

pivniczai, deszpotszentiváni és verbászi lakosok közül egyeseket kapitányságra

emelt, hségesküt követelvén tlük s meghagyta a bíráknak, hogy a katholikusok

és a görögkeletiek mielbb szerezzenek be és szerszámozzanak fel lovakat, ka-

tonamódon ruházkodjanak s els parancsára lóháton, fegyveresen jelenjenek

meg. A vladika megtagadta a vármegye és a kincstár iránti engedelmességet s

kiterjesztette a lazítást a szomszéd eszéki parancsnokság területére is. A felkelk

naponként gyléseket tartottak s daczosanjegyezték meg az uraknak, kik fegy-

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bács-Bodrog vármegye. XI.
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verkezésük miatl kérdre vonták ket, hogj ennek a aemzetnek eddig is szabad
volt b ezután is Bzabad lesz fegyveresen járnia. Ozéljaik elmozdítására adói

vetettek ki a aépre, mely viszonl megtagadta a kincstár, a vármegye éa a földes

mák iráni való tartozásait. Az izgatás néhány nap alatt tatalmába kerítette
!'•• ;i vének már éjszaki részéi is, hol Jankováöz és Kuplyevo árkoll helyek

azonnal a lázongókhoz csatlakoztak, boroszló pedig, Apatintól délkeletre, egy-

Bzerüen kijelentette, bgj az utakat és a hidakat ezentúl nem fogja javítani.

Staudaoher József Antal kir. kamarai inspektor 0I3 fenyegetnek találta

a mozgalmat, hogy Osupor Ldám és Körmend} László kincstári tisztek kísére-

tében, már április 8-án fegyveres segítségei kéri gróf Vaha póterváradi parancs-

ooktól, ki ugyancsak azonnal futári küldött Bécsbe a fhaditanácshoz, de kije-

lentette, hogj aem intézkedhetik addig, míg utasítási nem nyer, Ekkor tehál

egyenesen a kalocsai érsekhez, mini a vármegye fispánjához tettek jelentést,

kn ebb< d az ügyben a bécsi kamarai adminiszl rátör is megkereseti ;
április 10-én.

búsvél napján pedig elmenl bozzá a vármegye tisztikarának nagyobb része,

bogy személyesen figyelmeztesse a veszedelem nagyságára. Pataelch Gábor
éis( k április iti-an valóban körülményes jelentési tett a helytartótanácsnak és

kinyilatkoztatta, bogy mixel ilyes bajnak megakadályozására a vármegye ereje

le^hleii. ha ebbl a várineu\eiv és a s/.i unszéd törvényhatóságokra veszedelem

következnék, öt és tisztjeit senki se okozza; mert ha az itt pislogó szikrából

tz támad, igen valószín, hogy szomorú következménye lesz más var-

rni gyekre is.

• tók Alig írta meg levelét a fispán, nvilt ellenszegülés hírét hallotta. Április

líl-en ugyanis a katymanak kivertek lalujokhol a megyei urakat, kik a hazaadó

összi irása végetl jelentek meg közöttük. A megye elfogatta a három fbb bujto-

gatót, mire a többiek megszeppentek S nem merték eladni a megyei gylésen
a/t a panaszukat sem. a mit Csupor Ádám volt alispán s több más megyei tiszt-

visel 1 Hen emeltek. Épen ezen a napon rendelte el a király is, hogy a bácskai

szerbekel engedelmességre kell szorítani a megyei hatóság, a kincstár s a földes-

urak iránt : mire a haditanács azonnal négy század katonaságot küldött az ott

lev hadinép ersítésére; de olykép, hogy a kapitány mindenln n Vaha tál

noktól függjön, annak engedelme nélkül semmit se tehessen, s a vármegye egy< -

n< s ken Imére még a legsürgsebb esetben se nyújthasson segítséget. A mellett

azt az utasítást kapta a kapitány, hogy május 16-án mind a négy századdal

jelenjék meg Péterváradon, hol a zavarok megvizsgálása végett kirendelt ka-

marai bizottság tonácskozni fog. Ez annál jobban elkeserítette a megyei urakat.

mivel hasonló parancsot vett a péterváradi és az eszéki tábornok is. kinek gya-

logsága telji sí n elegend lett volna a bizottság oltalmára. Május 3-án azt kérték

tehát, hogy legalább két századot tartsanak vissza az éjszaki vidékek rzésére.

Eközben a kincstári falvak jobbágyai kivétel nélkül fegyvert ragadtak s

külön tisztek követésére esküvel kötelezték magukat. A kiküldött császári csa-

patok ugyan összefogdosták a fkoloniposok egy részét, a vármegye azonban
örökös aggodalomban élt, hogy a nép feltöri a gyenge börtönt, kiszabadítja

ezeket a rabokat, s még az eddiginél is jobban fenyegeti a közbiztonságot ; azt

pedig, hogy a foglyokat valamely szomszéd várnak, pl. Eszéknek vagy Szeged-
nek tömlöczeibe szállítsák át, a sokfelé elfoglalt katonaságtól alig remélhették.

Mivel a fispán és a tisztikar mindenben a vladikát okozta a történtekért,

a helytartótanács május 4-én egyenesen felkérte a királyt, fogassa el Paulo-
vicsot és bilincsekben vitesse valamely vár falai közé. A dolog annál sürgsebbnek
látszott, mert ugyanaznap Bácsban is elrendelte a helytartótanács a nemesség
felkeléséi arra az esetre, ha a Békésben kitört lázadás ide elterjedne. E \ égbl a
bácsi alispán még a rendelet kiadása napján értekezett a fispánnal. Ha nyíltan
nem törtek is ki a bácskai szerbek, megbízhatók semmi esetre sem voltak, s

fegyverfogásra szólíttatván, nagyban beszerzett fegyvereiket minden valószí-

nség szerint épen a kormány ellen fordították volna, mire csak az alkalmat
várták. A fispán már korábban megbízta a vizsgálatokkal Pruzsinszky Fen ncz

alszolgabírót és Latinovits Péter táblabírót, kik azonban csak az amúgy is tudott

készüldésekrl deríthettek ki egyet-mást, megakadályozásukra azonban sem-
mi* sem ti le tíi k. A vármegye, ha próbált is ellenükvalami kevesi ;. eljárását alig

tarthatta titokban, mert a postamesterek mind szerbek voltak. Az egyik ma-
gának a metropohtának lévén testvére, a fispánnak Bécsbe, Pozsonyba és más-
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hova küldött leveleit elfogta s a péterváradi, bácsi és eszéki postamesterekkel
egy húron pendülve, bemutatta a lázadók összejövetelein. Ezeket az összejöve-
teleket az utóbbi idben már Szegeden tartotta a vladika, hogy az ott és a kör-
nyéken lakó fbb szerbeket is megnyerhesse az ügynek. Maga a fispán nem uhu
kimozdulni érseksége székvárosából : Kalocsáról, ha érezte is, hogy ily körül-
mények között a vármegyében illenék laknia. Azzal mentegetzött, hogy nincsen
háza Bács vármegyében, sem neki, sem a hatóságának ; Bács és Baja mezi i-

városok, hol tiszttartója és uradalmi serfzje lakik, épen nem biztos helyek
;

hiszen csak a múlt nyugalmasabb években történt, hogy a rablók kifosztották
és megkínozták mind a két emberét.

E közben csakugyan megkezdte mködését a Péterváradra kiküldött %£$&£'
bizottság. A nemesség folyamodásának mégis lett annyi foganatja, hogy a Hintho m4köd<see. Ki-

ezrednek csak két századát küldték a védelmére, a másik kettt pedig a vár-
megye belsejében helyezték el, hogy a csendre és nyugalomra felügyeljen. Szinte
érthetelen azonban, hogy a könnyen fölizgatható nép között még most is szabadon
hagyták járni-kelni a vladikát. A helytartótanács nemcsak április 22-én és május
20-án, hanem június 10-én is egyenesen t tette felelssé minden bajért, s idején,

st már 1733 végén is figyelmeztette a királyt, hogy bnös üzelmeivel ez a püspök
folyton veszélyezteti a köznyugalmat, örökösen bujtogatja a szerbeket a hatóság
s fennálló rend ellen, s addig nem s lehet remélni a nép lecsillapodását, míg ezt az
izgága embert el nem távolítják onnan. Most már nem arra kérték III. Károlyt,
hogy bilincsekbe veresse, hanem csak arra, hogy ,.jó módjával tegye öt el vala-

hová-. (Értekezések a tört. tudom, körébl XV. k. 599—603.)

Idközben azonban Békésben a pórlázadást leverték és a bécsi udvar, a
szerbek megnyugtatása végett, az engeszteldés útját választotta. E végbl Jova-
novics Vincze metropolita közbenjárására, a ki 1734 október hava óta Bécsben
tartózkodott, lemondtak a vallásunióról és május 18-án kiállították a szerbek
részére az új szabadalomlevelet.

Jovanovics, hogy az udvarral elfeledtesse a Pero-féle lázadást, a szaba-

dalom-levél kiállítása után, Budán át Péterváradra ment , hol július 20-án meg-
nyitotta a görögkeletiek kongresszusát. Ezen a kongresszuson állapították

meg a szerbekbl alakítandó új lovas ezred költségeit. Ez az ezred mai napig is

fennáll, s hadkiegészítési kerülete mcst is Szabadkán van. Az alakuláskor
megállapított szabályok szerint, ebben az ezredben, az ezredesen és az alezre-

desen kívül, valamennyi tisztnek szerbnek kellett lennie.

A bécsi fhaditanács, úgylátszik, a magasabb tiszti rangok osztogatásával
akarta megnyugtatni a katonai pályára lép szerbeket. A szerbek pedig szinte

becsületbeli kötelességüknek tartották az ezred felállítását, mert kizárólag Sze-

gedinácz Peróra akarták tolni az elfojtott lázadás vádját és most a hirtelen

megváltozott viszonyokhoz azzal akartak alkalmazkodni, hogy pénzt és katonát
ajánlottak fel az udvarnak. És az új ezred, mely ma a 4. számú huszárezred, a

következ évben már részt vett a törökök elleni hadjáratokban.
Amint a bécsi udvar a francziákkal (1735) megegyezett, ismét megindultak Kszüisaésa

a törökök elleni hadikészüldések. A harczot leginkább Károly király veje, a torok eUen-

lotharingiai berezeg szította, a ki harczi babérokra vágyott. Midn a török 1736

május 2-án az orosznak megüzente a háborút, Károly király, az 1726. évi szer-

zdés értelmében, az oroszok segítségére 30.000 fnyi hadat állított ki, melynek
egy részét, 17 lovas- és 4 gyalogezredet, gróf Pálffy János vezérlete alatt, az

Al-Duna mentén, Futakon, Bácson, Kovilon (Kabol) és Kátyon helyezték el.

Az udvar nagyarányú hadikészüldéseket tett. Baján, Pétervárad-Sán-

ezon nagy katonai élésházakat állítottak fel, melyek élelemmel ugyan bven
ellátták a sereget, de a katonai lovak ellátására szükséges takarmányt és szénát

a vármegyének természetben kellett kiállítania. A vármegyében állandóan 600

munkás gyjtötte a szénát a katonalovak számára ; ebbl 400 munkást m
Bács vármegye állított ki. míg a szomszédvármegyék közül Pest 60, Baranya
96 és Tolna 44 munkást adott. Bár a sereg nem látott ellenséget, sem a Dxuiáf

át nem lépte, a kedveztlen idjárás, a szokatlan égalj következtében tömérdek
ember lett Int' ggé. Miként Körmendy István vármegyei fjegyz egykorú nap-

lójábólolvassuk, 1736. okt. 15-én, Pétervárad-sánez helységben, egyedül a kaü
alattvalók házaiban 800-nál többen feküdtek betegen. A Dessewffy- zredbl 151,

a Hohenembs-ezredbl pedig 126-an dltek ki betegség következtében.
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L737 elején Bécsben a háborúpárl kerekedet! Eelül a bár a török a békére

hajlott, mégis megüzenték .1 háborút, s fvezérré gról Pálffy János helyett, Lo-

tharingiai Ferenozel nevezték ki, kinek a vezérlete alatt a sereg Szerbiába nyo
múlt. (Müleni förl \m L81 L82 Évkönyv, VIII. évf. II. füzet.) Ugyanekkor

M határrökéi gról Neiperg alatt Boszniába küldték, másrészükei pedig

a fseregbe osztották A szabadkai határrök ezúttal derekasan megállották

helyükei ;
sokan elestek és számosan török fogságba kerültek. A hadjáral azon-

ban dicstelen régéi ért. Az ÍT.'W. évi szept. l-én kötötl belgrádi békében III.

Karolj király kénytelen voll a dunántúli összes hódításairól Lemondani.
A háború rendkívül súlyos áldozatokai követeli a vármegyétl. A sza-

badkaiak például Futakról Temesvárra, 18 mérföld távolságra, 80 lovas és 100

ökrös szekéren szállították a lisztéi a sereg után, azonfelül saját költségükön

600 napszámost adták Belgrád erdítményeinek lerombolására. Azonfelül még
a császári sereg lovai számára ingyen szénái kelleti szállítaniok. A török háború
nyomán, L738-ban, a pestis-járvány is újra fellépett, mely az egész vármegye
területén szedte áldozatait. \ járvám tovaterjedésének megakadályozására

Csongrádtól Balota, Kisszállás és Máda pusztákon ;it. egész Rajáig, rvonalat

vontak a a dobról jövk a 10 napi vesztegzárl Kecskeméten t e
">

1 1 1
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.

A ragály csak IT.'i'.t. év elején Bzünl meg Rács vármegyében. Szabadkán a

ferenezrendek feljegyzései szerint, L738 június 16-tl 1739 február 19-éig313-an

(úgylátszik csak a kai hoükusokal jegyezték fel) haltakel pestisben. A vármegye
mindent elköveteti a ragály tovaterjedésének megakadályozására. Így a többi

közötl elrendelte, hogy a pestisben elhaltak tetemeire meszet öntsenek, a kihalt

falvakat pedig gyújtsák fel. És alig sznt meg a pestis-ragály, 1739-ben az epe-

mirigy lépeti fel, mely fleg Zomborban még 1740-ben is mindegyre szedte áldo-

zatait.

Mieltt a további események tárgyalásába bocsátkoznánk, rövid áttekintést

kell tennünk a vármegyének a XVIII. század els felében fenállott önkormány-
zatára és közigazgatására.

A vármegyei közigazgatásról csak 1717-tl kezdve vannak összefügg
adataink. A vármegye levéltára Rákóczi felkelése idejében elpusztult és ez id-
ben a közigazgatás is szünetelt. A legrégibb közgylési jegyzkönyv az 1712.

évi decz. l-én tartott közgylésrl maradt fenn. 1712-tl 1717-ig, tehát épen az

újjászervezés idejébl, nem maradtak fenn jegyzkönyvek. Az 1717 április 13-tól

márczius 26-ig és 1721 márczius 26-tól 1724 június 9-ig terjed idszakban
tartott vármegyei közgylésekrl is csak töredékekben maradtak fenn a jegyz-
könyvek. Az 1721 márczius 26-tól bezárólag 1724 június 9-ig tartott közgylé-
sekrl fennmaradt jegyzkönyveket, az 1839. évi márczius 11-én tartott köz-

gylés határozatai értelmében, az eredeti jegyzkönyvi töredékekbl lemásolva,

külön kötetbe kötötték. 1721 június 9-tl 1738-ig a jegyzkönyvek ismét

hiányzanak és csak az 1738 június 16-án tartott közgylésen felvett jegyz-
könyvtl kezdve vannak meg szakadatlanul.

A vármegye közgyléseit a XVIII. század els felében leginkább Baján,

1738 június 16-án Bács érseki városban, 1740 június 22-én Pétervárad-Sáncz

kamarai helységben tartotta. A közgylésen leginkább az örökös fispán helyet-

tese elnökölt, a ki a tisztújításokat is vezette. így az 1718 aug. 5-én tartott

tisztújító közgylésen Viszlay András, 1730 nov. 4-én pedig Száraz György
királyi személynök elnökölt a fispán megbízásából.

Tán nem lesz érdektelen, ha néhány közgylésen a megjelentek névsorát

is közöljük, hogy lássuk, miféle elemek folytak be ebben a korban a vármegye
ügyeibe. Az 1719. febr. 25-én tartott közgylésen a következk voltak jelen :

Barbácsy Ferencz ábrahámi apát és nagyváradi kanonok, Imre János els-
alispán. Skvarics kamarai provizor, Hammerscbmied Ferencz Antal perczeptor

(adószed), aki, mintláttuk, késbb Bodrog vármegye alispánja volt; Kovacsevics
György, Csejthey Pál szolgabíró, Kelemen János ügyész, Pajanovicz Mihály es-

küdt. Az 1722. évi június 10-én Baján tartott közgylésen megjelentek közül

a következk vannak felsorolva (a jegyzkönyv szerint az elsoroltakon kívül

még mások is megjelentek, de az errl és a következ közgylésrl felvett

jegyzkönyvben is csak a közhivatalnokok neveivel talákozunk.) Zichy Ádám
els alispán, Hammerscbmied Ferencz Antal II. alispán, Baranyay László f-
jegyz, Kelemen János aljegyz, Csejthey Pál, Gombos Gábor fszolgabírák,
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Barich Mihály adószed, Körmendy István és Pajanovicz Mihály esküdtek. Az
173S. június 18-án Bács érseki városban tartott közgylésen a megjelentek

közül a következk vannak felsorolva: Tajnay Mihály alispán, Markovics József

kamarai inspektor, Körmendy István fjegyz, Barics Mihály és Zá-

borszky Zsigmond táblabírák, Zbiskó Mihály táblabíró, Kereskényi György
fszolgabíró, Péclvy Ferencz aljegyz, Pruzsinszky Perencz adószed, Biricsics

Antal kamarai provizor, Hammerscbmied Ferencz Antal, a bajai uradalom
jószágigazgatója, Lukácsy Endre alszolgabíró, Pókai Dávid Bács érseki városi

provizor, Lakóczy Mihály ügyész, Babics Farkas, Stajner József, Körmendy
János és Jancsó István esküdtek.

A vármegye élén, 1698-tól kezdve, egész 1776-ig a kalocsai érsekek állottak, A föi9Pán -

örökös fispánokként. A kalocsai érsekek néha egyidejleg nyerték az érseki

kinevezést a fispánsággal, néha a fispáni kinevezés valamivel késbben kelt.

Patachich Gábor például 1733-ban lett kalocsai érsekké, míg fispáni kinevezése

április 20-ánkelt. Patachich halála után, 1745 decz. -étöl 1747 május 31-ig szék-

üresedés állott be, míglen gróf Csáky Miklós foglalta el az örökös fispáni széket.

Az érsek-fispánok sorát gróf Batthyány József zárja be, a ki, midn 1776 jan.

1-én esztergomi érsek lett, Mária Terézia királyn meg akarta szüntetni az érse-

keknek bácsmegyei örökös fispánságát, s ezért Batthyány utódának : Patachich

Ádámnak le kellett mondania örökös fispáni igényeirl. Ettl kezdve azután

világi fispánok kormányozták a vármegyét, a kiknek a sorát gróf Hadik András
tábornagy, az udvari fhaditanács elnöke és a futaki uradalom birtokosa nyitja

meg.
Nagy ünnepségek között ment végbe a vármegyei fispánok beikta- Patachich

tása, mely fleg a szomszéd törvényhatóságok részvétele következtében, Gáborbeikta

gyakran országos jelleg volt. A XVIII. század közepérl két ily ünnepélyes

beiktatásról vannak adataink, a melyek egyúttal élénk világot vetnek ama
kor közállapotaira és szokásaira is. Csáky Imre bíboros-érseknek 1732-ben

bekövetkezett halálával, III. Károly király 1733 április 20-án Patachich Gábor
kalocsai érseknek adományozta a fispáni méltóságot. A vármegye errl, az

1733 július 8-án Zomborban tartott közgylésében értesült, midn az alispán

egyúttal bemutatta gróf Esterházy Antal zólyomi fispán leiratát, melyben ér-

tesíti a vármegyét, hogy a beiktatás teljesítésére királyi biztosnak nevezték ki,

egyúttal pedig a beiktatás napját augusztus 25-ére Bácsba tzi ki. A közgylés
megállapította a beiktatási ünnepségek menetét és az ez alkalommal adandó
lakoma rendezésével a bajai jegyzt bízta meg.

A vármegye alispánja már június 11-én útra kelt, hogy az újonnan kine-

vezett fispánt a beiktatásra meghívja. Augusztus 25-én nagyszámú ünnepl
közönség lepte el az si érseki mezvárost : Bácsot. A fispán tiszteletére 129

katonából álló díszrséget rendeltek ki, öt kürtössel, és azonkívül a doroszlóiak

és a garaiak is díszrséget alkottak és szintén kürtszóval vonultak be. Az ér-

kezket mozsárdurrogás fogadta, az egyenesen e czélra Budáról hozatott rno-

zsarazókkal.

Miután a vármegye közönsége összegylt, az alispán indítványára küldött-

séget választottak, hogy a beiktatást teljesít királyi biztost a közgylésre

meghívja. A vármegye nevében Fábry Jakab, a tisztikar nevében pedig a f-
jegyz ékes latin beszéddel üdvözölvén a királyi biztost, felolvasták a fispáni

kinevezésrl szóló okmányokat. Erre Izét küldött útján meghívták a fispánt

a közgylésre, hol a királyi biztos beiktatta a fispáni méltóságba. Az érsek-

fispán ezután elmondotta székfoglalóját, melyet a jelenlevk lelkes vivátokkal

fogadtak, mire felhangzott a hattagú banda zenéje, melyet mozsárdurrogatás

szakított félbe. Ezután terített asztalok várták az ünneplket. Mivel még a be-

iktatás napján mindnyájan nem széledtek el, az ünneplk egy része másnap is

ott maradt, fel van még az is jegyezve, hogy az ott maradtak egy 83 kilós vizát

és másfél kiló szárdellát fogyasztottak el. A távozó királyi biztos sem ment el

üres kézzel, mert a vármegye 592 forint 30 dénár érték ajándékot adott neki.

Ezzel a beiktatás költségei 1658 forint 50 dénárra rúgtak. (Évkönyv XXIII.

évf. 31. lap.)

Patachich Gábor kalocsai érseknek 1745 deczember 5-én bekövetkezett

halálával, közel másfél éven át üresen állott Bács vármegye fispáni széke.

Midn Mária Terézia királyn 1747 május 31-én gróf Csáky Miklós kalocsai ér-
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Ojjuqr sekel nevezte la Bács vármegye fispánjává éa midn errl a vármegye értesült,

uaa. szeptemb Baján tartott közgylésében elhatározta, hog] az iij
I

beiktatását, eldének Bzékfoglalójáfa ünnepélyesen fogja rendé ni

\ vármegj mar e közgylési meg lé 6 S i! Csupor Józs f

\ • M olozj [stván fjegyzi Tajnaj Sfihál] é Latinovits

táb il írákal kül It I' - ló lolatuk

jeléü il ajánljanak fel neki. A fispán beiktatására gróf Esterházy
fispáni küldték ki királyi biztosai, a ki a beiktatás napjául

>ber 8-ikál tzte ki. Az ünnepi lal lükséges élelmiszerek beszerzése

czéljából Pruzsinszky Ferencz fa lószedl és Baranya} Miklós esküdtet kül Iték

ki. míg a vármegye által felajánlott bal leket.- ló vásárlásával termes László

szolgabírót bízták meg.
Október 8-ikán fényes ünnepre ébredi Baja városa. Az elkelségek közül

a beiktatásra eljöttek: báró Orczy [stván, a bajai aradalom örökös ura, Kiss

n kanonok, Csernovich János alezredes, a futaki aradalom bir-

tokosa, Miskolczy [stván fjegyz, Tajnay Mihály, Latinovits Péter, Pavianovicb

Mihály táblabírák, azonkívül Pest, Baranya és Tolna vármegyék követei. A
díszrségei ez alkalommal 224 katona, 166 lovas és 20 nagyobbrészl kamarai
uradalmi pandúr alkol I a

A nemesség az alispán szállásán ö iilekezvén, Kereskényi György f-
szolgabíró vezetése alatt bandérium ment a fispánéri és a királyi biztosért.

A vármegye zászlajál Csejthey Antal tartotta, tle jobbra Vermes László szolga-

bíró, balra Baranvav Miklós haladt kivont karddal. A királyi biztost szállásáról

a ferenezrendek templomába kisérték, az ünnepélyes isteni tisztelel után pedig

kezdetéi vette a beiktató közgylés. Az alispán megnyitja a gj ülést, a vármegye
küldöttségekel választ, bogy a királyi biztosi és a szomszéd vármegyék követeil

meghívják a közgylésre. A mozsárdurrogatás közben belép királyi biztost

1 1 i Iri Boldizsár kalocsai éneklkanonok üdvözli. Ezután egy másik küldöttség

megy az új fispánért, a kit, megjelenvén, a királyi biztos ünnepi beszéd kíséretében

beiktatott méltóságába. Az új fispánt a vármegye közönsége m vében a fj cg >v.ö

üdvözli, majd felhangzik a közgylés tagjai ajkáról a lelkes vivát, melyet mozsár-

durrogatás és czigányzene követ. A közgylés után a fispán kíséretével isméi a

templomba megy hálaadó istenitiszteletre, melynek végével az egybegyltek

Ünnepi lakomához ülnek. Csak a harmadik napon, október 10-én értek véget

az ünnepségek, melyeknek költségei 1663 forint 41 1
, dénárra rúgtak. (Évkönyv

1907. évf. II. füzet.)

a tisztikar éB Az 171- dee/.embei' 1-én tartott vármegyei alakuló közgylésen báró
illetmény,-. Pejacsevi • választották alispánná, kinek távollétében, vagy akadá-

lyozása eseten Skvarics János fjegyzt bízták meg az alispáni teendkkel.

Az alispáni teendk szaporodásával szükséges volt az alispán állandó heh

sérl is gondoskodni, ezért az 1714 augusztus 25-én tartott közgylésen Urbanecz

Miit vast választották meg II. vagy helyettes alispánná. 1723-ban, költségkímélés

czéljából. beszüntették ugyan a II. alispáni állást és e teendk végzésével a f-
ot bízták meg. de már 1730-ban ismét rendszeresíteni kellett ezt az állást.

1716— 17-ben az I. alispán fizetése 400 frt, a fjegyzé 150 frt, a pénztár-

noké 300 frt volt. Az 1721-ik évi közgylés az I. alispán fizetését 600, a II.

vagy helyettes alispánét 250 frt-ban állapította meg. Az 1730 november 4-én

tartott közgylésen a fbb tiszti illetményeket a következleg rendezték : f-
ispán tiszteletdija : 1100 frt, I. alispán fizetése 600 frt, II. alispáné 200 frt, f-

zé 300 frt, ügyészé 100 frt. Mária Terézia uralkodása alatt a tiszti illet-

mények jelentékenyen emelkedtek. Az 1752-ben kelt királyi rendelet a fispán

íjat L500 frt-ban, az I. alispán illetményeit 600, a II. alispánét 300,

jegyzét 300, a fügyészét 200, a 3 szolgabíróét 200—200, a hat táblabíróét

150—150, a fpénztárosét 400, a forvosét 300 frt-ban állapította meg. 1768-ban

a fjegyz fizetése 400, a fügyészé 250, a forvosé 500 frtra emelkedik. Az 1 777

november 10-én Hadik András fispán elnöklete alatt tartott közgylésen

az I. alispán fizetését 700, a II. alispánét 300, a fjegyzét 500 és a fügyészét

300 frtban állapították meg. 1781-ben a II. alispán fizetése 350, a szolgabíráké

300 frtra emelkedik. 1716—17-ben a tiszti fizetésik 2422 frtra. 1727-ban 4ü00

frtra. 1768-ban a tiszti illetmények 5050 frtra, a szolgaszemélyzet fizetése

pedig 736 frtra rúgott.
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1768-ban a tisztikar létszáma a következ volt : fispán, els alispán,
másod alispán, hat táblabíró, egy fjegyz egy aljegyz, 3 fszolgabíró,
3 alszolgabiró, egy fpénztárnok, alpénztárnok, alügyész, 1 2 esküdt
és biztos, egy biztos, egy forvos. A szolgaszemélyzet pedig a következkbl
állolt : várnagy, sebész, másodsebész. 12 lovas pandúr, etry paiulúrvezet. 23
gyalogos pandúr, egy másodpandúr, egy portyázó, börtönr, hat pandúr a bör-
tönrízetre. ács és hóhér. (Évkönyv 1S92. évi. 144. 1.)

Az alispánok közül kiváló szerepet játszott e korban Zichy Ádám, a kit Auspánok.
1720-ban másod- vagy helyettes, 1721-ben, három jelölt közül, els alispánnak
választottak meg. 1723-ban újra els alispánná választották, egyúttal követül
küldték az országgylésre is. Követtársa Orbán Ferencz volt. a ki 1724-ben
lemondott e tisztségrl. Zichy utóda az alispánságban Radics János volt. a ki

1725-tl 1730-ig állott a vármegyei tisztikar élén. Az 172*—29-iki országgy-
lésen egyedül képviselte Bács vármegyét. Radics, a katholikus párt egyik osz-

lopos tagjaként szerepelt az országgylésen. Azon az emlékezetes ülésen, midn
a porták kiigazítása czéljából az országgylés tagjai közül bizottságot küldtek
ki. a melybe a protestáns vallású követeket is beleválasztották, midn ezek
vallási meggyzdésükre hivatkozva, megtagadták az elírt eskü letételét, a
katholikus rendek között nagy ingerültség támadt, ekkor Radics János volt a leg-

hangosabb, a ki azt kiáltotta, hogy a protestáns követeket ki kell dobni az alj-

lakon. Radics utódává 1730-ban Szentgyörgyvölgyi Csupor Ádámot választották,

kinek helyét 1734-ben, öt jelölt közül Tajnay Mihály foglalta el. Az 1740 novem-
ber 21 és 22-én Bácsban tartott közgylésen ismét Csupor Ádámot választották

alispánná. Az ahspánsága idejére esik a nemesi felkelsereg, úgyszintén az or-

szággylés által megajánlott katonaság kiállítása, melyek körül nagy tevékeny-
séget fejtett ki. Csupor Ádámot 1752-ben Tajnay Mihály váltotta fel, a kit

1759-ben Latinovits Péter követett. Az ahspánsága idejére esik a vármegyei
levéltár rendezése is. Midn Mária Terézia kormányának a figyelme a vármegyei
levéltárakra irányult s a levéltárak rendezése iránt 1752 április 28-án rende-
letet bocsátott ki, Bács vármegye is hozzáfogott levéltára rendezéséhez s az iratok

egybegyjtéséhez. Eddig az volt a szokás, hogy a hivatalos iratokat a tisztviselk

évenként, vagy bizonyos idszakonként, vagy pedig hivataloskodásuk megszn-
tével szolgáltatták be a vármegye levéltárába, de ennek nem tettek mindenkor
eleget. Latinovits alispán azonban bekívánta a tisztviselktl az iratokat.

Egyúttal kezdetét vette a levéltári iratok lajstromozása is, s miként a fispánnak
a helytartótanácshoz intézett jelentésébl értesülünk. 1774-ben az 1727-ig ter-

jed iratokat lajstromoztak. (Századok : 1903. 734.)

Latinovits helyét 1773-ban Lipkay Zsigmond foglalta el, a kit két ízben

választottak meg alispánná. Öt követte Kovács József, a ki 1786-ig viselte az

alispáni tisztséget, midn a vármegyei önkormányzat II. József németesít
törekvéseinek áldozatul esett.

1735-ben a vármegyét négy járásra osztották fel. 1768-ban azonban a Járási föio^z-

tiszavidéki járással együtt, csak hármat találunk. Az 1778 szeptember 26-án Székház."

Baján tartott közgylésben a vármegyének négy járásra való beosztását hatá-

rozták el. Ez a határozat még 1778-ban életbe lépett.

A vármegye székhelye e korban többnyire Baja volt. Még 1785-ben is

itt volt a vármegyei levéltár és a pénztár a ferenczrendek zárdájában. A vár-

> börtönei Bácsban voltak és itt tartották a vármegyei törvényszékeket.

1713-tól 1727-íl: a vármegye Baján Barics Mihály adószed házában tartotta

közgyléseit, a ki ezért utólag évenként 150 forintot követelt a vármegyétl
kárpótlás czímén.

Az 1723: 73. törvényczikk elrendelte, hogy minden vármegye, a inelynek még
nem volna székháza, tartozik ilyent építeni. Bácsvármegye már ebben az évben

foglalkozott egy új székház építésének ügyével, de az építend székház helyének

megválasztása évtizedekig tartó vitákra szolgáltatott alkalmat. A vármegye
közönsége végre Zombor mellett döntött, hol a székház czéljaira telket vásárolt

500 forintért. A székház tervei 1750-ben el is készültek, de a kivitel abba maradt,

mert Klobusiezky Ferencz érsek-fispán a megyeházat Baján vagy Bácsban

óhajtotta volna felépíttetni. Erre nézve 1758 január 27-én felterjesztést is in-

tézett a helytartótanácshoz. St mivel a megye székhelyének kérdése még fii

ben volt, Újvidék is lépéseket tett. hogy a székhely oda helyeztessék. V
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Bodrog váj inogj t böi bónofa

Zombor gyzött. Midn II. József a zombori ferenozrendüekel

feloszlattatta, a vármegye a rendházat bérbe vette s ettl kezdve a ferenczrend
.ii.l i kházul, míg végre 1804 L805-ig a vármegye Bzékháza

felépült,

\ vakori járványok következtében a vármegye aagj gondol fordított

a k. igyre, 173l-ben a fispán a vármegyének orvost ajánlott, 1753-baD

a vármegyei orvos meUetl egj sebészi és egj másodsebészi állás voll rendszeresítve.

\ 1740-ben kitöri pestis következtében Palánkán járványkórházai épí-

tettek, 1763 ban már gyógyszertár is volt a vármegye területén, ebben az év-

ben ugyanis Wüling Flórián gyógyszerészi állás elnyerése iráni folyamodott
a vármegyéhez.

M.irm i Ali- foglalta el Mária Terézia < trónt, mindenfell jelentkeztek ;i trónra

igényi tartók, Míg a bajor választófejédelem Bécsben igyekezett véli jogainak

érvónyl szerezni, az a lati II. Frigyes 1740-ik év szén betöri Sziléziaim, melyet.

kardcsapás nélkül hatalmába kerített.

MSg a bajor választófejedelem és a porosz király támadó fellépési' következ-

tében az örökös tartományok helyzete mindegyre válságosabbá lett, az

alatt az 1741-ik évi május 14-ére egybehívott pozsonyi országgy-
lésen is izgatott hangulat uralkodott. Az egybegylt rendek többsége kemény
szavakban fakadt ki a német tanácsosok, valamint az idegen furak ellen,

a délvidéki vármegyék sérelmei között pedig ott szerepelt állandóan a.

tiszai Eatárn idók ügye s a vármegye követei : Csupor Ádám és Tajnay Mihály
i
ív adut! követi utasításokban is els helyen szerepel a vármegyének az a

kívánsága, hogy a katonai helyek a megye hatósága alá helyeztessenek s az

ország területi épsége helyreállíttassék. A szeptember 11-én lefolyt jelenet

hatása alatt a rendek lelkesedéssel ajánlották fel ('•létüket és vérüket a szo-

rongatott királyn trónjának megmentésére.

Kiöteijes '' "dg a/- országgylés a kiállítandó katonaság fell tanácskozott, az alatt

.

"
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ll']k a királyn összehívta az 1715-ik évben megígért bizottságot, mely hívatva volt

a Határrvidék feloszlatása iránt elterjesztés! tenni. A bizottság, melynek el-

nöke Patachich Gábor kalocsai érsek volt, elterjesztésében határozottan
sürgeti a katonai helyek mielbbi polgárosítását, mert úgymond az elterjesztés

a jeleidegi helyzet elviselhetetlen. A vármegyék sérelmi feliratai is hangsúlyozzák,

hogy a szerb Határrvidék katonasága erszakkal bitorolja a legtermékenyebb
földeket, miáltal a vármegyei hatóságok alá rendelt polgári egyének ki vannak
zárva a földek élvezetébl s így a saját hónukban hazátlanná lett magyarok kény-
telenek kenyér után bolyongani a vidéken. Mind e bajokon kívül figyelembe
veend az is, hogy a katonai helyek valóságos fészkei a tolvajoknak, rablóknak
és mindenféle gonosztevknek. Egyszeren azért, mert a katonai . helységek
nem tartoznak a vármegyei hatóságok alá s ekként nem ellenrizhetk s a bn-
tettek nem büntethetk. St azt lehet tapasztalni, hogy a bntettek elköveté-

sében segédkezet nyújtanak. A terjedelmes földbirtokokon a határrvidéki
kapitányok és más tisztek gazdálkodnak, emiatt ezeknek a tekintélye nagyobb,
mint a földesuraké és a megyei hatóságé. Ök a katonai helységekben teljes

hatalommal rendelkeznek a polgári elem fölött, a népet mindenféle közmunkára
szorítják és felbátorítják néha a földesurak ellen is. Ha a határszéli szerb

katonaságtól okozott bajokat és károkat egybevetjük az hadiszolgálatukkal,

be kell vállam, hogy a puszta katonai néven kívül egyebet nem tudnak fel-

mutatni. Fegyverzetük fölötte hiányos, a katonai szabályokat és a fegyelmet
nem is ismerik ; és ha van is alkalom, hogy katonai szolgálatot teljesítsenek,

arra úgy kell ket kényszeríteni. Szóval — így végzdik a jelentés — a határ-

rvidéki katonaság ma már teljesen hasznavehetetlen.
E jelentés alapján keletkezett az 1741-ik évi XVIII. törvényezikk, mely

elrendeli, hogy a katonainak nevezett helyek, Bács-Bodrog, Csongrád és a többi

vármegyékben, a vármegyei törvényhatóságoknak visszaadassanak s alájok
rendeltessenek. (Zsilinszky Mihály : i. m. II. 6. lap.) Ez a törvény az ország te-

rületi épségének visszaállítását hatalmas lépéssel vitte elre, de végrehajtása

a bekövetkezett háborús idk miatt egy évtizednél tovább húzódott.
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István föherczeg. (Az ürsz. Képtárból.)

V. Ferdinánd. (Az Orsz. Képtárból.)
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Bács vármegye alig egy hónappal a szeptember Ll-én hozott országos Nemesi taike-

végzés után, október 10-én Baján gylt egybe, hogy a vármegye részérl adandó 168
"jV,

hadisegély ügyében határozzon. A közgylésen elhatározta a vármegye, hogy a
nemesség személyesen kel fel és száll táborba. A birtokos nemesség a személyes
felkelésen kívül minden nádori porta után egy-egy fegyveres lovas* állít ki

teljes felszereléssel, a saját költségén. Végül a vármegye közönsége -TI 1
/, nádori

portája után egyenkint 47a gyalogost állít ki. Ez az utóbbi határozat azonban
módosítást nyert. Miután ugyanis az országgylés a portális gyalogság számát
21.622 fben állapította meg, Báes vármegye 244 gyalogos katonát állított ki.

(Hadi tört. Közi. 1897. 213.)

A vármegyei felkelt nemesség tisztikara a következleg alakult meg :

kapitány : Csupor Ádám, hadnagy : Heyl Ignácz, zászlótartó : Pavianovics
Mihály ifj., biztos : Bogdányi Nándor megyei fbiztos. A megyei gyaloghad
tisztikarát pedig a következleg alakították meg : kapitány : id. Kereskényi
György szolgabíró, hadnagy : báró Bernyákovics Simon vármegyei csendbiztos,

szászlótartó : Gyárfás Ferencz megyei csendbiztos. A felkelt nemesség felsze-

relése és kiállítása 1741-ik év végén még nem volt készen s így a nemesség el-

indítása iránti intézkedések is késtek.

A vármegye ekkor sr összeköttetésben állott gróf Károlyi Sándorral,

a ki a tiszántúli felkelt nemesség szervezésével volt megbízva, a ki nagy buz-

galommal és odaadással teljesítette feladatát, a ki minden tekintetben kitn
szervez ernek bizonyult s a legnagyobb erélylyel vette kezébe a felkelés ügyét.

Károlyi Sándor és báró Haller Sámuel sürgetései következtében a vármegye
1742-ik év február elején Bajára tzte ki a gyülekezés helyét, de mivel a felsze-

relés igen lassan folyt, csak a június 21-én tartott megyegylésig készültek el

annyira, hogy elindításuk iránt intézkedni lehetett.

A felkelt nemesség végre június 2S-án gylt össze Baján, honnan az ünnepi
mise és a szabályszer hadiszemle után Pozsonyba indult. A vármegye nemessége
Bihar, Zaránd, Arad, Békés, Csanád és Csongrád vármegyék felkelt nemességé-

vel alkotott egy ezredet, melynek ezredesévé gróf Haller Istvánt, alezredesévé

Andrássy Mihályt, rnagyává Dráveczky Lászlót vagy Dobozy Mihályt je-

lölték ki. A tiszántúli ezred részt vett a sziléziai hadjáratban és hosszabb ideig

volt Morvában is állomáson, hol Dráveczky László parancsnoksága alatt Kremsir,

Olmütz és Hoff városoknál mködött, mely alkalommal számos poroszt ejtett

foglyul, majd a Prágánál kirohanó francziákat is visszaverte.

Az 1748-ig tartó örökösödési háború folyamán, Bács vármegye évrl-évre^
ÖI.ökösödési

kiállította az újonezokban és a gabonában reáes részt, mely áldozatok mind- háború

egyre súlyosabb teherrel sújtották a vármegye népét. A felkelt nemességen és

a portális gyalogosokon kívül, a határrök is részt vettek a sziléziai háborúban.

Mintegy 500 tiszai határr 1741-ben gróf Pálffy János seregében Fels-Ausz-
triában harczolt, de a legénység oly fegyelmezetlen volt, hogy gróf Kevenhüller

tábornok haza akarta ket kergetni. 1742-ben a tiszai határröket Vuics Arzén

és Sevics János alatt Morvaországba küldték, majd Olmützbe rendelték helyi

rségül.

1743-ban 1510 lovas és gyalogos határr, Vuics Arzén kapitány vezérlete

alatt, Bajorországba vonult. Engelshoffen tábornok ezenkívül még többek
között Szabadkáról 200 önkéntest Szlavóniába akart rendelni, de ezek a kivo-

nulás eltt fellázadtak. A Bajorországba küldött szerb határrök még
1745-ben sem tértek vissza. Ebbl a csapatból Freiburgnál 522 ember a francziák

fogságába került, honnan csak az udvari fkaditanács közbenjárására szabadul-

tak ki, midn a franczia foglyokkal kicserélték ket. (Hazánk. 1885. 148.)

1744 aug. 18-án Mária Terézia királyn újból fegyverbe szólította a vár-

megyét. A vármegye közönsége a szept. 2-án Baján tartott közgylésében tár-

gyalván a királyi leiratot, a személyes felkelés részére 25 lovast, ezenkívül minden
porta után egy-egy gyalogost, végül az uradalmak által kiállítandó 5.3 lovast

szavazott meg. Bár a vármegye még 1744 szept. 29-ére Bajára tzte ki a felkel

hadak gyülekezésének idpontját, csak 1745 nyarán keltek útra. A vármegyei

felkel had parancsnokává gróf Károlyi Ferencz altábornagy Szily Jánost,

kapitányává Csupor Jánost és hadnagyává ifj. Pavianovics Mihályt nevezte ki.

Ez a had, néhány havi táborozás után, nov. 20-ika táján tért vissza. A hazatért

csa] iátokat Szily János rnagy decz. 7-én Baján összpontosítván, az ez alka-
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lomra egybehívott közgylés eltt bemutatta a csapatok Lajstromát, hadiszerel-

vényeit és

\ mint kissé békésebb idk következtek, a vármegyénél isméi felszínre

került a katot Batáron idéktl való megszabadulás óhaja. Az L743 febr. 27 ón
Baján tartott közgyülósból felírtak a belj tartótanácshoz, kórvén, hogy most,

a békésebb idk beálltával, legalább a vármegye területének belsejében fekv
hél katonai sánczot, Szabadkát, Zombort, Póterváradot, Kovilt, Szenttamást.

Bres és Palánkát, melyek czéluknak most már dgj sem felelnek meg
többé s a kir. kincstárnak sincsenek hasznára, söl a kamarai alattvalóknak is

érdek kari és baji okoznak, Bács vármegye hatósága alá rendeljék, miként
c/i máraz 1741 : XVIII. törvényozikk is elrendelte. Eogj a vármegye kérelmének
nagyobb nyomatékol adjon, Miskolczy [stván Antal vármegyei fjegyzt l\>-

nyba és Bécsbe küldte.

Yuics kapitány kezdeményezésére ;i tiszai határrök márczius havában
ellenkez kérelmei adtak be az udvari Fi leshoz, melyben kiváltságos

helyzetük fenntartását és a Magvaroi lm aló bekebelezés tervének elejtését

kérik. E folyamodványban a többek között azt a kívánságukat is hangsúlyozzák,
hogy újjászerveztessenek s az errl bzóIó legfelsbb elhatározásról, még mieltt

április havában Morvaországba indulnának, értesíttessenek. Mária Terézia
királyn e kényes helyzetben kitér választ adott a kérvényezknek, azt felelvén

nekik, hogy a helyes berendezés a királyn gondját képezi s erre nézve az udvari
fhaditanáes véleményét is meg fogja hallgatni. Idközben azonban a szabadkai

katholikus vallásu határröknek sikerült a görög-keleti határrök ellenében a

katonai szervezet megszüntetéséi kieszközölni. 1743 márczius 26-án a kincstár
váTMokpotgá- a szabadkaiakkal megkötötte a szerzdést, melynek értelmében Szabadka ezentúl

S ,-nt Maria néven, szabadalmazott mezvárossá lett. A szerzdés április 23-án
királyi jóváhagyási nyervén, május 7-én a szabadalomlevelet is kiállítoták.

Szabadka polgárosításával eltérbe lépett hovatartózandóságának kérdése is.

Miskolczy fjegyz fellépése következtében, az 1743 szept. 17-én kelt legfelsbb
elhatározással, Szabadkát Bácsba kebelezték be. noha Csongrád vármegye
mindent elkövetett, hogy odacsatolják.

Ezzel megtörtént az els lépés a tiszai Határrvidék feloszlatására. A fárad-

hatatlan Miskolczy fjegyzt június 8-án ismét Pozsonyban találjuk, honnan
Bécsbe ment. A királynhöz is adott be kérvényt, a kanczellária útján is folya-

modott, st a horvát bánnál is tisztelgett. Itt tudta meg, hogy a királyn Péter-

váradot s az ezzel szemben fekv Pétervárad-Sincz mezvárost és Titelt, továbbra
is katonai igazgatás alatt kívánja tartani, a királyn figyelme különösen Titelre

irányult, melyet meg akart ersíteni, hogy Péterváraddal együtt, a törökök ellen

elrsül szolgáljon.

Szabadka polgárosítása után gróf Pálffy tábornok már május havában
hazaküldte a szabadkai határröket, a kiket a többi határröktl elkülönített.

A papjaiktól és tisztjeiktl felbújtatott szerb katonaság azonban nem akart az

újonnan alakult városi hatóságnak engedelmeskedni. Esztendkön át tartott a vi-

szály, míg végre 1746-ban azok a kik továbbra is katonák akartak maradni, elköl-

tözködtek Szabadkáról. (Iványi. A Tiszai Határrvidék. Hazánk 1885.202—206.)

A tiszai Határrvidék feloszlatását kimondó törvény kihirdetésekor Zom-
iii is nagy izgatottság volt észlelhet. A törvény azonnali végrehajtása esetén

Zombor jobbágyközség lett volna, melynek a katonáskodáshoz és a szabad
élethez szokott lakosai irtóztak a jobbágyi terhektl. Ezért sokan elköltöztek

és némelyek Futakon, mások Mitroviczán és Zsablyán telepedtek le. 1745-ben
a zomboriak közgylést tartván, kimondották, hogy jobbágyi igába nem hajtják

magukat. Küldöttséget választottak tehát, mely Parchetich Nicola vezetése

alatt átnyújtotta kérvényüket a királynnek. E kérvényben Zombor lakosai

régi kiváltságaik fenntartását kérték, mert különben szétmennek s otthagyják

a várost. Idközben azonban Zombort és Palánkát szintén átadták a vármegyé-
nek. Zombor átadása 1745. év október végével történt. Ezzel a vármegye kiterjesz-

hatóságát Zomborra is, de a város lakossága ellentállott, kivéve a fels-

városiakat, a kik elfogadták a jobbágyi sorsot, miért is a város többi lakosa

parasztoknak nevezte el ket. A bécsi kiküldöttek azonban végre is sikert értek

el. Mária Terézia 1749 február 17-én Zombort a szabad királyi városok jogaival

ruházta fel, s a város részére czímeres pecsétet adományozott.
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Ezzel a város szabadsága biztosítva volt ugyan, de most meg újabb terhek
nehezedtek a lakosságra, a mennyiben a város a szabadalmakért járó 150.000
forintot nem tudván lefizetni, gróf Batthyányi Józseftói kért kölcsön pi

zálogul a Felsvárost kötvén le. Batthyány átvévén a Felsvárosi, azt teljesen

jobbágyközségként kezelte. E miatt azonban gyakoriak voltak a súrlódás
lakosok és az uradalmi tisztek között. Végre sikerült a zomboriaknak Ealastól
60.000 frt. kölcsönt kapni, mire Batthyány Józsefet kifizették, pandúrjail el-

kergették, a nép pedig örömújjongva járta be a várost, hirdetvén a felszaba-

dulást. (Évkönyv XIII. évf. II.)

174:5-ban már Pétervárad-Sáncz lakossága is mozogni kezdett és szintén

folyamodott felszabadításáért. Kérelmüket siker koronázta. Mária Terézia
1748 február 1-én a várost a szabad királyi városok kiváltságaival ruha
fel, egyúttal a város nevét Újvidékre (az oklevél szerint : Uj-Vidégh) vál-

toztatta.

Az 1745 július 1-én kelt királyi leirattal csak Szabadka, más néven Szent- A lft4rörSJ
Mária. Zombor, Bresztovácz és Palánka katonai helyeknek a bekebelezéséi " "

sa.

z

rendelték el. a tiszai Határrvidék végleges feloszlatása azonban csak 1750—51-

ben következett be. A királyntl kiküldött bizottság gróf Grassalkovieh Antal
elnöklete alatt 1750. év szén kezdts meg mködését. Titelbl kiindulva, Zentán
át Szegedig sorra járta a Határrvidékhez tartozó községeket, a hol mindenfelé
kitör örömmel fogadta a vármegye közönsége, mert úgy tekintették, mint az
ország felszabadítóját, a katonai hatóságok uralma alól. De a határrvidéki
szerbek annál féltékenyebb szemmel nézték a bizottság mködését. Az 1750
augusztus 15-én kibocsátott leiratra, mely az összes még meglév tiszai és marosi
sánczok megszüntetését elrendelte, a szerb metropolita ésSevics rnagy, a szerb

katonaság nevében felszólaltak és kifogásaikat írásban adták be a fhadita-
nácshoz. Mária Terézia királyn azonban fenntartotta rendeletét, a Duna-Tisza
szögén öt helységet kivévén a polgárosítás alól, szabad választására hagyván
a határröknek, hogy az új Határrvidékre akarnak-e költözni, vagy pedig
polgári alattvalókká akarnak-e lenni. Az átköltözés napjául 1751 április 1-ét

tzte ki.

,
De Mária Terézia még tovább ment a határröknek adandó kedvezmé-

nyekben. 1751 márczius 1-én a tiszai Határrvidék tisztjeit magyar nemességre
emelte, ugyanez évi június 28-án pedig Martónos, Ókanizsa, Zenta, Ada, Mohol,
Petrovoszello, Óbecse, Szenttamás, Bácsföldvár. Turia községek lakosságának
szabadalomlevelet adott, melyben a helységekhez tartozó földterületeket, az

akkori lakosságnak, bizonyos szolgálmányok teljesítése mellett, örök idre
használatul adta. E szabadalomlevél következtében e helységek együttvéve
a szabadalmazott tiszai kamarai területté alakultak, mibl 1791-ben a tiszai

Koronakerület alakult. 175S-ban pedig az akkori tiszai Koronakerületben lakó

minden egyes volt határrvidéki tisztnek rangjához mérten földbirtokot ado-
mányozott, mely földterületeket már 1751 óta haszonélvezték.

A tiszai Határrvidék bekebelezése fölötti viták jó alkalmul szolgáltak Határperek.

Csongrád vármegyének, hogy Bács vármegyétl Zentát, Martonost és Kani
visszaperelje. Csongrád vármegye nem sajnálva költséget és fáradságot, nagy
buzgalommal kutatta össze az idevonatkozó bizonylatokat az ország különféle

hiteles helyi levéltáraiból. Legtöbb fáradságot fejtett ki Csongrád vármeg37e :

Szabadka város és Madaras puszta visszaszerzése körül. Még 1744-ben felírt

a kormányhoz, hogy ezek Csongrád vármegyéhez csatoltassanak, mert hajda-

nában is ide tartoztak. St Bécsbe menesztend küldöttségeket is választott.

Különösen Marsovszky Sándor, Csongrád vármegye fjegyzje fáradozott sokat

ebben az ügyijén ; még vesztegetéstl sem riadt vissza. De mindez mitsem
használt, mert Szabadkát, mint láttuk, Bácsba kebelezték. (Zsilinszky Mihály
i. m. II. 10.) Csongrád vármegye azonban nem nyugodott bele, hanem báró
Zaylioz, gróf Károlyi Ferenczhez, st a váczi püspökhöz is folyamodott párt-

fogásért. Egy pillanatra úgy látszott, mintha fáradozásait siker koronázná.

mert a nádor Szabadka, valamint a hozzátartozó Madaras. Tavankút, Sebes-

tyénháza nev pusztáknak, valamint Krösegyháza helységnek Csongrád vár-

megyéhez való tartozása ügyében 1746 augusztus 22-ére Pozsonvba kitzte a

tárgyalás határnapját. De Bács vármegye vonakodása következtében a tárgya-

lást november 14-ére halasztották el
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1749-ben is folyik a küzdelem a két törvényhatóság között egyes
olá i érdekében Csak L760 ben éri végei a tárgyalás, midn

.i tiszai S í. önállósága megsznt s a voll határrvidék] községeket

ba kebelezték.

Csongrád vármegye azonban még ekkor Bem nyugodott meg. 1760-ban
családi szerzdésekkel és más magánjogi okiratokkal támogatott kérvényt nyuj-
totl be a nádorhoz, melyben kimutatta, bog] Szabadka Mátyás királynak

1464-ben U« i
t adománylevelében Csongrád vármegyéhez tartozónak m latik

- bgj L504-ben és L511 ben is Csongrádhoz számították; hasonlóképen kimu-
hogj Zenta, Martonos és Kanizsa mindenkor Csongrádhoz tartoztak, A/.

iTtii évi országgylésre küldött követeit ie oda uta ította, bogy országos bizott-

kiküldésél kérjék, mely megvizsgálná, melyik helységek tartoztak egykor
Csongrád vármegye területéhez (Zsilinszky Mihály i. m. II. 10.)

Bács vármegye viszont Szent-Péter ós Eorgos pusztákra tartott igényi ós

azzal érvelt, hogj mi km' 1760-bena Határon idéket feloszlatták, Horgos és Szent-

Péter oem tartoztak Csongrádhoz. Ezl azzal igazolta, hogy mikor a Kárász
család Horgost megszerezte, az átvételnél Bács és oem Csongrád vármegye
tisztviseli jártak el. Csongrád ekkor grói (bassalkovich Antal kamarai elnökhöz
fordult közbenjárásért. A kormány, méltányolván Csongrád jogait, 1763-ban
eltiltotta Bács vármegyét attól, bogy Horgos és Szent-Péter pusztákon törvény-
batósági jogot gyakoroljon. (Zsilinszky i. m. II. 38.)

A/. 1751. évi országgylésre, mivel még ekkor a Határrvidék feloszlatva

nem Lett, a vármegye flejj a tiszai llaiamr\ i< lékek végleges feloszlatása iránt

tett >üii_r < 1 1
> elti rjesztést, ezenkívül még számos más sérelemmel ós kívánsággal

járult az országgylés elé. K/.ek iV'»l >l> pontokban a következük : I. A királyi hely-

tartótanács által 1715-ben megyére. G nádori porta i rejéig kivetett adó-

többlet töröltessék. 2. A postamesteri állások a vármegyében a magyaroknak
adományoztassanak s ne a görögkeleti szerbeknek, a kik, mint az 1735. évi

lázadás alkalmával is láttuk, megbízhatatlanok. 3. Bács vármegye igazságszol-

gáltatás tekintetében a dunáninneni kerülethez, adóügyben pedig a budai bizott-

sághoz csatoltassék. I. A vármegye állandó sérelme, hogy az újvidéki görög nem
egyesült püspök a i losabb családokból nevez ki lelkészt, egy községben sok-

szor négyet is. és ezek mind adómentesek, mi által az adózó nép terhe egyre

Bülyosodik. 5. Zombor. mely rabló gonosztevk ffészke. ne czikkelyczl essék be
- szabad királyi városok sorába. (Valószínleg azért, mert a város állhatatosan
ellentállott Bács vármegye abbeli törekvéseinek, hogy jobbágyhelység legyen.)

6. A tiszáninneni határrvidéki helyek végre is, a többi kamarai helységek min-
tájára, a vármegye hatósága alá helyeztessenek. 7. Végre a vármegye panaszt
emel a hadibiztosok ellen, s indítványozza, hogy mivel a hadibiztosság közegei

a vármegyének nincsenek segítségére, azoknak fizetésével a lakosság ne terhel-

tessék, hanem ez állások inkább be se töltessenek, mert a vármegye ezeket a
dolgokat inkább maga elvégzi s ha mégis meghagyatnának, úgy fizessék ket a
hadi adóból. (Gravamina et postulata. J. Comitatus Bachiensis 1751. Várm.
Levéltár.)

E sérelmek és kívánságok közül azokat, a melyek a Határrvidék feloszlatá-

sára vonatkoznak, még ebben az évben orvosolták, a szabad királyi városok
beczikkelyezését azonban Bács vármegye sem tudta megakadályozni. Az ország-
gylés eleinte hevesen ellenezte Zombor és Üjvidék szabad királyi városok be-

czikkelyezését. A vármegyei követek veszélyt láttak a szabad királyi városok
követeinek szaporodásában, mert attól tartottak, hogy ezáltal az udvari párt

túlsúlyra vergdik az országgylésen, másrészt attól is féltek, hogy a nem kivált-

ságos osztályok adózási terhe növekedni fog, mert a szabad királyi városi jog
felmentette az illetket a fuvar és az elfogat tartozása alól. Csak hosszas vita
után, augusztus 26-án nyugodtak bele a rendek Szabadka és Újvidék városok
beczikkelyezésébe. (Mülenn. Tört. VIII. 284.)

M íg az országgylés folyamán. 1751 június 28-án, Zenta város is kiváltság-

helységek, levelet nyert Mária Teréziától, ezenkívül országos és hetivásár tartására kapott
jogot. E kiváltságlevelet Bács vármegye az október 5-én ósziváczon tartott köz-
gylésében hirdettette ki.

1774 augusztus 1-én Mária Terézia királyn, az egykori tiszai Határrvidékhez
tartozó Csurog, Goszpodincze, Szent-Iván, Felskovii, Alsókovil, Káty hely-
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ségek részére is állított ki szabadalomlevelét, melynek czélja volt, az utóbb e

helységekbe letelepedett kath. vallású lakosság eljogait az ottani görög keleti

szerbekkel egyenlvé tenni.

1779 január 22-én Mária Terézia királyn Szent-Mária kamarai mezv;
szabad királyi városi jogokkal ruházta fel. Ezzel a városnak 1764 óta táplált

óhaja ment teljesedésbe. Mária Terézia királyn ezenkívül megengedte, hogy a

város a jövben Mária-Terézianopohs nevet vegyen fel, melyet 1845-ig megtartói t

.

Míg a hétéves háborúban a vármegye fegyverforgató népe távol idegenben

vérzett, a vármegye óriási áldozatokat hozott a hadisegély és a katonaság eltar-

tásához szükséges termény-járandóságok kiállítása érdekében. 1759-ben a hely-

tartótanács is elismerte a vármegye áldozatkészségét és buzgalmát, ellenben

kifogásokat tett Zombor és Újvidék városok eljárása miatt. A vármegye a távolból

is élénk figyelemmel kísérte a harcztér eseményeit, a melyekrl a helytartótanács

útján értesült. 1759-ben vármegyeszerte megiüték Drezda város visszavételét

és Daun tábornok maxeni gyzelmét, a midn Fink porosz tábornokot 11,000

emberével fegyverlerakásra kényszerítette. Hasonlóképen megünnepelték 1760-ban

Laudon tábornok landeshuti gyzelmét is. (Várni. Levélt.)

Mária Terézia királyn törekvése oda irányult, hogy a korona és a nemzet

közötti kapcsolatot szorosabbá fzze. Fleg ebbl a czélzatból alapította

1760-ban a magyar nemes testrséget, melynek felállítási költségeihez Bács vár-

megye 2000, Zombor 100 és Újvidék 200 forintot ajánlottak fel. Az újonnan fel-

állított testrségbe leend felvételre Bács vármegye a maga részérl Boczó
Dáméit hozta javaslatba. (Haditört. Közi. 1895. 526. lap.)

Mikor Szabadkát 1745-ben Bács vármegyéhez csatolták, a változott viszo-

nyokkal megbarátkozni nem tudó 29S szerb család a katonai élet folytatása

mellett nyilatkozott. Ezeket Mosorinba telepítették le, az egyedüli kamarai

helységbe, mely a tiszai Határrvidékbe beékelve, ennek folytonosságát meg-
szakította. Mivel azonban idközben a jelentkez családok száma a 316-ot meg-

haladta, a Határrvidék feloszlatására kiküldött bizottság ezeket Mosorin hely-

ségen kívül, Gardinovácz és Kovil kamarai falvakba szándékozott letelepíteni.

E családok 1746 nyarán és szén a részükre kijelölt falvakba le is telepedtek.

Mivel a külügyi viszonyok egyre kedveztlenebbé váltak, 1750-ben az ifd-

vari fhaditanács, az ország folyami hajóhadának a kor újabb követelményeinek

megfelel átalakítását határozta el. E végbl Komárom, Gyr és Esztergom
vidékérl a sajkásokat a Duna, a Tisza és a római sánczok által alkotott három-
szögbe kívánták letelepíteni. E terjedelmes földterület a sajkások között lett

volna szétosztandó, s az a dunai Határrvidékhez csatoltatott volna. A saj-

kások számára 1750-ben Titel, Lok, Mosorin, Gardinovácz, Villova és Zsablya

helységeket jelölték ki, s az átköltözés határnapjául 1751 április elsejét tzték ki.

Ezzel azonban a szervezés munkája megakadt. A kijelölt községek lakosai ugyanis

nem sok kedvet mutattak a katonáskodáshoz ; a gyri, esztergomi és a komá-
romi sajkások pedig nem akartak átköltözködni, minek következtében azután

1752 márczius 17-én kelt határozattal e helységeket egyelre a megyei és a ka-

marai hatóságok alá rendelték.

1763. év folyamán, a külviszonyok kedveztlenebbé váltával, a kormány
az ország déli és keleti határait új Határrvidékekkel akarván megvédeni, ebben

az évben ismét hozzáfogtak a Sajkáskerület szervezéséhez. Még 1763-ban össze-

írták e hat helység férfilakosságát. Mivel azonban az összes férfilakosság száma

beleszámítva az ifjakat, a gyermekeket és a fegyveres szolgálatra alkalmatla-

nokat, csak 1679-re rúgott, egyelre négy zászlóalj felállítását tervezték. A kamara

tehát átadta a fenti helységeket a katonai hatóságoknak, mely még ebben az

évben felállította a titeli sajkás zászlóaljat. Ez egyelre három századból állott

és els parancsnokává Stanisavljevics Tivadart nevezték ki, és közvetetlenül a

péterváradi parancsnok alá rendelték. Mária Terézia királyn azonban kevésnek

találván a három századot s a sajkás zászlóalj létszámát 1112 fre emelte fel, s e

végbl a helytartótanács még öt helységet csatolt a Sajkáskerülethez, neveze-

tesen Szent-Ivánt, Goszpodinczét, Csurogot, Fels- és Alsó-Kovilt .
(Millenn. Tört.

VIII. 304. Horváth Mihály : Magyarorsz. Tört. VII. 320. Évkönyv. 188S. évi.

17. lap.) Az ekként megalakított 'titeli Sajkáskerülethez késbb, 1800-ban, még
Gyurgyevo, 1801-ben Nádaly helységeket csatolták, úgy hogy a sajkásoknak 14

helységük volt, melyek csak 1873-ban kerültek vissza Bács vármegyéhez.

A Sajkás-
kerület

szervezése.
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Mária l.i./i.i királyn élete végszakában még egyszer hadba szólította a
.i rfogható férfilakosságát, Mivel az országgylés nem \<>\\ együtt,

az újonozokal a vármegyék szavazták meg, Báoe vármegye 300ujonozo1 ajánlott

fel, Szabadka város pedig 100 loval éa 5000 aranyat, A vármegye K i is állította a

megajánlót1 újonozokat, de kardébre nem kerüli a dolog, meri a királyn
ITT;' május 13-án Tesohenben békél kötötl Nagj Frigyessel, (Századok
IsT^

Mária Ci rézia uralkodásának kezdetéi) a mai vármegye területének jó része

lakatlan volt. A szatmári békekötés után már megindult a telepítés. <o>pí Csák;
linic kalocsai érsek már 1712 után megkezdi jószágainak betelepítéséi és maga
a kincstár és az egyes földesurak is arra törekedtek, bgj minél több munkás
kezel nyerjenek meg a parlagon bever földbirtokok gyümölcsözvé tételére,

\ \\ III. század els felében a né] Magyarországon még igen hul-

lámzó volt, II. i a bevándorlók az egyes elhagyotl helyekre le is telepedtek, mi-

helyt alkalmasabb helyei találtak, azonnal elhagyták gunyhóikat. A földesurak

i katonaság elnyomásától való félelem, a nagy adóteher, a vallásüldözések,

mind lényegesen hozzájárultak a népiség ide-oda költözködéséhez. De voll

valami, a mi legfképpen vonzotta á népei a mai Mais Bodrog vármegye terü-

letére. Ez a bácskai föld volt, a maga kimeríthetetlen erejével és kiaknázhalatlan
i termképességével. Es az ország egyik legtermékenyebb vidékének

földje, szinte századokon át, míveletlenül. parlagon hevert. Voltak vidékek,

na Iveknek földjei a mohácsi vész óta nem érintette ekevas, a hol mérföldeket

ellepett a katonaf, a királygyertya és a kutyatej. Ebben az óriási míveletlen

ti ihletben látja mindenki a jöv gazdagságának biztosítékát. Ezt szállják meg a

szerb katonák, erre teszi rá a kezét a kamara, erre keres adományt a nemes, itt

foglal magának területet a középkori földesúr ivadéka, ide menekül a szökött

jobbágy, ide költözködik a külföld vállalkozó szellem parasztsága.

A földesurak, fleg a kamara, tárt karokkal várják a munkás-kezeket, nem
nagyon válogatnak bennük, nem is kérdik, ki. honnan jött, fdolog, hogy kozzá-

assanak a parlagon maradt területek kiaknázásához.

Az 1715— 1720. évi összeírásokból már láttuk, hogy a vármegye népessége
ekkor túlnyomólag szerbekbl állott. A XVIII. század harmadik évtizedétl
kezdve azonban mindegyre több magyar, német, tót és kisorosz kezd betelepülni.

A magyarok betelepedése eleintén a kincstári birtokokra terjedt ki. Gombos
Gábor, a bácsi kincstári jószágok igazgatója, 1731 április 28-án Jankovácz
kamarai pusztát engedte át a beköltöz magj^ar lakosságnak. 1748-ban Tolna,

Baranya. V< szprém és Somogy vármegyék szabad költözködési joggal felruházott

lakosai Losonczj Józsefei küldték Redl Ferencz kamarai jószágigazgatóhoz,

hogy néhány kincstári pusztán letelepedhessenek. A kamarai jószágigazgatóság

Páka, Merkopnya, Sterbácz és Bezdán nev pusztákat jelölte ki számukra lete-

lepedési helyül.

A telepítések 1748-tól kezdve, midn Grassalkovich Antal foglalta el a
kamarai elnökséget, mindegyre nagyobb mérvet öltöttek. Grassalkovich, fel-

ismerve a telepítések nagy jelentségét s horderejét, lehetleg megkönnyíteni
igyekezett azt. 1750-ben Topolya puszta 1752-ben az j-Doroszló határában

Z '. és Klisza nev puszták benépesítése iránt intézkedik. 1751-ben

Kupuszina helységbe 150 magyar vagy tót katholikus családot akart telepíteni.

1752 plyára akartak magyarokat telepítem. 1753-ban Bogojeva szerb

lakosait át akarta telepítem Parabutyra, s helyettük németeket akart behozni,

de mivel elegend német család nem jelentkezett, a terv abban maradt.
1753-ban a mai gombosi alsó szlk helyén magyarok kezdtek letelepedni s tele-

püket Üj-Karavukovának nevezték el. 1764-ben j-Karavukovára németeket
telepítettek Köln, Frankfurt, Ulm és Schweinfurt vidékérl ; de az új telepesek

nem tudván a magyarokkal megférni, 1770-ben ezért s az árvizek miatt is Kara-
vukovára hurezolkodtak át, míg a magyarok Bogojevára költöztek, hol 1772-ben

101 magyar család lakott, 1783-ban pedig már 817 lélek.

Hasú magvarok telepedtek le még a következ helységekbe ;

Kula (1749), Kanizsa 1750—*56 között, Nemes-Müitics (1752), Zenta (1755),

Bátmonostor (1760), Acla (1760), Becse (1767), Petrovoszello (1767). Református
vallású magyarok költöztek be Feketehegy, Piros, ómoravicza és Pacsér

helységekbe ; ezeknek a beköltözködése azonban már az 1782—86. évekre esik.



Bács-Bodrog varmegye története. 173

Az egykori tiszai Határrvidéken, vagyis a késbbi bács-tiszai Korona-
területen, a szerb népesség lassankint megfogyott, mert nem tudott a föld-

miveléssel és az egy helyben lakással megbarátkozni. A tiszai Határrvidék
feloszlatása után a szerbek tömegesen elhagyták a Tisza mellékét s részben a

titeli Sajkáskerületbe, részben a Temesközbe, st számosan Oroszországba
vándoroltak ki. Az 1770— 74 közötti években Magyarkanizsa, öbecse, Zenta,
Túrja, Martonos, Ada, Mohol, Péterréve, Szenttamás és Tiszaföldvár helysé-

gekbe katholikus vallású magyarok is költöztek a Felvidékrl és a Jászkún kerü-
letbl, miáltal a katholikus és a görögkeleti vallású lakosság aránya csaknem
egyenl lett.

Magvarkanizsára, melyet 1694—9-ben szerbek szállottak meg, a magyarok
1750—53-ban kezdtek települni és 1777-ben a magyarság már túlnyomó volt.

Zentára is magyarok és tót családok telepedtek. A magyarok Jászberénv vidé-
kérl és Heves vármegyébl, a tótok Bars és Hont vármegyékbl költöztek oda.
Péterrévén már 1767-ben- találunk magyarokat, a zömük azonban csak az
177:2—73. években telepedett le ott. Ada lakosai 1760-ban telepedtek le a Jász-
ságból, Heves, Nógrád és Hont vármegyékbl ; az utóbbi vármegyébl néhány
tót család is költözött Adára.

Mária Terézia királyn, hogy az ország népessége szaporodjék, még a
hétéves háború alatt, 1762-ben rendeletet bocsátott ki, melyben meghagyja,
hogy azokon a tájakon, a hol puszta földek találhatók, a földesurak telepi

köteleztessenek. A jó példa ezéljából a kamara hat kamarai puszta betelepi

tervezte. Cothmann udvari kamarai tanácsos Kovács niérnök társaságában
bejárta Bács vármegye területén a kamarai pusztákat. Körútja alkalmával els
ízben Apatinba jött, melyet Grassalkovich 1750-ben németekkel telepített be

;

inuen kiindulva a következ telepeket látogatta meg : j-Filipova, melyet néme-
tekkel telepítettek meg. Bezdán, hova 1742-ben csupa magyar és szláv családok
telepedtek. Csatalja, a bácsi kamarai terület legrégibb gyarmata. Dautova.
hova 1762-ben 109 felsmagyarországi magyar kath. család telepedett. Do-
roszló, hova 1757-ben magyarok telepedtek. Hódság, hova 1760táján németek köl-

töztek. Bukin, hova 1749-ben szintén németek telepedtek. j-Karavukova.
hova 1753-ban magyarok telepedtek le. Csonoplya magyarok és kath. vallású

szerbek telepe. Veprovácz, melyet 1760-ban magyarok és tótok alapítottak.

Nemes-Militics, hol 100-nál több házban magyar nemesek laktak. Keresztúr,

melyet kisoroszokkal telepítettek. Sztapár, melyet 1750-ben szerbek alapítottak.

Kupuszina, melyet 1752-ben magyarok és sokaczok telepítettek. A régi szerb

helységek közül Cothmann meglátogatta Priglevicza-Szent-Iván, Béreg, Pa-
lánka, Bukin, Ó-Karavukova és Bresztovácz helységeket.

Cothmann jelentésére Mária Terézia 1764 június 2S-án kelt elhatározásával,

a Bács-Bodrog vármegyében fekv kamarai területeknek németekkel leend
betelepítését rendelte el. A németek els telepe Csatalja volt, mely 1729—36-ban
már faluként szerepel. Az els német telepek közé tartozik Pétervárad-Sánez
(Újvidék), Hódság, Kollut, Palánka. Gajdobra. Apatin és Szent-Iván. Mária

Terézia a hétéves háború befejezése után (1763), seregének egy részét elbocsátván,

a volt katonák közül, továbbá Elzászból és Lot balingáiból igyekezett új tele-

peseket toborozni. A telepítés már 1763. év elején teljes ervel vette kezdetét.

1763 január 1-tl július 15-ig 1428 embert telepítettek le Bácskában, a kik legin-

kább Morva- és Csehországból és a közép Német birodalomból származtak. A
telepítéssel Stredula Henriket bízták meg, ki mellett Modefeld József mkö-
dött. Ennek feladata fleg a selyemteiyésztés meghonosítására irányult.

1763-tól 1768-ig a következ helyeket telepítették be : Kernyáját és Kru-
sevlyát Pest, Fehér és Tolna vármegyékbl és a Kunságból származó magya-
rokkal és Ungból való németekkel. Gákovát Csehországból, Ausztriából és a

német birodalomból származó németekkel. Szent-Ivánt, Doroszlót, Filipovát.

Veprováczot, Kolluthot hazaeresztett katonákkal és birodalmi németekkel.

Bezdánt csehekkel és morvákkal. Kupuszinát elbocsátott katonákkal. Hód-
ságot, Gajdobrát lotharingiaiakkal s néhány franczia családdal. Bukint, Üj-

palánkát és Apatint birodalmi németekkel és lotharingiaiakkal.

A tótok betelepítése 1740—44-ben vette kezdetét, midn Csernovits

Mihály, a gróf Cavriani-féle futaki uradalmat vette bérbe. A bérszerzdés egyik

lényeges feltétele volt, hogy a bérl az egész földterületet rníveh s így, ha kell,



az egész hiányzó munkaeri telepítés útján is elteremteni tartozik. Csernovits,

látva, hogy a közeli Bzerb falvak lakossága a munkától idegenkedik, Lutheránus

vallású tótokai telepíteti Fels-Magyarországból Petrováozra, Kiszáosra, Glo
Esánba és más helyekre. Késbb 1766 68 ban, Bácsújfalura s 1780 86 közötl

Pivniczára és Bajára is telepedtek tótok. E helységekben alakultak az els
ágostai evangélikus vallású hitközségek, A letelepüli tótok egyideig oem voltak

ezve, - bár egyházi tekintetben a futaki plébános gondozása alá tartoztak,

állhatatosan megmaradtak hitükben

Midn a futaki uradalom gróf Eadik András birtokába került, a tótokai

vallásgyakorlataikban többé senki sem háborgatta. Sl Hadik András jelen-

tékenyen támogatta ket. Ezenkívül Szabadkán is telepedtek le tótok, a kik

oda egész nyáron ál Liptó, \r\ a ós Turóez vármegyékbl jártak mezei munkára
s nem volt ritka dohig, hogy közülök egy-kett otl telepedet! meg. Szaba lka

lakossága a folytonos betelepülések következtében mindegyre emelkedett és

L780-ban már 18.730, L787-ben 20.708 lakosa volt.

II. József trónraléptével a telepítés új lendületei nyert. II. József, a ki

még trónörökös korában, 1768 ban beutazta a vármegyét, sajál szemeive] gy-
zdhetetl meg, milj sok terülel hever még parlagon. Ennek következtében nem
csak mini földesúr szándékozott a puszta területeket benépesíteni, nemcsak a
népesség számát igyekezett szaporítani, hanem a mveltséget, az okszer, czél-

tmlatos gazdálkodást igyekezet! emelni. E czélhól különösen a felsrajnai kerü-

letbl igyekezet! gyarmatosokai hozatni, meri e vidék a német földmívelk
szorgalmáról volt híres; tette ezt fképen azért is, miként Szifmay is mondja,
hogy a magyarokat a belterjesebb gazdálkodásra szoktassa.

De bármily nagy buzgalommal indult is meg az új gyarmatosítás, annak
endkívül sok nehézséggel kellett megküzdenie. II. József, hogyanéinetek kedvet

kapjanak a bevándorlásra, L782 szeptember 21-én Frankfurtban kihirdetett

pátensében, a beköltözködö gyarmatosoknak a következ kiváltságokat he-

lyezte kilátásba : Teljes vallásszabadságot. Minden családnak új házat és kertet.

Minden földnúvel család elegend földet s rétet, úgyszintén igavonó és tenyész-

állatokat, házieszközöket kap ajándékba. Az iparosok házi szerszámokat kapnak
és a mesterségük folytatására szükséges eszközök beszerzésére 50 renusi forintot.

A családból a legidsebb fiú katonamentes. Minden család Bécsbl az új tele-

pülési helységbe a kincstár költségén utazik s addig kap ellátást, míg abba a
helyzetbe jut, hagy a saját maga erejébl tarthatja fenn magát. Az útközben
esetleg megbetegedket a kórházakban ingyen ápolják. A gyarmatosok a letele-

pülés napjától kezdve, 10 éven át minden országos és földesúri terhek alól men-
tesek.

II. József császár felhívása 1783. év elején érkezett a Rajna vidékére, hol

azt minden városban és faluban kihirdették. És ennek meg is volt a hatása,

mert néhány hónap alatt valóságos ernberáradat indult meg Bécs felé, úgy hogy
a német fejedelmek ellenintézkedésekhez voltak kénytelenek nyúlni. A letele-

pül iparosok is sokféle kedvezményben részesültek. Bármely szabad királyi

városban letelepülhettek s a czéhekbe ingyen vették fel ket. A kik házat akartak

építeni, azok ingyen kaptak házhelyet és épületfát, az építési anyagért pedig

csupán az elállítási árt kellett megfizetni, de öt évi adómentességet élveztek.

Ezeken kívül a községekben ideiglenes imaházak épültek és iskolákat ren-

deztek be.

Az els gyarmatosok 1784-ben jelentek meg Bács-Bodrog vármegyében,
de elhelyezésük roppant nehézségekkel járt, mert a közigazgatás nem tudott

eleget tenni a gyarmatosok elhelyezésébl folyó kötelezettségének. 1784 május
1-étl novembsr végéig a vármegyébe 2057 család költözött be és 1784-tl 1786-ig

összesen 3300 családot helyeztek el a Bács-Bodrog vármegyében fekv kamarai
területeken. 1786-ban tavaszszal még 1500 gyarmatos várt elhelyezésre, minek
következtében 1786 április 24-én a németek betelepítését egyelre felfüggeszették

és 1787 márczius 13-án a telepítések egész Magyarországra nézve befeje-

zést nyertek.

II. József alatt a következ helységek települtek : 1784-ben Torzsa, 1785-ben

Cservenka és Üjverbász, 1786-ban Kiskér és Szeghegy, 1786-ban Bulkesz,

1787-ben Járek ; mind a hét helység túlnyomólag protestáns lakossággal. A régi

helységekhez, úgymint : 1785-ben Palánkához, 1786-ban Üjsziváczhoz, Sóvéhez
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Kulához, Parabutyhoz. Bresztováczhoz, Csonoplyához, Vepj ováczhoz, Rácz-
militicshez, Kernyájához, Bezdánhoz, Sztanisicshez és Almáshoz pedig új

péket csatoltak.

II. József halálával a telepítések megszntek, a franczia háborúk alatt

azonban, I. Ferencz király rendeletére, a kamarai birtokokon ismét néhány
német és franczia menekült családot helyeztek el. így ósziváczon néhány üres

telket 137 tiroli menekültnek adtak át, 1808-ben pedig Kulán néhány Falkcn-
steinból menekült család nyert elhelyezést.

II. József uralkodása alatt a német telepesekkel csaknem egyidejleg
magyarok is költözködtek be Bács-Bodrog vármegyébe. 1785-ben magából Kis-

újszállásból 33S család (1793 lélek) költözködött ide. Ezeknek egy része Pacséron,
más része ómoraviczán szállott meg. Kunhegyesrl már elbb elköltözött 250 csa-

lád, mely Feketehegyen telepedett le. Ezenkívül Szabadszállásról és Félegyhá-
záról jászok és kunok költöztek a vármegyébe, a kik több községben szétszó-

ródtak. De ez idtájt, 17S5—86-ban, több ezer Zaporog kozák is Bácskába készült

.

Egy részük meg is érkezett, s Zenta vidékén telepedett le. Ezeknek egy n

II. József besoroztatta a hadseregbe, a lovassághoz. (Iványi : Vármegyénk álla-

pota 1763. év eltt. Évkönyv XVI. évf. III. füzet. Marczali Henrik : Magyar-
ország II. József korában I. 201. 230. 238. III. 216—221. Bierbrunner Gusztáv :

Bács-Szerémi ágost. hitv. egyházmegye monogr. Évkönyv XXI. évf. I. füzet.

Cziiáky Gyula : Bogojeva és Gombos múltja. Évkönyv XIV. évf. II. füzet.)

Az új telepeseknek az új telepedés nehézségein kívül, az elemi csapásokkal

is meg kellett küzdeniük. Ezek között els helyen szerepel a sáskajárás, mely
a XVIII. század folyamán gyakran megismétldött. Az afrikai sáskától okozott

pusztításokról els ízben az 1747—50-es években találunk adatokat. Ekkor a
pusztítás oly nagy volt, hegy a vármegye kénytelen volt az országos terhek leszállí-

tását kérelmezni. 1782-ben megismétldött e csapás és óriási károkat okozott

Priglevicza-Szent-Ivánon, Szondon, Glozsánban, Futakon, Gajdobrán és Lali-

tyon. Az év nyarán azonban már megsznt a pusztítás, de mivel a Temesközben
újabb rajok dúltak, a vármegye megtette az óvóintézkedéseket az újabb károk

megakadályozására.
II. József trónra-léptével az ország kormányában lényeges változás állott Egyházi refor-

be. Szakítva családja százados hagyományaival, új alapokra kívánta a birodal-

mat fektetni. Els reformjait az egyházi téren alkotta és idevonatkozó intéz-

k< dései. egész uralkodásán át, szinte szakadatlanul követték egymást. Els
intézkedése, a türelmi rendelet, nem okozott a vármegyében nagyobb mozgalmat,
mert akkor még a protestáns vallású lakosság sokkal kisebb számú volt, semhogy
a vármegyében tén3rez lett volna. Nagyobb jelentség volt azonban az egy-

házi bizottság felállítása, melyet a császár az egyházi vagyon igazgatására,

valamint összes egyházpolitikai intézkedéseinek elkészítésére rendelt el. E bi-

zottság els feladata volt az egyházi vagyon összeírása s új lelkészségek felállí-

tása. Az összeírást elrendel császári leiratot 1782 október 10-én adták ki, de

csak évek múlva hajthatták végre. Az összeúás adatai alapján a helytartótanács

L787 deezember 26-án kelt leiratával Bácsújfaluban új plébánia, Krusevlya,

Vajszka, Parabuty, Gsantavér helységekben helyi káplánságok, Zentán, Hegyesen,

Doroszlón, Garán, Kolluton, Szántován, Vaskúton, Kupuszinán, Csonoplyán,

Bikityen és Baracskán pedig káplánságok felállítását rendelte el. Ugyanez a

leírat intézkedett a rozzant állapotban lev templomok kitatarozására nézve is.

A szerzetes rendek közül csupán a ferenezrendek voltak Bács-Bodrog

vármegyében letelepedve, st 1782-ig jóformán k végezték a lelkészi teendket

a Bácskában és a Temesközben. Csak 1782-ben választanak els ízben plébánost

Zomborban. A ferenezrendeknek négy rendházuk volt, és pedig Szabadkán,

Baján, Bácsbanés Zomborban. Az elbbi hármat az 1787. évi rendelet fenntartja,

de azzal a megszorítással, hogy a jövben is a plébánosok kisegítésére szolgálja-

nak és létszámuk egy-egy rendházban 18 áldozópap és két fráter legyen. A
zombori rendház azonban magára vonta a császár haragját. Bachó János, az

újonnan kinevezett kerületi biztos, úgy látszik felsbb utasításra, 1785 június

4-én váratlanul és ismeretlenül megjelent a zombori rendházban, itt körülnézett

és tovább ment. Midn egy év múlva, 1786 július 8-án délután 5 órakor József

császár Zomborba érkezett, egyenesen a ferenezrendek temploma elé hajtatott

s kihívatván a házfnököt, megkérdezte tle : mivel foglalkoznak. A házfnök

liagvarország Vármegyéi és Városai: Bács-Bodrog várme^-e. H.
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nem tudotl kielégít válaszl adni, meri hiszen a plébániái is csak alig néhány
éwel ezeltl vették el t<>liik. II Józsei ekkor kijelentette, hogj a rendházból
távozniok kell. Másnap, miután .> ferenozrendek templomában miséi hallgatott,

aláirta a zombori ferencziek rendházának eltörlésérl szóló rendeletei s tovább
utazotl S egedn Bachó kerületi biztos a rendházal vármegyeháza] foglalta
!«'. a templomol pedig átengedte a plébánia használatára. (Évkönyv XIII. évf.

II. fi

II. József egyházi reformjai mélyen belenyúltak a görögkeletiek vallási

szertartásaiba s regi szokásaiba is. A/, óhitek nevében még L783 ban l'ninik

Mózes, az újonnan megválasztotl metropolita terjedehnes emlékiratol nyújtott
at a császárnak, a mely magában foglalta felekezete sérelmeit ós kívánságait,

igj többek közötl a nemzetigimnázium felállításai is kívánta, Üjvidók szókhelj íyel.

II. József közegészségügyi okokból eltiltotta a kriptákat is. s a boltteste-

kel a városokban csak a városon kívül es temetkbe engedte temetni. Ez in-

tézkedésével azonban sok baji okozót! Bács vármegyében, hol a szerb lakosság,
különösen a volt Határrvidéken, u'öresösen ragaszkodtak a régi temetkezési

szertartásokhoz. Maga az udvari fhaditanács is hajlandó lett volna, a népre
való tekintettel, Legalább míg a háború tart, engedményeket tenni. De II. József

ezúttal sem volt hajlandó engedni. A kanczellária elterjesztésére azt válaszolta,

hogy a görögkeleti hullák is csak úgy rothadnak, mint a többiek ; ezért nem lehet

megengedni a sírholtokba való temetkezést. (Marczali H. i. m. III. 184.)

neirás. A reformok sikere elssorban az ország területi és népességi viszonyainak,
nemkülönben teherviselési képességeinek teljes ismeretét ((''telezte tel. II. József

ezért 17*1 augusztus 16-án elrendelte a népüsszeírást , a hirtokhecslést és a fél-

mérést. Az els összeütközés a császár rendszere és a vármegye között ,-i nép-

osszeírásl és a felmérést elrendel leirat kibocsátása alkalmával történt. A vár-

megye tárgyalás aki vévén a leiratokat, azoknak bírálatába bocsátkozik, st
miként a császár utóbb értesült, Csongrád vármegyéhez hasonlóan, merész
kifejezésekel használt ellene. (Marczali i. ni. II. 376.) De II. József császárt

a vármegye ellentállása nem hozta zavarba. Ujabh, erélyesebb leiratot intéz

a vármegyéhez, követelvén a népösszeírást és a felmérést elrendel leiratainak

\ égrehajtását.

A vármegye kénytelen-kelletlen engedelmeskedik. A népösszeírás Szabadkán
már 17S4 november 3-án kezdetét veszi s 1785 márczius végére befejezést nyer.

A vármegyében azonban vontatottabban mennek a munkálatok, de 17s7-re

készen van minden. Az összeírás rendkívül becses adatokat szolgáltatott a vár-

megye népességi viszonyaira nézve. A vármegye összlakossága, beleértve a sza-

bad királyi városokai is. 227.147 lélek volt, tehát az 1720. évi összeírás adataihoz
mérten 30.860-al emelkedett. E szám a következleg oszlott meg. A vármegye
területén összeírtak 184.081 lelket, Szabadkán 20.708-at, Újvidéken 8.998-at

és Zomborban 13.360-at. 1785-ben a vármegyékre került a sor. II. József, fel-

ismerve az akkori közigazgatás hiányait, szigorú ellenrzés alá akarta venni a

vármegyéket, melyek folyton leveleznek és közös ellentállásra tüzelik egymást
az reformjai ellen.

Ujközigazga- 1785-ben az egész országot 10 kerületre osztja fel s a kerület élére a kerületi

biztost teszi, kinek hatásköre a városokra is kiterjed. Bács vármegyét a temes-
vári kerületbe osztották be, melybe Temes, Torontál és Krassó vármegyék is

tartoztak. E kerület élére Dezséri Bachó Jánost nevezte ki. (Millenn. Tört. VIII.

413.) Gróf Hadik András, a vármegye agg fispánja, már elre értesül a császár

terveirl. 1785. márczius 25-én értesíti a vármegye közönségét, hogy a megyei
rendszer változásával t is más fogja felváltani. A vármegye közönsége a május
10-én tartott közgylésen búcsúzik el a fispántól.

Kovács József els alispán, a kit a vármegye közönsége 1781-ben ültetett

az alispáni székbe, sehogy sem illik bele e rendszerbe. Neki tehát szintén mennie
kellett. Fleg neki tulajdonították, hogy a vármegye az összeírás és a felmérés

kérdésében szembe mert szállani a császár akaratával. Helyébe 1786 július 11-én

Latinovits Jánost nevezik ki. A tisztviselk változásával, a tiszti illetmények is

emelkednek. Az I. alispán fizetése 1000, a második alispáné 500 forintra emelkedik.

ii. József II. József személyesen akart meggyzdni, miként hajtják végre rendeleteit.
Bácskában. E vtigbl 1786 nyarán körutat tesz' Magyarországon. Július 8-án Zomborba

érkezett, honnan másnap Szabadkára ment. hol a városháza eltt a városi tanács
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és sok úri nép várakozott reája. A fogadtatás azonban feltnhvös volt . A t íszl -

viselk közül csupán Parchetich fjegyzvel beszélgetett hosszabb ideig, a kitl
némely városi ügyekrl tudakozódott. Majd kocsira ülve. Zentára hajtatott.

míg kíséretet elre küldte Szegedre.

II. József uralma 1786-ban állott deleljén. A következ évben, az 1787-ben II -

h
J
a

',

,

,

z

4
e

r

f

a^.
rük

Krímben II. Katalin orosz czárnvel kötött szövetsége következtében kitört

török háború, alig két év alatt egész rendszerét megsemmisítette. II. József, az

oroszokkal kötött szövetség következtében. 1787. év folyamán ersen készült

a törökök elleni hadjáratra.

A ( sászár a hadmveleteket Bácsból szándékozott megindítani és ftábor-
helyül Futakot szemelte ki. A hadifuvarozás megkönnyítése végett, a császár

Bajánál át akarta hidalni a Dunát. Szabadka lett a hadátvonulások egyik közép-
pontja, hol a Békés, Csanád és Csongrád vármegyék részérl kiszolgáltatandó

zabszállítrnányokat is elraktározták, mely czélra a gimnáziumi tantermeket
foglalták le, st a Szent Teréz-templomot is katonai raktárrá alakították át.

Mivel pedig 1787-ben rendkívül szk termés volt, II. József eltiltotta a sörfzést

és a pálinkaégetést, azonfelül minden házban összeírták a gabonakészletet s a

felesleget a kincstárnak kellett eladniok.

1787 szétl kezdve a katonaság egyre nagyobb számban gylt össze a
vármegyében. 1787—88 telén a Czartoriski-féle vasas ezred és a Toskana-dra-
gonyosok tartózkodtak Zomborban, Szabadkán pedig hétrl-hétre más-más
ezredek vonultak át. Miután a hadüzenetet 1788. február 19-én a töröknek elküld-

ték, maga a császár is elindult a fhadiszállásra.

II. József márczius 1-én érkezett kíséretével Szabadkára. A kíséret nagy-
ságáról fogalmat nyújt, hogy a kiséret 261 lovon jött és a podgyász-szekerek von-
tatásához 72 ökör volt szükséges. Szabadkáról a császár továbbutazott a futaki

táborba, hova márczius 14-én érkezett meg. (Iványi : Szabadka tört. I. 312.)

A hadjárat elestéjén II. József nem feledkezett meg az állami ügyekrl sem.

A futaki kastélyban idzvén, többek között magához rendelte Spannagel Sá-
muelt, az ópázuai katonai telep evangélikus lelkipásztorát, kivel a protestánsok
egyházi ügyeirl tanácskozott.

Bármily nagy reményeket fzött II. József a tavaszszal kitört török há-

borúhoz, azok nem váltak be. Xemcsak a vezér hiányzott, de a seregben, bár-

mily kitnen volt is szervezve, nem volt meg a lelkesedés, s mivel a katonák
hónapokon át tétlenül vesztegeltek, betegségtl tizedelve, lassanként a csüggedés

és a bátortalanság vett rajtuk ert.
Mialatt a fsereg Belgrád alatt vesztegelt, a török nagyvezér Orsova felé

fordult. E hírre a császár Temes- és Krassó vármegyék védelmére sictett : de

mire odaért, tábornokai odahagyták a mehádiai és az Almás folyó melletti

állásukat. A császári had visszavonulása rettegéssel tölte el Krassó és Temes
vármegyék lakosságát. Ama hírre, hogy a Veterani barlang megadta magát,
%Szászkából a kincstári hivatalnokok eltávoztak. Verseczrl a lakosság kéthar-

mada szétfutott, Temesvárról részben Szegedre, részben Zomborba szállították

a hivatalos iratokat, és maga Bachó János kerületi biztos is Szabadkára tette

át székhelyét, hova Krassó vármegye iratait is elszállították. Az 1788. évi

eredménytelen hadjáratnak csak a beállott szi idszak vetett véget.

Xovember 6-án Ferenez fherczeg is elhagyta Péterváradot és Szabadkán át

Pest felé vette útját.

Az 1789. év is folytonos hadikészüldésekkel telt el. 1789. év augusztus

havában Laudon grófot nevezték ki fvezérré, a ki azonnal ostrom alá vette

Belgrádot, melyet az elcsüggedt törökök október 8-án feladtak. Bács vár-

megye október 11-én értesült Belgrád bevételérl. Mivel a város romokban he-

vert, mindenféle iparost és építanyagot kellett odaszállítani, hogy lakhatóvá

tegyék. Magára Szabadkára 100 munkást vetett ki a vármegye, a kiknek fel-

adata lett, hogy Belgrádba menjenek rözsekötegeket csinálni, más 100-at Péter-

váradra rendeltek és 100 szekeret Zimonyba. a hajók kirakodásához. Szabadka,
melynek még októberben 200 napszámost kellett Zimonyba küldeni, panaszt

emelt a vármegyénél, hogy annyi ember és fogat kiállítását követelik tle, hogy
az újabb rendeleteknek nem tud eleget tenni. (Iványi: Szabadka tört. I. 314.)

A törökök elleni hadjárat befejeztével a császári sereg a vármegyén vonult át,

egy része azonban itt maradt téli szállásra, miáltal újabb teher hárult az agyon-
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zaklatotl lakosságra, Október 22-én [I. József császár is átvonult a vármegyén,
- ibadkái gpihenl és onnan kíséretévé] Mélykúton és Halason át

Pesl felé vette útjai V- é\ vége felé vonul! ál a vármegyén gróf Laudon tábor
nagy, e l- 1 ibadkán ünnepeltek, li< >\ ;i deozember L7 én érkezett. Tiszte-

letére tán rendeztek a városi vendéglben, melynek emlékéi a

városi tanács a jegj könyveiben megörökítette,

\ 1788. évi BÍkertelen badjáral hatása alatt az elégületlenség országszerte
mindegyre aagyobb hullámokal vert, és azt csak fokozta II. Józsefnek az az
intézkedése, hogj az 1789. évi badjáral befejeztével 0I3 módon kívánta a Beregel
elhelyezni, bogy a bátraiékos termónj járandóságokai és az adói a katonaság
közremködési \ l behajtha

Míg a többi vármegyék egymásután tagadják meg .1 terményjárandó
kai és az újonczokat, addig Bács Bodrog vármegye 1789 október közepén
közgylésében megadott mindent, a mii a császári Leiral követelt. A nemzeti
ellentállásnak itl semmi nyoma sem volt; Habár az adó aebezen folyt be s nagy
volt a hátralék, azérl akadálytalanul folyl .1 földmérés, II. József rendszerének
egj ik leggylöltebb intézkedése. A vármegye magatartásának az lehel egyik foka,
hogy katonasággal voll megszállva, melj könnyen vérbe fojthatol 1 volna minden
ellentállást; másrészl pedig az idegen, jórészl nemei telepesekel nem hatotta
ál a nemzeti érzés, de meg nem is lehettek hálátlanok azok, a kik mindenükei a

árnak köszönhették.
A külviszonyok, valaminl a többi vármegyékben támadl nemzeti ellentállás,

rték az önkényuralmát. 1790 január l-én érkezik le a vármegyéhez
.1 helytartótanács leirata, mely magyar és nemei nyelven kiadva, már külsleg is

szakított a régi rendszerrel. Dezséri Bachó János bels titkos tanácsos, kerületi

biztos még nemei nyeb leiratában felhívja a vármegye alispánját, hogy február
l-re hívja össze a rendeket, a királyi leiral meghallgatása végett. Az alispán

közvetettemül a kerületi biztos leiratának kézhez vétele után, január 7-én meg-
teszi a szükséges intézkedéseket a közgylés összehívására sa közgylés
helyéül < (becséi t zte ki.

A rendek február I én csakugyan összegyltek öbecsén. A közgylést
Bachó János kerületi biztos nyitja meg. Nyomban felolvastatja a királyi leiratol

és a helytartótanács rendeletét. A varmegye felíratni intéz II. Józsefhez, E fel-

irat teljesen elüt a többi törvényhatóságok felirataitól ; hangja alázatos, a vár-

megye alattvalói hségének hangsúlyozása mellett, bálájának ad kifejezést, hogj
panaszai meghallgatásra találtak. A felírat további részeiben az országgylés
mielbb leend egybehívását, egyúttal a közigazgatásnak és az igazságszolgál

tatásnak a régi állapotokba való visszahelyezését sürgeti. Végül április 7-ére újabb
közgylési tztek ki. A feliratot megküldték gróf Hadik András fispánnak is,

kérvén t, hogy miként a kaink és a rendek kívánják és felségétl kérik, úgy
igyekezzék a fispáni székbe mielbb visszatérni. Ebbeli reményükben meg is

hívják az április 7-én tartandó közgylésre.
11. Józaet visz- Mire azonban a feliratot elküldték, már útban volt II. József január 28-án
°za

de°éit
ren

kelt végrendeletszer leirata, melylyel úrbéri és türelmi rendeleteinek kivételével,

összes intézkedéseit megsemmisítette s az országot az 1780. évi állapotba vissza-

helyezte. E leírat leérkezése után a vármegye szinte lázas buzgalommal fogott

II. József összes intézkedéseinek megsemisítéséhez. Február 12-én leérkezik

gróf Hadik András leirata, melyben a fispáni méltóságba való visszahelye-

zését tudatja ; ugyanerrl értesíti a vármegyét a helytartótanács is. Február
19-én kelt leiratában a helytartótanács ismét a latint teszi hivatalos nyelvvé.

A vármegye az április 7-re hirdetett közgylést már márczius 3-án tartotta

meg. E közgylésen mindenekeltt visszahelyezik az 1781-ben megválasztott

tisztikar életben lev tagjait. Az els alispáni tisztet Kovács József, a másod-
alispánit pedig Piukovics Antal foglalják el. A közgylés után a visszahelyezett

tisztikar legott az 1785—90. évi közigazgatás összes intézkedéseinek megsemmi-
sítéséhez fog. A népösszeírásra és az adókivetésre, valamint a felmérésekre vonat-

kozó iratokat a helységek elüljáróitól bekívánták, st Szabadkának meg is kellett

esküdnie, hogy mit sem tart vissza bellük. Ezeket azután, az április 7-én Baján
tartott közgylés után, zeneszó mellett elégették, a házszámokat levakarták

vagy leakasztották. (Rácz Soma czikke : Évkönyv 1908.) Ily lelkes hangulatban
érkezik a szent korona hazahozatalának híre, mire a vármegye Rudics Máté
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vezérlete alatt nemesi bandériumot küld Budára, hogy a koronánál díszörséget

álljon. (Századok, 1881., 336. 1.)

De megmozdultak a szerbek is. Történeti jogaikra és kiváltságaikra hivat-

kozva, külön nemzeti igazgatásra és külön területié tartanak igényt. E mellet!

azonban be akarnak jutni az országgylésbe is. Putnik Mózes metropolita már
1790 márczius 22-én folyamodik, hogy a görögkeleti püspökökéi és néhány világi

szerbet is hívjanak meg az országgylésre. A szerbek azonban ezúttal nem értek

izélt, mert az országgylés az óhit püspökök ülési es szavazati joga tekinteté-

ben mitsem határozott. Gróf Hadik András fispán már nem vehetetl többé részi

visszaállított vármegyéje kormányzásában, mert ÍT'.'O márczius 12-én elhalálo-

zott. Helyébe márczius 19-én Ürményi József királyi személynök került, a ki

egyúttal Pest vármegye fispáni helytartója is volt.

Ürményi fispán országos dolgokkal lévén elfoglalva, a vármegye ügyeivel

keveset foglalkozhatott. 1791 augusztus 1-én Zomborban közgylést tartolt.

mely alkalommal Kovács Józsefet ismét els, Odry Andrást pedig rnásodalispánná

választották meg. Fjegyz Márffy Lipót lett.

A törökök részérl már többé nem fenyegette veszedelem a vármegyét, Háborús t>o-

még 1790 szeptember 25-én fegyverszünetet kötöttek, melyet a Sziszt óvóban.

1791 augusztus 4-én kötött béke követett. A török követ a 1 lékeokmányokkal
Temesváron át január lS-án érkezett Szabadkára, hol ünnepélyesen fogadták.

Innen Bécsbe utazott.

Ha a törökökkel meg is volt a béke, de a francziaországi bonyodalmak
következtében a külügyi helyzet egyre kedveztlenebbé vált. E válságos idben
II. Lipót király 1792. évi márczius 2-án váratlanul elhunyt, utódára, I. Ferenczre

hagyván örökségül a franczia háborút, mely két évtizeden át vette igénybe a

vármegye áldozatkészségét

.

A franczia forradalmi eszmék és a demokratikus tanok csakhamar elju- Martinovics,

tottak hazánkba is, hol élénk visszhangra találtak. Ennek hatása els sorban

az irodalomban észlelhet. A II. József halálát követ idszakban számos

röpirat jelent meg nálunk. Ez a helyzet I. Ferencz király trónraléptével megvál-

tozott, mert trónralépte után nagy gondot fordított a sajtó megrendszabályozá-
sára. Ama röpiratok közül, melyek akkor az országban már el voltak terjedve,

els sorban Martinovics Ignácz ,,Oratio ad Proceres" czím mve vonta magára

figyelmét. A király leirata következtében a kanczellária legott vizsgálat alá

vette ezt a mvet és mivel úgy találta, hogy az veszedelmes elveket tartalmaz,

elrendelte az elkobzását. A kanczellária utasításának a foganatosításához

azonban a törvényhatóságok igen lanyhán fogtak hozzá ; azok közé a törvény-

hatóságok közé, a melyek tudtak és akartak is eredményt felmutatni, tartozott

Baranya vármegye is, mely kinyomozta, hogy Baján egy budai lakos e mbl
20 magyar példányt ingyen osztott szét. (Századok 1878., 216.) Martinovics

Ignácz, a ki e mnek szerzje volt s a ki késbb, a franczia forradalmi kor-

mánytól nyert megbízatása értelmében, hívatva lett volna Magyarországon a

forradalmi eszméket terjesztem, eredetileg az egyházi rendhez tartozott. Ifjú-

ságát Bács vármegyében töltötte s mint ferenczrend szerzetes, újonczéveiben

a bácsi rendházban tartózkodott.

Bács vármeg3Tében a konzervatív irány kerekedett felül, s ha voltak is

egyesek, a kik a forradalmi eszmékkel rokonszenveztek, a mozgalmak nagyobb
aranyokat nem öltöttek. A Martinovicstól 1793-ban a köztársaság érdekében

alakírott titkos társulat tagjai közül (75) csupán egy bácsmegyeit ismerünk :

Ez Szechenácz Jakab királyi kamarai titkár volt. akit hivatalából elbocsátottak

és felszólították Buda elhagyására. Szechenácz ekkor, 1794 május 8-án, Zombort

választotta tartózkodási helyül. Erre a helytartótanács felszólította a várost,

hogy kísérjék figyelemmel minden lépését. Mikor azután Martinovics Ignáczot

elfogták, 1794 deczember közepén Szechenácz Jakabot is Budára hurczolták :

azonban mégis megmenekült, míg Martinovics és többi társai 1795 május

20-án hóhérbárd alatt véreztek el.

Az összeesküvés felfedezése nyomán támadt általános rettegés, a forra-

dalomtól való félelem, mindegyre egyengette az önkény útját. A hatóságok féle-

lembl és túlbuzgóságból majd mindenütt az összeesküvés szálait vélték felfe-

dezni. Valami jelentéktelen elszólásból oly nagy dolog lett. mely hosszabb

foglalkoztatta a bíróságokat. Császár Nándor, egyszer vidéki oemes, az 1794
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június havában tartóti közgylésen a megejtett tisztújitá il elégedetlen lóvén

.1 következ szavakra fakadl : „Lehetetlen többé trni, revoli oziónai kel] Lenni
'

\ egén} nemesség a nem a parasztok Fognak felkérni és 8 fispán elször fog

guülotiniroztatni". Más alkalommal pedig úgj nyilatkozott : „a királyok gyilko-

sok : boldog az az ország, a melynek nincsen királya Császári kifakadásai miatl

elfogatták s bár iratai közi semmi gyanúsai sem találtak, a vármegye elterjesz

tésére a királyi í itó megindította ellene a felségsértési pert, A királyi tábla

azonban nem volf il\ túlbuzgó s azzal az indokolással, hogj Csi 3zár csal

[olatlanságból és felindulásból mondta e Bzavakat, nem adotl belyel a kere-

setnek. Ezt az ítéletet a hétszemélyes tábla is megersítette, Bács Bodroj •
i

megye közönsége pedig, bgj kimutassa hségét, i T í * i szeptember havában
felterjesztési intézeti a helytartótanácshoz, melyben Martinovicsul és

társail a kirárj és a frosschmied 1 tábor

czikke Évk, V évfolyam III l\'. füzet.)

As i79s Az önkényuralom mellett, mely szellemi téren minden szabad mo
kárhoztatott, az I795.óv szén kitöri pesti vetkeztében a közieked

is megszorították úgy, bgj a vármi I roll zárva a külvil

Hog3 a Szerén égben kitöri pestisál ne csapjon a Dunán, Futaktól Újvidékig
katonai kordoni vontak, Futak melletl Begecsnél ri Horni - keletkezeti s csak

ezen ál vol1 a közlekedés d '
! ei i I e [elem szem-

a Ferenci- pontjából rendkívül fontos alkotás voll : a Dunái és a Tiszái összeköt Fere ez

csatorna, melynek tervéi Kiss Gábor mérnökkari készítette testvérével,

Kiss - 1 " sel kamarai mérnökkel egyetemben, ök hívták fel 1793-ban a vármegye
közönségéi a csatorna megalkotására, mely czélból részvényt;

keztek alakítani. 1793-ban „Királyi Magyar Eajózási Társaság" néven m
alakult a részvénytársulat, mely 25 évre nyervén szabadahnat, a munkálatokat
még ebben az évben, katonai erk felha melletl megkezdték. Mivel

Kan a kitört franczia háborúk miatt a katonaságra szükség volt 1794 l
kezdve leginkább rabokkal dolgoztattak. L794 július 19-én Üj-Verbásznál le is

ék az alapkövet. Az L797 október 17-én kötött campofi rmioi béke után ismét

katonai er állván rendelkezésre, a munkálatok ismét nagyobb lendületei nyer-

tek. A csatorna L801-ben készüli el s a következ évben adták át a hajóforga-

lomnak.
Francija hábo- L796-ban a francziák Bonaparte Napóleon vezérlete alatt mindegyre jobban

ruk
' fenyegették Ausztriát, mire a bécsi udvar, hogy a támadással szemben sikerrel

megküzdhessen, kénytelen volt az országgylés egybehívásába belenyug
I. Ferencz király L796 november 6-ára Pozsonyba országgylést 1 irdetett, melyre
a vármegye Kászonyi Perenczet és Vojnits Sebestyén) küldte lel követekül.

Az i'-\ vége felé Kovács József els alispán, a nemzeti küzdelmek egyik lelkes

elharezosa, elhalálozván, tekintettel a háborús világra, a tisztújításnak mielbb
ra.lt szükségessé. Ürményi fispán a tisztújítás; az L797. évi

január 23-án Zomborban tartandó közgj ilésre tzte ki. mely alkalommal Odry
Andrást az eddigi másodalispánt els alispánná, Latinovits Tádét másodaL'
páninál és Márffy Lipót aranysarkantyús vitézt fjegyzvé választották meg.

Az országgylés az újonezok megszavazása után, a kikbl Bács-Bodrog
vármegyére 1260 esett, a nemesi felkelést is elhatározta. Idközben Napóleon
K igi nfurtig és Laibachig nyomult elre és bár dönt gyzelmet nem aratott.

helyzete mindegyre válságosabbá vált, mert a nép az örökös tartományokban
mindenfelé telkeit ellene. Ily körülmények közéit t. habár a léketárgyalások is

kezdetüket vették. I. Ferencz király április 8-án mégis felkelésre szólította a

nemességet. A rendek az április 19-én Zomborban tartott közgylésen tárgyalták

az idevonatkozó királyi leiratot.

A közgylés Ürményi József fispán elnöklete alatt, lelkes hangulatban
elhatározván a nemesi felkelsereg kiállítását, annak szervezésére Odry András
els alispánt. Latinovics Tádé másodalispánt. Ürményi Mihály királyi tanácsost,

Varbói Kruspér Antal királyi tanácsost. Szlatkovics Máté zombori plébánost.

Latinovits József és Vojnits Salamon táblabírákat, Márffy Lipót fjegyzt,
Piukovics Simon adószedt. Vojnits Sebestyén, Szalay Péter. Polyák József és

Latinovits József fszolgabírókat, báró Bernyákovich Antal, Cseh Antal, Zakó
Demeter vármegyei urakat, valamint a szabad királyi városok és a tiszai Korona-
kerület képviselibl álló bizottságot küldte ki.
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E bizottság április 21-én kezdte meg mködését, melyrl a május 3-án tar- B^1^e
1^

esl

tott közgylésen számolt be. A közgylésen bemutatott összeírás értelmében

személyes felkelésre 121 nemest köteleztek, azonfelül a tervezel szerint a földes-

urak minden nádori porta után egy-egy teljesen felszerelt lovast, a három szabad

királyi város a maga nevében szintén egy-egy felkelt, azonfelül minden nádori

porta után egy-egy felszerelt lovast, végül a plébánosok összesen 12 felszerelt

lovast, a szabad községek pedig minden jobbágytelek után egj -egy lo\ asi tartoz-

tak kiállítani. A személyes nemesi felkelket és a nádori porta után kiállított

Lovasokat egybevetve, a felkelt nemes had 272 emberbl állott. Egyenruházata
a következ volt : kék nadrág, mellény, dolmány és mente ; az utóbbi fekete

prémmel, fehér-kék zsinórral és ugyanolyan rózsával ellátott fekete csákó.

A feg\^verzet kard, pisztoly tarsolylyal és csákány volt.

Az 1797. évi május hó 3-án tartott közgylésen a tisztikar a következleg
alakult meg : I. csapat kapitánya : Vojnits Salamon. Fhadnagy : Piukovics

Benedek. Alhadnagy : Szucsics Boldizsár. Zászlótartó: Latinovits Albert.

II. csapat. Kapitány : Köröskényi Mihály. Fhadnagy : Sztratimirovits János.

Alhadnagy : Dancs Márton. III. csapat. Kapitány : Vojnits József. Fhadnagy :

Rudics Antal. Alhadnagy : Antunovits István.

Idközben Napóleon április 23-án fegyverszünetet kötött, mire I. Ferencz

király, attól tartva, hogy a békehírek apasztani fogják a felkelés szervezése körül

eddig tapasztalt buzgalmat, május 1-én újabb leiratot intézett a vármegyéhez

a felkelés szervezésének gyors keresztülvitele iránt. E leirat következtében Odry
András alispán május 9-ére Bajára hívta össze a rendeket. E közgylés, miután

a tiszti és legénységi fizetések és a had eltartásának költségei dolgában megálla-

podott, az I. csapat gyülekezési helyéül Baját, a második csapat részére Szabad-

kát és a harmadik részére Zombort tzte ki.

A június 19-én tartott közgylés a felkelt nemesi sereg fparancsnokául

herczeg Grassalkovics Antalt, rnagyul pedig báró Geramb Lipót határrvidéki

kapitányt kérte fel ; de az elbbi egészségi okokból, az utóbbi pedig mint tényleges

állományú tiszt, nem vállalhatta el a neki felajánlott tisztséget ; így azután a

vármegye közönsége az augusztus 10-én tartott közgylésen Vojnits Salamon
1. csapatbeli kapitányt bízta meg az rnagyi és a fparancsnoki teendkkel.

A felkelt sereg tisztikarát véglegesen a következleg állapították meg : I. csapat.

Kapitány : Vojnits Salamon. Fhadnagy : Szucsics Boldizsár. Alhadnagy

:

Köröskényi Miklós és Gombos Pál. II. csapat. Kapitány : Vojnits József. Fhad-
nagy : Antunovits István. Alhadnagyok : Vermes Sándor és Császár Ferencz.

III. csapat. Kapitány : Piukovics Benedek. Fhadnagy : Dancs Márton. Alhad-

nagyok : Piukovics Fülöp és Fratricsevits István. Tábori lelkész : Ross István

zentai plébános a róm. katholikusok és Popovits Simon szenttamási plébános

a görög keletiek részére. Segédtiszt : Rudics Antal, kapitányi ranggal. Hadbíró :

Antunovits Simon fhadnagy. Zászlótartó : Vojnits Jakab rmester. Tábori

orvos : Mittermiller József dr. Seborvos : Szemere György.

Június 20-án gróf Pálffy Miklós kerületi tábornok megjelenvén Szabadkán,

a felkelt nemesség fölött szemlét tartva, a vármegyei bizottság jelenlétében fel-

esket tette a hadat. Miután a kerületi tábornok mindent rendben talált, a június

21-én tartott folytatólagos közgylésen v vármegye közönsége amaz önérzetes

szavakat iktathatta a jegyzkönyvbe, hogy „az egész insurrectionalis sereg fel-

készülvén, annak kiindulása már csak a felsbb parancsolattól függ."

Az 506 emberbl álló felkelt had július 2-án indult útnak ; Baranyát

Szigetvárra, onnan Sárvárra (Vas vármegye), hova július 26-án érkezett meg.

A Campoformioban kötött béke után (október 17.) azonban a felkelt nemességet

is hazabocsátották. A bácsi felkelt nemesség négy havi táborozás után. november

19-én és 20-án érkezett vissza Bajára, honnan az egyik csapatot Szabadkára,

a másikat Zomborba rendelték, míg a tábori szekereket Zomborba küldték.

A deczember 19-én kelt királyi leírat a felkelt nemességnek végleges feloszlását

rendelvén el, a Baján tartott végs szemle után hazabocsátottak ket. Mieltt

szétoszlottak volna, a vármegye a tisztikar fizetését 1798 február 15-ig, a Legény-

ség zsoldját pedig árilis hó végéig kiutalta, a felkelt sereg lovait és a tábori

kocsikat pedig eladták. A felkelésre vonatkozó irományokat és a felkelt nemesség

zászlaját a vármegyei levéltárban helyezték el. (Dudás Gyula : I. Xapoleon

császár háborúi és a bácskaiak. Évkönyv 1906. évf. 107— 156.)
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L800-ban, midn Napóleon az örökös tartományokai (íjból ( Olaszország Fell

fényi L800 eptembei 7-én isméi fegyverbe szólította a
magyar aemességel \ vármegye az 1797. évi összeírások alapján kél sapától
állított ki, I I lovasságol és bal szái mely deczember LO-én

ett a soproni táborba, 1 n >l I. Ferencz királj deozember L3 án szemlél tartott

fölöttük. \ Josicb rnagj parancsnoksága alatl külön zászlóaljai alko-

tott, melyei a vasmegyei Kszegre és Kéthelyri ak el, míg a Lovasság,

melyei a pesti ezredbe osztottak be, Sopron vidékén állomásozott Néhánj hói

múlva azonban a bácsi zászlóaljai Bóca védebnén a batárra rendelték; de alig

értek a Lajta folyóho dtek - az ürügj alatl hogj nem
tartoznak az ors edelmi éget fel adván, vissza-

indultak. De a szökevényekéi a Nádoi buszárok deozember 27-én utolérték és

körülvették. Ekkor véres baroz támadt. \ Nádor-huszárok teljesen leverték a

lázadókai ós a bácsi zászlóaljból L93-an súlyosan megsebesültek. Mire a lázadás

híre a \ ármegyébe eljutott, a bácsiak belenyugodva a katonaéletbe, isméi Bzolgá-

latol teljesítettek Bácsban nagyon röstelték a felkeli had ilyetén magavisel
a varmegye felterjesztési isintézetl a királyhoz, I dásban vétkesek közül

a fczinkosokat sorozzák be a Borkatonaságba.
lsni. r\ ( [, -j.-n .i fel] i a bécsújhelyi táborba rendelték, de babár

i Lunevillehen megkötötték, nem bocsátották baza, ba

április elején a Fischamend melletti táborba vonull b csak a hó végén térhetett

vissza szülföldjére. (Hadtört. Közlemények. 1888. évi.)

\ békekötés után a vármegye közönsége isméi belügyeire, elssorban a köz-

igazgatásra és a közgazdasági viszonyok fejlesztésére fordíthatta figyelmét.

1801 június H'>-án Zomborban tisztújítási tartottak, mely alkalommal utoljára

elnököli Ürményi fispán a közgylésen. A közgylés Odry Andrási isméi els
iiikí választotta, míg a másodalispáni székbe, Latinovits Tádé belyébe,

Vojnits Fábiánt ültette.

Az L802. évre birdetetl országgylésre a vármegye Rudié- Mátét, az 1790.

évi b bandérium vezéréi és Márffy Lipót vármegyei fjegyzi küldte

követekül, utasításul adván nekik, hogy Bodrog vármegyének Bácscsal való

egy sítéséi és a felmerüli országos sérelmek orvoslásai sürgessék. Az országgylés
helyei is adotl a vármegye kívánságának.

' év különben rendkívül mozgalmas voll a vármegye életében. Ürményi
József Fejér vármegye fispánjává neveztetvén ki. még 1801. év végével megváH

l. Helyébe a király 1802 április 9-én báró Podmaniczky Józsefei

nevezte ki. a ki áprüis 25-én Baján tartolta székfoglalóját. Az fispánsága alatl

adtákat 1802. évi május 2-án a forgalomnak a Fen ncz csatornát, alatta oldották

meg véglegesen a vármegyei székház ügyét, melynek építését 1804-ben kezdték

m< g. Hosszú ideig (1802— 1823.) tartó fispánsága alatt mindenkor melegérdekl-
dési tanúsított a közügyek iránt, de e mellett < Israngú szerepet vitt az ország-

iseken, st a diplomáezia terén is sikerrel mködött. A második párizsi bél

után egyike volt azoknaka biztosoknak, a kiket az országhatárok rendezése végett

Parisba küldtek. Fispánságának els évtizedében gyakran ellátogatott a megy
gylésekre is. Az 1811 szeptember 5-én tartott közgylésen azonban az egyik

vidéki nemes gúnyos czéízast tett alakjára, mire felháborodva e durvaságon,
többé nem jötl el a közgylésekre, st tisztújítást sem tartott többé. Helyette

Odry András intézte a vármegye ügy is feleli a beléje helyezett vára-

kozásnak. (Évkönyv XI. évi. I. füzet.)

Az 1805. évi országgylésre a vármegye Vojnits Fábián másodalispánt és

Márffy Lipót fjegyzt küldte követekül. Ez az országgylés, tekintettel a fran-

cziák fenyeget magatartására, immár harmadízben rendelte el a nemesi fel-

kelést. Midn az év szén a franeziák betörtek az örökös tartományokba. Podma-
niczky fispán november 20-ára Zomborba közgj^lést hirdetett, hogy a vármegye
a felkel sereg kiállítása iránt intézkedjék. A vármegye közönsége a fispán lelkes

beszédének hatása alatt, két csapatnak a kiállítását határozta el, melyeknek
szervezésére a két alispánt, Gromon Zsigmond királyi tanácsos jószágigazgatót,

továbbá Rudics Máté, id. Latinovits József. Vojnits Salamon. Markovics Albert,

Gombos Ferencz táblabírakat, Bunyik Benjámin I. aljegyzt s Latinovits József

fszolgabírót küldte ki. A felkel lovasság parancsnokává Lebanovits Simont,

a Ferdinánd-huszárezred kapitányát, a gyalogság rnagyává pedig Széchenyi
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Károly határrvidéki kapitányi választották meg. A katonai hatóságok azon
e választásba nem egyeztek bele : de mivel idközbea a francziákkal isméi békét
kötöttek, a felkelés szervezése is abba maradt : mindamellett a felkel had fel-

szerelési költségei 3220 forint kiadást okoztak a vármegyének.
Az 1807 évi. Pestre egybehívott országgylésre a vármegye Vojnits Fábiánt

és Márffy Lipót fjegyzt küldte követekül. Ezen az országgylésen nagy szerepel
vitt báró Podmaniezky József fispán is. a ki vidám kedélye és szeÜemessi
révén is a nádor kedvenczei közé tartozott s e mellett élénk érintkezésben állott

a Felsbükki Nagy Pál. Vav József, és gróf Dessewffy József vezérlete alatt álló

ellenzékkel is. Sima modora és nyugodt fellépése miatt az országgylés tagjainak
rokonszenvét is kivívta magának és kétségkívül nagy érdemei voltak az ország-
gyn lés tárgyalásainak sírna lefolyása körül. (Századok 1896. évf. 397.)

Az év május havában I. Ferencz király átutazott a vármegyén. Utazásának
részleteirl azonban nincsenek adataink ; csak Odry András jelentésébl tudunk
annyit, hogy az uralkodó május 10—11-én Szeged fell jövet, Pécs felé utazott

át a vármegyén s ünnepélves fogadtatásáról egy vármegyei bizottság gondos-
kodott.

Midn 1808-ban Napóleon negyedízben közelgett a határok felé, Ferenez
ne,ne

e

3̂ g{^K.s

király ismét fegyverbe szólította a nemességet. Bács-Bodrog vármegye az 1809.

évi márczius 6-án Zomborban tartott közgylésen tette meg els intézkedését a

felkel sereg kiállítása iránt. A közgyléstl kiküldött bi -akhamar
munkához látott. Az Odry András els alispán elnöklete alatt márczius 17—30.

közötti idszakban az összes fegvverfogható 18—50 év közötti nemesség fölött

szemlét tartott. Mivel az 1808. évi országgyléstl megajánlott 20.000 újonczból

Bács-Bodrog vármegyére 600 esett, márczius 20—27. között a toborzás is kezdetét

vette.

Az 1S09. évi márczius 6-án tartott közgylésen, Podmaniezky József

fispán lelkesít szavainak hatása alatt, a vármegye közönsége sorából számosan
ajánlották fel pénzbeli vagy terménybeli segélyt, st felszerelt katonákat is a

francziák elleni hadjárat folytatására. A nagyobb adományok között szerepelnek :

Polinp?rger József táblabíró 2 lovas katonát és 200 mér búzát. Vojnits Fábián
II. alispán öOOOfrtot. Siskovics Pál táblabíró 100 mér zabot és 50 mér búzát, a

tiszai kerület nevében Gavanszky táblabíró és társai 130 fnyi lovas csapatot.

Deáky János táblabíró 150 mér búzát és 1000 frtot, ifj. Latinovits József tábla-

bíró 1 lovas: és 50 mér zabot. Pocskay Sándor táblabíró 500 frtot. Alföldy János

szolgabíró egy felszerelt lovast, Gromon Zsigmond királyi tanácsos két lovast stb.

A háború czéljaira felajánlott gabona- es jténzbeli segélyek gyjtése az egész vár-

megye területén folyamatban volt.

Az április 17-én tartott közgvlésen a felkelt nemesség tisztikarát a követ-

kezleg alakították meg : A lovasságnál rnagy : Késmárky Antal : kapitány :

Vojnits Mihály, volt m. kir. testr: másodkapitány: Szucsics István, fhadna-
gyok : ifj. Vojnits Mihály és Mészáros Antal. Hadnagyok : Latinovits Bertalan

és Piukovics István. Zászlótartó : Vujevics Albert. A gvalogságnál kapitány :

Julinácz Péter. Fhadnagy : Vojnits János. Hadnagyok : Volacsics Imre és Duka
Péter. rmesterek: Vörös '• >zsef és Rihényi István. A tiszai kerület csapata.

Kapitány : Manojlovits Lázár. Alkapitány : Radisics István. Fhadnagyok :

Eremics Vazul és Kondray György. Hadnagyok : Dudvarszky Sándor és Osgyány
i. A hadipénztár kezelésével Latinovits Pétert bízták meg. A felkel -

gyülekezési idejéül május 15-ét. helyéül a lovasságnál Szabadkát, a gvalog-

ságnál Topolyát és a tiszai kerület csapata részére óbecsét tzték ki és ekkor

vették kezdetüket a fegwergyakorlat rj

E közben egyre érkeztek az újabb adományok a háború czéljaira.

Brunswick József.' a futaki uradalom birtokosa 4 felszerali lovast. 1000 mér
zabot, a Rudics család hat felszerelt lovast, a báró Kray család S felszerelt h>\

a Ferencz-csatorna társaság 150 lovast. Szabadka város 45 lova- 1
:. Rezsny János

egy lovast ajánlottak fel. Az április 17-én tartott közgvlésen már jelenthette a

vármegye alispánja, hogy a vármegyére es 600 újonezot kiállította és ezenkívül a

rendes sorkatonasághoz még 205 fbl álló cs ipatoi adott a vármegye, a felkelt

nemesség létszáma pedig 316 fbl fog állani. De a véradóval még nem merült ki

a vármegye áldozatkészsége. A gyri táborba 8000 elfogatot küldött, azonkívül

a péterváradi és más várakat élelemmel látta el.
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ártod közgylésen értesüli a vármegye, hogj a zomborj
ferenczrend zárdái felsbb rendeletre katonai kórházzá alakították át, ugyan-

• 600 franczia hadi fogoly érkezeti Zomborba, kikel ideiglenesen a

kaszárnyákban, templomokban és iskolákban helyeztek el. A vármegye ekkor
elhatái ' ezentúl Szabadkán fogja tartani.

\ elkel messég lovassága valaminl a Eoronakerülel Lovas-csapata

is hó 9-én már Szabadkán voll összpontosítva. E kél csapal fölötl báró

lovics tábornok tnájus 10-én va, < vármegyei és a kamarai
.-.lek jelenlétében feleskettette kel \ bácsi felkeli nemesség Lovai

valamim a koronakerületbeli Lovas-csapal tnár május L2-énútra kelvén, Mélj

és Halas Soltra, majd onnan Dunaföldvárra ment. Itt átkeli a

Duni ' G entivánra érkezett. Itt csatlakozott

hozzájuk Stipsics András alezredes a ki megkezdte velük a hadgyakorlatokal .

c az Abda mell elmén rendelték,

majd onnan Gyr alá a püspökréti táborba kerültek.

A koronakerületbeli csapatnak csakhamar alkalma nyílt a francziákkal

szembeszáUnia. E csapatol a nógrádi felkeli nemesség els századával egyesítve,

a Szigetközbe rendelték elrsi szolgálatra. Június 9 én Salászi <'> Aracs közötl

ütköztek 1500 francziával, mely alkalommal a koronakerületbeb csapat

becsülettel I L6 ember és egy tisztiszolga elesett

vagy fogságba került. \-
•
- :eütl özés alkalmával az altisztek és a közlegények

közül Tatity Milutin < Mrgyány Nesztor, Katyánszky Kuzmán, Popo-

vits [zsák, Manójlovits Mózes, Bacsics Nesztor káplárok, Bálin György, Oroszy

Mihály, Bog< s/a\l<\ Ji m sés Radivoje'v György kitüntették magukat. (Haditört.

közlemények. 1897. évf.)

ri i sata napján (június L 4) a bácsi csapatokat, Garuika [gnácz ezredes

páran nezokban elhelyi gság és az ágyúk védebnére
rendelték ki, w i a francziák a berezeg vezérlete alatt álló

és a telkei: nemességei mindenütt \ itták, a bácsiak,

Garnika [gnácz ezredes alatt, báró Meskó tábornok hadaihoz csatlakozva, éjjel

megkerülték a francziák hadállásál és Sopron és Vas vármegyéken át. ezernyi

között, június líi'-én Nemes-Vi Qg vonultak vissza, hol ekkor Chateller

ári altábon , altak állást. Mivel pedig a nádor báró Meskó tábor-

nok hadát idközben Komáromba rendelte, a bácsiak is felkerekedtek s július

:2-án Zalabérrl a Balaton déli pattja mellett elvonulva, Széki sfehérvárra s innen

itjokat, hova júl ; ns 13-án vonultak be.

.Mivel az udvar a gyri csatavesztés ellenére sem gondolt a békére, hanem
a háború folytatása mellett volt, Perencz király, június 25-én kelt leiratával, a
vármegyéi újabb hadisegély szolgáltatására hívta tel. E leiratot a július 17-én

lkán tartott közgylésben fca a vármegye közönsége. A köz-
- mindenekeltt kimondotta, hogy a királyi leiratot az összes hitfeleke •

lelkészei a templomokban közhírré tegyék és a népet a francziák elleni háborúra
biztassák. Kihatározták továbbá, hogy a tiszai Koronaterülettel egyetemben a

kim stár költségén két lovas-osztályt állítanak ki. mely czélból minden községben
igadók (toborzók) felállítását rendelték el és a fogadópénzt 20 peng forint-

ban állapították meg.
ncz király már augusztus 18-án kelt leiratában felszólította a vármegyéi

.

hogy a megajánlott lovas-osztályt mielbb állítsa ki és küldje a hareztérre. A vár-

megye szeptember 4-én Baján tartott közgylésében tárgyalván a királyi leira-

tot, ez alkalommal a kiállítandó lovas- sapat tisztikarát a következleg jelölte ki.

Alezredes: Szentgyörgyi Horváth József cs. kir. huszárkapitány. rnagy: Leba-
novits Józsi f cs. kir. huszárkapitány. Kapitányok : Matyiik Ferencz cs. kir.

másodosztályú huszárkapitány. Kováts Ádám is. kir. huszárfhadnagy. Császár

Ferencz cs. kir. másodosztályú huszárkapitány. Patsits János cs. kir. dragonyos-
fhadnagy. Báró Goreczky Venczel cs. kir. fhadnagy. Alkapitányok : Jankovics
Czirilvolt felkelt nemes-seregbeli fhadnagy, Czapf József volt cs. kir. dragonyi s-

fóhadnagy. Gróf Seau Károly volt cs. kir. fhadnagy. Nikolits János volt cs. kir.

vadászezredbeli rmester. Sopron Antal volt felkel nemes-seregbeb fhadnagy.
Fhadnagyok : Putriik István, Latinovits János. Fratricsevits János, Vojnits
István, Gregus Ede, Bugarszky Miklós, Adamovits Antal. Yisztinger Jó
Jankovics János. Hadnagyok : Bobor Dániel. Brezovics Péter. Latinovits József,
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Dévay Lmre, Gyuricskaj Pál, Müasevics József, Divisch József, Birschhegger

Mihály, Nikolits Döme, Cservenka Alajos. A kijelölt tisztikarban azonban
többek ellen a nádornak kifogása volt és azokat, a kik a felkelt nemes-seregben
tényleg szolgálták, nem ersítette meg. Ezeknek a helyét tehát másokkal kellel

betölteni.

A bácskai osztály parancsnokává Garnika ígnácz ezredest nevezte ki a

nádor, ugyanazt, a kinek vezérlete alatt a bácskai felkelt nemesség oly vitézül

megállotta helvét Gyr alatt, a kinek a neve tehát már nem volt ismeretlen a

vármegyeiek eltt. Az újonnan kiállított lovascsapat gylhelyéül Szabadka
tzték ki, hol Csanády tábornok szemlét tartott fölöttük. A lovas-csapatokon
kívül a vármegye még 600 újonezot is tartozott kiállítani a rendes sorezn

részére.

Miután idközben a békét megkötötték. 1 Ferencz király elrendelte a a békekötés

felkelt nemesség hazabocsátását és november 21-én Székesfehérvárról kelt leve- után -

lében értesíti errl a vármegyét. A bácsi felkelt nemesség, mely ekkor Székes-

fehérvárott volt, deczember 10-én indult hazafelé. Útját Bicskérl Budaörsre,

majd onnan Soroksárra, onnan Laczbázára. Kúnszentmiklósra, Szabadszáll;

és Izsákra vette, innen egy napi pihen után Vadkertre, deczember 20-án pedig

Halasra érkezett. Onnan Jánosbaimán át. deczember 22-én vonult be Bajára.

Itthon a Bácska ekkor valóságos tábori kórház volt. Ide hozták a háború sebesült-

jeit. A helytartótanács rendeletére Zomborban katonai kórházat rendeztek be,

de mivel az itteni épületek a sebesültek befogadására elégteleneknek bizonyultak.

a Baracskán lev katonai magtárt is katonai kórházzá alakították át. (Dudás

Gyula i. h. Évkönyv 1906. évf. 162—185.)
A békekötés után Bács-Bodrog vármegyét is felszólították a háború költ-

ségeinek fedezésére. A gyjtés megindíttatván. 26.034 frt gylt egybe ; ezenkívül

a vármegye önkénytes adományokból 141 lovat, 3320 mér zabot és 2345 mér
búzát szolgáltatott be a kincstárnak. Mindezek az áldozatok azonban nem voltak

elegendk a kincstár helyzetének javítására. A nádor még 1809 deczember 20-án

is felszólította a vármegyéket és a szabad királyi városokat, hogy az újonnan
kibocsátandó bankók ércz-alapjának fedezetéül aranyat és ezüstöt szolgáltas-

sanak be ; de a bácskai városok, kimerültségükre hivatkozva, nem teljesítln

e kívánságot.

A franczia háborúkkal karöltve járt a gazdasági kimerültség és a pénzügyi

válság. A papírpénz értékének csökkenése következtében, a közhitel megsznt s

a pénzügyi bukás többé már nem volt elkerülhet. Az új pénzügyminiszter :

gróf Wais, Isi l-ben egyszer eszközhöz nyúlt, a mennyiben a függ adósság

értékét egy ötödére szállította le. E rendelkezést az 1811. évi február 20-án kelt

pátens adta a lakosság tudtára. A leírat február 28-án érkezett le Szabadkára :

kihirdetését márczius 15-ére halasztották. Ily viszonyok között hívta össze az

uralkodó a rendeket az 1811. évi augusztus 2ö-én Pozsonyban tartandó ország-

gvlésre, a nielvre a vármegve Rudics Mátét és Szucsics Józsefet küldte köve-

tekül.

Mieltt még az országgylés megnyílt volna, a vármegye augusztus 5-én

tartotta meg ezúttal els ízben, az új vármegyeházban, tisztújítását, mely alka-

lommal Odry Andrást négy jelölt közül ismét els alispánná választották, míg

a másodalispáni tisztet Vojmts Fábiánnal töltötték be. a ki azt 1819-ben bekö-

vetkezett haláláig viselte.

Ebben az évben a közigazgatási beosztás tekintetében is lényeges változás

állott be. A vármegyét .3 járásra osztották fel ; a meglév négy járáson kívül,

az ötödiket, a telecskeit újonnan szervezték. Ez a járási beosztás 1820-ig ma-
radt fenn.

Míg Napóleont 1810-ben kötött házassága közelebb hozta a Habsburgokhoz. Végs xapo-

régi barátságos viszonya Oroszországhoz egyre lazult. 1812 óta nagy elkészüle-

teket tett az oroszok megtámadására és I. Ferencz király is kénytelen volt vejé-

nek segélyt adni. Ezért tehát június 29-én felszólította az országot, támogassák

az országgylésen megajánlott segélyen felül is adományokkal, st a vármegyére

bizonyos számú újonezot vetett ki.

Szabadka városa, mely 1812. évi augusztus 3-án tárgyalta a királyi leiratot,

engedelmeskedett. A tanács 39 újonezot. 8 lovat s a beteg katonák számára 10

akó bort szavazott meg. Ezenkívül gyorsan elteremtették az 1811— 12. évi

leoni harezok.
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iggyúléstl atl hadisegélybl a városra es öt3zer pozsonyi mérd
búzái és .1 7í pozsonyi mér zabot, melyei Bajára fuvaroztál] Bács Bodrog
vármegye ellenben az 1813 évi május hóban tartott közgylésében olj irányú

bol hozott, bgj a kéri pénzt, <!< -1 1
m

• t és újonczot csak az esetben haj-

landó megadni, ba a ággylés mi \ vármegye rendéi tehát

. liogy az országgylés mielbbi összehívása iránt intézkedjék.

Napóleon oros idjárata után I Ferencz is csatlakozott a uag]
tez, hogy a világuralomról Lemondani ui m tudó császárral megküzdjön.

i ^ i J 13 >\ telén ismét nagyarányú hadikészüldések folytak. Ferencz király

1813 február 23-án felszólította a vármegyét itásához

újoE hadisegélyt adjon. Szabadka ismét Í2 jonczot és 17 pótlovat

adott a Eohenlóhe-féle dragonyos-ezred számára. Mivel többek között Bács Bod
m fejtett ki valami nagy buzgalmat a hadisegélj és az újonczok

kiállítása érdekében, mert csupán az önkénytea adományokat a az önkényt
jelentkez üjonczokal szolgáltatta bi a na* lor július L3-án újabb felhívást intéz

a vármegyékhez és a városokhoz, bgj >• fontos pillanatban, mely hívatva lesz

a monarchia Borsa fölött döntei l bvebb
irtassanak. A felszólítás használt. A vármegye hozzáfog a még be nem

szolgáltatott adományok behajtásához, azonkívül 53 könny Lovas kiállításai

határozta el : de ezeknek a felszerelése sok nehézs gbe ütközött, mert a m
hadipénztárnok számadásaiban 12.503 frt hiány mutatkozott. Az önkényl gyj-
tött adományok bejelentésére p Brunswick Józsel vezetés i alatt küldt t-

] menesztett Bécsbe. Szaba lka városa ellenben :!•"> könny Lovast állított ki,

ezenkívül isii január és február havában 90 újonczol küldött Zomborba, a

Ferencz Károly fherczeg nevét visel ezred számára.
A háborún kívül 1814-ben a török földön kitöri pestis-járvány is fenj i

a vármegyét. A vármegye az óvóintézkedések foganatosítására külön járvány-
bizottságot választott, de a járvány hazánkat szerencsére elkerülte. Ama hírre,

hogy Napol i elhagyta Elba sértt. I. Ferencz király márczius 29-én új

lyre szólította fel az országot. De míg a vármegye az újonczok kiállításival

bajlódott, a szövetségesek Waterloonál dönt gyzelmet arattak Napóleon fölött,

a kit utóbb Szent Ilona szigetére számztek.
A háború befejeztével, 1815 deczember 21-én, visszatértek a vármegyétl

felfogadott könny lovasok is. De bár a háború véget ért, a kormánj a

ltt újonczok kiállítását mi Ite. ír* Szabadka városa az 1815-be
\

alott 90 újonczból még fennmaradó 15-öt 1816-ban volt kénytelen kiállítani.

a vármegyéktl és a városoktól kiállított könny lovasság felszerelését is a

katonai kincstár tulajdonául tekintette. Szabadka városa a könnylovasság
verzetét és felszerelését, valamint a lovakat eladván, a befolyó pénzt

Pé sre, az ottani hadipénztárba szállította.

Napóleon bukásával a közel két évtizedig szüntelen folyó háború végei ért'.

A vármegye, mely az elmúlt esztendk alatt áldozatkészségének oly fényes tanú-

jelét adta, most saját belügyeinek rendezésére, a szellemi és a gazdasági haladásra

fordíthatta erejét. A nagy küzdelmek lezajlása után mindegyre jobban utat tör

mayának a nemzeti társadalomban a haladás szelleme. A régi rendi alkotmány
átalakítása és a nemzet összes erejének i volt a következ évtizedek

feladata, mely nagy munka mellett egyúttal a nemzetnek jogait is védelmeznie
kellett az önkényuralom ellenében. Lássuk tehát, hogy e munkában mily mérték-
Kén vette ki részét a vármegye egészen addig, míg a nemzeti állam falaira a tett
felrakták.

4. A varmegye résztvétele a nemzeti államalkotás munkájában. 1815—1847.

Válságoshely- Xapoleon bukásával a kimerült vármegye a béke hírére fellélegzett. A hosszú
zet

után
b°rÚ háborúnak s az évtizedeken át folytatott küzdelemnek a nyomai még mindenütt

láthatók. 1 81-ben a vármegye még valóságos tábori kórházhoz hasonlít. A háború
sebesültjei, nyomorékjai még nagyrészt Zomborban lézengenek. .Megjönnek a
könnylovasok is ; de a sorezredekbe besorozott újonczokat hiába várják. A béke
biztosítása végett Ferencz király még ISI 5-ben újabb 30.000 újonczot kért az

országtól s egyben elrendeli az újonczozást >-.
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Bá cs- Bodrog vármegye azonban az újonczozást elrendel királyi leirat tár-

gyalása alkalmával kijelenti, hogy miután a háború már megsznt és az újonczok
megajánlása különben is az országgylés hatáskörébe tartozik, a kívánt újoncz-
létszámot nem hajlandó kiállítani s a/, alispánokat e rendelet végrehajtásától
eltiltja. De ezúttal nem támad összeütközés a kormányhatóságok és a vármegye
között, mert József nádornak sikerül meggyzni az uralkodót, hogy a háború
megszntével a munkáskezeknek elvonása az ország gazdasági helyzetére nézve
rendkívül válságos volna. A király visszavonja az újonczozást elrendel leiratát,

Rajner fherczeg pedig már 1816 április 26-án felfüggeszti az újonczozást, st a
katonák egy részének szabadságolásához is hozzájárul.

Ez az intézkedés azonban már megkésett. 1816-ban már országszerte az
ínség jeleivel találkozunk. És a vármegye hiába vár segélyt a kormánytól, meri
az állampénztár üres ; kénytelen tehát a szkölködk segélyezését a társadalom
vállaira áthárítani. A pénzügyi helyzet mindegyre kedveztlenebbé válik, a

papírpénz értékének rendkívüli alászállása megrendítette a pénzviszonyokat,
aláásta a hitelt ; a vármegye mindegyre jobban érzi ennek a súlyát ; de mind-
amellett erélyesen folytatja a hátralev hadiadó és a felkelt nemesség kiállítására

kivetett költségek behajtását.

A vármegye az 1816 augusztus 26-án tartott közgylésben vette tárgyalás

alá a királyi leiratot, mely a papírpénz bevonását és a nemzeti bank felállítását

helyezte kilátásba. A közgylés elismerte a felség jóakaratát a pénzügyek rende-
zése körül, de a leiratot egyszeren tudomásul vette, mivel a pénzügy rendez*

az országgylésre halasztandónak találta. A bécsi nemzeti bank meg is kezdi a
pénzjegyek beváltását, de a pénzügyi helyzeten ez mit sem segít s ezért 1816
október 29-én az uralkodó a pénzjegyek törlesztése végett önkénytes kölcsön fel-

vételét rendeli el.

A kormány a pénzügyi helyzeten a só árának felemelésével akar segíteni.

habár a só árának a megállapítása az országgylés jogai közé tartozik. 1816-ba

n

újra_felemelik a só árát, de midn az erre vonatkozó királyi rendeletet a nádor
leküldte, a vármegye a deczember havában tartott közgylésén nem veszi tudo-
másul s az ügyet az országgylés elé utasítja.

A kormány önkényes intézkedéseinek hatása alatt tekintélyes ellenzék

alakul a vármegyében. De ez az ellenzék tulajdonképen csak az si alkotmány
megrzésére törekszik ; a haladás szelleme ép oly távol áll tle, mint a kormánytól.
Látóköre is szk, nem terjed tovább a vármegye határainál és országos dolgokkal

nem tördik. Tagadhatatlan azonban, hogy mindennek ellenére a kormány
önkényes intézkedéseinek itt-ott mégis sikerül gátat vetni. Az állami önállóság

ekkor egyedül a vármegyei életben nyilatkozik meg.
A XIX. század második évtizedének utolsó éveiben sajátságos vallásos vallásos

mozgalom indult meg. mely olymérv zavarokat idézett el a vármegyében, hogy rajongók,

azokat még a kormányhatóságok segélyével is csak nagynehezen lehetett lecsen-

desíteni. E mozgalmat egy Frankovics Mihály nev. kupuszinai születés, 26 éves

szcsmester támasztotta, a kit a nép Szent Miska néven nevezett s valóságos

rajongással vett körül. Frankovics, mint utólag kiderült, vallási rajongásban

szenvedett. A búcsúhelyek látogatásával és betegek gyógyításával foglalkozván,

a köznép eltt nagy népszerségre tett szert, st a kolluti plébános és Odry
András alispán — kinek nejét állítólag meggyógyította — pártfogását is meg-
nyerte. A kalocsai érseki szentszéknek Frankovics viselt dolgai tudomására jut-

ván, t rajongónak nyilvánította és 1818 július 2-án felhívást intézett a plébá-

nosokhoz, hogy híveiket a Frankovicstól alapított úgynevezett ..Kordátviselk

társulatába" leend belépéstl lehetleg óvják s az álremete által rendezett kör-

meneteket akadályozzák meg.
Frankovics, a ki idközben Monostorszegrl Kollutra költözött, az ottani

plébános pártfogása mellett egyre folytatta üzelmeit. Hívei messze földrl sereg-

lettek hozzája és ezekkel éjjelenként vallási szertartásokat tartott, majd kör-

meneteket rendezett és betegeket gyógyított. Mivel a vármegyei hatóságok mit

sem tettek e mozgalommal szemben, e vallásos rajongók társulata mindegyre

növekedett. A beregi plébános, Vojnits János vármegyei esküdttel együtt, ki is

ment Kollutra s az ál-remetét szigorúan megdorgálta ; de szavai hatástalanok

maradtak, st Frankovics, hogy híveinek számát gyarapítsa, Szegedre tette át

székhelyét. Itt azonban pórul járt, mert a város az ál-remete üzelmeirl értesülve.
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gyorsan ki a város pandúrjaival egész a határig kísértette.

ikovics ekkor Lu Lasra, majd innen Szabadkára ment, de itt Bem lévén mára
dasa, visszatéri Kollutra. Kolluton való tartózkodása alatt a plébánia udvarán
lev kutat megáldván, annak vízi betegek) ógyítá tra alkalmazta, majd, midn

I felkeres betegek száma napról napra növekedett, a kútvizel a plébános

mya icozónkénl négj krajozárjával mérte ki a hiszékeny népnek.
Mivel a vármegyei hatóságok tétlenül nézték e kiosapongásokat, a kalocsai

L818 év deozember 22-én a helytartótanácshoz fordult.

A. helytartótanács a vármegyéi már 1819 január 1 9-ón sürgs közbelépé re utasí-

totta, a vármegye azonban csak hónapok múltával szánta el magái a cselekvésre,

Frankovicsol az április II I- ik közötti éjjelen a kolluti plébánosnál néhány
tanítványával együtl elfogatták, Zomborban bebörtönözték ós ellene a törvénye

eljárási megindították. Csakhogy a fólrevezetetl népei ekkor már bajos voll

lecsendesíteni. Mintegy 2000 híve 1819 augusztus ll-én egyházi zászlók alatt,

kezükben feszületei és ég gyertyái tartva, Zomborba jöttek, hogy vezérüket

kiszabadítsák börtönébl.
Az óriási néptömegnek a vármegyeház eltl való megjelenése nagy /.avart

okozotl Zomborban. A néptömeg betódull a vármegyeház udvarába és a brt önö-

kéi akarta megrohanni ;
de a vármegyei pandúrok puskát ussal és botokkal kizték

a zavargókat. Erre a nép visszavonult, de új támadásra készült. A/, épen idejében

érkezeti katonaság azonban a zavargók közül negyvenet beszorított a, vár-

megyeházudvarara ; ezekéi elfogta és elzárta, a künnrekedi népei pedig szétverte.

A vármegye törvényszéke 1819 szeptember hó L3-án hozoti ítéletével

Frankovicsot kél évi, hetenként két böjtnappal súlyosbítotl fogságra ítélte.

Hívei közül azok, a kik a zendülésl rendezték, szintén fogságol szenvedtek.

Frankovicsol ezenfelül büntetésének kiáltása után, hogy újal>!> zavarokat ne

támasszon, a vármegye területérl örökre kitiltották. 1823-ban a pozsonyi irgal-

masrend zárdájába került, hol még L825-ben is kapuskénl állott alkalmazásban.

(Bende J. dr. : Szent Miska mozgalma. Évk. 1890. évf. 97—112.)

eitnsé^oHti
^ kormány] a külpolitikai események hatása alatt, az 1815— 1820-as évek-

ben mindennem összeütközést kerül a vármegyékkel s következetesen folytatja

a nemzettel szemben a lefegyverzés politikáját. Hogy a várraegyék nemességél
megnyerje, az uralkodó és családtagjai gyakran beutazzák az országot. Az ural-

kodó krútjában megfordult Bács-Bodroglian is. 1816 október 19-én Ferdinánd
trónörökös. Pestrl Szegedre átutaztában meglátogatja Szabadkát. 1817 október

13-án Ferencz király, nejével. Karolina Augusztával Titelbe érkezik, majd onnan
október 14-én átmennek Péterváradra, hol október 15— 16-án fogadja Bács-

Bodrog vármegye és Szabadka küldöttségeit.

A kormány meg van elégedve Bács-Bodrog vármegyével. Az 1815—16-ban
mutatkozott ellenzéki hangulat lecsendesedik; Odry András, a vármegye al-

ispánja, a mily igénytelen és puritán jellem, ép oly h, megbízható embere a kor-

mánynak. A fispánnak nem is akad dolga a vármegyében ; lisztújítást 1811-tl

L825-ig nem is tartanak. A közgylésnek más dolga nem akad, mint a kormány-
rendeletek végrehajtása, meg az úrbér végleges szabályozása, mely különben
teljesen igénybe vette a vármegyei tisztikart, de elssorban Odry alispánt, a ki

mindent maga óhajtott elvégezni és a törvényszékeken is csak elnökölt.

Ily viszonyok között törtek ki az olaszorsági mozgalmak, melyeket a

császári had könny szerrel elnyomott. E siker Metternich kanczellárt még elbiza-

kodottabbá tette s abban a hiszemben, hogy a nemzetet megnyerte s ellentállástól

többé nem kell tartani, az udvari fhaditanácscsal egyetérten elhatározzák az

Újonczozást. Az 1821 április 4-én kelt királyi leírat, mely a magyar ezredek pót-

lására 1813-ban kívánt 60.000, majd az 1815-ben kivánt 30.000 újonczból még
hiányzó összeg kiállítását rendelte el. egyaránt törvénytelen, s annak végrehajtása

akadályokba ütközött.

.Mindennek ellenére a kormány nem áll meg a törvénytelenségek útján.

1822 augusztus 13-án kibocsáttatja az uralkodóval a másik rendeletet is, mely
szerint az adó november 1-étl kezdve pengpénzben fizetend, ami. tekintve

a papírpénz és a pengpénz értékarányát . a legsúlyosabb adóemeléssel egyértelm.
(Millen. Tört. IX. 90.) A törvénytelen rendeletek a vármegj'éket ellentállásra

buzdítják s a vármegyék ellentállása mintegy bevezetje lesz a nemzeti törek-

véseknek.
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Bács-Bodrog vármegyében a kormánynak aránylag tevés küzdelmébe
kerül a törvénytelen rendeletek végrehajtása. Ellentállással itt is találkozik ugj .ni

de e küzdelem nagyobb méreteket nem ölt: azonban tanulságul szolgál a vár-
megye nemességének, melyet a rendi jogok sérelmei egy táborba hoznak s ekként
elsegíti azt, hogy a nemzeti törekvések a vármegyében is gyökerei vernek.
Az újonezozás ügyében kibocsátott rendeld végrehajtása simán megy végbe.
A vármegye rendéi els ízben feliratban igyekeztek meggyzni az udvart lépésének
törvénytelenségérl, de miután látják, hogy az udvar nem enged, engedelmesked-
nek a második leíratnak, a mi elssorban Odry András alispán érdeme, a kinek
nagy küzdelmébe került, míg a rendek az újonczjutalékot megsza\ a/.lák. Az adó-
ügyben kelt leiratok végrehajtása már több nehézségbe ütközik. A vármegye az

els és a második leiratot is visszautasítja. Közbejön Odry András halála is,

miáltal a kormány a legmegbízhatóbb emberét vesztette el.

E férfiú hosszú hivatalos pályája s az a vezérszerep, a melyei vármegyéjében
mindenkor vitt. egyaránt méltóvá teszik arra. hogy róla néhány sorban meg-
emlékezzünk. Odry András 1772 óta állott a vármegye szolgálatában. II. József
1789 április 7-én fszolgabíróból nevezte ki inásodalispánná. 1790-ben, midn
a vármegye visszaállította az 1785-ben mködött tisztikart, Odry megvált a
másodalispáni tisztségtl, de 1791-ben a közgylés ismét megválasztotta és

1797-ben els alispán lett. E tisztében megmaradt 1822 deozember 8-án bekövet-
kezett haláláig. Negyedszázadon át. ép a legválságosabb s legsúlyosabb idkben
állott a vármegyei önkormányzat élén. Kortársai mint részrehajlás nélküli, jó
közigazgatási ert dicsérik s bár alispánsága nem sok nyomot hagyott maga után,
puritán jellemét, nagy munkaerejét és kötelességtudását mindenkor nagyrabers ül-

ték. Mindig maga elnökölt a vármegyei törvényszéki üléseken és a közgyléseken,
a mi nem csekély feladat volt, ha tudjuk, hogy a tön ényszéki üléseket öt helyen,

Zomborban, Baján, Szabadkán, Bácsban és Újvidéken tartották akkor. Igaz-

ságos, megvesztegethetetlen bíró volt. Elvbl ellensége volt minden pompának.
Jellemére érdekes világot vet az a körülmény, hogy mikor a „Ferencz-csatorna"
elkészült, a társaság, hogy a csatorna megalkotása körül kifejtett tevékenységét
viszonozza, egy társulati részvényt ajánlott fel neki, de visszautasította s csak
azt engedte meg, hogy a társulat nemesmiUticsi kúriáját téglafallal körülkerítse.

Halála váratlanul következett be. Ép a törvényszéki ülésre készült, midn guta-
ütés érte és 76 éves korában meghalt. (Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 1822. 102.)

Podmaniczky fispán, a ki már régóta neheztelt a vármegyére, de inert az

akkori viszonyok között nem is volt tanácsos tisztújítást tartani, Szucsics Józsefet

bízta meg az els alispáni teendkkel, a kit már 1819-ben a Vojnits Fábián halálá-

val megüresedett másodalispáni tisztségre helyettesített. De Szucsics József,

a ki báró Podmaniczky fispán bizalmasa volt, teljesen át volt hatva azoktól az

eszméktl, a melyeket Podmaniczky hirdetett, ki az angol alkotmányban a

magyarnak a testvérét látta, a melyÍvel mindenben versenyeznie kell. Ily körül-

mények között Szucsics József nem nagyon lelkesedett az adóügyben kibocsátott

törvénytelen rendeletek végrehajtása iránt. Fleg az magatartásának tulajdonít-

hat ó. hogy a vármegye két ízben is megtagadta a törvénytelen rendeletek végre-

hajtását. De a kormány nem tágít és miután látja, hogy Szucsics József helyettes-

alispán törvénytelenségekre nem kapható, királyi biztost küld a vármegye
nyakára, a ki kényszereszközök alkalmazása nélkül végrehajtja az adöügybi n

kibocsátott leiratot. (Miilen. Tört. IX. 92. Országos Levélt. Acta Diéta. 1825.)

Podmaniczky fispánnak Pesten 1823. évi május 11-én bekövetkezett halá-

lával, Szucsics József kormányozza a vármegyét. Fleg az úrbéri perek véglege-

zését siettette s azoknak gyorsabb elintézésére Hegyesen, Monostorszegen. Mély-

kúton, Ömoraviczán, Pacséron, Rigyiczán, Zentán, Topolyán, B ben,

Deszpotszentivánon, Jankováczon. Katymáron és Madarason a szükséges lép

kel megtette. Ugyanekkor a Duna és a Tisza vidékének ármentesítése iránt is

történtek intézkedések. Béregen és Dautován. továbbá a vármegye alsó járásá-

ban Asbóth János kir. kincstári igazgató közremködése mellett. 24.000 holdat

ármentesítettek.

Bács-Bodrog vármegye végre is belenyugszik a törvénytelen rendeletek

végrehajtásába és nem intéz többé feliratot az országgyléshez. De a várni

ben az ellenzéki szellem mindegyre ersebben nyilvánul, a mi a kormányt a

dalommal tölti el, félve, hogy e vármegyében is az ellenzék kerekedik felül ;
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• tehál iik'l' 1824 deozember 30-án kinevezi gróf Radványi Gyrj Ferencz

kamaráéi Bács Bodrog vármegye fispánjává,
Gyórj Ferencz beiktatása L826 május 30-án meni végbe hagyományos

fénynyel és pompával. A. ij i 29-én vonult be Zomborba. Az ór-

fispánl a városhatárában a Latinovits Sándor vezérlete alatl álló, e vái

ve aemes ifjú ági '"I alakítotl bandérium, valamint a tiszai Koronakerület

és a Zombor városi pi lovascsapatai \ ;i i i;\k zászlóikkal. Mikor az ünnepi

menet Zombor város végéhez ért, Szucsics József alispán, a Bátor alatl egybe-
gyli vármegyei uemesség élén, magyar beszéddel üdvözölte a fispánt. A/,

üdvözlés uiau a menet zeneszó tnelleti megindull a vármegyeház elé, hol a hajai

és a zombori gyalogos polgárrség foglall állást. In várták a fispáni a szom-
szédos Pest, Tolna, Baranya, Vercze, Torontál, Szerem és Csongrád vármegyék
küldöttei, a katonaság ésvégre a zsidót 60 tagú küldöttsége. A fispán, megér-
kezése után a tisztelg küldöttségekel fogadta, majd beesteledvén, a/, ünnepl
közönség díszeladásra ment, melj alkalommal Inántsi Pap Gábor Fejér vár-

megyei tis/.ti ügyé [mre vágj > királyi tekintel batalma" czím színmve
kerüli eladásra

Másnap, május :!<i-áii ment végbe a tulajdonképeni beiktatás, melyet
ünnepi mise elzött meg, melj alkalommal Marich János püspök hétszemély-

nök pontifikált, fényes segédlett) I. A/ isteni tiszteld után a vármegye közönsége
a megyeházán gyli össze. A közgylési Klobusiczky József. Borsod vánm uyv,

fispánja, a beiktatással megbízotl királyi biztos nyitotta mi", magyar beszéddel.

Ezután felolvasták a királyi leiratokat. .Majd Gyry fispán létette az esküt

ikes magyar beszéddel üdvözölte a rendeket. A vármegye közönsége ne-

vében Antunovits Alberl fjegyz válaszolt. Délután kél órakor voll az ünnepi
ebéd. mely alk i sofj embernek terítettek, azonkívül a szabadban a nép
számára szintén fztek. Este kivilágításl terveztek, melyet azonban a beállott

kedveztlen idjárás miatt csak másnap tarthattak meg. Annál fényesebb
volt azonban a tánczmulatság. (Hazai és Külföldi tudósítások 1825. I. 48.)

Az új fispán a vármegye közönségének régi óhajai teljesítette, midn a
14 év óta Bzünetel t i-zt újítást szeptember 22-ére kit zte. ]) tisztújításon Szucsics

Józsefei els. Antunovits Albertet másodalispánná, Latinovits Benjámint
fjegyzvé és Odry Józsefei tiszti ügyészszé választották meg. Az 1825. évi

szeptember 11-ére egybegyli országgylésre pedig Szucsics József els alispánt

és Rudics Dánielt küldtek követekül.
.Mire a követek Pozsonyba érkeztek, az országgylés már javában tanács-

kozott. Szucsics József már nem ismeretlen a rendek többsége eltt. Meggyz-
ót is a Nagy Pál, Ragályi Tamás és Vay Ábrahám vezetése alatt álló ellen-

zékhez fzi, mely elssorban a sarkaiból kiforgatott si alkotmány megvédésén
idzik. Ámde a vármegyében a fispánnak sikeri az ellenzéki hangulatot

mi gtörni, miáltal azután Szucsics József, a kapott követi utasításokhoz mérten,
az országgylésen a kormányt támogatók sorába kénytelen állani. Az 1825.

évi országgylési követekrl írt pasquillus ezért t a következleg jellemzi :

..Mást mondani, mint gondolni, nem illik a magyarhoz." Követ-társa Rudics
Dániel, inkább csak hallgatóként vesz részt az országgylésen s azért a követ-
kezket írják róla : „Nem azért van küldve a követ, hogy hallgasson." (Hazánk
1885. 77. lap.)

Bár az országgylés közel két évig tartott, a rendek a sérelmi ügyek tár-

gyalásával sok idt veszítettek és csak mikor a király az országgylés határ-
napját kitzte, vették észre a rendek, hogy mily kevés munkát végeztek. Mivel
az 1790—91. évi országos bizottság reformmunkálatainak tárgyalására már nem
volt id, de mert azóta úgy megváltoztak a közgazdasági viszonyok, hogy e

munkálatok tárgyalás alapjául már nem is szolgálhattak, ezért a nádor indít-

ványára 1827 június 1-én országos bizottságot választottak az 1791-ik évi

bizottsági munkálatok felülbírálására. E bizottság tagjai sorában Szucsics
Károly is helyet foglalt.

Az országgylés új országos összeírást rendelt el ; mivel azonban a sza-

bályzatok kidolgozása sok idbe került, azt csak 1828-ban foganatosították.
Ez az összeírás az úrbériség rendezésével állott összefüggésben és a végrehajtást
a nádor rendelkezése értelmében a vegyes-bizottság intézte. Bács-Bodrog vár-
megye összeírását Zala vármegye kiküldöttei teljesítették. Az 1828-ik évi már-
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czius hóban tartott közgylésen Zala vármegye részérl mpg is jelem I [ei U lendy
Károly és az összeírási munkálatok csakhamar kezdetüké! vették. L828-ik év
végéig készültek el 8 felülvizsgálásukat a vármegye L829 január 13-ára tnzte ki,

mely czélból bizottságot választott.

Az 1828-ik évi október hó 1-én tartott vármegyei tisztújítás minden na-
gyobb mozgalom nélkül ment végbe és a régi tisztikart kevés kivétellel újból
megválasztották.

Az 1825—27-ik évi országgylésnek a magyar nyelv érdekében kifejtett ^magyarnyelv

fáradozásai, bár minden irányban nem vezettek sikerre, de nem is vesztek kárba.
'

Az országgylés megveti a tudós társaság alapját : de a nemzet ezzel nem éri

be és a mit az országgylés meg nem valósíthatott, azt a vármegyék a saját

hatáskörükben igyekeznek elérni és a magyar közigazgatási nyelvnek a megho-
nosítását tzik ki feladatul. Szabadka és Baja ebben megelzik a vármegyét.
A városok hazafias tanácsának kérelmére a helytartótanács 1826-ban megen-
gedi, hogy a városi tanács, valamint a gazdasági tanács jegyzkönyveit magyarul
vezessék. Baja már 1822 november 9. óta magyarul vezeti jegyzkönyveit.
1829-ben Xiczky Ferencz bajai uradalmi kormányzó elnöklete alatt az úriszék

elhatározza, hogy a hozzá beterjesztend íratok magyarul legyenek szerkeszt \ e.

Ugyanez évben elhatározza a város, hogy az utczák magyar nyelv feliratokat

kapjanak, az éjjeli rök magyar nyelven hirdessék az idt, a közkikiáltók magyar
s nem szerb nyelven tegyék közzé a lrdetmenyeket. Ez évtl kezdve Baján ma-
gyarul énekeltek a hívek a kath. templomban s Bartók Mátyás plébános indít-

ványára az iskolai oktatás is magyar nyelven történt. 1831 óta a bajai lövész-

egyesület jegyzkönyveit is magyarul vezették.

A magyar nyelv ettl kezdve diadalmasan utat tört magának e soknyelv
vármegye területén. Jelentékenyen elmozdította ezt Bács-Bodrog vármegye
közönségének az 1832-ik évi február havában tartott közgylésen hozott hatá-
rozata, mely a magyar nyelv használatát a közigazgatásban és a bíráskodás
terén, valamint az iskolákban és a czéheknél egyaránt kötelezvé tette. E nagy-
fontosságú határozat egész terjedelmében a következleg hangzik : „Elhatározza
a közgylés, 1. hogy a tisztikar máris jobb részben fennálló szokás szerint, a

legközelebbi közgyléstl kezdve, minden hivatalos jelentését magyarul adja
be, kivéve az olyanokat, a melyek német szövetséges tartománybéli örökösülé-
seket illetnek, vagy felségéhez felküldendk. Jegyzkönyvek, levelezések vagy
Ítéletek és számadások magyar nyelven készíttessenek, mindennem perek,

az egész vármegyében, az 1832-ik évi törvénykezés idejének Szent Márton
határjától kezdve, mindenkor okvetlenül nemzeti nyelven folvtattassanak,

ellenkez esetre pedig a vádlevelek az illet bírák által alá se írassanak, a mostani
deáknyelven folyamatban lev pereket e rendszerbl kivévén. 2. A könyörg
levelek 1832-ik évi május 1-étl kezdve egyedül magyar nyelven írassanak,

s csak egyedül e nyelven keltek vétessenek fel. 3. Az úriszéken elforduló
ügyekrl kelend ítéletek, jegyzkönyvek st, az uraság székéhez intézett

kérlevelek is magyar nyelven tétessenek fel, ellenkez esetre, törvényes

bizonyság által alá ne írassanak ; ide értetik a tiszamelléki koronái kerület,

mind úriszékére, mind magisztrátusára nézve. A megyebeli mezvárosok és

helységeknél mind saját, mind gyámsági számadások magyar nyelven
vitessenek. Mindezekre nézve 1832-ik évi augusztus 24-ike rendeltetik határ-

napul. Mindezek értelméhez képest, a megyebeli földesuradalmak felszó-

lítása mellett, az uradalmi tisztek is oda utasítandók, hogy 1832 november 1-étl

fogva minden hivatalos dolgaikat magyar nyelven vigyék, de az uradalmak
részérl kiveend nyilatkoztatásokat (nyilatkozatokat) nem más, mint magyar
nyelven szerkesztve lesznek kötelesek átvenni az illet szolgabíró urak. ±. Mint-

hogy.a magyar nyelv megtanulására legczélirányosabb az, ha a serdül ifjúság-

nak alkalom adatik arra, e végett a megyében ezentúl helységi tanítónak,

kántornak és jegyznek oly személyek ne fogadtassanak be, kik magyar nyelvben
nem jártasak ; kik pedig már hivatalban vannak, azoknak három esztend szabatik

a magyar nyelv megtanulására, úgy t. i., ha addig meg nem tanulnának, szolga-

latjukból bocsáttassanak el. Melynek következésiben ezekre leend felvigyázás

az illet földesuraságokkal egyetértleg a járásbeli fszolgabíró urakra bízatik,

e tárgyban adandó tudósításaikat a megyebeli gyülekezetre bevárván ;
s hog}

e rendszabások szerencsésebbek lehessenek : minekutána köztudomás, hogy ki-

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bacs-Bodrog vármegye. U.
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váltképen iskolatanító kineveztetése járásbeli fszolgabírók befolyása, st
többnyire az illet községek megegyezése nélkül történik, innen pedig azon

móré következés Bzármazik, bgj a Bzülék, kiknek a tanítókhoz bizalmuk
nincsen, gyerrni keikéi az oktatástól s ekként a Irimveltetéstl elvonják, eziránt

tosan megkérend nagyméltóságé kn-. helytartótanács útján az illet

iskolaigazgatóságokal oda utasítani kívánják : hogy ezentúl a tanítók a járásbeli

olgabírák és földesuradalmak megegyezésökkel b ;i községnek is kihallgatá-

sával neveztessenek ki. 6. Kebelbéli mesterlegények, 1832 februárjától 3 eszten-

di számlálván minthogj k ezen idi felsbb rendelkezéseknél fogva vándor-
lással töltvén, magyarul megtanulhatnak, czéhbe ne vétessenek fel másképen,
ba csak a magyar nyelvel nem tudják; ennélfogva járásbeli fszolgabíró urak

a közigazgatás szerkezetéhez képesl czéhek fbiztosai lévén, oda utasíttatnak:

bogy a járásbeli különféle helyeken létez czéhek felvigyázásit, csupán járásbeli

tisztviselkre s köztisztekre, mini albiztosokra bízzák s ezekéi figyelmesekké
tegyék arra, hogy a magyar nyelvben járatlan mesterlegényl mesternek bevé-

tetni ne engedjék. Mindezen rendelkezésekrl a közellev törvényhatóságok,
sl a kebelbéli három Bzabad királyi város is, kölcsönös egyetértés okáérl értesí-

tendk. Kiadta : Nikolits [zidor aljegyz."
A Széchenyi Istvántól meghonosított közmveldési intézetek között leg-

'"'• fontosabbbak voltak a társaskörök. Alig alkotta meg Széchenyi Pesten 1*27

június 10-én a Nemzeti Kaszinót, Baján még ugyanaz évben megalakítják
a Nemzeti Társaskört, majd Zcntán IS32-l>en Rigyicsky István ügyvéd, Sinkay
János városi els aljegyz, Zagoricza Mózes, Gombos Pál és Benedek Elek segéd-

lelkész megalakítják a Nemzeti Olvasó-társaságot, mely alapszabályai szerinl

..a nemzeti nyelv gyarapítását és az elmebeli mveldést" volt hívatva el-
mozdítani. De alig állott fenn az egyesület néhány hónapig, midn Gregus Tamás
kir. kincstári igazgató a koronakerületi hatóságot megkereste, hogy a zentai

olvasóköri társaságot, mint politikailag veszélyest, oszlassa fel. A kerületi

biztosság, a nélkül, hogy meggyzdött volna a vád alaposságáról, 16 fegyveres-

sel megjelent az egyisület helyiségében, a könyveket és hírlapokat elkobozta,
ázott talált bútorzatot lefoglalta és az egyesületet fcloszlatottnak nyilvánította.

A zentaiak azonban Bács-Bodrog vármegyéhez fordultak panaszukkal.
A vármegye Latinovits Benjámin táblabíró elnöklete alatt bizottságot küldött
ki az ügy megvizsgálására, mely 1833 márczius 27-én meggyzdött róla, hogy
i.nuu-, Tamás és a koronakeriileti hatóság teljesen indokolatlanul és jogtalanul

járt el, midn a kört feloszlatta. Meghízta tehát Volarich János fszolgabírót,

hogy a kör helyiségeit azonnal nyittassa fel, az elkobzott bútorokat, könyveket
és hírlapokat az egyesületnek adja át s gondoskodjék arról, hogy' a társaskör
zavartalanul folytathassa mködését. A bizottság eljárásáról a június havi
közgylésnek tett jelentést. A közgylés jóváhagyván a bizottság intézkedéseit,

határozatát azzal is indokolta : „nehogy a Casino elzárásával s az elmebeli pal-
lérozásnak elfojtása által a megyére is valami durva komál}'' boruljon."

Alig értesült Gregus kincstári igazgató a vármegye határozatáról, a királyi

helytartótanácshoz fordult elégtételért, mire a helytartótanács 1833 november
5-én jelentéstételre hívta fel a vármegyét. A vármegye 1833 deczember 16-án
tartott közgylésébl terjeszté fel ez ügyben jelentését, melynek meg is volt

a hatása. A zentai társaskört többé nem háborgatták, s Gregus kincstári igazgató,

a ki ez ártatlan jelleg társaskörben a jakobinusok forradalmi mozgalmait
sejté, a vármegye közönségének gúnykaczajában részesült. (Dudás Gyula czikke

Évkönyv XXI. évf. 98—101.)
Szucsics Józsefnek 1829-ben királyi táblai bíróvá történt kineveztetésével

országos puliti- ,.,..,. ..
J

,

, . , ., ,

,an. az els alispáni szék megüresedett. Gróf Gyory Ferencz fispán a tisztújító

közgylést július 27-ére tzte ki, mely alkalommal Antunovits Albert eddigi

másodalispánt els alispánná, Vojnits Antalt pedig másodalispánná válasz-

tották meg.
Az 1830-ik évi szeptember 8-ára egybehívott országgylésre a vármegye

követekül Antunovits Albert els alispánt és Ordy József ügyészt oly utasítással

küldte, hogy az országos sérelmek orvoslását sürgessék. Ebbl azonban semmi
sem lett, mert habár az 1827-ben kiküldött bizottságok is elkészültek mun-
kájukkal, az országgylés többsége a reformkérdések tárgyalását következ
országgylésre halasztotta.
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Az 1830-ik évi országgylésnek, V. Ferdinánd megkoronázásán kívül.

tulajdonképeni tárgya a vármegyékre kivetend adó és újonczjutalék megálla-

pítása volt. Az 1828-ik évi összeírás adatai alapján a rendek a katonáskoi
terhének arányosabb megosztása végett új kulcsot állapítottak meg. A meg-
állapodás értelmében Bács-Bodrogra 2097, Pestre 2074 újoncz esett. B
Bodrog vármegye szolgáltatta tehát az országban az összes törvényhatóságok
közül a legtöbb újonezot. (Millen. Tört. IX. 220.) Hasonlókép emelkedett a vár-

megye hadi-adója is. A vármegye portáinak számát az országgylés 150-rl

220-ra emelte fel, a vármegye közönsége 1831 június 6-án tartott közgylésében
ez összeget úgy osztotta szét, hogy a 220 portából 165 a vármegyére s ">.-> a tiszai

Koronakerületre esett. Az 1832—36 évi országgylés a vármegye portáinak szá-

mát 290-re emelte, mely összeg 1848-ig megmaradt. A vármegye követei az or-

szággylésen szerephez nem jutottak. Odry József különben czéltáblája volt

az országgylési ifjúság gúrryjának, mely t, fejhajtogatásai miatt, abrakos lónak

gúnyolta.

Az országgylés eloszlatása eltt a kormány Ígéretet tett, hogy a következ
évben újból összehívja a rendeket. A vármegye már hozzáfog a követi utasítások

elkészítéséhez, midn az 1831 nyarán hazánkba is behurezolt kolerajárvány

az országgylés összehívását lehetetlenné tette. A járvány június havában tört ki

Felsömagyarországon és gyorsan terjedt a Tisza vidéke felé. Az óvóintézkedések

megbeszélése czéljából a nádor elnöklete alatt július 27-ére vegyes bizottságot

hívtak össze, mire azonban e bizottság összeült, a ragály a Tisza mindkét partján,

egész Csongrádig terjedt, st július 26-án már Szegeden is kitört. Bács-Bodxog
vármegyében az összes utakat hivatalosan elzárták, csupán Mélykútnál hagyták
nyitva, hol 20 napi vesztegzárt rendeltek el. Az óvóintézkedések foganatosítására

Fratricsevits Pál elnöklete alatt külön bizottság ügyelt fel, mely azonban már nem
tudta a járvány tovaterjedését megakadályozni. Szegedrl néhány nap alatt

átcsapott Szabadkára, hol július 31-én tört ki és egész szeptember végéig dü-

höngött. Legtöbb áldozatot augusztus elején szedett ; szeptember elején már
csökkent s a hó végével megsznt. Augusztus és szeptember 19 között

mintegy 5000 megbetegedés fordult el és a fele halálos kimenetel volt. A fe-
'

renczrendek feljegyzései szerint 2599-en haltak el kolerában.

A vármegye területén a járvány 1831 július végén tört ki s egész 1832-ik

év elejéig tartott. Csak az 1832-ik évi február 24-én egybegylt rendeknek je-

lenthette a járványbizottság elnöke, hogy a ragály szünfélben van.

Az lS32-ik évi február 24-én tartott közgylésen a vármegye gróf Gyry
fispán vezetése alatt üdvözl küldöttséget választott, mely az uralkodó 40 éves

évfordulója alkalmából a vármegye hódolatát bemutassa. Az október hó 24-én

tartott tisztújításon Antunovits Albert helyébe Pacséri Odry Józsefet válasz-

tották meg els alispánná, másodahspán pedig Rudics József lett ;
fjegyz

Latinovits Benjámin maradt, ügyészszé pedig Szucsics Károlyt választották

meg. Az 1832-ik évi deezember hó 16-án Pozsonyba összehívott országgylésre

a vármegye Rudies József másod alispánt és Szucsics Károlyt küldte követekül.

Szucsics Károly, a ki érzelmeire nézve a szabadelvekhez tartozott, csakhamar
magára vonta a közfigyelmet és jó szónokként tette ismertté nevét. A követek

mellett résztvettek még a vármegyébl az országgylésen Aliaga Imre és Spelletich

Keresztély is. E két fiatal ember az országgylési ifjúság tagjaként teljesen

a szabadelv eszméknek hódol és valahányszor az ifjúság az ellenzék vezérférfiai

mellett tüntet, k sem hiányozhatnak. Mikor Kölcsey Ferencz. a szatmári

követ, vármegyéjével összeütközésbe kerül, midn Szatmár vármegye az örök-

váltság dolgában elbbi utasításait visszavonja és ö lemond követi tisztérl,

az országgylési ifjúság zajos tüntetést rendez mellette, melyben Aliaga és

Spelletich is részt vesznek s k is aláírják az ifjúság búcsúiratát.

Az 1832—36-ik évi országgylés folyamán a szabadelv eszmék mind-

egyre nagyobb tért foglalnak el a vármegyében. A vármegj közönsége élénk

figyelemmel kíséri az országgylés tárgyalásait, az 1833. évi közgylésen már
külön választmányt küld ki, melynek feladata lett az országgylési ügyeket

intézni az utasításokat kidolgozni* valamint a társtörvényhatóságoktól érkezett

átiratokat tárgyalás alá venni s azokról a vármegye közgyléséhez jelentési tenni.

A vármegye, a kiküldött választmány elterjesztése alapján, követeinek

utasítást küld, többek között Erdély visszacsatolásának pártolása ügyében,
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majd felírató! intéz a lengyelek érdekében; midn pedig a lengyelek ügye az

ággylésen tárgyalásra kerül, utasítja követeit, hogj a lengyel aemzel iránti

rokonszenv üknek adjanak kifejezési

.

\ . ii iggyli 1836 ban vége Eelé közeledik, midn az adó megajánlása
kerül napirendre. A hadi-adó I likaiméval a/, önálló magyar hadsereg

eszméje élénk vita tárgya volt. A rendek ekkor még nem gondolnak komolyan
annak in. ra, csak nyomási akarnak gyakorolni a kormányra, hogy a

hadsi mél változtassa meg. Töbl nyíltan kifejezik a hadsereg
iránti ellenszenveket, Rudics József felszólalván, emlékezteti a rendeket, hogy

ban, midn a „commissariusok dühöngtek", a katonaság arra való volt, hogy
a vármegyeházái megostromolja, késbben pedig arra, l \ nemzetekel elnyom-
jon. (Millenn. Töri IV 10

Az országgylési május 2-án rekesztették he. A vármegye követei június

L9-én kell terjedebnes jelentésükben Bzámobiak !>< a/, országgylésen végzetl

nagyjelentség munkájukról. A követek magukra vonják a kormánj figyelmét,

mely arra törekszik, hogy a tehetségekel a-/, ellenzéktl lehetleg elvonja. Rudics
csakhamar fispáni helytartó lesz, míg Szucsics 1846-ben királyi táblai bíró,

majd hétszemélynök és kúriai bíró

A kormány aggódó szemmel nézi ;i szabadelv eszmék térfoglalását l'.áes-

Bodrog vármegyében és els sorban gróf Gyry fispáni okolja ezért. De a köz-

igazgatás tekintetében is sok panasz merült lel. Gyrj fispánsága alatt meg-
lazull a fegyelem a vármegye tisztikarában

;
a közigazgatásban általános fejet-

lenség voll tapasztalható ; e mellett egyre-másra árulkodnak a kormányhatósá
goknál a vármegye tisztikara ellen. E titkos feladások Leginkább Odry alispán

és az pártjabeli tisztviselk ellen irányultak. Magának Odrynak nem sokat

ártottak e denuncziálások, de a tisztikarhói többen estek áldozatul. Ezalatt

azonhan más hajók is keletkeztek. I s.v> ben járványszerleg lépett fej a Bcorbut.

méhnek számosan estek áldozatul. A/onleliil a marhavész is nagy károkai oko-

zott és az egykorú feljegyzések s/.ermt a lábas jószág hullott el.

Mindezekhez járult még, hogy a vármegyei pénztár kezelése körül rendel

lenségek mutatkoztak. A kormányhoz érkezett feljelentések következtében gróf

Vay Ábrahám máramarosi fispánt küldték ki a vármegyei pénztár megvizs-

gálására. Gróf Vay Ábrahám a vármegye számadásait is 14-t öl kezdve ls3(>-ig

átvizsgáltatta és mert a pénztár kezelése körül tényleg nagy hiányok derültek

ki. Horváth Mihály vármegyei pénztárnokot állásától felfüggesztette, a vár-

menyei tisztikar ellen pedig a vizsgálatot megindította
; a vizsgálat során azonban

a pénztárnokon kívül más tisztviselre semmi terhel adat nem került nap-

fényre.

A felderített rendetlenségek mindegyre jobban beigazolták, hogy gróf

Gyry Ferenez a fispáni teendk viselésére képtelen ; a kormány azonban egy-

elóre meghagyta állásában, de melléje 1837 május 18-án Rudics Józsefet, a vár-

megye volt másodalispánját s a késbbi helytartósági tanácsost ne\ ezt e ki fispáni

helytartóvá. Rudics kinevezését a vármegye nagy örömmel vette tudomásul és

szept. 11-én megtartott beiktatása valóságos ünnepé lett. Az ünnepi hangulatot

legjobban jellemzi az a két ünnepi költemény, melyeknek egyikét Polareczky

Bálint bácsi apátplébános, másikát pedig Szép Ferenez szabadkai kath. lelkész írta.

Rudics átvette a vármegye kormányzatát és erélyes kézzel látott a rend-

csináláshoz. Mindenekeltt befejezte a vármegyei pénztárnok ellen megkezdett

vizsgálatot ; vagyonát zár alá- vette, ellene pedig pert indított. Horváth pere

azonban sokáig elhúzódott, st 1843-ban szabadlábra is helyezték. A vármegye

kegyelmet kért az ö és társai számára ; de ügye csak az 1845-ben bekövetkezett

halálával ért véget.

a k5Z igazga- Rudics a kormánytól nyert utasításához híven, elssorban a vármegye
menyet rendelnek szabadelv mozgalmait igyekezett mérsékelni. Fleg neki tulajdonít-

ható, hogy a vármegye a társtörvényhatóságok átiratait, a Társalkodási Egyesület

tagjainak és Kossuth Lajos elfogatása ügyében, egyszeren félretette, st
feliratot intéztek a királyhoz, a melyben kijelentik, hogy bíznak felsége jó szán-

dékában, s köszönetet mondanak az alkotmányosság gondos fenntartása érde-

kében tett intézkedésekért. (Bács-Bodrog várm. egyet, monogr. I. 511.)

Miután idközben a tisztviselk megbízása lejáróban volt, a fispáni hely-

tartó a tisztújítást 1838 okt. 25-ére tzte ki. Ezen a tisztújításon heves küz-
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delem folyt az els alispáni állásért. Odry József eddigi alispán és Anturj
Albert között, melybl az elbbi került ki gyztesen. A másodalispáni tisztségre

a közgylés Rudics Dánielt, fjegyzvé Latinovits Károlyt, ügyészszó Szui
Károlyt választotta meg. Az 1838. évi tisztújítás azért is nevezetes, un rí ez volt
a magvar párt és a bunyeváczok els mérkzése, melybl a magyarok kerültek
ki gyztesen. Rudics fispáni helytartó Antunovitsot óhajtotta volna megválasz-
tatni, de Odry, bár gyenge tehetség volt, bkezségével és vendégszeretetével
sok hívet szerzett magának s népszersége pótolta tudásának hiányait. A fis-
páni helytartó és az els alispán között azonban a viszony mindvégig feszült

maradt

.

Odry Baján tartotta székhelyét, mely abban az idben a vármegye egyik
középpontja volt, míg Rudics Szabadkán lakott. így azután érdekeik folyton
összeütköztek. Ha Odry Bajára akart mutat készítem Nemesmiliticsen át.

akkor Rudics a mutat Szabadkára igyekezett irányítani, Almáson át. A vége
természetesen az lett, hogy hosszú vita után az egyiket sem építették ki. (Gros-
schmied Gábor visszaemlékezései.)

1838-ban nagy károkat okoztak az árvizek, a hirtelen bekövetkezett hóol-
vadás következtében. 1S38 febr. 28-án az árvíz elöntötte Topolya, ómoravicza,
Csantavér, Hegyes stb. helységeket, míg a Duna áradásai Apatint tették tönkre.

Az 1S39 június 6-ára egybehívott országgylésre a vármegye Odry József
alispánt és Szucsics Károlyt küldte követekül. Ezen az országgylésen a régi

ellenzék két különböz árnyalatai már elvi alapon egy párttá tömörültek, a vár-
megye követeinek azonban nagyobb szerepük nem volt.

Míg Odry alispán távol volt, a közigazgatás Rudics Dániel másodahspán
vállaira nehezedett. Rudics József fispáni helytartósága alatt a vármegyei köz-
igazgatás terén is némi javulás állott be. 1839 óta, különösen mialatt a vármegye
alispáni tisztét Rudics Dániel töltötte be. rendkívül sokat fáradozott a vármegye
úthálózatának kiépítése, úgyszintén az árvízvédelmi munkálatok körül. Bár a
vármegye ügyei minden idejét igénybe vették, birtokainak kezelésérl sem feled-

kezett meg. Mint jó gazda, örökölt vagyonát jelentékenyen gyarapította, úgy
hogy a 40-es években évi jövedelme a 100.000 forintot is meghaladta. A mellett

bkez és adakozó volt, ott a hol az szükségesnek mutatkozott. Xevét a Ludo-
vika Akadémiára tett alapítványával örökítette meg. Mikor 1838-ban a pesti

árvízkárosultak javára a vármegye a gyjtést megindította, Rudics fispáni
helytartó vette kezébe az ügyet, s az védnöksége alatt a vármegyeházban
fényesen sikerült tánczmulatságot tartottak. Rudics e mellett lelkes barátja volt

az irodalomnak, st maga is írt költemém'eket, a melyeket utóbb kiadott. A
színészet is pártfogóra talált benne.

1840-ben súlyos csapás érte a vármegyét azáltal, hogy Baja városa május
1-én a lángok martaléka lett. A szerencsétlenül járt lakosok felsegélyezésére a
vármegye gyjtést indított, de hosszú idre volt szükség, míg a vármegye e leg-

virágzóbb helysége a csapást kiheverhette.

Az 1841. évben lényeges változások történtek a vármegyei tisztikarban.

A kormány Rudics fispáni helytartót, érdemeinek elismeréséül, fispánná
nevezte ki, Rudics Dániel másodahspán pedig a pesti kir. váltótörvényszék

üluöke lett. A fispán 1841 decz. 20-ára tzte ki a tisztújítást, mely alkalommal
Odry Józsefet ismét elsalispánná, Knézy Antalt pedig másodahspánná válasz-

tották meg. De Odry alispán csak néhány napig maradt meg tisztében, mert a

magyar királyi helytartótanácshoz nevezték ki tanácsossá. Hasonlóképpen
megvált állásától Szucsics Károly vármegyei ügyész is, a ki a pesti kir. ítéltábla

bírája lett.

Az 1842. évi tisztújítás alkalmával csupa új ember került a vármegye köz-

igazgatásának élére. Els alispán Knézy Antal, az eddigi másodahspán lett,

a ki egyszer militicsi közbirtokosból, minden készültség nélkül, saját szorgal-

mával és becsületességével emelkedett az alispáni székbe. Másodahspánná Lati-

novits Károlyt az eddig fjegyzt, fjegyzvé Xikolits Izidort, az eddigi aljegyzt,

fügyészszé Zakó Istvánt választották meg. Az utóbbi tiszteletbeli ügyészként

már 1841 óta szolgálta a vármegyét s mint az országgylési bizottság tagja, jelen-

tékeny részt vett a követi utasítások elkészítése körül. Zakó. ki a szabadelv
eszmék híve volt, csakhamar vezérszerepet vitt a közgyléseken, hol ekkor a

szabadelvek napról-napra tért foglaltak.
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A nemzeti törekvések társadalmi téren is mindegyre nagyobb téri hódi*

tanak. Szabadkán 1840-ben egyszerre kél társasakor alakul, Zomborban 1*11

decs L5-én alakul meg az els kaszinó ,,Nemzeti Olvasókör" ozímen. Baján
|n|1 ben külön polgári kört alakítanak, A társadalmi mozgalmak a szerbek

ingói keltenek. Újvidéken 1845 ben alakul az els szerb társas-

kör, mely ina is Eenáll,

843 május 18-án megújított országgylésre a varmegye osak késn
küldi fel követeit, Zakó [stvánl és Latinovits Károlyt, a kik a Bzabadelv irány

bivei voltak, mebj Lránj a vármegyében a/. L843évi dcc/.. bávában tartotl köz-

gylésen jutott túlsúlyra. Azok az utasítások, melyekel a vármegye ekkor köve

temek a vallási, az úrbéri, gazdasági s bonfiúsitási ügyekben ád, a Zakó Istvántól

képvi éknek mindenben megfelelnek. A szabadelvek térfoglalását

megkönnyíti az a körülmény, hogy Rudics fispán nincs jelen ezen a közgy-
lésen, meri a nádor a pakráczi és a verseczi görögkeleti püspökök beiktatásához
kual\ i biztosul küldte ki.

ti.- a helyzet csakhamar megváltozik. Az 1844 jan. 15-én tartott közgy-
lésen isméi a konzervatív párt kerekedik felül a a vármegye követeinek új utasí-

tásukat küld. íniiick következtében összeütközés támad a vármegye és a köve-

tek között. Midn az országgylés tartásának idejére nézve beadott javaslat

tárgyalása alkalmával a követek az utasítás ellenére szavaztak, a vármegye
rosszalásál fejezi ki követeinek. Erre Latinovits és Zakó Isti május 5-én beadják
lemondásukat. Zakó hazatér s ettl kezdve a vármegyei szabadelvek vezére lesz.

A vármegye június i'ti-án Vojnits Barnabást és Horváth Péteri küldi fel

az országgylésre követekül. Horváth azonban már július hóban lemondott,

Kné/.y alispán pedig a választási nem fogadta el, minek következtében Nikolits

Izidor fjegyzt küldték fel az országgylésre.
1M"> május 7-ére lludies t'<>is|ián ismét kitzi a tisztújítást, mely alkalom-

mal Kné/.y Antalt ismét els, Latinovits Károlyt pedig niásodalispánná. fjegy-
zvé Piukovics Ágostont, ügyészszé Zakó Istvánt választották meg.

Ez idotájt fleg az ellenzéki vármegyékben éles összeütközések lámádnak
a fispáni helytartók és a vármegye közönsége között. Szabolcs vármegye 1846.

márczius havában visszautasítja az adminisztrátor beavatkozását az igazságszol-

gáltatásba : midn azonban a fispáni helytartó, ennek ellenére mégis ebiököl,

a vármegyei tisztviselket eltiltja ily törvényszéki üléseken való részvételtl.

A kanezellária megsemmisítette ugyan a vármegye határozatát, de a vármegye
nem tágít, st az ügy pártolása végett a társtörvényhatóságokat is felkeresi.

A vármegyék nagyobb része hasonló határozatot hoz, ellenben Bács-Bodrog
vármegye, a hol az akkori fispán a vármegye közönségének bizalmát bírja, a
körlevelet azzal tette félre, hogy a dolog megvitatása az országgylésre" tartozik.

Hasonlóképen napirendre tér Pest vármegye közönségének ama körlevele fölött

is. melyben a túrmezei nemesség szavazati jogának védelmére kelve, a társtör-

vényhatóságokat csatlakozásra szólítja fel. (Millenn. Tört. IX. 638. 657.)

Gróf Széchenyi István alkotásai közül különösen a Tisza szabályozása ér-

dekli közelebbrl avármegyét. A Széchenyitl összehívott nagygylés 1S46 január
19-én megalakítván a „Tiszavölgyi társulatot'', méhnek szervezi között a vár-

megyébl Latinovits Károly és Rudics Miklós szerepelnek, ugyank írták alá

a társulat szövetségiéveiét is. Midn a kormány hozzájárul Széchenyi terveihez,

st a szabályozási munkálatoki'a 100.000 fit segélyt ád, Széchenyi Szegedre
hívta egybe az érdekelt törvényhatóságok küldötteit, mely alkalommal Bács
vármegye küldöttségét Latinovits Károly vezette.

József nádornak 1847 január 13-án bekövetkezett halálával a vármegye is

résztvett az országos gyászban és a nádor emlékére vert érmeket örök emléke-
zetül a vármegyei levéltárban rendelte megrizni. Még a ravatalán feküdt a nagy
nádor, midn V. Ferdinánd király, addig is, míg a nádorválasztás a legközelebbi

országgylésen megtörténnék, Magyarország helytartójává István fherczeget
nevezi ki.

Az új helytartó, a ki korán megnyerte az ellenzék rokonszenvét, 1847

nyarán maga mellé vette a konzervatív párt egyik legrokonszenvesebb tagját,

báró Vay Miklóst és országos körútra indult vele. Midn Bács-Bodrog vármegye
arról értesül, hogy a népszer fherczeg krútjában a vármegyét is érinti, nagy-
arányú elkészületeket tesz a fenséges vendég fogadtatására. István fherczeg

látogatása.
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szept. 16-án, ebéd után Törükkanizsánál átkelt a Tiszán. A Ruclics József fispán
vezetése alatt álló vármegyei küldöttség fogadta. A fispán üdvözl beszéde
után a kir. helytartó Zakó István táblabíró kocsijára ülve, Szabadka felé vette
útját, míg a kocsija eltt és mögött a vármegyei, valamint a Szabadka városi

bandérium vágtatott. Szabadkán a városháza és a Lénárd-féle ház között nagy-
szabású diadalív várta az érkezt. Itt gyltek össze Bács-Bodrog, Csongrád
vármegyék és Szabadka, Szeged, Újvidék és Zombor küldöttségei.

Szeged városa az ünnepély fényének emelése czéljából 197 fbl álló pol-

gárrséget küldött. Ekkor vonult ki els ízben a szabadkai polgárrség is, Spel-

letich Bódog ügyvéd parancsnoksága alatt. Este a szegedi polgárok fáklyás-

zenével vonultak fel a királyi helytartó lakása elé, majd az egész városban kivilá-

gították az ablakokat. A kir. herczeg kíséretével körútra indult a fényesen kivi-

lágított városban és 11 órakor pedig a tiszteletére rendezett tánczvígalomra
ment, honnan csak éjfél után fél kettkor érkezett vissza szállására. Másnap
reggel 9 órakor az egybegylt közönség lelkes üdvözlése között Rudics fispánnal
kocsira szállva, s a vármegyei bandérium kíséretében Szabadkáról Bácsalmáson
át Bajára, majd onnan Mohácson át Pécsre utazott. (Iványi : Szabadka tört. I.

408—410.)
Még a lefolyt ünnepélyes fogadtatás hatása alatt állott a vármegye közön-

sége, midn az 1847 szept. 17-én kelt királyi leírat a nádorválasztó országgylést
nov. 7-ére hívta össze. A vármegye az okt. 18-án tartott közgylésében, Lati-

novits Lajost és Piukovics Ágostont választotta követekül. Latinovits Lajos
1828-tól 1832-ig a vármegye aljegyzje volt ; 1832-ben táblabíróként mködött
a vármegyében. 42 éves korában érte ama megtiszteltetés, hogy vármegyéjét
az utolsó rendi országgylésen képviselje. Követtársa Piukovics Ágoston szintén

a vármegye tisztikarából került ki. Az 1845. évi tisztújítás óta a vármegye f-
jegyzje volt, a ki ekkor állott pályája kezdetén.

Az okt. 18-án tartott követválasztó közgylés mintegy záróköve e korszak
történetének. Rövid néhány hónap alatt betejesült, a miért a nemzet évtize-

deken át küzdött, niidn az 1848-iki törvényekkel a nemzeti állam hatalmas
falaira a tett felrakták. És ha a vármegye e küzdelemben nem is járt mindenkor
elül, mégis neki kellett els ízben megküzdeni azokkal, a kik e tetre tzcsóvát
vetettek.

5. A vármegye szerepe az 184S— 49-iki önvédelmi harcban.

Az 1847 nov. 7-ére egybehívott országgylésen az ügyek menete lassan

haladt elre. A szabadelv párt immár hónapok óta folytatta harczát a kormány
ellen. Az alsó táblán ép a nemzeti sérelmek fölött folyt a vita. Kossuth Lajos
heves harczot vívott a kormány és a kormányt támogató konzervativek ellen,

midn az 1848 február végén Párizsban kitört forradalom híre új ert adott a

már-már csügged ellenzéknek.

Február végén a franczia fvárosban, a forradalom ffészkében nyugtalan-

ság tapasztalható. Lajos Fülöp, az elbb népszer polgárkirály, lemond a trónról.

A forrongás tovább terjed Európában. A h császárváros népe is forrong és a
forrongás immár elérkezik hazánk küszöbéig.

Kossuth márczius 3-iki beszéde, melylyel a nemzet kívánságait tolmácsolta, A má,rcziU3 j

kezdete ama nagy átalakulásnak, mely néhány nap alatt a rendi alkotmányt napok,

gyökeresen megváltoztatta és a régi alkotmányos jogokat kiterjesztette a nemzet
minden osztályára.

Mialatt az országgylés küldöttsége márczius 15-én Bécsbe utazott, hogy
a királynak a nemzet kívánságait megvigye, azalatt Pesten az ifjúság 12 pontban
összegezte kívánságait s kivívta a sajtószabadságot, a melyhez a helytartótanács

tagjai, a kiket a küldöttség Budán e czélból felkeresett, kénytelen-kelletlen

hozzájárultak. Azok között, a kik a helytartótanácsban az ifjúság küldöttségét

fogadták, ott volt Bács-Bodrog vármegye egykori alispánja és követe, Odry
József is, kinek arcza — mondja az egyik szemtanú : Degré Alajos — csak úgy
játszott zöldbe és sárgába.

A pesti esemény híre villámgyorsan terjedt szét az országban. Bajára,

mely az állandó hajóforgalom következtében élénk összeköttetésben állott a
fvárossal, már másnap érkezett a sajtószabadság kivívásának híre. Szabadkán
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íub 1 8-án értesültek a pesti eseményekrl. Az els hírre Spelletjoh Bódoq
ügyvéd az olvasókörbe gylést hívott össze - az egybegyltek eltt felolvasta
a pesti 12 pontot. Másnap, 19-én, a városi tanács kö gyli I tartott, mely, tekintve
a résztvevk nagj számát valóságos népünneppá fejldött, \ közgylés öröm
mel és lelki fogadta a nemzet kívánalmait tartalmazó 12 pontot, majd
felolvastál a város országgylési követeinek a jelentését is, a kik hivatalosan
i fialtak a I" forradalom kitörését s az országg] ülésen történteket. Zomborban

tus 20-án épen az országgylési követeknek adandó ujabb uta
jrlést tartott, a melyen midn az oi sággylési követek

jelentését felolvasták, Zakó István, a vármegyei szabadelvek vezérférfia, a pesti

12 pont elf hozta javaslatba. Ekkor azonban váratlanul ellenzék támadt.
Vermes Gábor indítványát, a melylyel a pesti 12 pont azonnal való tárgyalását
kérte napirendre tüze vazták a azoknak tárgyalását függben kívánták
tartani l><- másnap, mikor a hírlapok megérke bel d i [tozott a hangulat.
A közgylés a követeknek adott utasításait visszavonta és felhívta kel a pesti

1 2 pont támogatására. Ép oszlófélben voltak a rendek, midn a zombori po ta

mestei grói Batthyány Lajos minisztereklök leiratával megjelent, a melyben
a felels minisztérium megalakulásáról értesíti a vármegye közöns A/ egybe-
gyltek nagy lelkesedéssel foga Iták a miniszterelnök leiratai, majd megkeresték
Zombor város tan \ vegyen részt a vármegye örömünnepében. A városi

tanács készséggel engedett e felhívásnak-; délután :í órakor megjelent a vár
megyeházán, az ot1 egybegylt rendekkel a kath. templomba ment hálaadó

tiszteletre, majd este fényes kivilágítás zárta be az ünnepet.
A vármegye sietett elismerését kifejezni azoknak, a kik a nemzet kívánal-

mainak tolmácsaiként léptek fel. Baja város márczius 19-én, Bács-Bodrog vár-
megye közönsége márczius 20-án üdvözölte a pesti közcsendi bizottságot, st
márczius 27-én l'j\ i: lek ml is érkezett üdvözl írat a fvárosba. Szaba II án márczius
22 cn hirdették ki a miniszterelnök körlevelét, melyben a városi a felels minisz-

térium megalakulásáról értesítette. A város hódoló feliratot intézett a királyhoz,

majd márez. 25-én a kath. és a görögkeleti egyházban hálaadó isteni tiszteletet

tartottak. A még aznap megtartott közgylés után pedig eltávolították a két-

fej sasos czímereket a sóüzletekrl és a czéhek zászlóiról. A dohánytzsdéket
becsukták, st a helytartótanács a lottót egyszeren beszüntette, a mit a fvá-
n>^' lapok a következleg adtak hírül a közönségnek : ..a népcsalásnak vége —
a lottériál eltörölték."

Szabadkán a márcz. hó 2S-án tartott közgylés, a közbiztonság fenntartása

czéljából, a pesti közcsendi bizottsághoz hasonlóan. 29 tagból álló bizottságot

választott a városi kapitány elnöklete alatt, egyúttal pedig a miniszterelnök
rendelete következtében, mely nemzeti rsereg felállítására hívta fel a várost,

egyelre a már fennálló polgárrség szaporítását határozta el, míg az újonnan
felállítandó gvalogos és lovas nemzetrségbe leend belépési nyilatkozatok ki-

állítása czéljából, a város polgárai között aláírási íveket köröztek.

Míg a pozsonyi országgylés korszakos reformok alkotásával volt elfog-

lalva, a magyarországi szerbek között élénk mozgalom volt észlelhet. A már-
cziusi napokban, midn a nemzet örömmámorban úszott, a szerbek is mindegyre
gyakrabban összejöttek és egyre tanakodtak, min sors vár rájuk a megváltozott
viszonyok között? Teljesülnek-e kívánságaik, a melyeket már az 1790— 1791.

évi országgylés elé terjesztettek, miként alkothatnak maguknak a szerbeklakta

országrészbl önálló tartományt, a melyet a magyar államtól függetlenül, nem-
zeti vajdák kormányozzanak. Márczius közepén már itt-ott mozgolódni is kezd-

tek, majd márczius 27-én (az ó-naptár szerint 15-én) Újvidéken gylést tartottak,

mely alkalommal 16 pontban foglalták össze kívánságaikat. A gylés Kosztics

Sándor vezetése alatt küldöttséget választott, hogy a szerb nép kívánságait a
pozsonyi országgylés elé terjeszsze. A küldöttség tagjai túlnyomólag újvidékiek

voltak : kíviilök részt vett a küldöttségben a fiatal, nagyratör Sztratimirovits

György, st Xikolits Izidor vármegyei fjegyz is.

Az újvidéki határozatok mindenütt feltnést keltettek. A közvélemény
kárhoztatta a szerbek fellépését, mire Nikolits Izidor, Trifunácz Pál és mások,

a Pesti Hírlapban kijelentették, hogy a szerbek mindenkor h fiai maradnak
a hazának. E közben az újvidéki küldöttség Pozsonyba érkezett és az április fi-án

tartott kerületi ülésen mutatta be a szerbek e kérvényét, mely alkalommal
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jvidék város követe : Herger Pál is a küldöttséghez csatlakozott. A küldött-
ségnek a rendek nevében Kossuth Lajos válaszolt. Higgad! és a békülékenység
szellemétl áthatott beszédében kijelentette, hogy a kivívott szabadság áldása
az ország minden polgárára egyaránt kiterjed. A minisztérium kötelessége a
törvényt általánosságban érvényre juttatni és ennek végrehajtásával a szer-

beket jogaikba visszahelyezni. A mi a kérvénynek a/, újabban kívánt jogokra
vonatkozó részét illeti, ennek tárgyalását a jöv országgylésre kell halasztani,
mert az országgylés utolsó napjaiban lehetetlen a szerbek elnyére új jogok
megadását tárgyalni. A küldöttség az alsó táblán nyert válaszszal nem volt
megelégedve; tehát Kossuth egy mellékszobába vezette a küldöttséget, a hol
az eszmecserél folytatták. Eközben Sztratimirovits — hevétl elragadtatva —
azt vetette oda Kossuthnak, hogy , .Ha Pozsony tlünk jogaink felismerését meg-
tagadja, mi azt máshol fogjuk keresni !" mire Kossuth állítólag azt válaszolta
volna neki: „Ügy hát döntsön közöttünk a kard." Ezzel a társalgásnak vége
szakadt és a küldöttség még aznap visszautazott Újvidékre. Ettl kezdve a
szerbek elfordultak a niagyar országgyléstl.

Hogy mennyiben járult hozzá Kossuth Lajosnak fent idézett állítólagos

válasza a szerb forrongás kitöréséhez, erre nézve eltérk a vélemények
; annyi

azonban kétségtelen, hogy már márczius hóban az egész Alvidéken : a Szerém-
ségben és a Határrvidéken a legféktelenebb módon folyt a magyarok elleni

izgatás, melynek fintézje Rajacsics József karlóczai szerb érsek, ugyanaz a
férfiú volt, a ki néhány héttel azeltt a pozsonyi országgylés küldöttjeként
vett részt az alkotmányos reformok kivívásában.

E munkának nem lehet czélja. hogy a szerb mozgalmak indító okait
kutassa ; a szerbek forradalmával csakis oly mértékben foglalkozunk, a mennvi-
ben az a vármegye történetével összefüggésben áll.

A szerb küldöttség április 15-én érkezett vissza Üjvidékre. Ekkorra már az új-

vidéki szerbek az április 6-án tartott tisztújításon keresztülvitték a nemzetiségiek
kivétel nélkül való megválasztását. Rajacsics érsek, a ki eddig tartózkodó állás-

pontot foglalt el a szerbek törekvéseivel szemben, most már nyíltan színt vallott,

különösen azóta, mióta Jellasich április 18-án, mint újonnan kinevezett horvát
bán, bevonult Zágrábba. Karlóczán készült az a két körlevél is, a melynek egyike

a délszláv államokhoz, a másika a magyarországi szerb néphez volt intézve.

Az utóbbi, mely ápr. 14-én kelt, néhány nap múlva már kézrl-kézre járt az

Alvidéken. Ez a körlevél különösen a Vojvodina alakítására hívta fel a szerb-

beket.

Április 20-án Újvidéken nagy népcsdület támadt. A nagy szerb templom Szerb zavar-

udvarán nagy néptömeg verdött össze, mely az 1840. évtl kezdve magyarul
vezetett anyakönyvek elégetését követelte. Kosztics Mátyás plébános és Mar-
kovics János, miután az eredeti anyakönyveket szerb nyelvre lefordították.

kiadták a magyar nyelv példányokat . a melyeket a néptömeg szétszaggatott,

majd örömujjongás közben elégetett. Délután 3 órakor a vezérférfiak küldött-

sége 50 hintón és kocsin Péterváradon át Karlóczára rándult s ott nagy zajjal

felszólította a metropolitát, hogy haladéktalanul hívja egybe a nemzetgylést.
Rajacsics. ekkor már tisztában lévén czéljaival, készséggel engedett a nép kíván-

ságának s a nemzetgylést május 13-ára Újvidékre hívta össze.

A küldöttség Karlóczáról visszatérve. Péterváradon a mértékvámházi
vendéglben gylt össze és itt elhatározták, hogy Bács-Bodrog vármegyének
szerbeklakta községeiben, különösen az óbecsei kerületben fogják terjeszteni

a mozgalmat. Az izgatás csakhamar megtermé gyümölcseit. Mileties Szvetozár

a Sajkás-kerületbe ment, hol elbb Csurogom majd!"április 22-énXádalyonizgatott.

mire a hatóság el akarta fogatni, de ennek neszét vette és a Szerémségbe szökött.

Az els nagyobbmérv zavargás április 26-án Óbecsén tört ki, midn a tiszai

koronakerületi gylésen az új törvényeket kihirdették. A magyar érzelm Zakó

István csak életveszélyével menekült üldözi ell. A zavargók megtámadták a

tanácsházat, közel 300 rabot szabadon bocsátottak, a pénztárt feltörték, a levél-

tárt elégették, a szállásokat felgyújtották. LTgyane napon Moholy. Petrovoszello,

Szenttamás, Bácsföldvár és Kulpin helységekben is törtek ki zavargások, melyeket

a magyarság még idejekorán elnyomott. Óbecsén báró Jovics nyugalmazott

tábornok, ottani birtokos állította'helyre a rendet a saját felfegyverzett cseléd

ségével. Két napra ezután érkezett Csuha rnagy Óbecsére. a ki elfogatván a
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savargókat, közülök lut <t az idközben kirendeli királyi biztos felakasztatott

imosat fogságra vetett. Ugyancsak április 26-ánhirdették k i az új törvényekel
újvidéken is, merj alkalommal, mintegj elzetes megbeszélésre, Vlasics Jakab
a tanácskozási asztalra ugrotl s a közgylés eltt felolvasta a karlóozai kör-

levelet, a mely a szerb nép kívánságait tartalmazza.
A magyar kormány a délvidéki mozgalmak lecsendesítése czéljából Cser-

aojevics Péteri Temea vármegye fispánjai Bács Bodrog, Torontál, Temes és

Arad vármegyék területére teljhatalmú királyi biztossá nevezte ki. István f
berezeg nádor pedig felhatalmazta, bog} ott, a bol arra szükség lesz, rögtönitél
bíróságokai állithasson fel. Csernojevics királyi biztost, a ki Csernojevics Arzén
pátriárka családjából származott, fleg a szerb nép megnyugtatása vógetl

nevezték ki királyi biztossá. Lovagias jelleme, igazságos varánl bizto-
'• a magyarok eltl is arra, bogy sikerül ni fog a forrongó kedélyekel

lecsillapítania.

Sajnos, bogy a bekövetkezeti események nem igazolták a beléje helyezett

reményeké:
. Szelíd természetével nem I udotl megküzdeni azzal a \ iharral, mely

mindegyre jobban tombolt az Alvidéken. Két nappal a kinevezése után már
Újvidéken volt, bonnan felhívási intézeti a szerb néphez; majd április 30-án

Újvidéken és Szabadkán rögtönítél bíróságokat lépteteti életbe. .Mindé/, hatás-

talan volt. Noha a nádor a kongresszusi Temesvárotl rendelte megtartani, s új

határnapul május 27-él tzte ki, mindamellett május 13-án nagyszámú szerb nép
sereglett össze Újvidéken, különösen a Bácskából, Szlavóniából és a katonai

Határrvidékrl, még a török fenhatóság alatt álló Szerbiából is eljött valami
400—500 ember, mindmegannyi állig felfegyverkezve. Ezek az úgynevezeti

szerviánusok voltak, a kik késbb nagy szerepet játszottak a délvidéki bar-

( zokban

.mís Miután Csernojevics erélyesen tiltakozott a gylés megtartása ellen, az

egybegyltek nagy garral odahagyták Üjvidéket és Karlóczára mentek. Imi

Rajacsics érseket pátriárkának kiáltották ki, Suplikácz ístván ogulini ezredest

pedig vajdájuknak választották meg. majd Gruiesnak. az érsek udvari papjának
az indítványára pontokba foglalták az új vajdaság szervezését, egyúttal a jelen-

lesek megesküdtek, hogy mindaddig nem teszik le a fegyvert, nííg a vajdaság
meg nem valósul. Suplikácz, a ki ekkor az olaszországi csapatoknál szolgált,

nemsokára itthon termett és megkezdte a lázadás szervezi--:

A karlóczai gylés a nemzeti ügyek vezetésére és az új alkotmány kidol-

gozására bizottságot választott, mely a vajdaság i leiglenes i^aziratéi-'.anáesának

aevezte magát. Ennek elnöke a kulpini születés Sztratimiróvits György volt,

a ki felhívta a vármegye összes szerbeklakta községeit, hogy ezentúl csak neki

engedelmeskedjenek s a vármegyei hatóságoktól semmiféle rendelkezést el ne

fogadjanak, st még ennél is tovább ment és május 24-én. június 4-én és 12-én az

összes szerb népet fegyverbe szólította. Ezek a lázító felhívások nem tévesztették

el hatásukat. A Délvidék összes fegyverfogható népe. valamint a Határrvidék
otthon maradt csapatai siettek Újvidék alá. Rövid id alatt 10— 15.000 ember
gylt össze és ezek csak az els jeladásra vártak, hogy a magyarok elleni gylö-
letüknek kifejezést adjanak.

Június 6-án Joanovics Izsák, egy elcsapott határrvidéki tiszt, mintegy
1000 határörvidéki katona élén megjelent Titel piaczán. a titeli szerbek támo-
gatása mellett megrohanta a fegyvertárat, s onnan nyolez nagyobb ágyút,

64 ágyú- és 16 kart ácst öltényt vitt el. Mollinári Károly rnagy nem tudta e

rablást megakadályozni, mert az egész tisztikar, három kivételével, a katona-
sággal együtt a lázadókhoz csatlakozott. A felkelk a lport összeszedve, Zsab-
lyán át az Újvidék és Bácsföldvár között elhúzódó római sánczoknál megálla-

podtak, s Temerinnel szemben Boldogasszonyfalvánál szállottak táborba, hova
napról-napra újabb csapatok gyülekeztek. Június 15-én Sztratimiróvits György
a Dunán mintegy- 500 felkel\rel Titelbe evezett, Mollinári Károly rnagyot,
a helyrség parancsnokát elfogta és a fegyvertárból számos ágyút, 2000 puskát
vitt el. A titeli sajkás-századok is mind hozzácsatlakoztak s a római sánezokban
alakuló táborba vonultak. E közben a szerbek a pátriárka székhelyének \rédel-

mére Karlóczán is alakítottak tábort, mely bácsi és bánsági felkelkbl állott

;

ezekhez eleinte 100 fnyi szerviánus is csatlakozott, kiknek vezére kezdetben
maga Sztratimiróvits György volt. Néhány najapal a titeli eset után Bosznics
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Tódor volt cs. kir. rmester Szenttamás környékén kezdte szervezni a felkelést

s június második felében már itt is hatalmas tábor alakult. E nagy község, mely
10— 12.000 lakost számlált, volt a magva a szenttamási tábornak, melyhez a

péterváradi határrezred második zászlóaljának csapatai, a titeli sajkások és

a szerbiai önkéntesek csatlakoztak.

Végre a magyar kormány is megtette az intézkedésekéi a védelemre.

Bács-Bodrog vármegye már az április 3-án megtartott közgylése után meg-
kezdte a nemzetrség szervezésének elmunkálatait. Szabadkán, a nemzetiségj

mozgalmak els híreire, már május 3-tól kezdve, a nemzeti rseregbl éjjeli

rségeket alakítottak. Mindamellett a védelem szervezése sokkal lassabban

haladt elre, semhogy a szerb lázadással sikeresen megküzdeni tudott volna.

A szerbek sokkal gyorsabbak voltak s ez a lázas sietség jellemzi ket az egész

szabadságharcz alatt.

A kormány belátván, hogy e fenyeget veszedelemmel szemben az ország-

ban állomásozó rendes katonaságra nem számíthat, a nemzetrségen kívül

10.000 fbl álló rendes nemzetrség felállítását határozta el. melyet katonailag

szándékozott felszerelni és begyakorolni. E végbl a minisztertanács már május
16-án kiírta a toborzást, melyet Bács-Bodrog vármegyében június elején kezdtek
meg. Szabadkán, hol Kálóczy Kálmán fhadnagy kezdte meg a toborzást.

Vojnits Géza csapott fel elsnek. Ö volt tehát az els honvéd a vár-

megyében.
A hadikészüldésekre azonban mindenekeltt pénzre volt szükség. Kossuth

akadályt nem ismer erélye ezt is elteremtette. A kormány egyezséget kötött

a pesti magyar kereskedelmi bankkal, melynek értelmében a magyar állam a
banknál öt millió forint érték aranyat és ezüstöt tesz le s ez érezfedezet alapján

az államkincstár tizenkét és félmillió forint papírpénzt bocsát ki. Az érezfedezet

elteremtése czéljából Szemere belügyminiszter a nemzethez fordult. Felhívást

intézett a vármegyék és a városok lakosságához, hogy adományaikkal az ércz-

alap megalkotásához járuljanak.

Szabadkán már június 7-én megkezdték a gyjtést. Még aznap 1 font T 3
/16

lat arany és egy mázsa 53 font 6 13
/ 16 lat ezüst gylt össze kölcsönképen. Rudics

fispán 30 font 26 lat ezüstöt és 7 1
/ 8

lat aranyat adott az érczalapra. Szabadka
város tisztikara fizetésének öt százalékát ajánlotta fel a haza oltárára. Június 15-ig

2723 frt gylt be, mely összeg azonban idvel jelentékenyen növekedett. A vé-

delmi intézkedések azonban igen lanyhán folytak a vármegj-ében és e mellett

általános fejetlenség uralkodott, a mit csak növelt az, hogy a kir. biztos és a
kormány ellentétes rendeleteket adott ki.

A vármegye területén ekkor még kevés katonaság állomásozott. Óbecsén

a Zanini-féle olasz ezred egy zászlóalja volt
;
jún. 5-én vonult be az Estei Fer-

dinánd nevét visel magyar ezrednek egy zászlóalja Újvidékre ; a János fherczeg
nevét visel dragonyos-ezred pedig szanaszét volt szórva a vármegyében. Cser-

nojevics kir. biztos május 31-én a dragonyosokat mind Újvidékre rendelte, de

mivel a hadügyminiszter az ezrednek csak egy századát küldte Újvidékre, az

ezredparancsnok úgy segített magán, hogy a leküldött egy századhoz az óbecseit

is odarendelte. A kormány utóbb a Wasa-ezred egy osztályát szintén Újvidékre

rendelte.

Csernojevics, június 3-án, Szabadkán létekor, Rudics Károly nyg. huszár-

kapitányt nevezte ki a szervezend szabadkai és bácsi felsjárási nemzetrség
ideiglenes parancsnokává. Két nappal késbb már Zomborban találjuk, hol az

óbecsei elfogott lázadókat Aradra rendelte szállíttatni. Ugyanekkor báró Jovics

István nyugalmazott vezérrnagyot nevezte ki a tiszai koronakerületi nemzet-

rség ideiglenes parancsnokává.
Csernojevics június 6-án érkezett Újvidékre, hol ekkor már a katonaság

összpontosítása miatt a lakosság körében nagy izgatottság uralkodott^ Ezért

Zahn Ferencz altábornagy Kreutner ezredessel június 7-én megjelent Újvidék

tanácsa eltt s ott kijelentették, hogy a katonaság nem ellenségképen jött a

városba, hanem azért, hogy a lakosokat mindennem ellenséges támadástól

megóvja ; mindaddig tehát nem is szándékozik közbelépni, míg a Karlócza és

Járek között tanyázó szerbek a lportárt, a gabonaraktárt és a péterváradi

erdítményeket meg nem támadják, mely esetben azonban a hadiállapotot

beállottnak fogja tekinteni.
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Joanovici [zsák (Zária) szerb felkelvezérnek mar ismerteteti fellépése

következtében Obecsi isméi veszélyben forgott. Báró Jovics, a kerületi nemzet*
parancsnoka tehát június 7 én futári küldötl Zentára, az ottani nemzel rség

kapitányához, hogy minden eshetségre készen álljon Zenta tovább adta b

idkára, hova június 8-án Csernojevics értesítése is megérkezett,
Mindenki a I hitte hogj a Bzerbek öbecsél szándékoznak megtámadni, a hol

ekkor l'< zredes állomásozott

.

Csernojevics felszólítására Szabadka város polgármestere, éjjel i órakor
Kálói j Kálmánnal, Spelletich Bódoggal és 100 nemzetrrel kocsikon útnak
indult Zentára. Szabadkáról a Bzerb támadás híre szélvészként terjedt tovább
a vármegyében. Június 10-én JankováczróJ 600, Mélykútról 500 kaszával fel-

\ et/.ett nein/.ettir sietett Zentára. Felkeltek a csantavériek is, <le miután
Zentál nem fenyegette vészelj . tovább mentek öbecsére

; de mivel itt ekkor már
tekintélyes hader állt rendelkezésre, visszatértek házi tzhelyeikhez.

\. hánj aappal a titeli eset után, június 10-ón, báró Hrabovszky János
péterváradi parancsnokhoz a karlóczai táborból küldöttség állított be, s arra

kérte, hogy a magyarok támadásai ellen oltalmazza meg ket, egyúttal a titeli

sajkás zászlaaljal bocsássa a szerb nemzeti bizottság rendelkezésére. Miután
azonban báró Hrabovszkj kérésük teljesít (Vét megtagadta, a küldöttség szitkor

zódva távozott. Hrabovszky ugyan ennek ellenére is még egy kísérletet tett a

szerbek 1< csillapítására, és átüz< ni Karlóczára. küldjenek hozzá egy másik bizott-

ságot, hogy azzal tanácskozzék; de Sztratimirovits kihívó fellépése következ-
tében végre is kénytelen volt kardjához nyúlni s június 12-én megtámadta a

szerb lázadók egyik ffészkét. Bár az egész napon ál tartotl küzdelem után
sikerüli néki Sztratimirovitsol kiszorítani Karlóczáról, st a Don-Miguel gya-
logezred egy szerb zászlót is ellnél. ih es TiH'nelyot kézrekerített, de a támadás
mégis meghiúsult, meri más szerb telkeink a péti rváradi csapatok háta mögé
kerültek, mire Hrabovszky kénytelen volt a visszavonulást elrendelni.

Il\ körülmények között tartotta a vármegye közönsége Zomborban június

17-en közgylését, melyen Zakó István vármegyei ügyész és Mártonffy Károly
esküdt indítványára elhatározták, hogy a szerbek támadásainak megfékezésére
20.0(»o nemzetrt fognak az ókéri táborban összpontosítani és hogy a szomszéd-
vármegyéket is felhívják a csatlakozásra. Néhány nap alatt már együtt is volt

a 20.000 nemzetr az ókéri táborban. Szabadka több mint .'5MO embert küldött
;

megérkeztek a baranyai és a tolnai nemzetrök, a kik közül különösen az utób-
biak keltettek feltnést : vezéreik Forster ezredes, ifj. Mailáth György, a késbbi
országbíró, és Perezel Miklós voltak. A bács-bodrogvármegyei nemzetrség
parancsnokává a közgylés Bezerédj Miklós, Czintula Antal, Rudics Károly,

I) dhiszky Károly és Vojnits Bálint volt húszártiszteket választotta meg.
A nemzetrség elssorban a Sajkáskerülettel szemben, egész Futakig

rvonalat vont, hogy ezáltal a vármegye községeit a lázadóktól elkülönítse.

A táborban víg élet uralkodott. Szólt a zene, folyt a bor, a gyakorlatok után a
mulatságok egymást érték és a magyar vendégszeretet megkönnyítette az ellátást.

I indus 24-én azonban Csernojevics váratlanul felszólította a vármegyét,
hogy a további fegyverkezést szüntesse be. A szerbek ugyanis, hogy a fegyver-

kezéshez minél több idt nyerjenek, és mert az Innsbruckba küldött követség
eljárásának eredményérl még nem érkezett értesítés, a Csernojevicstól Újvidéken
június 18-án kibocsátott újabb felhívásra érintkezésbe léptek a magyar kormán}7

kiküldötteivel, a minek az eredménye a június 24-én 10 napra kötött fegyver-

szünet volt.

Képvisel- ^ fegyverszünet alatt voltak az országgylési képviselválasztások a vár-
váiasztáeok. niegj'ében, melyek Újvidéken véres zavargásokra szolgáltattak alkalmat. Június

19-én kezddtek a képviselválasztások. Bácsalmáson, hol június 19-én tartották

a képviselválasztást, Kossuth Lajos pénzügyminisztert választották meg nagy
többséggel képviselvé, Jámbor Pál jankováczi plébános (költi nevén Hiador)
ellenében. Kossuth Lajos azonban a pesti kerületet tartván meg, június 24-én

lemondott a bácsalmási kerület képviselségérl, hol a július 10-én tartott pót-

választáson Vörösmarty Mihályt választották meg. A többi kerületekben az

eredmény a következ volt : Aliaga Imre, Hauke Béla, Latinovits Móricz

(Kula), Manics Péter (ómoravicza), Mártonffy Károly, Spelletich Bódog
(szabadkai kerület), Szalmásy Ferencz (öbecse), Zahoray Kálmán, Zakó István
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(Rigyicza). Zakó Péter. Szabadkán Bíró Antalt és Vojnits Lukácsot, Baján Mé-
száros Lázár hadügyminisztert, Újvidéken Eermann Gáspárt, Zomborban
Kórics Gáspárt és Zentán Sinkay Jánost választották meg képviselvé.

Újvidéken, hol június 26-án tartották a képviselválasztást, valami Szabó
János nev magyar ember belekötött egy fegyveres szerbbe, mire más szerbek
jöttek a megtámadott segítségére. Szabó erre egy közeli sörházba menekült :

de a szerbek utána erednek, az ajtót betörik és Szabót agyonverik. Ez azután
jeladás volt a további vérengzésre. A házakban elbújtatott szerbek eltörtek s a
magyaroktól és németektl lakott utczákat végigjárva, 12 embert agyonvertek.
A vérengzés tulajdonképeni czélja azonban, hogy a képviselválasztás meg-
hiúsíttassék, nem sikerült, mert Hermáim Gáspárt egyhangúlag képviselvé
választották.

A vérengzés következtében a magyar és a német családok elmenekültek
Újvidékrl. Csernojsvics vizsgálatot rendelt el és egyúttal utasította a tanácsot,
hogy az idegeneket a város elhagyására szólítsa fel. A fegyvereket is beszedette
a lakosoktól és ismét életbe léptette a rögtönítél bíróságot. Hrabovszky pedig
kiállíttatta Pétervárad falaira az ágyúkat.

Ekkor azután csend lett Újvidéken is. De sajnos, a szerb forrongás mind- a
egyre terjedt, st már Zomborban is mutatkozott. Július elején Szenttamás [°™
község is nyugtalankodni kezdett. A vármegye Knézy Antal ahspánt küldte ki,

kit azonban a szerb elljáróságnak tévútra vezetni sikerült.

így történt azután, hogy a szerbek Szenttamást, úgyszólván az ókéri tábor
szemeláttára változtatták át erdített táborrá. A sajkások kerületébl áthozták
az ágyúkat, a földbástyákra pedig számos kiszolgált katonát helyeztek el.

De a kormány sem maradt tétlen. A Wasa gyalogezred két zászlóalját,
mely a Dráva mentén állott, június végén a Bácskába rendelte. Az újonnan fel-

állított honvédzászlóaljak közül június 22-én érkezett le Öbecsére az els zászló-
alj. Csuha ezredes alatt, megjött a pesti önkéntes zászlóalj is Cserey rnagy alatt,

melyet Becsén és Bácsföldváron szállásoltak el, valamivel késbb átjöttek a
császár-huszárok is Szlavóniából, a kik az itt állomásozó János fherczeg nevét
visel dragonyosok helyét foglaltakéi. Temerinben az Estei gyalogezred, Temerin
es Újvidék között pedig a Zanini-ezred egyik zászlóalja állomásozott. Az egybe-
gyjtött csapatok élére Mészáros Lázár június 14-én báró Bechtold Fülöp altábor-
nagyot nevezte ki, aki július 9-én Szegedre érkezvén, másnap megjelent Öbecsén,
melyet fhadiszállásul szemelt ki s hol a magyar hadak összpontosítva voltak, míg
a vármegyei nemzetrség ókérnél táborozott, Dedinszky kapitány vezetése alatt.

Bechtold azonban tehetetlen, rossz hadvezérnek bizonyult. A helyett,

hogy támadáshoz fogott volna, huzavonával, folytonos tervezgetéssel töltötte

az idt, mialatt a szerbek nyugodtan folytatták az elkészületeket. Csak a
magyar kormány erélyes felszólítására határozta el magát Szent-Tamás ostro-

mára. Szándékából azonban nem csinált titkot, úgy hogy már napokkal elbb
mindenütt tudták. Megtudták tehát Szenttamáson is, hogy mi készül. Mikor
azután a haditerv kivitelre került. Szenttamáson és Turján a fegyveres lakosságon
kívül 3000 határr és 2000 szerviánus fogadta a magyarok támadását.

Bechtold altábornagy a július 13-áról 14-ére men éjjel sorakozót fúvatott A szenttamási

s hadosztályát négy hadoszlopban indította Szenttamás és Túrja ellen. Az egyes ütk02el -

hadoszlopok a következ rendben támadtak. Az els hadoszlop, Éder Frigyes
vezérrnagy alatt, Öbecsérl a Bela-bara és a Krivája-ér éjszaki partját érint
úton indult Szenttamás ellen. A második hadoszlopot, Bergmann századossal,

Éder hadoszlopa után ennek tartalékaként ugyancsak Szenttamás ellen ren-

delték. A harmadik hadoszlop gróf Kollowrat Lipót vértesezredes alatt Kis-

hegyesrl Bácsfeketehegyen át indult Szenttamásra, hogy ott egyesüljön Éder
hadoszlopával. A harmadik hadoszlop útiránya Szenttamás éjszaknyugati bejára-

tához vezetett. A negyedik hadoszlop Damjanics János rnagy vezérlete alatt, a

Bela-bara és a Ferencz-csatorna között vezet úton indult Túrja ellen. A magyar
támadó sereg teljes létszáma 19 század gyalogság, 8 század lovasság, 17

hatfontos löveg, vagyis 2400 gyalogos, 700 lovas, és kb. 160 tüzér volt.

Éder vezérrnagy reggeli 7 órakor érkezett Szenttamás alá és kevéssel

késbb Kollowrat lovassága is. A szerbek megelzvén a magyar sereg támadását,
ers ágyútzzel fogadták Éder seregét, mire a magyar sereg ágyúi is megszó-
laltak. Három órai ágyútz után, miután Éder a földsáncz vizes árkát meg-
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Bzemlélte BÚgy találta, hogj a; I s< m átlépni, < m áthidalni nem lehet, a támadás
tói elállott, 8 noha önkéntes magyar csapatok is alakultak a rohamhoz, még délben

kiadta a parancsot, hogy a tüzel be kell Bzüntetni és hogj a csapatok vonul-

janak vissza állomáshelyeikre Bechtold óbecsérl mei itd 6 levelel intézett

Més áros liadügyminiszterhez, hogj Szenttamás csak rendszeres ostrommal
vehet !"•

;
újabb hadakra van tehál szüksége, meri az hadosztálya elégtelen

ily hadmüveletekre.
Hasonlóképen meghiúsult a Túrja elleni támadá i

\ felkelk a Ferencz-

csatorna hidjai még idejekorán felszedték, s ígj a magyar sereg nem hatolhatott

be a községbe. Damjanics tehát, miután a csatorna áthidalásához nem rendéi-

kezet! a szükséges mszaki eszközökkel, szintén visszavonult.

ittamás els ostromakor nyilvánvalóvá lett, hogy az ókéri tábor,

melynek homlokzatai a római sánezokban elhelyezeti szerb tábor, oldalai pedig

ttamás fenyegette, akármilyen támadásnak sem tudna ellentállni ; ennek
következtében báró Bechtold még 14-én déleltl LO órakoi elrendelte, hogy
az ókéri tábor Ojverbászra vonuljon.

Szenttamás sikertelen ostroma mély lehangoltságol kelteti a magyarok
között, a szerbekel ellenben újabb támadásra tüzelte. Alig néhány nap múlva
k Léptek fel támadólag. öfutaknál, Imi 2 is szabadkai nemzetr, 20 30 huszár

j század 1>i>u Miguel gyalogos rizte a dunai átjárót, némelyek szerint 500,
másuk szerint Imid tVinv i szí rh felkel július L6-án megtámadta a magyar hadai

.

Ezúttal azonban a magyarok, fleg a huszárok, Vitézül visszaverték a támadást,
a szerbekel a Dunán átszorították és közülök 24 foglyol ejtettek, a kiket beszál-

lítottak Újvidékre. A magyarok közül különösen berezeg YVoronieczki Mieisláv

tüntette ki magát. A szabadkaiak, a Mk t, mini Vermes Fábián ottani birtokos

leányának jegyesét, magukhoz tartozónak számították, a nemzetrök visszatérte-

kor lelkesen ünnepelték.

A szenttamási kudarcz után, a szerbek a 14-érl 15-ére és a 16-érl lG-ára

való éjjel kél ízben is támadást intéztek Bácsföldvár ellen, melyet a Ferenez
Karoly-ezred egj zászlóalja és a 2-ik honvédzászlóalj, Máriássy János honvéd-
százados alatt, továbbá egy század Ferdinánd-huszár és néhány kisebb ágyú
tartott megszállva. A 14-érl 15-ére való éjjel történi támadás hírére liechtold

altábornagy a Vilmos gyalogság 4. osztályát rendelte ki Piers százados parancs-
noksága alatt a födváriak ersbítésére. A július 16-ról 17-ére men éjjel a szerbek

isméi támadást intéztek Földvár ellen. Az elrsökéi ágyúdörrenés riasztotta s

nemsokára rémes fény világította meg a küzdelmet. A földvári szerbek, a kik a

felkelkkel tartottak, a támadás következtében vérszemet kapva, felgyújtották

a magyarok házait, mire a magyarok viszont a szerbek házaira vetettek ég
üszköt. Rövid néhány perez alatt lángba borult az egész helység. Mindamellett
azonban a meglepett magyar sereg derekasan megállotta a helyét. Bergmann
százados, a Ferenez Károly nevel visel gyalogezrednek egy csapatával, továbbá
a Vilmos gyalogosokkal és a 2-ik honvédzás,zlóaljjal szuronyszegezve kiszo-
rította a szerbeket Földvárról, s egészen a határig zte ket. Az éjjeli támadás
folyamán a szerbek a szokottnál is szörnybb kegyetlenségeket követtek el. Midn
a magyar csapatok a szerbeket kiszorították a faluból, néhány katona felkutatta
a templomot, hogy nincsenek-e ott fegyverek elrejtve, de amint a templomba
benyitottak, vérfagyasztó látvány tárult elébök. A templom közepén gyermek-
fejekbl rakott gúla emelkedett, a gúla tetején pedig egy szerb zászló, mely egy
öt-hat éves fiú beütött koponyájába volt szorítva. A lázadók 32 gyermeket mé-
szároltak le s fejeiket a templomba hordták.

Mindamellett, hogy az éjjeli harezban a magyarok becsülettel megállották
helyüket, báró Bechtold július 18-án elrendelte, hog\r Földvárt, melyet csak r-
állásnak tekintett, fel kell adni. A magyar csapatok még aznap kivonultak s a
Ferencz-csatorna éjszaki partján szállottak táborba. A szerbek csakhamar meg-
szállották Földvárt, melyet megersítettek.

Bechtold báró félszeg intézkedései, Csernojevics Péter erélytelensége,
csakhamar nyilvánvalókká lettek a fvárosban is. mely lázas izgalommal várta a
délvidéki hareztér eseményeit. A kormány elbb Csernojevics mellé a szintén
szerb származású Vukovics Sebt nevezte ki biztossá, de a Csernojevicsba helye-
zett bizalom napról-napra apadt. A közvélemény, látva a kir. biztos eredmény-
telen kísérleteit, mindinkább ellene foglalt állást.
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A kormány, miután a képviselház július 19-én keli határozatával, Bács- Uj kir

Bodrog vármegyét ostromállapotba helyezte, erélyesebb férfiúra akarta bízni az

ügyek veztését. E végbl Csernojevicset július 24-én felmentvén állásától, a

nádor, mint kir. helytartó, Szentkirályi Móricz jászkún kapitányt nevezte ki

kir. biztosnak. Szentkirályi, noha nem rokonszenvezett a kormánynyal, i rélyes

kezekkel látott a védelem szervezéséhez és neve csakhamar rettegetté lett a

szerbek eltt. A felkelkkel szemben nem ismert irgalmat ; a kirl bebizonyoso-

dott, hogy fegyvert fogott a magyarok ellen, azt nyomban felakasztatta. Leg-
több port vert fel Baderlicza Arzén bácsmegyei táblabíró s zentai birtokos kivég-

zése, a kit a rögtönítélszékhez neveztek ki. de ottani mködése során áruló

magatartása bebizonyosodván, Szentkirályi felakasztatta.

Rudics József, a vármegye fispánja, a ki sohasem tudott lelkesülni a
nemzeti ügyért, beadta lemondását. A nádor felmentvén t állásától, július 27-én

Szent-Györgyi Horváth Antalt nevezte ki fispánná. Horváth a fispáni
széket nem foglalhatta el azonnal, mert karját törte. Mihelyt felépült, legott

felkereste a verbászi tábort, hová székhelyét áthelyezte. Horváth azonban
nem sokat tördött a védelem szervezésével, még kevésbé a közigazgatással.

Maga helyett másokat hagyott mködni, de mint tettöl-talpig gavallér ember,
közszeretetben részesült. Fhadiszállása Verbászon valóságos gyülekezje lett

a legelkelbb polgári és katonai köröknek, hol a vígság és jó kedély volt otthon

és noha a viszonyok mindegyre kedveztlenebbé váltak, mindenfelé csak lak-

mározás, poharazás és a kártya járta. Knézy Antal, a vármegye alispánja, szintén

Verbászra tette át székhelyét. Az lakásán is a legbarátságosabb vendégszere-

tet uralkodott. Utóbb a sereg élelmezési biztosává neveztetvén ki, az alispáni

állástól felmentették és helyét Latinovit s Károly niásodalispán foglalta el,

a ki ép úgy, mint Rudics, a konzervativek táborához tartozott.

A szerbek kegyetlenkedései által felidézett visszahatást bizonyítja az az

áldozatkészség, melylyel a lakosság a védelem minden eszközeit megragadta.
Grosschmied Gábor, a vármegye akkori újonczállító biztosa írja. hogy rövid

három hó leforgása alatt 10.000 újonezot állított ki minden legcsekélyebb kény-
szer nélkül. Még a németek és a sokaezok, különösen a bunyeváczok is szívesen

csaptak fel honvédeknek. A vármegye egymaga 1000 lovat adott a honvédség
számára.

A verbászi tábor napról-napra ersbödött. Július 19-ike tájt megérkeztek

a Jászkún nemzetrök is, 2004 gyalogos és 502 lovas a kik Halasról Szabadkán
és Csantavéren át mentek a táborba. Augusztus 6-án Komárom és Gyr vár-

megyék nemzetrei vonultak Bajáról Szabadkán át öbecsére, augusztus 10-én

megjöttek a hevesi nemzetrök, a kik Szeged fell vonultak a verbászi táborba,

augusztus 11— 12-én vonultakát Szabadkán a pestmegyei gyalogos nemzetrök,
gróf Károlyi István vezérlete alatt, a kik Topolyán át jutottak Verbászra.

De nemcsak a nemesség, hanem a frangú családok sarjai is csatlakoztak a moz-
galomhoz. Alig van az országban nagyobb család, a melynek egyik vagy másik
tagja ne idzött volna a verbászi táborban. így a Batthyány, Károlyi, Zichy,

Viczay, Esterházy. Teleki grófok, az Orczy és Wenckheim bárók is eljöttek a

verbászi táborba. Megjelenésük lelkesítleg hatott és jó példát mutatott az úri

családok sarjainak.

Július hónap második fele kisebb csete-patékkal telt el. Július 19-én 700 Apróbb

nemzetr, 200 gyalogos és 160 lovas visszatért ófutakra, mire a szerbek — 30 csatárom

ember kivételével — a Szerémségbe menekültek. Július 23-án az Ökanizsán

és Martonoson lakó szerbeket lefegyverezték, miután a lázadók ellen menni
vonakodtak. Júhus 29-én Döbler százados a Vilmos-gyalogság 9-ik századával

kémszemlére indult Bácsföldvár felé a Tisza túlsó partján, minek következtében

a szerbek Földvárt több csapattal szállották meg. Bechtold a folyton szaporodó

magyar csapatok egy dandárát, Wollenhoffer tábornok parancsnoksága alatt

Verbászra rendelte. Az érkez csapatok utóbb okért, Temerint és Járeket is

megszállották, miáltal a szenttamási tábort félkörben körülvették s Újvidékkel

és Péterváraddal az összeköttetést helyreállították.

A szerbek, hogy ezt az övet áttörjék, több támadást intéztek a magyarok
ellen. Augusztus 1-én hajnalban Sztratimirovits György vezérlete alatt 2000

ember 8 ágyúval indult Verbász ellen ; a támadást azonban idejekorán észre-

vették s a magyar ágyúk fogadták az eltör szerbeket, mire ezek csakhamar
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ivonultak \ \ 9szavonulóka1 gróf Ziclvj Ferencz a kunsági aemzetrökkel
.1 szenttamási sánczokig hajszolta, mely alkalommal a vitéz fiatal grói

életéi veszítette Augusztus 3-án a szenttamási azerbek újból támadási intéztek,

de ekkor is visszaverték ket, Augusztus 10-ón Sztratimirovits a római sánozokból
2000 emberrel és 2 ágyúval Járek községei támadta meg, de az itl állomásozó
sorkatonaság és a nemzetrség felkészülve fogadta a tárna lást, mire a szerbek
a római Bánczokba vonultak \

\ü ii£ L3-án, hajnalban, Sztratimirovits újból Verbász ellen intézeti

támadást. De Wollenhoffer tábornok az ellenségei obj heves ágyú- és puska-
tzzel fogadta, hogy a szerbek szekerekre ülve, gyorsan visszavonultak.

Bechtold altábornagy augusztus 17 én fha Uszállásál Verbászra helyezvén
MD -

. ros hadügyminiszter utasítására Szenttamás újabb ostromára készült.

• ii Verbászra, nagy hangon hirdette, hogy igj meg úgy fog elbánni

a lázadókkal. A magyar csapatok hittek is szavainak, meri az utóbbi napokbán
eléri sikerek növelték a sereg harczi vágyát. Bechtol I a magyar kormány sür-

LUgusztus 19-ére tzte ki Szenttamás ostromát. A szerbek azonban
már jó eleve értesültek e szándékról és felkészülve várták a magyarokat. A tá-

madó sereg 18 zászlóaljból, 17 lovas-századból, 8 J

/S ütegbl és kél mozsárból
állotl 3S7.es létszáma l."i "

'
hi.onu emberre vol( tehet.

\ magyarok készüldéseivel szemben a szerbek sem maradtak tétlenül.

Szenttamáson és Turján a védmüveket kii s a véd<';:> iiuoij
.

i

toré emelték ; a római sánczokban 15,000 ember, Karlóczán 10,000 ember tábo-
rozott. Augusztus 18-án a péterváradi határrezred 2-ik zászlóaljának távol-

lev csapatai bevonultak Szenttamásra. Bigga IV'.er es. kir. százados átvette
a Szenttamás fölötti fövezérletet s nyomban megtette az intézkedésekéi a vedé-

ire, miután megtudta, hogy a magyarok másnap támadni fognak.
A magyarok támadási terve a következ volt : A Bakonyi-dandár feladata

- rnni.i. volt a fsánezot, a Wbllenhoffer-dandáré és Fack ezredes csapatai'' a hídft
elfoglalni : ezalatt Kollowrat dandára Túrjál lett volna hívatva kézrekerítem.
\ feketehegyi út és a Srbobran (óbecsei sánezok) megfigyelésére egy zászlóalj

nemzetrt és egy huszárosztályt rendeltek ki. Hog\ pedig 1'éterváraddal az össze-

köttetés fenntaitassék. s hogy a római sánczokban elhelyezett szerb csapatok
figyelemmel tartassanak, a sorhadi csapatok és a nemzetrség egy része, közötte
Fack ezredes csapata is. óbecsén, Futakon és Temerinben maradt.

A támadás 19-én hajnalban vette kezdetét. Wollenhoffer, a ki a péterváradi
hídf ellen indult, útközben a zsombékos, vizenys talajon áthaladva, sok nehéz-
séggel küzdött, de gyors tüzeléssel a szerb ágyúkat elnémította s már rohamot
akart vezényelni, midn Bechtold visszarendelte a csapatokat. Ezalatt a nyugati
(verbászi) sánczoknál a Bakonyi-dandár mindegyre nagyobb tért foglalt. Bakonyi
a Ferencz-csatorna túlsó partján állította fel ágyúit, melyek nagy pusztítást

vittek végbe a szerbek soraiban. A Sándor-gyalogság ezt az alkalmat megra-
gadva, a Krivájánál a sánezokat megrohanta. Kétségbeesett küzdelem fejldött
ki a magj-arok és a szerbek között ; de mivel a Sándor-gyalogság támogatásban
nem részesült, a vitéz zászlóalj kénytelen volt visszavonulni. A Bakonyi-dandár
ágyúi ugyan még délig ltték a verbászi sánezokat, de mivel Bechtold vissza-

vonulást rendelt, ezt délután 1 órakor meg is kezdték. Ezalatt a Kollowrat-
dandár tüzérsége Túrjánál több óráig tartó ágyúzás után a szerbek lövegeit

leszerelte. A vezér rohamot intézett a falu ellen, de a szerbek oly ers puska-
tüzzel fogadták, hogy kénytelen volt visszavonulni elbbi állásába, Mivel azonban
a szenttamásiak a szorongatott Túrja segélyére siettek, Kolowrat dandárával
Kis-Kérre vonult vissza. Az eladottakból kitnik, hogy ha Bechtold nem ren-

deli vissza Wollenhoffer dandárát s a véd sereg tekintébres részét leköti, a Sándor-
zászlóalj, a többi csapatok támogatásával, diadalt aratott volna. Szenttamás
és Túrja alatt a hivatalos jelentések szerint a magyarok vesztesége 40 halott

és 100 sebesült volt ; az egykorú írók azonban kiemelik, hogy a szállongó hír

200-ra tette a halottak számát.
Szenttamás második sikertelen ostromának hírére a fvárosban kitört az

elégületlenség. Széltében árulásról kezdtek beszélni és a legsúlyosabb vádakkal
illették báró Bechtoldot. A képviselház augusztus 19-ikí ülésében Zakó István,

a vármegye egyik kerületének képviselje, sürgs interpellácziót intézett Mészáros

hadügyminiszterhez, Szenttamás ostroma ügyében. Zakó után egyszerre csak
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Gróf Batthyány Kázmér.

(Az Orsz. Képtárból).

Csemovics Péter.

(Az Orsz. Képtárból).
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felállott Perczel Mór budai képvisel és nyíltan az árulás vádját dobta oda
az alvidéki vezérlet szemébe. Perczel vádjai rendkívül szenvedélyes vitát idéztek
el a képviselházban s bár az elnökség Perczell rendreutasította sa túlnyomó
többség bizalmat szavazott a kormánynak, felszólalása mély nyomói hagyott
maga után. Bechtold fvezér, mivel Perczel árulással vádolta, elbb párbajjal
akarta kiköszörülni a becsületén ejtett csorbát, majd a Bécsbl vett parancs kö-
vetkeztében lemondott a fvezérletrl s Bécsbe távozott. Utóbb a magyarok
ellen viselt háborúban egy lovasdandár vezetésével bízták meg. Széni királyi Mór
is odahagyta állását s helyébe a kormány augusztus 26-án az ezüsthajú, de fiatal

lelk Beöthy Odönl küldte királyi biztosul. A bácskai magyar sereg fölötti pa-
rancsnokságot pedig Mészáros Lázár hadügyminiszter vette át. Mészáro
augusztus 27-én utazott le a táborba s fczéljául Szenttamás bevételét tzte ki.

Mialatt azonban Mészáros Szenttamás harmadik ostromára tette meg
az elkészületeket, a szerbek sem maradtak nyugodtan. Sztratimirovits a széni

t amási gyzelem hatása alatt Temerin és Járek elfoglalását tzte ki czélul, melyet
Máté ezredes 4000 emberrel és 2 ágyúval védett. Sztratimirovits augusztus 26-án
támadta meg els ízben Temerint és Járeket, de vereséget szenvedett. Augusztus
28-án újból megtámadta a két helységet, de ismét eredménytelenül. Augusztus
29-én este 3

/4ll órakor a szerbek harmadízben támadtak Járekre, melynek
lakossága rémülten futott Temerinre. Máté ezredes, a ki Temerinben volt, Járek
segítségére akart sietni, de mire odaért, Járek lángtengerben úszott. Éjfélután

két órakor a szerbek Temerin ellen intéztek támadást. A magyar csapatok
egy ideig ellentálltak, de azután megfutottak; legeli a huszárok, a kik Ökérre
vágtattak. Járek és Temerin a lángok martaléka lett.

Mészáros szeptember 21-én harmadízben tett kísérletet Szenttamás vissza- Szenttamás

foglalására. Bár közel 25.000 ember állott rendelkezésére, a támadás meghiúsult.
'll

?roraa.°
s ~

A rohamot maga Mészáros vezette, vakmeren, bámulatos elszántsággal. A golyók
ott röpködtek a feje fölött, több gránát lova eltt pattant szét és nyugodtan
állott a legnagyobb golyózáporban. De nem tudott a seregbe lelkesedést önteni,

nem tudott parancsolni. Nem is volt rend és fegyelem a seregben és a kiadott

parancsokat csak lanyhán hajtották végre.

A magyar csapatok éjjel 2 órakor állottak csatarendbe. A jobb oszlopot

Éder vezérrnagy, a középst báró Bakonyi tábornok, a balt Aulich ezredes

vezették, míg Fack ezredest, nagyobbrészt nemzetr csapatokkal, Óbecsérl
kirendelték, hogy Szenttamásnak Óbecsére néz sánczai ellen mködjék. A lo-

vasság Éder és Kollowrat alatt a római sánezok felé nyomult, hogy az ellenség

kitörését meggátolja, míg a Ferencz-csatorna jobb partján felállított ágyúk
reggel 51

/ 2
óra tájt megkezdték a tüzelést, mely egész délután x

/a3-ig tartott
;

egy zászlóaljat a hídf megvételére rendeltek ki. Bakóid, miután az ellenség

elcsapatait a szlkbl kiverte, a város alatti sánezokig nyomult. Aulich, a ki

szintén a csatorna balpartján nyomult elre, nem bírván az ellennel megmér-
kzni, visszavonult. Mészáros, hogy a jobb oszlopot újabb tevékenységre bírja,

átlovagolt a jobb partra, mire hosszas készüldések után a jobb parton újból

tüzelni kezdtek, a lövések azonban a nagy távolság miatt nem sok kárt okoztak
az ellenségben.

A viadal még javában folyt, midn híre érkezett, hogy a Sajkáskerületbl

3000 szerb nyomul elre. Fack ezredes pedig, miután Túrja fell nagyobb hader
fenyegette, hogy visszavonulási útját el ne vágják, az óbecsei sánezok elleni

tüntetést félbehagyván, visszavonult Óbecsére. Joanovics Mihály százados Csuro-

gon két határrzászlóaljat kocsira ültetett és 6 ágyúval Szenttamás segélyére

sietett. Budimirovics pedig csapatainak egy részével Szregrl szintén a szent-

tamásiak segélyére ment. Ezt a csapatot azonban a magyarok már-már elfogták,

midn Túrja fell megszólaltak az ágyúk, s a határrcsapatok a hídft ostromló

csapatok ellen nyomultak. Az ostromló sereg, bár a huszárok néhány rohamot
intéztek a határrök ellen, nem tudta megakadályozni, hogy e segélycsapat

a hídfn át be ne jusson Szenttamásra. így azután többé szó sem lehetett Szent-

tamás megvételérl. Mészáros ekkor elrendelte a visszavonulást és a csapatok

délután visszatértek állomásaikra.

A magyarok vesztesége nagyon csekély volt. A hivatalos jelentések 20—30

halottról számolnak be. A Sándor-ezredbeli gyalogokból 18-an elestek s

megsebesültek. A huszárokból 25-en estek el. Annál nagyobb volt az erkölcsi

Magyarország Vármegyéi cs Városai: Bács-Bodrog vármegye. U.
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\,i. - a kudarcz után Edei tábornokot nevezte ki a bácskai sereg

Ideiglenes parancsnokává, maga pedig szept. 26-án Szabadkán keresztülutazva,

visszatért a fvárosba. Mészáros érezte gyengeségét. A fvárosban általános

lehangoltság uralkodott, pedig ekkor Jellasioh horvát bán mára Balaton mellett

táborozott Belbizakodott gggel várt az alkalomra bgj tétovázó csapatainkat

tönkretehesse

A borvál betörés következtében gróf Batthyánj Lajos miniszterelnök

i i én a toborzás azonnali megkezdésére utasította a törvényhatóságokat,

Spelletich Bódog országgylési képviselt pedig kormánybiztosul küldte Sza

badkára \ borvát betörés hírére az ország figyelme a Dunántúlra irányult.

Més áros a Bácskában állomásozó katonaság egj részéi a Dunántúlra küldte,

szept. 26-án pedig a verbászi táborból L06 kocsin 5000 fegyvert és Lszert küldött

ladkára, bogyotl ideiglenesen letétbe helyezzék. Hogj azonban ;i Bzerbföl-

kelktöl elárasztott vidék védelem oélkülne maradjon, a kormány Bács-Bodrog
vármegyét felmentette az ujonczozás alól. Szabadka azonban ennek ellenére

i> . iUi . 2-án egy újonczcsapatol toborzott, melyei Szegedre küldött, hol Cserey

l^nácz \ ette át ket -

Hogy pedig a városa szerbek eset leges támadásai ellenében védetlenül ne

maradjon, a hadügyminiszter 600 szuronyos fegyvert, :t hatfontos ágyút és egy
loszcns kocsit küldött a városnak. Majd okt. 9-én hozzáfogtak a város elsánczo

lásához is. de a munkálatok nagyon lassan haladtak elre
Szeptember liaválian a kolera is kiiitiitl és Szenttamáson is sok kárt oko-

zott. E mellett a vármegye alsó részét útonálló rablé>k lepték el. kik közül külö-

nösen egy (uijkovies Uros nev szerelni rablóvezér tette nevét hírhedtté. Ezt a
szerbek kizték a Bácskából és késbb felakasztották.

Szenttamás sikertelen megtámadása után a hadakozó felek között egyidöre

szünet állott be. A magyarok és szerbek figyelme egyaránt a dunántúli hareztér

eseményei felé fordult.

Az események mindegyre nagyobbszeren követték egymást. Lamberg
grófnak a pesti hídon történt meggyilkoltatása, Jellasich hadának szept. 29-én

történt megveretése, majd a fennhéjázó bán gyáva futása, a Eóth és Filipovies

császári tábornokok vezetése alatt álló hadak elfogatása, végre a bécsi események,
gróf Latour meggyilkoltatásának híre mély benyomást keltettek a verbászi

táborban. A minisztérium lemondása után a képviselház szept. 22-én Kossuth
Lajos indítványára hat tagból álló bizottságot küldött ki a védelem szervezése

czéljából. Így keléi ki zet t a honvédelmi bizottmány, melyre a szabadságharezban
oly nagy feladat hárult.

Jellasich kudarczának hírére a szerb felkelk között csüggedés, majd vi-

szály támadt. Rajacsics József karlóczai érsek, a ki Suplikácz vajda megér-
keztéig a szerbek kormányzójává tolta fel magát, összekülönbözött Sztratimi-

rovitsesal. a ki ellenségei ell a titeü fennsíkra menekült, h sajkásaihoz, a kik

ot tárt karokkal fogadták. Bár a pátriárka és Sztratimirovits kibékültek, a
bécsi kormány kapva kapott az alkalmon, hogy a szerbeket teljesen lekösse,

és ezért Jellasich által Mayerhofer Ferdinánd belgrádi osztrák konzult a határri
ezredek újjászervezésével bízatta meg.

Mayeri Mayerhofer megbízatása a szerbek között kellemetlen hatást keltett,

mely csak akkor csillapodott, midn Rajacsics megnyugtatta ket, hogy ot

csupán a sereg szervezésére rendelték addig, míg Suplikácz megérkezik. Mayer-
hofer megbízásával azonban Bécsnek egészen más czéljai voltak. Az feladata

volt. hogy a szerbeket, a kik eddig csak nemzetiségi érdekekbl keltek fel, meg-
nyerje a reakeziónak, s hogy ezentúl a császári seregek segédcsapataiként

vegyenek részt a magyarok elleni küzdelemben. .Mayerhofer. kinek végzetes

szerep jutott a vármegye történetében, mint az önkény mindenre kész eszköze,

örökre gylöletessé tette nevét a vármegyei mag3rarság eltt. Tán nem lesz érdek
telén, ha kalandos pályafutását röviden ismertetjük.

Mayerhofer Ferdinánd 1798-ban Bécsben született. 1815-ben, alig 17 éves

korában, mint tengerészapródot Leopoldina fherczegn kíséretéhez osztották

be a fherczegn brazíliai útjában. 1821-ben sorhajózászlósként részt vett a

nápolyi felkelés leverésében. 1825-ben fhadnagyi ranggal a szárazföldi had-
sereghez osztották be, nemsokára pedig a bécsújhelyi akadémiában a mennyi-
ségtan tanára lett. 1828—29-ben Dalmácziába küldték, a hol mint mérnökkari
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tiszt a helyszíni felvételeket végezte. 1830-ban a vezérkarhoz osztották be.

1831-ben kapitánynyá nevezték ki. 1836-tól 1840-ig Krakkó térparancsnoka
volt. 1841-ben rnagy, 1843-ban pedig belgrádi konzul lett. 1846-ban alezred
1848-ban ezredessé léptették el. Ebben az állasában érte a Bzerb Forrongás ki-

törése, mely csakhamar újabb mködési kiirt, sikereket és kitüntetéseket szer-

zett neki. Katonai pályája mellett az irodalom terén is mködött. Véghetetlen
nagyravágyásán kívül, csak magyargylölete volt nagyobb, igazi „magyaren-
fresser" volt ; de azért a szerb nemzeti törekvések iránt is hideg maradt és Sztra-
timirovits megbuktatásában neki is része volt.

Október elején megérkezett Suplikácz István vajda is, a kit az udvar
tábornokká léptetett el. Suplikácz kész eszköze Int Mayerhofernek és több-
nyire az utasításait hajtotta végre. A szerb fölkel-sereg így lassanként átalakul
egy császári királyi szerb hadtestté, melynek élén a vajda állott, a ki császári

tábornok volt.

A szerb sereg október hó folyamán, Szenttamáson, C'surogon, a rómiai
sánczokban és Titelen táborozott. A szerbek bács-szerémvégvidéki hadereje 12681
fre rúgott, 76 ágyúval. Ezzel szemben a magyar hader 36 zászlóalj gyalog-
ságból, 33 század lovasságból és 102 ágyúból állott. E sereg az óverbászi táborban
Óbecsén, Verbászon, Kiskéren és ökéren volt elhelyezve, azonfelül a nemzet-
rség különféle helyeken állomásozott. Péterváradon pedig Blagojevics Imre
tábornok alatt 1 zászlóalj gyalogost és 2 század lovast helyeztek el. Mészáros
hadügyminiszter távoztával Edei' vette át a sereg vezérletét ; de pusztán a véde-
lemre szorítkozott.

A veszély növekedésével a honvédelmi bizottmány 14 új honvédzászlóaljjal

szaporította a nemzeti hadsereget, miáltal a Bácskában állomásozó magyar hadak
jelentékenyen megersödtek. Október hó folyamán a 2. és 3. zászlóalj kerül

Óbecsére, a 4-ik Verbászra, az 5-ik Futakra, a 6-ik és 8-ik Ókérre, a 33-ik Ó-
becsére és a 34-ik Zomborba. Az utóbbi szabadkai, zombori és újvidéki újon-

czokból állott.

Az újonnan alakított szerb császári hadtestnek az lett volna a feladata, sz.rii vére-

hogy mialatt Jellasich Budapest felé iparkodik, azalatt e hadtest Szeged és 8égck.

Szabadka felé nyomuljon elre. A szerbek azonban feladatuk megoldásával
kissé megkéstek. Els sorban óbecsét és Törökbecsét igyekeztek hatalmukba
keríteni, hogy ezáltal a magyarok összeköt vonalát hatalmukba kerítsék és

a temesvári rséggel kezet fogva, Délmagyarországon megvessék lábukat.

Október 13-án a szerbek Óbecsét és a Tisza balpartján fekv Törökbecsét meg-
támadták, de mindkét helyen kudarezot vallottak. Elször Törökbecsét támadták
meg. melyet Csuha alezredes védett. Fack ezredes, a ki óbecsét tartotta meg-
szállva, Damjanics rnagyot küldte segítségül, a ki heves támadással teljesen

szétszórta Jovanovics Mihály százados hadoszlopát. Wolfram Nándor fhad-
nagy azalatt Óbecsét támadta meg, de a magyar huszárok remekül intézett

rohama az egész szerb hadat szétszórta, mely azután rendetlen futásban menekült

Bácsföldvár felé.

E két kudarcz, de Jellasich kizetése is, egyidre elvette a szerbek kedvét

a támadástól, ezért Suplikácz vajda beszüntetett minden támadást s csupán

a védelemre szorítkozott. Bács vármegye déli részében ekkor a kolera dühöngött,

mely fleg a szettamási táborban pusztított, úgy hogy a csapatok egy részét más-
hova kellett rendelni. De szükség is volt erre, mert a délvidéki magyar táborokban
fölötte kedveztlen állapotok uralkodtak. A bécsi októberi forradalom kitörése

óta a déh seregben a hangulat nagyon nyomasztó volt. Különösen azóta, mióta
V. Ferdinánd király az országgylést feloszlatta és az ostromállapotot kihirdette,

a nagyrészt idegenekbl álló tisztikar körében a forrongás jelei voltak észlelhetk.

Mészáros már 1848 október 4-én felhívta a szerb felkelés ellen felállított had-

testet, hogy a kormánytól kiadott rendeletekhez alkalmazkoljék. ámde a tiszti-

kar, midn megtudta, hogy Bécsben a magyar kormányt elejtették, nem akart

többé engedelmeskedni Mészáros rendeleteinek. Ellenben a magyar ezredek köz-

legénysége mindegyre hangosabban követelte, hogy a tisztek a magyar alkot-

mányra feleskethessenek, fleg mióta Hrabovszky János helyébe Blagojevics

Imre altábornagyot nevezték ki fhadparancsnoknak, a ki Pétervaradon

székelt. Pétervárad várának rsége különben tartózkodóan nézte az események

folyását.

12*
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Midn Bethj Ödön Kossuth Lajos által a várak biztosítása czéljából

október 8 án .1 parancsnokokhoz intézeti felhívási Blagojevii aek átadta, az öreg

ni tábornok egj ' ilmaskodott, de azért a báromszín Lobogói mégis

kitzte .1 bástyafokra, fientzi Eenrik, Pétervárad parancsnoka ellenben már
október 18 án kézzelfogható jeléi adta a magyarok iránti ellenséges érzületének.

A pétervái merj a magyarokká] rokonszenvez Don Miguel ezred négy

lóaljából állott, féltékenyen rizte a Tárat. Eentzj Tárparancsnokol I! thy
Ödön kormánybiztos kívánságára még október L8-án elmozdították állásától,

alá helyezték, azután Budapestre vitték, bol baditörvényszék elé állították ;

8 mth közbenjáráséra azonban megszabadult a büntetéstl és csak felügyeld

alá kerüli : de mikor a magyar kormánynak Debreczenbe kelleti menekülnie,

a nagj zür-zavarban otl felejtették Budapesten.

Eentzi elzáratása után a tisztikarnak is szabad választási bagytak a nem-
zeti és a feketesárga Lobogó között, minek következtében a tisztikar egy része

i. a büen maradi ezredek Legénysége és tisztikara pedig

október 26-án a verbászi táborban a magyar alkotmányra felesküdött.

A kormány mosl arra törekedett, bogy a Bzerbekel megnyerje a nemzeti

ügynek. Bethj kormánybiztos még november bó folyamán megkapta a bon-

védelmi bizottmánytól a békepentokat, a melyeknek alapján Rajacsicscsal az

alkudozásokat megkezdhette volna. Beöthy, bár nem szívesen, engedeti a felszólí-

tásnak, sta8zerbek között is megvoll a hajlandóság a kiegyezésre. Raics rnagy
november 30-án Új\ idéken kell kiáltványában felhívta a szerbeket

. hogy fogadják

el a magyarok békejobbjál . Jóakaró s/a\ ai azonban kárbavesztek. Az a bír, hogy
YVindisrh-tírátz betöri .Magva rors/.ágba. újabb kitartást öntött a szerbekbe.

A szerbek vezérei, különösen Rajacsics, — sokkal többel vártak a bécsi u Ivar-

tól, mini a mit a magyar kormány nekik valaha adhatott volna. Azután otl volt

Mayerhofer, a ki mindegyre élesztette a gylöletei a magyar nemzet ellen.

Beöth\ O.iön kormánybiztos fleg a dunai örvonal megvédésére törekedett,

i; l november 12-én 400 felfegyverzett nemzetri kért Szabadkától, mely

Szávics Móricz nemzetri rnagyot bízta meg a rendelet végrehajtásával.

A dunai örvonal parancsnoka Végh Bertalan nemzetri rnagy volt, de késbb
Bezerédj .Miklós alezredest nevezték ki a vármegyében lev összes nemzetrség
parancsnokává

A honvédsereget, mely Bakonyi tábornok parancsnoksága alatt állott,

november havában a következleg osztották szét a vármegyében. A fhadiszállás

továbbra is verbász maradt. Lenkey János ezredes hadosztálya óbeesén és

Törökbecsén, gróf Esterházy Sándor ezredesé Verbászon és Kiskéren, Szabó

ezredese ókéren és Újvidéken foglalt állást. Az összeköttetés fenntartása czéljából

Úkér és Újvidék között Kiszácsot és Pirost, Verbász és óbecse között Szeg-

hegvet. Feketehegyet és Jovics-szállást különítmények szállották meg. Újvidék

város küls körzetét elsánczolták és Péterváradtól kapta a védrséget.

Vetter Antal tábornok a déli hadsereg fvezérletét átvéve, november 30-án

az egész örvonal hosszában támadást tervezett. A 8-ik zászlóalj a szenttamási

sánczokat támadta meg, míg Komlóssy rnagy Óbecsérl Földvárra rontott ;

de mindkét támadást visszaverték. Suplikácz e támadásból a hadjárat újból való

megindítását következtetvén, mivel nem bízott többé a saját erejében, segítséget

i | ,

,, . kéri a szerb kormánytól, mely készséggel teljesítette a vajda kívánságát. Meg-
józset jöttek a szerbiai segédhadak, deczember 15-én pedig I. Ferencz József, az új

császár, Rajacsicsot pátriárkává nevezte ki, Suplikáczot pedig megersítette

vajdai tisztében és egyúttal a vaskorona-rendet adományozta neki. Aznap,

midn az udvari futár a legfelsbb kéziratokkal Karlóczára ért, Suplikácz vajda

deczember 27-én hirtelen elhalt.

Rajacsics kérésére Mayerhofer vette át a szerbek fölötti fvezérletet, a mi

miatt Sztratimirovits újból meghasonlott Rajacsics pátriárkával. Ezzel kiütött

a viszály a szerbek között, a mit a bécsi kormány ügyesen felhasznált arra, hogy

a szerb felkelést nemzeti jellegébl kivetkztesse. 1849 január 4-én a szerb vajda-

ság hadi teendit Teodorovics tábornokra bízta, kinek kötelességévé tette, hogy a

szerb sereget osztrákká alakítsa át.

Ez alatt azonban Windisch-Grátz a gyakorlatlan honvédhadakat a fváros

felé zte. minek következtében a honvédelmi bizottmány és az országgylés

Debreczenbe menekült, Windisch-Grátz pedig 1S49. január 5-én megszállotta
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Budapestet. A fváros megszállása nagy zavart okozott a verbászi fhadiszálláson.
Miután Bakonyi tábornok még deczembei közepén odahagyta állását - a kormán;
gróf Esterházy Sándort nevezte ki a bácskai hadtest parancsnokává, a ki azonban
Windisch-Grátz elnyomulásának hírére megszeppent. Eleinte kéz alatt, majd
egész nyíltan kifejezte a tisztikar eltt, hogy a sereg legjobban tenné, ha az
osztrákokhoz pártolna át. A helyzet, — így szólt egy ízben tisztjeihez. — lénye-

gesen megváltozott. Most már az uralkodóházzal kerültünk szembe. Már pedig
mi, ha eskünkhöz és zászlónkhoz hívek akarunk maradni, törvényes uralkodónk
ellen nem harczolhatunk. Az ily beszédek nem voltak hatástalanok a tisztikarra.

Súlyosbította a helyzetet, hogy a honvédelmi bizottmány a vaskez Beöthy
Ödönt Erdélybe rendelte kormánybiztosnak.

A honvédelmi bizottmány, értesülvén a történtekrl. Nádossy Sándor
honvédezredest küldte le a bácskai táborba. Nádossy azonban rútul visszaélt a
beléje helyezett bizalommal, mert a helyett hogy tekintélyének súlyával közbe-
lépett volna, Esterházyhoz szegdött. Ily viszonyok között érkezett a parancs,

hogy a sereg vonuljon a Fels-Tiszához. Esterházy erre ellenszegült a parancsnak
s kijelentette, hogy a Bácskából nem fogja csapatait kivonni.

Ekkor azonban közbelépett néhány bátor tiszt, mint Lenkey János ezredes,

Baudisz József százados, a kiknek sikerült gróf Vécsey Károly tábornok segít-

ségével a sereg átpártolását megakadályozni. Egy összejövetel alkalmával Baudisz
százados Esterházyt és Xádossyt honárulóknak nyilvánította, mire ezek még
a következ éjjel megszöktek. Ékkor a sereg vezérletét gróf Vécsey vette át,

Baudisz pedig bátor fellépéséért rnagyi rangot nyert.

Vécsey, miután erélyes fellépésével a meglazult fegyelmet helyreállította

és a kétes tiszteket eltávolította, január 20-án indult el Verbászról. 21-én óbecsé-

rl, innen Zéntán és Magyarkanizsán át menetelve. 25-én ért Szegedre. Gróf

Vécsey, mieltt Szegedrl tovább vonult volna, gróf Hadik Gusztáv ezredes

parancsnoksága alatt Szegeden és Szabadkán két zászlóalj honvédet, két és fél

század huszárt és két lovassági üteget hagyott vissza. Ezek a csapatok alkották

a magvát a késbb alakult IV. hadtestnek.
Vécsey elvonulásával a vármegyében nagy izgatottság és zavar támadt. Zav

"2ban
AcB'

A vármegye közgylést tartott Verbászon, hogy a védelem fell tanácskozzék.

De a védelem szervezése nem történt kell erélylyel. Zomborban, mint középpont-

ban, védelmi bizottság alakult. De nagy hiány volt tapasztalt vezérekben s külö-

nösen a bizalom hiányzott. Midn Vécsey megkezdte a visszavonulást, a lakos-

ságon valóságos rémület vett ert. Óbecse, Feketehegy, Petrovoszello, Ada,

Zenta, Magvarkanizsa lakossága, a zordon januári idben, futva menekült

Szegedre, Bajára és Szabadkára. A vagyonosabb osztály majd mindenütt mene-
külésre gondolt, ellenben a parasztok fennhangon hirdették az árulást, agyon-

veréssel fenyegetve mindenkit, a ki szökni merészel.

A honvédelmi bizottmány bizton számíthatott arra, hogy a lakosság kezet-

fogva, megfogja magát védeni a szerbek támadásai ellen, mert utóvégre. — mint

Kossuth egyik leiratában kifejezi, — eme rablócsordák tömege is jobbára csak

gyülevész nép, nem rendes hader, népnek pedig nép mindig ellentállhat. A kor-

mány azonfelül számított arra, hogy Pest vármegye alsórésze, Csongrád s a

Kunság népe segélyére fog sietni Bács-Bodrog vármegyének s e reményében nem
is csalatkozott. Az ellentállás szervezésére Hunkár Antal veszprémi fispánt

nevezte ki, a kinek, bár rövid ideig mködött, sikerült rendet teremteni s mire

február közepén gróf Batthyány Kázmér megérkezett, már rendezett viszonyokra

talált.

Sajnos azonban, addig is, míg Hunkár felléphetett, a legyilkolt magyarok
ezrei adták meg a félelem, az ideges kapkodás és a vármegyei tisztikarban ural-

kodó fejetlenség árát. A bács-bodrogmegyei védelmi választmány, mely január

20—22-ike között alakult meg Zomborban Knézy Antal alispán elnöklete alatt,

eleintén nem tudta, mihez fogjon. Csak Futaktól Kérig állott egy védvonal

Bezerédj Miklós nemzetri alezredes és Bozó Manó rnagy vezetése alatt. Sza-

badka és Topolya körül Végh Bertalan. Szávics Móricz és Zomborcsevics Ferencz

állott, az utóbbi a szabadkai nemzetrökkel ; Kula és Bezdán körül Gfeller

Ferencz rnagy szervezte a csapatokat. Ily körülmények között a vármegye nagy

része védelem nélkül maradt, majd minden falu csak a saját védelmére szorít-

kozott.
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A mini a magyarhadsereg megkezdte az elvonulást, a szenttamási szerbek
*" Verb rtek és habár megígérték az emberélel és a vagyon kímélését,

is pusztítottak i raboltak, a hol csak megjelentek. Majd a Szerémségbl jötl

csapatokkal egyesülve, bárom hadoszlopban nyomultak elre, \/ egyik had-

oszlop január 25-én Kulai támadta meg, de Lt1 visszaverték. Január 28-án
jin Demeter és Nenadovica Proto 3000 fnyi Bzerb haddal megismételte a

támadási s Kulál elfoglalta. Február 2-án Sztejin K.uczora és Torzsa felé tartott,

bol Bezerédj Miklós, Czintula Antal és Karassaj állottak a nemzetrökkel, < I
<

-

ezek a szerbek támadására Péterváradig vonultak vissza. Sorok Sándor szolga-

bíró, a ki erélyes fellépésével gylöletessé tette magái Hódságra menekült, de az

itteni lakosok elfogták, kiszolgáltatták a szerbeknek, a kik öl február i én fel-

akasztották. A szerbek február 2-án Hódságot és Kuczorát, 5-ón Sziváczot,

6-án Torzsál foglalták cl. Csak Piros község lakosai verték vissza a szerbek
támadásai -

A másik szerb hadoszlop január 25-ón indult el Szenttamásról. Útközben
Hegyesés Feketehegy visszaverte a támadást, Szeghegj nemei lakossága azon-
ban meghódolt. A szerbek 5 forinl sarczol vetettek ki a községre, a hebj

megszállották, mái- 25-én kifosztották a zsidók házait és másnap éjjel már személv
válogatás nélkül zték a sarezolást a helységben. .Január 28-án a megittasodott

szerbek csupán ama vakhírre, hogy egy nagyobb magyar c-sapai van elönyomuló-
ban, hanyal homlok visszafutottak Szenttamásra.

Topolyái ekkor Végb rnagy vezetése alatt a jankováezi és a szabadkai
nemzetrök tartották megszállva, de e seregben hiányzott a fegyelem, azonfelül
liizalmatlanok voltak a vezér iránt és így Végh rnagy m'tn tehetett mást, mint

Topolyái odahagyni. A/, utolsó pillanatban Szabadkáról 75 honvéd és 24 huszár
jött Topolya segítségéiv. minek következtében a lakosság az ellentállás mellett

döntött. .Miután a szerbek Hegyesl és Feketehegyei elfoglalták, Bajsa község
pedig megadta magát, január 30-án Topolya ellen indultak. A temet árkában
letelepedett honvedek heves puskát tízzel fogadták az ellenséget ; de mikor a
szerbek ágyúikai a tahinak fordították, a túleri látva, megfutamodtak s meg
sem állottak Szabadkáig. A szerbek ekkor bevonultak a községbe s báré) Kray
János kastélyát teljesen kitosztották, magát a hárot pedig kocsira ültetve,

Karlóczára vitték.

Hegyes és Feketehegy elfoglalásával Szabadkát is veszély fenyegette.

A város már január 23-án értesülvén a közelg veszedelemrl, Halashoz fordult

Halas továbbítván a vészhírt, csakhamar számos pestmegyei köz-

ségbl érkeztek nemzetrök. Gróf Hadik ezredes pedig 4oo szekéren az 5-ik

honvédzászlóaljat küldte a város segítségére. E szekerek azután a szabadkai
tábori kórházat összes felszereléseivel együtt Szegedre, majd innen Makóra szállí-

tották. A mint a város Topolya felprédálásáról értesült, január 30-án megkezdte
a déli oldal megersítését és futárt küldött Spelletich Bódoghoz s Bíró Antalhoz,
hogy a kormánynál nagyobb rséget eszközöljenek ki Szabadka számára.

a /.mai vé- A harmadik szerb hadoszlop Davidovácz és Szurducski alatt a Tisza jobb
rengzés. partján nyomult elre s Óbecsét, Moholyt, Adat egymásután elfoglalta. Február

1-én Zent át támadták meg, melyet, miután az ott állomásozó sárközi zászlóalj

január végén odahagyott, csupán Majoros István nemzetri kapitány csak 12
fegyveresbl álló rséggel és a városba menekült s kaszával felfegyverzett marok-
nyi felkelvel védelmezett. A szerbek február 2-án támadták meg Zentát, a fegy-

vertelen, maroknyi magyarság nem tudott megküzdeni velk. Azok, a kik a
sánczokat védelmezték, egymásután elhullottak. Déleltt 11 órára a szerbek
betörtek a városba. A lakosság rémülten menekült Szabadka felé, a ki azonban
nem tudott elmenekülni, arra rettenetes halál várt. A szerbek Brenovácski Jevo
és Virinesik János vezetése alatt az elrejtzött védtelen magyar népet elhurczol-
ták rejtekhelyeikrl és a piaczra zték. Ott vagy 400 embert lefejeztek, azután
a levágott emberfejeket a Szentháromság szobor köré gúlába rakták. A templomot,
kirabolták s a temploni eltti haranglábra és az ugyanott lev eperfa ágaira az

elfogottakat fejjel lefelé felakasztották s nádkévéket gyújtottak alájuk.

Három napig tartott a rablás, gyilkolás s harmadnap azokon kívül, a kiket

Vuics Száva ügyvéd és Nikolits Sándor irgalomból elrejtettek, nem volt él ma-
gyar Zentán. E rémtettek hírére a jankováczi nemzetrök Mohóira rontottak s

ott 107 szerbet, közöttük a szerb lelkészt is leölték.
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Ezután a szerbek Zombor városára vetettek szemüket. Sztejin Demeter az Zombor eitog-

els sajkás-zászlóaljjal, Drágics császári rnagy a Szerémségbl jötl csapataival
február 11-én Zombort bárom oldalról megtámadták. Zombort a Czíntula Antal
parancsnoksága alatt álló nemzetrcsapat védte. A zomboriak, hogy a város
magát könnyebben megvédhesse. Nemegyei Bódog rnagyot, a K i \ iit hadával
Bezdánban táborozott, hívta meg a város védelmére. Xemegvei csapata, melyhez
gróf Niczky György is csatlakozott, idközben megszaporodott. Pál Antal, a
felsbácskai fekete sapkásokkal és a bajai nemzetrökkel, továbbá a halasi

mozgó nemzetrség szintén Zombor segítségére sietett.

A szerbek a szontai és a sztapári hidakon át törtek be a városba. Néhány
ágyúlövés után a magyarok vad futásnak eredtek. Nemegyei, ez a minden katonai
tapasztalat és képzettség nélkül való éretlen ember, aki, mint Vetter Antal meg-
jegyzi, csak Kossuth pártfogása révén került — a magyar fegyverbecsület nagy
kárára — a dunántúli különítmény élére, most kiadta a parancsot, hogy a sereg

Stanisicsra vonuljon. A zombori védsereg, mely jóformán harczba sem bocsát-

kozott az ellenséggel, Halas felé vette útját, de Mélykútnál rendeletet kapott,

hogy Szabadkára vonuljon, a hol Gaál alezredes hadosztályába osztották be.

Nemegyeit gyávasága miatt haditörvényszék elé állították, de Kossuth párt-

fogása révén megmenekült az elitéltetéstl.

A szerbek Zombor elfoglalása után, február 14-én Bajmokra vonultak és

azt is meghódoltatták a szerb vajdaság számára. Ezalatt Petrichevich-Horváth
es. kir. rnagy Baját szállotta meg s a várost Windisch-Grátz nevében meghódo-
lásra kényszerítette. Pilaszanovits József városi fbíró még idejekorán meg-
menekült az elfogatás ell. Horváth a szerencsétlen városra óriási hatlisarczot

vetett ki. melynek befizetését csak 1849 márczius 16-ig tudta teljesíteni. Rajacsics, Szerb vajdaság,

a szerb lázadás lelke, e gyzelmi hírekre magán kívül volt örömében. Nagyhangú
szózattal fordul hitsorsosaihoz. „Régi vágyunk, — úgymond — beteljesedett,

a vajdaság létesült. Bács-Bánság rónáin ezentúl a szerb az úr." Nyomban valami

kormánytanács-félét szervez, melynek természetesen az elnöke. Tagjai között

Rudics József volt fispán is helyet foglal, a ki a kath. szerbeket képviselte volna.

Ekkor már Szabadka kivételével úgyszólván az egész vármegye a szerbek

birtokába került. Csak Pétervárad állott szilárdul a szerb zendülés forgatagában.

Blagojevics 1849 január havában leköszönvén állásáról, a vitéz Csuha Antal
ezredes vette át a vár parancsnokságát. Csuha nemcsak arra ügyelt, hogy a vár

védhet állapotban legyen, de gyakran le-lecsap a vidéken portyázó szerbekre.

Február 2-án Kuczoránál verte szét a felkelket, február 19-én a palánkai szerb

táborra rontott. Hajek császári ezredes február 10-én felszólította a vár fel-

adására, de Csuha tagadó választ adott, február 13-án pedig azt üzente neki.

hogy elbb meg akar gyzdni a közölt hírek alaposságáról. A küldött el is indult.

de azalatt Perczel Mór honvédtábornok már útban volt Pétervárad felé.

A szerbek ftörekvése ekkor Szabadka megszerzése volt. A haditerv szerint

a szerb hadosztály Szabadka elfoglalása után Szegedre nyomult volna s ott a

Pestrl Szeged felé irányítandó Jellasich-féle hadtesttel egyesülve, Debreczen

ellen ment volna.

A szerbek Zombor elfoglalása után követeket küldtek Szabadkára, hogy a

várost megadásra szólítsák fel. De Szabadka e felszólítást visszautasítva, ersen
készült a védelemre. Közben a honvédelmi bizottmány február 12-én gróf

Batthyány Kázmért nevezte ki országos tábori fbiztossá, a ki mellé Spelletich

Bódogot rendelte ki Szabadka területére.

Batthyány február 21-én általános népfelkelést hirdetvén, elrendelte, hogy Általános níp-

minden 18—30 éves férfi fegyvert fogjon. Február 22-én a kisebb vétség rabokat

is felfegyvereztette. A népfelkelés szervezése s az újonczozás erélyes keresztül-

vitele következtében gróf Hadik ezredes hadosztálya, mely eleintén alig állott

4000 emberbl, február végével 12.000-re szaporodott. Szabadkára rendelték

Gaál László ezredes hadosztályát is. Térparnacsnokká Borovszkyt nevezték ki.

A város védmveit pedig egyre tökéletesbítették. A bejáratokat zárt sánczok,

az utczákat torlaszok zártákéi. Sándor helység alatt és a Szabadka—pahcsi ország-

úton is védsánczokat emeltek. A Baja és Halas felé fekv szlk amaz útjait,

melyek a közlegelre vezettek, alávágott fákkal torlaszolták el.

A szerb hadak egy része Sztanojevics rnagy alatt Cservenkán maradt,

míg 4000—5000 ember és 13 ágyú, Dragics rnagy vezérlete alatt Zomborról
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Bajmok felé vette útját. Spelletioh Bódog már mározius Uén értesült egj Sohmied
Pajó nev kémétl, h :er szerb Bajmok .il.it 1 táborozik. Aznap déleltt

mái széltében beszélték Szabadkán, bgj Dragics Bzerb hada* Bajmokról jövet,

a kaponya : tábori ütött, míg egyes különítmények a szabadkai szállá-

sokon pú \ badtestparancsnokság Gaál László alezredesre bizta Sza

badka védelmét, a ki már i én oda érkezvén, átvette a parancsnokságot. Még
aznap Mihalovics rnagy parancsnoksága alatt figyel-csapatot indított kém-

alére a kaponyai csardáho futári küldött Szegedre segítségért.

M iri ius 6 én, reggel 7 8 óra táji érkezeti az 6 ik bonvé Izászlóalj Szabadkára
Gaál alezredes összesen ö1 és kétharmad zászlóalj gyalogság, három Lovas

l és 5 löveg fölötl rendelkezett. E körülbelül 3000 emberbl álló csapattal

Indult Bajmok felé.

\ szeri) had. melyei lm mi .".iiihi fre becsültek, a kaponyai csárdáig batolva,

rankúti ér uyugati partján szállotl táborba. Az egykori tudósítások szerint,

rbek L31övegfölöt1 rendelkeztek, ezek között voll az áltáluk Csicsónak neve-

zeti és 18 fontos löveg, melylyel az alsóbácBkai uépet rettegtették.

A magyarok fhadoszlopa a Szabadka bajmoki úton vonult el, Gaál
alezredes alatt. A/, elvédéi az 5 bonvédzászlóalj és egy huszárszázad alkotta.

A derékhadból Szabadka alatt kivált egy mozgó nemzet önsapat, Czintula Aulai

rnagy parancsnoksága alatt és jobb oszlopként a mai Geiger-tanya mellett

Dyomull elre; a harmadik esataoszlop, r'öldváry rnagy paranesnoks ö_'a alatt,

a pacséri úton baladva, utóbb a Kuluncsics szálláson innen, a mai Vámtelek-
pusztán lépett közelebb a fhadoszlophoz.

Az elvédéi alkotó bonvédzászlóalj déleltt tíz óra után ütközött össze

a szerbek elcsapatával s azt a kaponyai csárda felé nyomta. (Jaál alezredes,

látva az ellenség túlerejét, bogy azt elnyös állásából kiesalja. másfell. hogy

Czintula rnagy oldaltámadását megkönnyítse, az elcsapatot Szabadka felé

vonta vissza. A szerbek a honvédzászlóalj visszavonulását hátrálásnak vették.

csapataikat és lövegeiket a csárda hídján átszállították és a magyar elvédtl
feladott dombvonulaton foglaltak állást. Délután egy órakor az egész vonalon

megkezd ltt a harcz. A jobb szárnyon Sághy százados honvédéi. Lieszkovszky

István tizedes alatt rohamot intéztek az ellenséges ágyúk fedezetére rendelt

határrzászlóalj ellen, a mi annyira zavarba hozta a határröket, hogy cserben

hagyva lövegeiket, a kaponyai csárdáig futottak. A honvédzászlóalj elnyomulá-
sa! követték a többi csapatok is. Sághy százada jobbról és Udvarnoky Béla

honvédszázados honvédéi az út mentén szuronyt szegezve, elfoglalták a kaponyai

csárdát, a Ferencz Károly-gyalogosok, a budai gránátosok és a nemzetrök nem-
csak bogy átnyomták a szerbeket a vízen, hanem a jobbparti dombokról is leszorí-

tották az ellenséget. Délután három órakor a szerbek az egész vonalon megfutot-

tak : a balszárnyon lév két lovas-század, a Pál Antal vezérlete alatt álló fekete-

sipkások, majd Czintula különítménye a patakon átkelve, délután négy-öt óráig

üldözték ket. Az egykorú tudósítások szerint a magyarok vesztesége holtakban

és sebesültekben 30 ember volt, a szerbek pedig 200 embert vesztettek. Zsák-

mányul esett a IS fontos Csicsó nev ágyú és két hatfontos löveg, a hozzátartozó

lszerkocsikkal ; ezenkívül még három sajkás ágyúcs. Súlyos veszteség érte a

magyarokat Paganini százados megsebesülésével, a ki sebeiben másnap Szabad-

kán elhalt. Sírja fölé a honfiúi kegyelet 1866 november 1-én állított fel síremléket

a zentai temetben.
A kaponyai gyzelem mintegy bevezetje volt Perczel Mór tábornok

diadalmas tavaszi hadjáratának, mely a vármegye területét, a Sajkás-kerület

kivételével, rövid id alatt felszabadította a szerbek uralma alól. A hadjárat

kezdetén a kormány Debreczenbl Perczel Mór tábornokát azzal a megbízással

küldte Szegedre, hogy gróf Hadik Gusztáv ezredestl átvéve a IV. hadtest

parancsnokságát, igyekezzék Péterváradot az ostromzár alól felmentem, melyet

míg a szerbek Karlócza fell zártak el, addig gróf Nugent osztrák tábornok hada

Zombor fell fenyegetett. Perczel Mór márczius 15-én vette át Szegeden a IV.

hadtest vezetését, onnan gróf Batthyány Kázmér társaságában Szabadkára jött,

hol Spelletich Bódog fogadta. Itt szemlét tartva a magyar sereg fölött, csak-

hamar hozzáfogott Bácska felszabadításához.

Már els lépése : gyzelem. Szregnél márczius 22-én szétveri Teodorovics

tábornok hadát, a ki rémülten menekül Törökkanizsa felé. Ezzel Szegedet a szerb
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támadás ellen biztosította. Ugyané napim a horgosi nemzetrséget Czintula
Antal alatt Magyarkanizsára rendelte. Czintula menetközben márczius 23-án
a szerbeket átzte a Tiszán. Gaál László alezredest a szabadkai hadosztály élén
Zt-iita ellen küldte. Gaál heves harcz után, márczius 23-án, hajnalban a várost
hatalmába kerítette. Mikor a magyar sereg benyomult Zentára, csak akkor tnt
ki igazán a szerbek kegyetlensége. Mint Horváth Mihály megjegyzi, ez a \

..seregeink bevonultakor hasonló volt egy temethöz s az iszonyai és boszú kiál-

tásai törtek ki vitézeink ajkairól, midn a pusztítás nyomait látták..." A
magyarok közül alig maradt életben 400 lélek. Ezeket is félmeztelenül, a legiszo-
nyúbb ínség közepette találta a magyar sereg Nem csoda, ha honvédeink e
kegyetlenségek haflatára és láttára boszútól lángolva, hatoltak be azután Bácska
Im I- sjébe és ép oly kíméletlenül mérték csapásaikat a szerb lakosságra.

Zenta elfoglalása után Perczel Csantavéren egyesítette csapatait, hol
márczius 21-én az egybegylt csapatok fölött haliszemlét tartott. E hadiszemlén
a rendes, önkéntes és nemzetr-csapatokkal együtt, a hadosztály 6000 emberi
600 lovast számlált. Márczius 25-én a hadosztály Szeghegyet érte el. Itt találkozott

Fack Oszkár fhadnagy vezérlete alatt a Würtenberg-huszárok egy járrével, mely
a péterváradi várból küldetett, hogy a felment S3reget felkeresse. Perczel a huszá-
rokat visszaküldte Péterváradra, hogy afelment sereg közeledtérl hírt hozzanak.

Perczel ezután Verbásznál és Kiúánál átkelvén a Ferencz-csatornán,

márczius 27-én Kiskérre vonult, hol tábort ütött. E helyen seregének nagyobb
részét visszahagvva. két század honvéd, 2 század huszár és egy üteg ágyú kísére-

tében ökéren, Kiszácson. Piroson és az elsánczolt Újvidéken át. Péterváradra
ment. Ott átvévén a parancsnokságot. Fack Oszkárt századossá léptette el,
a tisztikar megbízhatatlan elemeit a várból eltávolította és közülök néhányat
be is börtönözött.

Zomborban ekkor Nugent császári tábornok állomásozott, a ki Kula elfog-

lalásának hírére Bezdánba vonult, majd márczius 31-én átkelt a Dunán s Eszékig
vonult vissza. Nugent még márczius közepe felé parancsot adott Lederer Móricz
ezredesnek, a ki Szekszárdnál állott, hogy Újvidékei bekerítse. De Lederer még
a Ferencz-csatornához sem ért, mikor Perczel megkezdvén a hadmveleteket, '

Újvidék elé vonult.

Mialatt Perczel Péterváradon tartózkodott, Gaál ezredes Mihalovics r-
nagyot a deszpotszentiváni szerb tábor elfoglalására küldte. Az ezredes a falut

bevette s a szerbeket Zombor felé zte. Perczel Lederer hadának közeledtérl
értesülvén, márczius 30-án visszatért kiskéri táborába. 31-én hadosztályát

Verbászra vezette, a hol egy szerb csapatot szétvert, április 1-én pedig Kulára
nyomult, hol bevárta Forget rnagy dandárát, mely Hegyesen át vonulva,

Verbásznál csatlakozott a hadosztályhoz.

Mikor Perczel Kulához ért. az osztrák-szerb csapatok a magyarok gyzel- szenttamás be-

mes hadmveleteinek hatása alatt elhagyták Zombort s Eszékig vonultak vissza.

Perczel ekkor Szenttamás ellen fordult. Márczius 31-én megadásra szólította fel

a szerbeket. Miután tagadó választ nyert, április 3-ára tzte ki Szenttamás
ostromát. Szenttamás földsánczai között ekkor a felfegyverzett lakosokon kívül

mintegy 3000 határr tanyázott. 14 ágyúval, Stefanovics hadmérnöki százados

és Boszics Tódor szerb kapitány alatt. Perczel április 3-án virradatkor érkezett

Szenttamás alá. Reggel 8 órakor a verbászi sánezok és a hídf ellen megkezdte
az ágyúzást. A szerbek makacsul védekeznek. Gaál László ezredes négy ízben tesz

kísérletet, hogy a sánezokba hatoljon, de sikertelenül. Ekkor Földváry Sándor
rnagy a szegedi önkéntesekkel szuronyszegezve keresztültör a csatorna hídján

s az ellenség háta mögé kerül. Ezzel az ostrom sorsa eldlt. Az egész magyar
sereg áradatként a helységbe zúdul és rémes utczai harcz támad. A szerbek

kétségbeesetten védekeznek, de soraiban felbomlott a rend és futott mindenki,

a merre látott ; egy részük áttört a Kriváján, de sokan az iszapos mély vízben

lelték halálukat. Más részök a Ferencz-csatornába ugorva. Kiskér felé menekült,

de ezek nagy részét a tartalék- és a lovascsapatok levágták. A fegyvertelen tömeg,

nk, aggok, gyermekek, óbecse felé menekült. Közel 2000 szerb holtteste fedte

a rémes küzdelem színhelyét és csak gróf Batthyány Kázmér kormánybiztos és

az elsiet tisztek közbelépése tartotta vissza a legénységet a további kegyetlen-

ségektl. Szenttamást a magyarok felprédálták és porrá égették. Perczel pedig

április 4-én és 5-én a sánezokat a környékbeli lakosokkal széthordatta.
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btamás megvétele leírhatatlan örömöl okozott .1 vármegyében, Spelle-

tioh Bódog kormánybiztos április t-ón Falragaszokon adja tudtára Szabadka
lakosainak imhirl A magyar táborban is csapongó jókedv uralkodott,

nap emléke megörökíttessék, a szenttamási harangok-
ból emlékérmekel veretett.

április 6-án a magyar csapatok a Sajkáskerülel meghódítása czéljából

tovább vonulnak. Az egyik csapat, Gaál ezredes parancsnoki iga alatt, Csurogra
ment. a másik Perczel alatt a római sánozok ellen vonult. Április 7-ón a római
sánczok közelében táboroz a diadalmas bonvédsereg. Perczel déli 12 órakor
kezdi ágyúztatni a hatalmas táborhelyet, melyei 5000 6000 ember, L2 löveggel

védelmezett. Négy órán át tartott ágyútz után oszlopait rohamra indította.

Földváry Sándor, a szegedi önkéntesekkel, Bzuronyszegezve nyomul elre öt

követik a többi csapatok. Délután négj órakoi a nagj római /. át volt törve

linoze a magyarok birtokában volt. A szerbek 500 embert és 8 ágyút
veszítettek. A ki megtudott menekülni, az Titel felé futott. A szála lókat a huszá-

rok egész Zsablyáig üldözték

Idközben Túrja, Bácsföldvár és Zombi c is meghódoltak. Zomborha ( ifeller

Ferencz jött :• ágyúval és egj zászlóalj gyalogsággal. A város környékén tanyázó
200 határrt elfogta, lefegyverezte s haza küldötte. A közöttük talált ha' : zer-

viánusl a vásártér ell I lelöi ette.

Szenttamás eleste és a nagy római sáncz áttörése kétségbeejtette a szerbekel

.

Rajacsics érsek rémülete oly uagy volt, hogy Knicsanin szerb felkel vezérhez
fordult segélyért. Knicsanin április 7-én néhány száz szerviánussaJ csakugyan
megérkezik. Sztratimirovits, Rajacsics biztosaként, április 9-én Titelre érkezik,

hogy a magyar seregnek útját állja. Megérkezése új ert öntött a szerbekbe.

A vármegye területérl kizött szerbek mind a titeli fennsíkra menekültek, mely-

nek védelmére Teodorovics két zászlóaljat küldött. A fegyveres nép. a szerviá-

nusok és a sajkások is mindegyre özönlöttek a fennsíkra, úgy hogy néhány nap
alatt a szerbek hadi reje SOOO lii.iiint fre és :io lövegre -/áporodott. Sztrati-

mirovits rendeletére a tiszai és a dunai töltésekel átfúrták, minek következtében
a fennsík IOOO lépésnél szélesebb, mély mocsártól övezve, április LO-én már csak
Mosorinnál és Vüovánál volt megközelítheti). 10 két pont megersítésén éjjel-

nappal dolgoztak.

Perczel, Goszpodincze elfoglalása után nem üldözte a szerbeket, hanem
seregének négy napi pihent adott. S ez ép elég volt a szerbeknek a szervez-

kedésre. Perczel április 8-án Csurogra vonult hadosztályával. Itt értesült, hogy
a szerbek a titeli fennsíkon gyülekeznek. E hírre Perczel április 11-én Zsablyáig
nyomult elre s csak másnap indult Titel ellen. Útközben Sajkásgyörgyénél
csatlakozott seregéhez a péterváradi várrségnek egy különítménye is. Április

12-én Sajkásszent iván közelében szállott táborba. A szerbek, kik a fensík szélé-

rl szemlélték Perczel hadainak felvonulását, 12-én este haditanácsot tartottak

a elhatározták, hogy az éj folyamán rajta ütnek a magyarokon.
A szerbek az április 12— 13-ika közötti éjjelen csakugyan megtámadták

a magyar tábort, mely azonban visszaverte okét, d? Perczel belátta, hogy atiteli

fennsíkot, a terep nehézségei következtében, nem tudja elfoglalni s ezért április

14-én Újvidékre vonult, majd három napi pihenés után Óbecse felé indult, melyet
a szerbek április 19-én feladtak. Itt átkelt a Tisza balpartjára és onnan estig

ágyúztatta öbecsét. Perczel, miután öcscsét : Miklóst Péterváradon hagyta és

a Ferencz-csatorna vonalát és Óbecsét a Czintula rnagy alatt álló szegedi önkén-
tes csapatokkal szállatta meg, április 21-én átkelt a Tiszán, hogy Bemmel egye-
sülve. Torontál, Temes és Krassó vármegyéket tisztítsa meg az ellenségtl.

Április havában Bács-Bodrog vármegye, a Sajkáskerület kivételével, ma-
gyar kézben volt. A vármegyei közigazgatás ismét feléledt. Batthány Kázmér
a megyei védelmi bizottmánynyal a közigazgatás újjászervezéséhez fogott,

mert midn a szerbek Zombort elfoglalták, a vármegyei tisztikar Bajára és

Szabadkára menekült, hova a vármegyei védelmi bizottmány is áttette szék-

hek
Batthyány országos fbiztos április 2-án, a kulai fhadiszálláson kelt

rendeletével a vármegye székhelyét Szabadkára helyezte át. Másnap, április

3-án, a vármegye közönsége Szabadkán. Knézy Antal alispán elnöklete alatt

közgylést tartott, mely alkalommal elhatározta, hogy a tisztviselk térjenek
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vissza a vármegye fels részébe és ha szükséges, az esetben biztonságuk érdekében
fegyveres kíséretet rendeljen ki a vármegye.

Batthyány vezérfispán és teljhatalmú biztos április 7-én már Szabadkán
volt, honnan e napon kiáltványt intézett Bács-Bodrog vármegye lakosaihoz.

Ugyané napon a vármegyei tisztikar újjászervezése ügyében is értekezletei

tartottak.

Knézy alispán lemondása következtében, az értekezlet Antunovits Páll

jelölte az I. alispáni tisztségre, midn azonban a jelenlev Spelletich kormány-
biztos kérdésére kijelentette, hogy nem hajlandó a forradalmi kormány rende-

leteit végrehajtani, de mivel fleg a konzervatív elemekbl alakult vármegyei
védelmi bizottmány tagjai sem akartak hivatalt vállalni, a tisztújítási meg sem
tartották ; e helyett gróf Batthyány Kázmér április 8-án a vármegye tisztikarái

kinevezés útján alakította meg. Els alispánná Putnik Bélát, másodalispánná
Latinovits Zsigmondot, fjegyzvé pedig Karácsony Lipótot nevezte ki. Miután
azonban Latinovits nem vállalt hivatalt, április 17-én Karácsony Lipót fj gyzl
tette meg másodalispánná, kinek helyébe Ászt (Ágh) Nándor lép ti

.

A megyei tisztikar nyomban meg is kezdte mködésé;, kérelmére a köz-

gyülés jelentékeny fizetésjavítást szavazott meg, melyet a kormány, tekintve a
kivételes állapotot, helyben is hagyott. Egyúttal az ujonczozás is teljes ervel
kezdetét vette. Puskásrnagy márczius 28-án kelt levelében értesítette gróf Bat-
thyány vezérfispánt, hogy a vármegyére 6517 újonczot vetettek ki, s ebbl a
vármegye 457S-at állított ki. Miután a titeli Sajkás-kerületet, a mely továbbra
is az ellenség birtokában maradt, leszámították, 1567 ujoncz maradt hátralékul.

A sereg szervezésével a központban Czintula Antalt bízták meg, míg a fels
járásra Karassay, Szabadkára s a telecskai járásra Szávics rnagyot, Zomborra
és a középjárásra Adliczer Antal századost, az alsójárásra Vaskalap István kapi-

tányt küldték ki. Ujonczozási biztosként pedig ismét afáradhatatlan Grosschmied
Gábor mködött.

A tavaszi hadjárat sikereinek hatása alatt Kossuth és pártja elérkezettnek m|f|ttenitls3.

látta az idt, hogy Magyarországot független államnak nyilvánítsa. A debreczeni

országgylés április 1-t-iki függetlenségi nyilatkozatának híre csak napok múlva
érkezett le a vármegyébe. Szabadkán Spelletich Bódog a hivatalos „Közlönj

"

példányait, melyek az országgylés lefolyását és a függetlenségi nyilatkozatot

tartalmazták, április 24—28-ánezer példányban sikszorosíttatván, szétosztotta

Szabadka lakossága között. Bács-Bodrog vármegye, mely már az önvédelmi harcz

elején kifejezte rokonszenvét a kormány iránt, a függetlenségi nyilatkozatot,

melyet Kossuth április 20-án kelt leiratával küldött meg a törvényhatóságokhoz,

lelkesedéssel veszi tudomásul. A vármegye a május 7-én tartott közgylésbl
felirattal üdvözli a kormányt. Ezzel a vármegye, melynek közönsége eddig is

lelkesen támogatta az önvédelmi harezot. most az országgyléshez hasonlóan

kitzte a forradalom zászlóját.

Az új kormány megalakulása után Batthyány Kázmér, a ki a külügyi tárczát

vállalta el, megvált a vármegyétl. Helyébe április 18-án Kossuth Lajos kor-

mányzó Haczel Márton képviselt nevezte ki a vármegye és a szabad királyi

városok kormánybiztosává. Haczel azonnal hozzáfogott az uralkodó családra

emlékeztet színek és jelvények eltávolításához. Szabadkán még az uralkodó

család arczképei is áldozatul estek a nemzeti fellángolásnak. A forradalmi kor-

mányhoz a szab. kir. városok is csatlakoztak. Szabadkán május 1-én hirdették ki

a függetlenségi nyilatkozatot. Zomborban, hol szintén kihirdették a nyilat-

kozatot, Putnik Bélát választották meg polgármesterül. Az új tisztikar ezután

lázas sietséggel távolította el az önkényuralomra emlékeztet jelvényeket.

A május 1-én tartott közgylés els dolga volt a város becsületét meg-
menteni Nemegyei Bódog rnagy abbeli vádjával szemben, mely szerint

Zombort annak idején a város árulása miatt volt kénytelen kardcsapás nélkül

az ellenségnek átengedni. A város feliratot intézett a kormányhoz, melyben,

hogy a Nemegyei vádjával szemben védekezhessék, kéri, küldje le a kormány
Nemegyei védíratát a városhoz, hogy az abban foglaltakra nézve czáfolatát

megszerkeszthesse ; a bizonyítékok beszerzésére pedig adjon 15 napi haladékot.

A kormány azonban nem teljesíthette a város kérését, miután Nemei
közben már felmentették az árulás vádja alól. A városi hatóság erre a sajtót •

igénybe, s védíratát a Pesti Hírlapban és a Közlönyben tette közzé. Zombor
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hen kitartotl a függetlenségi barczban b midn a függetlenségi nyilai

i, éi ke ett, feliratban iidvö 511 a kormányt.

Miután Pen -
I a Temesközben teljesen megverte a szerbekel s május I én

Pancsovál is elfoglalta, visszatéri .1 Bácskába. Terve voll Titell elfoglalni.

K uth Bemei is felszólította, hogj foglalja el Titelt, azután szabadítsa fel

Péterváradot az ostromzár alól, hegy Perczellel egyesülve. .lellasich hadát lever-

hessék.

Jellasich báni az osztrák föhadvezérlel 15*000 fbl álló hadtestével a Sze

rémségbe küldte, azzal a rendeltetéssel, hogy a szétzüllötl Bzerb csapatokai

Sjtve, hadtestéi újból szervezze. Jellasich áprüis 24 én Pestrl elindulva,

a Duna jobbpartján Eszékre vonult, hovamájus L0 én érkezeti meg. lti csakhamar

hozzálátott a hadtesl szervezéséhez, minek következtében már június elején

megkezdhette támadó hadmveleteit. Jellasich hadainak közeledte, egyelre

meghiúsította Perczel tervét. Ezérl tehál még mieltl a bán hadai Titelre érkez-

nének, megkísérelte a titeli fennsík ostromát. Perczel hada május L6-án a követ-

kezleg oszlotl meg a vármegyében. A fhadiszállás Szeghegyen volt. Az I. had-

osztályból Kölgej alezredes dandára Szeghegyen állott, az e hadosztályhoz

tartozó többi dandár Torontál vármegyében. A II. hadosztály teljesen Bács

Bodrog vármegye területén, a 6. dandár, Karassaj rnagj alatt, Baján, a 7-ik.

lliiss-Anvi rnagy alatt, Piroson, a 8-ik Mihalovics rnagy alatl Kiskorén, a 9 ik

( Izintula rnagy alal t öbecsén foglalt állást. A titeli fennsíkot Knicsanin parancs-

iga alatl 2000 szerviánus, 2 sajkás-zászóalj, egy péterváradi ha.. 'zászló

alj, eg] zászlóalj német-bánáti határr és 30 ágyú védelmezte. Péterváradol

pedig a Duna jobbpartján a Mayerhofer vezérrnagy parancsnoksága alatl

álló császári had tartotta körülzárva. .Jellasich bán május 18-án már menetre
ké<- voll seregével s azl útnak is indította a Duna jobbpartján, Pétervárad felé.

Perczel, miután Bem tábornok visszatért Erdélybe, magára hagyatva is

megkezdte a támadási a titeli fennsík ellen. Május 22-én Bene alezredes, a ki

Opovánál állomásozott, Perlaszról Titel felé nyomult : egy hadoszlop Mosorin

ellen vonult, míg 1 'erezel ti zászlóaljjal. :'» üteggel és 2 osztály lovassággal Vilovál

támadta meg. A támadás hajnali 3 órakor vette kezdetét, de bár a küzdelem

kés estig tartott, a magyar sereg eredményt nem ért el. Mindamellett a tá-

madás Knicsanin erejét annyira igénybe vette, hogy sürgsen segítséget kért

Jellasiehtól. Perczel május 23-án megadásra szólította lel Knicsanint. a ki azon-

ban a beérkezeti segítség után, tagadólag válaszolt. Május 25-én éjfél után egy

órakor Perczel újból a támadáshoz fogott. Míg egy hadoszlopot Mosorin ellen

indított, addig 3 zászlóaljat, 3 üteget és 2 lovasszázadot Vilova ellen küldótt,

de a Wasa-gyalogság és a 8 honvédzászlóalj hsi önfeláldozása ellenére a
támadás ismét meghiúsult. A röppenty-telepek óriási kárt tettek a magyarok
hadoszlopaiban és a támadó hadoszlop kénytelen volt reggel 7 órakor Sajkás-

szentivánra visszavonulni. Bene alezredesnek e napon sikerült Perlaszról Titelig

nyomulni, csakhogy hajók hiányában nem tudott átkelni a Tiszán.

Jellasich hadának elcsapatai május 24-én kezdték meg az átkelést Sza-

lánkeménnél, június 4-ig már hadának 4 gyalogdandára, 2 lovas dandára, a löveg

lszer-tartalék Titelben volt. Jellasich hada ekkor 26.700 gyalogosból, 4400

Lovasból, 2600 tüzérbl, 2250 elfogati lóból állott. A Péterváradot körülzároló

sereg, Mayerhofer alatt, Mamula és Hallavanya rnagyok vezetése mellett,

10.400 emberbl s 515 lóból állott. Perczel Mór, miután a titeli fennsíkot nem tudta

elfoglalni, június másodikáig csapatait jvidék körül egyesítette. Június 4-én

támadást intézett a Péterváradot körülzároló Hallavanya-dandár ellen. A ma-
gyar csapatok els rohama sikerrel járt, de a császáriak ersítést nyervén, vissza-

verték a támadást, s a magyar csapatok, az ellenségtl elvett öt löveggel, rendben

visszavonult ak Péterváradra.

Jellasich, miután atiteli fennsík seregének szk volt, jún. 5-én megkezdte

az elnyomulást Kátyra, míg némely csapatokat Kovilra irányított, hogy Kar-

lóczán át a Péterváradot körülzároló csapattal az összeköttetést fenntartsák.

Jellasich Újvidéknél szándékozott Perczeit megtámadni. Perczel azonban érte-

sülvén Jellasich szándékáról, hogy be ne szoruljon Újvidékre, elhatározta, hogy

megelzi Jellasichot a támadásban. A június 6-áról 7-ére men éjjel tehát meg-

kezdte az elnyomulást Káty felé ; elvédül Gaál ezredes egy gyöngébb dan-

dárát az úton Kátyra irányította, míg a zöm Perczel személyes vezetése alatt az
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újvidéki szállásokon túl, átlépte a római sánczokat és egyenesen a kátyi erdnek
tartott. .Mögötte a tüzérség és a lovasság nagyobb része haladt, iiiíj a nemzet-
rséget Czintula rnagy parancsnoksága alatt, Csurogról Zsablyára irányította,

hogy az osztrák ssreg jobb szárnyát veszélyeztess Ottingez altábornagy, a ki

az osztrák középhad fölött parancsnokolt. Perczeit beljebb hagyta nyomulni,
az erd eltt csupán egy lovas-üteget és :> lo\ a— v.'.á/.;Kiot hagyott, de egyidejleg
az erd mögött lovasságát ketts átkarolásra állította fel, hogykedvez pilla-

nat lián eltörve, a magyarokat minden oldalról megtámadja.
Perczel e cselt nem vette észre, s mindegyre beljebb nyomult, midn Ot-

tinger lovasai két oldalt az erd melll eltörtek és a johl nvomban
megfutamították. Erre Perczel egész serege futásnak eredt s meg sem állott a

római sánczokig. A tüzérség és a lovasság volt az els >. mely otthagyván állását,

Újvidék felé menekült. A magára maradt gyalogság szintén futni kezdett, de az
utána vágtató lovasságtól borzasztó vereséget szenvedett

;
gróf Sternberg, ané^y

század dragonyossal és két század Wallmoden-kurassier-rel, a S-ik honvédzászló-
aljat s a Thurszky-századot bekerítve, teljesen megsemmisítette. Perczel 1500
ha hittat és 230 ssbes ültet ves'.íí?" sálig néhány száz emberrel menekült Újvidékre.

Perczel mindamellett nem csüggedt el, hanem hozzáfogott szétvert hadá-
nak összegyjtéséhez. Június 8-án a 7-ik honvédzászlóaljat Pétervárad meger-
sítésére visszahagyva, Petrováczra, majd innen a Ferencz-esatorna mögé vonult.
melyet június 9-én ért el. Perczel ekkor 11.000 emberbl és 58 lövegbl álló haldal
rendelkezett, melyet Óbecsétl, Zomboron át Bezdánig a következleg helyezett
el : Földváron és Szenttamáson egy mozgó dandár, Verbászon 3000, Kulán
3500 fnyi rendes had. A jobbszárnyon Cservenkától Zomboron át Bezdánig,
Gfeller rnagy alatt egy mozgó dandár. A IV. hadtest parancsnoka ekkor
Gaál ezredes volt ; a hadtest zöme a csatorna mellett, Verbásznál és Kulánál
foglalt állást. A hadtestnek elssorban Szegedet kellett fedeznie. Jellasich útja a
kátyi gyzelem után Szeged felé nyitva állott ; ez volt a déli osztrák sereg fhad-
müveletének tárgya, de Jellasich elssorban Újvidék elfoglalására törekedett

és ezáltal remélte az Újvidék és Pétervárad közötti hajóhidat megsemmisítem és

Pétervárad összeköttetését Bács vármegyével, honnan a védsereget élelemmel
látták el, megszakítani.

Pétervárad parancsnokává a kormány június elején Kiss Pál ezredest ne-

vezte ki, a kinek azonban Perczel vonakodott átadni a várparancsnokságot s

csak akkor engedett, midn Kossuth Vukovics Sebt küldte le a viszály békés
elintézésére. Kiss Pál június 3-án vette át a várparancsnokságot, Perczel pedig
június 8-án elhagyta Újvidéket. Jellasich június 9-én ért Újvidék alá. Kiss Pál

ezredes csekély számú rsége miatt az Újvidék körüli sánczokat elhagyta és a

hídfre vonult vissza. Június 11-én este 10 órakor Jellasich hada a védmveket
hatalmába ejtve, a hídf közeléig hatolt ; de a magyarok oly hatásos ágyú-
tzzel fogadták, hogy kénytelen volt visszavonulni. .Mivel a császári had Új-

vidéket megszállotta, Kiss ezredes kénytelen volt a várost bombáztatni, hogy
hajóhídját megmentse. Jellasich minden törekvése, hogy a hidat röppentykkel
felgyújtsa, kárbaveszett. Újvidék lángba borult és délig 800 épület pusztult el.

A szerb lakosok a kátyi táborba, a magyarok és a németek pedig Péterváradra

menekültek.
Jellasichnak nemcsak, hogy semmi haszna sem volt a város pusztulásából,

de katonái között a koleraragály is egyre több áldozatot szedett. Jellasich ekkor

felhagyott Pétervárad ostromával, megkezdte az elnyomulást a Ferencz-csa-

torna felé. melyet hadai június 15-én értek el.

A bácskai magyar seregben azonban ekkorra nagy változások történtek.

Perczel a kátyi vereség miatt meghasonlott Kossuth Lajossal is, a ki ekkor épen

a Bácskában "tartózkodó Vukovicsot azzal küldte hozzá, hogy a sereg vezérletét

vegye ki kezei közül. Perczel lemondása után a bácskai magyar sereg fölött a

vezérletet, addig, míg Vetter Antal altábornagy megérkezett, június 15-én

Tóth Ágoston ezredes vette át.

Jellasich hada három foszlopban nyomult elre. A jobbszárny, Gram-
mont dandára, június 15-én egész Bácsföldvárig vonult, melyet megszállott.

A Dietrich-dandár ezalatt Szenttamást foglalta el és egy különítményt Túrjára

küldött. Június 16—17-én Jellasich hada egész Verbászig nyomult elre és

egyes csapatok egész Kuláig terjeszkedtek.
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Tóth \ bon ezredes a csatorna mentén elhelyezeti magyar csapatokai
l .1 mellett egyesítette. Gaál ezredes öbecsénél, Czintula dandára Obecse és

Földvár között foglalt állást. Mihalovics dandára Verbásznál a csatorna-átjárói

tartotta megszállva.

Jellasich terve az \ oll . hog3 Obecse elfoglalásával a magyarokai átszorítsa

.ni és ezzel Bacsói hatalmába kerítse óbecsél Törökbecsével hajóhíd

kötötte össze, bol Kohlmann ezredes hadosztálya foglall állást. Idközben az

óbecsei magyar Bereg fölötti vezérletel Pereczj Mihály ezredes vette át, kinek

hadosztálya 6 s ezer emberbl állott. Czintula rnagy L200 l"><>n emberrel

Földvár átellenében, a Csonthalmon fészkelte be magát. Mihalovics dandára,

2000 emberrel, Verbásztól éjszakra, valószínleg Hegyes felé, míg ;i Bezdánban
M>lt honvédzászlóalj (860 ember) Baja felé vonull vissza. A magyar hadügyi

kormány intézkedései következtében, Zomborés Monostorszeg között, a Ferencz-

rnán, valaminl a Dunán gabonaszállító-hajókat gyjtöttek, hogy a

honvédsereg számára szükségéé gabonát P llítsák. Jellasich értesülvén

errl, Reznicsek rnagy vezetése alatt portyázó csapatol kül lötl a gabonaszállító

hajuk elfogására. Zomborból a hajóknak még sikerüli elmenekülni, de Monostor-

szegen a császáriak 17 búzával és zabbal telt hajói fogtak el. Kezniesek rnagy
június líi-éu megszállván Zombort. égés/. Bezdánig hatolt. Jellasich a június

24-érl -"'ere menéjel L0 zászlóaljjal, 13 lovas-századdal és I :t üteggel Szent-

Tamásnál átkelvén a Ferencz csatornán, Obecse ellen indult
; Láng ezredes dan-

dárál pedig, melj Bácsföldvárnál állott, oda utasította, hogy (Vintula csapatát

támadja meg s igyekezzék elvágni a derékhadtól. Czintula azonban még tdeje-

kerán észrevette az ellenség tervét és folytonosan harczolva, öbecsétl délre a

Botra-szlökig hátrált s azok fedezete alatt, a városban elhelyezett hadosztály-

hoz i satlakozott.

Jeüasii b hadának fi szlopa, a bán személyes vezérlete alatt, június 25-én

reggel támadta meg a romokban lev Obecse város körletén kívül emeli három
f("ilds:'mezban elhelyezeti honvédeket. Kél órán át tartó ágyúharcz után a magyar
csapatok megkezdték Bánczaikból a kivonulást, hogy a Tisza balpartjára keljenek

át ; Dietrich altábornagy azonban rohamra vezette a császári gyalogságot, melyet

a hátráló magyarok a házakból puskatzzel fogadtak, de a császáriak egész a
Tisza hí Íjáig követték a magyarokat. Pereezy a Tisza halpartján foglalt állást.

Déleltl M órakor érkezett meg Bánffy hadosztálya, mely megkísérelte ugya n
óbei sél visszafoglalni, Máriássy gyalogságának egy zászlóalja át is ment a hí Ion.

de a i úlervel szemben kénytelen volt visszavonulni. Még délután 4 óráig ágyúztak

egymásra a Tisza két partjáról a hadakozó felek, midn Jellasich visszavonatta

ágyúit és Láng ezredes dandárát óbecsén hagyva, visszatért Szenttamásra.

Az oliecs-i gyzelemmel Jellasich jóformán az egész Bács-Bodrog vármegye ura
lett. sót nyitva állott eltte az út egész Szegedig. Mihalovics dandára egész

Bajmokig, majd Csantavérig, a széls jobb szárnyon lév honvédek pedig Bajáig

vonultak vissza.

A kormány, mely Tóth Ágoston ezredes hadmveleteivel elégedetlen volt,

i l. hadtest parancsnokságát Gnyon Rikáfd tábornokra bízta, míg az összes déli

magyar halsereg fölötti parancsnokságot Vetter Antal altábornagy vette át.

Guyon június 27-én foglalta el helyét. Csakhamar helyreállíttatta a Tiszahílat,

Öbecsét visszafoglalta s július 6-án már Topolyára vonult. Vetter július 8-án

Szabadkára tette át fhadiszállását és Kohlman József ezredest dandárával
Bajára küldte, hogy a Paksról lefelé vonuló Kmetty G3rörgy tábornok hadaival

ilve. t a fsereghez kalauzolja. Kmetty azonban g3
7orsabb volt. 31 vei

a Pestrl Leúsztatott hajóhíd még nem érkezett meg. július 7-én gzhajókon
átkelt a Dana balpartjára s 12-én Nemesmiliticsnél, 13-án már Kernyáján és

Ösziváczon táborozott. M-íliticsrl egy különítményt küldött Zomborba, báró
M?szena alatt. Ezalatt Guyon Kishegyes, Szeghegy és Bácsfeketehegy között

ütött tábort. Guyon összes hadereje 10— 12.000 emberbl és 50 ágyúból állott,

melynek legnagyobb részét. 7000—8000 embert, Kishegyes, Szeghegy és Bács-
Feketehegy táján állított fel. Az itt táborozó csapatok elhelyezése a következleg
történt. Pereezy hadosztályának egyik része volt a jobb szárny, majd beljebb

Szeghegy felé Kovács Ern rnagy állott a 30-ik csongrádi zászlóaljjal, odább
egy osztály Hunyadi-huszár Móricz Károly rnagy alatt, ezután következett

Pereezy hadosztályának másik része s Igmándy ezredes dandára ; a balszárnyat
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Bácsfeketehegy alatt egy dandár gyalogos alkotta. Bánffy hadosztálya ezalatt
Perlasznál állott, hol tüntet harczot vívott a titeh fennsík ellen. Július 13 áll

Vetter Antal is megjelent a magyar táborban, hogy a támadótervel megbeszéljék.
E szerint Guyon július 14-én tüntet támadási intézett volna Jellasieh veri

tábora ellen, ezalatt Kmetty átkelt volna a Feréncz-csatornán és Veprová ezon
állapodott volna meg, másnap Guyon szemben, Kmetty pedig oldalt támadt
volna Jellasieh hadára.

Ámde Jellasieh értesülvén Guyon hadainak mozdulatairól, elhatározta
hogy ö lép fel támadólag. Július 13-án tehát 15 zászlóalj gyalogosból, 22 század
lovasból és 79 ágyúból álló hadával Verbásznál átkelt a Ferencz-csatornán.
Jellasieh hada éjjel 11 órakor a következ sorrendben indult el Verbászból : elül

ment Castiglione lovas dandára, ezt követte a pesti úton az összes tüzérség
;

a t ti/érségtl jobbra Puffer gyalogdandára, balra Budisavlievics gyalogdandára,
a hátvédet Rastics vezérrnagy gyalogsága alkotta. A baloldal biztosítása végett
Jellasieh Petrichevich-Horváth vezérrnagyot Kuláról Kishegyes felé rendelte.
.Jellasieh hada, mely az éj leple alatt csendben nyomult elre, július 14-én hajnali

3 órakor érkezett Hegyes szomszédságába, Feketehegyre, midn az egyik czir-

káló csapat azzal tért vissza, hogy a magyar táborban a legnagyobb csönd honol,
nyilván alusznak, mert még elrseiket sem látni.

Ámde a magyar táborban uralkodó csend csak színleges. Guyon nagyon is

éber volt. ilikorra Petrichevich-Horváth vezérrnagy különítménye is Hegyes
közelébe érkezik, egyszerre itt is ott is jeladó tüzek gyúlnak ki s a következ
pillanatban eldördülnek a magyar fegyverek. Jellasieh egy pillanatra elképed

;

hisz akarta a magyarokat meglepni, s ime, t lepik meg ; mindamellett túlere-

jében bízva, nem csügged. Ottinger altábornagy a lovas-dandár élén a balszár-

nyon foglal állást, tle jobbra Dietrich hadosztálya, ezt követte Puffer ezredes

dandára, míg a második harczvonalban Rastics tartalékgyalogsága állott.

Dietrich dandára parancsot kapván a támadásra, miután lövegei állást foglal-

tak, megkezdte az elnyoniulást. Ekkor a magyarok elretolt csapatai hirtelen

visszavonultak, de csakhamar megszólalnak az ágyúk, melyek gyilkos tzzel
fogadják az ellenséget.

A Wasa-gyalogság, támogatva a 30. honvédzászlóalj els és második száza-

dától, visszaszorította az ellenséget ; de Jellasieh nem tágít, háromszor sortüzet

vezényel, mely nagy veszteséget okozott a magyarok között. Ekkor a bácskai
honvédzászlóalj lép harezba, s az ellenséget puska-agygyal támadja meg . Elkese-

redett küzdelem támad ; ember-ember ellen harczol. Ekkor közbevágnak a
Coburg-huszárok, Hertelendy százados alatt, de ezeket visszaszorítják. Pereezy
ezredes e válságos pillanatban az összes még meglév ütegekkel tüzet ád az ellen-

ségre, s ezzel rendkívüli kárt okozott Jellasieh hadai között. Puffer, a jobbszár-

nyon, miután hadállását jobbról megkerülték, kénytelen visszavonulni, az utóvéd
pedig, a Féketehegyrl kitört magyar huszárság ell Verbászra menekül. Dietrich

hadosztályparancsnok ugyan még egy támadást intézett a magyarok ellen, de a

magyarok pusztító ágyútüze megtörte erejét s hátrálni volt kénytelen. Az általá-

nos visszavonulás a balszárnyon is megkezddik. A hátrálást Petrichevich-Hor-

váth vezérrnagy fedezi 4 század dragonyossal, 2 század vértessel és két 12 fontos

üteggel.

Jellasieh vert hada Verbásznál kelt át a csatorna három hídján, a diadalmas

honvédsereg azonban mindenütt a nyomában volt. A császári had utóvéde két

órán át védte a csatorna balparti sánczait, de nagy vesztességgel kénytelen volt

azokat is feladni, átkelt tehát a vizén és a hidakat felszedte maga után. Jellasieh

hada Kiskérig meg sem állott, hova Kuczoráról Rezniesek különítménye, majd
Kuláról Léderer vértes-osztálya is beérkezett ; de innen is tovább vonult a vert

had és a 14-érl— lö-ére men éjjel Kátyon pihente ki fáradalmait.

A kegyesi csatában a császáriak vesztesége halottakban 4 tiszt, 180 ember,

sebesültekben 16 tiszt, 484 ember. A magyaroké halottakban 2 tiszt, 79 ember,

sebesültekben 15 tiszt, 130 ember. Ha azonban Knietty, kinek hada július 14-én

Veprovácz fell közeledett Kulákoz és valószínleg Kulától délre foglalt állást,

elzárta volna a Verbász felé viv utat, Jellasieh serege aligha menekült volna meg
a teljes tönkretételtl. A kegyesi csata így is nagyjelentség hadmveleti ered-

mény veit. Bács-Bodrog vármegye újból a magvarok birtokába került s egyelre

sem Jellasichtól, sem a szerb felkelktl nem kellett tartam, így azután Szeged
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i> biztosabb menedékhelj lett, hova a kormány, agyri vereség hírére, július els
napjaiban, az országgyléssé] együtt átköltözött. Jellasiofa veri hada Kátyról

folytatta onulásl a Duna jobb partjára Puffer dandárál Kátyról
Kovilra és onnan gzhajón Karín ./ara szállították. Ottinger lovashadosztálya és

Láng dandára, egj L2 fontos üteggel, Vilovál szállották meg, Mivel Jellasich

attól tartott, hogj a magyarok Újvidéken átkelve, áttörik a péterváradi ostrom-
ívlyevits dandárál júhus 16-án Slankamenre rendelte, melyei a

következ napokon a gyalogsági tartalék is követett. Jellasich Láng és Knicsanin
dandárain kívül, Maszano dandárát, továbbá Petrichevich Borváth dandárál is

a t i t tli fennsíkra rendelte. A. csapatok fölötti paranosnokságol Dietrich altábor-

nagy \ et1

Ezalatl Kniiiiy júhus 15-én Kiszácsról Újvidékre, Guyon pedig Temer
vonult, a római sánozokba. Vetter júhus 16-án érkezeti Pétervára Ira, li<>l hadi-

tanácsol tartott. Vetter eredetileg a péterváradi ostromzár áttöréséi óhajtotta,

de a haditanács ellene nyilatkozott. Közben az egyesüli orosz-OBZtrák hadak
július ll L2-én bevonultak a fvárosba. Báró Haynau Gyula táborszernagy,
a császári hadak új fvezére, a ki júhus 19-én érkezeti Budapestre, értesülvén

JeUasich veseségérl, Ramberg tábornoknak parancsol ád, hogy a III. hadtest-

tel nyomuljon Szabadkáig és kísértse meg a magyar s Teg elfogását, vagy szorítsa

á1 ,i Tiszán. Ramberg a parancsnak enge lelnieskedve, legott megkezdi az elö-

nyomulást és július 21-én már Ealason jár, Vetter minderrl értesülve, még
mieltt a császáriak ellen fordult volna, még egy kísérletet tesz a titeli fennsík

elfoglalás ira,

Guyon júhus 19-ón Vilova fell próbatámadási intéz a fennsík ellen s utána
Szentivánra vonult vissza. Vetter a július 20-áról 21-ére men éjjel ['étéi-váradról

a körülzároló sereg balszárnya ellen két órán át tüzharezol rendelt, de ennek
eredménye nem volt. Guyon júhus 23-án hajnali .'! órakor Vilova fell támadási
intézett a fennsík ellen, a mii azonban a szerbek, Knicsanin alatt, heves kartács-

tzzel visszavertek. Guyon azonban délben Mosorin fell újból támad, 4 had-
ipban, míg az ötödik a töltésen közeledett. A magyarok elszánt, vakmer

támadása már-már sikert arat : délután öt órakor a honvédek balszárnya már el-

eléri a fennsíkot, melyet megmásznak s a védelmezket leszorítják róla. Knicsa-
nin helyzete mindegyre válságosabb. Már összes tartalékát felhasználta és lszer-
készlete is fog:, tán van.

E válságoshelyzetben érkezett meg Láng ezredes vilovai állásából, egy
dragonyos osztálylyal és fél üteggel. A magyarok a kartácstüzet egyideig hideg-
vérrel állották, de a dragonyosok rohama visszaszorította ket a mocsárba.
Ekkor a mosorini felfegyverzett lakosság is eltöri, mire a honvédzászlóaljak
az egész vonalon kénytelenek voltak visszafordulni. Az ágyútzharcz még ezután
is, estig tartott, hogy a gyalogság visszavonulását fedezze. A császáriak 8 halot-

tat és 45 sebesültet vesztettek ; a magyarok részérl nem tudni hányan estek el,

a szerbek azonban ezret említenek ,,s lehet — jegyzi meg Thim József — hogy
keveset mondanak. A harcz után sok honvéd a mocsarakba menekült és nagyobb-
részük, különösen a sebesültek, mind bele vesztek".

A mosorini ütközet Bácska legvéresebb harczai közé tartozik. A mi a
szerbeknek Szenttamás, az nekünk Káty és Mosorin. A magyar csapatok vitéz-

ségét, hsies magatartását bámulta az ellenség is. A 74-ik honvédzászlóalj, az
egri Wasa, a debreczeni Don Miguel gyalogság zászlóalja becsületet s tiszteletet

érdeml vitézséggel küzdöttek. Egy szerb származású orsztrák katonai író

mondja, hogy még sohasem látta a magyarokat oly vitézül küzdeni,
mint e napon s annál nagyobb tisztelettel adózik az ellenfélnek, mert a
talaj, melyen a magyarok küzdöttek, 800 lépés széles, 4—4 1

/3 láb mély
mocsár volt.

a szaba

;

A július 23-ikán vívott moserini csatával bezárul a honvédsereg küzdelme
Bács-Bodrog vármegyében. Vetter a kormánytól még a július 21-én kapott uta-

sítás értelmében kivonul a vármegyébl és fhadiszállását júhus 25-én Beodrára
(Torontál várm). 31-én Szegedre helyezte át.

Guyon 10.500 fnyi hada, melyet a szegedi elsánczolt táborba rendeltek,

júhus 26-án Adán volt és 30-án bevonult Szegedre. Kmetty közel 10.000 fnyi
hadával és 33 ágyúval a római sánezokban maradt és 2tj-án Zsablyán táborozott.

Monostoron, Bezdánban. Apatinban, Turján és Verbászon megfigyel csapatokat
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Ferencz József fherczeg 18Í 7-ben.

(O felsége hitb. könyvtárából).
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állítottak fel. Zomborban Török János lett a térparancsnok. Baján Zambelly
Lajos ezredes, Bezdánban Járossy alezredes foglalt állást.

Zambelly ezredes már július 24-én értesítette Török zombori térparancs-
nokot, hogy mivel a császári had Kalocsa fell közelég, a hadikészlétei Zomborba
fogja küldeni. A magyar kormány idközben parancsot küldött hozzá, hogy
Szegedre vonuljon. Zambelly erre elhagyta Baját, 28-án már Szabadkán volt s
július 31-én. 2000 fnyi hadával szinten Szegedre érkezett. Ekkor már csak a
126-ik honvédzászlóalj volt a Dunánál. Járossy alezredes, a ki Apátiában és Bez-
dánban helyezte el zászlóalját, még július 28-án utasítást kapott az elvonulásra,
de csak augusztus 1-én indult el Apát inból - vonult. Török János szin-
tén elhagyta Zombort s Vetternek beodrai táborába ment. Kmetty július 28-án
parancsot kapván az elvonulásra, Öbecsén át Vetter táborába siet, mire azonban
odaér, Vetter, ki idközben összetzött Dembinszkyvel, lemondott a déli had-
sereg fölötti vezérletrl. Raniberg ezalatt a III. császári hadtest élén. Vadkerten
és Halason át, július 29-én Mélykútra érkezik és másnap, július 30-án ellenállás
nélkül bevonul Szabadkára, míg Altban rnagy, a ki idközben Baját szállotta
meg, szintén Szabadkára érkezik.

A császári had közeledtére a nemzeti küzdelemben résztvett férfiak ijedten
rebbennek szét. Kuluncsics István, Szabadka polgármestere, a város pecsétjével
Szegedre menekült. A Ramberg hadával érkez Kacskovics Károly teljhatalmú
császári biztos júhus 31-én Arnold Frigyest nevezi ki Szabadka város polgár-
mesterévé, a kit a mellé szegdött „gutgesinnt" tisztikar áradozó szavakban
üdvözölt az önkényuralom els képviseljeként.

Ramberg Szabadkáról Zomborba, Hegyesre és Zentára küldött egyes csapa-
tokat, fleg azért, hogy Jellasich hadát a császári sereg jövetelérl értesítsék.

Ámde Jellasichot nem találták sehol sem. Ramberg, megunva a várakozást,
Szabadkán egy csapatot hátrahagyva, augusztus 4-én Magyarkanizsa felé vette
útját, hova délután 3 órakor érkezett meg. Innen egy dandárt Horgos felé kül-
dött, a többivel pedig, miután Guyon tábornoknak hadát, mely itt állást foglalt,

visszaszorítja, nagynehezen átkel a Tiszán és szintén Szeged felé tart.

Jellasich bán csak kerül úton értesülvén Haynau gyzelmeirl, júhus 31-én
atiteli fennsíkra vonul; innen küldte Knicsanin egyik szerb csapatát Szeged felé,

miután azt hallotta, hogy a császáriak már a Tiszánál vannak. A csapat vezére
Csurogon és Földváron át el is ment, de 10-én visszaérkezett és arról értesítette,

hogy a felkelés ügye már hanyatlóban van. Ezt azonban az „oroszlánszív" bán
már nem várta be. A mint a szállongó hírek megersítik a magyarok vereségeit,
elbújik rejtekébl, hogy is részt vegyen a felkelés leverésében. Átkel a Tiszán
s augusztus 16-án már Nagybecskereknél táborozik.

A nagy nemzeti küzdelem rohamosan közeledik utolsó felvonásához. Az
augusztus 5-én vívott szregi csata, Dembinszky habozó s félszeg intézkedései
következtében elveszett. Alig néhány nappal késbb (augusztus 9-én), a temesvári
csatával eldlt a szabadságharcz sorsa. Augusztus 13-ánPaskiewich büszkén jelent-

hette a minden oroszok czárjának : „Magyarország Felséged lábai eltt fekszik."

Bács-Bodrog vármegye ekkor már a katonai uralom járma alatt nyögött. Pétervárad íöi-

Csak még Pétervárad ormán lobog a nemzeti zászló. A várrség még júhus 21-én
és júhus 31-én támadást intézett a körülzároló sereg ellen. Augusztus 17-én azon-
ban a hatalmas erdöt Puffer tábornok Üjvidék fell is körülzárolja. Másnap,
augusztus 18-án, a császár nevenapján gyltek össze a szerbiai segédhadak, hogy
Délmagyarország vérrel áztatott rónáitól búcsút vegyenek. Knicsanin is elbúcsú-
zott az itteni szerbektl és visszatért Belgrádba.

Jellasich visszaérkezvén Pétervárad alá, felszólítást intéz Kiss Pál vár-

parancsnokhoz a vár feladása iránt. Ámde a válasz elutasító. De megérkezik báró
Escherich százados, osztrák hadikövet, Haynau levelével, melyben a világosi

fegyverletételrl s Arad várának rneghódolásáról értesítvén a parancsnokot,
avar feladását követeh. A tisztikar, valamint a várrség megbízottakat küldenek,
hogy a Haynau levelében foglaltak valódiságáról meggyzdjenek. Augusztus
végén vissza is érkezik a tisztikar küldöttsége s szeptember 4-én a legénységé is.

Mindkett megdöbbent híreket hoz, melyeknek hatása alatt Kiss Pál szeptember
7-én átadja a várat az osztrákoknak. A legénység és a tisztikar fogolyként a vár-

ban maradt. A tisztek csak október 17-én nyerik vissza szabadságukat. Kiss Pált

csak Hollán Ern ezredes közbenjárására bocsátják szabadon.

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bács-Bodrog vármegye, n. 1^
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<>. \: önkényuralom

Midn .i császári had július utolsó napjaiban Bács Bodrog vármegyéi meg-
szállotta, a vármegyei tisztikar, melyei még gról Batthyány KLázmér nevezeti ki.

aietve hagyta el helyét. Haynau bosszúja, vérszomjas kegyetlenségei, meg-
elzték jövetelét. A mint a magyar fegyverek csillaga hanyatlóban volt, azok,
a kik a nemzeti iigj melletl kitartottak, töl>l>é nem érezhették magukal bizton-

ii Meneküli mindenki, a merre tudott. A vármegyei tisztikar példájál

követték azok a városi tisztviselk is, a Isiket a nemzeti kormány helyezeti
lu\ atalukba

Egy-két nap alatt a közigazgatás és a jogszolgáltatás teljesen megszünl :

nem voll sehol senki, a ki a zavarteljes belvzel közepette intézkedett volna. Csuk
a szerteszél kóborló császári katonaság képviselte a gylöli önkényuralmat,

A vármegye Legnagyobb része a közel másfél évig tartó polgárháborúban
elpusztult. Zenta, Obecse, Bácsföldvár, Szenttamás, Kovil, Kula, Temerin,
Veilias/., Csrrvenka. Kishegyes. Feketehegy, Káty, Zsablya és más helységek
romjai jelezték a polgárháború iszonyait. Újvidék, melyei a pétervárudi rség
Jellasieh támadása alkalmával halomra bombázott, szintézn romokban hevert.
Zombor, bár megmeneküli a teljes pusztulástól, a szerb cscselék fosztogatásai-

nak színhelye lett.

A vármegye elkel, vagyonos családui. különösen azok, a kik a régi kon-
zervatív párthoz tartoztak, még idejekorán elmenekültek. Egy részük Badenben
vonta meg magát. Itt tartózkodtak többek között Rudics József, Piukovics
Ágoston, gróf Széchen Antal, báró Rédl Gyula és Imre és ide jött késbb Beze-
rédj Miklós is, míg a többiek, mint Latinovits Károly másodalispán, Pécsre
menekültek.

A világosi fegyverletétel hírére gróf Nugent Laval alezredes aug. 16-án
Németbolyban kelt rendeletével Bács-Bodrog vármegye ideiglenes teljhatalmú
biztosává Latinovits Károlyt nevezte ki, a kivel még márczius 30-a után, Zom-
borból Baranyába történt visszavonulása alkalmával, ismerkedett meg. Latino-
vits elfoglalta állását és hozzálátott a közigazgatás szervezéséhez. Az alispáni

állásban Piukovics Ágostont, valamint az 1848 eltt szolgált szolgabírákat

hivatalaikban megersítvén, Zomborban Virter Ferenczet, Baján Sámuel Józsefet

nevezte ki bírónak, szeptember 25-én pedig személyesen megjelenvén Szabadkán,
ott városi közgylést hirdetett. Itt kinyilvánította, hogy ö Magyarországon nem
ismer más nemzetiséget, mint a magyart, a többit pedig csak külön népfajnak
tekinti. Ezután elrendelte a tisztújítást az 1848. törvények alapján, addig pedig

Antunovits volt fszolgabírót nevezte ki ideiglenes polgármesterré.

Latinovits, mint általában a konzervativek, abban a hiszemben volt, hogy
az udvar a forradalmi párt leverése után vissza fogja állítani az 1847-iki alkot-

mányt . Megtévesztette ket az is, hogj' az önkényuralom els napjaiban a megyei
hatóságok puszta és üres elnevezése is megmaradt. Ámde csakhamar keser
kiábrándulás követte jóhiszemségüket.

A szerbek, noha a világosi fegyverletétel idejében a titeli fennsíkon kívül

Bács-Bodrog vármegyében többé már mitsem tartottak megszállva, st Jellasieh

kudarcza következtében nagyrészük a Duna jobb partjára szorult, a nemzeti
küzdelem leveretése után mégis mindegyre hangosabban követelték hségük
fejében a szerb vajdaság felállítását. Ebbeli törekvéseiknek els sikere Nikolits

Izidornak császári királyi fkormánybiztossá történt kinevezésében nyilvánult

meg, a ki Latinovits helyét október 10-én elfoglalta.

E kinevezés a vármegyében, a szerbek kivételével, általános elégületlenséget

keltett. Maga a császári katonaság sem rokonszenvezett a szerb uralommal.
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Még L849 telén, mieltt Windisch-Grátz megindította volna Budapestrl hadait

a lionvédsereg ellen, megjegyezte egyik felterjesztésében, hogy a szerb vajdaság-

gal még sok baj lesz, mert alig tették a szerbek lábukat Zomborba, máris a kama-
rai erdket pusztították. (Miilen. Tört. X. 424.)

A közvélemény Rudics József volt fispán felé fordult
;

benne látta .i

bácskai magyarság megmentjét a szerbek rémuralmával szemben. A vármegye
hangadó körei tehát arra törekedtek, hogy Rudicsot megnyerjék a vármegye
kormányzójának. Ebbeli törekvésükben váratlan támogatási nyertek a vár-

megyéf megszálló katonaság részérl is. Fecondo rnagy, szabadkai térparancs-

nok magához kéretvén Grosschmied Gábort, Vojnits Barnabással együtt Badenbe
küldte Rudics meghívására, de e küldöttség eredménytelenül járt el, mert Rudics
nem volt hajlandó a vármegye kormányát átvenni.

Nikolits Izidor cs. kir. kerületi fbiztos, átvévén hivatalát, szózatot intézett Eitogatásot.

Bács-Bodrog kerület (!) lakosságához, melyben „az egyenetlenség és lázadás

szomorú eredményeire hivatkozva, a népeket testvéries, békés együttlakásra

szólítja fel az osztrák sas védszárnyai alatt, valamint rendületlen hségre az ural-

kodó ház és a császár iránt."' Egyúttal azonban hozzáfogott a szabadságharcában
részesek elfogatásákoz. Október 14-én bekövetelte a szabadkai vésztörvényszék

irományait, de mivel ezeket a császár hadsereg jövetelének hírére megsemmisí-
tették. Szabadka város csak a rögtönitél bíróság iratait tudta néki átszolgál-

t at ni. (Iványi: Szabadka tört. I. 497.) Nikolits a vármegyében tanyázó dzsidások-

kal fogatta össze a gyanúsakat, mely végbl a katonaság éjjel-nappal portyázott a
helységekben. Akkor, a mikor Latinovits Károly körlevelét kibocsátotta, az

elmenekültek közül sokan visszatértek. Hazajöttek a fegyverletétel után azok a
honvédek is. a kik nem tartoztak Görgey seregéhez. A visszatértekre azonban
szomorú sors várt. Alig értek haza, a katonaság összefogdosta ket, egy részüket

Zomborba küldte, a hol a megyeház börtönében zárták el ket. 1850 április havá-

ban nagy részüket Temesvárra szállították, Hoffmann Mihályt, Putnik Bélát és

Lénárd Mátét pedig Pestre, az Újépületbe. Az elfogott honvédek legnagyobb részét

a császári hadseregbe sorozták be. egy részüket pedig, mint Czorda Bódogot,

Vojnits Hajdú Gézát, Szucsics Bélát stb. Olaszországba szállították. Az Antu-
novits testvéreket azonban nemsokára kazabocsátották.

Az elfogatások eme napjaiban érkezett a vármegyébe az aradi kivégzések

híre. A 13 aradi vértanú között volt Schweidel József honvédtábornok, a kit a

hadbíróság kötélhalálra ítélt, de azután kegyelem útján agyonlövetett. A
zombori származású Schweidel az 1848—49-iki önvédelmi harcz folyamán nem
szerepelt Bács-Bodrog vármegyében, de családja elkel helyet foglalt el a vár-

megye, de különösen Zombor város társas életében; nvérei a vármegye két

elkel családjába, a Latinovits és Vojnits családba mentek férjhez s így

Schweidel vértanú-halála megdöbbenést keltett vármegyeszerte. Az aradi

kivégzések hírére már senki sem érezte magát többé biztonságban, s a kiket még
nem fogtak el. azok ebnenekültek.

Míg a rémuralom áldozatait szedte, azalatt Bács-Bodrog vármegye lakos- Szerb^vajda-

sága növekv aggodalommal tekintett a jöv elé. A szerb vajdaság felállításának

híre, mely a világosi fegyverletétel óta mindegyre határozottabb alakot öltött,

ismét felébresztette a szerb uralom rémképét. Nem csoda, ha különösen a magyar-

ság mindent megkísértett, hogy a vajdaság felállításának terve elejtessék. Az

egyes községek eiüljárói Latinovits Károly beleegyezésével felségfolyamodványo-

kat intéztek a vajdaság felállítása ellen. E folyamodványokat október hó közepén

Latinovics egybegyjtvén, azzal az utasítással adta át Grosschmied Gábornak

és Dévay Imrének, hogy utazzanak fel Bécsbe és kövessenek el minden leb

a szerb vajdaság felállítása ellen. Grosschmied és Dévay Bécsben Rudics volt

fispánt és a konzervatívoknak ott tartózkodó vezérférfiait kérték fel közben-

járásra; de ezalatt, november 18-án, megjelent a legfelsbb kézírat, mely a vajda-

ság felállítását elrendelte, mire a kiküdöttek haza siettek.

Az 1849 november 18-án kibocsátott pátens elrendelte, hogy az eddigi

Bács-Bodrog, Torontál, Temes, Krassó vármegyék, továbbá Szerem vármegyé-

nek a rumai és üloki kerülete által alkotott terület, egyelre külön közigazga-

tási terület legyen, melynek igazgatását közvetetk-nül a bécsi minisztérium alatt

álló országos hatóság végezze. Ez a terület Szerb Vajdaság és Temesi Bánság

nevet viseljen. Közigazgatását egyelre a Temesvárt székel ideiglenes kormány-



234 i Iái Bodro várm< ;y< története.

fnökre (Landeschef) ruházták. A rumai éa az illoki járások, valamint Bács
Bodrog éa Torontál vármegyéknek leginkább Bzerbektöl lakotl területe, e tartó

inaiiv külön kerületeként alkották a szerb vajdaságot. A nagyvajda czímel maga
ár vette fel, tnig a közigazgatási fnök az alvajdai rangot nyerte.

Mivel Magyarország ekkor katonai diktatúra alatt állott, e szervezet csak

ideiglenes jelleg volt a nagyon rövid ideig tartott. A vajdaság élére báró Mayer-
hofei tíándor, a magyarok egyik Legádázabb ellensége került, a kii november
L-ón a temesvári kerület katonai parancsnokává neveztek ki. A tartományi kél

kerületre osztották fel, A bács szerem -torontáli kerület élére tíikolits Izidor,

az eddigi cs. kir. fbiztos került : alatta állott a kormánybiztos, vármegyei fnök
czimmel. Az elbbi megyei tisztviselkel egyelre megtartották. .Minden hivatal-

noknak elbb a zombori, késbb a temesvári haditörvényszék eltt kellelt magát
tisztáznia, a csak ba a felment bizonyítványt megkapta, kérhette ki a fizetését.

A vármegyei törvényszékek éa bizottmányok természetesen megszntek, mivel
az ország ostromállapotba volt helyezve, alakosok a haditörvényszéknek voltak

tve.

Míg az önkényuralom a közigazgatásban nagynehezen elhelyezkedett,

azalatt a haditörvényszékek szünet nélkül mködtek. Midiin Haynau még isin

szeptember havában felhívta a volt cs. kir. tiszteket, polgári és katonai hivatal-

nokokat, az országgylés tanácskozásaiban 1848 október 8 után résztvett kép-

viselket, vezéreket, kormánybiztosokat és a forradalmi törvényszék tagjait,

hogj három hónap alatt a haditörvényszékeknél Jelentkezzenek, mindenki tud-

hatta, hogy mit várhat. Azok, a kik elmenekültek, külföldön bujdostak, vagy
itthon rejtztek el. De a rémuralom, mely vérpadra kívánt hurczolni mindenkit,

a ki a nemzeti kii/delemben részt vett, nem nyugodott meg. A „Magyar Hírlap",
a kormány hivatalos lapja, már 1850 január els napjaiban közzétette a pesti

haditörvényszék köröz levelét, melyben többek között Mészáros Lázár volt

hadügyminiszter, továbhá Zakó István és Agaffi, másként Állaga Imre bács-

vánnegyei nrszágg\ ülési képviselk !t<( nap leforgása alatt a pesti haditörvény-

szék eltt Leend megjelenésre szólíttattak fel. Ámde Mészáros az elsk közé tar-

tozott . a kik Oláhország fell török területre léptek és mikor a felhívás megjelent,

már biztonságban volt. Ellenben Zakó és Állaga a haditörvényszék elé kerültek.

Zakó István, a rigyiczai kerület képviselje, a ki a szabadságharcz kitörésekor

a harezmezre sietett, ritka vitézségével alezredesi rangig küzdötte fel magát.
Márczius hó elején, tehát a támadóhadjárat megkezdésekor, Damjanics tábornok
hadtestéhen dandárparancsnok volt. Mikor Kossuth Görgeyt hadügyminiszterré
nevezte ki, az kíséretében eljött Debreczenbe, mely alkalommal országgylési

képviselként is résztvett a békepárt tanácskozásaiban, mely az április 14-iki

határozat visszavonását tzte ki czélul. Az orosz betörés azonban ismét a harcz-

térre szólította s a további hadjáratokban Görgey parancsnoksága alatt álló

feldunai seregben az I. hadtestben dandárparancsnok lett. Midn Görgey a fegy-

verletétel iránt alkudozásba lépett az oroszokkal, is részt vett az augusztus
11-ikén Váradon tartott tábornoki és törzstiszti értekezleten, mely az oroszok

eltt való fegyverlerakást elhatározta. A fegyverletétel után, mint volt honvédet,
a császári seregbe sorozták, de alkalmatlannak találtatván, elbocsátották. Mint
képviselt a haditörvényszék egy évi várfogságra Ítélte, de kegyelmet nyert.

Aliaga Imrét a haditörvényszék kötél általi halálra ítélte, de Haynau, visszahívása

eltt . 1850 július 31-én neki is megkegyelmezett.
Azok, a kik a szabadságharcz alatt a vármegyében mködtek, leginkább a

temesvári haditörvényszék elé kerültek. A temesvári haditörvényszék azonban
nagy tért engedett a személyes befolyásoknak és a közbenjárásoknak. Így Ászt
Ná ndor, a vármegye fjegyzje, a ki a függetlenségi nyilatkozatra a kormányhoz
intézett feliratot szerkesztette, csodálatosképen megmenekült az elitéltetés alól.

Putnik Béla. volt alispánt, a kit még ehtéltetése eltt szabadlábra helyeztek,

jószágelkobzásra Ítélték. Putnik Béla azonban birtokait annyira megterhelte,

hogy a vagyonelkobzás teljesen illuzóriussá vált. Legnagyobb beszámítás alá

estek a vésztörvényszék tagjai, a kik közül Hoffmann Mihályt és Lénárd Mátét
kötél általi halálra ítéltek, de kegyelem útján a halálos Ítéletet 18, illetleg 15 évi

sánezmunkára változtatták át. Pilaszanovits József vésztörvényszéki elnök,

a kit 10 évi fogságra s vagyonelkobzásra ítéltek, Józsefstadtban töltötte ki bün-
tetésének egy részét ; de késbb is kegyelmet nyert s elkobzott vagyonát is
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visszakapta. Ugyancsak Józsefstadtban volt elzárva Mamuzsits Alajos vésztör-
vényszéki bíró is, a kit a haditörvényszék négy év i fi igházra it élt, továbbá Sch weidel
Albert, Schweidel József honvédtábornok, aradi vértanú fia is, a ki a honvéd-
hadseregben kapitányságig emelkedett. A haditörvényszék, mint v.ilí -sászári
tisztet, 18 évi várfogságra Ítélte, de utóbb is kegyelmét nyert.

Azok a férfiak, a kik Pesten az Újépületben voltak elzárva, remény és kétség
között élték napjaikat. 1850. év tavaszán Haynau, e vérengz szörnyeteg, mintha
megsokallotta volna a kiontott vért, kezdett a szelídebb irány felé hajlani. így
már Vég Bertalant, a bácsi lovas nemzetrség rnagyát, a kit az aradi hadi-
törvényszék golyó általi halálra itélt, 10 évi várfogságra kegyelmezte. Midn
azonban Bécsben Haynau visszahívását elhatározták, sietve meghagyta a had-
bíróknak, hogy a debreczeni országgylésen résztvett képviselk Ítéletét 24 óra
alatt készítsék el. A haditörvényszék engedelmeskedve a parancsnak, mintegy
30 halálos ítéletet hozott. Haynau a felmentést tartalmazó legfelsbb elhatározás
felbontása eltt sietett megkegyelmezni az elitélteknek. Ékként állott boszút
hécsi ellenségein.

A megkegyelmezettek között volt Bíró Antal szabadkai ügyvéd és képvisel, Polgári

továbbá Hauke Albert zombori polgármester, Herrmann Gáspár Újvidék városi ab«zolatizmuf»-

tanácsos, Korics Gáspár zombori házbirtokos, Latinovits Mór és Vörösmarty
Mihály, mindannyian országgylési képviselk. Ugyanekkor változtatta 1"< évi

nehéz vasban töltend sánczfogságra Rákóczi-Parchetich Hugó országgylési
képvisel halálos ítéletét. Haynau kegyelmi ténye óriási hatást keltett Magyar-
országon. Bécsben, hogy a hatást ellensúlyozzák, újabb megkegyelmezéseket
határoztak el, melyeket a „Magj^ar Hírlap" július 31-iki száma tett közhírré.

(Magyar Hirlap 1850. évf. 40., 111. és 221. számok.)
Haynau távozásával a katonai diktatúra helyet adott a polgári abszolutiz-

musnak, mely 1850 közepétl 1854 elejéig tartott. A tartományi igazgató
Mayerhofer maradt, a kit az uralkodói kegy 1850-ben bárói rangra emelt, de rövid

id múlva is kegyvesztetté lett és 1851. augusztus 16-án felmentették állásától.

Helyét gróf Coronini-Cronberg János altábornagy foglalta el.

A katonai diktatúra megszntével az igazságszolgáltatás is új szervezetet

nyert. Névery cs. kir. kormánybiztos a törvénykezést a közigazgatástól még
1850-ben teljesen elkülönítette. Zomborban és Újvidéken, mint kerületi fhelye-
ken, cs. kir. tartományi törvényszékeket állított fel s minden járásban cs. kir.

járásbíróságot szervezett. A provizórium alatt vette kezdetét a telekkönyvek
behozatala, és minden kerületi székhelyen cs. kir. pénzügyigazgatóságokat és

adóhivatalokat állítottak fel. A zombori pénzügyigazgat óság 1850 deczember
5-én, az újvidéki 1852 november 1-én kezdte meg mködését. Az adóhivatalok

1851. márczius 1-én léptek életbe. A pénzügyigazgatás 1854 január 31-én kelt

miniszteri rendelettel nyerte végleges szervezetét. E szervezet értelmében a követ-

kez helységekben voltak adóhivatalok : 1. a zombori pénzügyigazgatóság terü-

letén : Zombor, Szabadka, Apatin, Baja, Kula, Zenta ; 2. az újvidéki pénzügy-
igazgatóságterületén: Újvidék, Óbecse, Illók, PalánkaésRuma helységekben. Az
1850. január 18-án kelt rendelet léptette életbe a zsandárság intézményét. A várme-
gye területe atemesvári zsandárkerülethez tartozott. Egyes rsparancsnokságok
Zombor, Újvidék és Óbecse helységekben voltak. Újvidéken és Szabadkán ezenkí-

vül még katonai rendrséget is szerveztek. Az elbbi helyen egy káplár, 10 közem-
ber, az utóbbin egy rmester, egy káplár és 14 közember rködött a közbiztonságre.

1852-ben Bach Sándor osztrák miniszterelnök már elérkezettnek látta az

idt, hogy az új kormányzati rendszer eredményeit bemutassa az uralkodónak.

I. Ferencz József 1852 nyarán tette meg az els körútját Magyarországon, mely
alkalommal Újvidékre is ellátogatott. Az uralkodó, Erdélybe menet, július 13-án

indult el Budáról Albrecht fherczeg társaságában hadi gzösön, s július 14-én

ért a Dráva torkolatához, hol a hajó az éjjelre horgonyt vetett. 15-én reggel a hajó

tovább folytatta útját Újvidék felé, hova l
/a 12 órakor érkezett meg. Újvidék

városa fényes fogadtatást rendezett az uralkodónak.
A város újjáépítése, mely 1851-ben vette kezdetét, ekkorra már hatalmas

lépéssel haladt elre. A kormány meg lehetett elégedve a fogadtatással, melylvel

igazolni akarta az uralkodó eltt, hogy a szerb nép meg van elégedve az új kor-

mányrendszerrel, s hogy a magyarok is beletördtek sorsukba. Az Újvidéken

rendezett ünnepségeken megjelent a papság és az 1848 eltt szerepet vitt vár-
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megyei aemesség, különösen b konzervatív családok, de képviselve voltak a

is ik is. A fogadtatás után az uralkodó lóra üli és fényes kíséretével átlova-

golt a lombokkal diszitetl hídon Péterváradra, a hol többek között ECnicsanin,

1849 iki szerb felkel-vezér I isztelgésél fogadta. Július L6-án az uralkodó szem-
lél tartott atiteli sajl I h fölött, majd Titelbe kocsizott a ot1 hajóra ülve,

Zimonyba folytatta körútját

rúl fényesen sikerült és a kormánj meg Lehetett elégedve a magyarok
magatartását al, mert a félhit atalos és a hivatalos sajtónak burkolt nyilat kozatai-

val sikerült a Is' félrevezetni. Mindenki a dolgok jobbrafordúltát várta

reménykedk már-már általános amnesztiáról és az ideiglenes kormányzat
megsznésérl ábrándoztak.A vérmes remények azonban füstbe mentek, Már az
L853 január L9-én kell rendelel értehnében Magyarország új közigazgatási Bzer-

tel nyert. Bácskában ugyan 1853 elején széltében beszélték, hogy a vajdaság

magyar része az anyaországhoz fog visszaosatoltatni, de az 1853 .í|>rilis ll-én

kiadott hivatalos Temesvárer Zeitung ezt erélyesen megezáfolta, s hogy elejét

vegyék a szállongó híreknek, a vajdaságban már L853 május havában megkezd-
ték a szervezés munkáját ; mindamellett a közigazgatás ós az igazságszolgá Ita-

tás vi rvezete csak a minisztériumnak L854 február L-én kel rendeleté-

vel lépett életbe. Az új szervezet értehnében a szerb vajdaság és a temesvári Bán-

ság részére Temesvárt helytartóságot állítottak fel és élére katonai kormányzói
neveztek Isi. Az egész tartományt 5 kerületre osztották fel és ez öt kerület közül

a zombori ós az újvidéki foglalta macában a/. egykori l!áes-Bodrog vármegyét.
A kerületeket járásokra osztották. Az újvidéki közigazgatási kerületben a követ-

keze ju ir.i lm. italok voltak : l'jvid-. k varos, újvidéki Lozigazga&isi j ii »si hiva-

tal, óbecsei, illoki, palánkai és rumai vegyes járási hivatalok. A zombori kerület-

ben két közigazgatási ós nógy vegyes járási hivatal volt. Közigazgatási j:

hivatalok voltak : Zomborban és Szabadkán. Vegyes járási hivatalok : Apatin-

ban, Baján, ELulán és Zentán. Az igazságszolgáltatás tekintetében a beosztás

megegyezett a közigazgatásóval. A vármegye területén kél úrbéri és kél kerületi

törvényszék volt. Újvidéken és Zomborban. A kerületi törvényszékek alatt állot-

tak a járásbíróságok. Minden kerület székhelyén úgynevezett városikig kiküldött

járásbíróságok mködtek, mert a városok bírói hatósága a végleges rendezés

után megsznt. Ott, a hol vegyes járási hivatalok voltak, ezek látták el a járás-

bíri iság teendit.
Mindamellett a szervezés munkája nem ért véget ; folyton újabb ós újabb

rendeletek jöttek és a kísérletezés nem sznt meg, a rendszer bukásáig. A szerb

vojvodina szervezete a legmerevebb központosításon alapult önkényuralom volt.

E rendszer ftörekvése oda irányúit, hogy a különböz népfajok közül egyik se

jusson túlsúlyra, ennélfogva teljesen nélkülözte a nemzeti jelleget. Hivatalnokai

legnagyobbrészt csehek és németek voltak és a hivatalos nyelv is a német volt.

Báró Mayerhofer, volt tartományi fnök, még 1849 szén kijelentette

Macskovics Benedek szabadkai városi kapitány eltt, hogy az ö feladata leend

az itt lakó ellenséges népeket kiegyeztetni, egyúttal úgy is nyilatkozott, hogy az

itteni összes nemzetiségek mind egyenrangúak és a szerbek nem fognak ural-

kodni a többiek fölött. Ezen a czímen azután a német nyelvet erszakolták a
különböz nemzetiségekre s az idegen hivatalnokok sáskaserege garázdálkodott

itt. zsarnok módjára üldözve mindent, a minek nemzetiségi színezete volt. (Ivá-

nyi: Szabadka tört. I. 509.)

Nem csoda, hogy e rendszert épen a szerbek utálták meg legjobban. A szer-

bek már 1849. év végén zúgolódni kezdtek ; de mivel a vezérek bkez jutalmak-
ban részesültek, belenyugodtak a sorsukba. A mint azonban az önkényuralom
sok tekintetben egyenl sorsban részesítette ket a legyzött magyarokkal, fel-

támadt közöttük az elégületlenség, mely már az uralkodó 1852. évi körútja

alkalmával is megnyilvánult. A közigazgatás végleges szervezésekor a szerbek is

belátták, hogy 1848-iki törekvéseik nem mentek teljesedésbe, hasztalan küzdöttek
1848—49-ben a magyarok ellen, mert tulajdonképen mitsem kaptak ; így azután
a faji ellentétek kiélesedtek, melyek nem a magyarság, hanem a közös ellenség :

a németesítés ellen fordultak. Mikor azután belátták küzdelmük meddségét,
lassan-lassan k is a szenvedleges ellentállás terére léptek.

Ezzel az önkényuralom sorsa eldlt. Habár a nemzet legnagyobb része,

Deák Ferencz példája után indulva, már az önkényuralom kezdetén a szenved-
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tás éveiben is hivatalt vállaltak. A hivatalnoki kar, mini már emiitettük, leg-

nagyobb részben a csehek és a németek sorából került ki; a hivatalfnökök
Leginkább áthelyezett osztrák hivatalnokok voltuk, de azért a szerbek és a magya-
rok közül is akadt néhány hivatalfnök. Az újvidéki kerület fnöke Trnka Ja
helytartósági tanácsos volt. mellette a középpontbán, az 1856 és 1859. évi

hivatalos tiszti czímtárban csak egy magyar nev hivatalnokot találunk. Rónay
Amadét. A palánkai járási hivatal tisztviseli között is szolgált kéi magyar":
Budics Sándor és Nagy Mihály. A zombori kerületben a hivatalnoki karban a
magyar elem már nagyobb tért foglalt. A kerületi fnök Petrovics Pál ugyan
szerb származású volt s szerémségi kereskedbl emelkedett a zombori kerület

élére, a hol az ottani úrbéri törvényszék elnöke is volt. Mellette mködtek a köz-

pontban Keresztes Ignácz és Trencsényi András. A zombori kerülethez tartozó
járási hivatalokban még az 1848 eltti korszakban szolgált vármegyei bisztviseli >k

.

illetleg ezeknek családtagjai sorából is találunk néhányat. A zombori járási

hivatal fnöke Aranyossy Ferencz volt, mellette Drakulics Gábor mködötl
járási segédként. Az apatini járás fnöke Sánta István volt, ki mellett Knézy
József és Rácz József szolgáltak. A bajai járás élén Mandics Tivadar. Kulán
Velicskovics Tivadar, Zentán Rigyicsky Szvetozár állott. Szabadkán Almási
Antunovits Pál volt a polgármester, a kit még Nikohts Izidor elteszjesztésére
1849 november 26-án neveztek ki, s a ki állását az új szervezés alkalmával
is megtartotta. Zomborban 1856-ban Lallosevits István volt a polgármester.

A kerületi törvényszék tagjai között is kevés volt a magyar. Az els ideig-

lenes szervezés Xévery Sándor cs. kir. kormánybiztos érdeme, a ki itt jobban
megválogatta az embereket, mint a közigazgatásnál, de ép ezért csak nehezen
tudott alkalmas bírói testületet összehozni. Az els ideiglenes törvényszék elnöke
Piukovics Ágoston, mellette többek között Latinovits Benjámin. Karácsony
Lipót, Kardos János, Kuluncsics István, Albrecht József és Macskovics József
mködtek törvényszéki bírákként. Ezeknek a legnagyobb része azonban csak
abban a reményben foglalta el állását, hogy az önkényuralom csak ideig-óráig

fog tartani ; a végleges szervezés alkalmával meg is váltak állásuktól ; Piukovics
Ágostont pedig Lúgosra helyezték át. A végleges szervezés alkalmával az újvidéki

kerületi törvényszék elnöke Zerin József, Zomborban pedig Popovits Márk lett.

Az újonan kinevezett bírák közül csak nagyon kevés volt magyar, míg a járás-

bírák legnagyobb része a megyebeliek közül került ki. Az úrbéri törvényszékek
tagjai Újvidéken és Zomborban mind magvarok voltak. Az újvidéki úrbéri tör-

vényszék elnöke Zerin József ugyan idegen származású volt, de a törvényszéki

bírák: Marsó Alajos. Dubravay János, Rónay Amadé, mind magyarok voltak.

Hasonlóképen Zomborban is, hol a Petrovics Pál elnöklete alatt álló úrbéri tör-

vényszék ülnökei Heinrich Pál. Kovachevich Alajos és Virter Ferencz voltak.

A mily gylöletes volt e korszakban a közigazgatás, ép oly elismerést érde-

mel az igazságszolgáltatás, melynek szervezése körül nagy érdemeket szerzett

Simonovits Ignácz. a temesvári ftörvényszék elnöke, a ki nemcsak a legkitnbb
bírákhoz tartozott, de ritka szervez tehetség is volt.

*

Az újonnan szervezett közigazgatásnak els teendje volt a birodalom pénz- Újjászervezett

ügyei rendezése czéljából 1854-ben június 16-án kiírt önkéntes kölcsönre szükséges "ías!*
s

aláírások gyjtése. Hogy ez mentül kedvezbb eredményi; mutasson fel, az alá-

írók részére különféle kedvezményeket helyeztek kilátásba, st a kormány újabb
bnbocsánatot eszközölt ki az elitéltek számára. A szabadonbocsátottak között

volt Hoffmann [Mihály, a vészbíróság tagja, kinek rabságából S évet engedtek el,

továbbá az 1853. évi elitéltek közül Sztrilich Sándor és Vukovics Simon, a kik
szintén hosszas börtönre, illetleg sánezmunkára voltak elit élve. Ások lótás-futás

és a lakosságra gyakorolt nyomás eredménynyel is járt, a mennyiben a Vajda
ból és a Bánságból 70 milliót írtak alá. Szabadka egymaga 700.000 forintot tar-

tozott adni a kölcsönhöz.

1854. évtl kezdve az önkényuralom kezdett a szelídebb irány felé hajlani.

Április 11-én beszüntették az ostromállapotot és L856-tól kezdve a társadalom
terén is szabadabb mozgást engedélyeztek.

Mikor felsége 1857-ben második magyarországi körútjára indult, a vajda-

ság fényes küldöttséget választott, mely az uralkodót Szegeden üdvözölte volna
;
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de Zsófia Fóherczegn halála következtében a korúi félbemaradt. A következ
évben azután báró Sohmidburg Viktor helytartósági alelnök tetl körtat, mely
alkalommal Szabadkái is meglátogatta

Tánadftkni \ vajdaság az önkényuralom kezdetén nem adotl egyesületek alakítására
i fennállókat is betiltotta. A Bzabadkai Olvasókör L850 t] L856 ig

Bzünetelt, míg Zombórban magánlakásokban voll kénytélen meghúzódni. Sok
alázatos folyamodványba került, míg véget a kormán} megengedte a társaskörök

alakulását. L856-ban a zombori magyat olvasókörnek 35 ta ja volt, 1858-ban,

miko] Dévaj [mn voll .1 kör elnöke, al na nem növekedett. A bajai

-körök már népesebbek toltak. Az L836-ban alakull „01vasó-egylet"-nek,

melynek Kardos Dániel voll az elnöke, 1856-ban 94 tagja voll
;
az L822-ben

alakult „Casino Egylet"-nek pedig L81. Az utóbbinak 1856 58-ban Alföld]

ni voll az elnöke. Zombórban a Bzerbeknek is vól1 „Olvasó körük", melynek
elnöke Athanaczkovics Trifon volt. Újvidéken L858-ban csak a polgári Lövész-

egyesülel ós a görög-keleti lelkészek özvegyeinek és árváinak nyugdíj- és gyám-
esülete állotl fenn. Olvasó egyesülel alakull (Jjverbászon is. elnöke Etáth

KeivMcz vult. ls.">s-liaii X Imii-! au Haján dalegylel alakult. Szabadkán és

;i pedig jótékony negyesületek. A bajai negylel . melynek elnöke Latinovits

Anna volt, L866 ban I
"> tiszteletbeli és IS rendes tagot számlált..

ls.'is-lian már mindegyre jobban bebizonyosodott, hogy az eddigi rendszer

rel nem lehet kormányozni. A Bach-korszak szerencsétlen külpolitikája csak-

hamar a rendszer teljes bukásai vonta maga után. A mint a kormány engedé-

kenyebbé vált, a nemzeti visszahatás, habár még csak nagyon ártatlan alakban,

máris megnyilatkozott. Ily ártatlan tüntetésszámba ment, hogy Mukics Kin.
Bíró Antal és .Mukics Aurél 1858-ban Szabadkán gyászmisét tartattak Császár

Perencz magyar költért. Ezt a fels hatóságok politikai tüntetésnek vették, s

midn gróf Coronini kormányzó Szabadkán átutazott, a gyászistentisztelet ren-

dezit irgalmatlanul lehordta. (Iványi i. m. I. 516.) Ekkor már a városi tanács
tagjai sem igen tartottak az önkénytl. Mutatja ezt Szabadka város eljárása is,

mely. midn a községi rendtartás fölötti tanácskozásra Zomborcsevics Vinczél

küldte Temesvárra, utasításul adta neki, hogy a szerb vajdaságnak az anya-
országba való visszacsatolását és az alkotmány visszaállítását pártolja.

A ' olaszországi hadjárat hatása alatt a kormány többé nem akadályozhatta
meg a nemzeti ellenhatás nyilvánulását. Midn 1859 október 27-én az ország

Kazinczy Ferencz születésének századik évfordulóját ünnepelte, Szabadka város

magyar érzelm fiai a városi színházban díszeladást rendeztek, mely alkalommal
- ózat és a Hyninus eléneklése után, Szabó József színtársulata Szigligeti egy

színmüvét és Császár Ferencz „A Kunok" czím dalmvének a II. felvonását

adta el. A díszeladási követ lakomán Karvázi Zsigmond és Czorda Bódog
a nemzet és irodalmának felvirágzására mondtak pohárköszöntt. Mukics Ern
pedig egy emlékkönyvet adott ki az ünnepélyrl. Mikor a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke Szabadkát adakozásra szólította fel, a város 1860 január havá-
1 ián az Akadémia palotájának építésére 5000 forintot szavazott meg, az Akadémia
alapjának gyarapítására pedig ugyancsak 5000 forintot adott. Az Akadémia
alapjára vármegyeszerte megindult a gyjtés, de a kormány közegei nem jó
szemmel nézték a nemzeti mozgalmakat. Zombórban a fiatalság, mely mind-
egyre merészebben kezdett megnyilatkozni, élénk összeköttetést tartott fenn

azemigráczióval,mely titkos utakon sietett értesíteni az elégület leneket a külföldi

eseményekrl. A zombori magyar olvasókör volt gylhelye az akkori kormány
elleneseinek. Szabadka városban is mindegyre élénkebbé vált a hangulat. A városi

tanács egy alkalmat sem mulasztott el, hog3T hazafias érzületének kifejezést adjon.

Az 1860. év Szent István napján Budapesten tartott körmenetben a város kül-

döttségileg képviseltette magát és ugyanekkor Szabadkán is nagy ünnepségek
voltak, melyeket a nemzeti kaszinó és az iparosok köre rendezett. Bigot de St.

Qucntin gróf, az új polgári és katonai kormányzó, a ki 1860 június havában
foglalta el állását, augusztus 26-án keményen megrótta a várost az augusztus
20-án rendezett ünnepségekért s a jövben nagyobb szigorral fenyegetdzött.

Az erélyes fellépés nem is soká váratott magára. Mikor a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia alapja javára aláírásokat gyjtöttek, a kormány elrendelte a
gyjtés lefoglalását. Zbanszky zombori polgármester le is akarta foglalni az

egybegylt pénzt, de a gyjtk neszét vették a dolognak s így a kísérlet meg-
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hiúsult. A gyjtött pénz lefoglalása azonban csak ürügy voH a további letartóz-

tatásokra. A kormány ugyanis 1860 szeptember havában oly irányú mozgalom-
nak jött tudomására, melynek czélja lett volna a magyarországi szerbek és oláhok

kibékítése és a felkelésnek katonai alapon való szervezése. A turini kormány és

amagyar emigráczió, illetleg annak képviselje, a ..nemzeti igazgatóság" közön

olv egyezség történt, mely szerint Viktor Emánuel király, Ausztria megtámadása
esetén, segédhadat küld Magyarországra s addig nem köt bókét, míg Magyar-

ország függetlenségét kivívta. Viszont a nemzeti igazgatóság Magyarországon
felkelést szervez és légiót alakít, mely hivatva lett volna Magyarország délnyugati

részein támadólag fellépni ; e czélból volt szükség a szerbek és oláhok megnye-
rése. (Miilen. Tört. X. 606—607.) A bécsi kormány azonban mindezekrl ideje-

korán értesülvén, elrendelte a gyanúsítottak elfogatását. Szeptember közepén

elfogták Zomborban Ászt Nándor ügyvédet. Bajmokon Koezik Pált. Baján

Fazekas Kristófot és Pap Zsigmondot, Szabadkán Czorda Bódogot és Mandics
Márkot, továbbá Latinovits Vinczét, a kiket elbb Szegedre, majdonnanJózsef-

stadtba szállították. Bár a józsefstadti fogság nem volt szigorú s az elfogottak

csakhamar visszanyerték szabadságukat, az elfogatások felháborították az

országot, fleg azért, mert az egész dolgot bizonyos titokszerség vette körül és

senki sem tudta, hogy az elfogottak tulajdonképen mi okból vonták magukra
az önkény haragját.

Az önkényuralomnak ekkor már meg voltak számlálva a napjai. 1860 v .lrm önkor .

október 20-án bocsátották ki azt a diplomát, mely a vármegyei önkormányzat m^nyj?*
,,,,, ,,»,..,! i ,, -.rv , ÍT, , • í /i •••• -ii • 1 j. 1 visszaállítás

visszaállításáról intézkedett. Míg a többi varmegyek oromittasan igyekeztek

azon, hogy az önkormányzatot a saját kezükbe vegyék és az idegen tisztviseli

kartól megszabaduljanak, addig Bács-Bodrog vármegye, mely az anyaországtól

el volt szakítva, csak az 1861. év els napjaiban élvezhette alkotmányos jogait.

A szerb Vajdaságnak az anyaországhoz való visszacsatolása tárgyában gróf

Rechberg miniszterelnökhöz intézett legfelsbb kézírat, mindenekeltt hang-

súlyozván azt. hogy Magyarország államjogi igényei a szerb alattvalók kivált-

ságaival és igényeivel összhangba hozandók, a visszacsatolás rendezésére gróf

Mensdorff-Pouilly Sándor altábornagyot nevezték ki császári biztosnak, a ki

november közepe táján érkezett Temesvárra és megbízatásának katonás gyorsa-

sággal tett eleget. A hivatalos Wiener Zeitung 1860 deczember 29-iki számában
közölte a deczember 27-én kelt legfelsbb kéziratot, melylyel a szerb Vajdaság

feloszlatása és az anyaországba való bekebelezése elrendeltetettt.

A legfelsbb kézirat megjelenésrl Szabadkán 1860 deczember 31-én dél-

után értesültek. Másnap a polgárság házait fellobogózta, este pedig kivilágítást

rendezett. Január 2-án Flatt András tanácsfnök rendkívüli tanácsülést hívott

össze, mely alkalommal ismertetvén a visszacsatolási rendeletet, állásáról lemon-

dott. Erre közkívánatra Zomborcsevics Ferencz foglalta el az elnöki széket.

a tanács pedig nyomban elhatározta, hogy a január 3-án tartandó gylésre

Kuluncsics István, a város utolsó alkotmányos polgármestere is meghívassék.

A január 3-án tartott közgylés, melyen Kuluncsics István elnökölt, hódoló fel-

iratot intézett a királyhoz és egyúttal köszönetet szavazott Flatt Andrásnak
tapintos hivataloskodása és a közvagyon tiszta kezelése körül szerzett érdemeiért.

Január 6-án ünnepélyes hálaadó istenitisztelet volt. melyen a közgylés testületi-

leg megjelent. Zomborban, hol csak néhány nappal késbb értesültek a Vajdaság

visszacsatolását elrendel kézirat megjelenésérl, január 9-én felhúzták a város-

háza tornvára a nemzeti lobogót s melléje tzték a szerb zászlót, ,,Sloga" (egyet-

értés) felirattal. Délután a magyar olvasókörben egybegylt közönség lelkes

hangulatban a vármegyeháza elé ment, melynek erkélyére szintén feltzték a

zászlókat. A ,,Szózat" elénekelése után a vármegyeház erkélyérl az sz Dévay
Imre. majd Ászt Nándor és Fratrics Péter tartottak szónoklatokat, este pedig

lakoma zárta be az ünnepséget. Újvidékre január 10-én érkezett a Vajdaság

visszacsatolásának híre. Jellemz a közhangulatra, hogy itt is, mint Zomborban.
a szerbek együtt ünnepeltek a magyarokkal. A január 10-én tartott városi köz-

gylésen a tisztikar lemondott, mire a közgylés vezetjéül Hadusics Jánost

kiáltották ki. A közgylés nyomban a jogfolytonosság elvére lépett s elhatá-

rozta, hogy az 1848-iki törvényeket veszi kiindulási pontul s az 1848-ban meg-

választott képviselket hivatalaikba visszahelyezi. De a községek is kivették

részüket az ünnepekbl. így Apatin magyar érzelm sváb lakossága január
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i:;.iu bálaadó istenitiszteletei tartott az alkotmány visszaállításának örömére,
mely alkalommal a nemei ajkú lakosság magyarul énekelte a ,,Szózat"-ot,

Midi 15-én Etudics Józsefei nevezték ki fóispánná, az önkénj
uralom tisztikarának a mködése is v< ti r1 Níkolita [zidor tartományi I

nyomban Itatta a vára í pecséteil és ugyanakkor tisztelgetl

Rudicsnál Popovits Mark. a zombori törvényszék elnöke is. Az újonnan kine

fispán 1861 január 20-án indult el Almásról Zomborba, hogj a eár

él régi jogaiba beiktassa. A fispáni díszes közönség várta. Megjelentek

S48 i'.nki honvédtisztek is. Kürthj István bohvédezredes vezetése alatt.

a város fényárban úszott, mely alkalommal a magyarok és a 9zerbek ki-

békülésél jelz transparenl is szerepelt, egyesülve boldogulunk" felíratta)

Másnap a fispán kíséretével a megyeházára ment, melyei nyomban [efoglall

erkélyre a vármegye színeivel ellátott zászlói tzette ki. Január 22-én

a fispán \ isszaútazott Almásra s onnan Bajára, majd Szabadkára meni . Február
a fispán isméi Zomborba utazván, t-én és 5-én a megyebizottságok meg

alakítása tárgyában értekezletei tartott.

Február 6-án volt a vármegye közönségének els érdemleges közgylése.
Mivel azonban a vármegyeháza rongál! állapotban volt, a közgylési az egy-

kori ferenczrendek zárdájában tartották meg. A közgylési Antunovits János
kalocsai kai ionok nyitotta meg. Ezután Lat inovits Lajos elnöklete alatt küldöttség

meni a fispánért, a kit az egybegyltek lelkes éljenzéssel fogadtak. A fispán
az eskü után elfoglalta az elnöki székel és elterjesztette, hogy a jelen megye-

gylés czélja az L848 : XVI. törvényezikk 2. íi-ának a) pontja ém-lmében, az

állandó megyebizottmány megválasztása, mely addig is. míg az országgylés
a törvényhatóságok rendezésérl intézkedik, mindama hatóságokai fogja gya-

korolni, melyek a törvény értelmében a megye közgylései! megilletik. Erre fel-

olvasták az els értekezleten elkészített bizottsági tagok lajstromát, melyei
a közgylés egyhangúlag magáévá tett. A 900 tagol számláló bizottság névsora-!

ban a 127-ik helyen találjuk Deák Ferenez nevét is. a ki e megtiszteltetést már-
czius 1:2-én kelt levelében köszönte meg a vármegye közönségének.

Ezután következett az októberi diploma és az 1861 január 16-án kell le

írat megvitatása. Az els szónok Latinovits Vincze volt, a kifelíratol javas ilt,

melyben kimondassék, hogy a vármegye szorosan ragaszkodik az 1848-ik évi

törvényekhez. Ezt követte Mártonffy Károly indítványa, a ki még tovább
ment : többek között az októberi diplomái érvénytelennek kívánta nyilvánítani,

egyszersmind kijelenteni kéri. hogy a vármegye az IstS-iki törvényekhez bet
szerint ragaszkodik. Ez a felszólalás azután hosszas vitát vont maga után ;

-Magyar Imrének azt az indítványát fogadták el, hogy a felírat ügyében
szkebb bizottság küldessék ki. mely a legközelebbi közgylésre javaslatot

erjesszen el. E nagy jelentség tanácskozásokra vonatkozólag az 1861-ik évi

közgylési jegyzkönyvekben a következket találjuk feljegyezve :

Bizottmányi tag Latinovits Vincze úr ez alkalmi, i adatokkal támogatva, elso-
rolván Magyarország ezredéves alkotmányán három és félszázad út;' az osztrák kormány által

sérelmeknek csoportos lánczolatát s kiemelvén, miként Felségének m. é. October 20-án
k. Diplomáját oly ténynek tekinti, mely a fejedelmet, és a N< mzi tel egyiránt kötelez ervel biró

t oldalú kötésnek a nemzet jogait biztosító pontjait sarkaiból tökéletesen
kiforgatja, midn nem csak az 1848-ik fejedelmileg szentesített, és hongylésen kívül meg nem má-

. módosítható vagy éppen megsemmisíthet törvények ellenére az lS47-iki állapotnak eltor-

isszaállítását czélozza: hanem egyszersmind a magyar országgylés az öszves Nemzet fiigget-

i ddig nem ösmert testület, úgy nevezett birodalmi tanács befolyásától függvé
ugyanazért indítványoza, miszerint a megye határozati! l mondja ki : 1-ször. hogy

l Ikotmányos mködése terén az ls4s-kj, irjedelmileg szentesitett törvényeket kiindulási pontul
fogadja. 2-or, hogy ezek alapján semmi oly kormány elvet, és intézkedést, mely az 1848-ki

ékbe ütközik, bár legyen az ideiglenes is, törvényesnek el nem ösmérheti. 3-szor,

Jlondassék ki : miként bizalmasan várja, és remény felségétol a külföldre menekült
honfiaknak minden kivétel, szabad és bántalom nélküli hazatérhetését, minélkül Európa
jelen válságos körülményei között az ország mai átalakulási korszakában minden igaz lelk
hazafitól óhajtva várt béke áldásait biztosítva lenni nem látja — s mivel — 4-er, a nép-
nevelés, és vallási buzgalom ftápja az azt kezelkben helyezett bizalom : ez oknál fogva fejeztessék
ki azon általános óhajtás, miszerint a Jézus rendbeli szerzeteseknek, mint a nép egyetemes ellen-

szenvével bíró társulat, törvényeink értelmében az országból legott távolitassanak el. — Továbbá
inditványozá, hogy ezen 4. pont értelmében egy- felírás felségéhez terjesztessék fel, minek kap-
csában felolvastatott, és meghirdettetett cs. kir. felségének f. é. Nagyboldogasszon hava 16-ról

721. sz. a. Bécsben kelt leirata, minél fogva minthogy némely megyék a bizottmányok választásait
-málj ik fel, h így azoknak tagjai közé egyéneki ... kik a birodalom fennállásának,
ralkodói jogoknak kiengesztelhetetlen ellenei, kik a külellei
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imoa öszveesküvésekkel, s lazításokkal veszélyeztetik, miután továbbá az adórendszer
jii\.. megállapítása körül elágazó nézetek tüzetes ki

Iegszüks. _••-!• átmeneti intézkedések, mellyeket a Bzemélyes és vagyonbátorség, s a magárr,
nyoknak újabb bonyodalmaktóli tnegoltalmazása tett nólkülözhetlenekké, mellztetni, 8 felfor-

tni -/.ni. l.-k.. Itatunk, — minthogy folyton egyes megyék a közbátorság fenntartásának ürügye
alatt a nemzetrséget a köznép terheltetésével feliállítani, és felfegyverezni készülnek, a megye-
in ili tisztviselk fizetéseinek szervezésénél pedig a kormányszékeknek kell befolyását egészen
mellzik — 3 végre, midn egy némely megyék ma ,, kormányzati kivül

helyeztetik, és egy törvényes jogaik korlátain messze tn tlen állást követelve, már
szinte minden államhatalmakat magokhoz ragadni nem átallanak: hivatkozva az 1790: ifik t.-

czkre rendeltetik. 1-ör. hogy mindenütt, hol a birodalom határain kivül tartózkodó htlen, (

rt, vagy oly egyének választattak bizottmány! tagokul, kik a birodalom ellenségeihez szegdve
Ö felsége, s az állam ellen jelenleg is vétkes merényleteket terveznek, ezen választ i knek
és érvényteleneknek tekintessenek. 2-or, megparancsoltatik: miszerint az egyenes adó behajtásának,

s közvetett adózásoknak megakadályoztatására irányzott minden nem közvetlen, vagy közvetett
kísérletek vagy határozatok, s bárminem adókivetések szoros felelet terhe alatt mellztess
s minden efféle végzések rögtön megszüntetvén, ennek foganatosításáról a magyar kir. helytartó-

tanácsnak haladéktalanul jelentés tétessék. 3-or, a jöv országgylés megállapodásáig, s illetleg

az országbíró által teend ideiglenes javallatok feletti intézkedésig minden határ. /átok érvényte-

leneknek nyilváníttatnak, mellyek a m. é. mindenszent hó 20-án kelt legfelsbb elhatározás által

ideiglen fenntartott törvénykezési intézkedések megszüntetésére, vagy tevékenységük megzsibbasz-
tására irányozvák ;

— utasítván egyszersmind az országban létez törvényszékeket, miként a
még hatályban lév törvényeket s szabályokat az említett idszakig pontosan és lelkiismereti

alkalmazzák, miután ezek az országnak és egyeseknek érdekében véglegesen csak rendes törvény-

hozási tárgyalás útján változtathatnak meg. 4-er. Miután az 1848-ki törvényeknek átvizsgálása

s illetleg módosítása, megszüntetése, vagy megersítése, úgy szinte azoknak m. é. Mindszent hó
2o .m kelt legfelsbb elhatározássali kiegyenlítése a f. é. Szt György hó 2-án öszvehívandó ország-

gylésére uta sírt. tott, - azoknak tettleges életbeléptetése olly kérdésekkel függ össze, mellyeknek
egy oldalú elhamarkodott megoldása, az elmúlt id alatt keletkezett viszonyokat és érdekeket

veszélyeztethetné, s miután ezen törvényeknek hatályba léptetésükkel öszvekapcsolt ken léseknek

elhatározása legérettebb megfontolás és meghányás tárgya, mely sem egyeseket, sem egyes Megyéket
nem illethet: ennél fogva az ezen törvények tettleges foganatosítása iránti minden kísérletek szigo-

rúan megtiltatnak, s azok a legkomolyabb eszközökkel akadályoztatni rendeltetnek ; ha a megyék
részérl ezen meghagyások ellenében ellenszegülés tapasztaltatnék, a bizottmányi ülések be fognak

tiltatni, s maguk a bizottmányok felfüggesztetni, vagy feloszlattatni, mi a szükség úgy kívánván,

anyagi hatalommal is foganatosítandó lészen. A fennérintett indítvány s az imént kapcsolatban

felolvasott k. leirat feletti hosszasb vitatkozások fonalán határoztatott : Ámbár felségének

m. é. Október 20-án kiadott k. „Manifestuma" tekintvén azt, hogy az által az ország és nemzetnek
alaptörvényileg biztosított függetlensége idegen érdekeknek alárendeltetett — a nemzet törvényes

igényeit korántsem elégítette ki : mindazonáltal a megye közönsége folyton ama hiedelembe rin-

gatta magát, miszerint felségének Európa jelen válságos perczeiben az öszves birodalom nehéz

viszonyaihoz képest tett kezdeményez intézkedése csupán átmeneti hidat képezend, mellyen

felségének koronás eldje által szentesített törvények védpaizsa alatt a nemzet egy leviharzott

értized keserves szenvedései után majdan alkotmányos átalakulásának boldogító országába bizton

eljutni fog ; eme hiedelmét növelte mindinkább Ó felségének m. é. Deczemberben 27-én kelt e megye
az anya hazáhozi vissza csatolását elrendel k. leirata. E tény az összves Xernzet átalyános óhajtásá-

val találkozott, s e megye közönsége, különösen ez intézkedésben felsége atyai gondoskodása, s a

hü magyar nemzetet kiengesztel legmagasabb szándékának további bizonyítékát látta ;
minél

inkább meggyzdve lön, hogy a hazán ejtett legfbb sérelemnek megszüntetése, vsgyis a trónt,

és nemzetet egy iránti ervel kötelez sanctio pragmatica ellenére Szent István koronájától elsza-

kított részek, és megyék az anyahazáhozi visszacsatolása és keblezése, e szerént a közös haza cson-

kíthatlan területének mindenek eltti kiegészítése oly mulhatlan feltét, mi nélkül ezredéves alkot-

mányunk helyreállításának nagy munkáját sikeresen megoldani nem is lehet. Azonban midn e me-

gye magát ily kedvez kilátásokkal kecsegteté, nem kevés agálylyal értesült mai ülésében O felsége

f. é. boldogasszon hó 16-tól 721 szám alatt kelt k. leirata tartalmáról, nem ugyan,mintha annak vádoló

vagy int szózata reá alkalmazható lenne ; de mivel abban oly vészteljes elvek magvai elhintvék,

mik egy szebb jöv utánni reményének alig fakadozni kezdett virágaira fonyasztólag hatnak ; miután

a megyei élet törvényes helyhatósági függetlenségét Democles kardja alá helyezik, s ismételt tönkre

tevéssel fenyegetik. A megye Közönsége nem kívánván ez úttal sem a k. Diploma intézkedéseit

közjogi szempontból elemezni, sem pedig a k. leirat indító okait megvizsgálni, de kötelességének

ösrneri teljes meggyzdését tartózkodás nélkül kmyilvánítni, miszerint ha némely megyéknél

az önkormányzás buzgósága a tizenegy évi kényuralom vaspálczája alatt elfojtott érzelem, —
fájdalmának többé nem gátolható kitörései között netán törvényszabta határain túlterjeszkedett

volna is, eme visszás állapot kút forrását egyedül felsége fentebb is említett kibocsájtványa a nemzet

törvényes óhajtását ki nem elégít félrendszabályaiba, a tizenegy évig tartott önkénykormány
dicsség, és áldás nélküli rendszerének még mindig fennálló maradványai, a mostani magyar kor-

mán}' kelletén túl több ideig tartott hallgatagsága, s az annyira óhajtva várt országgylésnek kés-

leltetésébe mint még annyi tényezkbe felkeresni kell. Mindig meghajolt a megye közön-

meghajolni fog alattvalói törhetlen hséggel a m. örökös királynak az 1790. 3. t. ez. megállapított

jogai eltt, de egyszersmind nem titkolhatja szilárd ragaszkodását is az 1700. 10. t.-cz. által biztosí-

tott nemzeti függetlenségéhez, s ugyan azért, midn felsége által k. kijelölt tért elfoglalja, ki-

jelenti a) hogy miután az 1848-ki fejedelmileg szentesített, e szerint kötelez ervel bíró töl

országgylésen kivül sem változtatni, módosítani, vagy éppen megszüntetni nem lehet, ezen törvé-

nyeket alkotmányos helyhatósági életének alapjául akép valja, miként törvényes mköd se körét
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. vei a leheti i mint azon m.
kom..,' igok, raellyek ai els ponti di etl törvények ellenében fenn

illának, knekel nem ö osupán O felsége iránti bátortalan

kegyeletbl legközelebbi h dános rendeli i lennyiben ai oi törvényei »

\ litközi Ifo minden ezekkel ellentétben lév oseleki I

ttan ja, nem lévén a megye helyhatsé í jogának fogalma

t törvénytelen vi i aényli,

envedett multa feledi lürü fátyolát vetve, a külföldön na

honfiak minden különbség nélkül hazájukban leend szabad \ i
^ - --. t • i-l i- t ."--~<-t . ésai ú

által hozott iti Isszaadatását,

- illetleg n i ii lbb k i Ihatározni f.'L'jii. b végre d) bizalma! i - teljes reményéi fekteti

. mini a Nemzet egyedüli törvényes közi I

in >ba, melynek fel mutatkozó n< I
kiegyen-

helyn Hutásával » fel i i trón i Nemzet közi

Melj határozat érintett m pontjairól O felsége jobbágyi
hódolattal értesitetni rendeltetvén erkesztése, s i ai ilkalmavali elterjesztése

Nikolits Izidor in. ilatl Latínovits Vincze, Mártonffy Károly, Mila in

i\
i il Pál \- • Nándor urakból kinevezett Választmányra bízatott.

A február 21-én megtartót! bizottmány] közgylésen alakították meg
az alkotmányos tisztikart. Rudics fispán az els alispáni állásra Pál Antalt,

Latinovits Mórt, Pilaszanovits Lajosi és Cseh Antali jelölte ki. Miután az utóbbi

kett visszalépett, Pál Antal és Latinovits között szavazásra kerüli a dolog.

I'ál Antalt 385 szavazattal 223 ellenében els alispánná választolták meg. A
másnap tartott folytatólagos közgylésen Zakó Pétert közfelkiáltással másod-
álispánná. Ászt Nándort fjegyzvé. Mártont ív Károlyt fiigyészszé választották.

h- közgylésen olvasták fel a király február I I én kelt leiratát, melyben az

jgvulest április i'-ara egybehívja s a vármegyét a képviselválasztások
megej óÜtja Eel E leírat következtében;! képvisel-választásokra a szük-

séges elmunkálatok is nyomban megkezddtek.

[dközben Szabadka város is megtartotta liszt újításai. Pacséri Szucsics

Károly cs. kir. kamarás hétszemélynök kiküldit biztos elnöklete alatt, mely
alkalommal rtagyobbára független érzelm hazaliakat választottak meg.

A lelkes hangulatba ismét visszataszító hangok vegyültek. Újvidéken,

a szerb mozgalmak ffészkében, márczius 2-án falragaszok jelentek meg az utczá-

kon, melyek a püspöki nyomdában készültek. A falragaszok, ,.A nép szava Isten

szava" és ,,A szerb nép szózata" czímmel voltak t-ll.it va és a szerb nép kívánságait
tartalmazták, a többek között a vojvodina visszaállítását. A vármegye közönsége,

mely márczius 5-én tartott közgylésén értesült a szerbek újabb fészkcldé-
- i rl . ( lliat á rí i/.t a, hogy a vármegye neesak a közigazgatást . hanem a törvénykezést
is vegye át. Ezen a közgylésen állapították meg a vármegye költségvetését is.

A vármegye megrongált székházának helyreállítása czéljából is 23.533 forintra

volt szükség. Mivel még a házipénztár nem volt megalakítva, addig is, míg a

kivetend összeg beszedetnék, az egyes uradalmakat és községeket felszólították,

hogy a rajok es háziadó-illetékeket ellegezzék. E felszólítás következtében
a gróf C'hotek uradalom 10. <)00. id. Szemz János 3000 és Beese község több
ezer forintot ellegezett.

Márczius havában voltak a képvisel-választások. Szabadkán, hol márczius
20-án tartották meg a képvisel választást, az I. kerületben Czorda Bódogot,
a II. kerületben Vojnits Lukácsot választották meg. A vármegyében a képvisel-
választások nagyobb hullámokat vertek. A rigyiczai kerületbeners küzdelem után
Aliaga Imre gyzött, báróRedl Lajos ellen. Az apatini kerületben szintén ers mér-
kzés volt és Sirnics Józsefet választották meg Latinovits Mór ellen. A kulai kerü-
letben Jámbor Pál, az 1848-ban volt jankováczi plébánost, a 10 évig számkivetés-
ben élt hazafit választották meg gróf Erba-Odescalchi ellen, ökanizsán Kiss Jaka-
bot, öbecsén Bende Józsefet, ómoraviczán Ballagi Mórt, Hódságban Szemz
Mátyást. Bácsban Zakó Sándort, Petrováczon Sztehló Józsefet, majd ennek
lemondása után ifj. báró Rudics Józsefet, Almáson Piukovics Mihályt válasz-

tották meg. Baját Latinovits Vincze, Újvidéket Branováczky István, Zombort
Korics Gáspár képviselte.

Mivel az országgylési pártok még nem voltak megalakulva, a megválasz-
tott képviselknek csak személyes prograrnrnjuk volt. Az országgylés összeülése

után azonban már kialakult a két fpárt, a felirati, mely a trónbeszédre felirat-

tal akart válaszolni és a határozati párt, mely a felírat helyett határozni akart.

A június 5-én tartott szavazás alkalmával a felirati párt gyzött, mely alkalom-
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mai a vármegye képviseli közül Branováczky ístván, Vbjnits Lukács, Kiss
Jakab, Aliaga Imre, Bende József, a Deák Ferencztl készíteti felírat elfogad
mellett szavaztak, ellenben Korics Gáspár. (V.onla |!ód<>>! Latinuvits Vineze.
Jámbor Pál, Simics József, Zakó Sándor, Ballagi Mór a határozati javaslatol
támogatták, Szemz .Mátyás pedig tartózkodott a szavazástól. Habár a fel-

irati párt gyzött, a bécsi kormány augusztus 22-én kelt császári rendelettel az
országgylést fel< iszlatta.

Az országgylés feloszlatása már elre vet! ette árnyékát. Bács-Bodrog vár-
j

megye, mely már az augusztus 5-én tartott közgylésen értesült, hogy az ország-
gylés felirata mily kedveztlen fogadtatásban részesült felülrl, különösen az
1861 július 21-én kelt leírat híre keltett megdöbbenést, Pál Antal els alispán
indítványára kimondotta, hogy a megye közönsége az 1848-ban szentesített
törvényeket tartja köteleznek; ennek következtében semmiféle oly erkölr>i

kényszernek engedni nem fog, mely alkotmányellenes rendeletek végrehajtására
vonatkozik. A többi törvényhatóságok azonban ennél tovább is mentek. Pest
vármegye az augusztus 26-án tartott közgylésébl köriratot intézett a társ-

törvényhatóságokhoz, melyben azokat felkéri, nyilatkoztassák ki, hogy az ország-
gylés óvásáhozmindenben hozzájárulnak és minden betjéhez ragaszkodnak.
Bács-Bodrog vármegye szeptember 2-án tartott közgylésében foglalkozott ezzel
az átirattal, melyet magáévá téve, hasonló feliratot intézett a helytartó-tanácshoz.
Ugyanazt tette Szabadka város is a szeptember 1 1-én tartott közgylésében és
t öbbek között erélyesen tiltakozott a honvédsegélyz-egyesületek bel iít ása ellen is.

Gróf Forgách Antal, fkanczellárrá történt kineveztetése után, azonnal Cá

hozzáfogott a vármegyék megrendszabályozásához. Areakezió e sötét lovagja
szeptember 22-én. Bécsbl a következ leiratot intézte a vármegye fispánjához

:

„Bács-Bodrog vármegye f. évi szeptember 2-án tartott közgylésében Pest vár-

megyének hibás példáját követve és annak felszólítása által indíttatva, a lefolyt

országgylésnek csász. kir. ap. felsége által feloszlatása iránti tiltakozását egész

terjedelmében elfogadta, magáévá tette és ezt jegyzkönyvileg is kijelenteni

elfogadta és elhatározta, ekkép tehát törvényhatósági jogain messze túlhaladva
Ö felsége jogait megtámadni merészelte ; ekkép a megyei bizottmány végkép
feloszlattatik, és Piukovics Ágoston, volt megyei törvényszéki elnök királyi biz-

tosi minségben kiküldetik és oda utasíttatik a fispán, hogy addig is minden
bizottmányi vagy nyilvános gylést tiltson el és a mint Piukovics Ágoston át-

veszi hivatalát, a fispáni állás is megsznik." Rudics fispán e leiratot szeptem-
ber 27-én futárral azonnal átküldte a Nemesmiliticsen lakó alispánhoz és egyúttal

tudtára adta, hogy bárminem gylés megtartását eltiltja. Kéri az alispánt, hogy
a leírat sokszorosítása iránt intézkedjék. Pál Antal alispán mindennek ellenére

október 6-ra értekezletre hívta egybe a vármegyei tisztikart, mely tudomásul
vette a leiratot és beadta lemondását ; de mivel a rögtöni visszavonulással a köz-

igazgatás megakadt volna és a közbiztonság veszélyeztetve lett volna, a tisztikar

hajlandónak nyilatkozott november l-ig hivatalban maradni ; a bizottmány fel-

oszlatása miatt pedig Ö felségéhez feliratot intéztek.

Piukovics Ágoston október 18-án Zomborba érkezvén, így köszöntött be a

fispáni lakás kulcsárához : „Hallja kend ! Én vagyok Piukovics Ágoston csá-

szári királyi biztos, ha azonnal ki nem nyitja kend a fispáni lakást, ágyúval

fogom azt elfoglalni ." Piukovics azonnal hozzálátott az új tisztikar szervezéséhez.

Mivel a jobb hazafiak nem voltak hajlandók az önkényuralom alatt szolgálni,

csak hosszas fáradozás és rábeszélés után tudta a vármegyei tisztikart megala-

kítani. A régi tisztikarból csak igen kevesen vállalkoztak arra, hogy a törvény-

telen rendszernek segédkezet nyújtsanak. Végre november elejére mégis össze-

toborozta tisztikarát. Els alispán Kovacsics Antal cs. kir. tanácsos, másodalis-

pán Athanaczkovics Trifun, fjegyz Sebk József lett. November els napjaibai

az alkotmányos tisztikar is visszavonult, s a közigazgatást ismét az önkényura-

lom emberei teljesítették.

Szabadkának sem volt sokáig alkalma, hogy alkotmányos érzületénei

kifejezést adjon. A november 4-én megtartott közgylésében még felszólalt a

vármegyei bizottmányok íeloszlattatása és a közgylések betiltása ellen, de más-

nap Forgách Antal fkanczellár már feloszlatta a képvisel-testületet, mire a

november 11-én tartott rendkívüli közgylésen a tisztikar beadta lemondását

melyet rögtön felterjesztettek a helytartó tanácshoz. Ez azonban a tisztikar
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lemondásai nem Foga Ita el hanem utasította a tagol további intézke-

désig maradjanak meg hivatalukban A helytartótanái a '\ vége Felé Flatl

Endréi nevezte ki polgármesternek, kinek a Mukics János vezetése alatl álló

bizottmány - n átadta a városi helyhatóságot. (Források: Közgylési
k. 1861 évi Mülenn. Tört. \. 569 592. Donoszlovits Vilmos: Alkotmá-

nyos mozgalmak Bács-Bodrog vármegyében az 1860 61. években, [ványi

:

Szabadka tört. 1. 520
A Piukovicstól kinevezeti tisztikar eleintén h ik nehézséggel küzdött, minek

következtében az ügyek elintézésére körül, különösen a törvényszéken, olj nagj

mérv hátralék támadt, hogj feldolgozása évek munkájába került, istü 62-ben
3ikeriil1 a kir. biztosnak a vármei ikarl úgy szerveznie, hogy többé

fennakadás nem történi

.

1863-ban némi változás történi a vármegyei tisztikarban. ECovacsics 1863

május havában lemondván az els alispánságról, helyébe Latinovits Móri nevez-

tek ki. Athanaczkovics Trifun megmaradt a másodahpáni tisztségben és a tör-

\ ényszék elnöke is volt. Ugyanez évben szervezték a harmadalispáni 1 isztségel is.

Harmadalispánná Kovácsfi Alajos! nevezték ki A fjegyzi tisztet, Sebk Józsei

Lemondása után Aszl Nándor foglalta el, a ki e tisztel 1 8 19 ben a nemzel i kormánj .

valamint az 1861-iki rövid ideig tartó alkotmányos korszak alatl is \ isclt ». hogy
L863-ban mégis hivatalt vállalt, ez annál feltnbb, mer! 1849-ben is a széls

áthoz tartozotl s voll az, a K i a debreczeni függetlenségi nyilatkozatra a

kormányhoz intézeti feliratol szerkesztette.

A közigazgatás minden szála Piukovics cs. kir. biztos kezében összponto-

sult : Piukovics az alispán hatásköréi annyira megnyirbálta, hogy az alispán

voltakép nem voll más, mini a középponti igazgatás hivatalfnöke. A vármegyei
választmányok mind megszntek, csupán a gazdasági ügyekre nevezett ki a cs.

kir. biztos egy bizottságot. Teljesen korlátlanul intézte a vármegye ügyeit és

mivel a vármegye vezérférfiai távol tartották magukat mindentl, ellentállásra

nem t.ií.il: de támogatásra sem. Csak az adóbehajtás okozotl nehézségeket.

Szabadka város már L861-ben megtagadta az adó behajtását sa városi pénztárba
begyült aduknak a cs. kir. adóhivatalokba való beszolgáltatását. .Szabadkán
katonai karhatalommal vitték el a polgármesteri hivatalból az adókönyveket és

.i beszolgáltatott adót, ahátralékosok ellen pedig szintén katonai karhatalommal
vezettek végrehajtási és 1862— 63. években a vármegye több községeiben szin-

tén csak katonai segitség mellett lehetett az adót beszedni.

1862-ben a közbiztonság is nagyon gyenge volt. Az Alföldön elszaporodott

betyárok s rablók ellen egyes községeket fel kellett fegyverezni, st az 1862—63.

években rögtönitél bíróságokat kellett felállítani. Ehhez járult az 1863—6á-ben
országszerte fellép ínség is. mely a vármegyét sem kerülte el. Az 1S(>3. év
nyara oly forró és száraz volt, hogy a kutak kiszáradtak és a vetések tönkre
mentek. A kormány 60.000 forintot utalványozott a es. kir. biztosnak, az

rések felsegélyezésére, a kik azonkívül a Tisza-szabályozási munkálatoknál
és más közmunkáknál nyertek alkalmazást. De mindez csekély volt az általá-

nos nyomor enyhítésére. Szabadkán egymagában 21 ezerre tették az ínségesek

át, a kik közül a város négyezrei látott el egész télen át kenyérrel. Az
ínséghez járult az 1864-ben kiütött marhavész is. melynek meggátlására haszta-

lannak bizonyult minden óvóint ézkedés ; csak november havában, a hideg beálltá-

val kezdett némileg sznni a járvány, mely fleg a vármegye éjszaki felében az

egész marhaállományt tönkretette. Ebben az évben a vármegye lakossága között

a sülykór is szedte áldozatait.

SchmerUng és rendszerének bukása siettette a nemzet és az uralkodó kibé-

külését. Deák Ferencz húsvéti ezikke megtörte a jeget. Az uralkodó júniusban

lyesen jött Budára s meglátogatva a pesti városligeti mezgazdasági kiál-

lítást, Scitovszky bíbornok-érsek üdvözl beszédére válaszolva, kijelentette

azt a határozott akaratát, hogy Magyarország kielégítést nyerjen. A változott

viszonyokat elme jelezte Rudics Józsefnek 1865 augusztus 26-án fispánná tör-

tént kinevezése, a ki mellett azonban Piukovics Ágoston továbbra is megmaradt
királyi biztosi minségben.

Ö felsége 1865 szeptember 17-én kelt elhatározásával az országgylési
deezember 10-ére hívta össze és ezzel nyomban megindult a képviselválasztók
összeírása s a választókerületek felosztása is. A középponti választmány, mely-
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nok elnökévé Zakó Pétert, a vármegye voll másodalispánját választották meg,
november 29-ére tzte ki a képviselválasztásokat, méhek néhol bevés küz
delmek között folytak le és élénken igazolták, hogy a vármegye túlnyomó i

Deák Ferencz köré csoportosult. Az 1861-iki határozati párthoz tartozó kép-
viselk több helyen kibuktak, számos áj er kerüli a képviselházba. Az almás'
kerületben ifj. báró Rudics Józsefet Kis: szavazattal 219 szavazat ellenében
választották képviselvé. Apatinban Armbrust Pétert, EódságonSzemz Mátyási
egyhangúlag választották meg. Kulán Jámbor Pált, az 1861-iki kép^ isell isme
megválasztották. Ómoraviczán Vojnits Barnabás 427 szótöbbséggel tívözött

BaÜagi Mór ellen. Magyarkanizsán Kiss Jakabot, az 1SC1. évi képviselt, öbecsén
Miletics Szvetozárt. Kulpinban Dimitrevics Milos szolgabíró 4.v> szavazattal
gyzött Bende Imre futaki plébános ellen. Tóvarisován Milutinovics Szvetozár,
Szabadka város bíráját választották meg. Baján Tóth Kálmánt, a koszorús
költt, a város szülöttét választották meg. Újvidék Branováczky Istvánt küldte
fel az országgylésre, a ki 1861-ben is képviselte a várost. Szabadka Czorda
Bódogot és Vojnits Lukácsot. Zomborban Mihajlovics Miklós, kanczelláriai
tanácsos, a szerbek jelöltje, a kit különben a hivatalos világ is támogatott. 522
szótöbbséggel gyzött Korics Gáspár, az 1861. évi képvisel ellen. Rigyiczán
a választás nem volt megtarható, miután a választók névjegyzéke nem készült el.

Az 1865 deczember 10-én megnyílt országgylésnek az volt a feladata. Kibékülés,

hogy az uralkodó és a nemzet között a teljes kibékülést helyreállítsa. Alig fogott

azonban munkájához, midn az olaszokkal és a poroszokkal kiütött háború a
tanácskozásokat hosszabb idre megakasztotta. A háborút követte a kolera-
járvány, mely 1866 szeptember havában ütött ki s fleg a Duna és a Tisza
mentén terjedt el. Legtöbb áldozatot szedett Apafin, Csonoplya, Bajmok, Mar-
tonos, ókanizsa, Zenta, Ada, Mohol, Óbecse, Ráczmilities, Bogojeva, Ómoravicza.
Baja, Szenttamás, Doroszló és Bikity községekben. Szabadkát a járvány kikerülte,

de október havában Tavankút-pusztán szedte áldozatait. Csak a hidegebb id-
járás vetett véget e járványnak.

Az 1866 november 19-én újból összehívott országgylés ismét felvette a
kiegyezési tárgyalásokat, melyek az 1867. év els hónapjaiban eredményes befeje-

zést nyertek. A második felels minisztérium megalakulásával az alkotmányos
élet ismét kezdetét vette a vármegyében. A minisztérium megalakulása után
Rudics József fispán megvált állásától ; helyébe a kormány április 20-án Mihaj-
lovics Miklóst nevezte ki. Április 17-én Piukovics Ágostont is felmentették
állásától.

Az alkotmányos élet visszaállításával a vármegyei közigazgatás ismét az
önkormányzat kezébe került vissza. Ennek az utolsó 42 évnek végbement fejl-

dését és küzdelmeit a következ fejezet ismerteti.

Befejezésül közöljük Bács, illetleg Bács-Bodrog és Bodrog vármegyék f-
és alispánjainak névsorát, a török hódoltságtól kezdve, napjainkig.

Bács, illetleg Bács és Bodrog vármegye fispánjai ; Széchenyi Pál kalocsai érsek 1698 október F- és alispánok

16— 1710 május 22., gróf Csáky Imre kalocsai érsek 1710 június 1— 1732 augusztus 28., Zajezdai 1698-tól máig.

gróf Patachich Gábor Hermán kalocsai érsek 1733 április 20— 1745 deczember 5., Körösszegi és

adorjáni gróf Csáky Miklós kalocsai érsek 1747 május 31— 1751., báró Klobusiczky Ferencz kalocsai

érsek 1751 július 30— 1760 április 5., gróf Nómetúj vári Batthyány József kalocsai érsek 1760 május
22— 1776 január 1., gróf Futaki Hadik András 1776 január 26— 1785 május 10., Dezséri Bachó
János kerületi fispán 1785 április 17—1790 február 15., gróf Futaki Hadik András 1790 márczius
3—márczius 12., Ürményi József kir. személynök 1790 márczius 19— 1802., báró Aszódi és Podma-
nini Podmaniczky József 1802 április 9—1823 május 11., Radványi gróf Györy Ferencz 1824

deczember 30— 1839 április 23., Almási Rudics József 1837 május 18-tól fispáni helytartó, 1841-tl

fispán 184S július 27-ig, Szentgyörgyi Horváth Antal 1S4S július 27., Csernojevics Péter Isis

április 27—július 24. kormánybiztos, Szentkirályi Mór 1S4S július 24—augusztus 26., Beöthy
Ödön 1848 augusztus 26—1849 januárig kormánybiztos, Hunkár Antal 1849 január—február 12.

kormánybiztos, gróf Batthyány Kázmér vezérfispán 1849 február 12—április 18., Haczel Márton
kormánybiztos 1849 április 18—augusztus 1., Latinovits Károly ideiglenes császári biztos

augusztus 16—október 10., Nikolits Izidor cs. kir. fbiztos, utóbb tartományi fnök 1849 október
10—1861 január 15., báró Almási Rudics József 1861 január 15— 1861 szeptember 22., Piukovio
Ágoston cs. kir. biztos 1861 szeptember 22— 1867 április 17., báró Almási Rudics József 1865

augusztus 26— 1867 április 20., Mihajlovics Miklós 1867 április 20—1869 szeptember, Mártonffy

Karolj- 1871—76., Vajszkai ós Bogyáni Grornon Dezs .1876 augusztus 10— 1880 október 14..

Sándor Béla 1880. deczember 7—1895., Bajsai Vojnits István 1895 június 6—1901., Latinovits Pál

1901 nov. 18—1906., Fernbaeh Károly 1906 ápr. 28-tól.

Alispánok: Balogh Ferencz 1703., báró Pejacsevics György I., Skvarics János 11

tes 1712., báró Pejacsevics Györgyi., Urbanecz Mátyás II. 1714.. Török György I., Urbanecz Mátyás

II. 1717., Imre János I., Urbanecz Mátyás II. 1718—19., Imre János I., Zichy Ádám II. 1721'.. Zichy
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i . Bainmenohmied Antal Perem II 1721., Ziohy Ádám 1. 1723., Daróozy 1724., B

Jéaoa L, Harami i hmied Intal I
• ai

I
.

.'
i I

I

' i Ldáml., Kel i .lános I I I 730., Tajnay
Mii,.iK ! ,i I uporAdámI.,1 ojtei Pál II. 1740 18., OBupor Ádám L, Latinovita

i

'i L, Latinóvita Péter IL 1 762 58 . I ttinoi ita Péter 1 , Póosi

FerenczE 1759 62., Latinovita Pótej [., Pi D 176! 67., Latinovii Péter L, Lipka;
177;!., Lipkaj Zsigmond I . Boo oi I tván n. I77:t 1777.. Lipkaj Z igmond I..

i 1777 I7M . Kovács Ji ef L, Piukovioa tata] II. 178] 1785., Latinovite

i 1786-ban kineveztetett. Kruspér Antal II. 1787-ben kineveztetett. Kru péi Intall., Odxj
; banevi itettek k<> I [., ] ívii tatai M 1790., Kovács József I.

VndrásLL 1791 97., Odrj tadrá i Latinovii Tádé IL 1797—1801., Odrj tadrá I

ttE 1801 1811., Ödry Aiulnis 1. IMI 1822., Yoj iliiánll IMI 1819.,

BÍ 1819 22-ig IL, 1822 26-i '

I ;

i

" 8 ursics .li./.srf I. Anliinovil \ll.il

II 182 tatunovits Uberl II. 1828 1880., Antunovits Albert L, Bajsai

j Antal n. 1880 1832., Pacaéri Odry József ] Umási Rudii Jó ef IL 1832 L838..P
;: D inii i 1888 1843 Rudii I

' ínii I h< lyébi Kni
;

tata] 1841 43. II.,

jd 1843 15-ben L alispán Kn< tatai L, Latinovii Károly IL alispán 1845— 1848., Piukovics
- 1848 július 29., Putriik Béla [., La1 wl Zsigmond II. 1849. áprilisig, az

utóbbi helyéh í dipól 1849 áprilii B-ától Piukovioa Ago tori I Karácsonyi Lipót IL,

1849 szeptember, Pál Antal [., Zakó Péter II. 1861. február 21- aovember 16., Kovácsica Antal I .

Ci Eun Q. alispán, kinevezettek 1861. november 16 1863. Latinovii Mór I. Atha-

Crifun M •- Ko\ -ti Alujns III l.si'.:i l>7.. I'iíl \ntnl [., Zák IVáVr II. ISi'7 június

i 1871 deczember 28., \ ' Nándor HL 1867 június—1868 június 22., Eoczik Pál 1868 június

22 1871. deczember 28., 1 ' lály 1871 deczember 28— 1878 augusztus 29(f)., Sándor Béla

1878. szeptember 12—1880 deczember 7., Scbmausz Endro 1881 január 10-ijr, 1883-ban másod- 6s

d harmadízben megválasztatott, 1895 július 8-ig, midn Szabadka város fispánja lett.

>n Gyula 18'.»."> október 8-tól, újra megválasztva az 1895 deczember 19-én tartott vármegyei

tisztújítás alkalmával Ifj. Vojnits István 1906 deez. 30-tól.

gye fispánjai: gróf Tournon Henrik 1699— 1703., Fogarasföldi gróf Nádasdy
Pál 1711 1721., Czobor-szent-mihályi gróf Czobor Márk 1721—1728., gróf Draskovich Lipót 1746—

( iyaraki ifj. gróf Orassalkovioh Antal 1759—1794.

Alispánok : Urbanecz .Mátyás 1715 márczius 25., báró Pejacsevics György 1717 szeptember

20., tírueber (Grujber) Mihály János 1718 áprili ites ; Urbanecz Mátyás, Gruober Mihály

János helyettes 1719 márczius 3., Szlovenicz Mihály helyettes 1728 május 24-ig., Hammerschmied
Antal 1728 május 24—1729.

Bács vármegye pecsétje 1699-b5I.



n.

Lx.

Bács-Bodrog vármegye fispánjai.

13. Mihajlovits Miklós (1867—1869). — 14. Mártonft'v Károly (1871—1876). — 15. Gromon
(1876—18801. — 16. Sándor Béla (1880—1895.) — 17 Báró Vojnits István dr. (1895 '01.) -

18. Latinovits Pál (1901— 1906.,





A LEGÚJABB KOR.
(1867—1906.)

1867 június 3-án tartották az alkotmányos korszak els tisztújító közgy- a vármegye

lését. A vármegyei bizottmány tagjai teljes számban jelentek meg rajta. Az öröm
érzése föllelkesítette az egész vármegye közönségét. A nehéz két évtized után,
az 1861-iki kora tavasz nyilasának lefagyta után, senkisem mert már sem jót,

sem rosszat biztosra várni. A vármegyei bizottmányi tagok a gylés megkezdése
eltt vegyes érzelmekkel tárgyalták városszerte a poHtikai élet utóbbi eseményeit,
az új alkotmányos kormány kineveztetésének történetét, s az általános politikai

helyzetnek elttük meglehetsen tisztázatlan mozzanatait. Voltak elegen, a
kik óva intettek, hogy a korai öröm még nem igazi öröm. de az ifjabbak fel-

lobogó tettvágygyal és ers reménységgel néztek a jöv elé. Bács-Bodrog vár-

megyében különösen nagy ideje volt, hogy végre-valahára megnyíljék az élet

igazi kora. A vármegye valóban nem élt örvendetes állapotban. A közgazdaság
megbénulva tengdött, mert sehol sem volt rendes járható út s az eszések
idején minden község be volt szorítva a maga legszkebb határai közé. A Duna
és a Tisza védtöltései, az elhanyagolt Ferencz-csatorna gátjai mind silány karban
voltak s ha a tavasz csak kisebb áradást is hozott, már ezer meg ezer holdat

öntött el a víz. Azonkívül a vármegye közigazgatása az abszolút kormány alatt

végkép kátyúba jutott, a vármegye tkéi elpazarlódtak s az állami kezelésbe

került vagyon a legkétségbeejtbb módon meg volt dézsmálva. Egy jellemz
adat az elmúlt korszak szomorú közállapotaira a vármegyei árvatár helyzete.

A vármegyei árvavagyont, a melyet eddig a vármegye kezelt, átvette a császári

adóhivatal s olyan rendetlenül gazdálkodott vele, hogy az ekkor támadt
hiányokat és zavarokat évtizedekig sínylette a vármegye közönsége s csaknem
négy évtized telt el, mikor végre teljesen rendezhették bonyolult ügyeit.

Hogyne örült volna Bács-Bodrog vármegye közönsége, hogy végre alkot-

mányos tisztújító közgylésre jöhetett össze.

Június 3-án, déleltt tíz órakor nyitotta meg a közgylést Pál Antal 1861-ik Azeiso aikot-

évi alkotmányos els alispán s indítványozta, hogy méltóságát, a fispánt,
m

gyaiés.

Mihajlovics Miklóst küldöttség útján hívják meg a közgylésbe. A küldöttség,

Antunovits János apát-kanonok elnöklete alatt Szucsics Károly hétszemélynök,

Laíinovits János, Brankovics György esperes, Pál Antal és Szalmásy Ferencz

tagokból állott. A fispán megérkezvén, a fispáni esküt letette s szép beszéddel

tartotta beköszöntjét a közgylés eltt. Elismeréssel emlékezett meg eldjérl.

idsb báró Rudics József volt fispánról, a ki ritka észtehetségével a rendkívül

súlyos idkben olyan érdemeket szerzett hazája és vármegyéje körül, hogy a

vármegye fispánjainak díszéül tekintend s valóban nemcsak a felség elisme-

rését, hanem a vármegye közönségének osztatlan bizalmát és szeretetét is meg-

nyerte. Jóakaratot kért a maga számára is. Hazafiúi bizalmat, férfias kitartást

és nemes önmegtagadást kért, ha szükséges, a vármegyei bizottmánytól,

a jöv idk nagy feladatainak eleget tehessenek. Antunovits János üdvözölte

t a vármegyei bizottmány nevében. ..Megnyittattak — monda — a maj

alkotmány ódon védbástyái, hogy a nép választottait kebelükbe fogadhas-;i

mely alkotmányos szabadságnak mi ma els ünnepét üljük, midn Bács-Bo
Törvényesen egyesült megyék fispánjának beiktatását ünnepeljük

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bács-Bodrog vármegye. H.
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közügyei,

szk, hogj annak ajtaján !"• nem lép többé az abszolutizmus." Latinovitf Vincze

az alkotmányos átalakulás nehézségeirl - .1/ azon ejteti sérelmekrl emlékezeti

meg eszmedús beszédben. Megnyugvást talál ez átalakulásban b ezérl azoknak,

a kik közremködtek e változás létrehozásában b a kormányon ülknek bizalmi

boz indítványba. A vármegye ezl ép 0I3 lelkesen adta meg, mini

Latinovite Gábor indítványára a hálaföuratol fi felségéhez, az alkot mány v issza

-

bizalomnyüvánitásl Deák Ferencz eltt.

Em Pál \ 1 1 1 . 1 1 . mini az 1861 ben megválasztott alkotmányos els alispán

on idbeli tisztikar nevében lemondotl b kijelentette, bogy kilencz havi

mködésükrl .1 tisztikar nevében bármikor elszámolni kész. A vármegyei köz-

gylés Rigyiczai Kovács Józsel indítványára az 1861 iki alkotmányos I

karnak bizalmai szavazott.

Ezzel \ ég sdöl 1 ez nap a közgj ülés

A következ napon elvi döntési hoztak a vármegyei restaurácziákról

;

majd iidvözliratban köszöntötték Haynald Lajos kalocsai érseket, a ki Bzintén

e napon tartotta érseki beiktatását. Azután megtartották a municzipáli

alapján a tisztújítást. Els alispánná Pál Antalt választották 340 szavazal al

Szalmásy Ferenczczel szemben, a ki 287 Bzavazatol kapott. A rákövetkez
napon másodalispán letl Zakó Péter, barmadalispán Ászt Nándor. Fjegyz :

iszj Mihály, fügyvéd : E£oczik Pál; fszolgabírók: Milassin Zsigmond,
Knézv Zsigmond, Nityin Axon, Móricz László, Popovits Va/.nl. K.ovácsfj Alaji -

Fpénztárnok : Künh\ [stván ; fszámvev Beké Gyula. E nap választották

az egész vármegyei tisztikari a Legszebb rendben. A másnapi gylésen az

új tisztikar elfoglalta hivatalát. Rendezték a járásokat. Siettek batáro

hozni a vármegye egyik legfontosabb érdekének, az úgynevezeti alföldi vasútnak

alósítására nézve a a még kél napon át tartott közgylés számos vármegy* i

fontos kérdésben döntötl és részletesen rendezte a közigazgatást. Ugyané czélból

tartottak július els napjaiban újra közgylést. Számtalan ügy és kénlés m rül

föl e szempontból. Természetes, hiszen az egész közigazgatási á1 kelleti

hiszen még a községekben is igen sok helyen alkotmány ellenére erszakosan
behelyezeti elüljáróság volt és Bzámtalan helyen panaszkodott a közönség sik-

kasztásokról, erszakosságról vágj legalább törvénytelenségrl. Ez1 mind meg
kellett vizsgálni s orvosolni. Nagy gondol okozott az is. hogy az árvatári vag

szétosztották az illetékes községek közötl s itt számtalan tisztázatlan kérdés

merült fel.

A szeptemberi közgylés már részletes tervel kapott a közlekedésügyi mi-

uisztertl a vármegye területén tervezett vasútvonalakról. A kiküldött vála

mány véleményes jelentése nagyon érdekes adatokat nyújt a közlekedésügy fej-

ldésérl : a vármegye valóban elismerésre méltó általános és magasabb szem-

pontokból vette bírálat alá a tervezetet s csakugyan nem egy vonal irányának meg-

szabásánál volt dönt a véleménye. Ugyanekkor s ezzel kapcsolatban dönt
el. hogy mely közutakat építsenek ki legelször. Elssorban szükséges útvona-

laknak jelentették ki a zombor—szabadkai ; zombor—apatini ; a tiszai kerület-

nek Zomborral és az új vasúttal leend összeköttetésére a Zenta—Csanatavér-

moravicza—Nemesmilitics között építend útvonalat; a Temerin—Üjvid

az Újvidék—Futak—Begecs—Glozsán—Cséb—Palánka közötti utakat. Ellenben

Kula—Parabuty—Báes útvonala helyett a Kula—Keresztúr—Lality—Hódság

—

Erdd közötti irányt jelölték ki. A Hódság—Báes—Palánkait szükségesni

Szenttamás—-Glozsán közöttit nélkülözhetnek és Verbász—Csantavér—Sza-

badka— Halas közötti hosszú útvonal kiépítését ez id szerint még feleslegének

jelentették ki.

Fontos általános javaslata volt e közgylésnek az, a mely a községi jegy-

zkrl, orvosokról és közgyámokról szólott, Teljes részletességgel intézki

ez a javaslat a szóban lev állások fontos jogi viszonyairól. A többi ügyek, a melye-

ket az ez évi gyléseken tárgyaltak, mind napi érdeknek voltak.

Legtöbb figyelmet érdemelnek közöttük az árvízvédelem ügyei. Ez év

tavaszán igen nagy árvíz öntötte el a vármegyét, amely nemcsak a közönség
tett borzasztó károkat, hanem a védtöltést is annyira megrongálta, hogy az egész

évi munka sem volt elég a kijavításukra. Az alispánok folyton kint voltak vizs-

gálaton s a tél mégis nagy agtrodalmakat hozott. Pál Antal els alispán jelentése

szerint a tavaszi és nyári áradások miatt Futak körül a Duna medrében olyan
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zátonyuk keletkeztek, a milyeneket éjien építeni akartak s így ezek a Duna sodrát
elterelik ágy, a hogy mesterségesen akarták elterelni. De ettl az örvendetes
segítségtl eltekintve, mindenfelé nagy bajok fenyegettek esetleges ers árvíz

idején.

Az 1868-iki tavaszi közgylésen szép szavakkal emlékezett meg a vár-

megye közönsége Petfi Sándorról, akinek emlékszobrára gyjtést rendelt el.

áros közönségének e czélból küldött átiratát elintézve.

Márczius 3-án hagyták jóvá a vármegyei bizottmány tanácskozásának
rendszabályait, amelyek 33. §-ban intézkedtek a közgylésrl. Határozatot
hoztak a szegényügyról, azzal a ezéllal, hogy a koldulást és kéregetést egészen
megszüntessék. A kérdés tanulmányozására és egységes rendszabályok kidolgo-

- ra bizottságot küldtek ki. s a javaslatot a májusi közgylés hagyta jóvá.

A májusi közgylésen a fispán, ki tagja volt a delegácziónak, megnyitó-
beszédében számot adott az ott szerzett tapasztalatairól. Mivel a delegácziókat
életrevalóknak találja s egyáltalában úgy látja, hogy a közállapotok a rendes me-
netbe tereldtek, arra kéri a közgylést és az összes tisztikart, hogy bár-

honnan jönne is izgatás a fennálló állapotok ellen, haladéktalanul és tapinta-

tosanintézkedjenek annak a lecsillapítására vonatkozólag. A gylés legfbb tárgya

a közmimkaer igénybe vétele volt. A megye hatósága ez évben 62,891 ketts és

L820 egyes fogatú igás és 180,177 kézi napszám igénybevételére jogosult s ezt a

közutak építésénél föl is használja. Egyúttal fölszóhtja a községeket, hogy ter-

mészetben akarják-e megadni a munkaer járulékát, vagy megváltják pénzzel.

Részletezték az útépítést is.

A múlt évben kezdték több vidéken az úrbéri tagosítást s ez alkalommal a Tag

nép több helyen lázongott s szinte forradalomban tört ki. így Kulán, a hol a

jegyzt is felfüggesztették, majd elmozdították állásától, most a nép ellenszegült

a tagosítási ítéletnek s nem akarta engedni annak végrehajtását. Óverbászon
még a kulainál is nagyobb zavargások voltak, gyújtogatás, verekedés is történt.

ágy hogy katonai karhatalmat kellett kirendelni s mindkét helyen csak nagy
erfeszítéssel lehetett helyreállítani a rendet.

A tavaszi árvíz szépen, veszély nélkül lefolyt, igaz, hogy nagy munka árán

lehetett elkerülni, kivált a dunai alsójárásokban, de az apatini—szontai töltés

kivételével mind ellenállott az árvíznek. Ugyanekkor részletes határozatot hoztak

az árvízvédelmi munkálatokról s különösen a társulatok által épített munkák
alapos fölülvizsgálatára.

Az árvaügyet is megpróbálták rendezni, 123 §-ból álló részletes rend-

szabályival.

Ászt Nándor harmadalispánt a király ítéltáblai bíróvá nevezte ki s helyére

Koczik Pált választották harmadalispánná.
A közmunkaer megváltása nagy gondot okozott a vármegyének. Az utak '

építésénél kiderült, hogy a természetben adott napszám jóformán semmit sem

ért s a vármegye legégetbb szükségletén, az útmizériák enyhítésén egy évi munka
mit sem segített. Ezért elhatározta a vármegye, hogy ezentúl csak váltságban,

iehát* pénzül fogadja el a közmunkát, mert ez az eddigi eljárásnál egyszerbb,

biztosabb, a nép erkölcsét sem rontja, mint amaz a mód. a hol számtalan alkalom.

sót kényszer volt a csalásra, s azonkívül az eddiginél méltányosabb és igazsá-

gosabb is. A vármegye közerejét tíz éven át ez a két nagy kérdés foglalta le : a

közutak és a védtöltések építése, úgyannyira, hogy ezenkívül jóformán sem ereje,

sem ideje nem volt, hogy kell mértékben foglalkozzék a többi közszükség le-

tekkel. Azoknak a kielégítése késbbi idkre maradt. Csak még a megyeszerte

folyó tagosítás volt ezekhez hasonló nagyságú és fontosságú dolog. Ez volt a

közgazdasági állapotok orvoslására tett els és gyökeres intézkedés, mert a vár-

medvében rendkívül zavarosak voltak a mezgazdasági birtoklások jogviszonyai.

Ebbl eredt azután a tömérdek forrongás, zavargás. De ezen természetesen át

kellett esni, mint egy erteljes operáczíón. a melynek sikerétl függött az egész

szervezet egészsége és fejldési képessége.

Ezekbl az anyagi okok sugallta ingerült állapotokból ered ez idben az,

hogy a vármegyei tisztikart pamfletekben támadták s társadalmi úton egész

hajszát indítottak ellene. A vármegye közgylése azonban igazságot szolgálta-

tott a tisztikarnak, elismerését adta addigi munkájáért s ugyanolyat kért tle a

jövre is. Hogy milyen nagy apparátusra volt szükség az úrbéri ügyeknél, mu-
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tatja 1869 januári közgylés kél úrbéri alispáni választott, Ko
\ .1. >i\ Alajost i a < Irosschmidt < láboi I

Sok gondol adott a vármegyének Baja város anyagi zavarainak meg
szüntetése Baja mosl egy 600,000 Ertos kölcsönl vett fel a belga-brüsszeli

banktól, addigi adósságainak Lefizetésére; ebból igen bonyolult teher letl úgy,
hogy csak a tanulmányozására is bizottságol kelleti kiküldeni. Haja város is

ép ú írókkal küzdött, mint a vármegye többi városai a bosszú
idbe került, míg tisztázódott a helyzete a vármegye hozzájárulásával.

\ ni országgylési Szentgyörgj lm 20-ára hívták össze s megindull az

megyében a küzdelem a Deákpárt és a szélbaliak között. Olyan hevesek
voltak e pártharczok, hogj Haján a/ erszakoskodások és korteskedések tniatl

a belügyminiszternek kelleti ráírnia a vármegyére, hogj csináljon rendet. De
Baján még túltett Zenta, a Imi január 10-én, vasárnap délutáni istenitisztelel

mán Majoros István fbíró dobszóval csdítette össsze a városi Lakosságot a

-ha/ udvarára s ott, egj elre elkészíteti emelvényrl, végeredményében a

Legnagyobb ingerültségei szül s az immár királyilag szentesített törvények
fennállását, keletkezéséi és irányzatát, valamint a nuipis országgylés ós a hazai

törvényes kormán; s gyei hatóság tekintélyéi s üdvös mködéséi támadó
oyíll beszédei tartott. Elmondta az országgylés volt többségét a kormánynyal
együtt muszkavezetk, kicsapott fispánok, köpönyelforgatok. népámítók és

zsoldosok hadának, kik a koronás fejedelmei tanácsaikkal rossz útra terelik s a

fennálló törvényeket, a közgylési jegyzkönyv szerint, — „gaz, aljas és

erkölcsrontó epithetonokkal illetni nem átallotta, st eme vakmer állítása

saját vallomásában is beismerte." Ezenkívül arra szólította fel a népet, hogy
< - n kérjék s szükség esetén kényszerítsék rá a vármegye törvényhatóságai

a községi képviseletrl hozott határozatának visszavonására; és mindezekéi
mint a város bírája, hivatalosantette. ezzel hatáskörét, a „jog, igazság és törvény"
korlátait túlléj) vén. hivatalos esküjét megszegte s nemcsak hogy a felsbbség iráni i

i-'!, -letml és engedelmességrl megfeledkezett, hanem nyíltan arra törekedett,

hogj a békés polgárokat izgalmas beszédje által feltüzelje és félrevezesse s beszó-

magukévá tevén, a közrendel és békét veszélyeztet tüntetések, vagy épen
bnös i-selekmények terére lépjenek, bár épen lett volna hívatva attól elterelni

ket . És még mindezeken felül azzal az állítással is ki mert állani a nép elé, hogy
Zenta város megválasztott községi képviseli között ..aljas, piszkos jellem
emberek vannak, a kik állásukra nem méltók. „Mindezek miatt a vármegye
Majoros István fbírót állásától felfüggesztette. Azon a közgylésen, hol ez

határozattá lett, jelen vol; maga a vádlott is, a ki rendkívüli indulatba jött s

újabb gorombaságokat halmozott ellenségeire. Erre a közgylés azonnal meg-
fosztotta t hivatalától s nevét kitörülte a vármegye tisztviseli közül. Ilyen

nagy izgalmakkal volt tele ez a korszak, s az els képviselválasztás ideje az alkot-

mányos kiegyezés alatt. A választás után meg szeri-száma nem volt a sok vizs-

gálatnak s a visszaélések és erszakosságok miatti panasznak.
A polgári törvénykezési vij rendtartási ez évben léptették életbe s ennek

specziális viszonylatait a vármegyei ügyekhez, a májusi közgylés részletesen

megállapította. Ugyanekkor állították fel az iskolai tanácsot is. Az alföld-fiumei

vasútvonalnak a Dunától Zomborig terjed szakaszát május 9-én járta be a

megyei küldöttség.
nváiság Mihájlovics Miklós fispánt május 1-én a király a királyi kúria legfbb

iszéki osztályának egyik tanácselnökévé nevezte ki s így megsznt a vár-

megye fispánja lenni. Mivel pedig ugyanekkor súlyos beteg lett, az alispánt

bízta meg, hogy helyette búcsúzzék el a vármegyétl. A közg\Tlés sajnálkozva

vette tudomásul a jeles képzettség fispán távozását és elhatározták, hogy
,.Ö méltóságának a megye közönsége irányában fispáni méltósága tartama
alatt nagylelkleg tanúsított pártatlan, bölcs vezérletéért és atyáskodó
gondozásáért legmélyebb hálaérzettel e közönség részérl írásilag köszönet

nyilváníttassák és a viszontbúcsúzás szinte érzelmeinek kell kifejezés köl-

csönöztessék."

Mihájlovics Miklós sokkal rövidebb ideig állott a vármegye élén, minthogj
maradandó emléket hagyhatott volna a vármegye életében. Fispánságának

3z idejét lefoglalta a vármegye legelemibb szervezése az új alkotmányos élei

szerint. Azonkívül a tömérdek hiánynak, résnek tömögetése, eltüntetése, a mely
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mindenfelé tátongott. Valóságos kháosz volt a vármegye élete s az maga érdem,

hogy ha valamennyire tisztult ez a zrzavar két évi munka után.

Bizony még most is szakadatlan torzsalkodás folyt minden téren. A közön- Közállapotok

sé" nem volt megelégedve a tisztikarral, sem a vármegyénél, sem a városoknál

s községeknél; ki gyzné elsorolni az ebbl származott sok súrlódást. A köz-

munkák lassan haladtak, a vízszabályozás stagnált, a közpénzek s közvagyonok

sorvadtak, a közbiztonság gyönge lábon állott. Valóban nagy ideje volt. hogy ers
kez fispánt kapjon a vármegye. De a kinevezés egyre késett s még az augusztusi

közgylést is az alispán elnöklete alatt kellett megtartani. Ekkor léptették

életbe a közbiztonsági közegek számára készített vármegyei szabályrendeletei

Októberben sem volt még fispán. Ellenben az alispán jelentést tehetett a vár-

megyében az utolsó zsivány-kor virágzásáról. Ahírhedt rablógyilkos Macsvánszki

Makszim egész csomó gyilkosságot hajtott végre a múltban s a rablásokna 1

nem volt számuk. Ekkor szerelték fel legalább a csendbiztos-legénységet revol-

verrel és hátultölt fegyverekkel. Jellemz, hogy egy csendbiztost fegyelmi alá

kellett venni, mert elmulasztotta kell idben üldözni a hírhedt rablót s így el

is szalasztotta azt. Ennél a bajnál, a mely elvégre anép körében talált tápanyagot,

jóval súlyosabb a következ jelentés, a mely egy volt megyei telekkönywezet-
nek visszaéléseirl, csalásairól és sikkasztásairól szólott. Ez a hírhedt Kalapsza-

féle ügy. Kalapsza József hivatalos állását és társadalmi tekintélyét fölhasználva,

tömérdek embert károsított meg. De általános szempontból a közgylésnek

ez a megjegyzése érdekel bennünket legjobban : „Nem titkolhatjuk el, hogy az

1867. évben létrejött új megyei szerkezet, a 18 éves gyászos abszolutizmus,

az egymást váltogató provizóriumok e sajátszer szüleménye, egyáltalában nem
lehetett olyan, mely a várakozásnak teljesen megfelelhetett volna. Zavart vi-

szonyok között sokkal különbözbb atomokból alakult, semhogy elegend eri

h mködésében a megkívántató egyöntetséget mutathatta volna fel. Folyto-

nosan küzdve közállapotaink és a saját rendetlenségével, tevékenységét egy-

részrl az átalakulás nehéz vajúdásai, másrészrl hazai törvényeink hiányosságai

zsibbasztották meg."
Bséges és valóban nagyszabású bírálat alá veszi ez alkalomból a várme-

gyei tisztikar az új polgári törvénykezési rendtartásnak végrehajthatását s

jelentékeny személyzetszaporítást kér és alapos tervezetet dolgoz ki az összes

i- fajta bajok orvoslására. A közgylés valamit azonnal tett a rend megterem-
tésére, jóváhagyván a bizottság által készített utasítást a hivatalos pénzek és

egyéb értékek pénztárszer kezelésére vonatkozólag.
Minden téren ugyanilyen szükség volt az egészen újból való rendezésre.

A vármegye forvosa a járási orvosokról készített részletes indítványt, a mit

a vármegye el is fogadott. Ezen a közgylésen csupa nagy ügyek gyltek össze.

ííevezetes és sok oldalról való megvilágításra volt szükség ,,a Szemz János úr

által az államnak adott 5000 forintnyi kölcsön"' ügyében s még inkább egy más
ügyben, hol avármegyetekintélye forgott koczkán:RádiMihály bajai ügyvéd elleni

bnügyben a vármegye döntését a törvényszék mellzte s ebbl komplikált

jogi kérdés támadt. A deczemberi közgylésen Koczik Pál harniadalispán ter-

jedelmes jelentést adott be, a melyben a maga ügyköre szempontjából részletezi

a vármegye áldatlan s lehetetlen állapotát, a melyekért a személyi és anyagi

felelsséget el nem vállalhatja, mert sem nem teremtette a meglev állapotokat.

sem módjában nincs rajtuk gyorsan változtatni. Ö volt a megyei törvényszék

elnöke s igazán szánalmasan primitív viszonyok között kellett az egyetlen

törvényszéknek Bácsország összes törvénykezési ügyeit elintézni. A várnn

elfogadta a harmadalispán panaszait s elhatározta, hogy itt a személyzetet

a kívánsághoz képest szaporítani kell, s ha ezt a kormány nem engedélyezi.

a felelsséget nem vállalja. A házi és letéti pénztárt is megvizsgálták s azt a

nagy jelentést, a melyet errl a bizottság beterjesztett, érdemes tanulmányozni,

hogy tiszta képünk legyen a vármegye bels vágyom viszonyairól.

Ugyanilyen állapotban voltak a külsk, vagyis a gazdasági viszonyok is. Gaz
<^*g_

aU

Az 1870-iki januári közgylésnek el kellett határoznia, hogy a Mosztonga pa-

takot, a mely az utóbbi években több község határát csaknem egészen elöntötte,

szabályozni fogja. Egyelre bizottságot küldtek ki a tervek elkészítésére. Az
országutak építése is megakadt. De most a közlekedési miniszter erélyesen sür-

gette, hogjT ismét fogjanak hozzá, még pedig minél elbb. Két párt volt, hogy
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melyik útvonal a BÜrgsebb ; az <
_ \ k az újvidék szegedi, a másik az apa-

iiu szegedi úl kiépítéséi kívánta. Szavazásra kerüli a dolog, s az elbbi ut

hívei gyztek, \ M ' -
í
berve már a júniusi közgylésre elké-

szüli és jóvá is hagyatott.

\ , ével fispán nélkül töltötte ;i vármegye mindennapi bajaival

nem csekólj erfes Ltéssel küzdve, Deozemberben az alispán örömmel jelentette,

j
.1 r;ili|i.\ ilágnak, hála istennek, vége van. [gaz, hogy nem a vármegye érdeme,

hanem gi Gedeon királyi biztosé, a kinek is a közgylés örömmel
elismerést. Sajnos, a közoktatásügy mizóriáil még nem szüntette

a kormány s az iskolatanács jelentésébl, a mely Innen beszámol az egészrl,

csak az derül ki, hogj a vármegye a maga ereje ím is bírja megcsinálni a köz

oktatásiig} reformálását, bár számtalan sok részletjavítási indítványoz, a mikéi

b \ ármegye el is fog

\ szi és téli eszések és havazások miatl mi rvíz a vármegye
ében tetemes kari okozott, öbecse határában a réti védtöltések be

szakadtak, Mohol és Petrovoszello közelében a Csík-ér megdagadt éi ren

ilet élóföldet borítotl el, a Mosztonga íb kiöntött s nem csekély kárl okozott.

Torzsa és Kuczura községek határa is jóformán mind víz alá került, A rend

kívüli sok es miatt az utak is annyira megrongálódtak, hogy ;i közlekedés

több helyen lehetetlenné vált s ez évben legalább kétszer olyan összegei kellett

fölvenni az utak kija mini más években.

Végre, 1871 június ll-én, fispánt kapott a vármegye.-A király Mártonffy
K Lrolyl nevezte ki Bács Bodrog vármegye fispánjává. A május l.viki közgj lé

n\ éljenzéssel fogadta a fispán bejelentéséi s rögtön meg is tartották

az installácziót. Egyúttal Pál Antal els alispánnak, a ki a fispáni széknek

több mint két évi üresedése alatt a megye kormányzói minségében tapintatos

rélyes mködési tanúsított : teljes elismeréssel mondott n közgylés
(könyvi köszönetet

.

A fispánt a kirendelt küldöttség vezette a terembe, hol a vármegyei

közönség lelkes éljenzéssel fogadta. A fispáni eskü leiétele után szép beszéddel

foglalt széket : „Mint szerény munkás, már évek óta napszámoskodtam e terem-

ben, monda — Óhajaim egybeolvadtak a megyei közönségével, fájdalmát

együtt éreztem át, osztoztam örömeiben, reményeiben és csalódásában. Mos

tehát, midim annak kormányai átvettem, nem hivatásom változik meg, csak

pem . . . .Midém meghajlok eldeim dics emléke eltt, a szabadelvséire

megnyugtatónak látom küieveztetésemet, mert míg eddig e fispáni székrl a

társadalmi álláshoz kötötl fényes név és az sök büszke czímere ragyogott vissza,

i\ polgári származású és állású személyemnek ilyetén kitüntetése által a

demokratikus elv üli diadalát ... A törvény felett rködni, ezt megtartani és

. által megtartatni, kend feladatom sarkpontja. Miért is a visszaélésekel

szigorúan üldözni, az elnyomott igazságot védeni, és a tisztviseli becsületei

minden szennyfolttól megrizni, elodázhatatlan kötelességemnek tekintem."

A vármegyei tisztikar nevében Lovászy Mihály fjegyz üdvözölte a fispáni

azzal a bels lelki melegséggel, a mely a vármegyéi ékesszavú, régóta köztiszte-

letben álló fiához fzte.

Ebbl a közgylésbl küldték ki azt a 90 tagú nagy bizo s i a mely

az 1870. XLII. t.-cz. 91. §-ban körvonalozott tervezet kidolgozásában részt vett.

Ez készítette el a vármegye jövbeli szervezetének tervét s már a szeptemberi

rendkívüli közgylésre be is terjesztette. A kiivetkez javaslatokból állott e

munkálat : 1. A vármegyének szolgabírói kerületekbe osztása. 2. A tiszti! a

a segéd-, kezel-és szolga-személyzet létszámáról, hatáskörérl, a munkafelosz-

tásról, a fizetésekrl és a napidíjak fokozatáról. 3. A választó-kerületek válasz-

tóinak névjegyzéke. 4. A legtöbb adót fizetk névsora. 5. A választó- és az al-

választó-kei iihtek megalakítása, 6. Az árvaszék megalakítása és az árvapénzek

pénztárszer kezelése. 7. Az árvaügyeknek a törvényszéktl való átvétele.

S. Az állandó választmány szervezete. 9. A vármegye költségvetésének tervezete

a jöv használatra.

Az új törvény s a javaslat szerint folyt le november 29-én az új vár-

megyei bizottság megalakulása. Az új bizottságot Mártonffy Károly fispán

deczember 28-ára hívta egybe. A fispán nagy beszéddel vezette be az új kor-

szakot : „Igaz ugyan monda — hogy mint minden emberi intézmény, úgy
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ez is még kétes kérdjel gyanánt áll az élet, a gyakorlal nagy próbája, az id
befolyása s a nemzeti érzület követelményei eltt. De másrészrl bizonyos az
is. hogy, ha a viszonyok a nagy kérdésre nem adnának kedvez feleletet, mégis
üdvözölnünk kellene azt a haladás szempontjából, mivel ez az utolsó lépcs a
rendi kiváltságok és az önkormányzat terére fölhktó népképviselet között...
Én úgy tekintem ez intézményt, mint a parlamentáris kormányzatnak termé-
szetszer folyományát, mint az L848. XVI. fc.-cz. ideiglenes intézkedésének
betetzését, szükségszer következményét és diadalát.""

A közgylés sokszoros éljenzéssel bizonyította, hogy egyetért az ékesszavú Ttzi

Eispánnal.

Ezután megtartották a tisztújítást. Pál Antal, a volt els alispán, lemondott
a tisztikar nevében s Kármán József bizottsági tag, a vármegye nevében mind
az alispánnak, mind a fispánnak bizalmat s eredményes mködésükért köszö-
iieict mondott. Azután megválasztották a kijelöl választmányt.

Alispánná Lovászy Mihályt választották meg 264 szavazattal. Ellenjelöltje

Pál Antal, a régi alispán volt, a ki 150 szavazatot kapott. Fjegyz lett Sándor
Béla, fügyész Mihelics János, árvaszéki elnök Zakó Péter, fpénztárnok Lati-

uovits János, fszámvev Mokry Lajos, szolgabírák : Rudics Sándor. Kézs-
márkv Béla. Horváth Kálmán, jSztrilics Mihály, Czvetkovics György, Paulovics
Izidor, Nagy József, Móricz László, Rudics Mihály, Gombos Béla és Matkovics
Lajos. Megalakították a 60 tagú állandó választmányt is és a többi állást is leg-

nagyobbrészt új emberekkel töltötték be.

A következ évi tavaszi közgylésen intézkedett a vármegye a községek
rendezésére vonatkozólag. Részletes utasítást, illetve rendeletet bocsátott ki a

ezésre, a melyben pontosan meg van állapítva a végrehajtás módja, s a

községi közigazgatásra vonatkozó általános szabályrendelet.

Az állandó választmány különben az egész közigazgatást reorganizálta, s

a vármegyei közgylésekrl is dolgozott ki új szabályrendeletet, a mit a köz-

gylés el is fogadott. A következ gylésen a jegyzk nyugdíjügyeit is rendezték
selédtartást is szabályrendelebe foglalták.

A tavasz ismét rengeteg árvizet hozott, úgy hogy végre intézkedni kellett 1872-iki árvíz

és pedjg sürgsen és géglegesea az árvízveszedelemrl. Több mint 200.000 hold
föld állott víz alatt s lett egész éven át mívelhetetlen. A vármegye részletes javas-

latot fogadott el az árvízvédelemre nézve s az érdekelt községeket négy cso-

ba osztva, mindenik csoporthoz külön bizottságot küldött ki, hogy ezek

megállapítsák, mit kell tenni s a költségeket milyen kulcs szerint kell az érde-

keltektl beszerezni.

A király ez évben körutat tartván az ország déli részében. Bács-Bodrogba
való ellátogatását is kilátásba helyezte. A vármegye nagy örömmel vette e hírt

s elhatározta, hogy a legnagyobb fénynyel s lelkesedéssel fogadja a felséget.

József fkerezeg, a honvédség fparancsnoka, április 22-én a közgylés napján
épen Zomborban volt szemleútján s a vármegye közgylése nagy küldöttséggel

fejezte ki eltte az egész uralkodócsalád iránt érzett hódolatát. A királyt azonban
júniusban gyász érte, anyja, Zsófia fherczegn elhunytával s az útja ez alkalom-
mal elmaradt. A vármegye közönsége hódoló fölirattal vett részt a felség gyá-
szában.

Az új országgylést szeptember 1-ére hívta egybe a király s a nyarat ismét

a képviselválasztás izgalmai foglalták le.

A nyáron a kormány látván, hogy a vármegye valóságos sziszifuszi munkát a váj

a vízlecsapolással, a melylyel képtelen sikeresen megbirkózni, elhatározta,

hogy kezébe veszi a dolgot és a Jegricska-iele vízfolyást, különösen a torkolatát,

társulati úton, de saját felügyelete és vezetése mellett szabályozza. A társu-

latot meg is alakították, s ebbe az érdekelt községek is beléptek.

Az szi közgylésen az állandó választmány több fontos, de kisebb körre

vonatkozó javaslatot adott s 108 község elkészült a saját számukra részletesen

kidolgozott szabályrendelettel. Ilyenformán a vármegyének < gesz esztendejét

lefoglalta az új közigazgatási rend megalapozása és keresztülvitele.

Nagy munka volt a vármegyei árvatárak nyilvánosítása, a mit az erre kül-

dött bizottság 1883. év elejére végrehajtott és az adóhivataloktól átvett vagyon-
ról igen nagy gonddal és fáradsággal készített kimutatását át is adta a márczius-

ban tartott közgylésnek.
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A vármegye
két részre osztó
sának terve.

Kormányválság is \>>lt ekkor; gróf Lónyaj Menyhért lemondása után

ef alakított új kabinetet, ^vármegyét nem érintette közelrl b dolog,

de bizalmának kifejezést adott az új kormánynyal szemben is.

\ közgazdaságnak több ágára terjedt ki a vármegye figyelme s az állandó

választmány srn készített javaslatokat a mez egyes ágainak rendé

Slost -i halászati jog gyakorlásáról készített szabályrendeletet, ezzel az

okszer hall i 3 halkereskedést akarván föüendítoni, Szintén az állandó

bmánj dolgozta ki a róvrendri szabályzatot is és azonkh ül igen sok kisebb

ttot Ezentúl sok ügyiratot adott a vármegyének a községi költ

vetések tárgyalása is Elkészítették az ipartörvénj részletezését Bzabályrende

let ni a igákra ^ onat kozólag
.Imm nevezetes eseménj volt a bánsági határrvidék és a titeb' zászlóalj

i minek következtében ez az utóbbi rész Bács Bodrog vármegyéhez
itoltatott. A/, ügynevezett Sajkás-kerület volt ez, a melyet 1764 ben

szakítottak el a v. >] \ vármegye az augusztus 18 iki közgylésén ikta ta

be az újonnan visszakapott kerületet s ekkor fogadta ket üdvözlettel a kebelébe,

A fispán i'.i"\ beszédben körvonaioztá a kérdés történetét és a politikai jog-

viszonylatot, a mely ezzel a Sajkás-kerület népére vonatkozólag eláll. Végre

szívélyesen üdvözölte ket, azt kívánván, bgj az az egészséges er, melylyel

általuk <• vármegye izmosodik, váljék a közös fejldés állandó forrásává. Sztoj-

kovios Péter szerb nyelven üdvözölte a bizottság kebelében a Sajkás-kerülel

képviselit, a kik most már a polgári alkotmánynak ugyanolyan jogaival s köte

eivel vannak felruházva, mini az egész ország lakossága. A vármegye való

ban örömmel fogadta az új kerületet a a bekebelezés kedvéért tartott rendkívüü
közgylésen mindjárt meg is bt bte a zükséges intézkedéseket a valóságos szerve-

zésre: a közigazgatási koniuiny/.-ii átvételére, az új képviselválasztó kerület

megalakítására, új megyebizottsági tagok választására stb.

\/ új Sajkás-kerület eleinte nem hozott örömet, mert nagyobbszer nép-

mozgalom támadt, a mely a szerb nemzetiségi törekvéseket akarta eltérbe
emelni \ nagybecskereki hírhedt szerb programmot akarták Titelen szeptember
i én proklamálni s egyúttal szerb képvisel jelölését s megválasztását kier-

szakolni. A " pán nem engedte meg a népgylés megtartását s erélyesen vágta

útját a nemzetiségi izgatásoknak, a mit a vármegye közgylése elismeréssel vett

t udomásul.
A nyár végén meglátogatta a vármegyét a kolera s körülbelül hetven köz-

iihöngöíl A járvány természetesen elssorban a legszegényebb ncp-

iialta megj a mely testileg is gyengébben van táplálva s a tisztaság is

gyarló állapotban van nála. Voltak esétekí hogy egy-egy házban mindenki meg
halt. sot egész utczák lakosságát elseperte az utolsó lélekig. Négy hónapig tartott

a járvány s bár minden lehet óvóiiitézkedésí mertettek, mégis úgy látszott,

mintha tétlenül s tehetetlenül állanának szemben vele. Legiszonyúbban pusztí-

tott Kula, Zenta, Parabuty és Kernyája községekben, a hol irtózatos módon hul-

lott a néj. s ,i m. I\ úgy meg is ijedt, hogy a vármegye minden részébe menekült,

magával hurczolván a kórság csíráit. A kolera utolsó idszakában váltóláz és

hágj máz is lépett föl, még pedig nagy mértékben s a kolerával versenyt szedte

áldozatait Egész szig tartott a járvány, de mikor szeptemberben beállottak a
hvös éjtszakák és ers eszések jöttek, de a járvány szinte egy csapásra elmúlt

s a kolerával együtt a váltóláz és hagymáz is.

A vármegye kulturális állapotára élénk világot vet. hogy a közoktatásügyi
miniszter leiratát, hogy a vármegye segítse el a területén a kulturális egyletek

alakulását, nagy rokonszenvvel fogadták s elismerték, hogy bizony a vármegye
területén eddig jóformán semmi jele az efféle hajlamnak, bár óhajtandó volna,

hogy „feltalá Iható legyen. " Egyelre azonban megelégedtek azzal, hogy a miniszter
leiratát kiadták a szolgabíróknak s aztán részletesebben foglalkoztak a faiskolák
felállításának szabályzatával.

A királyt deczemberben ismét üdvözölték trónraléptének huszonötödik
évfordulóján.

A vármegye területi épségét ers veszély fenyegette; a kormány a vár-
-megyék területének rendezésérl szóló javaslatot terjesztett az országgylés elé

s ebben Bács-Bodrog vármegye két felé osztását javasolja. Ezt a javaslatot a vár-
megye minden része s a lakosság minden rétege nagy megütközéssel fogadta s az
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1880 január 15-éne miatt tartotl rendkívüli közgylés sietett feliratilag tiltakozni

a terv ellen. A megütközés annál nagyobb volt, mert a kormánj még csal

sem kérdezte elre a törvényhatóságokat. A tiltakozásban els pont az önkor
mányzat jogának megsértése volt, amelyre még ilyen eset nem volt alkotmányo
kormányzás alatt. „Nem esett volna nehezen a szétdarabolás. — mondja a Éöl

irat, — ha azt politikai magasabb szempontok, vagy a közadminisztrácziói s a

pénzügyi elnyök szükségessé tennék. De mindennek épen az ellenkezje éli.

A kormány a helyi viszonyokat nem ismerte föl helyesen, nem látta be, hogy az
összes természetes életfeltételek egy kompakt egésszé tették az egyesült vár-
megyét sa többszázados együttélés valóságban is azzá forrasztotta. A vármegy
a kormány tervét a geográfia elleni bnnek, adminisztráczionális tekintetbe)

szükségtelennek, pénzügyi szempontból czélszerütlennek s fleg pedig a mindet
más érdek fölé helyezend magyar nemzeti szempontból, a magyar államií

nézve veszélyesnek tartja. Hajdan a két megye csakugyan külön is élt. de épéi

ezek a bels s valóságos szükségbl támadt törvények egyesítették ket annyira,
hogy az si határokat már csak a legbehatóbb történelmi kutatás tudná földerí-

teni. A mit seink már századokkal ezeltt fölismertek, a mi mindenkinek els
pillanatra szemébe tnik, ha a térképre egy pillantást vet. ez kerülte ki a kor-
mány figyelmét. . . mert csak arra gondolt, hogy e vármegye területe nagy
s ezért egy központból a közigazgatás menete nem ellenrizheti)." A vármegye
élesen bírálja ezt az okoskodást és felfogást, s kimutatja, hogy Bács-Bodrog vár-
megye közigazgatása sokkal jobb, mint számtalan kisebb vármegyéé. De minden-
nél fontosabb a politikai szempont. Igaz, hogy eddig a vármegyében azok a poli-

tikai nemzetiségi izgatások, a melyek az ország minden nemzetiséglakta vidékén
feltntek, nem kaptak eleven talajra : de ennek épen az az oka, hogy a vármegye
alsó és fels része egy testet képez, míg ha külön lesznek választva, a déli rész

túlnyomóan nemzetiségi lakosságát már nem ellensúlyozza a központi kormány-
zatban, a törvényhatóságban a magyarság valóságos ereje." A vármegye szét-

választása csakugyan el is maradt s ebben nagy része van az országgylési helyzet
alakulásán kívül a vármegye bölcs, erélyes és méltóságos föllépésének is.

A vármegye közoktatásügye a kiegyezés óta rohamos feljdésnek indult.

Az utóbbi öt év alatt a tanítók száma 139-el, a tantermeké 156-al szaporodót'
s a tankötelesek száma a lakosságank tizennyolcz és fél százalékát tette, a mi
örvendetes dolog, mikor Pest-Pilis-Solt vármegyében csak 16% volt. Érdekes és

megfigyelni való, hogy a tankötelesek közül valóban iskolába járt : a magyar
anyanyelvek 11%-a, a németek 15%-a, a szerbek 8%-a, a bunyevácz, sokaczok
5%-a, a tótok 12%-a s akisoroszok 11%-a. A tankötelesek 35%-a nem járt ekkor
iskolába, a minek az az oka, hogy a kényszer-iskoláztatásra vonatkozó rendelete;
az illet közegek nem hajtják végre. Mindamellett is az utolsó öt év alatt oh a

örvendetes volta fejldés, hogy azt az elbbi idkkel össze sem lehet hasonlítani.

A vármegye ügyei is kezdettek jobban haladni. A fispán a deczemberi köz-
gylésen visszapillantva a vármegyei bizottság három éves mködésére, a bizott-

ságnak mködésével meg volt elégedve s a vármegye tisztikarát megdicsérte.
A vármegyei bizottságnak ez év végén 135 tagját sorsolták ki s ezek helyett újaka'
választottak. Az állandó választmányt is lijjáalakították.

A vármegye közönsége örömmel vett tudomást arról, hogy az országgylé-
sen az eddig egymással merev ellentétben álló pártok egyesültek s ennek követ-
kezményeképen új kormány alakult. A fispán az 1875 márczius 18-án tartót

közgylésen megnyitó beszédében ünnepelte a kormányt, de különösen
a királyt, a ki alkotmányos érzületének és bölcs tapintatának fényes tanújeleit

adta. A közgylés jegyzkönyvbe iktatta a fúzió fölötti örömét s feliratilag

üdvözölte a kormányt.
Az országgylési választások az sz elején folytak le.

1876 tavaszán ismét rendkívül nagy árvíz volt. A tavasz nieg^ílta eltt
s egész tavaszon át a folyók emberemlékezet óta nem ismert magasságra dagad-
tak s a gátakat sok helyen túlntték. Sok ezer család keresményét, vagyonát és

jóllótét temették el. A vármegyében kilencz szolgabírói járás volt kisebb-
nagyobb mértékben víz alatt s csak négy járás menekült meg az árvíztl, de itt

is valóságos ostromállapotban élt a nép hónapokon át az óvóintézkedések
miatt. Az emberi er gyönge volt az elem hatalmával szemben. Az alispán veze-
tése alatt az egész szolgabírói kar s a mérnökök éjjel-nappal talpon állottak. Az

ügy.

A köziga
Lása.
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mikoi B jevánál megtörtént az els beszaka
v • mindent megtett utólag, hogj az ínséges családokon segítsen.

Deák Fi ^anebben az idben hall meg Mondhatjuk,! 5 1

len \ iszolta meg jobban, mini Báot Bodrog „a haza Leghbb
vj ; Jegyzkönyvbe iktatták emlékéi s arczképél

ék.

énj életbeléptetése ismét lényegében átalakította

.1 vármegj pzödéssel Fogadták, hogj e vakorlati

íz önkormányzal további fennmaradása és fejldése

Mártonffj Károly fispáni akirálj augusztus lÖ-ón kell legfelsbb elhatá-

val a fispáni állástól saját kérelmére fölmeri non Dezst
te K i

.

Mártonffy búcsúzó levelében jellemzését adta fispáni szerepének :

i\ és munkás életembl egészen váratlanul levek kiszólítva, és a

iáit fispáni szék elfoglalására egyedül azon tekintet bírt reá, hogj a

óságnak akkui- küszöbön lev új zervezésével szemben a megyében
nem akadt férfiú, a ki az akkori pártviszonyok között ezen kényes feladatra

Ikozotl volna. Bála Istennek, ma már nincs meg többé ez a kényszerhelyzet.

És miután a megyében a politikai viszonyok legközelebb, Láthatólag és l

lanba megváltoztak, részemrl idszernek találtam a fispáni állás

dó felmentésemet kérelmezni. Tevém ezt annál nagyobb készséggel, meri
tapasztalataim arról gyztek meg, hogy az alkotmányosan és szabadelvén

kormányozott Magyarországon a polgári születés meztelenségéi egj magasabb
hivatalban csak a nekem osztályrészül nem jutott nagy vagyon képes betakarni.

ránl a tekintetes bizottság köszönetemel annyiszor bapae tall

kegyes jóakaratáért. . . én arra vágyom, hogy a mennyiben a legközelebbi jöv
nem fog napirendre térni a megyei önkormányzat felett, napszámosi helyem
tek. b ebeiében újra visszakapjam." Csupor Gyula bizottsági tag Lelkes,

meleghangú beszéde után a gylés elhatározta, h I [hatottság-

gal vesz búcsúi volt f ól, eredménydús mködését jegyzkönyvbe ikta-

tott köszönettel honorálja serrl rögtön küldöttség útján értesíti.

Mindamellett az új fispáni nagy örömmel verték, mert benne remélték

azl az erélyi a vezett, a ki irgalom és kímélet nélkül fogja végrehajtani az

eddig csak külsleg fölállított reform l m Dezs pedig, a tavaszi árvíz-

Leiem idején kirendel; vaskez kormánybiztos, ilyennek ígérkezett

Küldöttség ment a fispánért, a ki megjelenvén, felszólította a közönséget,

löt1 az esküt letennék, kísérjék el t a helybeli r. kath. és gör. kel. tem-
plomokban lev istentiszteletre, az Isten segélyét kérni. Ezt elvégezvén.visszatértek

u n Dezs letette a fispáni esküt, majd székfoglaló beszédet tartott, a

melyben a maga részérl munkát ígért és ugyanazt kéri a vármegye bizottságai-

tól s tisztikarától is. Lovászy Mihály alispán üdvözölte t a vármegye nevében
nagy szeretettel és bizalommal. Az installáló közgylésnek még egy pontja volt,

a tavaszi nagy árvíz alkalmával többen kitüntették magukat önfeláldozó buzgó-

ságukkal, az emberélet és vagyon megmentésében. Ezeknek királyi kitnt
hozott az új fispán. Amon József apatini keresked a koronás arany érdemkeresz-
tet : Hegyesi Ferencz bezdáni bíró. I> la Yedella Antal és Bauer Károly palánkai,

Eppert József apatini kereskedk arany érdemkeresztet ; Eberling János kolluthi

bíró ezüst érdemkeresztet kaptak, többen pedig a vármegyei tisztikarból s

legfelsbb elismerést.

Gromon Dezs be is váltotta a hozzáfzött reményeket. A hivatali és társa-

dalmi téren egyaránt éreztette befolyását. Zombor város közgylési termében
bek túlnyomó többségben levén, megpróbálták a szerb nyelvet és nemzeti-

ségi érdekeket eltérbe hozni, de a fispán nagy ervel fékezte meg ezeket az

államellenes törekvéseket s a legels tisztújításon már túlsúlyra emelkedett
alatta a magyarság s azóta egyre ersbödik. A vármegyénél nem voltak nemzeti-

ségi bajok, de elég tennivaló volt. A nagy restancziákat hamarosan ledolgozták

s az új közigazgatási rend az utolsó pontig szépen keresztül ment. Ennél a hiva-

tali sikernél még fontosabb volt. hogy Gromon nem maradt meg hivatalnoknak,

hanem minden téren egyforma buzgósággal vitte a vezet szerepét. Az idejében

indult meg az az áramlat, a mely néhány évtized alatt egészen átalakította a

vármegye közgazdasági viszonyait. Fontos, hogy a vármegye útvonalainak épí-
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bésél óhajtotta keresztül a közgyléseken, a kormán;; oál és kezdte meg a \

ságban is. bár a teljes felépítés utódjára maradi

.

1877 deczemberi közgylésen roll a tisztújítás, a mely a vezet szerep 1877-iu tiast

hivatalokban kevés változási hozott. Alispánná egyhangúlag Lovászy Mihályt, '""''"

Ejegyzvé Sándor Bélát, árvaszéki elnökké /.
I ó I' b( rt, fpénztárnokká Latino-

vits Nep. Jánost választották, mindannyiukal egyhangúlag. Fszámvev letl

Szalay Károly, fügyész Mihelics János, szolgabirák : Dregárj Péter, Kézsmárkj
Béla, Alföldy József, Latinovits Gyula, Schikk Mátyás. Császár Péter, Nagy
József. Elemin György dr., Matkovics Lajos. Gombos Béla, Nikölits Szvetiszlá's

és Ráics Miklós. Újjáalakították a bizottságokat is, így a hatvan tagú állandó
választmányt is.

1878 januári rendkívüli közgylés legfontosabb pontja az volt, hogj a

fispán indítványozta, hogy alakítsák meg a tisztviseli nyugdíjintézetet s találja

módját, hogy teremtsen alapot erre a czélra. Egyszersmind o a maga részérl
5000 frtot ád ez alap megteremtésére els adományul. A közgylés lelkesed

tette magáévá a fispán indítványát, az ajándékot megköszönte és bizotts

küldött ki. hogy az minél elbb tegyen jelentést, hogyan lehetne az alapot meg-
teremteni.

Az országgylést a király november 17-re hívta egybe s megindultak és Fél
j

egész nyáron folytak a képviselválasztási elkészületek. X >i zombori
magyar párt" megalakult s mindenütt eltérbe lépet t a magyar és a szerb fölt'

a pártalakításnál. Az augusztus 5-én lefolyt választásokon az almási kerületben

ifj. báró Rudics József, a rigyiczaiban ifj. Latinovi s János, az apatiniban
Scbmausz Endre, a hódságiban Rónai István, a kulpiniban Dimitrievics Milos, az

újverbásziban Kármán Lajos, a kernvájaiban Kamjonkai Szemz Gyula, az ókani-

zsaiban Zakó Sándor, az óbecseiben Popovics Vazul, a tovarisovaiban Funták
Sándor szabadelveket. Szabadkán Mukics Ern és Varga Károly függet-

lenségieket. Baján Latinovits Gábor szabadelvt, Zentán Lónyay Menyhért
szabadelvt és Zomborban Maximovics Miklós nemzetiségit választották

meg országgylési képviselnek. Egy-két választást kivéve, nem volt na-

gyobb hanv.
Augusztus 29-én meghalt Lovászy Mihály, a -vármegye alispánja, hosszú Al1

;

betegség után. A vármegye közönsége nagy részvéttel kísérte ki utolsó útjára az

els polgár-alispánt, a nemes szívjóság embert, a kihez szeretettel fzdtek a

vármegye bizottsági tagjai. Helyette Sándor Béla fjegyz lett az alispán-helyet-

tes, különben a Lovászy betegsége alatt már o intézte az összes ügyeket s elnökölt

a nyári közgylésen is. A szeptemberi gylés meg is választotta t alispánjával.

ezzel a fiatal, nagytehetség ember a közigazgatás lépcsin följutott a legmaga-

sabb fokra, a melyet a vármegye közönsége jóvoltából elérhetett.

Nagy és heves vita volt e közgylésen a boszniai okkupáczió alkalmából

rendezett katonai mozgósítás kérdésén. Ez a vármegyét igen közelrl érdekelte.

Nemcsak hogy fiait elvitték, de a szállításokra igen nagy ert vontak el. 2000

kocsit, ugyanannyi emberrel és 4000 lóval. Ezek részint önkéntes vállalkozással,

részint hivatalos kirendeléssel voltak megkaphatok, de a kényszerhelyzettel szem-

ben nem volt mást mit tenni, mint végrehajtani a fuvarkirendelési rendeletet.

Mártonffy biz. tag kikelt ez ellen az eljárás ellen, mely törvénybe ütköz s a vár-

megyében valóságos hadisarczot vett be. 400—1000 fit terhet róva egyes pol-

gárokra, azonkívül nem is számítva, hogy a nagy munkaidben különösen

messzemen kárt okozott ennyi rengeteg ernek kivonása a vármegyébl. Pál

Antal. Vujevies Zakár. Latinovits Vineze adtak még kifejezést a megyei közönség

elkeseredett hangulatának. A fispán erélyesen védte meg a kormányt, a mely a

háborútól kényszerítve tette, a mit kellett tennie, szavazásra bocsátotta a kérdés

és az ellenzék kisebbségben maradt. A boszniai katonák itthon maradt család-

tagjainak segítésére társadalmi és hivatalos úton rendeztek sikeres gyjtést.

A vármegyei gazdasági egyesület iránt ekkor ébredt föl elször az igazi

érdekldés. Az egyesület ugyan már bizenöt éve állott fenn, de alig volt valós

mködése, sikerekre meg épen nem tekinthetett vissza, s különösen az utóbbi

idkben teljes közömbösséggel viseltettek vele szemben a vármegyei birtokosok,

Gromon Dezs és Sándor Béla érdeme, hogy az egyesület talpra állott

Vilmos titkár részletes programmot dolgozott ki az egyesület teendirl, kívánta

a szakosztálvok megalakítását s hírlapi akcziót indított az egvesület érdek

A lioszniai

okkupáczió.
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.fia valóban megindull az érdekldés, az egyesület tulajdonképen most alakult

meg valósaggal, .1 minek foka volt, hogj b ea dák maguk fölfedezték érthetetlen

elmaradottságukat minden téren a mezgazdaságban Különösen a nép si mó Ion

.. Ite földjét, a melj többé aem bírta ilyenformán meghozni
azt ajövedelmet, a mire a fejlettebb igényekkel szüksége volt a Lakosságnak,

\ irvénj által kijelölt gazdasági oktatásnak nyoma sem volt, a községi faiskolák

.1 nevüket sem 1
' meg s a nép mit sem tanult, hogy az aránylagos polg Lri

mveltségei megszerezhesse a kivált, bgj a keresel kielégít fokozására tudott

volna törekedni S ii jyesúlel egj évtized múlva gyakorlati példákkal

ébresztette fel a nép tudásvágyai - két évtized alatt átalakította a Bácska egész

mez t, de addig még sok harcznak s ers munkának kellett nekifeküd-

nie, í I or történi inr» az a nevezetes közgylés, a mely újjáalakította a

vármegyei gazdasági kört. Elnökké Gromon Dezsi választotta, a ki nagy erélj

lyel fogotl az újonnan körvonalozott programm megvalósításához Különben
mos indult meg a gazdasági fejldés. Júniusban a gazda kongri

Szék ron kikiáltotta a „agrárius mozgalom" megindítá
I fjabb szervezésre és rendezésre volt szükség a községi közigazgatás terén is.

A vármegye L878 deczember 17-én tartott közgylésében részletesen ki is dol-

gozta az új rendszert. Ugyanakkor a vármegyei közutak javítására is nagyfon
határozatol hoztak. E szerint a megye elhatározta, hogy a közmunka-

tartozás helyet 10%-nyi adói vei ki a lakosságra a ebbl meg-
az összes utakat. Valóban ideje is volt már,

A tavaszi rettenetes árvíz, a melj Szegedet rommá tattá, mélyen megren
dítette a vármegye népét, hiszen sidk óta is félhetett hasonló katasztrófától,

11 elkerülte még a fenyeget Tiszaparton is : nagy gyjtési
indított a szegedi árvízkárosultak fölsegélyezésére,

Az áprilisi közgylés meleg lelkesedéssel emlékezett meg a királyi párnak
ezüstlakodalmáról s feliratban hódoltak a felséges pár eltt. Májusban József

fherczeg a vármegyében katonai szemleútat tett s ez alkalommal a legnagyobb
lelkesedéssel ünnepelték s különösen Zomborban fényes fogadtatásban részesült.

Baynald Lajos kalocsai érsek júliusban kapta meg a bíbornoki czímet s a vár-

megye ez alkalommal l is melegen üdvözölte.
\z ip.iraiiapo- \ jazdasági érdekldés, amint megindult, gyorsan átcsapott a mezgazda-

ól az iparra is. Ks ekkor fedezte föl a vármegye népe, hogy ezen a téren is

mennyire hátra van maradva. A bajai ipartano lá1 kivéve, a vármegyében iparos-

tanulók sehol sem részesültek oktatásban. Ks az az egy is magánember
s 1879-ben 25 tanulóval élt. fis Baján a lak ;nak L8 -21%-a élt iparból, Ojvi
.l.krn 14-31%, Apatinban 1212%, Zomborban 10-08% és Szabadkán 6-37%.
Természetesen csak kisipar volt és az is kezdetleges állapotban, annyira, hogy a
budapesti iparos-kongresszuson a zombori 890 iparos közül egy sem jelent meg,
- a székesfehérvári kiállításon, mely szintén országos jelleg volt, egy kiállító

jelent meg. Ekkor tervezgették még csak, hogj az ipartársulatol megalakítják
osok ebben is megelzték a magyarokat, mert k mán' júliusba

zászlószentelés] ünnepélyt is rendeztek az ipartársulatukban.
vasutak. A vasúi tervek is ekkor voltak virágjukban. Nevezetes emlék a vármegyé-

nek a következ határozata, a melylyel anagy, országos, st világkereskedelmi
szempontoknak alárendelte a vármegyei érdekeket s lemondott arról, hogy Zom-
bornál menjen a pozsony—zimonyi vasútvonal : ..A megye közönsége, azonnézet-
bl kiindulva, hogy a világpályáknál, minnek a pest— zimonyi is Ígérkezik,
: ' kicsinye - helyi érdekeknek háttérbe kell szorulniok s az ez érdemben
emelt hangoknak el kell némulniok : határozatilag kimondja a megye közönsége,
hogy legjobb meggyzdése szerint országos iparunk, kereskedelmünk és nemzeti
vagyonosodásunk érdekei a pest- -zimonyi vasútvonalnak a Duna balpartján,
Budapesttl kiindulva Újvidék érintésével leend mielbbi kiépít tetésél köve-
telik ^s e nézetéi a kormányhoz és a képviselházhoz intézend indokolt felter-

jesztésben kifejezi."
Vál

é£iníT
ház ' ' Elhatározták még a múlt évi téli közgylésen a vármegye székházának körül-

belül 300,1 frt költséggel való újjáépítését s ez évben meg is kötötték rá a szer-

zdéseket. A deczemberi közgylés még hevesen tárgyalta az ügyet, a melynek
meg volt az ers ellenzéke is, de a közgj ülés döntött s a minisztérium jóváhagyta.
így Pártos Gyula tervez építész építette föl a vármegyeházat több évi munkáival.
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A trónörököd

Útépítés.

1880 elején élénken foglalkoztatta a vármegye közönségét is a vármegye
székhelyén, Zomborban alapítandó színház ügye. A vegyesajkú Zombor önérzettel
tekinthet vissza rá, hogy csak kevés város elzte meg az állandó színház építésé-
ben. A minisztérium rendeletben engedte meg, hogy 40.000 forint értéknek meg-
felelen 800 részvény bocsáttassák ki, 50 forintjával. 1879 augusztusban kibocsá-
tott részvények közül 640 darab 1880 .januárig elkelt és a többiért ekkor a város
vállalt biztosítást. Ezzel biztosítva volt a színház sorsa. Zombor állást foglalt

a pest—zimonyi vasútkérdésben is és elhatározta, hogy ha a vasútat Zombor
érintésével építik meg, 100.000 forintot, továbbá a pályaudvar és a vasútvonal
területét ajánlják fel, a mennyiben az a város tulajdanából esik ki. Baja is ugyan-
ezt a tekintélyes összeget ajánlotta fel s Újvidék pedig mintegy 80.000 forintot.

Az április 6-án tartott vármegyei közgylésen a fispán legelször is a trón-
örökös eljegyzésérl emlékezett meg. Jellemz az az öröm, a mely az egész
országot áthatotta ekkor. A fispán beszéde híven jelzi ezt : „Riadalmas örömmel
fogadták a magyar szent korona összes népei azt a kellemes hírt, — monda, —
hogy Fönséges trónörökösünk a belga király leányával, Stefánia herczegnvel
jegyet váltott. Midn fejedelmi erényekben ragyogó Apostoli királyunknak fia

a magyar föld legdicsbb sarjának, feledhetetlen József Nádorunknak családjában
találta meg szíve szerelmes választottját : kétszeresen van oka nemzetünknek
kezességet látni a fönséges frigyben arra nézve, hogy Szent-István koronájának
népei között az eddigi példaszer jó viszonyt új történelmi kapcsok fogják szoro-

sabbra fzni." A vármegyei közgylés lelkes örömmel küldött hódoló föliratot

a királyhoz és a trónörököshöz.

A rendes folyóügyek közül nevezetes a mérnöki hivatal új költségvetése

a vármegyei utak rendes költségeire és új építkezésekre. A vármegye útjai még
mindig siralmas állapotban voltak és vármegyeszerte hangzott a panasz, hogy
a bség földjén ott fúl a saját portáján a gazda a termésében, a melyet nem lehet

szállítania. Zombor, a székhely maga is, oly páratlan rossz közlekedési viszonyok
között tengdött, bog}1, a miatt sem ipar, sem kereskedelem, sem kultúra nem
fejldhetett, st bterm években is általános inség ütött ki. Most végre a vár-

megye erteljesebb módon igyekezett segíteni e bajokon és ez évben 307.327 korona
fösszeget irányzott el a „kula—cservenkai'', „gombos—bogojevai", „zombor

—

apatini'' utakra, a „palánkai töltés", a „kulaiút" fokozatos kiépítésére és több
kisebb útvonal megépítésére.Ezentúl évrl-évre fokozatosanhaladtak az útépítéssel.

A vármegye gazdasági életében különben ez idben igen kedvez mozzanat
történt. A vármegye székhelyén építend kereskedelmi iskola, az Adán alapí-

tandó földmívesiskola egyre jobban érdekelte a vármegye közönségét. Több
kisebb-nagyobb ipari vállalat keletkezett, a hódság—verbászi lecsapoló csatorna

mélyítését és bvítését megkezdették, Zomborban „Iparegylet" alakult s az

ipariskolák szervezetét és fölállítását megyeszerte tárgyalták.

A közoktatásügy terén is mindenfelé jelentékeny lépéseket tett a vármegye
közönsége, elssorban Zombor város az elemi iskoláztatás rendezésének meg-
kezdésével.

A június 30-án tartott közgylés fbb pontjai közül a vármegyei árvaház
ügye érdemel figyelmet. A vármegye már régebben elhatározta, hogy a fegyelmi

úton kiszabandó bírságokat ennek a czéljaira fogja fordítani ; most az alap gyor-

sabb növelésére azt határozták, hogy a rendeltetés nélküli pénzeket ide fordítják

s a közjótékonyságot hívják föl ; azonkívül a vármegye tulajdonában lev,
mintegy karminczezer forintnyi temesi földtekermentesítési kötvénynek a kamat-
ját is az árvaház javára adják. Végül tárgysorsjátékot rendeznek tízezer forint

nyereménynyel s ötvenezer forint érték sorsjegygyei.

A gazdasági egyesület is derék tevékenységet kezdett és több versenyt és

kiállítást tartott. Sajnos, az egyesület még mindig igen gyönge volt nagyobb
hatású munkásságra, pedig éget szükség lett volna rá, fleg a rendkívül lehanyat-

lott lótenyésztés újra fölélesztésénél.

Július elején gróf Szapáry Gyula pénzügyminiszter a vármegyéb?n járt a

rizs- és indigótermelési kísérletek megtekintésére. Türr tábornok kísérte ; a Ferencz-

csatornáh Zomborból jverbászra hajózott. Kulán óriási tömeg várta és üdvö-

zölte. A verbászi öntözési telep már ekkor igen szép sikerrel rnüködön.
Augusztus 16-án és 18-án Zombor város a vármegye közönségével együtt A kg

fényesen ünnepelte a királynak ötvenedik születése napját. 16-án tartotta a vár-
(

napja.

Vármegyei
ügyek.
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megye az alkalomból rendkívüli közgylését, a melyen .1 fispán s az alispán tar-

tottak nagyszabású szónoklatokat. Sándor Béla alispán kitnen jellemezte a

varrni 1 dinasztikus felfogásai a következ szavaival: „Ha nem
rném is a múltból megyénknek azon közmondásos hódolatkészségébl ered

- okását, hogy koronái királyunk iránti törhetetlen hségének nyilvánítására

minden alkalmai örömmel megragadott : ügj vagyok meggyzdve, hogy ellenére

u nnék a minden oldalról zajosan nyilatkozó közhangulatnak, ha ezen ritka öröm

ünnepen, megyénk közönségének átérzeti üdvkivánatáit a a Fölséges királyi Eáz
általános boldogságáért, dics virágzásáért, Urunk, királyunk hosszú letéérl

égbeszálló fohászait nyilvánosan nem tolmácsolnék."

Hogj mennyire igaza voll az ah' pánnak megmutatta a nagyközönség
1-. Nem elégedtek meg a hódoló Föliratokkal, a melyekel a vármegye s a

városok közgyléseibl küldöttek a felségnek, hanem nagymérték jubiláris

ünnepekéi rendeztek mindenfelé. Legnagyobbszabású voll a Zombor városáé,

a mely „fényesen megezáfolta azl a balvéleményt, mini az egykorú krónikás

írja, hogj vidéki városokban nem lehet közönségesnél kiválóbb iinnepélyl n n

de/ni. A Felséges kárálj születése félszázados évfordulójának elestéjén olyan

volt Zombor minden utczája, mini egj darab, kihasítva a csillagos égboltból."

Az egész Lakosság az ntezán voll 8 gyönyörködött a szemkápráztató ragyogás-

ban. Másnap reggel zene ébresztette föl a városi és az egész nap ünnepségekkel

\ uh tele. Délben fogadta a fispán a hivatalok tisztelgéséi a király nevében, két

órakor díszebéd volt, este kilenczkor 217 teriiékes bankett. A vármegye többi

(rárosaiban s a helységekben is voltak zép ünnepségek.

A szeptember 30-án tartott vármegyei közgylésen tett jelentési az alispán

: KíiLi község árvatárában fölfedezeti ál .

«

">
T

• > forintos hiányról, a mely a kezelési

e- felügyeleti hibák és könyelmségek következménye volt. de a/, egész összeget

megtérítették.

Október elején Gromon Dezs fispán váratlanul, hirtelen megvált a f-
ispánságtól. A királyi fölmentési tartalmazó 1' íratol a vármegye törvényhatósági

bizottsága „meglepetéssel vegyes megdöbbenéssel" vette tudomásul. Jegyz-
könyvébe iktatta azokat a kiváló érdemeket, a melyeket Gromon Dezs a vár-

megye szolgálatában íoispáns.ÍLra négy éve alatt szerzett, nehéz idk alatt, ers
megpróbáltatások között. Kiváló személyes tulajdonságainak köszönhette sike-

reit s most. mikor a rendes és normális viszonyok helyreállottak, az egész vár-

megye s minden város képviseltestülete meglepetéssel és föltétlenül nagy sajnál-

kozással vette távozását. Zomhor város is megörökítette jegyzkönyvéhen a

fispán emlékezetét s egy utczáját róla nevezte el.

A megüresedett fispáni székbe Sándor Bélát, a/, eddigi alispánt nevezte ki

a király, a ki a vármegve tiszt \ i-elöi karában kezdte pályafutását és közszeretet

ben és elismerésben emelkedett fokról-fokra. Az egész vármegye örömmel vette

kineveztetését. a melyben egy népszer, tetters és kiváló fiának kitüntetéséi

- magának a vármegyének megbecsültetését látta.

b la - nílor Béla 1843-ban született Baján : atyja Sándor György a 48 eltti

idkbén táblabíró, majd árvaszéki ülnök volt. 1864-ben lépett a vármegye szol-

gálatába mint tb. aljegyz s évrl-évre haladt. 1870-ben már tb. fjegyz s

!
sTs ban alispán lett

.

A fispáni beiktatás deczember 19-én, a vármegye közgylésén volt. Elz
este fáklyásmenettel köszöntötte t a város, a melynek vezetje, Virter Károly

ügyvéd, szép szónoklattal köszönté t. Másnap déleltt tíz órakor székfoglaló ülés

volt « városház nagytermében. Az új fispán hatalmas és szép beszéddel foglalta

el székét s azokat az elveket körvonalozta, a melyek egy hivatalnokból lett

fispán pályájának vezérelvei lehetnek. Az alispáni állásban végzett munkásságát
akarta tovább folytatni természetszeren. Zombor város fispáni beiktat ója-

ugyanezen a napon folyt le.

A vármegyei közgylésen a negyedévi jelentést Karácson Gyula fjegyz,
alispánhelyettes tartotta. A jelentés csupán folyó ügyekrl szólt.

A megürült alispáni széket 1881 január 10-én tartott rendkívüli közgylé-
sen töltötték be, Sóhmausz Endre apatini kerületi orsz. képviselt választván

meg egyhangúlag. Azonnal el is foglalta székét szép és tartalmas beköszönt
beszéddel. Az új alispán szintén népszer vármegyei ember, a kit új tisztsége

alkalmából sok helyen ünnepeltek s különösen Apatin, február 2-án.
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Január 19-én Szabadka és Baja városok fispánjává Jankovich Aurél föld-

birtokost nevezte ki a király, beiktatása Baján, márczius 3-án folyl le. Szabadkán
a következ napokban nagy ünnepélyi

Tóth Kálmánt, a jeles költt. Baja szülöttéi gyászolta február 3-án a vár-
'"'J

1

in- gye. A temetés az egész vármegyét megillette és a költ Bzülhelye küldöttsé-

gei s koszorút küldött a koporsó elé. A temetés után ni msokára megindították

a gytíjti- '. bgj i mléktáblával jelöljék Baján a költ szülházát.
Az április 5-én tartott vármegyegylésen Sándor Béla fispán részleti

tárgyalta a vármegye közigazgatási állapotait, a melyek i gészi n kielégítek vol-

tak s a rendes módon, minden fennakadás nélkül folytak. Nem voll azonban ilyen

kedvez állapotban a vármegye közgazdasági helyzete. Nem szólva az általános Arvízbajok.

természet okokból származó gazdasági bajokról, ezen a tavaszon az árvízzel

volt sok baja a vármegyének. Mióta a Ferencz-csatornát Türr István tábornak
vezetése alatt egy társaság megépítette, a vármegye csaknem teljesen megszaba-
dult az árvízveszedelemtl. Még 1876. 1877 és 1878-ban az általános vízkalami-

tások idején, a nagy szegedi árvízkatasztrófa napjaiban sem volt olyan nagybaj
raria sokból, mint a 70-es évek eltt, mikor százezer holdnyi terület szokott

víz alá kerülni minden áradásos esztendben. Most a csatorna levezette a víz-

fölösleget s alig pár ezer hold került legfeljebb víz alá. Ebben az évben, 1881-ben

vigzonj azt a sajátságos megfigyelést tették, hogy a csatornák magas vízállása

mindenfelé oagj terjedelm belvizeket idézett el. Az alispán jelentése szern
vnit a vármegyének olyan része, a hol belvizektl nem szenvedett volna a lakos-

ság, számos helyen 5—8000 holdnyi területen. A vármegye mindent megtett a

nagy baj ellen, a csatornák vízmagasságát leszállította, s a belvizek szabályo-

zására sürgs intézkedéseket tett. Szerencsére az árvíz nem lett olyan nagygyá,
a mily- nni k indult s így a természetes úton való vízlefolyás megmentette a vár-

megyét a nagyobb csapástól. Azonban elég int volt ez is a védtöltések s a csator-

názás ujabb restaurálására, a mit valóban nagy erélylyel és áldozattal hajtottak

végre.

E közgylésnek érdekes pontja volt Molnár István vármegyei bízót' b ügyek,

tagnak felszólalása Tóth Kálmán emlékezetének megörökítésére. Indítványozta.

bogy a Baján állítandó szobornak ügyét a vármegye vegye a kezébe s hogy a

költ emlékét jegyzkönyvben örökítsék meg. Mindkét indítványt elfogadta a

vármegye.
A vármegyei ritvonalak kiépítése tovább folyt. A vasútvonalak azonban

újabb terv szerint változtak. Most a Baja—Keczel és a Baja—Almás—Szabadka
között építend vasutak versenyeztek egymással. A képviselház a budapesti

—

zimonyi vasútat olyan hányban szavazta meg, hogy az nem érintette Zombort,

hanem Baja s Szabadka között szárnyvonalat hagyott jóvá, a mely e vidéket

összekösse e fvonallal.

Rudolf trónörökösnek május 10-én tartandó esküvje alkalmából a vár-

e s a szab. kir. városok külön-külön üdvözl feliratot intéztek ismét a fen-

séges párhoz.

A képviselválasztások június 29-én folytak le. Az egész vármegyében er
fc
H^"ew-

korteskedés folyt s a f pártszempont, a mely a választókat külön pártokbí választások,

tömörítette, a magyar és szerb nemzetiségi jelszók inellett tnt föl. Zombor kép-

viselje lett Maximovi s Miklós, a szerb párt jelöltje. 67 szótöbbséggel. Újvidéken

Bende Imre, kormanypárti. Szabadkán Mamusich Lázár kormánypárti é

Mukics Ern függetlenségi párti, Zentán gróf Ráday Gedeon szabadelv gyzött

.

Október 9-én terménykiállítást rendezett a gazdasági egyesület Zomborban. TemésMáimá*

a mely az egész nagy környék gazdáit érdekelte. Igen sokan kaptak díjakat -

Sándor Béla fispán szép beszédében, melyet az este tartott banketten mondott,

a vármegye gazdasági sikereit igen jelentékenynek festette. A gabona, konyha-

növények, kereskedelmi növények takarmánymag, szll, gyümölcs- és méz-ter-

- egyformán kielégít volt a kiállításból ítélve. A gazdasági egylet kiállít

különben az utóbbi idben ers fellendülésnek indult mezgazdaság eredményeit

tárták fel. Több ipari növény. így fleg a kender-termelés ekkor kezdett okszervé
és nagyoljb jelentségvé válni. A gazdaság föllendülése jórészt a vármegye
talajának biztosabbá válásából ered. A csatornázás után mintegy 350.000 hold

mocsár vált elsrangú termfölddé, s az újabban rendbeszedett csatornák £

öntözé.st is kezdték lehetvé tenni s megismertetni a földmíves néppel. Külön-
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Zonla bajai i

a Bzerb Lakosság között egy re jobban hódítotl a belterjes gazdálkodás és a konyha
kerteszel mívelé

\ vármegyei deozemberi közgylési több fontos ponl foglalkoztatta. Zenta
ráros évek óta viszályban toH a Tármegyével, a melynek több rendbeli ítéletéi

és pörös ügyeiben való döntéséi Béreimesnek tartotta magára. A Tármegye, bár
több közgylésen szóba kerüli a Tárosnak egy vagy más panasza, rendesen gy
intézte el, hogj a Tárosnak túlszenvedélyes képviseljét rendreutasította s Zentál
higgadtan leszavazta. Mihálkovios István zentai polgármester Legutóbb egy
belügyininiszterileg is jóváhagyót! Tármegyei határozatot, a mely a sok sebet
ejteti úrbéri pörre Tonatkozott, tudomásul Tétel Lielyetl a városi közgylésen tár-

gyalás ala bocsátott, s igen szenvedélyes ritát a kifakadásokal provokáll ellene,
A fispán a polgármesteri fölfüggesztette s helyettes polgármesteri választ atoll.

Azonban a túlságosan elmérgesedett ügj végre jóra fordult , a/, egyeztet bizottság
bókét teremtett s Zentán a hosszú évekig tartott bels meghasonlás megsznt, az
úrbéres ügyekel közmegegyezéssel elintézték s a város háztartásának zilált vi.-zo

nyait is rendezték.

Az Útépítésekel S a bélvizek szabályozását a legnagyobb ervel folytatták
az egész évben a az alispán örömmel jelentette, hogy a vármegye egész lakossága
nagy készséggel voll ebben segítségére a Tármegyének.

A gazdasági egyesülel deczember i!o-;Vn tartotta közgylését, a melyen
elnökké báró Rudies Józsefet , alelnökökké Vojnits Jakabot és Boromisza Tibort
választották .

1882-ben januárban szervezték a vörös kereszt -egy let vármegyei fiókját.

bizottságotl küldtek ki s jelent ékenv sikertértekel.
Maivziusban adták ki a községi faiskolák felállításáról, kezelésérl s a fel-

ügyeletükrl szóló szabályrendeletet. E rendelet szokatlanul fontossá lett, mert
az egész vármegyében örvendetets módon meggyarapította s föllendítette a
gyümölcstermelést. Hasonló, s1 talán még nagyobb javára voltak a faiskolák a
selyemtenyésztésnek, a mely addig meglehets közönyösségben részesült a népnél
s mégis in, u;i fit érték gubó! váltott be a szekszárdi selyemtenyésztési köz-
pont a mull évben a vármegyébl.

A tavaszi közgylés, melynek gazdag programmjára szokatlan nagyszám-
mal gyltek össze a közönyösségükrl ismert megyebizottsági tagok. Az alispáni

jelentés elször is a zentai ügyrl emlékezett meg. Ott Gombos Gábort egyhangú-
lag polgármesterré választották s ezzel a közbéke helyreállott. Szintén az úrbéres
ügyek zaklatták fel a közbékét Kulán, a hol olyanforma radikális módon állították

helyre a rendet, mint Zentán.
A tavaszi áradások ez évben nem voltak oly veszedelmesek, mint az elz-

ben, de a csatornák mellékén fekv községek mind belvizektl szenvedtek, st a
teli cskai dombok völgyes részein is káka és nád kezdett már fölverdni a termé-
keny földeken. Almás, Mélykút, Jankovácz, Gara, Vaskútig hatolt a belvizek
területe. Parabuty 3000 holdnyi határa egészen el volt árasztva, Paraga, Pivnicza,
Lality határa szintén jórészben. A vármegye s az alispán erélyesen folytatták a

levezetési munkálatokat, s egy hatalmas levezet párhuzamos csatorna tervét
készítették el.

Érdekes korszaka volt ez az id a vármegye közbiztonsági állapotainak.
A személy- és vagyonbiztonság a legutóbbi évig meglehets sok kifogás alá esett

az egész vármegyében, s egyes községek hírhedtek voltak a verekedésrl.
Lopásról, erkölcstelen életrl. A községekben az úgynevezett felels-rök tartották
volna fenn a rendet, de nem is értettek hozzá, s helybeliek levén nem is mertek

-ózni kényes dolgokba. Ezt a rendszert most megszüntették és a m. kir.

esendörséget szervezték. Ezzel kezddött meg a közbéke és közbiztonság igazi

kora. Ugyanekkor rendezték a koldúsügyel is.

ónémet i, Áprilisban népgyléseket tartottak több községben, így Apatinban, Hód-
fiastüni on, Cservehkán, Üjverbászon, Sztanisicson, Futakon, Kovilszentivánban,

Almáson stb. a német nyelv lakosok, a melyeken tiltakoztak a nemzetietlenség

vádja ellen s e gylések eredményéül egy küldöttség fölkérte a fispánt, hogy
a miniszterelnöknek adja tudtára az általános bizalmat és köszönetet, a miért

megvédte az országgylésen a német ajkú polgárságot. Errl a mozgalomról a

júniusi közgyl 3pán is megemlékezett. Az ers izgalom alapja az volt,

ogy a berlini „D :her Schulverein" magyarországi németek panaszára fel-

ív özbiztonsú'.
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háborító híreket terjesztett arról, hogy nálunk milyen rabságban sínyldik a

német elem. A vármegyei németajkúak lelkes felháborodása méltán adta a fis-

pán ajkára a kiivetkez kijelentést
: „Szolgáljon megyénk németajkú polgárainak

eme hazafias tette a megye egyéb nemzetiség lakosainak követend például és
adja Isten, hogy úgy az ország, mint megyénk valamennyi lakosságának hazafi-

sága oly kétségbevonhatatlan legyen, hogy annak bebizonyítására ilynem haza-
fias demonstrácziókraa jövben szükség ne legyen." E beszéd után Raichl Péter
földbirtokos, megyebizottsági tag a német polgárság nevében tartott beszédében
a következ szép és emlékezetre méltó kijelentést tette : ..Ha mi, magyarhazánk
történetére visszapillantunk, tudjuk abból, hogy németajkú seink mily nehéz
viszonyok között kerestek és találtak e megyében otthont. Tudjuk, hogyakkoriban
seink az úrbéri széknél tovább nem juthatva, felséges királyuk és hazájuk iránti

hálás köszönetüket csakis tevékenység, szorgalom, rend- és békeszeretet által

tanúsíthatták. Szent törvényeink és mindnyájunkkal közös alkotmányunk
folytán immár abba a szerencsés helyzetbe jutottunk, hogy itt, e megye szék-

házában, nyíltan kimondhatjuk azt. a mit seink végrendeletileg reánk szent
kötelesség gyanánt ruháztak át. de a mit k ajkukon nem. csak szívükben hor-
dozhattak : hogy mi, mint seinkh utódjai, Felséges királyunkhoz, mint szeretett

apánkhoz ;
édes hazánkhoz pedig, mint imádott szülanyánkhoz, niegmásíthatat-

lanúl ragaszkodunk s irántok sem háládatlanok, sem htlenek soha nem lehetünk. ''

Május 28-án gép- és állat -kiállítás volt Zomborban, a melyet a fispán és az
alispán nyitottak meg. A kiállítás szépen sikerült s különösen az állattenyésztés-

nek h s kedvez képét adta.

Június 24-én nagy ünnepélyekkel fogadták Zomborban s aztán a vármegye
számos községében Haynald Lajos kalocsai érseket, a ki bérmáló körutat tett.

Bizonyos figyelmet érdemel az a hírlapi vita, a melyet szeptemberben Bács- Vitil

Bodrog vármegye lakosságának jellemérl a fvárosi és helyi lapok rendeztek, mik ji-ii.'',,, V.'.'

Azért érdekes, mert adatokkal s becses példákkal bizonyították ekkor, hogy a
vármegye milyen ers léptekkel halad elre a kiegyezés óta. György Aladár :

A föld és népei ez. mvében a Bácskát azzal a régi sablonos fölfogással jellemezte,

hogy : népe szorgalmas és takarékos, az úri osztály ellenben átlag tékozló és dorbé-
zolásra hajlandó s így avárosok hátramaradását nagyrészben a gentrv, a tisztviseli

kar, egyszóval az úri osztály okozza." Ez az ítélet már ekkor teljesen fölületes

volt, a mit valaha néhány bácskai földesúr alapított meg, bár az irodalomban köz-
keletvé lett, hogy a ..bácskai" mint jelz a ..nagy korhely" szóval lett egyérté-

kvé. Bács-Bodrog vármegye a lefolyt tizenöt év alatt rendkívül nagy átalaku-
láson ment át. Valóban épen ez a kor volt az újkori gazdasági renaissance kora,

ez alatt az id alatt lett a vármegye képessé az új és modern élet nagystíl föl-

adatainak felfogására és befogadására. Közoktatásügye jelentékenyen fejldött,

s épen azon az úton volt, hogy a magasabb virágzási fokra érjen. Házi ipara pom-
pás volt s a magasabb ipar csírái jelentkeztek, s a kendertermelést és feldolgozást

végz vállalatok európai színvonalon állottak ; a mezgazdaságban rohamosan
kezdtek szaporodni a gépek s szanaszét a nagyobb községekben kisebb-nagyobb
gyárak keletkeztek. Belsleg lehetett különösen megfigyelni a nagy átalakulást,

a mely különben csak a régi erények természetes kifejldése volt. Hiszen az
egész ország közgazdasági felfogása ebben az idben ment át a régi módú gondol-
kodási elvekrl a modernekre. S a Bácska e téren nemhogy elmaradt volna,

hanem messze megelzte az ország számtalan vármegyéjét.
Ebben a nagy munkában része volt Czirfusz Ferencz kir. tanácsos tanfel-

ügyelnek, a kit ép ez idben, október közepén ünnepelt az egész vármegye, a
fispánnal az élén, abból az alkalomból, hogy harmincz évet töltött a vármegye
tanügye vezetésében.

Nemsokára, október 22-én Arany János halálát vette hírül gyászos érzéssel

a vármegye közönsége. Sírjára koszorút küldtek és szobrára gyjtést indítottak

meg.
November elején ünnepelték a zombori városi színház megnyitását. Els a zombori

színigazgatói voltak Sághy Zsigmond és Dobó Sándor, az els eladáson Szigeti
szi

"nj'

József : Rang és mód ez. darabját adták el. Megelzleg Margalits Ede dr.

szavalta el Dömötör Pál ünnepi prológusét.

1883 márcziusban ezer csángó család telepítésére tettek intézkedéseket. Csángóteiepi-

A Bukovinába szakadt magyarok egyelre töltésépítésre jöttek haza. de azzal a

Magyarország Varmegyéi és Városai: Búes-Bodrog; vármegye, n.
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réméi ' maradnak ^ fels- és alsó-kulai pusztán a kincs-

. ötezer holdnyi területet engedte á1 nekik az állam, hogy itt

sék. Acsá I- április elején meg i érkeztek és minden-
örömmel és azeretettel fogadta okel a laki ökanizsán, Obecsén,

I
nnepélylyel fogadták kel

.

közgylésen isméi Bzerepell Zenta város, a melj a közvagyon

nián ok bajban voll sezérl nem igen bírl kellen megfelelni összes köte-
i évben isméi nagy baj voll az árvízzel, a mely Mono

;anu &ta1 szakítotl s csak rendkívüli erfeszítéssel leheteti megakadá-
L 876-iki nagj árvízvészl elkerüljék Ugyanekkor több ponton

liasonló \ ész sa központi tisztvis lök, fleg a Fispán és alispán érdeme,

.! nép állandóan megfeszíte is mindenüti me I

\ budaoest- zimonyi vasútal márczius 16-ón nyitották meg s a vonat-
•

, r . 'i

a az é\ nyarán mdull meg menel rendezi ggal.

\ vármegyéi területi épségében fenj í
lben bizonyos veszedelem.

- eged székhelylyel ugyanis külön várm i lkai ik alakítani s egy bizonyta-

lan jelleg küld jb i
> vármegyénél eczélra kinézett részét s ökanizsán

némi kelteti már. VMi... míg arról vol1 szó, hogy csak Toron

iMtanak ki Szeged részére területet, a vármegye bizonyos rokonszenv

lologról. Mosl azonba látván, hog\ Mai Ókan izsát, több

L8000 nyi lakossal, el akarják tle venni, m a vármegye is és tenni

kezdeti ellene. Maga a kél város népgylésben tiltakozott az elszakítás ellen s

kijelenteti i régi anyavármegyéhez, a melyhez történelmi okok

és fontos gazdasági érdekek fz. A fispán és alispán pe lig a miniszterelnöknél

ik, mini meghívottak, tanácskozáson és itt fejtették ki érveiket. Csakugyan

nem is letl a tervbl semmi, Bács-Bodrogvármegye most sem szenvedeti terü-

leti csonkítást.

•ncimi .Május ll-én tartotta a Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat alakuló

"közgylését, Schmausz Endre ideiglenes elnök vezetése alatt. Elnökké ugyant,

alelnökké [ványi Istvánt választották. Tagok a megalakuláskor már 177-en

voltak.

A vármegyei közgylés május 12-énadta ki a vármegyei háztartásról készí-

tit szervezési szabályrendeletet.
A kir

"]
:

'

Október 13-án a király meglátogatta a romjaiból újjáépült Szegedet és

ekkor a szomszédváros örömünnepében részt vett Bács-Bodrog vármegye is.

\ fispán vezetésével a vármegy.' küldöttsége megjeleni a király eltt kihallga-

táson és a felségtl szíves választ kapott : „Nem kétlem, —• monda az uralkodó,—
e város felvirágzását és ersbödését ezután is nemcsak meleg részvéttel

endik, hanem e czél elmozdítására részükrl is mindenkor készséggel és

szokott önzetlenséggel fognak közremködni."
18S3. Tisztuji- Az általános tisztújítás deczemberben történi meg nagy izgalom között.

Alispánná egyhangúlag ismét Schmausz Endrét kiáltották ki. Fjegyz Karácson

Gyula, fügyész .Mihályi János, árvaszéki elnök Zakó Péter lett.

1884 feliruár 21-én volt a vármegye tavaszi közgylése. A gylés örömmel

ünnepelte a fispánt abból az alkalomból, hogy a király t a Lipót-rend lovag-

keresztjével tüntette ki.

Ez a közgylés intézkedett a vármegyei tisztviselk nyugdíjalapjának meg-

érl.
az iparkamara ' Ebben az idben már egyre jobban foglalkoztatta a közvéleményt, hogy a

ben önálló iparkamara állíttassék fel. Eddig a vármegye a budapesti

iparkamarához tartozott s éhbl a nagy távolság miatt semmi haszna sem volt.

tervbe vették, hogy a szegedihez fogják csatolni. Mivel azonban ez a kerület

is olyan óriási terjedelm lett, hogy csaknem egyedül állott az országban, a vár-

: várhatott sokat. Ezzel szemben Bács-Bodrog vármegye óhajtása

az volt, hogy belle és a vele iparkereskedelmi tekintetben sok közös érdek
Torontál vármegyébl alakítsanak egy ""málló iparkamarai kerületet. Ez a szép

terv ugyan nem valósult meg s Bács-Bodrogvármegye a szegedi kamarába került,

de a vármegye oly gyorsan fejldik ipar és kereskedelem tekintetében, hogy
bizonyára el fogja érni ekkor óhajtott önállóságát.

Májusban már megkezddtek az új képviselválasztás elkészületei. Szer-

vezkedtek a pártok s most is, mint rendesen, nemzetiségi szempontok irányították
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a politikai pártállásokat. De még mieltt megindult volna a harcz, Torzsa község

ünnepelte fennállásának százéves fordulóját. Az egész vármegye szívesen üdvö-
zölte a derék, hazafias német községet.

A képviselválasztások június L3-án folytak le.

Nem volt semmi különösebb mozgalom. Megválasztották Almáson OlayJjj^gJ^JJlj
Lajost függetlenségi programmal; Apai inban Szemz Gyulái mérsékeli

ellenzékivel ; Hódságon Hevessy Bertalant ugyanazzal : Kernyáján Széchenyi
Jent, Kulpinban Dimitrievics Milost, öbecsén Popovits Vazull és ókanizsán
báró Podmaniczky Frigyest szabadelv programmal : óverbászon Pulszky
Perenczet pártonkívüli, Rigyiczán Latinovits Jánost szabadelv, Titelen Dimi-

trievics Misát nemzetiségi, Tovarisován Gromon Dezst szabadelvpárti pro-

grammal, [gy a vármegyei tizenegy választókerületben a kormánypárt hal kerü-

letben gyzött, a mérsékelt ellenzék kettt, a függetlenségi pari s a nemzetiségi

egyet-egyet kapott s egy pártonkívüli lett. Zombor képviselje Mártonffy
Károly lett, függetlenségi programmal.

A júliusi közgylésen az alispáni jelentés fbb pontjai most is a közutak K
fli|ek

10

építésére és a belvizek szabályozására vonatkoznak. Az adai földmíves-iskola

alapköveit május 19-én letették, s a vármegye az iskolát a legmelegebben gond-
jaiba vette. A kolera tnt fel ez évben Európában s a vármegye a legszigorúbb

és legerélyesebb módon tette meg elre óvóintézkedéseit. Az új ipartörvény mái-

életbeléptetése eltt ersen foglalkoztatta a vármegye közönségét. Ekkor alapí-

tották, szervezték az ipartes' ületeket és ipartásulatokat, a melyek az ipar föl-

emelését voltak hivatva kezükbe venni. A vármegyében a négy szab. kir. városon

kívül kb. harmincz községben volt száznál több iparos és így ennyi hely volt jogo-

sult ipartestület alakítására.

Az év nyarán elkészült az új székház, a kolosszális épület, a melyet Bács-Az új varrni

-

Bodrog vármegye közönsége a közigazgatás czéljaira emelt. A hatalmas palotá-

nak úgy elkel komoly stilje, mint szabályos méretei a nyugalom és tekintélyes

er benyomását teszik. Tervezje s építje Pártos Gyula, budapesti mépítész,
a vármegye szülötte volt. A vármegye ls7:s január 22-én tartott közgylésében
elhatározna, hogv a régi székházat kb. 320.000 forint költséggel kibvítteti.

A miniszter jóváhagyta a határozatot azzal, hogy pótadó útján kell beszerezni

a szükséges pénzt a már ekkorra elkészített tervek megépítésére. 1S80 márczius

7-én kötöttek szerzdést a vállalkozóval, a ki az építést azonnal megkezdette.

Építés alatt kiderült, hogy a régi székház megmaradó részei nem lesznek össz-

hangban az újakkal, másrészt, hogy annyi javításra és átalakításra van szükség,

hogy czélszernek látszott mindezt egyúttal végezni el. így épült át a régi épület

is, az újjal együtt összesen 420.231 forint költséggel.

Szeptember 21-én leplezték le Baján Tóth Kálmán szülházán az emlék-

táblát, országos jelleg ünnep keretében. Halottak napjára síremlékét is fölállítot-

ták a költnek a budapesti kerepesi-úti temetben, ekkor is képviseltette magát
a vármegye közönsége.

A novemberi közgylésbl üdvözölték báró Fejérváry Gézát, az új honvé-

delmi minisztert és Gromon Dezs honvédelmi államtitkárt, a volt fispánt.

Ugyanekkor részvétiratot küldtek gróf Lónyay [Menyhért özvegyéhez, a kiváló

államférfi elhunyta alkalmából.
1885 január 15-én tartott közgylésen a fispán sajátságos világítást vetett Ak5zig

a vármegyei adminisztráczió belügyeibe. Nincs megelégedve a tisztviseli karával,

a melynek kebelében „hiányzik az az összhang, az a testületi szellem, a mely
nélkül valamely jelentékenyebb eredmény, elhaladás nem képzelhet. A tiszt-

viselk jó részének nyugodt a lelkiismerete, ha a reáháramlott munkát gépszer-
leg elvégzi, a kezdeményezést mindenben az alispántól várja." Különösen az árva-

szék ellen van sok kifogás, mert ott feltnen hanyag és szabályellenes az ügy-

kezelés és ilyen okok miatt most épen az egész árvaszéki tisztikar, két tag kivételé-

vel, fegyelmi alatt áll.

Érdekes ezeket az elhangzott panaszokat megfigyelni épen egy hivatalnok

fispán szájából. A vármegyei közigazgatás általában az egész országban átmeneti

stádiumban van ekkor a régi patriarkális korból, az államosított rendszeres hivatali

kor felé. Egyre jobban feszegetik és várva várják az államosítást, a mely azonban
évrl-évre halasztódik s még ma is abban az állapotban van, mint húsz évvel

ezeltt. Pedig már ekkor tisztán áll a közvélemény, st a hivatalos tekintélyek
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eltt ej sok hibája Nem bocsátkozhatik a legújabb idk békés
nse eh i vitába a/ élei fölvetette nagj kérdésekrl, csupán jelezheti az idk
mét. A ayoli vanas évek a vármegyei életnek kél ftulajdonságát teljesen

kifejlesztették : a kormánynyal szemben való [öltétlen engedelmességet a (-/./.cl

együtl a teljes hivatali közönyösséget A központi kormánj szellemébl áradt ez
Kálmán rendszere éii ezzel immár szinte a túléri

Súlyosbította a közigazgatásnak ezt az állapotát a vármegyei közéletnek
\ vármegyében értelmiségi és magyar nagybirtokos-osztály alig

van. ilyen középbirtokos is aránylag kevés l-l- a nagybirtokosok egyáltalán nem
érdekldnek a közügyek iránt, -<>t jórészük nem isiakik a vármegyében. A tömeg

iából, ragya kuliura hiányából semmit sem tesz a közügyért. Deez
érthet volt. Bács i

'' '<li> - vármegye külön fejldési állapotai miatt annyifelé volt
tagolva, nemzet iségi, felekezeti válaszfalakkal úgy szél volt darabolva, hogy a nép
nem tömörülhetett semmiféle közfelfogásban s a szanaszél Bzórt intelUgenczia

jobban meg volt terhelve anyagi gondjaival, minthogy ideje s kedve mára It volna
a közügyekkel tördni, a melyekrl úgyis mindenki tudta, hogy a körülbelül egy
párton levvármegyében Bzigorú középpont i irányítás intézi azokat . Hágj ták, hogy

11 a világ suta. a hogy megindult, hadd menjen a vármegye szekere, míg cl

nem akad. [gy is túlontúl sok megoldani való vári minden emberre, a -

gazdasági életében. Bármennyire nem helyes is ez a szétziláltság, bizonyos, hogy
minden nemzet s minden vármegye életében vannak korok, a mikor semmi közös

lelkesedés nem hozza össze a népelemekel semmiféle czélra. Bács Bodrog vár-

megye ez idben ilyen békés átmeneti km-t élt, a közügy, mint in. poshadt

De ennek a tónak mélyén már titkos forrongás volt, gazdag ervel haladt elre
a vármegye a/, ipari, gazdasági, sut a kulturális fejldés útjára. .Mutatja a gazda-

egylet eredményes munkássága, a történelmi társaság gyjt, eszmekelt
föllépése, a milleniumi év iránt már ekkor megindult érdekldés, a vármegye
monográfiája megiratásának terve, számtalan iskolának alapítása, a közutak

gyors épülése, az ipartestületek, népszövetkezetek stb. alakulása. Mindez csak

egy évtized múlva eredt ugyan kalászba, de hiszen lassan indul meg a csírázás

és a legteljesebb tespedés korában jövend tenyészetnek megfigvellietetlen mun-
kája, zsibongása folyik, a mit csak a kész eredményekben vesz azután észre az

ember.
Június 27-én volt a szeri) nemzeti egyházi kongresszus Zomborban, a mely

higgadt, lojális és okos magatartásával azt az örvendetes hangulatot hozta meg.

hogy a szerbségnek a magyar állameszmével szemben bizonyos idkben éles

harczának kesersége régen elmúlt. Igaz, hogy azokban az idkben sem a szerb

nép volt e harezok egyedüli oka, hanem az államhatalom, a melynek szüksége
volt rá, hogy így izgassa föl ket a magyarság ellen. A kongresszus h és igaz

képét adta a szeri) nép ez idbeli megbékült és reményteljes állami érzésének.

Jútúus 30-án volt a vármegyei közgylés, a melyen a fispán átadta

Schmausz Endre alispánnak a király kitüntetését, a III. oszt. vaskorona rendet.

A közgylés ez alkalomból lelkesen ünnepelte a nagyérdem alispánt.

Ugyanekkor készítették el a vármegyei tisztviselk nyugdijalapjának ter-

vezetét, a mely késbb életbe is lépett.

Készt vett a vármegye Tisza Kálmán miniszterelnöknek tíz éves miniszter-

sége jubileumán.
A deczemberi közgylés kínos ügye a Szeged vármegye kérdése volt. Bács-

Bodrog vármegyének az a része, a melyet Szegedhez akartak csatolni, épen az

tlen tiszta magyar része volt s így rendkívül súlyos csapás lett volna reá.

Tiltakozott is ellene. Ez a tiszaparti vasút ügye kapcsán merült fel, a melyet a
miniszter úgy akart megoldani, hogy az Szegedre nézve legyen elssorban ked-
vezu A i erós vita volt. a melyben az állandó választmány javaslata

gyzött, e szerint újra megkérdik a vasút menti községeket, hogy az új vasúti terv

keresztülvitele esetén is hajlandók-e ajánlataikat megtartani.

Az 1886 márczius 5-iki közgylésen alakult meg végleg a vármegyei tiszt-

viselk nyugdíjintézménye. Május 4-én Pauler Tivadart, az elhunyt volt igazság-

ügyi minisztert részvéttel gyászolták s a május 5-iki közgylés részvétirattal

kereste föl családját. A folyóügyek közül a járásosztás volt nevezetesebb.

Szeptember 16-án az idközben elhunyt Zakó Péter árvaszéki elnök helyére rend-

kívüli lelkesedéssel Mihályi János vármegyei fügyészt választották meg, az

>/:t'rt> b 0]
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helyére fügyészszé pedig Schlagetter Gyulát. Október 28-án a vármegye egy-
házaiban ünnep volt Simor János herczegprímás ötvenéves papi jubileuma
alkalmából.

Novemberben megkezdették a képviselk beszámoló beszédeikel az egyes
kerületekben. A téli közgylésre készült el a községi rendrség szervezésérl
szóló szabályrendelet, a mely hívatva volt a közbiztonsági állapotokat véglegesen
rendezni. Különben az utóbbi években, a csendrség szervezése óta, már koránt-
sem volt annyi panasz e tekintetben, mint addig.

A következ év tavaszán megindultak a képviselválasztások elkészületei. i887-ik

Gróf Apponyi Albert, mint a múlt választáskor, most is körutat tett a vármegye- s,
' lúVillasz "'

,s -

ben és mindenfelé roppant lelkesedéssel fogadták. A függetlenségi, illetleg a mér-
sékelt ellenzéki és a szabadelv pártok állottak szemben egymással és ers küz-
delemre volt kilátás. Azonban a függetlenségi párt ez alkalommal csaknem tel-

jesen elvesztette a teret s majdnem az összes kerületekben szabadelvpárti kép-
viselt választottak, még pedig általában igen nagy többséggel. Zomborban
Koczkár Zsigmond, Apatinban Fernbach Antal, Palánkán Gromon Dezs, Hód-
ságon Vojnits István dr., Kulpinban Rohonyi Gyula, Titelben Dimitrievics Milos,
ókanizsán báró Podmaniczky Frigyes, Kernyáján Széchenyi Jen, Rigyiczán
Latinovits Ern, Verbászon Pulszky Ágost és Újvidéken Móricz Pál, Baján
Latinovits Gábor, Óbecsén Popovits Vazul, Szabadkán Ivánka Imre és Horváth
Mór dr. lettek képviselkké. Függetlenségi programmal ketten gj'ztek : Olay
Lajos Almáson és Szabó László Zentán. Ez megfelelt az ország összes választási

arányának, mert a kormánypárt óriási túlsúlyra jutott az egész országban.
A nyári közgylés ipari intézkedésekkel, az ipartörvény 50-ik szakaszának

módosításával foglalkozott.

Július 17-én ünnepelték a hegyesi csataemlék fölállítását nagyszabású Ahegyeai csata-

ünnepélyen, Bács-Bodrog vármegye egész intelligencziájának, a magyar és német emiék.

ajkúaknak lelkes részvételével. A hatalmas obehszket hat-hat méter szélesség
vasrács veszi körül, s vörös gránitlépcs visz fel hozzá. Az obeliszk feliratai az
éjszaki oldalon :

Síremlék vagyok én, száz vértanú nyugszik alattam,
Kik hónukért — honodért — estek el itt, e mezn.

Szent végrendeletük hálásan vésve szivedbe :

Add unokáidnak még ezer évig odább :

„Honfi szeresd a hazát ! Élj, halj érette ! Csak akkor
Lesz bármely sorsban nagy, szabad és a tied 1"

A keleti felén : ..E hely környékén gyzte le 1849 július 14-én Guyon Richárd
honvédtábornok 7000 honvéddel, 42 ágyúval Jellasichnak 12.000 emberbl,
79 ágyúból álló hadát."

A déli oldalon : „Guyon a fölnyomultában reátámadó Jellasich bánt
Hegyes, Szeghegy, Feketehegy határán vi'éz honvédéivel megvervén, Verbászon
át Kátyra futámította, s vármegyénkbl kiszorította,"

A nyugati oldalon : ,,Bács-Bodrog vármegyének a névtelen szabadsághsök
iránt kegyeletes közönsége adakozásából emeltetett. 18S7 július 7-én."

Tengernyi nép jelent meg a leleplezésre s az egész ünnepély magas szín-

vonalon állott. Beszédet tartottak Cziráky kishegyesi jegyz, a vármegyei hon-
véd-egyesület alelnöke. Balassy Endre ez. kanonok ; Bakay Károly Zombor-
csevis György mvét olvasta fel ; Lovászy Márton Dömötör Pál versét szavalta,

Schmausz Endre alispán szónokolt.

Szeptember elején a kalocsai érsek Zomborban volt s ez alkalomból az egész

város és a vármegye vezetsége nagy ünnepségekkel tisztelte meg az érseket.

Bérmálást tartott az érsek ekkor s fölszentelte az új apáczazárdát. Ennek az

ünneplésnek folytatása volt, hogy Zombor város Haynald érseket díszpolgárrá

választotta nag\rszer adományaiért s az errl szóló oklevelet november 28-án
vitték el Kalocsára.

Az szi közgylés ismét ersen foglalkozott a régi panaszszal, a közbizton- Közbiztonság,

ság szomorú állapotával. A vármegye régebben elhatározta, hogy vármegyei rend-

rséget szervez, a községi felels rök intézménye helyett. De a községek erélyesen

tiltakoztak az ellen s (35 fellebbezést nyújtottak be autonómiájuk megsértése

czímén s e miatt ismét elmaradt a reform egy idre. A deczemberi közgylés adta
ki a közmunkákról szóló fontos szabályrendeletet.
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Az 1888 fel • !8-án tartotl közgylésén a vármegye elhatározta, hogy a
kinostár által ebben az idben megkezdeti vásárjogi eladásokai a legnagyobb
mértékben pártolja éknek ha az kedvez, még kölcsönbl való meg-

i ^anekkor a járásosztás részletkérdéseiben hoztak több
elvi I

i vaw sak fontos határozat volt, a mii Zenta városának kegy-
ri jogára vonatkozólag boztak. Ez alkalommal a város is meg voll elégedve
;i döntéssel, meri az 611 Különben az idben a vármegyében igen sok

helyen folyl a kegyuraság fölötti haroz a plébános-választásokkal kapcsolatban,
Zeni i

-
'
sereg ügye és közigazgatási baja voll ekkor vizsgálal alatt,

ispáni vizsgálal eredményérl a január 27 iki közgylés kapotl jelentési s

ebbl kiderült, hogj a városnak semmi komolyabb rendetlensége nincs.
l

i
gazda bb tervekkel is foglalkozott a vármegye közönsége.

ylel mintagazdaság fölállításán fára lozott, Másrészrl az iparosok
ok megteremtésén buzgólkodtak. A rizstermelés kiterjesztésérl

ináoskoztak \ tiszaparti vasúi építése is igen sokai foglalkoztatta az

usztua 23-án meghall Treforl Ágoston közoktatásügyi miniszter, a kii

a vármegye a legszintébben meggyászolt, meri neki leheteti tulajdonítania
tsügynek az utóbbi évtizedben való bámulatos javulását. Tizenöt év

alatt az írni olvasni tudók szama 23%-al szökötl fel. Cisdedovók, iparosinas-

iskolák egyálalán nem voltak, mosl minden valamire való helyen van. Kereske-

delmi oktatás sem volt, mosl mind a négy szab. kir. városban van alsó, l'j vidéken

ésZomborban középkereskedelmi iskola. A magyar nyelvel csak az L879. 23. t.-cz.

életbelépte óta tanítják kötelezen az iskolákban. Faiskolák, iskolai kertek és

iskolai takarékpénztárak szintén számos helyen alakultak a töl>l> állami elemi

iskolát állított már, bár az iskolák államosítása csak jóval késbbi dolog. A közép-
iskolaoktatás is szinte lehetetlenül primitÍA állapotban voll Treforl eltt s

emelte a mveli nyugol színvonalára az új tantervvel, az utasítással és azoknak
pontos végrehajtásával. Közelebbrl pedig a zombori fgimnázium palotáját neki

köszönj a vármegye. A közgylés teljes részvéttel vette tudomásul a kiváló

miniszter elhunytát s érdemeit jegyzkönyvbe iktatta.

Rudolf trón-
' ss!l január 3()-án végtelen megdöbbenéssel és általános szívfájdalommal

örökös haiája. hallotta a vármegye népe Rudolf trónörökös halálhírét. A székhely. Zombor s a
többi városok, valamint a vármegye, a lehet legnagyobb mértékben vettek részt

az ors ászban.

Áprilisban üdvözölte a vármegye Szilágyi Dezst, az új igazságügy-

minisztert.

l'j fispáni kapott Újvidék és Baja júniusban. Az elsnek fispánjává Flott

Viktor drt. az utóbbinak Sándor Bélát, a vármegye s Zombor város fispánjai

nevezte ki a király. Az elsnek beiktatása június 18-án, a másodiké június 13-án

történt nagy fénynyel.

Az év szén ersen izgatta a vármegye törvényhatósági bizottságát sközön-
i az utolsó restauráezió, a mit a teljes közigazgatási reform eltt vártak.

A kormány is eléggé szabadon tárgyalta s bocsátotta közre a híreket, hogy a leg-

közelebbi idben végrehajtják a reformot. A tisztviselk kinevezése, a javadalma-

zás rendezése, a fegyelmi eljárások szigorításának kérdése, ez a három pont volt

különösen az, a melyre ki kellett volna terjednie a reformnak. Októberben e

reform részletei is napfényre kerültek és általános vita tárgyává lettek a várme-
gyeházán s az összes községek elülj áróságánál.

A kalocsai érseket ötvenéves lelkészi jubileumán a vármegye s a városok
lelkes üdvözl iratokkal és küldöttségekkel keresték fel október 15-én.

izdasági egyesület ez évben fontos kísérleteket tett a czukorrépa-terme-

lés föllendítésére, a mit országszerte eltérbe emelt a czukorpraemium-politika.

A kísérlet igen szépen sikerült, a czukortartalom átlag 12% volt, a mibl nyilván

kiderült, hogy a vármegve talaja igen jó minség czukorrépát terem s így
indokolt a vármegyében répaezukor-gyárat fölállítani.

Restauráezió. A vármegyei közgylés tisztújítása deczember 21-én folyt le Sándor Béla

fispán elnöklete alatt. Á fispánt ezen a napon ünnepelték tisztviseli szolgála-

tának huszonötéves jubileuma alkalmából is. Korbai Károly bizottsági tag tar-

totta a közgylésen az üdvözl beszédet, így szólván : ,,Ez örömnapra nekünk
más kincsünk, mint az érdem tisztelete, a jellem nagyrabecsülése és a hála



A legújabb kor. 273

imája, nincsen ; ezen kincseket rakjuk le tehát a hódolat oltárára és hogy sza-

vunk el ne hangozzék, indítványozom: örökítsük meg e napot vári

évkönyveiben, nyomatékos hangsúlyozása mellett annak, hogy fispánunkat
nem sznünk meg tisztelni, szeretni és követni." A közgylés ennek a valóban

példás lelkesedésnek a hatása alatt állott az egész választás alatt, a melylyel

megmutatta, hogy a régi rendszerrel meg van elégedve s az eddigi vezetk iránti

bizalom ers kimutatása volt, hogy csaknem teljesen a régi tisztikart választotta

meg újra. Alispánná ismét Schmausz Endrét, fjegyzvé Karácson Gyulát,

fügyészszé Schlagetter Gyulát kiáltották ki. Érdekes és megkapó az alispán

beszéde, a melyben ..a múlt és jöv jelen határán" érzi magát, s azt hiszi, hogy

„egy százados jog utolsó megnyilatkozása a mai választás, a mely e vármegye
kötelességtudó fiára nagy öröm, minthogy a közbizalom a becsületes és odaadó
munkásságot osztatlan elismeréssel méltatja." Ügy látszik, ennek az osztatlan

elismerésnek volt természetes következménye, hogy a vármegye-gylések még
néptelenebbek lettek, mint valaha voltak. A januári rk. gylésen alig S— 10 vidéki

tag jelent meg a 600 törvényhatósági bizottsági tag közül.

1890 februárban elhunyt gróf Andrássy Gyula, a volt miniszterelnök, a

kinek nagy érdemei iránt való elismerését a vármegye meleg részvétirattal fe-

jezte ki.

Márczius 13-án megtörtént a kormányválság, Tisza Kálmán az ismert ^ ^^.y

kabinet kérdés miatt lemondott s utána gróf Szapáry Gyula alakított kormányt.

A vármegye ers érdekldéssel kísérte ezt a politikai eseményt, mert kezdettl

fogva nagy átlagban híve volt a kormánynak s fként szabadelvpárti képvisel-

ket küldött az országgylésre. Különösen az utolsó választásnál jutott tetpontra

ez a köznézet és most megnyugvással vette a vármegye tudomásul, hogy a kor-

mányválság nincs összekötve nagy politikai bels fordulattal s mind az új kor-

mányt, mind a szabadelv pártot biztosította kitartó bizalmáról.

A tavasz nyírtával egy fontos mezgazdasági kérdés foglalkoztatta a népet :
Anattenyész-

a marhatenyésztés hanyatlása. Az 1871. LIII. t.-cz. a községi közlegelk fel-

osztását igen könnyvé tette és az elmúlt években csaknem az egész vármegyében

általánossá lett az úrbéres legelk felosztása. A közlegelknél súlyos abuzusok

fejldtek ki, s a gyors átmenet az istállózásra, tönkretette a különben is egyre

sat nyúló marhaállományt. A tagosítás a népnek fleg szegényebb részére még
súlyosabb viszonyokat idézett el s az a sajátságos helyzet állott el, hogy pár

év alatt feltnen tönkrement a vármegye egész állatállománya, a melynek

okszer fejlesztésére a kész eredmények után siettek megtenni a szükséges lépése-

ket. E téren különösen a gazdasági egyesületé az érdem.

Május 30-án üdvözölte fényes küldöttség útján a vármegye Brankovics

Györgyöt, az új karlóczai pátriárkát, a vármegye szülöttét.

A vármegye tzoltósága eddig rendkívül szerény módon volt fölszerelve

s a legtöbb helyen, még a városokban is, a nevét sem érdemelte meg. Ebben az

évben szerelte föl magát a két éve életbe lépett tzrendészeti kormányrendelet

értelmében a legtöbb tzoltói egyesület.

Az októberi közgylés rendkívül népes volt, ezen megjelent Gromon Dezs,
volt fispán, honvédelmi miniszteri államtitkár is, kit egy nemrég kapott királyi

kitüntetés alkalmából nagy lelkesedéssel üdvözölt, st ünnepelt a közgylés,

a melynek nevében Sándor Béla fispán és Schmausz Endre abspán tartottak

beszédet.

Az év végén végrehajtott népszámlálás a vármegyére nézve örvendetes
n
lá̂ .

m '

eredményeket tárt fel. A megye lakossága, az országos 11%-al szemben, 12°

szaporodást ért el az utóLsó tíz év alatt. Szomorú azonban, hogy aránylag rend-

kívül sokan vándoroltak ki, tíz év alatt 40.000 lélek. Leginkább a Tisza melletti

részek és az egy topolyai járás rizték meg a maguk részére természetes nép-

szaporulatukat"; a csafkás részeknek azonkívül a vármegye egyéb tájaira szinte

vonzóerejük van, mert jelentékeny volt ide a bevándorlás. Ellenben tény, hogy

a városoknak nincs felszívó képességük, mert nincs iparuk. Bács-Bodrog vár-

megyének oly nagy bels propagativ ereje van, hogy csak Csanád vármegye

múlja felül aszületési arányszámot. Ennek következménye a paraszt-földbirtok

gyors elaprózódása és mobilizácziója s így a földmível nép között már ez ok miatt

is egy bizonyos proletariátus keletkezik. Az iparos-városok feladata lett volna ezt

az elemet magába olvasztani s ha már a anyaföld a meglev okok miatt nem bírja
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ökel dl. utáni, nekik kelleti volna iparral Begíteni rajta. I>c ipar nincs a városok-

ban Vi iparosok legnagyobb része \ agj az ers \ ersenj . \ agj a \ állalkozasi szel

I,iii hiánya és I ük alacsony Foka miatl olyan munkára van utalva, hogy
I nélkül dolgi ik. Gyáripar pedig még ekkor egyáltalán nincs, tgy a városok

nem tudnak ken étel nyújtania beköltözknek, Es a népszámlálás eredményei
valóbanm3g is mutatták, bogyavárosok népszaporodása csakis bels szaporaság

eredménye Kívülrl jöv nepszaporodásl csupán Zomborban lehel konstatálni
.

i\ mértékben,
A másik >'k .1 Földmívelés átalakulásának befejezetlensége. A vármegye

földmívelése, mini már többször jeleztük, ebben az idben tér át az extenzív

Lkodásról az intenzívre, minek folytán a gazdasági gépek rendkívül elter-

jedtek és sok munkáskezel tesznek nélkülözhetvé. De az intenzív gazdálkodás

csak a nagy és középbirtokokai ragadta meg, a parasztbirtok mívelése bár

javult, de mégis visszamaradotl állapotban van [gj a Eelaprózotl apró birtokokon

a megszaporodotl nép nem tud intenzive gazdálkodni b igj abból meg nem él,

tehát kénytelen kivándorolni.
A harmadik <>U. mely a vagyonosabb és életrevalóbb elemekre is hat, az a

nagy különbség, a mely a föld értéke és ára között a vármegyében és a szomszédos
szlavóniai s a voll határrvidéki vármegyéknél fönnáll. A csajkás járásokban ós.

Szlavóniában ekkor egy hold föld ára 80 200 forint, a Bácskában .{oo—500
forint, [gen nagy csábítás a gazdákra, hogy itt a földjükéi eladják és a szomszéd-

ban az áraert nagyobb terjedelm ingatlant vásároljanak, abban a reményben,
hogj szorgalmas munkával az1 ugyanolyan módon lékel kiaknázni, mini ezt. Való-

ban, a csajkás-kerülel - a sziavon vármegyék nagy Ix'vándorlásról tesznek bizony-

got.

A harmadik ok a következ években hamarosan megsznt, de az els kett
liosszú és nehéz, de szerencsére ers, egészséges fejldés eredniényeképen évrl-
évre csökkeni s a következ népszámlálás már sokkal kedvezbb képet mutat

a vármegye életérl.

Ebben az örvendetes eredményben bizony a vármegyi -g\ üléseknek nem volt

részük. 1'"./, az elmúlt tíz év egy igen fontos vívmányt hozott : a csaknem minden
irányban kiépített, legalább a firányokat megment közutakat. A vármegye-
gylések akkor voltak virágukban, mikor a közlekedés igen nehéz volt és az érint-

kezés meg az eszmecsere eg\ lone-ai nehéz voll . A megyegylés abban az idben
ünnep volt, mert ott találkoztak a különböz vidékek földesurai s egyszerre öntöt-

ték ki magukból az otthon megérlelt gondolatokat, a melyeket a fejletlen sajtó

sem közölt, s nem bvített az ország többi részének eszméivel. Másik ok, a mi
Összehozta ket, bizony a fehér asztal volt, a mely mellett a bácskai urak hatal-

masan tudtak megfelelni mindenféle föladatnak, a pohárnak, a tósztnak. De a
modern korszakkal Bácsországban is bekövetkezett a köz- és magánélet átala-

kulása. A vármegyei adminisztráczió valóban hivatali ügykezeléssé lett, a melyet

szinte már nem is jellemzett semmi seredetiség. patriarkális modor, különösen

az utolsó tisztújítás óta. Olyan volt, a milyennek a hivatalnak kell lennie A magán
('létben pedig a könny érintkezés miatt részint könnyebben folyt le a múlatás

vágya, részint más kifejezésvé lett. Nem olyan robusztus módon, bár sokszor

hevesebben. Nem az ököljog korát élte már a vármegye, hanem a secundansokét.

Ekkortájt virágzott legszebben a párbajmánia. De ez is átmeneti korszakot jelent

az a\ últ múlt s a kulturális jöv között. Ez átmenetnek számtalan jelét lehet meg-
figyelni ezekben az években minden téren.

a kózi. Márcziusban Szapáry Gyula gróf miniszterelnök be is terjesztette a köz-

Hnifk
1

k™rd
S

és
í
''igazga,as államosításáról szóló törvényjavaslatot s azt a vármegyében általában

nagy örömmel fogadták, széitiben-hosszában tárgyalták és igen sokat vártak tle.

M' "_r voltak gyzdve felle, hogy évtizedek óta ez a legfontosabb javaslat s nagy
bizalommal néztek a kormány tervei elé. De az ellenzék obstrukeziót kezdett

ellene s a vármegyében megindult a függetlenségi párt erteljesebb szervezkedése

és ezzel agitáeziója a törvényjavaslat ellen. De azért meglehets lehangoltságot

keltett, hogy az augusztusban lezárult ülésszakon egy negyedévig tartó tárgyalás

után sem jutott elbbre a javaslat sorsa.

Árvízvédelem. Márezius 23-án gróf Bethlen András földmvelésügyi miniszter körutat tett

a vármegyében a dunai védtöltések és általában az árvízvédelmi munkálatok
megtekintése végett. Ez a kérdés a vármegyére igen nagy fontosságú volt, sok
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községre valóságos létkérdés, mert a Duna árja minden esztendben tönkre-

menéssel fenyegeti a partján fekv vidékeket, s á vész valóban mint Damokles-
kard függ a vármegye fölött s hogy az utóbbi években nagyobb baj nem volt,

jóformán csak a szerencsés véletlennek lehetett köszönni. A kormány belátta,

hogy ideje végre gyökeresen rendezni Bács-Bodrog vármegye vízszabályozási

viszonyait s ennek a nagy munkának megtekintésére jött le a miniszter. A vár-

megye hálás örömmel fogadta és a merre ment, mindenütt lelkes ünneplésekben
volt része a kormányférfinak. Bezdánban, Apatinban és különösen Zomborban
volt legnagyobb az ünneplés.

Július 6-án meghalt Haynald Lajos kalocsai érsek. A vármegye mély gyász-
szal hallotta a szomorú hírt. Haynald számtalan nagyszer adományával ersen
lekötötte a vármegye s az egyes városok népének szeretetét és most mindannyian
egy szívvel, lélekkel gyászolták a nagy fpapot, kinek temetésén a vármegye
méltóan volt képviselve.

Érseki helynökké a következ napokban a vármegye szülöttét, Városy
Gyula kalocsai kanonokot választották. Érsekké pedig novemberben nevezte ki

a király Császka Györgyöt, a kit a vármegye, mint az érsekség egyik legfontosabb

része, nagy bizalommal és szeretettel üdvözölt. A deczemberi közgylés is üdvözl
iratot intézett hozzá.

Az év gazdasági szempontból jó volt. A termés jól sikerült, az árak magasak
voltak és így a Bácska földjén boldog esztend derült fel. Meg is látszott ez a téli

szezon elevenségén. Szeptemberben nagyan szépen ünnepelték meg gróf Széchenyi

István születésének századik évfordulóját. Szintén nevezetes esemény volt az

els lóverseny, a melyet a gazdasági egyesület rendezett Zomborban ; a lótenyész-

tés javulását joggal várták ettl a derék kezdeményezéstl.
Az év végén már megkezdték a jöv évi választásokhoz az elkészületeket, is9i. k pvi

gróf Apponyi Albert, a n3mzeti párt vezére körutat tett a vármegyében s vele Yála'Sítások.

számos képvisel. A képviselk kerületeikbe siettek beszédeket tartani a köz-

igazgatás államosítása ügyében pro és kontra. A parlamenti helyzet annyira

elmérgesedett, hogy januárban feloszlatta a király a házat és elrendelte az új

választásokat, óriási izgatottság, forrongás és nagy korteskedés folyt egész

hónapon át. Az eredmény ismét a szabadelv párt gyzelme volt, de már nem
olyan abszolút módon, mint az elz választáson. Almáson Olay Lajos függet-

lenségi ; Apatinban Kék Lajos dr. nemzeti párti ; Baján Drescher Ede szabad-

elv : Hódságon Vojnits István dr. szabadelv ; Kernyáján Fernbach József

nemzetipárti : Kulpinban Ivánovics Iván szabadelv ; Óbeesén Popovits Vazul

szabadelv ; Ókanizsán Tompa Antal függetlenségi ; Palánkán Gromon Dezs
szabadelv; Rigyiczán Latinovits Ern szabadelv ; Titelen Zakó Milán szabad-

elv ; Verbászon Pulszky Ágost szabadelv ; Zentán Szabó László független-

ségi ; Zomborban Drakulics Pál dr. nemzeti párti programmal gyzött. Altalá-

nosságban a képviselház pártarányai nem változtak, a szabadelvpárt meg-
maradt a régi nagyságában és ennek megvolt a maga hatása az ország köz-

hangulatára. De Bács-Bodrog vármegyében, bár a középponti vezetés és a vár-

megyei többség megmaradt szabadelvpártinak, az ellenzéki hangulat a vidéken

ersen ntt és gyarapodott. Jellemz azonban, hogy a február 17-iki városi

tisztújító közgylésre Zomborban már azzal a meggyzdéssel gyltek egybe

a tagok, hogy a választás nemcsak utolsó municipális módon tartott választás

lesz, hanem hogy a megválasztott tisztikar talán egy-két hónap múlva államilag

kinevezette fog átalakulni.

Május 7-én határozta el a vármegye törvényhatósága, hogy a királyt meg- a koronázási

koronáztatásának huszonötödik évfordulóján hogyan üdvözölje. Hódoló föl-

iratot terjesztett föl, küldöttségileg képviseltette magát a fölség eltt való tisz-

telgésnél és június 8-án az összes templomokban isteni tiszteletet tartottak.

A király elé men küldöttség tagjai lettek : Sándor Béla fispán elnöklete alatt :

Boromísza Tibor, Eigl József, Kék Lajos dr., Latinovits Ern, Matkovics Lajos,

Piukovics József, Popovits Vazul, Rohonyi Gyula, Schlagetter Gyula, Schmausz

Endre, Vojnits István dr., Zakó Milán.

Ugyanekkor szomorúan vették tudomásul, hogy Baross Gábor kereskedelmi

miniszter, a „vasminiszter", meghalt. Részvétiratban fejezték ki gyászérzésüket.

A július 25-iki rendkiv. közgylés foglalkozott Baja—Zombor—Újvidék
vasútvonalának ügyével, illetleg a vasút engedményének átvételével, de az
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akkori jogi állapotok melletl az állandó választmány nem javasolja; hogy
átvegye a vára i I báj .1 vasút minél el bbi kiépité-

: elismerték és ki is mondották,
Zombor \ epl 2"? iki ülésén díszpolgárává választotta Kossuth

napja alkalmából üdvözl iratol intézeti a oagj hon
talánhoz. Szintén üdvözl irattal köszöntötte öl a vármegye közönsége is.

\ ivemberben megbukott a kormány s az úi Wekerle-kabinetel a vái

, köszöntötte az állam élén. Ettl kezdve az egyházpolitikai

kérdi figyi Imet és veri fel Bzéles hullámókal az egész vármegyében.
I> sember ll-én volt a Zombor városi bizottsági tagok választása ós in a/.

ellenzéké vol1 a gyzelem a mi zajos örömei okozotl a nép körében, Ez jele \<>li

az újabb irányban fejld politikai hangulatoknak s bizonyos szempontból
a felpezsdül, különböz pártok felé hánykódó politikai érdekldésnek és vá

gj aknák.
A vármegyei április 27-i közgylésen ers vita voll az egyházpolitikai

törvényjavaslatok felett. A bizottsági tagok ez alkalommal igen nagj számmal
jelentek meg s mindkél oldalról ersen, szenve lélylyel s higga Itsággaí tárgyalták

a fontos kérdést. Kern Lajos dr. és harmincz társa adotl l»- indítványt, hogy
a kormányi egyházpolitikája érdekében végzetl törekvésében Bács-Bodrog
vármegye támogatja A közgylés óriási szótöbbséggel elfogadta a következ
bölcs határozati javaslatol : „Kimondja a vármegye közönsége, hogy a kormány
egyházpolitikai programmjál s ennek kiegészít részeit, a kötelezel polgári

házasság behozatalát, helyesli g ezen programra megvalósításai hazafias kész-

;el támogatni kész. de egyben elérkezettnek látja az idt, hogy a magyar-
országi latin és görög szertartású katholikusoknak egyházi önkormányzata a
vallásfelekezetek közötti türelmességnek és békének biztosítása czéljából minél

elbb országosan szerveztessék."

Gazdasági élet. A következ év gazdasági tekintet Ken kedvez jelekkel indult meg.

konzorczium répaezukorgyár állításra vállalkozott a vármegvélien. Zom-
borban nagyobbszabású tejcsarnok-szövetkezet és export-gzmalom készült.

megalakulni s Bácsmegye kezdte fölismerni azokat a nagy föladatokat, a melyek

a mezgazdasági ipar terén váltak reá. A vármegyében terem az ország legjobb

búzája és az utóbbi évtizedben az a szomorú helyzet állott el, hogy a vármegye,
de különösen székhelye Zombor, elvesztette a gabonapiacz jelentségét. Ívunk
foka a vasúti összeköttetés iránya volt. Az alföldi vasúi négy-öt kisebb állo-

másra terelte el a hajdan ers középponti gabonapiacz forgalmát. Ekkor már
Szivácz, Bajmok, Alilitics. Topolya s a Ferencz-csatorna és az alföldi vasút összes

állomása, st a Duna is nagyon sokfelé tagolta el a régen középpontra irányult

forgalmat. Ez a megoszlás természetesen az idk folyamán csak fokozódhatik s

így nemcsak Zombornak. hanem a vármegyének is érdeke, hogy a malomipar
központja pótolja a kiviteli központot a vármegye székhelyén. Ez annál fontosabb
kérdésnek látszott ez idben, mert a múlt évben gyönge termés és olyan rossz

naár volt, hogy az elz évhez képsst 21 millió forint vesztesége volt a

mezgazdasági termelésnek, ezt az összeget pedig az egész ipar is aligha pótolta.

Szabadka és Baja szab. kir. városok áprilisban új fispánt kaptak, Vojnits
1 drt, a kit ritka nagy fénynyel iktattak be hivatalaiba.

József íöher- Az szi közgylés József fherczeget, a ki huszonötödik évét töltötte be

Mór ünneplés", magyar honvédségi fparancsnokságának, feliratilag üdvözölte. Egyszersmind
nagy lelkesedéssel határozta el. hogy Jókai Mórnak ötvenéves írói jubileumán

részt vesz. Ugyanekkor nem kis jelentség döntés volt. hogy a vármegye
a palánka—verbászi vasútra 100.000 frtot szavazott meg. Ezzel az összeggel

már egy millió forintot adott a vármegye a területén épült vasútvonalakra.
A Jókai jubileuma sokat foglalkoztatta a közönséget. Aláírásokból fizet-

tek el a Jókai ünnepi kiadás két példányára, s 1894 január 6-án és 7-én a
vármegye számos helyén tartottak Jóka'-ünnepélyt.

Megkezddtek az elkészületek arra is, hogy az ezredéves kiállításon,

1 s'.HJ-ban méltóan vegyen részt a vármegye.
Kossuth Lajos Kossuth Lajos halálának híre zúgott végig márczius 21-én a vármegyén.

haiaia. Gyászt öltöttek a városok és községek és számtalan gyászlobogó hirdette, hogy
a magyar nemzet még e nemzetiségekkel srn lakott vidéken sem feledte el

nagy fiát, de igaz szívvel gyászolja t, ki a nemzeti szabadság apostola volt a
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nemzet szívében. A vármegye rendkívüli közgylést tartott, a melyen hazánk
halhatatlan érdem nagy fiának elhunyta feletti mély éa igaz fájdalmai a jegyz-
könyvben örökítette meg, a család tagjainak részvétiratokat küldött s a tem
tésre nagyobb küldöttséget menesztett s a Kossuth szobrára gyjtést indított.

Zombor, Szabadka, Baja, Újvidék hasonlóan vettek részt a nemzeti gyászban
és a temetés napján mindenfelé gyászistenitiszteletekel tartottak.

A május 31-iki közgylésen két nagyfontosságú ügy került végleges elin-

tézésre, egyik a Rudics-hagyaték ügye. a mely rendkívül hosszadalmas és kom-
plikált volt. sokféle pörrel és érdekeltség igényével zavarva. Az alispán buzgó-
ságának köszönhet, hogy közmegelégedésre ért véget. A vármegye egy tekin-

télyes tanügyi alapot kapott a hagyatékból. A baja—zombor—újvidéki vasút

viszont olyan állapotba jutott, hogy úgy a vármegye, mint a vonal mentén fekv
községek megtették végleges ajánlataikat s így mi sem állott tovább útjában

a teljes megvalósításnak. A vasút építését csakugyan még ez évben megkez-
dették.

Júniusban megalakult a Tóth Kálmán-kör, Dömötör Pál elnökletével.

Ez volt az els irodalmi s mvészeti czélra alakult egyesület a vármegyében.
Június 13-án érkezett Császka György kalocsai érsek Zomborba, hogy

bérmaútját megkezdje. E alkalomból rendkívüli fénynyel ünnepelték a fpapot
a vármegyében, elször látva t maguk között.

Az szi közgylés 46 szavazattal 1 ellenében elfogadta a tiszti létszám föl- Középponti

emelésére vonatkozó javaslatot. Érdekes a tíz évi munkaszaporodást megfigyelni.

1883-ban volt 22,774 ügydarab, 1893-ban 44,402. Az árvaszéknél 1883-ban
13,314 s 1893-ban 40,820 ügydarab. És ezt a szörny módon megszaporodott

anyagot most is ugyanaz a tisztviseli kar dolgozta föl, a mely tíz év eltt.

Messzebbmen következtetéseket lehet levonni e számadatokból, kivált, ha
érdemileg bírálnék fölül az ügyeket, az egyre jobban kifejld közigazgatás

szempontjából. E közgylés tárgyai közül említést érdemel a kultúralap. Eddig
a vármegyének nem volt semmi alapja kulturális czélok szolgálatára. Körül-

belül tíz éve tervezték már. hogy pótadóból egy ilyen alapot állítanak föl. de

az akkori terv most valósult meg. Gromon Dezs huszonötéves közszolgálati

jubileumára nagyobb küldöttséget választott a vármegye s volt fispánját szere-

tettel ünnepelte. Ebben csatlakozott a vármegyéhez Zombor város is. Nov.
11-én volt az ünneplés Budapesten.

1895 januárban mutatkozott be az új Bánffy-kormány, a melyet a vár-

megye ép oly szívesen üdvözölt, mint Szilágyi Dezst a képviselház emöki
székében.

A tavasz megint megfenyegette a vármegyét egy hatalmas árvíz vesze-

delmével, a melyet azonban a legnagyobb vonalon sikerült elkerülni, csak

Mosorin és Vilova községeket sújtotta nagy ervel a csapás. Mosorinban 241

ház van, ebbl víz alá került 164 ház. összedlt 87. Vilován 131 ház volt víz

alatt s ebbl összedlt 94. Titelen 24 házat öntött el az ár és 11 dlt össze.

Április 23-án megvált a fispáni állástól Sándor Béla. Harmincz évi köz- Sándor B>ia.

pálya s tizenöt évi fispánság után nyugalomba vonult és a Zombori Takarék-

pénzcár igazgatói állását fogadta el. A fejedelmi kegy kitüntetéssel bocsátotta

el a h és kiváló hivatalnokot, a Szent István-rend kiskeresztjével ékesítvén

fel t. A közvélemény nagy elismeréssel és nem sznt rokonszenvvel búcsúzott

tle. Sándor Béla nagy érdemeket szerzett Bács-Bodrog vármegyének újabbkori

történetében, mert az átmenet legválságosabb idejében állott annak az élén.

Higgadt poUtikája, egyszer, közvetetlen modora s a közügyek becsületes, buzgó

szolgálata egyaránt hasznossá tették munkásságát, akár felülrl, a központi or-

szágoskormány, akár alulról, a nép szempontjából nézzük. Ha a vármegye fejldését

nem is lehet egy-egy ember munkásságának tulajdonítani, st inkább számtalan

ok és fejldési állapot eredményének, az bizonyos, hogy Sándor Béla sohasem

vetett gátat az eszmék fejldésének, a gazdasági s politikai nemes törekvések

niegérésének. Alatta csillapodtak le a nemzetiségi ellentétek végleg és sohasem

szította föl ezt a veszélyes tüzet : alatta érte el a vármegye azt az állapotát, a

melyben egészen érett lett a modern élet összes vívmányainak s követeléseinek

megértésére és befogadására. Tisztelet illeti meg emlékét. A vármegye közönsége

igen melegen búcsúzott el tle május 7-én. Schmausz Endre alispán, Piukovics

József és gróf Széchenyi Emil biz. tagok tartottak nagy beszédeket, az eltávozott
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fispáni ünnepelve A közgylés elhatározta, hogy arozképél megfesteti; eü ai

. \ be iktatja, - </i küldöttség által juttatja hozzá, Erre száz és

tag csatlakozott a küldöttséghez, a mch a lakásán kereste föl

Sándor Bélát, hol Schmausz Endre és Boromisza Tibor kalocsai apátkanonok,

ez utóbbi m kalo entszék nevében, tartottak üdvözl beszédet. Zombor
ég Baja !i ku városok hasonlóképen uagj ünneplésekkel vettek búcsúi voll

fispánjuktól.
\ fmegye közgazdasági fejldését szinte lépésrl-lépésre lehel figyelni,

mint bizonyos idközökben a vetés növését konstatálhatjuk. A mezgazdasági
termi évben aránylag elég jól Bikerült, csak az árak voltak túlságosan ala-

i- ipar és kereskedelem is megérezte Jelentékenyebbe közjavulás

a rizstermelés terén. A nagy befektetéssel járó rizstelepek már ekkor olyan l»>

kamatot hoztak, hogy a termelk közül többen tervezték, hogy telepeikei jelen

tékenyen megnagyobbítják. Az eddigi sikert a kitnen berendezeti kissztapari

rizshántoló malom is nagyban elsegítette. \ kendertermelés is igen szép volt,

csak az a kár, hogy a szakszer áztatok híjján a gazdák sárban áztatták

ekkora kenderi és ezzel csökkentették az értókét. A homokterületeken
lötelepítés is mind nagyobb arányokai öltött, a 'nmek fmegindítója a mull

;
. bortermés volt. A ló-és a szarvasmarha-tenyésztésnél is igen szépen

indul! a fejldés, a mii a gazdasági egylel mködésének s több miniszteri

szabályrendeletnek lehel köszönni. Az apaállatok minségjavítása teszi emlé

kezetessé ezl az évet. A hízotl marha és sertéstenyésztési a tömérdek kiviteli

általában az állategészségügynek ez idben való 9Zomoru
állapota akadálj ózta.

A hivatalos lap július 1 t-iki száma közölte, hogy a királj Bács Bodrog
ni"_'\"!' és Zombor város új l'oispánj;iv;i Vajait* Istvánt, Szabadka és Baja

roll fispánját, az helyére Szabadka fispánjává pedig Schmausz Endre vár-

megyei alispáni nevezte ki.

A kinevezésekel megyeszerte megelégedéssel és örömmel vették tudo-

másul. A fispáni szék megüresedése óta úgyis mindenki Vojnits Istvánt tartotta

a Sándor Béla hivatott utódjának. A vármegye benne hivatotl vezérét látta s

biztosra vette, hogy mködése kiváló siker les/.. Vojnits István ekkor negyven
éves, erteljes szellem, tetters férfi volt. 1866 aug. 18-án születeti Szabadkán.
A vármegye egyik legkiválóbb birtokos családjának voll gyermeke. A Vojnits

családban a közügy szeretete és szolgálata családi tradiczió volt, két tagja voll

alispánja e században a vármegyének. Vojnivs István 1887-ben lett a hódsági

kerület képviselje az országgylésen s egyformán népszer volt kerületében

és a kormány körében. Ennek köszönhet, hogy 1893-ban Baja és Szabadka
fispánjává nevezte ki a király és hogy ezt a kinevezést e városok a legnagyobb

örömmel fogadták. Itt végzett mködésével azután egyaránt lekötelezte a kor-

mányt és a városokat, a melyek most nagy hálával és szeretettel búcsúztak

el tle.

Schmausz Endre, a vármegye volt alispánja is megérdemli, hogy7 ered-

ményes mködését, a mely szinte másfél évtized óta foly7t a vármegye élén,

röviden jellemezzük. 1841-ben született Apatinban, hol apja az egész vármegyé-
ben köztiszteletben álló jegyz volt. maga 1866-ban itt nyitott ügyvédi irodát

nagy ambicziójú, lázas tevékenység, kiváló adminisztrátori tehetség ifjú

ügyvéd számtalan üdvös és hasznos intézmény7 alapításával, szervezésével

s a közügyekben élénk részvételével nagy népszerségre tett szert, úgy hogy
1872-ben képviselvé választották. Mint képvisel fokról-fokra emelkedett

vármegyéje szeretetében s ez 1881-ben alispánjává is tette. Ez állásában való-

ban bámulatos sokat dolgozott és tett a vármegye hasznára. Minden alkotás,

az a sok közhasznú intézmény, s az az óriási elhaladás, a mi a vármegye életében

e másfél évtized alatt megfigyelhet, a Sándor Béla és a Schmausz Endre nevéhez

fzdik. Az személves érdeme az árvízvédelem hatalmas javulása. Tizenhat

évi lankadatlan, megfeszített munkája volt ez a páratlanul munkabíró és munka-
szeret férfinak. A vármegye nagy sajnálkozással búcsúzott el tle s örült, hogy
legalább a kebelében marad, mint Baja és Szabadka fispánja.

Vojnits István fispáni beiktatása augusztus 5-én és 6-án volt. Zombor város

ünnepi díszben várta az új fispánt s a vármegye törvényhatósági bizottsága

teljes számban összegylt a szép napra. 5-én mentek eléje Szabadkára és este
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Zomborban fáklyásmenetel tartottak a tiszteletére, a melyen Szendy Lajos
és Baloghy Ern tartottak hozzá nagy beszédeket. Másnap a vármegyei közgylés
a fispán beiktatásának és az alispán elbúcsúztatásának volt szentelve. A f-
ispánl küldöttség hívta meg a gylésbe, az eskületételrc. a mely után tartalmas

és formailag szép beszédet tartott a fispán, a mely megkapta a vármegyéi
a politikai korrektség, tisztesség, lovagiasság és éleslátás bizonyságaival. „A
politikai széthúzó elemeket, — az alkotmányos küzdelmek napjait kivéve, —
a vármegye közjavairánti mködésben egyesíteni, a külön politikai pártállásúa-

kat ott, a hol a vármegyének és városainak érdekében közösen és vállvetett

egyetértéssel munkálkodhatnak, összetartani": ez lesz, — monda, — az f-
ispánságának vezéreszméje. Karácson Gyula fjegyz és Latinovits Pál köz-
igazgatási bizottsági tag üdvözölték a fispánt s azután melegen elbúcsúztatta

a közgylés Schmausz Endrét. A vármegyei közgylés után volt a szab. kir.

városé, a melyen hasonló lelkesedéssel iktatták be a fispánt. Ezután a küldött-

ségek fogadása folyt le s délben négyszázterítékes bankett volt.

A Schmausz Endre fispáni beiktatása Szabadkán augusztus 14-én folyt

le óriási lelkesedéssel, a nagy és gazdag városhoz ill módon.
Szeptember 10. és 11-én nyitották meg a baja—zombor—újvidéki vas-

útat. Ez volt az új fispánnak els sikere, mert aimak idején volt e vasút
• els kezdeményezje és leglelkesebben ö dolgozott az érdekében.

A bánffy-kunyadi nagyTgyakorlatok alkalmából a király szeptember 22-én

Zentán töltött egy7 napot s ez alkalomból az egész Bácska végtelen lelkesedéssel

hódolt a királynak. Zentán valóban impozáns fogadtatást rendeztek s a vár-

megye állott helyt ez alkalommal a felség eltt.

Az üresedésben lev alispáni állást az október S-iki közgylés töltötte Karácson

be, megválasztván alispánná Karácson Gymlát, a vármegye eddigi fjegyzjét.
T>

Karácson Gyula egyr negyedszázad óta állott már a vármegye szolgálatában

s tizenhét év óta, mint fjegyz, a vármegye ügyeinek adminisztratív vezetje
volt. s most örömmel látta a vármegye közönsége t a vezér szerepében.

Ebben az évben teljesen átalakult a vármegye vezetsége, novemberben Tisztújítás,

a vármegyei bizottsági tagok is új választás alá kerültek s a deczemberi közgymlés

általános tisztújítást tartott. Nagyobb izgalmak nélkül, s a közönség teljes

megelégedésére folyt le a restauráczió, a mehTen alispánná ismét Karácson
Gyula lett, fjegyzvé Vojnits István, volt titeli fszolgabíró, fügyészszé Molnár
Károly, árvaszéki elnökké Mihályi János, fpénztárnokokká Bieliczkv Gyula

és az árvatárnál Tápay István lettek. Fszolgabírák : Vojnits Máté, Deák Zsig-

mond, Latinovits Gyula, Vissy József, Széchenyi Tamás dr., Hipp Dezs, Gombos
Béla, Szemz János, Császár Péter, Mihájlovics Kornél, Matkovics Lajos, Tárczay

Dezs, Nikolits Izidor és Hauke Imre lettek.

Az 1896-ik évi tavaszi közgylés több nevezetes kérdésben döntött. A
millenium alkalmából elhatározta, hogy a vármegye miképen vegyen részt a

magyar nemzet ezredéves ünnepében. Május 12-ére díszközgylést határozott,

a hódoló felvonulásba díszbandériumot küld s a vármegye történetét monográfiá-

ban íratja meg. Szintén emlékezetre méltó, hogy elhatározták a vármegyei

árva- és szeretetház fölépítését. Tizenhét év óta gyjtött a vármegye tkét erre

az árvaházra s a múlt évben már 18.000 forintért telket is vásároltak a számára.

Most elhatározták, hogy a millenáris év emlékére 100.000 forintra emelik e ház

tkéjét s 100 gyermek ellátására rendezik be az intézetet.

Májusban folytak le a vármegyében a müleniumi ünnepségek, ritka fény- a millennium

nyel és pompával. Zombor városa négy napon át valósággal ünnepi díszben volt.

Május 9— 12. napjain zászlórengetegbe öltözve hirdette a város a nemzeti ünne-

pet. A vármegye díszközgylésén szinte az egész vármegyei bizottság megjelent,

s számtalanon díszmagyarban. Vojnits István szép beszédet mondott, Piukovics

József tartotta az ünnepi szónoklatot s hódoló feliratot küldtek a királyhoz.

A város is díszközgylésben adott kifejezést ünnepének, a melyen a fispán

megnyitó szavai után Scklagetter- Gyula polgármester tartott szép beszédet.

Az összes intézetek, testületek, templomok ünnepléssel teltek meg. A vidéken

a városokon, Szabadkán, Baján, Újvidéken kívül legnagyobb ünnepélyek

Martonoson. Óbecsén, Petrováczon, Csantavéren, Sziváczon, Topolyán. Szent-

tamáson, Sztanisicson, Turján, Bezdánban, Óverbászon, Katymáron, Ökanizsán,

Bajmokon, Prigleviczaszentivánban, Kovilszentivánban, Jankováczon, jsóvén,



i ibb kor.

A munkás
sztrájk.

jeván; II..I. Kiszács Apatin, Kula. Bácsalmás, Bezdán, Veprováoz,

Petrovoszello, Bulkes; Militics, Osonoplya, Dautova, Obrováoz, Glozsán,

kálmánfalva, Szonta, Gyúl falva Kernyája, 7askúl Doroszló, Mohol,

ova, Temerin, Vajszka, Kisszállás, Rigyic B i Csávolj Gajdohra
kben tartói tak.

\ 1 1 \ arat lefoglalt) edéves ünnep eseményei. \ nyári köz-

gylésen a ván Fejezte la a királj eltl Karolj Lajot fherczeg
elhunyta alkalmából, üdvözölte Fejórváry Géza honvédelmi miniszteri és Gromon
!'

: kárl - politikai megtámadtatásuk idején bizalmai Bzavaztak

nekik. A i í tisztviselknek milleninmi ajándékul három évnek azámí-
. be nyugdíjügyükbe a milleniumi évet.

el a képviselválasztások izgalmai foglalták le üjra a vármegye
i.i k érdekldését. Ers harcz indull meg a szabadelvpárl és az ellen-

zéki pártok között, a merj sohasem végzdött a Bzabadelvpártra nézve olyan

sikerrel, mini ekkor. Egyetli negj elli azéki jelöli Bem gyzött, minden kerületben

Bzabadelvpárti kerüli ki rendszerinl nagy többséggel a választá Lent.

Zomborban Széchenj i József, Baján Plósz Sándor dr., Újvidéken Robonyi < lj ula,

ilkán ifj. VojnitB Sándor és Vermes Béla. Zenián Kovács Pál, az almási

kerületben Siskovics Tamás, az apatiniban Bed Aliiért, a hódságiban Molnár
Károly dr., az ókanizsaiban Bezerédj István, a kernyájaiban I'iukovics .ló/.set'.

a kulpiniban [vanovits Iván dr., az óbecseiben Gombos Béla, a rigyiczaiban

Latinovits Pál, a tovarisovaiban Gromon Dezs, a verbásziban Kozma László,

a titeliben Zakó Milán gyzött. A 18 képvisel közül egy, Siskovics Tamás párton-

kívüli, a többi szabadelv. Ezzel eléri az eddigi politikai állapol a teljes megérés,

ólérettség idejére, nemcsak Bács-Bodrog vármegyében, hanem az egész

jban.

L897 áprilisban Vojnits [stván dr. megváll Haja város fispáni állásától

5 a város vi prilis 23-án kereste félt, hogy melegen és szeretette] bú-

csúzzék el tle. Utóda itt is Schmausz Endre lett, a kii Baján április i'ít-én

iktattak be.

Józset kir. herczeg, mini a m. kir. honvédség fparancsnoka, meglátogatta

Zombort június 9-én a bár kívánságára a hivatalos fényes ünnepély elmaradt,

a vármegye a a nép örömmel üdvözölte l kebelén.

A vármegyei munkáskérdési nyáron vészes tünetekkel tolódotl eltérbe,

aratási sztrájk készült már június elején. Topolyán, öbecsén és Zentán erszakos
fenyegetésekkel kényszerítették a helybeli munkások az idegenbl jötteket az

eltávozásra a egy ilyen esetbl csaknem lázadás fejldött ki Zentán, a hol a
lrségel is megtámadta a felbujtott munkásság s ebbl emberhalál is lett.

A vármegye jó részében ilyen lázas hangulat uralkodott a munkásnép körében,

a mi annál szomorúbb volt, mert a szomszé I vármegyék népe, különösen a

torontáli bolgárok, készek lettek volna olcsóbban is munkába állani, st a vár-

megyei munkásnép legnagyobb része is csak terrorizálva csatlakozott a zendii-

lökhöz. Az alispáni jelentés bségesen megemlékezett ezekrl a mozgalmakról
s az ellenük tett óvóintézkedésekrl. Az alispán utasította a fszolgabírókat,

hogy a törvényellenes tettekre s szerzdésszegésre csábító izgatók ellen a leg-

erélyesebben járjanak el s egyúttal mindent tegyenek meg. hogy a munkásság
józan tömé - kérhessen a mindennapi élet békés sodrába. E rendeletnek,

s, nem mindenütt lett meg a kell foganatja, mert a bajai és bácsalmási

járásokban lev nagyobb bérleteken a munkások a munkábaállást a szerzdések
daczára is megtagadták, st 50—60 tagból álló bandákba szegdve, a munkálni
hajlandókat iparkodtak a dologtól elzni s ebben a csendrség nem tudta
mindenütt megakadályozni ket. Gyalogságot kért tehát az alispán a minisztertl

egy félszázadot hclveztek el Bácsalmáson és BiMtyben, egy századot Bács-

madarason, mert ez a község volt a bujtogatok ffészke s innen különben is kb.

800 munkás szokott a vidékre raunkába állani. A vármegyei gazdasági egyesület

is elkövetett mindent a béke érdekében, valamint az egyes vidékek lelkészei

is igyekeztek lecsöndesíteni a népet. De legersebb hatása annak volt, hogy
idegen munkások alkalmazását határozta el a vármegyei birtokosság ;

villámként

terjedi elahír. sa munkások lassan leszállították követeléseiket és dologhoz láttak.

Augusztus közepén a katonai s csendri ersítéseket visszavonták, csak egy pár

helyen kellett csendrrsöt állítani, hogy a béke zavartalanul megmaradhasson.
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Szeptember 11-én ünnepelték a zentai csata kétszázéves fordulóját igenszép
és fényes ünnep keretében, a népnek rendkívül n.e mértékben valórészvételével.

Az szi közgylésen a vármegye közönsége a királyi ünnepelte abból az
alkalomból, hogy felsége tíz szobrot ajándékozott a fvárosnak a millennium
emlékére. Hódoló feliratban adott a közgylés kifejezési örömének, ugyanekkor
az alispánt is lelkesen ünnepelték : a kirábj a III. osztályú vaskoronarenddel
tüntette ki s a rendjelet ez ülésen tzte föl a fispán az érdemes alispán mellére.

A következ napon Zombor város közgylése i- hódoló feliratban tette le köszö-
netét a király eltt, a nemzetnek adott fejedelmi ajándékáért.

A következ évben a szabadságharcz kitörésének ötvenedik évfordulóját
rendkívüli lelkesedéssel ünnepelték meg mindenfelé márczius L5-én. Az április

11-et is megünnepelték, minthogy az országgylés ezt a napot, a 48-iki törvények
szentesítésének napját, iktatta törvénybe. E napon a vármegye díszközgylési
tartott, a melyen Eigl József mondott ünnepi szónoklatot.

A vármegye gazdasági állapotai egyre szebben fejldnek. A közigazgatási Gn:

bizottság közgazdasági eladói évrl-évre több megelégedéssel tesznek jele:,

A nagy- és középbirtokosoknál az okszerség a szorgalommal, a gazdasági szak-
ismeret az anyagi ervel párhuzamban áll. — mondja Latinovits Pál az évi

jelentésében. Állatállományra, fajnemesítésre, trágya-elállításra, fásításra, a
föld okszer megmunkálására, kell és elégséges gazdasági épületekre, a czél-

szerségés takarékosság szem eltt tartása mellett, a legnagyobb gond fordít-

tatik. csépl és vetgépek, mélyít és kapáló ekék, szóval kell instrukció ritka
gazdaságban hiányzik. A lótenyésztés, esikónevelés és gondozás is mind helye-

sebb irányt kezd venni. Mindinkább feltnik a nagykrösi méntelep bajai al-

osztályából évenként kiadott 120 tenyészmén eredménye. A szarvasmarha-
tenyésztés csak most kezd gyorsabb fejldésnek indulni, mióta a községeket
rákényszerítik, hogy jó tenyészapaállatokat tartsanak. Ellenben a juhtenyésztés
évrl-évre veszíti a teret s már inkább csak a nagy uradalmakra szorítkozik.

A kisbirtokosok felhagynak vele. mert a gyapjuárak igen lehanyatlottak s a
juhászat kezelése egyre drágább. A sertéstenyésztést gyökerében támadja meg
az évrl-évre egyre srbb s nagyobb sertésvész. A munkásviszonyok azonban
meglehets jók voltak ez évben.

Mélységes megdöbbenést keltett a riasztó és fájdalmas hír, hogy Erzsébet ..
Erzssbet

királyné szeptember 10-én anarchista-gyilkosság áldozatává lett. Elnémult a
zene. elnémult a vármegyében minden zajos mulatság a szép szi vasárnapon,
mikor megérkezett a hír. A vármegye rendkívüli közgylést tartott a vármegye-
háznak gyászszal teljesen bevont közgylési nagytermében. Vojnits István dr.

fispán mély meghatottsággal tartott beszéde után gyönyören szövegezett

hódoló feliratban fejezték ki a király eltt gyászukat, megdöbbent hazafihsé-
güket. Az egész vármegyében, mindenfelé gyászistentiszteletet tartottak az összes

templomokban a boldogult királyné lelkiüdveért és emlékezetére. A felállítandó

Erzsébet-szobor alapja javára a vármegye 5000 frtot szavazott meg.
Az utóbbi években a vármegye nem folyt bele az országos politikába, st A na

úgy élt. mintha a rendkívül tevékeny közgazdasági tevékenység közepett egy-
általán nem volna ideje a politikával foglalkozni. De most az országgylésen
a Bánffy-kormány ellen irányuló nagy obstrukció arra bírta a vármegyét, hogy
kijelentse ezt : A vármegye közönsége sajnálattal tapasztalja az országgylési
tanácskozások izgalmas menetét, mely az ország vitális közgazdasági érdekeit

érint fontos törvényjavaslatok letárgyalását lehetetlenné teszi és habár ez a
vármegye a parlamentáris szólásszabadságot fenn kívánja tartani, mindazon-
által a fennforgó országos érdekek megoldásának elodázását helyesnek nem
tartván, határozaíilag kimondja, hogy a képviselházi tanácskozások rendes
menetének helyreállítása érdekében az országgylés képviselházához felirat

intéztessék.

Az 1899-ik év ex-lex-szel kezddött. Bácsmegye közönsége nagyon vegyes ex-i-x.

érzelmekkel vette tudomásul a politikai állapotnak ezt a fontos fordulatát.

A szabadelvek. így tehát a lakosság túlnyomó része, nagy megütközéssel tár-

gyalta s népgylésekre gylt össze, hogy a kormány iránti rokonszenvének
kifejezést adjon. Viszont az ellenzéki pártok hívei annál nagyobb ervel foly-

tatták agitaczionális mködésüket, a melylyel bizonyos tekintetben a helyi

vármegyei központi vezetség mködésének bírálatát is egybekapcsolták.
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ag) politika dmak alatl azonban egyhangú örömmel töltötte el

kiiuni. i — avármegye összes párl jait a fispán királyi kii üntetése < > felsége ugj .-mis

január i < >n Vojnits Istvánnak és törvényes utódainak a magyar bárói méltó
a frendiházi tagsággal gybekötve. A Vbjnita osalád nagj

és megérdemlet1 kitüntetése volt ez meri igadhatatlan, hogy másfél század
\ ! \ zadban, a Vojnits családnak számos tagja viseli

tekintélyes szerepel a vármegye vezetésében a egyáltalán a közgazdasági élet-

ben. Maga a kitünteteti férfiú a vármegyének Bzentelte mködéséi s már ekkor
Linos közhasznú alkotás dics rt< erteljes, buzgó mködését. Nem ce ida

ha a vármegyei tisztikar s a i stületek és maga a nagyközönség is egyforma
leik* iietel I l iid\ özölni.

A politikai helyzetnek ers és örvendetes változásai várta a vári ve

közönsége Széli K Imántói, a ki februárban miniszterelnökké letl a szívesen is

üdvözölte 1 az ország élén. Még nagyobb érdekl lésl kelteti az a politikai for-

dulat, hogy a nemzeti párl belépett a Bzabadelv pártba. A pohtikai vezetség-
nek teljes fölfrissülésél várták tle a valóban bizonyos uj irány indull meg ekkor

i megyében is az országos politika bírálal ánál s mérlegelésénél, a melj késbb
messzemen eredményekel idézeti el \ mán dus l5-iké1 pártkülömbség nélkül

rendkívüli Lelkesedéssel ünnepelték meg. Megemlítésre méltó, mini jellemz
adal ez idbl, hogy Erzsébel királyné szobrára páratlan készséggel folytak be

az adományok; a vármegyében talán egyetlen község sem volt, hogy Bzázan

meg százan ne járultak volna hozzá a szobor tkéjének gyarapításához; már
lején több voll együtt 20.000 koronánál. A vármegye lakosságának

meg nem lankait loyális és hazafias érzésérl tett ez is bizonyságot. Az egész

éven át semmi feltn esemény nem adott kifejezést ennek a politikai érzésnek,

,i késbbi évek mutatták meg, hogy érett itt is a gyümölcs.
Szeptemberben ünnepelték Karácson Gyula alispánt vármegyei tiszt-

viselségének hanninez éves fordulóján. Nagyon széj) ünnep volt ez. s osztatlan

elismeréssel hololt a várnie<_rye buzgó s kedvelt alispánja eltt az ok;. 27-iki

közgylésen. Épen ilyen szeretettel jubilálták Groraon Dezst, a ki tizenötödik

éve voll honvédelmi államtitkár. A deczemberi közgylésen Latinovits Pál b
és szépen megindokolt indítványára elhatározták, hogy a voll fispán arczképét

megfestetik a megyeház részére.

Ajbácskai m'p 1900-ban a tavaszi közgylésen tüntetett a vármegye a hazai ipartermékek
pártolása mellett. Ebben az idben Kiskér községet nagy csapás sújtotta; egy
árvatári sikkasztás 600.000 korona terhet hozott a községre s e miatt a nép
súlyos anyagi zavarba kerülve, nagy számban kezdett kivándorolni. Ez alkalmat

megraga Iták a fvárosi lapok s a Bácskáról úgy írtak, hogy népe nem bír meg-
élni s .Magyarország kamarája", a hogy a Bácskát nevezni szokták, kimerült.

A vármegyében a vészhírt könny szívvel fogadhatták, mert nem volt igaz.

A bácskai községek ..mind általános jómódban" élnek, gazdaságuk és gazdál-

kodási módjuk egyaránt igen szépen fejldik és az egész vidéken nem volt sehol

ínség, bár szegény családok itt is akadnak, mint bárhol a világ legdúsabb vidékén
i-. Mindegyik község halad, virágzik. Kulturális és gazdasági intézményeik
szaporodnak, fejldnek. A bácskai kivándorlás egészen specziális természet
volt : több község népe úgynevezett ,,szezón"-inunkára ment ki a rajnamelléki

Sessenbe : ott kinn senki sem maradt s a munka befejeztével csoportosan jöttek

haza. A gyors meggazdagodás vágya vitte ki ket a bséges Bácskából, nem
az ínség. Az a mezgazdasági fejldés, a melyet néhány éve a gazdasági egye-

sület a nagy és középbirtokosoknál tapasztalt, most már a földmível népnél

is mind ersebbé s örvendetessebbé lett.

Ennél a vészhírnél sokkal súlyosabb baj fenyegette a vármegye legszegé-

nyebb lakosságát, mikor híre jött, hogy a selyemhernyónak ragályos betegsége

terjedt el Tolna vármegyében. Már a Bácskában 27.000 család foglalkozott ekkor

selyemtenyésztéssel.

Az utolsó tíz év alatt 4,979.428 kg. gubót termeltek s ezért 4,675.669 frtot

kaptak. Ebben Bácska állott els helyen az országban. A vármegye tíz év alatt

4311 liter szederfa-magot kapott s vetett el, azonkívül 4,024.337 darab csemetét
és 24.868 eperfát. A községi faiskolákból kiültettek 522.057 darab fát. Ilyen

arányú haladást lehet megfigyelni a vármegye közgazdaságának csaknem
minden ágában. Ez a fejldés azonban még most sem volt teljesen rendszeressé
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Fernbach Károly fispán.
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Vojnits István alispán.
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téve s a gazdasági egyesület épen ekkor dolgozott a községi bizottságok meg-
teremtésén, hogy a központot a vidékkel, az egyesületet minden tagjával, és

ezeket egymással egy nagy érdekcsaláddá forrassza össze. A gazdasági egyesület

egyáltalán úgy látta, hogy itt az ideje az erteljes reformoknak és a gazdasági
alkotásoknak. Régi terve volt, hogy mintagazdaságot állít föl. Ez a terv most,
Latinovits Pál kezdeményezésére, újólag sznyegre került a szeptember 17-iki

gylésen. E szerint 60.000 koronába kerülne a mintagazdaság fölállítása s a végre-

hajtásra bizottságot küldöttek ki. Ugyanitt tárgyalták meg s karolták fel

nagy lelkesedéssel a tejgazdasági szövetkezetek fölállításának ügyét. Elhatároz-

ták, hogy a gazdasági egyesület kölcsönt szerez erre a czélra a földmívelési

minisztertl s ebbl a pénzbl kisebb kölcsönöket eszközölnek ki a kisgazdáknak
befektetésre. Ez az akczió valóban áldássá lett a kisgazdákra, mert szarvasmarha-
tenyésztést és az állomány, st a gazdaság kihasználását belterjesebbé tette.

Számos nagyfontosságú részletkérdést tárgyaltak meg ekkor, a csikókertek

felállítását, a magyar borok értékesítésére alakult részvénytársaság pártolását,

a külföldi s fleg a bécsi markapiacz megszerzését a vármegye részére. A lóver-

seny-ügyet is megtárgyalták és nagy léptekkel vitték elbbre. Zombor városában
most már állandó lett az szi lóverseny tartása. Ugyanekkor melegen ünnepelték

Darányi Ignáczot, a földmivelésügyi minisztert, az új alkotások bkez segé-

lyezjét.
Május elsején meghalt Munkácsy Mihály s a vármegye részvéttel vette

a magyarság világhír díszének, az örökérték mveket teremtett festnek
elhunytát. Júniusban Császka György kalocsai érsek félszázados áldozó pap-
ságának jubileumán vettek részt. Majd a katholikus vallás behozatalának kilencz-

százados évfordulóját ülték meg a kalocsai érseki egyházmegye kath. hivi,

mélységes hazafias és vallásos érzéssel.

1901 augusztusban meghalt Szilágyi Dezs s a vármegye mély gyászszal

fájlalta a nagy államférfi elhunytát. Ellenben báró Fehérváry Gézának félszá-

zados katonai jubileumán annál nagyobb örömmel vett részt. A honvédelmi
miniszter mindenkor nagy elzékenységgel volt Bács-Bodrog vármegyével szem-

ben és neve népszer volt a vármegye közönsége eltt.

Szeptember 10-én a király báró Vojnits Istvánt saját kérelmére felmen- ¥6^v̂ '
tette Bács-Bodrog vármegye és Zombor szab. kir. város fispáni állásától. A
rokonszenves, talpig ember s népszer fispánt sajnálkozva bocsátotta el a

vármegye. Bizon3^os, hogy kevesen feleltek meg jobban a fispáni tisztségben,

a lovagiasság és politikai korrektség által megszabott föladatoknak. Hat
évig állott a vármegye élén s ez id alatt jelentékeny része volt a vármegye
haladásában. ..A vármegyének és a városnak társadalmi életében, — írja róla

egy jellemzje, — a béke megszilárdítása és az egymásra utalt polgárság közössé-

gének, az összetartozandóság érzésének minél ersebb kifejtése volt egyik igen

kedves eszméje és ebben követte t társadalmunk nagy része. Tevékenysége a tár-

sadalmi életben is maradandó emlékeket és nyomokat hagy maga után. Igazság-

szeret, pártatlan vezér volt és így nemcsak a vármegye közönségének tisztelete,

hanem a kormánynak iránta való bizodalma is napról-napra ersbödött. Nagy
érdemeit a legmagasabb helyen is elismerték s a király bárói rangra emelte."

A fispáni interregnum alatt folyt le a képviselválasztás. Mivel most pohtikai Képrisei-

pártkülömbség nyilvánosan nem volt, hiszen a nemzeti párt, a melynek leg-
vál

ersebb talaja volt a szabadelvpárton kívül a vármegyében, belépett ez utób-

biba : most személyekhez kötve folyt a korteskedés. Az októbor 2., 3.. 4-én

lefolyt választásokon Zombor város képviselje lett Drakuhcs Pál dr. szabad-

elv ; Baja városáé Reich Aladár dr. Kossuth-párti ; Újvidéké : Rohonvi Sándor
;

Szabadkáé ifj. Vojnits Sándor szabadelv és Mukits Simon Kossuth-párti ;

Zentán Bartha Miklós függetlenségi. Az almási kerületben Latinovits Géza,

szabadelv ; a rigyiczaiban Latinovits Pál szabadelv ; az apatiniban Fern-

bach Péter szabadelv ; a verbásziban Hadzsi János dr. szabadelv : az ókani-

zsaiban Lovászy Márton dr. Ugron-párti ; a kulpiniban Michailovics Kornél

szabadelv ; a titeliben Zakó István szabadelv ; a hódságiban Molnár Károly

dr. szabadelv ; a Kernyájaiban Piukovics József szabadelv ; a tovarisovaiban

Gromon Dezs szabadelv-párti. Az óbecsei kerületben pótválasztás volt Rado-

vánovits és Grünbaum jelöltek között s így most is a szabadelv-párt hatalmas

tábora volt a Bácsország közönsége.

Magyarország Vármegyéi és Varosad: Bács-Bodrog vármegye. U.
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Tisztújítás-

Az árvatar
bajai.

Október 17 én voll ;i vármegye szi közgylése Karácson Gyula kormányzó
alispán elnöklete alatt. Ez búosúzot! el báró Vojnits [stván voll Fispántól,

Nemsokái a a régebbi fispánnak, Sándor Bélának az emlékétl kellett

elbúosó iniok, meri e derék éá nagyérdem ember elhuny i
. Az egész vármegyének

osztatlan részvéte s bálás tisztelete kísérte utolsó átjára.

\ abe] 18-án aevezte k i a királj a vármegye aj fispánját, Lati-

novita Páli.

Kin lónk örömei és megnyugvást keltett Régi idk óta élt és

dolgozott a közélet vezet szerepeiben s különösen a közgazdasági élet fejlesz-

tésében voll kiválóan uagj része. Születeti 1856 ban. Atyja oagybirtokoa voll *

családja, mely a \\ II század végén költözött be a vármegyébe, azóta mindig
lentékenyebb családok között voll a fiai a közélet kitnségei közé tartóz

tak. Latinovits Pál 1881-ben Lépeti a közélet inviv. .1 nnLm vármegyei viri-

lista lett. Azóta szakadatlanul tagja voll a vármegyei törvényhatósági bizott-

ságnak - a vármegye életében és annak minden nevezetesebb es< ínyeiben

hangadó, jelents szerepel játszott. Tizenhal éve volt a közigazgatási bizott-

ság közgazdasági eladója. Rendkívül buzgó, fáradhatatlanul tevékeny ember
volt, a különösen a gazdasági egylel vezetésében voll oroszlánrésze. E kiváló

egyesületnek jóformán minden tette els sorban az nevéhez fzdött
lsiMi-lian már oly népszer volt, bogy a rigyiczai kerület fölajánlotta neki a

mandátumot s egyhangúlag választotta meg képviseljévé; a szabadelv pártnak
az országgylésen egyik oszlopos tátijává lett, közgazdasági ismereteivel n;i'j\

szerepet \iti s a delegácziónak is tagja volt. Mint orsz. képviselt érte .1 királyi

kiiir\ ezéB.

A vármegye e napon épen rendkívüli közgylési tartott, s innen távira-

tilag üdvözölte az új fispánt. A beiktatás deczember li'-én volt. A város szépen
föl volt díszítve, különösen a vármegyeháza és a városháza. A reggeli vonattal

érkezett a fispán nagy kísérettel s az érte ment hatalmas küldöttséggel az

állomáson Hauke Imre, zombori polgármester fogadta üdvözl beszéddel. Fél-

tízkor ünnepi istenitisztelet volt a r. katli. templomban és féltizenegy órakor
kezddött a beiktató vármegyei díszközgylés. Karácson Gyula alispán nyitotta

meg az ülést, majd küldöttség ment a fispánért, a lei megérkezvén, letette az

esküt és szép beköszönt beszédet tartott. Tapsra ragadta a közönséget, kije-

lentve, hogy kormányzata alatt a jog mindenben s mindenkivel szemben érvé-

nyesülni fog; a tisztikartól nem szervilizmust, hanem értékes munkát vár, s a
Széli Kálmán kormányának „jog, törvény és igazság" jelszavai mellett áll

is, és ez fogja vezetni a közügyek elbírálásánál s vezetésénél. De legfontosabb

volt az a kijelentése, a mely a folyamatban lev s megindítandó nagyfontos-

ságú vármegyei ügyekre vonatkozott, mert ez elre vetette világosságát egy új

korszaknak, a melyre a túlersen fejldésnek indult vármegyében szükség volt,

hogy a régi rendszerbl, a melynek gerendái úgy is korhadtak voltak már, az új,

modern élet friss csarnokába haladhassanak át. Ifj. Vojnits István fjegyz, s

Hoffmann Károly apátplébános üdvözölték t a tisztikar és a törvhat. bizottság

nevében. Déleltt féltizenkettkor volt a városi közgylés és beiktatás. Utána
a küldöttségek fogadása és délután 2 órakor a díszebéd, a melyen körülbelül

hétszázan vettek részt.

Ugyanezen a közgylésen a következ napon tisztújítás is volt. Alispánná
ismét Karácson Gyulát választottak meg egyhangúlag. A fjegyzi széken is meg-
maradt ifj. Vojnits István a régi tevékeny fjegyz. Fügyészszé Pribil Ernt,
árvaszéki elnökké Skultéty Ferenczet, fpénztárosokká Jakobovits Jánost s

az árvaszéknél Vuics Pétert, fszolgabírókká Szutrély Lipót, Deák Zsigmond,
Mükosevics Kanut dr., Vojnits Máté, Császár Péter, Tárczay Dezs, Balaton
Gyula dr., Hipp Dezs, Szemz Károly, Széchenyi Tamás dr., Szemz János,

Xikolits Izidor, Vujevits Lajos és Mezey Imre eddigi fszolgabírákal válasz-

tották.

Az új aerára új és elég súlyos feladatok vártak. Mint rendszerváltozásnál

szokás, a régi állapotok bajai, a inelyek a mindennapi életben csöndesen háttérben

maradtak, egyszerre eltérbe kerültek. Voltak ilyen bajok bven. A közigazga-

tásiján egyik legkényesebb pont volt a kiegyezés óta az árvatár, a melynél szám-
talanszor megpróbálták a hajdani rossz és könnyelm kezelésbl keletkezett

hiányok pótlását, minden siker nélkül. Az árvák és gondnokoltak pénzét a Bach-
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korszakban a császári adóhivatalokba szállították be és ott kezelték 1863-ig.

Ekkor az adóhivatalok átadták az árvatárakat a. vármegyének, a mely IStíS-ie

központi kezelésben tartotta, de ekkor kiadta az egyes községeknek, a melyek
1878-ig kezelték. A községi kezelésben az árvatárak valóságos „Csáki szalmá-
jává" lettek s az 1877. XV. t.-cz. a legnagyobb rendetlenségben találta ezeket.

Ez a t.-cz. ismét a vármegye kezelésébe rendelte a községi árvatárakat. Az átadás
lefolyása igen sokáig tartott s tömérdek bajjal járt. A'ig volt olyan hely, a hol

tiszta számadást találtak volna. Olyan hihetelen zrzavarral volt tele az árva-
tári kezelés, hogy két évtized alatt sem lehetett tisztán látni egy jó részének
az ügyeibe, s csak az az egy volt bizonyos, hogy a hiány mindenfelé sok és pótol-

hatatlan. Latinovits Pál fispán érdeme, hogy belenyúlt e darázsfészekbe, a
melyet eldei szinte megbolygatni sem mertek. A vármegye alatta bizottságot

küldött ki, a mely kiderítette pontonként, hogy a kölcsönadás szabályrendeleteit

betartották-e s ha nem, kiket terhel a felelsség. Továbbá az adósok jogczímét,

azok vagyoni állapotát s a követelések jogi s valóságos értékét is megállapították.

A törvényen alapuló fokozati felelsség kiderítése és megállapítása lévén e bizott-

ság feladata, az egész vármegyében nagy rémülettel és zavarral fogadta a nép,
mert a negyven éves ügyeknek eredeti okozói már ekkor alig éltek, s a törvényes
jogutódok súlyos csapástól féltek. A bizottság a törvény határa között a lehet
legliberálisabbaii járt el s egy évi munkával rendezte az összes kétes kérdéseket

és olyan árvatári alapot teremtett, a mely véglegesen rendezte az árvatárnak
nemrégen kétségbeejt helyzetét.

A társadalmi életnek is súlyos bajai merültek fel. A kivándorlás, mely A kivándorlás,

eleinte csak a nép szeszélyének látszott, hirtelen járványszer módon megntt
s elterjedt. 1901-ben 2992 útlevelet adtak ki, s már 1902-ben az els két hónapban
2313 személy vándorolt ki, még pedig 70 %-uk Amerikába s 30% Németországba.
Az alispán erélyes rendelettel igyekezett kideríteni, mi az oka ennek a bámula-
tosan terjed kivándorlásnak. S végeredményül csak arra jutott a hivatalos vizs-

gálat, hogy nem az ínség viszi ki a nép java munkaerejét, hanem a gyors meg-
gazdagodás vágya. Míg a földmívelés a szorgalmas és józan nép körében lassú,

de biztos léptekkel egyre javul, a fényzés és más erkölcsi betegségek még gyor-
sabban hódítottak s fölösen emésztették el a földnek bvebb kamatait. Az ipar

még mindig igen szkös a vármegyében, a mely megmaradt elssorban, st
egyes vidékein kizárólag stermelnek. Kár és szomorú dolog, hogy ezeket az

okokat fölismerve, nem lehetett olyan könnyen segíteni a bajon, mint a köz-

igazgatás hiányain. Az élet, a szorgalmas munkát term, s új meg új sikert

hozó élet bizonyára meg fogja hozm ennek is az orvoslását. Így örvendetes
jelenség, hogy ebben az évben már csaknem minden nagyobb s életrevalóbb

községben alakult tejszövetkezet. Kisebb-nagyobb ipari vállalatok is kezdettek
alakúim mindenfelé, valamint a szövetkezetek alakulása is megkezddött.

A vármegye tavaszi közgylése részvéttel emlékezett meg Tisza Kálmán
elhunytáról s érdemeit jegyzkönyvébe iktatta. Széli Kálmán miniszterelnököt

pedig feliratban üdvözölték abból az alkalomból, hogy a király a Szent István
rend nagykeresztjével tüntette ki. Városy Gyula dr. kalocsai kanonokot székesfehér-

vári püspökké kineveztetésekor az egész vármegyében örömmel üdvözölték.

Császka György kalocsai érsek június 13-án bérmaúton volt Zomborban s ekkor
a vármegye és a város nagy fénnyel ünnepelte t. József fherczeg is e napokban
látogatta meg a vármegyében lev honvédség ezredeit s a vármegye és a városok
a legszebb hódolati ünnepléssel fogadták.

A nyári közgylésen döntöttek a vármegyei szeretetház ügyében. Erre a

czélra a millenniumkor tettekalapot, de az igen lassan gyarapodott és még elre-
láthatólag sokáig nem érte volna el, hogy a rendeltetésére lehessen fordítani.

Ezért az eddig gylt összeget fölajánlották az államnak, hogy építsen Zomborban
árvaházat. A tke növelésére való pótadót pedig kulturális czélok megvalósítá-

sára rendelték.

Érdekes pöre volt a vármegyének Szabadka városával szemben. Szabadka fX&Tme^-éxei
város bepörölte 1876-ban a vármegyét 54,357 frtig. Ez a követelése még az

1846 eltti évekbl eredt, amikora város a cs. és kir. katonaságot sod ideig szál-

lásolta el s a zombori hadfogadó fiókkormányt is ellátta. Ebbl kölcsönös leszá-

molás lett 1846-ban, a mikor a vármegye elismerte, hogy 71,769 peng forinttal

tartozik a városnak s Ígérte, hogy ezt évenként tízezer forintjával fogja letör-
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leszteni, Kél éven ál törlesztett is. de akkoi kitöri a szabadságharcz, aztán jött

azab8zolul kormán; s ez utóbbi átvette a Tármegye pénztárát, ezzel ;i/.t a köte-

lezettséget is, hogy a vármegye adósságail törleszti, Szabadka be is jelentette

törvényes, a kanozelláriától is jóváhagyott követelését, de a kormány csak
halasztotta a törlesztési és végre is Bemmit sem fizetett. De ezzel a követelés

kiegyenlítése az állam kötelessége lett volna, a a város meg is tett mindent, hogy
megkapja tle. 1876-ig húzódott a dolog, és mikor a város látta, hogy nincs re-

ménye, bepörölte a vármegyét. A Cúria elótt ez idben került tárgyalásra ;i pör
és a legfbb fórum elitélte a vármegyét a követelés megfizetésére.

Október 6-án nagy ünnepélyek mellett leplezték le Sohweidel Józsefnek,
a/, aradi vértanúnak szülhazán állított emléktáblát Zomborban, a vármegye
nagy részvételével,

Az okt. 21-iki vármegyei közgylésen Latinovits Pál fispán indítványára
elhatározták, hogy vármegyei takarékpénztárát állítanak fel a vármegye érté

keinek kezelésére és gyümölcsöztetéséiv. Lelkesedéssel tárgyalták Pozsony várme
\ i - gyének a nemzetiségi törvény megváltoztatására vonatkozó átiratát. Az állandó

választmány a legmelegebben pártolta ez átiratot b kívánta, hogy a nemzeti
állam kiépítésének szempontjából dolgozzák át a törvényt. Szendy Lajos biz,

tag ékes beszédben aduit kifejezést a vármegye véleményének é kérdésben;
be>zédét a közgylés liatalmas éljenzéssel tette a. magáévá. Zombor város köz-

gylésén is bven s Lelkesen tárgyalták a kérdést. Ez a gylés azért különösen
figyelemreméltó, mert a bácskai szerbek nevében tartott szónoklatot. Konyo-
vits Dávid dr. biz. tag, a ki szép beszédében bizonyságot tett a bácskai szerbség

hazafias érzületérl - a magyar állameszme iránti hségérl.
a vám A vármegyének évtizedek óta várt államosítása ugyan egyre késett, de
r '

"imósitAsn. 1 000 elején azért elég lényeges rendszerváltozás történt a vármegye ügykeze-
lésében. A vármegyei pénztárak, gyámpénztárak és számvevségek megszntek

;

a vármegye és gyámpénztárak kezelését az állampénztárak, az adóhivatalok

vették át s az ellenrzést és számvitelt, valamint a közigazgatási hatóságok
részére a számvev szakszer segédszolgálatot, a pénzügyi igazgatóság mellé

rendelt számvevségek teljesítették. Ennek a változásnak mélyreható gyakor-
lati és politikai jelentsége volt, s a vármegye örömmel vette, mert ezzel meg-
szabadult egy súlyos tehertl, a pénzkezelés sokoldalú gondjától, míg a szabad-
rendelkezés joga teljes épségében megmaradt a kezében. Különösen az árva-

székre volt korszakalkotó és üdvös ez a reform s ezért a vármegye közönsége

i> nagy megnyugvással nézett a jövben az árvaszék szerepe elé. A deczemberi
közgylésen történt meg a búcsúzás ; a vármegye közönsége szeretettel vált

meg a tisztikarának egy részétl, a mely az állam szolgálatába lépett át.

Knitúniiismoz- Számos kulturális érdekldés és mozgalom kötötte le ez idtájt a köz-

figyelmet s jóformán azt lehet mondani, hogy most indult meg a vár-
megyében elevenebb kultúráhs fejldés. Schweidel József szobrára gyjtést
indítottak. A vármegyei történelmi társulat mködését részleteiben is figye-

lemmel kísérték. A vármegyei múzeum ügye közérdekldést ébresztett és

lépéseket tettek annak rendezésére, st deczember végén nagy gylést
tartottak egy Zomborban építend közmveldési palota és múzeum érde-

kében. Zomborban a város képe külömben is modernné lett az utóbbi

idben, mióta a villanyvilágítást bevezették, számos új épületet emeltek, élénk

társulatokat s társadalmi egyesületeket alakítottak, nagy iparkiállítás érdeké-

ben gyléseket tartottak.

Ei-iex. A következ év ismét ex-lex-szel kezddött, a mi nagyon lehangolta a vár-

megye közönségét. Május 6 án a vármegye rk. közgylést tartott, hogy azon
tiltakozzék az országgylés egy részének obstructiós munkája ellen s a kormányt
üdvözölték a katonai javaslatok idején, nem a javaslatokért, hanem általában

sikeres és hasznos munkásságáért. A belügyminiszter jóváhagyta a közgylés
határozatát, hogy a szeretetház fölépítését az államra bízza, az e czélra már meg
lev összeg felhasználásával. Ezzel fölszabadult 2 %-os megyei pótadó, a melynek
hováfordítására Latinovits Pál fispán szép tervet dolgozott ki ; e szerint azt a
vármegyei és jegyzi nyugdíjalap rendezésére, a Szabadka városával való pörös

összeg kifizetésére, általában kultúráhs czélok pártolására, a zombori kultúr-

palota építésének elsegítésére és a vármegyei telefonhálózat fölállításának

költségeire s fként a tisztviselk helyzetének javítására kell fordítani. A vár-
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megye magáévá tette az indítványt ; a belügyminiszter pedig májusban jóvá-
hagyta s ezzel a vármegyei tisztviselk fizetésemelése az egész vonalon
ki r sztülment.

Június 27-én a Széli-kormány megbukott s gróf Khuen-Héderváry Károly
alakított kabinetet. A vármegye közgylése igen nagy elismeréssel emlékezett
meg a távozó kormány mködésérl s feliratban búcsúzott el tle. Az új miniszter-
elnök, ki 25 évig volt horvát bán s így a szomszédos vármegyék fvezetje, igen
ismert volt a vármegyében és a közgylés bizalommal tekintett mködése elé,

s üdvözölte.

Gazdasági ügyek foglalták le a vármegye tevékenységét. Latinovits Pál Mezgazdasági

fispán két fölterjesztést tett a kormányhoz a vármegyei mezgazdaság, külö- reformok -

nsen a bortermelés érdekében ; hasonlóan nagy gondban részesült a minisz-
teriumban is a vármegyei kendertermelés föllendítése ; az aratás is megkezddött
és elég szép sikerrel biztatott. Zentán aug. 15-én szép ipari, mezgazdasági és

kulturális jelleg kiállítás volt. A selyemtenyésztés rohamosan fejldött s ez év-
ben már valóban oly tekintélyes volt, hogy a vármegye szegényebb néposztá-
lyának egyik legfontosabb kereseti forrásává lett. 1901—1902-ben összesen
899,351 kg. gubót termeltek s kaptak érte 1.675,338 koronát. 1903-ban még
sokkal nagyobb volt a siker; 550,471 kg. gubóért egy évre 977,503 koronát
kapott a vármegye népe, rövid öt-hat heti munkájáért. Az iparban is fejldést
lehet megfigyelni az utóbbi években, a minek egyik foka, hogy a kisiparosoknak
szövetkezet-alapítási kedve a vármegyében egyre fokozódott.

Közben a politikai helyzet egyre súlyosabbá alakult az országgylésen. Politikai moz-

A chlopy-i hadiparanes elkeserítette a közvéleményt s a Khuen-Hédervárv kor-
mány lemondott, de új kinevezést kapott a királytól. Zomborban ekkor, szep-

tember 24-én alakult meg a függetlenségi párt, a melyet még a régi szabadelv
közönség is figyelemmel kísért, elcsüggedve a képviselházi óriási szabadelv-
párt tehetetlenségén. A közvélemény mind hevesebben kezdett niegnyilatkzni
a politikára nézve, és Zombor város közgylésén a magyar nemzeti szellem meg-
izmosodott ereje tört ki, az október 7-én tartott közgylésen, a mely a katonai
ügyek kérdésében azt a fontos határozatot hozta, hogy : „a magyar ezredek
összes szükségletei, a mennyiben Magyarországon beszerezhetk, a honi ipar

és kereskedelem támogatására, hazánk gazdasági érdekeinek szempontjából,
kizárólag Magyarországon szereztessenek be." Az adófizetés ügyében, tekintve,

hogy ex-lexben volt az ország, ezt a határozatot hozták : ..adó nem lévén
megszavazva, kényszer útján nem hajtható be, adó fizetése vagy nem fizetése,

a megszavazásig, a polgárok belátására van bízva ; Zombor törvényhatósági
bizottsága azonban nem tartja sem czélszernek, sem helyesnek az egyes állam-
polgárok cselekvési szabadságát korlátozni, a magánvagyoni intézkedésekbe
beleavatkozni, az önkéntes adófizetések hivatalosan kimondott el nem fogadása
által." A nemzeti hadseregre vonatkozólag „nem fejezték ki kívánságukat,
a magyar szolgálati és vezényleti nyelv ügyében, bízva a mag3Tar kormány
bölcs és tapintatos eljárásában." A katonai intézetekre vonatkozó indítvány-
ban kimondta : ,,a) Magyarországon megfelel számú felsbb katonai tiszt-

képz-intézetek létesíttessenek s úgy ezekben, mint a már meglev katonai
intézetekben a magyar szellemnek és a nevelést, valamint a tannyelvet illet-

leg a magyar nyelv jogainak érvény szerzend. b) Az új katonai büntet per-

rendtartásban a magyar nyelv jogai, államiságunk alapján teljesen érvényre
jussanak." A magyar tiszteknek a magyar ezredekhez leend áthelyeztet é-r

tárgyában ezt határozták : ,,Ö felségének már kiadott rendeletéhez képest is,

a magyar honosságú tisztek magyar ezredekhez helyeztessenek át s a jövben
a rnagyar tisztek mindig magyar ezredekhez osztassanak be." A nemzeti
zászló, czímerek és jelvényeknek a hadseregben való alkalmazása és a magvar
hadseregnek a magyar alkotniánvra való felesketése tárgyában így döntöttek :

..A magyar nemzet államisága a közös hadseregnél zászló, czímer és jelvényekben
megfelel formában teljesen kifejezésre juttassék." A külügyi képviseletünkben
a teljes egyenjogúságnak érvényesülését így kívánja : ,.A külügyi képviseletben

a magyar nemzet államisága az 1867. XII. t.-cz. kereteiben mindenben érvényre

juttassék." A városi közgylés ez alkalommal az egész vármegyét képviselte s

h képét adja annak a bels, mélyrl felfakadó pohtikai forradalomnak, a mely
a lelkekben végbemenni készült.
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Október 20 án ünnepelték I teák Ferencz születésének Bzázadik e\ fordulójál

.

az ünnepies díszülésen Latinovits Pál fispán tartotl szép beszédei s utána
Balo| ii nagyhatású ünnepi szónoklatot. Októbei 2 i én és 26-én pedig
nagyszer ünnepélylyel ülték meg ;i kuruczkor kétszázados fordulóját.

Nbvembei teg megváll a kormánytól .i gról Kinn m Eéderváry-
w™*- kabinéi a gróf Tifcza [stván vette azl á1 \ vármegye adhatni egyhangú

bizalommal látta öl a végtelenül nehéz idkben az állani élére lépni. Természetes
dolog ez. A vármegye i gesz múltja ahhoz a polil ikai iránj hoz fzdött . a melyei
Tisza képviseli b mosl Bzinte utolsó hatalmas föllobbanásál érezték ennek a

már-már végire éri politikai szövétneknek \ Tisza István egyénisége is nagy
mértékben lebilincselte a vezet szemelveket s a nép maga is nagy korszak
megnyíltál várta tle. De ez a/ esemény másrészt a függetlenségi párl szervez-
kedésére is ers befolyással voll s nem lehetne azl mondani, hogy ez apáit nem
épen úgj a megersödés érzésével toll el akkor, mint a. másik part. November

tartották a zászlóbontási több képvisel részvételével s a gylésen ezrekre
men tömeg vett részt. Talán annyi, bogrj még a függetlenségi elvek sohasem
tömörítettek annyi népet táborukba.

A vármegye szívesen ünnepelte a fispánt, a ki e nehéz idben nagy tapin-
tattal vezette a vármegye ügyeit, abból a/, alkalomból, hogy a nemei császár
magas rendjellel tüntette ki t. Részi vett a vármegye Szegeden a Délmagyar-
országi Közmveldési Egyesülel ünnepén is.

Nagy örömei okozott a következd év máreziusában az obstrukczió lesze-
relése, a mely a házszabályrevizió körüli viták közben történt. Ennek a kifolyása
volt a márczius 15-ének szokatlanul nagy arányú megünneplése s a márczius
-T-iki vármegyei közgylésen Thaly Kálmánnak és gróf Tisza Istvánnak ünnep-
lese. Olyan hatalmas volt a kitörd lelkesedés ezen a gylésen, a melyre kevés
példa voll Bács-Bodrog vármegye csöndes üléstermében. A II. Rákóczi Ferencz
hamvainak hazahozataláról szóló királyi kézirat csak méltó folytatása volt
e kellemes hangulatnak, a melyben, úgy látszott, mintha az ország ügyei a vég-
leges jó Útra tereldtek volna ; a vármegye feliratban köszönte mega királynak
e nagyszer nemzeti figyelmét.

A vármegye gazdasági és kulturális állapotai is kedvez képet mutatnak.
A Történelmi Társulat gylése, a Nemzeti Szalonnak zombori képkiállítása.

orma nagy érdekldést keltett. Súlyos megilletdést idézett el azonban a
Jókai Mén- halála.Avármegyeközönségetársadalmiúton és a közgylésen egyaránt
nagyszer jelét adja a csapás fölött érzett részvétének. Június L'O-an leplezték le

a vármegye közgylési termében báró Vojnits István volt fispán arczképét.
Annál váratlanabbul érte néhány hónap látszólagos békés lefolyás után

a vármegyét, hogy november 19-én gróf Tisza István miniszterelnök politikája,

a házszabályrevizió kérdésével, végleges törésre jutott.

Ez a parlamenti esemény volt fordulópontja annak a nagy politikai harcz-
nak, a rnelyet a szabadelvpárt élén álló kormány ellen indítottak az ellenzéki

pártok. A harcz nemcsak az országgylésen folyt, hanem az egész országban
s nemsokára a leghevesebb vértelen forradalommá fejldött a magyar parlamen-
tarizmus történetében.

a nemzeti Hogy Bács-Bodrog vármegye közönsége milyen szerepet vitt ebben a küz-
e
Tármegye.

6 a
delemben, a melyet a nemzeti eílentállás korának szokás nevezni, megpróbáljuk
röviden és tárgyilagosan vázolni.

A vármegye mindenkor kompakt politikai tömeg volt a szabadelvpárt
kebelében. Kezdettl fogva, a legválságosabb idkben, a mikor az ország többi

i sorra fölbontották a kormánynyal való összeköttetésüket, vagy legalább
nagy harezok folytak a nép különböz pártállású rétegei között : Bácsmegye
híven kitartott a kormányok mellett s a szabadelvpárt abszolút uralmát itt

semmi sem rendítette meg. Ha mélyrebben szabad volna e tény okainak elem-
zésébe belebocsátkozni, fölíejthetnk a tisztes, általános, társadalmi és a nem-
zetiségektl szaturált vármegye emberi okait, a melyek Bács-Bodrog vármeg3re

hazafias lakosságát mint egy embert állították oda az uralkodó kormányzati
irány mögé.

E válságos napokban sajátságos láz fogta el a Bácskát is.

November 22-én rendkívüli közgylés volt, a melyen ugyan a bizottsági

tagok a fispán indítványára ..hazafias örömmel, óriási kitör lelkesedéssel
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határozta el, hogy gróf Tisza Istvánt a parlamenti anarchia megfékezése, alkal-

mából tett eredménydús intézkedéseiért táviratilag üdvözli" s egyszersmind
súlyos ítéletet mond az ellenzéki pártok obstrukcziójának káros hatásáról, —
másrészt a népnél egyszerre csak megindult a nagy politikai nézetváltozl

és a zombori városi képviselválasztásokon a régi haladó és városi pártok csak
szövetkezve tudtak az újonnan megalakult függetlenségi párttal szemben szá-

mottev sikerre szert tenni. A vármegyei bizottsági tagok egy része is új
választás alá került az év végén s e választásokon is teljesen gyzött a régi,

szabadelv irányzat, úgy hogy a szabadelvpáit teljes önbizalommal meni
neki a téli országgylési képviselválasztásnak.

Annál nagyobb meglepetést hozott az eredmény, Bács-Bodrog vármegyé-
benép úgy, mint az egész országban. A függetlenségi párt eszméi diadallal

járták be a vidéket s mindenfelé ers harczot idéztekel, st hat egészen új kerü-
letet hódítottak el az ersen meggyöngült szabadelv-párttól.

Zomborban Drakulics Pál dr.-t ugyan szabadelvpárti programmal,
nagy erfeszítés után, sikerült megválasztani, de Szabadkán Mukits Simon
és Varga Károly s Zentán Bartha Miklós függetlenségiek lettek képviselkké.
Újvidék Szalay János szabadelvpártit választotta meg. A kerületekben a kö-
vetkez volt a választás eredménye : Apatin : gróf Vigyázó Ferencz disszidens

;

Bácsalmás : Lázár Pál függetlenségi ; Hódság : Ertl János szabadelvpárti

;

Kerény : Fernbach Károly függetlenségi ; Kulpin : Hodzsa Milán nemzetiségi

;

óbecsén ijótválasztás lett Radovánovics szabadelvpárti és Mihájlovits ellen-

zéki közt ; Ókanizsán : Lovászy Márton függetlenségi ; Regczén : Piukovits
Elemér szabadelvpárti ; Titelen : Miloszávlyevits Milán szabadelvpárti ; Tó-
városon : Gromon Dezs szabadelv ; Verbászon : báró Vojnits István szabad-
elv. Tehát nyolcz szabadelv és nyolcz ellenzéki képviselt küldött Bács-Bodrog
vármegye abba az országgylésbe, a mely hivatva volt, hogy a nemzet ítéletét

kifejezze a király eltt az utóbbi évek politikája fölött . Hogy ez az Ítélet milyen súlyos

volt, épen Bács-Bodrog vármegye választási eredménye mutatta meg legjobban.

A következ évet egy napra sem szn izgatottságban élte le a vármegye
népe ; a politikai helyzet vígasztalansága mély depresszióban tartotta a kedélye-

ket. A hazafias ünnepeket, márczius 15-ét, október 6-ikát, eddig soha nem ismert

lelkesedéssel ülték meg. Tüntetés volt ez, s egyre ersebb tüntetés a nemzet
igazi akarata mellett. Zomborban május 17-én leplezték le a vármegye nagy fiá-

nak, Schweidel József tábornoknak, az aradi vértanúnak szobrát. Páratlan

nemzeti ünneppé lett ez a nap a vármegye részére. A képviselház 21 tagját

küldötte le Justh Gyula képviselházi elnök és Kossuth Ferencz, a vezérl-bi-

zottság elnökének vezetése alatt, s a vármegyébl tízezernyi nép gylt össze, a
mely a fispán vezetésével az egész vármegye hivatalos és polgári elemeit mind
magában foglalta a közös lelkesedésben.

Mert Bács-Bodrog vármegyében az a különleges helyzet állott el, hogy az

elementáris ervel feltör nemzeti érzésnek itt nem volt már semmi gátja, a
..darabont" elemeknek egyáltalán semmi nyoma nem tnt föl a vármegye
köz- és magánéletében. A tisztikar a legválságosabb idben valóban páratlan

bölcsességgel viselte magát. Távol tartotta magát és zárt várrá lett az alkot-

mányt alán kormánynyal szemben, bár nem vetette magát a függetlenségiek

szilajon viharzó áradatába. Bács-Bodrog vármegye, mint az ország önálló része,

ez idben a megyei autonómiának, mint a nemzeti önfentartás biztos alapjának

kitn példájává lett.

Végre elérkezett az id, mikor a vármegye színt vallott, állást foglalt a nem-
zeti harczben. A június 28-iki vármegyei közgylésen Fernbach Károly, a helyi

jóléti bizottság elnöke s az egész ellentállás harczának vezérférfia, a következ
indítványt tette :

Az imparlamentárisnak kimondott Fehérvárv-kormány, miután a képvisel-
ház vele szemben bizalmatlanságot szavazott, a Házat az 1867-ik évi X. t.-cz.

tiltó rendelkezése ellenére ex-lexben hónapokra elnapolta. Minthogy ily vál-

ságos körülmény között, alkotmányunknak ily kirívó megsértése után, okkal

tarthat a nemzet attól, hogy az új kormány a nyilt abszolutizmus terére lép

és rendeletekkel fog kormányozni ; a törvényhatóságoknak az 1886-ik évi XXI.
fc.-cz. értékében alkotmányvéd hazafias kötelességük kinyilatkoztatni, hogy
az országgylés által megszavazott adók tényleges behajtását s meg nem ajánlott
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djonczok tényleges kiállításai meg fogják tagadni, b tisztviseliknek az kel
törvényéé eljárásuk miatl netán érhet bármiféle séreleméri teljes elégtételt

fognak n\ újtani.

Óriási lelkesedi Iták az indítványt sa közgylés azt sl' s/.«'»val

80 ellen batározattá emelte Ezzel .1 vármegye állási íoglall a Fehérváry-
kormánynyal szemben.

és Zombor vámsuk is e napokban Léptek a nemzeti ellentállás terére.

Zombor a július 5-iki közgylésen kimondotta, hogy: 1. A kormán; iráni bizal-

mat! étik 2 adóbehajtási és újonczállításl nem foganatosítanak
s attól a hivatalnokokat eltiltják. :t. A törvénytelen rendeletek végrehajtásától

eltiltja a hivatalnokokat, i. A/oknak teljes anyagi és erkölcsi kárpótlási nyújt,

6. utasítja a polgármestert, hogy minden hónapban egy rendes közgylési
- ii/ bizotl kívánságára bármikor rendkívüli közgylési hívjon egybe.
Szabadka július 16-án hasonló szellem határozattal lépeti a cselekvés terére.

A vármegyei bizottság tagjai azonban nem Bokáig tartották dúlj a jl is

28 iki radikális álláspontjukal : a július 28-iki közgylésen közvei it indítván; ban
annak legsúlyosabb Ítéleteit feloldották s „korainak" mondották. Ezt a ha

tározatol 60 szóval állván 60ellena két párt- a fispáni szavazat döntötte el.

De az augusztus 30-iki közgylés újabb forrná l>a 11 már 111 szótöbbséggel er
sítette meg :

„Bár a vármegye közgylési termében nem gyzött még ekkor teljesen a

koaliczió álláspontja, a függetlenségi párl Fernbach Károly, Mukits Simon
és Balojjhy l-'ino dr. vezetésével annál nagyobb Bikerrel és hatással szervezték

augusztusban az egész vármegyében a függetlenségi pártot. Október 15-én

volt a függetlenségi nagy népgylés Szabadkán, a melyre tízezrek gyltek össze

a vármegye népébl B Kossuth Ferencz, gróf Apponyi Albert. Fernbach Károly,

Baloghy Ern dr. s mások beszédei után nagj lelkesedéssel mondották ki hatá-

rozat okai :

..Bács-Bodrog vármegye községei, továbbá Zombor, Szabadka, Újvidék,

Baja és Zent a városok függetlenségi és 4S-as polgárai részvételével Szabadkán
1905 október 15-én tartott nagygylése kimondja, hogy megtámadott alkot-

mányunk védelmére min len rendelkezésre álló eszközzel kész a szövetkezett

ellenzék vezéreinek támogatására és eddigi eljárásuk tejles elismerése és helyes-

lése Mellett a végskig kitart a küzdelemben."
Novemberben fispánválság közeledett. Latinovits Pál. belefáradván a

nehéz helyzetbe, bár igen szépen állott a közvetít fokon a kormány és a vár-

megye közönsége között, november 9-én lemondott a fispáni állásról, sa kor-

mánytól sürgsen kérte elbocsáu.i ásat. A november 28-iki közgylés megkapó
egyhangú lelkesedéssel marasztotta a fispánt, a ki azonban megmaradt szán-

déka mellett. A vármegye ekkor ematározta, hogy nem helyezkedik ugyan
anarchikus álláspontra, de: ,.a nemzetképviselet ez id szerinti többségének

akaratával ellentétbe helyezked kormányt nem támogatja s aziránt bizalom-

mal nem viseltetik, minek folytán a kinevezésrl értesít és támogatási kér
miniszteri körleveleket, tudomásul véve. irattárba belyezi".

A deczember 30-án tartott közgylésen új alispánt választottak. Karácson

Gyula nyugdíjba vonult, helyette ifjú Vojnits Istvánt, a volt fjegyzt válasz-

tották meg. egyhangúlag.
Voi

aufpto
TÍn

-^ 7- egyhangú bizalmat csaknem negyedszázados közigazgatási pályáján

jól kiérdemelte Vojnits István, a ki a tb. aljegyzségbl emelkedett föl az al-

ispáni méltóságig. Született 1861-ben, Bajsán, si bácskai nemes családból,

a mely a vármegye visszaállítása óta nagy szerepet játszott a vármegye életéljen.

1882-ben lépett a vármegye szolgálatába s ettl kezdve aránylag gyorsan emel-

kedett a vármegye bizalmából. Mint köztisztvisel, minden állásában kitnt
példaszer munkaszeretetével, szakbavágó ismereteivel, s a tisztikar és a vár-

megye közönsége egyforma örömmel látta t a vezet szerepében. Székfoglaló

beszédében a vármegye érdekeinek szolgálatát, a nemzetiségek és vallásf fele-

kezetek békéjének fenntartását, a becsületes munkát vette fel programmjául.

Schmausz Endre és Evetovit s János üdvözölték t a vármegye, Mikosevits

Kanut dr. és Kiss Gyula a tisztikar nevében.
Gazdasági j± megnyílt újév örvendetes hírrel kezddött. A vármegyei gazdasági

egvesület és a" gazdaszövetség egyesültek. Az így megersödött gazdasági egye-
helyzet.
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sülét ettl kezdve 28.000 korona szubvencziót kap a vármegyétl. Ezzel
van rá a remény, hogy a gazdasági egyesület végre kellen megraga 11

a várraegye mezgazdasági fejldésének gyepljét. Bizony nagy szükség volt
már rá. Az utóbbi idkben a kilenczvenes évek végén szépen fellendülésnek
indult gazdasági élet elveszítette gyors fejldésének fokozatos erejét. A politikai
állapotok súlyos gazdasági bajokat is idéztek el. Az ipari vállalkozás tnea
gyengült, a kisipar ertlen lett, a mezgazdaság, fleg a kistermelknél

, gyászos
éveket ért, úgy hogy a gazdag Bácskában szédületes arányú kivándorlás indult.
Az alispán nem gyzött eleget panaszkodni, hogy a menetlevelek elintézését nem
gyzi. Ezerszámra vándorolt ki a nép munkabíró legjava, férfiereje. Tömérdek
bajra nyit ez a tény perspektívát, ezeknek a vizsgálatára azonban már nem jo-

gosult a mai napok krónikása. Itt csak az az óhajtás marad számunkra is, hogy
bárcsak végleges és a vármegyéhez méltó általános javulás kora következnek.

Városy Gyula dr., Zombor város szülöttje, székesfehérvári püspök, a múlt yárosy Gyula

év végén kapta meg kalocsai érsekké való kineveztetését s január 14-én tartotta
'''''.',''

beiktatását, a melyen a vármegye közönsége nagy fénynyel vett részt.

A politika ege azonban egyre komorabb felhkkel borult be. Alig mondta áz abszoiuüz
ki tiltakozását Zombor város közgylése a miniszternek ama rendelete ellen, raus -

a melylyel megsemmisítette azt a városi határozatot, hogy törvénytelen adói
és újonezot nem szednek, február 19-én kitört az abszolutizmus. A vármegyében-
mély megdöbbenést keltett az országgylésen történt katonai erszak. Elbb
Zombor város felelt rá, márczius 8-iki közgylésén, elfogadván Baloghy Ern
dr.-nak határozati javaslatát : „Zombor város törvényhatósági bizottsága
ezennel kimondja, hogy az önkényuralomnak bármely formáját jogosnak elis-

merni soha sem fogja. Felhívja polgárait, hogy a történt eseményekkel szemben
is higgadt, nyugodt és szigorú törvénytisztel álláspontot foglaljanak el, de a
törvény keretén belül minden erejükkel törekedjenek arra, hogy az önkény-
uralom hazánk szent alkotmányán ne diadalmaskodhassak. E város minden
polgára legyen az alkotmány egy-egy védbástyája. Kitartással és a minden ügyet
segít Mindenható segedelmével, a mostani szomorú idket is egy szebb jöv
fogja felváltani, a mikor végképpen megsznve ezen ország abszolút kormán}'-
zásának lehetsége, a nemzet és király megértik egymást s kölcsönös egyetértéssel
fognak a magyar haza boldogításának munkájában találkozni.'"

Márczius 15-én a nagyközönség adott véleményének páratlanul lelkes

kifejezést, a vármegye minden részében rendezett ünnepélyekkel. Márczius
22-én pedig a vármegyei közgylés mondott súlyos bírálatot és hatalmas ítéletet

a politikai kormányzat eredményeirl : „Vármegyénk közönsége a hazasze-
retetben, a törvénytiszteletben és a bölcs mérsékletben mindig elljárva, áttör-

hetetlen falanxot képezett az alkotmány és szabadság megvédésére irányult

küzdelmekben. Semmi kétség, hogy ez most és mindenha így leszen ! azért

határozatilag kimondja a törvényhatósági bizottság, hogy :

1. óvást emel az országgylés feloszlatása ellen és kijelenti, hogy az ország-

gylés tevékenységének tartós szünetelését s a költségvetés és parlamenti ellen-

rzés nélkül való kormányzást nem tekinti egyébnek, mint alkotmányunk
tényleges felfüggesztésének

;

2. Kívánja, hogy az országgylés a törvény által megszabott határid5b?n
összehívassák és így a nemzet akaratának érvényesülése és a felels parlamenti
kormányzás lehetvé tétessék

;

3. Megdöbbenését fejezi ki a fölött . hogy a kormány a törvényhozás jogkörébe
tartozó nagyfontosságú államügyek, mint az új vámtarifának életbeléptetése és a

külföldi államokkal való kereskedelmi szerzdések megkötése körül, rendeleti úton
intézkedik és nyilvánvalóvá teszi, hogy a törvényhozás jogkörének teljes mell-
zésével, annak nyilt megsértésével kívánja tovább intézni az ország ügyeit

:

4. Kimondja, hogy a végrehajtó hatalomnak törvényes hatáskörét túllép
rendelkezései joghatálylyal nem bírnak s az állampolgárokra törvényes köte-

lezettségeket nem hárítanak
;

5. Tiltakozik a teljhatalmú királyi biztosok kinevezése és mködése ellen
;

6. Kijelenti, hogy az ország szomorú helyzetében kettzött erélylvel fogja

teljesíteni kötelességeit s teljes szívóssággal és odaadással fogja gyakorolni

törvényeinkben biztosított autonóm jogait mindaddig, míg azt az erszak
^ehetetlenné nem teszi

;
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A ROMAI KATH. EGYHÁZ ÉS A BÁCSI ÉRSEKSÉG.

Hogy
a kalocsai egyházmegyét Szent István alapította, ez kétségen felül

^

é"^g^"
áll. Minthogy azonban okleveleink a XI. és XII. században bácsi
érseket is említenek, a kalocsai és bácsi fpapi székhely kérdése
sokáig vita tárgya volt. Fejér és követi szerint Szent István Bács-
ban püspökséget alapított s ez állításában Hartvik ismert helyére

támaszkodik, mely szerint Szent István tíz püspökséget alapított. Szerintük Szent
László azt érseki méltóságra emelte, míg végre 1135-ben a kalocsai püspöki
megyével kánonilag egyesítették. Katona István és követi azt a nézetet val-

lották, hogy a bácsi egyházmegyét Szent László alatt a kalocsai püspökség-
bl kihasították és pedig érsekségi jelleggel, 1135 körül pedig ismét a kalocsai

egyházmegyével kalocsai és bácsi egyesített érsekség czím alatt kánonilag egye-
sítették. A mint látható, a vita tárgya csak a bácsi székhely keletkezése volt,

a többiben véleményük megegyezik.
Véleményüket a kalocsai és bácsi egyházfejedelmeknek az akkor ismert

oklevelekbl összeállított következ névsorából merítették : 1075. Dezs kalocsai
püspök. 1093. Dezs kalocsai püspök. 1094. Fábián bácsi érsek. 1103. Ugolin.
1111. Pál és 1111. Fulbertus kalocsai püspökök. 1124. Gergely, 1134. Francica
és 1135. Simon kalocsai érsekek. Ha emez egyházfejedelmek oklevelekbl össze-

állított névsorán kívül más történeti bizonyíték nem állana rendelkezésünkre,
az említett történetírók véleménye valószínnek látszanék. Azonban történeti

adataink és újabban napvilágra jutott okleveleink ezt a véleményt megdöntik.
Fejér véleményét megdönti a Dezs kalocsai és István pécsi fpásztor
között 1093-ban fönnforgott egyházmegyei határperrl szóló oklevél, mely szerint

a pécsi és kalocsai egyházmegye között való határként a Szerémségben fekv
Károk községet jelölték ki. Itt a kalocsai egyházmegye területérl lévén szó,

közbees bácsi egyházmegye ez idben nem lehetett még, mert a Szerémség
Bács vármegyével lévén határos, a bácsi egyházmegyérl és érsekrl kellene az

oklevélnek szólnia. Egyébként is 1094-ig bácsi érsekrl vagy egyházmegyérl
országos oklevél nem tesz említést. Ehhez járul még, hogy Endre királynak IX.
Leo pápához Toulba küldött követe, György. 1050-ben kalocsai érsekként sze-

repel. Ez az adat kétségtelenül hiteles és így Szent István nem alapíthatott

Bácsban püspökséget, hanem Kalocsán érsekséget. Katonának azt a véleményét
pedig, hogy a bácsi egyházmegyét Szent László alatt a kalocsaiból hasították

ki- és érsekségként 1132-ben a kalocsai egyházmegyével ismét egyesítették, meg-
döntik oly bizonyítékok, melyek szerint a kalocsainak nevezett fpásztorok,
Asztriktól kezdve, állandóan érsekek voltak. Dezst (1075—1093) a pécsi és

kalocsai egyházmegye határperi oklevelében Szent László ugyan a kalocsai szél-

Dezs püspökének mondja, de ugyanebben az oklevélben Acha is az Esztergom
metropolita város székes püspökeként szerepel. Székvárosuk szerint püspökök,
de provineziáj ukat tekintve érsekek. Ugyanezt a Dezst azonban 1075-ben, a
garam-szentbenedeki apátság alapítólevelében, minden kétségen felül érsekként
említik, a mint ugyanezt a Dezst ilárk, Turóczi, a budai és dubniczai krónikák
is érseknek mondják. A következ fpapok, Ugolin (1103), Pál (1111) és Fulbertus

(1111) idejébl, a XII. század elejérl is van biztos adatunk arra, hogy a kalocsai

fpásztorok érseki méltósággal bírtak, a mint ezt II. Paskál pápának 1099

—
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iiis egyik magyar érsekhez intézeti Levele tanúsítja: „Jelentetted, kedves

testvérünk, bgj a kn-ah és az ország nagyjai elcsodálkoztak azon, hogy a

palliumol a mai a kikötéssel küldtem meg neked, ba a hség skül . melyei kö^ etem
írásban hozott magával, leteszed." Tebál érsek volt, a kihez a pápa e szavakai

írta. Midn pedig levéléi igj folytatja: Evangéliumi gondolkozás-e az, midn
a kiruU és mágnások véleményében e hségeskürl meg akarsz nyugodni T Vájjon
a magyar fejedelemnek mondatott-e : ,,Es te megtérvén, ersítsd meg testvérei-

det"? -- kimondja, hogy ez érsek Bzékhelye Magyarországon volt. De kétség-

telen az is, hogj a levél Kalocsa fpásztorának Bzólt. II. Paskál pápa levele

ugyanis Papiai Bernát 1191-ben készüli kompiláoziójának 21-ik fejezetébl

rmazik, ahonnan Pennaforti Szent Raymond, IX. Gergelj pápa dekretálisai-

n.ik kollektora „Panormitano Arehiepiscopo" ezímzéssel vette át. A késbbi
kódexekben a másolók téves Leírása miatt a ozímzésnek következ változata,

keletkeztek : Palerm, Colm., Pomenensi, Podromon, Palarm., Palmono, Polonior

Poloniensi, GóUmiensi. Eogyezek téves czíinzések, kitnik abból, hogy a Levélben

a magyar királyra történik hivatkozás, a kinek a/, idülten i loilll I I IS) sem Ülasz-

semNémet ,semLengyelországban püspökei nemvoltak. A magyar püspökségek-
bl pedig az elferdített czímzések csakis a kalocsaira engednek következtetni.

Kétségtelen, hogy a Colm és Coloniensi alatt Colocensis rejlik, a mint már
Florens Ferencz is [fl650) ezl a dekretálist a kalocsai érsekhez czímzettnek
jelentette ki es utána l'agi. Balu/.ius, Colét us. Mansi és újabban Kollár Ádám
Ferencz. Ha |>edig e czímzéseket tovább vizsgáljuk, megtaláljuk az érsek nevét

is, a kihez a dekretáMis intézve volt. II. Paskál pápa idejében I. Pált (1111) talál-

juk a kalocsaifpásztori széken. A levél eredeti czímzése tehát ez volt : P. colo-

een-i arehiepiseopo salutem ete. Ebbl származtak a másolók keze alatti Polo-

niensi, Polon s végre Panormitano. A Levél tehát 1. Pált kalocsai érseknek

mutatja be, és így Kalocsa ez idben is érseki székhely, Ugolin, Pál és Fulbertus

pedig érsekek voltak. De hogy is lettek volna ezek püspökük, midn már György,
ld Endre király követeként 1050-ben IX. Leó pápánál Toulhan járt, érseknek

mondatik. Van tehát 1000-tl 1135-ig bét kalocsai érsek, a kik közül 1094-ben

Fábián. 1 124-ben Gergely és 1134-ben Francica bácsi érsekekként szerepelnek.

Els tekintetre látható, hogy Kalocsa kezdettl fogva érsekség volt és így Szent

István Kalocsán érsekséget alapított. Megdl tehát az a vélemény, hogy a bácsi

egyházmegyét 1094-ben a kalocsai püspökségbl kihasítván, azt érsekségre emel-

ték és késbb a kalocsaival ismét egyesítették, úg\^ hogy az érseki czím a kalo-

csai székre szállott át. Kalocsa mindig érseki székhely volt, két érsekséget pedig

egymás mellett elgondolni nem lehet, egybl pedig két érsekséget alakítani szm-
tén érthetetlen lett volna, a mire ok sem volt. Az a körülmény, hogy Fábián
érsek utódai hazai okleveleinkben püspököknek iratnak, nem nagy jelentség,
minthogy egyházmegyéjére vonatkozólag minden érsek püspök.

A
to
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k' Annak a ténynek tehát, hogy a kalocsai egyházmegye érsekeibl 1135-ig

hároni a bácsi érseki czímet viseli, más okát kellett keresni. Városy Gyula dr.

a kérdést beható tanulmány tárgyává tevén, arra az eredményre jutott, hogy
kalocsai és bácsi külön egyházmegj^e sohasem volt, hanem a Szent István által

alapított kalocsai egyházmegye, már Asztriktól kezdve, metropolitai méltóság-

gal felruházott fpásztorai késbb, valamely körülmény kényszere alatt, szék-

helyüket Bácsba helyezték át, úgy hogy mégis fennmaradt kalocsai érseki

székük is és idk múltával majd Kalocsán, majd pedig Bácsban székeltek és

így az egyliázmegye területén az érsekeknek két székhelyük, két székesegyházuk
és két káptalanuk volt. Innen van, hogy az érsekek majd a kalocsai, majd a
bácsi, utóbb a kalocsa-bácsi czímet használták. Ennek analógiáját az Ugrin érsek

által 1229-ben felállított szerémi püspökségrl veszi, a melynek püspöke pápai
rendeletre a mongolok dúlása után székhelyét Kebl Szent-Ernye egyházába
tette át a nélkül, hogy kövi káptalana és székhelye megsznt volna ; így a késbbi
oklevelek majd Ke, majd Szent-Ernye egyházak püspöke czímén említik.

Véleményét a következ bizonyítékokkal is támogatja. Mindkét székesegyház-
nak, a bácsi és kalocsamak, Szent Pál volt a védszentje. A bácsiról bizonyítják

ezt. egyéb okleveleken kívül, a káptalan fennmaradt pecsétjei. A mostani kalo-

csai székesegyház ugyan a B. Szz Mennybemenetele czímére van felszentelve,

de tudjuk, hogy ezt a czímet Patachich Gábor érsek a nagyrészt általa épített

mai székesegyházba a kalocsai plébánia-templomból tette át. Hogy azon-
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ban a kalocsai székesegyház, mely 1602-ben leégett, Széni Pál czímére volt

felszentelve, errl 1203-tól kezdve több oklevél tanúskodik. Még 1529 aug. 1 I
i

Bajai oltáros pap, az akkori kalocsai prépost, Mihályhoz írt levelében a kalocsai

székesegyházat Szent Pál apostol tomplomának nevezi. Az a körülmény pedig,

hogy mindkét székesegyháznak Szent Pál apostol volt a védszentje, a kalocs;i-

bácsi egyházmegye, egysége mellett bizonyít. Mert ha az érseki székhelyet az

egyházmegye felosztása nélkül vitték át Bácsba, úgy az ottani új székesegyház-
nak ugyanazt a védszentet kellett adni. hogy a két székhelynek egy egyház-
megyéhez való tartozása ily módon is kifejezésre jusson, minthogy az egész

egyházmegye védszentje Szent Pál volt.

Az egyházmegye két székhelye mellett több különféle idbl való oklevél

is bizonyít. Az ország állapotáról III. Béla alatt, 1184-ben a franczia udvarhoz
küldött kimutatás így szól : „Magyarországon két érseki székhely van : az eszter-

gomi és kalocsai. A kalocsainak Bácsban van a székhelye." Apápák okleveleikben

egy egyházmegyérl szólnak, melynek Kalocsán és Bácsban van székesegyháza.

Még 1400-ban is a pápa az egységes egyházmegyét határozottan kifejezésre jut-

tatja, a mikor Siboth Balázst bácsi kanonoknak nevezi ki, a kalocsai dioci isis

bácsi Szent Pál-egyházának kanonoksága kifejezést használván.

A kalocsai és bácsi szék egyesítésérl IV. Kelemen pápa tesz elször emlí-

tést, 1266-ban, István érsekhez írt levelében, czímezvén azt a kalocsai és bácsi

székesegyházakra, melyeket kánonilag egyesítettek. A pápa nem egyesített

egyházmegyérl, hanem székesegyházakról szól. A mikor pedig 1376-ban XI.

Gergely pápától István kalocsai érsek az egyesítési bulla megújítását kéri, a
pápának a zágrábi püspökhöz intézett levelébl, melyben t a tényállás meg-
vizsgálására küldi ki, világosan kitnik, hogy mindkét érseki székhely az egye-

síti -> alkalmával metro'politai volt és hogy az unió megersítése nem a kalocsai,

hanem a bácsi székhely és káptalan jogainak biztosítására történt. Világos

tehát, hogy az apostoli szentszék annak idején nem két egyházmeg3Tét területi-

leg, hanem ugyanannak az egyházmegyének két érseki székét, két székesegyházá-

val és két káptalanával egyesítette teljesen egyenl jogokkal. Ha okleveleinkben

néha mégis bácsi egyházmegye is szerepel, úgy az abból magyarázható, hogy az

egyházmegyének a bácsi káptalan alá tartozó részét gyakran teljes joghatóság-

gal felruházott vikáriusok kormányozták. Ezekre nézve e terület dioecesis volt,

ép úgy, mint a fesperes mködési területét okleveleink dioecesisnek nevezik.

Ezekután megvan a magyarázata annak is, hogy Fábián 1094-ben, Gergely

1124-ben és Erancica 1134-ben a fpapok névsorában bácsi érsekeknek nevez-

tetnek. Városy Gyula dr. véleménye így teljesen beigazoltnak tekinthet. Véle-

ményét történetíróink is elfogadták.

Karácsonyi János dr. történetíró a bácsi érseki székhely keletkezésének a mosí érseki

történetét következképpen világítja meg.
~e

kezese.

Szent István, a Duna—Tiszaköz és Tiszán túl megtérítése után, 1010 köri,

alapította a kalocsai érsekséget és ehhez csatolta a bihari, erdélyi és 1030-ban

a marosvári (csanádi) püspökségeket, I. Gyécsa és Szent László idejében a

Szerémség keleti fele végleg magyar kézre jutott és azt egyházilag a kalocsai

érsekséghez csatolták. Egyúttal Szent László az érsek székhelyét Bácsra tette át,

meghagyván azonban Kalocsán is a káptalant, hogy így az érsek megyéjét köny-

nyebben kormányozhassa és különösen közelebb legyen a Szerémséghez. Azért

ettl kezdve a kalocsai érseket gyakran bácsi érseknek és az érsekséget is akként

nevezik. Szükségessé tette pedig a székhelynek Bácsba való áthelyezését az a

körülmény, hogy a Szerémség szláv népét meg kellett tartani a kath. egyházban.

A görögök ugyanis schismájuknak itt ers propagandát csináltak és ha a schis-

mára áttér az amúgy is más nemzetiség nép, a Szerémségnek ezt a részét sem
lehetett volna többé Magyarország számára megtartani. A szerémi részeknek az

egyházmegyéhez való csatolása 1093 eltt történt, mert ez évben már határ-

villongások voltak e részben a kalocsai és pécsi fpásztorok között. Az érseki

székhely tényleges áthelyezése azonban csak 1094-ben Fábián érsek alatt történt.

Ö nevezi magát elször bácsi érseknek és szervezte, Szent László király segélyé-

vel, a káptalant is. Midn pedig, a királyival egyetértvén, a székhely és káp-

talan megersítését kérte a pápától, bizonyos, hogy azoknak a kalocsai székhely-

hez és káptalanhoz való jogi viszonya is kérdés tárgya volt, a mit ugyanakkor

rendeztek is. Föltehet tehát, hogy a két székhely, székesegyház és káptalani
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egy érsek alá való egyesítése mar a pápai megersítési oklevélben meg-
történi .

;lip \ .' >\ felállításával b a Bzékesegyház felépítésével egy idben
Fábián érsek Báosban a káptalani is szervezte. Egyben annak jogviszonyai a

kalocsai káptalanhoz is meghatározta, azl székeskáptalanná és evvel a kaloosai-

val teljesen egyenjogú és ettl független testületté emelvén, Föltehet, hogy a

pápa az érseki székhely és székes káptalan megersít bullájában a kél káptalan

eme jogviszonyai is megjrsítette és a kél káptalani egj fpásztor alá egyesí-

tette, ;i kinek tanácsosai és segíti voltak az egyházmegye kormányzatában.
• isan kifejezi e jogviszonyl István érsek 1367 1382) a pápához írt levelé-

ben, melyben a bácsi káptalan jogainak és méltóságának elismeréséi kéri a pápától.

Azt irja a pápának, hogy a kalocsai és bácsi egyházak székesegyházak mini

ilyeneket, már sidben pápai hatalommal egymással kánonilag egyesítették. Ha
széküresedés esetén érsekválasztás volt, az érsekválasztásban a bácsi káptalan

I veti Stivel azonban a pápai okirat, melj az ilyetén eg resítésrl szólott,

elveszeti . kéri a pápái ,hogy alkalmas módon intézkedjék, hogy ajövben kételyne

merülhessen fel az ej ' és arról is. bgj a bácsi egyház székesegyház.

E jogviszony következtében tehát a bácsi káptalan abban az idben,

midn hazánkban a káptalanok érsekválasztási joga fennállott, az érsekválasz-

tásl a kalocsaival együtt, de mint külön testiéi gyakorolta. Az érsekválasztásra

rendesen Kalocsán goili i'wzi' u kit káptalan; ki\ . 1 ! •>> n Háj-Szent-Lrin-

czen. Ezl mutatják a pápai oklevelek. Apápák a bácsi káptalan emejogál mindig

elismerték, s ismeteltén megersítették. lg.- 1201-ben III. Inoze pápaa bácsi

prépost és káptalan jogait, melyekkel eddig bírtak, jra megersíti. A káptalan

els székesegyházát Fábián építette 1094-ben. Alapjail Henszlmann Imre dr.

Haynaid érsek alatt 1872-ben a mai bácsi temetben felfedte. Kisebbszer tég-

laépítmény volt, építési idejét a XI. század végére teszi. Lajos királynak egv

levelébl tudjuk, hoge ez a templom l.'M] április .'io-án 1 >ég '1t és vele a káptalan

birtokairól szóló több oklevél is.

Ez idben a bácsi vár, melyet Róbert Károly széküresedés idején 1337

—

1342 között kiépített, az érsek birtokába ment át. Ekkor épült a várban szép

nagv templom, az érsek és káptalan a várba költöztek s ezt használták ezentúl

székesegyháznak. A bácsi káptalant 11Ö8 április 20-án említi elször II. Gézának

1 gv Bácsban kelt szabadalomlevele, melyben Obsa dékán, Esau énekl kanonok,

fiieke, Benjámin áldozárok, Jonathan, Azarián,.s több más kanonokok" mint

tanúk szerepelnek. A káptalan ez idben még Szent Chrodegang szabályai alatt.

monostori életet élt, a mint a fentemlített kanonokok nevei is mutatják. Mint

önálló, teljesen kifejldött testülettel 1211-ben találkozunk vele, mert ez idben,

mint hiteles hely. már mködésben van.

A kolumnáris kanonokokon, préposton, olvasó, énekl és rkanonokon,
a bácsi, szerémi és szegedi esperesen kívül változó számmal voltak egyszer
kanonokjai, a kik az alsóbb papi rendekre felszentelve, a kórusban részt vettek

s az isteni tisztelet és hiteles helyi mködésnél segédkeztek. A XV. század folya-

mán a prépostok, mint az országos rendek tagjai, országos ügyekben lévén el-

foglalva, helyettest állítottak. így ez idben a bácsi prépost nagyprépost czímen

szerepel, helyettesét kisprépostnak czímezték.

Miután a bácsi székhely területe a kalocsaitól teljesen független volt, az

egyházkormányzatban az érs?ket gyakran a vikárius helyettesíti, a ki a három
fesperessel a székhely területén a jurisdikeziót gvakorolta. A kántor és lektor

a káptalani iskola és papnevelés teendit végzik, helyetteseik a XV. század

folyamán a szublektor és szubkántor. Országos életünk fontos tényezje volt a

bácsi káptalan, mint hiteles hely. 1212-ben mint ilyen már mködésben van.

Pecsétjét már 1211-ben említik. Számtalan kiadványa maradt fenn, s gyakran
fontos szerepet vitt országos ügyekben is.

A káptalan fénykora a XV. századba esik, a midn az érsekek országos

okokból majdnem állandóan Bácsban laktak s Bács várának is nagyobb jelen-

tsége volt. Ez idben volt tagjainak a száma is legnagvobb, mveltségük magas
fokon állott. Tagjai a külföldi egyetemeket keresték fel, prépostjai gyakran
országos hivatalokat viseltek és srn találkozunk tagjai között magiszterekkel

és dekretorum doktorokkal. A káptalan, ámbár csak közvetve, az érseki birto-

kokból, királyi adomány utján bírván javadalmát, az ország védelmébl is ki-
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vette részét. Eradius, bácsi fesperes Ugcin érsekkel a sajómezei ütközetben leli

halálát. Az 1498. évi XX. t.-cz. szerint, a bácsi káptalan a haza védelmére •"><»

lovas katonát állított. Ily csapattal maradi Palisnai György bácsi prépost is a

mohácsi csatatéren.

A káptalan birtokairól kevés adatunk van. ln'.it után sem a bácsi, sem a

kalocsai káptalannak még nem voltak saját birtokai. Kilátását az érseki birtokok

jövedelmébl nyerte. Tagjai még közös életet éltek, és szorosan az érsek papjai

voltak. Hiteles oklevelekbl tudjuk, hogy Saul érsektl kapta 1198-ban a kalo

prépost és káptalan birtokait, s így valószín, bár adatunk nincs rá, hogy a bácsi

káptalan els birtokait is ez az érsek jelölte ki és adományozta az érsekség bácsi

birtokaiból. Késbbi oklevelek a káptalan követkéz." birtokait említ ik : Thamana,
Ethe, Piski, Kereki, Mindszent, Szopor, Kürt, Keresztúr, Újfalu. Etépásszent-

király, Bács, a mely helyeken a káptalan egész, vagy részbirtokos volt. £)•

bizonyos, hogy több birtoka is volt a káptalannak. Az 1351 eltti birtokaira

vonatkozó oklevelek 1351 április 30-án a székesegyházzal együtt eléglek, azérl

Nagy Lajos király Szent Pál iránti tiszteletbl, a ki a bácsi székesegyház véd
szentje, a káptalant birtokaiban és jogaiban újra megersíti. Ulászló királj

1494-ben szintén megersíti a káptalant birtokaiban. Tagjainak jövedelme

következtethet abból, hogy a prépostnak 1319-ben 30 ezüst márka (120 aranj

forint), a bácsi fesperesnek pedig 8 ezüst márka (32 arany forint) a jövedelme.

A bácsi káptalant a mohácsi szerencsétlen csata utáni hadjáratuk és pusz-

títások temették el. Prépostja, Palisnai György a mohácsi csatatéren leli halálát.

Utána 1527 október 13-án Ferdinánd király Egresi Lrincz, bácsi kustost nevezi

ki prépostnak. A török csapatok Buda bevétele után kivonulván az országból,

Bácsot felgyújtották, de a török akkor még nem tett foglalásokat, Bácsot sem
tartotta megszállva. A kalocsai káptalan 1529 augusztus 14-én hagvta el Kalo-

csát ; e napon szállották meg Szulejmán második hadjáratának csapatai a várost.

A bácsi káptalan is megmaradt Bácsban 1529 január 23-ig. Beriszló István

szerbjeinek árulása következtében azonban a vár e napon török kézre került.

s evvel a káptalan nyoma vész. A káptalant az egyházmegye restaurácziója

alkalmával 1733-ban nem szervezték újra, de, hogy emléke megriztessék, a

kalocsai káptalan ötödik stallumát a bácsi préposti czímre töltik be.

Országos oklevelek a következ bácsi prépostokról tesznek említést : 1201

Névtelen, 1217 Nues, 1229 Demjén, 1237—38 István, IV. Béla király kanczel-

lárja. 1244 Vincze, ez évben váradi püspöknek választották meg, 1247—52 Jób

niagister és comes capellae regiae, 1254—79 Benedek, 1282—89 /. Miklós, 1297

—

99 /. Dénes, 1301—1303 Simon magister, 1308—11 /. Lrincz, 1319—20 /.

Jakab, 1323—1325 /. János, 1333—1336 Beké Péter, comes capellae régiae és a

királyi kanczellária titkárja, a királv kísérje 1333-ban Nápolyba. 1340 /. Tamás.
1343 II. Jakab. 1344 Choma, 1346—47 ///. Jakab, 1351 Perjámosi II. Tamás.
1352—61 Cato László, 1382—89 Névtelen, 1402 Dersi Pál, 1412 György, 1416

III. Tamás, 1417—18 II. János királyi alkanczellár, 1421 IV. Tamás, 1431 III.

János, 1443 Bodó II. Miklós, ez évben a veszprémi püspök koadjutora lett, 1469-

ben fejérvári prépost. 1457—84-ig Kamonczi Balázs, a husszitizmus els terjesz-

tje a Szerémségben, mint kamoncz iplébános. Marchiai Jakab ellene vizsgálatot

indítván, Bácsba menekült, a tévtanról lemondott és épületes életet élt. Itt

kanonoki stallumot kapott, 1457-ben pedig bácsi nagyprépost lett. 1484 Eszény

István, 1492 Váradi Pál, 1503 Czulai Fülöp, 1508 Móré Fülöp, II. Ulászló tit-

kára, késbb mint pécsi püspök, a mohácsi csatában esett el. 1515 Aranyam
János, szalubriai püspök, bácsi vikárius. 1526 Palisnai II. György boszniai

püspök, bácsi nagyprépost a mohácsi csatában esett el, 1526—27 Egresi Lrincz.

Említésre méltó tagjai a káptalannak még 1241 Eradius bácsi fesperes, a sajó-

mezei ütközetben esett el, 1256 Sol olvasó kanonok, Tamás kalocsai érsek test-

vére, késbb dömösi prépost. 1470 Matucsinai Gábor, olvasókanonok, késbb
kalocsai érsek, 1475 Istrói István, a boszniai király kanczellárja, 1520 Benedek
scopii püspök, olvasó-kanonok és bácsi vikárius.

Bács vármegyében fennállott még a titeli és hay-szent-lrinczi társas kápla- Ti

^^ t
"^as "

lan. Valószín, hogy Szent László alapította a titeli társas káptalant, a mely

egyike volt az országban a legtekintélyesebbeknek ; tagjai világi papok voltak.

Okleveleink már 1138-ban említik Lrincz titeli kanonokot, II. Béla káplái

A káptalan a Szent Bölcseségrl volt elnevezve s jogilag az esztergomi érsek a
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izott. Mim rendezeti káptalannak, voll prépostja, olvasó-, énekl- és r-
kanonokja, dékánja és több közönséges kanonokja, Voltak ezenkívül oltáros

papjai ii ée egyik tagja a titeli plébániái vezette, A káptalan, mini hiteles hely,

fontos tényezje voll országos életünknek, s emellett, mint a titeli és erddi
vár tulajdonosa, az ország védelmében is részi vett. Erdd] várai erddi pré-

postság óéven is említik. Az 1498. «'\i XX. i. oz. rendelkezése szerinl a. titeli

n .".(i Lovaskatonái \"h köteles kiállítani.

Vágj onilag a káptalan szintén egyike voll az elsknek. Okleveleink a káp-

talan etl 6 birtokait említik : Etestlcz, a Dunán túl, Torna táján. Zyagy,
K irtés \'\n•" Várkony a Tisza mellett. Eszéken, Tiszavársanyon részbirtokos,

rovábbé Egres és Alpár a Bácskában, Zabránj Arad vármegyében, Boldogassz-

szonyfalván és Lókon Bodrog vármegyében részbirtokos, Voll birtoka Deberben és

Szerémségben is. Titel és annak réve s az azt környez falvak is á prépostság
birtokai, Másik uradalma voll Erdd vára Valkó vármegyében, Teleki, Horvát,
Darócz, Balász és öbh' birtokokkal. Oláh Miklós szerinl a káptalannak átlag

K .iimiin forini jövedebne volt.

A tit"li prépostok, mint az országos rendek tájijai, elkeli'), tekintélyes

fpapi állással bírtak. Mind egyházi, mind világi ügyekben gyakran megtisztel
kiküldetésekben jártak el és elkel bivatalokal viseltek. A titeli káptalan
prépostjai voltak: 1156 Péter, 1163 I. István, királyi kanczellár, L233 Mihály,

1240 II. István alkanezellár, I2!t3 III. István alkanczellár, 1244 János, 1299

—

L326 Koboli László, a ki ez évben zágrábi püspök, 1312-ben pedig kalocsai érsek

hit. 1337 l>e CarcvribuK Calharl apostoli nunczius. 1344 Gebhardt Kelemen,
a ki ez évben csanádi püspök lett. 1344—1356 Vilmos bíbornok, 1390—98

István, Zsigmond király kanczcllárja, 1419 János, 1450—1453 Gúthi Országh
Péter, 1454 Csezmiczei János (Janus Pannonius). 1459— 1480 Bakócz Bálint,

Msl- 97 Bakócz Tamás, 1497—99 Bakócz János, 1505-ben ismét Bakócz.

Tamás, mindannyian híres férfiak. Titel vára Iö2i> szept. véjién feldúlatván,

evvel a káptalan is niejrszünt. Emlékét a titeli czímzetes prépostság rzi.
Hayszent- l!<n/-Szent-Lrincz Bodrog vármegye határán feküdt, a mai Bácsszentiván

káptalan, fölött, lloo után mint Bodrog vármegye második székhelye szerepelt. Az itteni

társas káptalant III. Béla király neje, Ágnes alapította 1173—1183 között,

A gyenge javadalmazása káptalan csakhamar annyira elszegényedett, hogy
annak fenntartására Ugrin érsek 1233-ban a kalocsai és havi káptalan beleegyezé-
-' \ el a prépostságot a bodrogi fesperességgel egyesítette, a fesperesi jövedelem-
mel iparkodván azt tovább fönntartani. Az egyesítést Jakab, praenestini püspök,
pápai követ kánonilág elintézte, Gergely pápa pedig a két beneficzium egyesítését

1234-ben jóváhagyta oly módon, hogy e kett ezentúl egy méltóságnak tekin-

tessék. Ez egyesítés következtében a káptalan ismét egy idre virágzásnak
indult s tovább fennállott, tagjainak változó számával. Prépostja egyben a bod-
rogi fesperes teendit végezte, a káptalan egyik tagja pedig a plébániát vezette.

A káptalan egyik hiteles helyi kiadványából 1304-bl annak tagjairól is nyerünk
felvilágosítást. Aláírták : Magister Jakab prépost, Dénes rkanonok, János dékán,
Imre, Balázs és Jób kanonokok. Olvasókanonokja és éneklkanonokja nem volt.

Antal prépost idejében (1335— 1343) külön fesperest is találunk a kápta-
lanban, minden esetre mint a prépost helyettesét. 1339-ben Dénes fesperest a
a káptalani tagok mint kanonoktársukat kiküldik prisztaldi minségben, 1343-ban
ugyanígy Pál fesperest és kanonok társukat. Ez dékán is volt. A káptalant,
mint ilyent, 1344-ig találjuk okleveleinken megnevezve. Ez id után elvesztette

káptalani jellegét. A prépost néhány pappal a plébániát vezette, úgy hogy a
plébániát a prépostsággal azonosították. Azonbanily alakban még jól jövedelmez
benificzium volt. Zarúd Miklós 1368-ban ott hagyja a szegedi fesperességet s

felcseréli a hay-szent-lrinczi prépostsággal, melynek 240 arany forint jövedelme
volt. 1396-ban Csapi Péter kapja meg a prépostságot. Ekkor már plébániai jellege

annyira ki volt fejldve, hogy Csapi Péter a pápát kéri, hogy a hay-szent-lrinczi

plébániában ersítse meg, mivel a kolláczió érvényében kételkedik.

1396 április 26-án a pápa a zágrábi püspököt meg is bízta, hogy a hajdani
prépostságot, a mostani plébániát adja át Csapi Péternek. Eldjét, Lomniczi
Hermant a pápa szintén „Ecclesiae rector"-nak nevezi. Azonban a prépostság,

ámbár káptalan nélkül, a prépost személyében tovább is fennállott. A prépostság-

gal a bodrogi fesperesség 1423-ig volt összekötve. Csapi Péter 1419-ben még
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A titeli prépostság alapfalának maradványai.
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gyakorolja a fesperességi hatalmat. Kitnik ez az ez évi kiadványából, melyíyel
Fábián presbytert, mivel Tamás plébánostól a bátmonostori plébániát jogtalanul
elfoglalta, kiközösíti. ,, Péter, a hay-szent-lrinczi egyház prépostja, az ös

uraknak, s a plébánia egyháznak plébánosai és vezetinek, melyek prépostságunk
terül tén vannak. Tudjátok, hogy Tamás, a prépostságnak joghatósága alá tar-

tozó bátmonostori egyház plébánosa, elttünk jelentette" stbi és az esetei

leírva, Fábiánt kiközösíti, meghagyván kerülete valamennyi plébánosának,

hogy a kiközösítést a templomban ünn< pélyi sí n birdi ssék ki. Csapi Péter tehát

a prépostságot és fesperességet az egyesítési bulla értelmében egy és ugyan-
annak vette s a bodrogi fesperesi kerületben a jurisdikeziót gyakoi

l tódja, László
(
1422— 1424) szintén gyakorolja még a fi sp< rési hatalmai

.

Zsigmond király azonban megtagadja tle azt a jogot, hogy kiközösítést mondjon
ki és eltiltja az egyházi bíráskodástól is. mivel hatalmi körét ezekkel túllépi,

lévén , az egyháza és klérusa a kalocsai érseknek alávetve. Ezután tehát a
föesperesség is elvolt választva a prépostságtól. Mint hiti les hely. 1 304-ig gyenge
mködést fejtett ki; prépostját, mint bodrogi föesperest, rendesen a kalocsai

káptalan kiadványain találjuk megemlítve. De vannak e korból is kiadványai:
i:',(i4-tl azonban srn találkozunk hiteles helyi kiadványaival, melyeken a

bodrogi fesperes, mint hay-szent-lrinczi prépost szerepei, s ez idtl kezdve
nem is említik többé a kalocsai káptalan kiadványain. Káptalani jellegének

elvesztésével, mint hiteles hely is megsznt mködni. 144<i-tnl a hiteles helyi

ügyeket Bodrog vármegye bírái végzik, Balázs prépostot pedig 144S és 1451-ben

mint ezek kiküldöttét találjuk mködésében, 1447-ben pedi- A vgyvölgyi László

prépost követ Bodrog vármegyét az országgylésen képviseli.

A káptalan birtokairól következ adataink vannak : Voltak birtokai

Hay-Szent-Lrinczen, Besenyn, Szent-Gergelyen. Xagy-Olaszban és Apátiban.

Késbb Páli. melyet Gopul és Szent-Lászlóval cserélt fel. 1346-ban Thepremen,
Szent-László, Rég-Szent-Márton és Kecskés birtokában volt a prépostság.

Ulászló király még 1494-ben említi annak jobbágyait. Utolsó ismert

prépostja Máté 1511-ben. Hay-Szent-Lrinczet a Dózsa-lázadás alatt a

ráezok felgyújtották, lakosságát felkonczolták. Borbás papot, a láza-

dás vezérét, az ég templom tornyáról taszították le. A prépostságot

a várossal együtt a mohácsi csata utáni pusztítások temették el ; csak mint

czímzetes prépostság áll fenn emléke. Prépostjai, a mennyire azok nevei fennma-
radtak, a következk voltak : 1211 Hosmundus. 1233 Tamás, alatta történt

a prépostság egyesítése a bodrogi fesperességgel. 1282 Péter, 1289—98 Simon,
1301—1304 Jakab, 1321 Péter, 1330 Jakab. 1331 Gergelv. 1335—43 Antal,

1345 Tamás, 1363 Bácsi János, 1364—68 Zarud Miklós.* 1396—1419 Csapi

Péter. 1422—24 László. 1437 Zsigmond. 1447 Xagyvölgji László, 1451 Balázs.

1500 Beriszló Péter. 1551 Máté, arkádiai püspök.
A bácsi érseki székhely és káptalan felállításával ezek mködési terét A b;„ ..

is meghatározták. Említi ezt"Váradi Péter, Csolnoki Péter faktorához 1495-ben - - '

intézett levelében ezt írván : ,.Érsek eldeink hajdan meghatározták a plébániák

hovatartozandóságát, kijelölvén, hegy melyek tartozzanak a kalocsai és melyek

a bácsi vikáriátus alá.'" A bácsi székhely mködési tere kiterjedt Bács várme-

gyére, Csongrád vármegye déli részére, fel Szegedig és a Szerémségnek ama
részére, melyet a Drávamonostor mellett lev Károk, azután a Száva és a Duna
Zimonyig körülfog. Az érsekek mellett, az egyházmegye ereszét gyakran a pápától

kért segédpüspökök, mint az érsek általános és teljhatalmú helynökei, a káp-

talan segélyével kormányozták, a kik bérmáltak és a papszentelést is végezték.

A székhely területe három fesperességet foglalt magában, melyek fesperesei

a bácsi káptalan tagjai voltak.

A bácsi föesperesség Bács vármegyére, a szegedi Csongrád vármegyének

a mai Bácsvármegyébe benyúlt déli részére fel Szegedig, a szerémi pedig a Sze-

rémségnek már említett részére terjedt ki és így határaik a politikai határokicai

összeestek. A bácsi és szegedi fesperességet magyarok, a szerémi fesperességet

a magyarral vegyes szláv népek lakták. Az ez idbeli plébániákat illetleg tudjuk,

hegv Bács vármegye legelre alkalmas rónaságán a magyarság csal

évek múltán szokott állandó lakhelyhez : a kunok még 1279-ben is harang

nemez-sátraikban, nyájaikkal, barmaikkal, azért a tatárjárás eltti ielben

a Bácskában csak nagyon kezdetleges helységekkel találkozunk. A várhelyeken

Magyarország Vármegyéi és Városai: Báes-Bodrog vármegye. H.
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kívül nagyobb no volt. A vidékeken elszórt nagyobb majorságok és

várhelyek voll pontok, a hol a nép nyájaival átteleli s veszély idején

menedékei keresett. Itt állottak a templomok is a plébánia-lakással. Több
ilyen középponti helynek egj temploma s egy plébánosa volt, néhol kápolna
hol káplán vége be a papi teendket, E templomi helyekbl fejldlek a tatár*

járás után a népesebb plébániák, a mini azl a községek nevéhez osatolt „egy»
házas" jelz mutatja, Azért a tatárjárás eltti idbla várhelyeken, apát

prépostsági helyeken kuni. nem igen maradt ránk plébánia neve,

\ tatárjára után alakulnak a Bácskában is ersített helyek, városok és

népes kö: ük népes plébániák. Elénk hitélel fejldik, templomok épül-

nek, bár még kisebbek, de szilárd anyagból valók, hogy a népnek veszély idején

menedékhelyül is szolgálhassanak. Ezeknek már csak romjait, vagya hagyománj
útján fennmaradt helyéi ismerjük. Qy templomromokat balálunk ; Ada, Adorján,

íja, Oséb, i ervenka, Doroszlój rszentiván, Feketehegy, Gara Gombos,
EÓdfiág, Külld. Kishegyes, Üaesordas, Klle/.nra. I'.áeskertes, Kölpénv, Liliomos.

Ökér, öszivácz, Szentiván, Pacsér, Palánka, Piros, IVirez. I! -.><.• Uilitics,

Kém. Szeghegy. Sóvé, Szabadka, Szenttamás, Bácstóváros, Topolya, Újvidék
Verbász, Vaskút, Zenta és Zombor határában. Letni plébániák helyét jelzik.

A plébániák alapítására rendszerinl az érseki hatóság adott engedélyt

a községek és földesurak állították fel, a kik néha, Rómából is engedélyt kértei

erre. A plébániatemplom köri volt a temet. Világi földesurak, a kik egy hely-

hez nem voltak kötve, a pápától engedélyi kértek hordozható oltár használatára
is. Házi káplánjuk azután a szabadban misézett. Voltak ez idben búcsújáró
templomok is. a hová a hívek papjuk vezetése mellett blícsút jártak. Ilyen volt

a (átéli < gyház. Doroszló határában a ma is még srn látogatott, szentkút búcsú-

járóhelyei pedig Bajkúf név alatt már 1382-ben említik. Búcsújáró templomának
romjai 17ÍHI In n még .illitek.

A béiesi székhebj papjai a bácsi káptalani iskolában nyerték kiképeztetésü-

ket. de gyakran a plébániai iskolák elvégzése után valamely plébános mellett is,

azután a foesperes eltt kiállott vizsga után, nyerték Bácsban az egyházi rendeket.

A plébánosokat, a bácsi egvházi fhatóság nevezte ki. A földesúr, a ki plébániát

alapított, kegyúri jogol nyert, s az egyházi hatóságnak mutatta be a plébánost

.

A bácskai hívek hitbeli buzgalma abban is nyilvánult, hogy a templomokban
oltárokat alapítottak, rendes javadalommal, melyet az ez oltárnál alkalmazott

oltárospapok élveztek. Szent misékre is tettek alapítványt.

A tatárjárás utáni idben a Bácska és Szerémség népessége rohamosan
szaporodván, a plébániák száma is a mainál sokkal nagyobb volt. Okleveleink:

1300-tól a mohácsi vészig fennállott közel háromszáz plébánia nevét rizték
meg, melyek csaknem kivétel nélkül a török háborúk alatt pusztultak el. A plé-

bániák nevei mutatják, hogy magyar volt az egész Bácska, de a Szerémség
nagv része is. Magyar volt a papsága, magyarok a hívek.

A félhold pusztításai azonban, melyek leginkább a Bácskát és Szerémséget
érték, 1526 után a virágzó hitéletnek véget vetettek. A plébániák elnéptelened-

tek, megszntek ; csak egy-egy templom-rom hirdeti emléküket. Alig néhány
emelkedett ki ismét a hódoltság ideje alatt és után hamvaiból.

Az e korbeli plébániák, esperesi kerületek szerint, a mint azoknak neveit

országos okleveleink és a pápai tizedlajstromok megrizték, a következk :

fóeiperesség Bácsi föesperesség. Fesperesét 1229-ben említik elször okleveleink. Hozzá
plébániái, tartozó plébániák voltak : Almás-Szent-György. A Futaki család kegyurasága

alá tartozott, mai neve Gyrörgyén. — Apáti. A kalocsai érsek birtoka volt. 1520-

ban Miklós, István plébánosok, Ambrus oltáros pap. — Alpár. Temerin szom-
szédságában feküdt. Temploma Szent Kozma és Demjén tiszteletére volt fel-

szentelve. — Aranyán. Gara szomszédságában. Temploma Szent Oldrók tisz-

teletére volt felszentelve. — Boldogasszonyfalva. Ma szintén ez a neve. Temp-
loma a B. Szz tiszteletére volt felszentelve. Volt egy kápolnája is. melyet
Valferi Miklós épített Szent Dorottya tiszteletére. — Bába-Szent-Péter. Ür-Szent-
Iván határában. Plébánia-templomának védszentje Szent Péter és Pál, kegy-
ura Miklós nádor volt. — Bács, plébánia temploma Szent Miklós tiszteletére volt

felszentelve. — Bancsa. Bács szomszédságában — Bánrád. Bácsmegyei falu.

Említi a pápai tizedlajstrom. — Becse. A mai Óbecse. — Beid-Szent-Miklós. —
Bogyán, a mai Bogyán. — Bóziás. — Böki, a mai Dunabökény. — Bodony a
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mai Szenttamás táján. — Boldogasszonyt' Ike. A mai Gombos határában feküdt.
— Boldog-Asszony-Keszi. a mai Bulkeszi határában. — Csaszló, a mai K

táján. — Cséb, a mai Dunacséb. — Csenej, Újvidék határában. — Csik-

Egyház. — Csoch. Ily néven említi a pápai tizedlajstrom, mint bácskai

községet. — Csomajálva. Szond és Gombos táján. — Csurog, a mai Csurog.

Már 1325-ben említi a bácsi káptalan. - Boroszló, ma is ez a aeve.

Drág. Újvidék táján. — Egres. Titel táján, már a XII. századvégén említik mini

plébániát. Kegvura a titeli káptalan volt. — Egyházas-Dóbra. Már 1272-ben
említik. A mai Paripás táján. — Egyházas-Ers. A fels Bácskában. — Egyházas-
Szent-Iván. A mai Úrszentiván. — Fekete-Egyház. A mai Feketehegy. — Fél-

egyháza. Dunabökény és Bács között feküdt. Temploma a B. Szz tiszteletére

volt felszentelve. Kegyura Drágfí Tamás. — FelegyMz. Szond fölött feküdt. —
Félegyház. Verbász táján. — Fizeg. Doroszló és Szond között feküdt. — Fiiéháza,

délbácskai falu. A pápai tizedlajstrom említi.— Fonó. Szond g iban. —

,

Futak, a mai Futak. Ferenczrend kolostora is volt nagy templommal, melyet
Szerémi György szerint Török Imre épített. 1500. körül. — Garé, délbácskai köz-

ség. A pápai tizedlajstromból ismerjük. Geresd, Bács táján volt. — Gimes-
Egyház. Futak táján. — Gyála, Cséb és Futak között, a mai Dunagálo3. —
Györgye, Bács vármegyei város volt.— Halász. Bács fölött feküdt. — Harsány,
kett volt. Nagy és Kis-Harsány. — Haraszti, a mai Rasztina puszta. — Herczeg-

szántó, ma is ez a neve. — Hódos. Délbácskai falu. — Horváti, Gara táján. —
írpót, ma Irmova, Futak táján. — Jakabfölde, máskép Szls-Jakabfölde.
Temploma Szent István tiszteletére volt felszentelve. Kegyura Futaki Dénes.

—

Jánosi, Külld táján. Kegyura a Czobor család. — Kamarás, Bácsordas fölött a

Duna mellett feküdt. — Kápolna, Szond táján feküdt. — Kopucs. a pápai tized-

lajstromban Kopud. — Keresztúr, a mai Keresztúr. — Kisdi-Vásárhely, a mai
Tiszakálmánfalva táján feküdt a Duna mellett. — Kis-Zond, Monostorszeg táján.

— Kölpi, a mai Kölpény. — K-Szent-Márton, a Duna partján feküdt, a mai
Kamenicza átellenében. — Mácsa, Bács közelében feküdt. — Mikola, Szond szom-

szédságában feküdt . Templomának védszentje Szent Gergely volt. — Mind-
szent, Bács táján feküdt. — Mortályos, Újvidék határában. — Nagy-Szent-

György, Szond szomszédságában volt. — Nagyvölgy, Bogyán táján. — Nyíres,

a bácsi fesperesség plébániái közé sorolja a pápai tizedlajstrom. — Németi,

Vajszka táján feküdt. — Örs és Pálos, a déli Bácskában. — Paraszti, város volt,

Kishegyes táján. — Pest-jlak. Palánka fölött a Duna mellett feküdt. — Piros-

Egyház, Szenttamás táján. — Piski. Vajszka fölött, kegyura a bácsi káptalan. —
Ripak, Futak fölött a Duna mellett. — Sáp, Zombor határában. — Morhart-

Szántó. Vajszka táján. — Szegegyház, mai neve Szeghegy. — Szent-András,

Bácsföldvár táján. — Szent-Gergely. Szond szomszédságában. — Szent-György,

Szonddal volt határos. — Szent-Imre. délbácskai község volt. — Szent-Jakab,

Cséb felett feküdt, Szilbács szomszédságában. — Szent-Iván, Szilbács táján. —
Szent-Iván, a mai Bácsszentiván.— Szent-Katalin, Sztapár táján.— Szent-Kereszt,

délbácskai község. — Szent-Lórin ez. Dunabökény és Bácsújlak között a Duna
mellett feküdt, 1713-ban még Bács filiálisa volt. — Szent-Mihály, Kölpény táján

feküdt. — Szent-Márton, délbácskai község. Kegyura a dombói apátság. — Szent-

Miklós, Doroszló táján. — Szent-Pál, Titel táján .
— Szent-Pál, Palánka fölött. —

Szent-Pál, Szonddal szomszédos volt. — Szentpéter, Szilbácscsal volt határos. —
Szent-Tetmás, délbácskai falu volt. — Szü-Bács, a mai Szilbács. — Szilvás. Cséb

felett feküdt. — Szoreg, Újvidékivel szomszédos volt. A legrégibb plébániák

egyike. A pápa 1372-ben Szent Péterrl nevezett templomának búcsút engedélye-

zett. — Szolnok, bácsmegyei község volt. Szörny-Egyház, Feketehegy határá-

ban.— Telek, ószivácz táján feküdt. — Temeri, a mai Temerin. — Terhe, a bácsi

fesperességben feküdt. — Til. délbácskai falu. — Titel. már 1165-ben emiitik. -
Üjjalu. Szilbács alatt feküdt. Kegyura az óbudai apáczakolostor. — Vadas,

délbácskai község. — Vajszka, ma is ily néven plébánia. — Vaskapu, Duna
felett feküdt. Két plébániája volt. — Bájkuta, Doroszló mellett, Búcsújáróhely

volt, — Zajol, Újvidék határában feküdt, — Zethe. Újvidék felett feküdt. — Zsed-

vár. Gombos táján feküdt.

Szegedi jöesperesi kerület. Fesperese már 1193-ban ismeretes. — Dorozsma,
t^^^e

ma is ily néven áll fenn. — Fels-Adorján, Zenta fölött feküdt. — íl áz, plébániái,

ma Hemuzsics puszta Szabadka határában. — Kanizsa, a mai Magyarkanizsa. —
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A bodrogi

pk'-bániái.

Vallási mozgral
mak 1 526-ig.

Likas-Egyház, ma Likas puszta a zentai határban. Ludas Egyház, Adorjánnal
voli határos Perlek, Obecse határában, a Tiszán túl feküdt. Puszta Egyház,
Adorjánnal szomszédos volt. Szabadka, a mai Szabadka. Szent-Kata,

Jánoshalma határában feküdi. Szent Mihály, Szeged mellett volt. Szent

Pá/, Bács és Csongrád vármi ' rán feküdt. Szegeden : Szent-György plébá-

nia Kegyura a város volt. A török hódoltság után a csanádi püspök székhelye,

ekkor jutotl < banád egyházmegyébe. Szent-Péter plébánia. Szent Erzsébet plébánia
- y.i ).< - /,'• v, a mai Zenta

esperest kerület. Cseregh, várvoll Kamoncz mellett, ma Cseri

Kegyura a bélakúti apátság volt. Dotnbó, a szerémi Eesperességbe
kebel • n plébánia volt. Temploma Mindenszentek tiszteletére voli felszentelve.

Dóbzsó, Péterváraddal voU Bzomszédos. Estina, Stina, ma Nestin, kegyura a

tság volt. FrancaviUa, másként Nagy-Olaszi, ma Mangyelosz,
plébánia templomának Széni János voli a védszentje. Apátsági székhely volt,

a ferencziek és domonkosoknak is voli in zárdájuk. Hetény, Pétervárad alatt

volt. Hódos, Széni Mihály tiszteletére felszenteli templommal. Kamoncz,
ma Kamenicza. - Ká í Kalócza. Monyoród, kegyura a péterváradi

apátság volt. - Nyárád, ma Neradin. Kegyura a bélakúti apátság volt. — /'<i< r

várad, a bélakúti apátság voli a kegyura. Két plébániája volt. A várbeli plébánia

a szerémi fesperesség alá, a vásárosváradi a bácsihoz tartozott. Poch, Szla.11-

kamén táján volt. — Sadag, Jazag, Ruma mellett volt. Soas, elferdített aév,

Zimony táján volt. — Solt, Szerémi község volt. Temploma Széni Lrincz tisztele-

térevolt felszentelve. Szenf-J9emeíer, Kameniczamögött feküdt. Szent-Jakab.

Fekvése ismeretlen. - Szent-Pál, szerémségi plébánia, kegyura a kalocsai káp-

talan volt. — Újfalu, Pétervárad szomszédságában, kegyura a bélakúti apát-

ság volt. Váralja, Pétervárad mellett feküdt. Templomának védszentje
Szent Benedek, kegyura a bélakúti apátság volt. — Zalánkemén, a mai Szlanka-

men. - Zimony, Alsó- és Fels-Zimony.
.1 bodrogi fesperesség a kalocsai érseki szék és káptalan alá tartozott.

Területén feküdt a háj-szent-lrinczi társas káptalan. Terület.:' a föespetvsségnek

a vármegye politikai határával összeesett. Foes perese a kalocsai káptalan tagja

volt. 1233-tól pedig egyúttal háj -szent -lórinczi prépost. Szép számmal voltak
niái. — Acsa-Egyház, a Becsei család volt a kegyura. — Alsó-Adorján,

a Tisza partján feküdt, temploma Szent Miklós czímére volt felszentelve. — Após
és Antiit, mindkettnek kegyura a kalocsai érsek volt. — Árok-Egyház, a Czobor

család volt a kegyura. — Baja, két plébániája volt. — Báthmonostor, plébánia-

temploma is volt az apátsági templomon kívül. — Bátor-Egyháza, Baja szomszéd-

ságában volt. A Becsei család volt a kegyura. — Bélfala. Felsszentiván táján. —
liilsii-Szfut-Márton, kegyura Maróti János volt. — Beseny, Baja táján volt. —
Bodrog, a vármegye székhelye. Már 1198-ban említik mint plébániát. — Bodrog-

Asszony-Zaka. — Csente, Bodrog táján feküdt. — Czobor-Szent-Mihály, ma Zom-
bor. A várban volt a plébánia-templom, a Bold. Szz tiszteletére felszentelve. —
Dávót, a mai Dávod. — Dalacsa, ma puszta. — Diós, temploma Szent Miklós

tiszteletére volt felszentelve. — Dústelek. — Egyházas-Csepes, temploma Szent

Péterrl volt elnevezve. — Egyházas-Iüya. — Egyházas-Kajánd, Hát monostor

táján volt. — Halas, a mai Halas. — Kölöd, a mai Külld. — Lengyel, Bátmonos-
tor táján volt. — Mátyusegyháza. — Mez-Szent-György. — Monostorszeg. —
Pauli, Bajával volt határos. — Szántó, a mai Herczegszántó. — Szent-András,

kegvura a Czobor család volt. — Szent-Benedek, Regcze táján volt. — Szent-

Demeter, Baja fölött volt. — Szent-Ders, Bátmonostor táján, temploma Szent

Ders tiszteletére volt felszentelve. — Szent-György, ma puszta Baracska mellett. —
Szent-László, Bátmonostor szomszédságában volt. Kegyura a Tttös család volt.

- Szent-Mihály, Katymár táján volt. — Szent-Márton, Szentiván táján volt. —
Szent-Miklós, máskép Büdi-Szent -Miklós ; Jánosháza táján volt. — Szent-Pál,

Csanád táján volt. — Tárnok. Herczegszántó szomszédságában volt. — Tóti,

Báthmonostor táján volt. — Valfer, plébániájának kegyura a Tttös-család,

védszentje Szent Miklós volt. — Zond, az óbudai klarisszák kegyurasága

alá tartozott.

A bácsi érseki székhely felállítása idejében a katholikus hitélet Bács vár-

megvében és a Szerémségben már szép fejldésnek indult. E részek magyar
lakossága a vallási visszahatás elnyomatása után. Szent László és Kálmán király
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alatt szívesen fogadta be a kath. vallást, a mire különösen Szent fetván és Széni
Imre szentté avatása buzdítólag hatott, királyaink üdvös törvényei ped
vallási élet fejldését mozdítottak el. Templomok épültek a két magyar széni
fejedelem tiszteletére, a kik oltáraikról hatottak lelkesítleg magyar népökre.
A szerzetes élet, hazánk mveldésének e fontos tényezje, szintén virágzásnak
indult a bácsi székhely területén. A királyi ház és furaink vetélkedve alapitoltak
apátságokat, prépostságokat. Béla berezeg 1150-ben Bán-monostorál alapítja.

A titeli társas káptalan alapítását Szent Lászlónak tulajdonítják ; III. Béla neje,

Ágnes, pedig 1173—1183 között a hájszentlrinczi társas káptalani alapítja.

IV. Béla Pétervárad mellett alapítja a Bélakúti apátságot. Ez idben állotl lenn
nár a gajdeli. oronti és a dersi prépostság és a szentfulöpi apát- . _ Bácsban
a templáriusok lovagrendje telepedik le. Templomuk még ma is áll.

A hitélet így a bácsi székhely területén felvirágozván, az érsekek éber szem-
mel rködtek, hogy híveiktl a vallási tévelygést távol tartsák. Már II. Pál érsek

(1188.), III. Béla tanácsosa, a király segítségével az akkor felmerült bogomilja,
a Szerémségben patarénoknak nevezett tévtanát az egyházmegyétl távol tartok
Utódja, János érsek (1202— 1205.) szintén látván a veszélyt. Imre királyt a
tévtan elnyomására buzdítja. Ez a tévtan már a XII. század végén a délvidéki
szerbek között elterjedt és behatolt a magyar király földjére. Boszniába is. Bár
sikerit eddig a kalocsai érseknek a Szerémségtl a keleti schismát távol tartani,

de most a görög theologiai spekulácziónak ez új kinövése fenyegette a szerémi
részekben a kath. vallást. Az isteni gondviselés azonban úgv intézte, hogy e

veszély idején Csák Ugrin (1219— 1241.) jutott az érseki székbe. Személyét nagy
ész, kiváló hazafiság, személyes bátorság és fpapi buzgóság jellemzi. Mindjárt
érseksége kezdetén a kalocsai ideiglenes székesegyház helyébe Montecassinoból
behívott szerzetesekkel fényes székesegyházat építtet. Bácsban hospitiumot alapít,

fenntartására alapítványt tesz. s annak vezetését a pápa engedélyével a ezisz-

terczita-rendre bízza. A királynak tanácsosa és kísérje békében és háborúban
a patarén mozgalmaknak szemes re. A király elhatározta, hogy e mozgalmaknak,
ha kell. ervel is véget vet. Hogy ezt könnyebben tehesse, II. Endre a déli részeket

az érsek alá, a pápa pedig annak joghatósága alá rendeli. Ugrin megszerzi II.

Endrétl Pozsega várát, hogy a Délvidéken mködésének támpontot nyerjen.

Ugrin gyakran behatolt a boszniai részekbe, de a tévtant elnyomnia nem sikerült.

Ugrin azonban nem nyugodott. Más eszközökhöz nyúlt. Megalapította 1229-ben

a Száván túli részekbl a szerémi püspökséget. A püspökség székhelyéül nagyobb
biztonság okáért a szerémi fesperesség területén fekv keövi monostort jelölte

ki, a melybl a benczéseket már Saul érsek kitette s az Agoston-rendüeknek adta,

de ezek is innen távozni kényszeritek, mire a monostor már 1200 után a kalocsai

érsekségre ment át. Jövedelmét az érsek a püspökség fenntartására rendelte.

A Száván túli részekhez csatolta még Margit császárné és Kálóján te-

rületét, a túlsó Szerémséget is. A pápa 1229 január 20-án a püs-

pökséget kánonilag felállította. Az érsek ez intézkedésével ketts czélt ért el.

Ezeknek a területeknek hathaté-sabb lelkipásztorkodásával nemcsak a görög

schismát tartotta távol a Szerémségtl. hanem a patarén tévtan terjedését is

meggátolta. Míg Ugrin érsek így az egyházmegyét a tévtanok ellen védte, keletrl

más veszély közeledett, a mongoljárás, mely a bácsi székhelyterületénahitéletet

egy idre ismét kioltotta. Batu kán közeledett mongoljainak töméntelen rajával,

maguk eltt hajtván Kötöny vezér kunjait. IV. Béla szívesen fogadta a kunokat.

Sok közülök a Bácska fels részében telepedett meg. 1241 márczius 17-én a mon-
golok már Biida és Vácz köri dúltak. Következett a sajómezei ütközet, Ugrin

érsek a csata után a Sajó folyóban leli halálát.

Az ütközet utáni pusztítás Bácskát is elnépteleníti, Bácsot, Kalocsát, Ket,
a Bácska falvait a mongolok feldúlják

;
papsága, népe elvész és földönfutóvá

lesz. Az erélyes IV. Béla szorgoskodásával azonban a bácskai részek csakhamar
ismét benépesednek. Segítségére volt a királynak e nagy munkában IV. Incze

pápa. Az esztergomi és kalocsai érseknek 1247 február 4-én meghagyja, hogy
a királyival karöltve, ersített helyeket alapítsanak a mongolok új támad
ellen. Érre Benedek, kalocsai érsek (1241— 1254) megersíti Kalocsát, Bácsot.

A szerémi püspökség székhelyét pedig a pápa rendeletére 1247-ben Szent-Ernye

egyházába, Szirmium közelébe tették át. A lútélet is újra életre kelt. Az egvház-

megve apátságai, prépostságai újra népesednek. Ezekhez Moy* simighi fi
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Bodrog megyében Dalaoha melletl L263-ban alapítja az Ábrám monostorát,
hu találjuk a Bodrogmonostori oziszterczita apátságot is. a Szerémség-

ben |' ' Bem dek-rend francavillai, a dombói ée Bzentg >rgelyi apátságot.

Kolostorok közül ia fennállottak e korban a bodrogszigeti pálos, a bátmonostori

ágostonrend kolostorok, A. ferenczieknek pedig Bái ban Baján, Francavillában,

Futakon, Kabolon, Külldön, Szegeden és Szintaréven \<>h rendházuk, A do-

monkos-rendüeknek is voll hazuk Franoavillában, Czobor-Szent-Mihályon és

a karmelita rendnek Szegeden \"lt rendháza.

\ bitóiéi bensöségérl e korban a Bácska községnevei tanúskodnak. Szent
a szabolcsi zsinaton 1092 ben elírja, mílj szentek ünnepei iilendök meg.

i. entek tiszteletére találunk a Bácskában templomokat, melyek után a község
is nevel nyerte. A fellendüli hitéletel azonban bamar és pedig ismét a Szerem-
Bégbl veszély fenyegette • busszitizmus fellépésével. Balázs, kamonczi plébános,

bozta Prágából, a Imi a/, egyetemen tanúit. I jlaki Báliul és Pécsi Tamás pap-

társaival terjesztette azl a Szerémscgl hu. a liounan csakhamar Bácskában is

elterjedt. A mozgalom nemsokára társadalmi felforgatás jellegét öltötte. Fcgy\ eres

husszita-csapatok Kalocsáig felhatoltak, fenyegetvén a vidéket. A kalocsai káp-

talan kérelmére a pápaa boszniai Széni Ferencz-rend fnökét, Marchiai Jakabot
bízta meg az eretnekség m< gfékezésével, a kinek lángszava és szigorú intézkedései

a népei csakhamar a józan útra térit ették Szckcsöi Hi-itzkj I! it'avl érsek i
I löo -

l t"'ii) érsekségének els tíz évében a magyar furak hatalmaskodásai, <le az érsek

gyengesége is a hitélet hanyatlását vonták maguk után. De az érseket a Rómá-
ból ellene indított vizsgálat Úgy megrendítette. hogv ezután nagyobb gonddal és

erélylvel látott lelkipászl ori hivatala után. Kitnik az abból, bogy Ka/pisztráni

Jánost ;: in. lelten k: n hog\ jGTJOn bicsba. lm : ! s/.im.ira m;ss/i::t tartam C'tód] i

Várdai István 1 1 457 1 47 1 ). a nagytehetség diplomata, Mátyás király kedvencze,

állandóan országos ügyekkel lévén elfoglalva, az 1464-ben kinevezett Péter bácsi

kanonok, epifániaipüspökkelés az 1467-ben kinevezeti Fábián dersi prépost, szintén

t i.if -iii; iü püspökkel mini ^úc^nusckk&l kormányoztatta a b&csiszi khely területét
]':/. idben kezdte a török a Délvidékekel fenyegetni. A bácsi vár, mely

Róbert Károly alatt kiépülvén, az érsek birtokába ment át, a Délvidék rhelye,
az érsekek pedig a kereszténységnek rállói és Bács vármegye fispánjai lettek.

Matiu sinai Gábor (1471— 1478) 1472-ben már ott jár a Száva partján és a védelmi
intézkedéseket megteszi a török ellen. A végvárak költségeinek fedezésére a péter-

váradi apátságot kapja. A bácsi székhely kerületeit szintén az 1475-ben kineve-

zett Lajos segédpüspökkel kormányozza. 1'tódját. IIhihIú (Jyörgyöt (1178— 1480)

a nagytudományú fpapot, szintén a török elleni védekezés foglalkoztatta és így
az egyházmegye ügyeivel nom igen foglalkozhatott. Az isteni gondviselés követ-

keztében azonban Váradi Péter (1480— 1501) alatt fordulat állott be. A nagy
államférfiú elvesztvén Mátyás király kegyét és Árva várában, majd Visegrádon
raboskodván, 1490. május 2<>-án után történt kiszabadulása után a politikával

felhagyott és idejét, tehetségét ezután kizárólag egyházmegyéjének szentelte.

A hanyatlásnak indult fegyelem és vallásosság emelésére fordította minden
igyekezetét. Bácsban lakott. A lazult egyházi fegyelem helyreállítására egyház-
megyei zsinatot tartott. A plébániák vezetésének rendezésére elrendelte azok
kánoni látogatását ; híveit körlevélben a szentségek buzgó használatára intette.

A papságnál az Isten igéjének hirdetését sürg.-ti s maga is alkalmaz Bácsban
Szí ut Ferencz rend atyát böjti hitszónoklatok tartására. Gondja kiterjedt a
papnevelésre is. Növendékeit magasabb kiképzés czéljából egveteniekre küldi s

gazdag könyvtárat alapít. Emellett rendezte érseki birtokait és a papság tized-

jövedelmét. Mködésében bácsi helynöke, Temesvári Gergaly árkádia püspök volt

segítségére. A honvédelemrl is gondoskodott. Bácsi várát megersítette, a
M"-ztonga mocsarat kimélyíttette, a várat vele körülfogta s a Dunával hozta
kapcsolatba. Pétervárad és Zatha várait is védelmi helyzetbe hozta. Állandóan
Bácsban tartc>zkodott, barátaitól és tisztelitl környezve, a hol 1501-ben üdvös
mködésében érte a halál. Utódja : Frangepán György (1503— 1520) Váradi
nyomán haladt. Tevékenysége a hitélet emelésére irányúit. 1510-ben Máté bod-
rogi fesperes. árkádiai püspök, s halála után Aranyáni János, bácsi prépost,

szalubriai püspök voltak segítségére üdvös mködésében, mint bácsi vikáriusok.

Mködését 1514-ben a bácsi részekben kitört pórlázadás zavarta meg. 1520
augusztus 20-án halt meg. Halála után 1521-ben Szulejman elfoglalta Nándor-
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fehérvárt. A Szerémség és Bács vármegye népe már ekkor futásnak eredi . Kvvel
kezddött a Bácskában és Szerémségben a hitélet bomlása, melyei az 1526. évi

mohácsi csatavesztés utáni pusztulás teljesen megsemmisített.
A szerencsétlen vég mohácsi csata után következ török hadjáratok A kath. epyház

Bács és Bodrog vármegyét pusztasággá tették, s evvel e részekéi) az egyházi a h6
1
„°

1

t

tság

életet is kioltották. Bács várát a török már 1529 január 23-án szállotta meg.
Kalocsát, az egyházmegye másik székhelyét, L529 augusztus 29-én. A bácsi

részek végleges meghódoltatása 1542-ben történt, s evvel beállott a török uralom,
a mely Bácskát és Bodrog vármegyét másfél századon át lenygözve tartotta.

Az érseki széket a szentszék ugyan 1530-ban betöltötte Frangepán Gergely érsek

személyében, de székhelyei török kézen lévén, egyházmegyéjében nem tartóz-

kodhatott, s ez a kalocsai érsekeknek a török hódoltság ideje alatt állandóan
megközelíthetetlen maradt. Magyar lakosa a bácskai részeknek a török hódolt-

ság alatt csak gyéren volt. De a török uralom nyomása következtében már 1550

táján kezdtek a széltében itt lakó szerbekhez dalmát katholikusok bevándorolni,

a mely bevándorlás során apróbb kath. hitközségek keletkeztek. 1687-ben
kezddik a bunyeváczok tömeges bevándorlása. Bácsban, Baján, Szabadkán,
Zomborban és Szegeden és ezek szomszéd helyein is szórványosan telepedtek

meg. Néhány évvel késbbre esik a sokacz nép bevándorlása. Ezek Szántovát,
Béreget, Monostorszeget, Szontát, Vajszkát, Bogyánt. Plávnát és Bácsot népe-
sítik be. Bácsba még elbb bunyeváczok is jöttek Gradovból, Doljna-Tuzlától

egy órányi távolságra, a bácskai születés Radnics Mihály ferenczrendü szerzetes

vezetése alatt.

E bevándorlások következtében Bácskában és Bodrog vármegyében Esyházmcpyei

katholikus lútközségek fejldtek és azok lelki gondozásáról is kellett gondoskodni, kormányzás.

Az érsekmegye az érsekeknek megközelíthetetlen és annak egyházi szervezete

teljes felbomlásban volt. Papjai nem voltak, papnevel hiányában azok nevelése

is szünetelt. Az érsek vikáriusok útján sem kormányozhatta az egyházmegyét,
mivel a török kormány nem trte, hogy más fejedelem alattvalója parancsoljon

az területén. A szentszék tehát e területek egyházi kormányzásának kérdését

úgy oldotta meg, hogy Bácskát misszió-területnek vévén, azt a Szent Ferencz
rendjébl kinevezett apostoli vikáriusok joghatósága alá helyezte. Már 1581-ben

Raguzai Bonifácz ferenczrendü szerzetes járta be e vidéket, mint apostoli vizi-

tátor. 1625— 1644-ig pedig Regjics Albert ferenczrendü szerzetesre, ki a szendri
püspöki czímet viselte, bízta VIII. Orbán pápa Bácskát.

Telegdi János kalocsai érsek (1623— 1649) halála után a széküresedés ideje

alatt Lippai György, esztergomi érsek Plumbo György ferenczest bízta meg az

egyházmegye vikáriátusával az 1649-ik évre. A pápa azonban már 1649-ben

Ibrissimovics Marin belgrádi püspököt nevezte ki apostoli vikáriussá, a mely
hivatalában 1651-ben bekövetkezett haláláig megmaradt. Ez mindjárt kinevez-

tetése után 1649-ben, a Duna—Tisza közén bérmaútat tett. A Congregatio de

propaganda fide-nek e bérmaútjáról adott jelentése szerint, 1649 október 30-án

Szegeden a Havi Boldogasszony templomában 138-at bérmált. Nagyon szép

templomnak mondja, mely a ferencziek tulajdona. Október 11-én Martonoson

Szent Márton templomában 242-t ; itt 59 kath. ház áll 730 lakóval ; a templom
teteje fából van. Október 12-én Bajmokon 584-et, október 14—15-én Jankováczon
Szent György templomában 325-öt. s itt 50 ház áll 1013 lakóval, október 16-án

Mélykúton 129-et. október 17-én Szántován. Mária Mennybemenetele templo-

mában 350-et, itt 120 kath. ház áll. Október 18-án a szomszéd helyekrl 588-at,

október 23-án Zomborban 25-öt, 26-án ugyanitt 92-t bérmál ; 30 kath. ház áll

itt, templomuk nincsen. Garán 58 kath. ház áll, a hívek innét misére és bérmá-
lásra Szántovára jöttek, mert templomuk nincsen. Béregrl, Kolluthról is jöttek

misére és bérmálásra. Kolluthon szép templom van, de nincs teteje. Béregen 10,

Kolluthon 20 kath. ház van. Bácsban a Mária Mennybemenetele templomában
180-at és október 30-án Bukinban keresztel Szent János templomában 42S-at

bérmált. Ezek az adatok mutatják, hogy Bács és Bodrog vármegyében hol tele-

pedtek meg a dalmátok, a kik a községek régi magyar neveit is saját nyelvök

szerint alakították át. Néhány templom fennáll ; ezeket a hívek a török kormány
engedelmével, a mit csak hosszú utánjárás és nagy költségek árán lehetett meg-

szerezni, kitataroztatták.

Ibrissimovicsnak 1651-ben elérkezett halála után Benlics Marian, belgrádi
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püspököt 11 vezt kj a pápa apostoli vikáriussá, különös figyelmébe ajánlván a
Bá Bkál I 16 I (

i
' : \ li izlátogatási üt jáb m török fogsá 50a i Bett, s csak nagy

váltságdíj árán szabaduli ki újra Sok küzdelme vol1 Benti snek Maravics Marian
Bzenl ferenczrend boszniai püspökkel, a ki a terület joghatóságára Bzintén

igényi tartotl Benlics 1664 ik évi apostoli útjáról Rómába adott jelentésében
a Bácska állapotáról ezeket írja : „A k; l icsai egyházmegyében a boszniai rend-
tartó] 1 folytatják mködésüket, - fenntartják a kevés katholikust

nagj féli lem és \< szél] között, A tatár fejedelem fia ezen a télen itt telelt e vidéken
v helyen katonáival, A szegénj katholikusok ezalatt oag] zak

latásnak voltak kitéve, Az egész környéket ellepi 1 a török katonaság és sok

költséget és bajt okozott a lakosoknak, mert uem lévén megelégedve az ellá-

a törökök mindenükei elszedték." BenUoset 1661-ben boszniai püspökké
nevezték ki,

Budának a töröktl történi visszafoglalása után Kolonits Lipót érsek 1 1691

L695) volt az els, a ki egyházmegyéjét ismét birtokába vette, s evvel annak
terület megsznt misszió-terület lenni

; a joghatóságot ismét a kalocsai érsekek
gyakorolták, az egyházmegyét pedig egyelre helynökökkel kormányozták,
Már Széchenyi P L696 1700) kért a pápától engedélyt, bog} a

egyházmegye számára vikáriust nevezhessen ki. Meg is kapta az engedélyt ós

1702-ben Mikházi András pécsi kanonokot bízta megakalocsai plébánia vi z

vei s egyben általános belynökóvé nevezte ki, ;t ki e hivatalában iTll-i'.' mkö-
dött. Utódja gróf ('<«£>/ Imre érsek ( 1 7 1 1

» 17:5.) megbízásából. Barbácsi Ferencz
oagyváradi kanonok volt, 1712 1730-ig, a ki három ízben, I7in. I722és L728 ban,

kánoni látogatást tett a megyében, rend izvén a I ilkész :k s már mköd tanítók
fizetését l bódja, szintén gróf Osáky Lmre érsek megbízásából, Fábri Jakab,
szintén nagyváradi kanonok és kalocsai plébános I7:m 1733-ig, a mely idtl
Patachich Gábor érsek állandóan Kalocsán székelvén, személyesen intézte az

egyházmegye kormányzásai

.

.1 lelkészkedésl a bácskai és bodrogi részekben a török hódoltság alatt ;i

,.'
;

Szent Ferencz-rend tagjai végezték. Nekik köszönhet, hogy a török-uralom
alatt a kath. hívek nem maradtak lelki gondozás nélkül. A hódoltsági id el (jón

a szegedi kolostor atyái járták bs a Bácskát Szabadkáig, bátorítván és lelki

\ ígaszban részi sítvén a kath. magyarságot, s az 1550 táján beköltözött dalmáto-
kat. Késbb a dalmát bevándorlókkal már srbben költöztek át a boszniai

rendtartomány széni ferenczrend szerzetesei is s itt a nép között, melynek
vezeti voltak a beköltözésnél, a lelkészkedésl végezték. A tonik kormánytól
a lelkészkedésre engedélyt is kaptak s így a pasztorácziót egész biztonsággal

végezhették. E korból P. Pa/pics Pál emléke maradt fenn, a ki 1623-tól 1633-ig

lelkészkedet t e vidéken. Késbb P. Radnics Mihály, a ki bácskai volt, mint a bácsi

települök vezetje, fejteti ki üdvös mködést Bácskában. Bodrog vánnegyében
pedig Baján Gsilits-Karagits Lukács és Lipovácz Péter, Mélykúton Evetovics

Ferencz buzgón mködtek.
Világi papról csak egyrl maradt ránk hír, Matkovics János Simonról, a

ki 1622-ben engedélyért folyamodott, hogy a bunyeváczok között lelkészked-

hi ssen. Itt mködtek még 1612— 1618 között P. Kasics Bertalan és P. Szini

István jezsuiták is. a kik ez idközben a vármegye területén missziót tartottak.

Ez idben népesedtek be ismét a Szent Ferencz-rend kolostorai is Bácsban,

a melybe a gradovári zárdából telepedtek a ferencziek 1687-ben és Baján, melyet
már a török hódoltság ideje alatt a boszniai ferencziek laktak s 1710-ben a franca-

villái zárda megsznése után, tagjai innen megszaporodtak. Zomborban is volt

rendházuk ez idben a ferenczieknek, de kisebb jelentséggel. E zárdák rendtagjai

folytatták a lelkészkedésl a török hódoltság utáni idben is a szépen kifejld
hitközségekben, midn az 1703-ban kitört Rákóczi-féle szabadságharcz a fejld
hitéletnek ismét végett vetett. Annak leírását mellzvén, csak megemlítjük, hogy
1710-ben, a béke helyreállta után, a Szerémségbe és Tiszántúlra menekült
nép visszatért, de nem ismert már régi lakóhelyére. Az egész Bácska el volt pusz-

títva. Ügy, mint a török másfélszázados uralma után, most is egészen újból kellett

mindent kezdeni. Bács vármegye lerombolt helyiségeit újra kellett építeni.

Bács és Bodrog részei csakhamar benépesedtek. Lakossága javarészben bunye-
váozokból állott. Kezdett azonban a magyarság is letelepedni. A Jászság és Szeged
magyarjai húzódtak a Bácskába. Kis-Kún, Bács és Bodrog vármegye magyar
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községei leginkább innét népesedtek be. Bodrog vármegye dunamenti
községeibe pedig ;i somogyi magyarság telepedett.

Újra hitközségek keletkeztek Szabadkán 1712-ben, Újvidéken 1713-ban,
Szántován 1715-ben, Zomborban 1718-ban, Szemtan 1718-ban, Monostorszegen
1721-ben, Baján 1722-b?n. Bácsban 1713-ban. Sziváczon 1707-ben, Bácsújfahm
1723-ban, Novoszellón 1724-ben és Kulán 1720-ban. A Ielkészkedést most is

megint a ferencziek végezték. Az érsekek azonban már ekkor kezdtek világi

papokról gondoskodni s ez idben már több világi pap is lelkészkedett a
Bácskában és pedig 171S-ban Újvidéken Novajovszlcy András, Baján 1733-ban
Z/ubi István. Széplaki István 1733-ban Jankováczon, Farkas Mihály 1728-ban
Sükösdön, Gyurkovics Mátyás 1722-ben és utána Partlin László Újvidéken,
Kovács Pál 1730-ban Baján.

Az egyházmegye hitéletét és a hívek számát e korból mutatja Luzsinszky,
nagyváradi vikáriusnak gróf Csáky Imre érsekhez adott jelentése bérmaútjáról,
melyet 1731-ben az érsek megbízásából az egyházmegye területén tett. 1731
október 16-én kezdte körútját Hajóson, a hol az új templomot felszentelte,

innen Bajára ment, a hol október 24-én 957-et bérmált, a barátok templomában
nyolez rendtagnak a tonzurát és kisebb rendeket, kettnek a diakonátust,
hétnek a szubdiakonátust adta fel. Innen Kalocsára visszatérvén, két budai
ferenezrendünek a papi rendet adta fel, egyet diakónussá szentelt s 800-at meg-
bérmált. Megbérmált ezután még Sükösdön 372-t, Szántován 512-t; dicséri

a hívek ájtatos magatartását és jártasságát, a vallási ismeretekben. Zomborban
1218-at, Szontán 534-ot, Bácsban 669-et s négy ferenezrend presbitert szentelt,

Péterváradon négy ferenczit ordinált, Szabadkán 254-et bérmált és a szegedi
piaristáknak feladta a kisebb rendeket. Baján ismét 852-t bérmált, 11 presbitert,

15 diakónust, 15 szubdiakonust, 14 kisebb rendt ordinált, 35 harangot, egy
templomot és két oltárt szentelt.

A még mindig háborús idk miatt Kolonits Lipót és utódja, gróf Széchenyi a; egyházme

Pál érsek, az egyházmegye rendezésében csak ideiglenes intézkedéseket tehetett. "
Vt'zís"

tr

Gróf Csáky Imre (1710— 1732) a Rákóczi-mozgalmak lecsendesedése után
hozzáfogott ugyan az egyházmegye rendezéséhez, de mivel az érsekség után még
jövedelme nem volt, csak annyit tehetett, hogy Barbácsi Ferencz vikáriusával

1728-ban kánoni látogatást végeztetvén, a török id után alakúit s már elbb
felsorolt plébániákon a lelkészek és kántortanítók jövedelmét a hívekkel kötött
kontraktussal rendezte. Patachich Gábor érsek azonban már 1733-ban érseki

installácziója alkalmával a neoaquisitica commissio utján az érsekségnek ítélt

birtokokba is beiktattatván, azonnal minden téren az egyházmegye rendezéséhez
fogott. Hogy az egyházmegye plébániáinak állapotáról biztos tudomást nyerjen,
még 1733-ban a vármegye közbejöttével összeíratta az egyházmegye már fenn-
álló plébániáit, mely összeírásban a plébániák, azok filiálisai s a lelkészeknek az
1723. évi 71. t.-cz. 2. §. rendeletére a hívekkel már eldje alatt kötött kontraktus
után járó jövedelme fel volt tüntetve. Kiterjeszkedett továbbá az összeírás a
templomok állapotára s arra is, hogy mely filiálisokban szükséges plébánia fel-

állítása és teniploni építése.

Ez összeírás szerint a plébániának és filiálisok Bács és Bodrog vármegyében
a következkép csoportosultak : Péterváradi-sáncz (Újvidék), fíliálisa Futak.
Bács, fíliálisa Bukin, Novoszello, Plávna, Vajszka, Bogyán, Szonta, Zombor,
Monosztorszeg, Szántóvá, a melynek filiálisai Béreg és Kolluth. Baja magyar
plébánia, filiálisai Bátmonostor, Csatalja, Kákony, Pandúr. Baja illír plébánia,

filiálisai Gara, Katymár, Bikity, Szent-Iván. Szabadka, a melynek filiálisai :

Almás, Mélykút, Jankovácz. — Plébániák felállítását a következ filiálisokon

találták szükségesnek : Futak, Novoszello, Plávna. Csatalja, Szent-Iván. Bikity,

Jankovácz. — Templomok építése vagy restaurálása a következ helyeken volt

szükséges : Péíert'árarfí-sánczban 1200 irt elirányzattal. Bácsban Szent Rókus
temploma restaurálandó 600 frt elirányzattal. Buhvnban Keresztel Szent János
temploma restaurálandó 300 frt elirányzattal. Plávnán új 400 frt, Novoszellón

új 400 frt és Béregen új építend 400 frt elirányzattal. Kolluthon új építend
vagy a régi kijavítandó 600 frt elirányzattal. Baján új építend 2000 frt el-
irányzattal. Bátmonostoron kijavítandó 1000 frt elirányzattal. Csatalján új

építend 800 frt elirányzattal. Kijavítandó Garán 200 frt és Bikityen 300 frt

elirányzattal. Szent-Ivánon befejezend 150 frt, Jankováczon kijavítandó 600 frt,
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Bogy i építend BOO írl és Zomborban plébánia-templom építend
2000 Eri elirányzattal. Katymáron kijavítandó 300 Eri ós Szabadkán plébánia-
templom építend 2 Eri eliránj zatta]

\ plébánosok jövedelmeinek kiegészítéséi a helytartóságtól felállítotl

plébánosok pénztárából a következ helyeken hozták javaslatba: Péterváradi

10 12 itteni káplán 130, Báoa L50, NovoszéUo 250, Plávna —
B0 '/ xtorszeg 180, Csatalja 180, Baja, 120 és Jankó-

váa 150 írt.

Az egyházmegye plébániáinak állapotáról így tájékozási nyervén, a plé-

bániáknak a gróf Csák; érsektl megkezdeti rendezéséi folytatta. L73á-ben
Eebr. 25-én kéri a helytartóságot, hogy a segélyezésre bejelenteti plébánosoknak
a kéri segélyösszegei a plébánosok pénztárából utalványozza. A felállításra

kijelöli plébániái i1 rvezi, templomokat, plébánialakokal építtel ós a templo-
mok bels berendezéséi is sok helyen érseki jövedelmébl fedezi. Plébániái szer-

Íján, Grarán, Bezdánban, Nbvoszellón, Futakon, Almáson és Janko-
\ áczon.

.1 ldkészkedé8t a plébániákon világi papok hiányában a Széni Perencz-rend
szerzetesei végzik, egy-kél helyen vxlági papokai is alkalmazót! Patachich,

Világi pappal a bajai magyar és az újvidéki plébánia voll betöltve. Kelleti tehát

papok nevelésérl is gondoskodni, s e czélbó] 17.;:; 1 > . 1 1 1 Kalocsán papneve-
intézetetl alapított Els növendékei leginkább bölcsészetet, vagy már máshol
theologiál végzetl ifjak voltak, kikel egy-kél év alatt papokká szentelvén, az új

plébániákra helyeztek ki. [gy idk múltán valamennyi plébániái a kalocsai pap-
nevelbl kikerült papokkal töltöttek be. A Széni Ferencz rend szerzetesei, régi

jogaikra hivatkozva, Patachich emez intézkedésének ellentállottak. Patachich
L735-ben a királyhoz levelet intézett, melyben azl panaszolja, hogy, ha a tiliá-

lisokon plébániákat nem szervezhet, ha a Eerencziek a plébániákon megmaradnak,
a hívek pasztorácziója hiányos lesz és hiába tartja fenn nagy költséggel a pap-
nevelt, meri az abból kikerült papoknak nem talál alkalmazást. Erre a király

elrendeli, hogy a ferencziek csak annyiban alkalmazhatók a plébániákon, a

mennyiben ezt a világi papok hiánya megkívánja. Patachich érsek utódjai is így
cselekedtek. Az újonnan felállított plébániákon világi papokat alkalmaztak, és

Batthyány József érsek, bár küzdelemmel, a bajai, szabadkai, bácsi ós zombori
plébániákat is világi papok vezetésére bízta.

.1 lelkijxísztnrko/lást r's istnii tiszti ht<t Patachich <!ábor érsek az 1738-ban
tartott egyházmegyei zsinaton hozott határozatokkal és az ezek alapján kibocsá-
tott egyházmegyei statutákkal rendezte, melyek mind a világi, mind a szerzetesi

plébániákra kötelezk voltak. Elzleg kánoni látogatást tartott az egyház-
megyében, s az ez alkalommal gyjtött adatokat és tapasztalatokat a zsinati

határozatok és statuták megalkotásánál felhasználta. Azok 1. pontja a közön-
séges és ünnepi istentisztelet tartását szabályozza ; elírja a litániák, körmenetek
és hálaadó isteni tiszteletek tartását, a szentséggel való körmeneteket s a temetk
tisztántartását. A 2. pont a harangozást isteni tiszteletre, temetésekre s egyéb
alkalmakra szabályozza. A 3. pont az egyházi ruhák és edények megrzését a
sekrestyében és ezekrl leltárak készítését írja el. A 4. pont a templompénztár
kezelésérl gondoskodik. Az 5. pont a plébános párbér- és stóla-jövédelmét írja

el, alapúi az elzleg tartott kánoni látogatás jegyzkönyvébe felvett dio3Cesan

contractusokat véve. A 6. pont a kántor és a tanító kötelmeit írja el. A 7. a
hívek kötelmeirl szól plébánosa iránt. A 8. a plébánosnak mind papi, mind
plébánosi kötelmeit körvonalozza. A 9. pont mindezeket a szerzetes papokra is

kötelezvé teszi.

A
t

kalocsai káp- Patachichnak e stat utái a következ érsekek alatt is a kánoni látogatások alap-

jai voltak, melyeknek jegyzkönyveit e statuták pontjai szerint vették fel. Utána
gr. Batthyány József érsek 1763-ban Kalocsán egyházmegyei konferencziát
tartott, a melyen az esperesi kerületek elleges meghallgatása után oly dolgokra,
melyekre <• statuták nem terjeszkednek ki, határozatokat hoztak. Ily módon az

egyházmegye plébániáinak restauráczióját a viszonyoknak megfelelen keresztül

vivén, Patachich a káptalan szervezéséhez és a kalocsai székesegyház felépítésé-

hez is hozzálátott. A székesegyházat 1738 aug. 14-én, Máriamennybemenetele el-
estéjén adta át az istentisztelet czéljaira s ugyanekkor hirdette ki a négy tagra
szervezett új kalocsai káptalan alapítási oklevelét és installálta annak els kano-
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nokjait. A bácsi káptalan újjászervezését azonban érseki jövedelmeinek elég-
telensége miatt, melyek a kalocsai káptalan és plébániák felállításával teljesen
kimerültek, nem vihette keresztül. Gróf Batthyány József érsek a bácsi káptalan
emlékét úgy rizte meg, hogy .Mária Terézia királyntl engedélyi eszközölt, ki
arra, hogy a bácsi prépost czímét valamelyik kalocsai kanonoknak adományoz-
hassa.

Patachich halála után kezdett a helytartóság a Bácska üres rónáinak ^pitének.

betelepítésérl gondoskodni. A telepítéseket a kii-, kamara intézte. A magyar
községek telepítése 1740— 1810-ig tartott. Ezalatt keletkeztek a Tiszamenti
magyar községek, ökanizsa, Zenta, Ada, Óbecse, Petrovoszello, Martonos, Szent-
Tamás, Mohol, Bácsföldvár, továbbá Bezdán, Kula, Topolya, Baracska, Nemes-
fifüitics, Bátmonostor, Bogojeva, Dautova, Mélykút, Tataháza. Hegyes, Temerin,
Madaras, Ókér, Borsód, ómoravicza (ma Kossuthfalva), Kuczura, Pacsér. A
magyarok betelepedésével egyidben történt a németek betelepítése. Bács-Bod-

Kolluth, Bezdán, Bnkin községek népesedtek be. Mindezekben a plébániákat az
érsekek a kincstárral karöltve szervezték s ennélfogva a plébániák regulácziójának
ügye is 1802-ig állandóan a helytartóság és az érsekek gondja volt. A plébániák
szervezése természetesen csak a lelkészek jövedelmének biztosítására szorítkozott
a hívekkel kötött párbérszerzdés megkötésével. Hiányzott még mindenütt a
paplak és a templom.

Rendes plébánost az érseki hatóság addig seholsem állított be, míg az, a ki

arra köteles volt, állandó és szilárd plébánia-lakot és templomot nem épített.

Addig a szervezett plébániákat részint mint nliálisokat, részint mint helyi káplán-
ságokat vagy adminisztraturákat vezették. A plébániák regulácziójára fontos
a helytartótanácsnak már 1753-ban május 17-én kelt rendelete, mely szerint a
kegyurakat femívták. hogy plébánosaik részére szessziót hasítsanak ki birtokaik-

ból, melyet a hívek mívelni tartoznak. Mária Terézia királyné pedig 1766-ban
akoloniális szesszió kihasítását rendelte el a plébánosok részére. Aszessziókkiha-
sítása az urbárium regulácziója alkalmával történt az 1771— 1773. években.

Xevezetes még II. József császárnak 1787 nov. 20-án kelt rendelete azzal 11 - József egy-

az új intézkedéssel, hogy Krusevlyán Stanisics nliálissal. Vajszkán Bogyán fili-

álissal, Parabutvon Lality és Pivnicza filiálisokkal és Csantavéivn helyi káplán-
ságok alakítandók. j segédlelkészi állomásokat állít fel Zentán, Ókanizsán,
Hegyesen, Doroszlón, Garán, Kolluthon, Szántován, Vaskúton, Kupuszinán,
Csonoplyán, Bikityen, Baracskán . Egyben a filiálisok czélszerübb beosztását is

sürgeti. A helyi káplánságokat a plébániák szervezésérl szólt 1802. évi 327.

számú udvari rendelettel törölték el s azokat plébánia-rangra emelték. Minthogy
a világi papság számát a kalocsai egyházmegyében 144-re állapítja meg e rende-
let, e létszám fenntartására a papnevel növendékeinek számát, mely eddig 21

volt, 36-ra emeli. A szabadkai, bácsi és bajai szent ferenczrend kolostort illet-

leg elrendeli, hogy a jövben is a plébánosok segítségére legyenek. Számukat
mindenik konventben 18 áldozárban és két fráterben állapítja meg. Elrendeli a
templomok javítását Baracskán, Gákován, Bogojeván, Doroszlón, Kapuszinán,
Szent-Ivánon, Plávnán, Petrovoszellon, Újpalánkán, Gajdobrán, Hegyesen,
Kernyán, Martonoson, Adán. Katymáron és Óbecsén. Bezdánban, Monostor-
szegen, Almáson és Csonoplyán pedig azok bvítését rendeli. Béregen az össze

dlt régi helyébe új templom építend. A szükséges költségek a kegyurak által,

ezek hiányában a vallásalapból födözendk.
II. Józsefnek egyházügyi rendeletei s a plébániáknak ezekre kiépített

regulácziója, a mely az isteni tiszteletet is szabályozta, ez egyházmegyében is

nagy felforgatást idézett el. A császár halála után 1790-ben ez ellen a kalocsai

káptalan, az érsekrnegyei papság nevében is. Pestvármegye közönségéhez benyúj-
totta panaszait, kimutatván, hogy e reguláezió mind az érsekre, plébánosokra és

kegyurakra, mind a hívekre és isteni tiszteletre sérelmes. Az érseket és a pátronu-

sokat megfosztja jogaiktól, a plébánosokat jogos jövedelmeiktl, a híveket pedig

a már megszokott s az egyházmegyei statuták által elírt isteni tisztelet rendjétl.

Az esperesi kerületek is követelték a régi isteni tiszteleti rend visszaállítását. II.

József rendeletei törvény útján hatályon kívül helyeztetvén, a plébániák és
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plébánosok ügyeil i 1802 ben 327, be, a. kibocsátott udvari dekrétummal (íjból

szabályozták, l'i kánoni látogatásokai tartottak, melyeknek jegyzkönyveiben
a i rendel isméi \ ísszaáUitol ták.

Mind politikai életünkben, mind a kath. egyház életében is az isis. (
'-\ for-

duloponl volt. \ 1848 évi események a kath. egyház helyzetéi Magyarországon
megváltoztatták Utalános voll a magyar klérus óhaja, megyei zsinatok és nem-
/.cti zsinal megtartására Ez óhaj a kaloi sai egyházmegyében is nyilvánult. Gróf

l'< rencz érsek 1848 május 5 én és 16 án kiadotl körleveleiben az egyház-
nifL'x il el ii rendelte. Azonban a Budán gylésezmagyar püspöki kar
ama véleményének adotl kifejezést, hogy egyházmegyei zsinatok tartásával egy
nemzeti zsinat határozatainak elejébe vágni nem

i [gy elbb egy
nemzeti zsinat megtartat L1 határozták el, melyet egyházmegyei konferéncziák
elzzenek meg. Ennek alapján gróf Nádasdj érsek ez é\ június 9-én 3. sz. a.

kiadotl körlevelében a megyei konferenczíál aug. ''><> és 31-re kitzte, a\ val indo
kolván azt. hogy a magyar kath. egyház és az egyházmegye szükségei a jelen át-

alakulási nagy napokban a közö egyházi tanácskozásokai szükségessé tették.

A konferenczia határo ,; kiterjeszkedtek : l. A o • értelmi és

vallásos kiképz sén Elhatáro tál e czélból kerületi és plébániai könyvtárak
felállítás -i iln ologiai < t< lek kidolgozásai a megyei gylésekre és lelki gyakorla-
tok I \z alespen ásál a plébános személyére, illetve az arról

adandó informáczióra is kiterjesztettek. -'. Tárgyaltak a breviárium átalakításá-

nak szükségérl. :i. A papi fegyelem hely] Üti ról a plébános és káplán
közötti viszonyról. Szabályozták a prosinodalis vizsga kötelezettségét. Kívánal-
mail g jövedelmének rendezésérl 10 pont lia n km \ (inalazták. — A jut

ronátusi jog gyakorlásai illetleg 5 pontban fejezték ki véleményüket. —
Katholikus egyesületi k és újságok pártolásai elhatározták. - A tanítás és iskolai

felügyeli trl '•' pontban hozták meg határozataikat. A nyilvános isteni tiszte-

letrevonatkozó kívánalmaikat I
.'! pont ha foglalták. A bjl megtartásai 6 pont-

ban eladott véleményük szerinl kívánják rendezni. Zsinati tárgyakúl aján
lották még i egyház szabadságát, belügyei rendezésére, 5 pontban. Kül-
viszonyaira nézve a fpapi kinevezések szabiiddá tételét, katholikus iskolák fel-

állítási jogát, katonamentességet s a hívekre és nyilvános istentiszteletre vonat-
kozó több pontot és a papnevelk javítását. Végre több kérelmet és kívánatot
terjesztettek még a megtartandó nemzeti zsinat elé 19 pontban.

A kitöri szabadságharcz a nemzeti zsinat megtartását megakadályozta.
A magyar püspöki kar azonban Isöii-hen a prímási szék üresedése idején gré)f

Xádasdy Ferencz kalocsai érsek elnöklete alatt Esztergomban püspöki konferen-
cziára gylt össze, és ezen a magyar kath. egyház ügyeit tárgyalván, azok rende-
zésére vonatkozó kérvényeiket ö felsége elé terjesztették. Gróf Xádasdy érsek
utó íja, Kunszt József pedig Kalocsára tartományi zsinatot hívott össze, a melyet
1863-ban meg is tartottak, hogy azok a súlyos bajok, melyek a vallási közöny és
erkölcsi lazulás következtében mind a magyar államban, mind a magyar kath.
egyházban támadtak, orvoslást nyerjenek, s mind a klérus, mind a nép között a
régi fegyelem és vallásosság ismét helyre álljon. A provincziális zsinat a hit,

erkölcs, fegyelem és isteni tisztelet valamennyi pontjára kiterjeszkedett. Mivel az

új, országos vallásügyi törvények a papság lelkipásztori teendinek sok dologban
más irányt szabtak és így a régi egyházmegyei statuták már nem voltak elégsége-
sek, az egyházmegyei papság új statuták megalkotását kérte. Haynald Lajos
érsek a papság ez óhajának eleget teend, 1868, 1871, 1872 és 1878-ban papjai-
val egyházmegyei konferencziát tartott s ezeken megalkotta az új egyházmegyei
stal utakat

.
melyek 1880-ban kibocsáttatván, még ma is érvényben vannak s kiegé-

szítésüket az egyes ügyekben kibocsátott érseki körrendeletek alkotják.
|t fej- A hitélet fejlesztése az egyházmegye rendezésével karöltve járt, s az érse-

ezeivezés után. kéknek állandóan gondjuk volt rá. A gyakori háborúk, a paphiány és a hívek
folytonos ide-oda vándorlásai a hitélet, lazulását és vallási tudatlanságot vontak
maguk után. Az érsekek a hitélet emelésének eddig kipróbált legjobb eszközéhez
nyúltak és missziókat tartattak az egyházmegyében. Már Patachich Gábor
érsek alatt. 1734-ben. Mulih György apostoli misszionárius bejárta az alsó
Bácskát, mindenütt jó eredménynyel tartván missziókat. Gróf Batthyány
József pedig abból a kifejezett czélból, hogy hívei a kath. vallásban gondos ok-
tatást nyerjenek, a hitoktatói missziók tartását valamennyi plébánián elrendelte.
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E czélból elzleg a plébániákat az ott uralkodó nyelvek szerinl összeíratta, azu

három Jézus társasági atyát bízott meg a missziók tartásával és pedig Miháltz

Istvánt a magyar, Witt Pétert a német és Lipmrhirh Pétert az illír nyeh u plébá-

niákon. A papságnak körlevélben jelzi a missziók ezélját, hogy t. i. a jövben
a felnttek és gyermekek vallásoktatására egységes eljárást hozzon be. A három
misszionárius az 1761—63. évek folyamán a hitoktatói missziót valamennyi
plébánián megtartotta.

Hogv pedig e hitoktatás eredménye állandósuljon, gróf Batthyány 1764-ben

egyház-megyéje valamennyi plébániáján bitoktatási társulatot szervezett :

„Regisi Szent Ferencz keresztény tanítás társulata" czímmel. A bitoktatási

maguk a hívek végezték. A társulat élén igazgatók állottak. Minden utcza külön

kerület volt, melyben a legjobban kioktatott hívek a férfiak, nk. ifjak és In:

jadonok csoportját vasárnaponként a vallásban oktatták. E társulat mködése
azt eredményezte, hogy az egyházmegye híveit vallásukban a Lehet legjobban

kioktatták s ezek az idk folyamán ismereteiket állandóan gyermekeikkel is

közölték. Ezt a társulatot II. József szüntette be. Missziókat azonban többször

is tartottak az egyházmegye plébániáin s különösen Csúszka György és Városy

Gyula dr. érsek buzgó gondoskodása következtében a Jézus társasági és karmelita

atyák az egyházmegye valamennyi plébániáján állandóan tartanak ilyeneket.

A hitélet élénk megnyilvánulása a szent helyekre való búcsújárásban is kifejezést

nyer. A bácskai hívek már sidktl fogva elszeretettel keresik fel a doroszlói

szent kutat, a Pétervárad melletti Havi Boldogasszony, vagy máskép tékiai

búcsújáróhelyet, Mária-Gydöt, a hajósi kegytemplomot és a bácsi Szent Antal-

kápolnát. Mindezek már az egyházmegye újjászervezésétl látogatott búcsú-

járó helyek, s a hívek számára a testi és lelki vígasz állandó forrásai.

A szerzetesi élet is újra föllendül Bács és Bodrog vármegye területén
; szerzetesi élet

a Szent Ferencz-rend bácsi, bajai, zombori és szabadkai zárdái már a török

világ után benépesednek s a lelkipásztorkodás terén folytatják üdvös munkál-

kodásukat, Baján pedig a gimnáziumot vezetik. Fordulópont volt e szerzet

életében annak — hazánkban 1899-ben keresztlvitt — reformácziója, a mitl

kezdve nagy virágzásnak indult.

Kalocsán 1860-ban nyitnak kollégiumot a Jézus-Társaság tagjai, a kiket

ama kulturális hatásnál fogva, melyet a kalocsai gimnázium vezetésével Bács-

Bodrog vármegyére gyakorolnak, — ámbár e vármegyében rendházuk nincsen —
szintén fel keli említenünk. A kalocsai gimnáziumot gróf Batthyány József

érsek alapította 1765-ben s abban a tanítást a piarista rendre bízta. Már ez id-

ben is a Bácska diákságának nagy része itt nyerte gimnáziumi kiképeztetésct

.

1860-ban vették át a jezsuiták annak vezetését s ez idtl kezdve évenként

250—300 bácskai tanuló nyeri itt a jezsuitáktól, mint régi, kipróbált tanerktol,

hazafias és vallásos nevelését és taníttatását. Fiúneveljüket (konviktus) js

ez évben nyitják meg, a melyhez nem egy bácskai elkelséget a bála köteleké

füz. 1906-ban a kalocsai kisszerninárium vezetését is átvették s így ez idtl
kezdve a papnevelés terén is mködnek. Összesen 30 tanár mködik a rendház-

ban ; részint a gimnáziumnál, részint a fiúnevelben.
A férfi-szerzetek közül továbbá a czisztercziták 1879-ben Baján nyitnak

rendházat s a gimnáziumot kitn eredménynyel vezetik. A keresztény iskola-

testvérek 1901 óta Topolyán a népiskolában tanítanak. A kármelita-rend pedig

1904-ben Zomborban nyitott házat s az ottani új városi templomban az isteni

tiszteletet végzik s a plébánosnak a hívek lelki gondozásában segítségére vannak.

A ni szerzetek közül az Üdvözítrl nevezett kongregáczió leányai fej-

tenek ki áldásos mködést 1897 óta a szabadkai kórházban, 1900 óta Magyar-

kanizsán a szegényházban és 1902 óta Zentán ; Baján az árvaházban 1903

és öb?csén a szegényházban 1907 óta. Futakon a gróf Chotek által alapított

árvaházban 1904 óta a Szent Keresztrl nevezett irgalmas nvérek mködnek.
Bács-Bodrog vármegyében a kiasszonyunkról nevezett iskolanvérek Kalocsáról

honosúltak meg. Kunszt József érsek hozta ket Kalocsára, a hol anyaházukat

1860 szeptember 9-én nyitották meg. Czéljuk a kath. nnevelés és oktatás

egyházmegyében. 1860-tól az anyaház Kalocsán a vallásos nevelés, m
és magyarosítás intézetévé fejldött, még most is szerényen, de fáradhatatlanu

munkálkodó els fnöknje és anyja: Franz Teréz vezetése alatt. Vezetik a 1<

népiskolákat, nevel-intézetük keresett az egész országban ; elemi- és fels pol
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Lián iskolai tanítónképz]ük országos bírnék örvend. Emellett az anyaház
Brün boosál Li tagjail az egyházmegye községeibi \ községek vetélkedve
építenek Bzámukra zárdái b otl a nnevelést és tanítási az iskolákban végzik.

M becsúlhetetlen az az iidvÖB mködés, a mii ezek az iskolanvérek
a nneve] és a bácskai nemei községekben különösen a magyaro itás

: kifejtenek. Bácskában 1860 óta a következ községekben mködnek :

ii 1868 óta, Topolyán 1869, Baján L 870, Szabadkán 1874, Bácsban L876

. hol árvaházal is gondoznak. Ojvidéken 1878, Kunbaján 1 880, Jánoshal-
mán L881, Temerinben 1881, Moholon 1882, Bácsalmáson 1886, Zomborban
1887 óta, a hol árvaházak is van. Póterrévén L891, Eódságon 1899, Futakon
1900, Palánkán 1901, Magyarkanizsán 1901 óta hol nevelintézetei is tartanak
fenn. Mólykúton 1901, Adán 1902, Szentfülöpön 1905 óta A kongregáczió
1904-ben \\\ alapszabályok mi Unt önálló kongregáczióvá alakúU melynek anya
háza a kalocsai zárda. A kongregácziónak az egyházmegyében mködik 466

ja.

L szer etes-életnek L744-tl kezdve még egy különös neméi találjuk <•/.

egyházmegyében : az eremitákat. Ezek Széni Ferencz harmadik rendjének tagjai

voltak. Volt közötük tanúit ember is. Rendszerint Kómába zarándokoltak, ott

rend fnöke eltt letették a tercziárin Imát, s visszatérve onnan,
ünnepélyesen felvették az eremiták ruháját, a merj a barátokéval egyezett,

Az érsek erre engedelmességi igéretel vevón 1<>liik. kihelyezte ket a megye vala-

melyik kápolnájához. Itt Szent Ferencz harmadik rendjének szabályai szerint

éltek. Emelletl kötelességök volt a kápolnát gondozni, a község betegeil ápolni,

- ha búcsújáróhely volt a kápolna, a búcsúsok között a rendet fenntartani.

Fizetésük nem volt, hanem a hívek alamizsnájából tartották fenn magukat.
A községeknek az érseki hatósághoz adotl jelentéseibl kitetszik, hogy rendsze-

rint kötelmeikel buzgón teljesítették s példás, jámbor életet éltek. Ilyen eremiták
voltak Bécs és Bodrog vármegyében BuMnban a Szent Péter és Pál apostolok

kápolnájánál, Bácsban a Szent Antal kápolnánál, Zomborban a temetben,
o a Szent Rókus kápolnánál. Szabadkán ketten voltak, a kik a barátok

templomában szolgálatot teljesítettek, de a város végén egy rene ti lakban

éltek. 11. József császár 1782-ben beszüntette ket, megparancsolván, hogy az

eremita-ruhál többé ne viseljék, s maguknak más alkalmazást keressenek.

Szent Ferencz harmadik rendje XIII. Leo pápának 1882-ben e rendrl kiadott

encziklikája óta k<zd ismét terjedni. Haynald Lajos érsek 1882-ben 31 95. szám
alatt kiadott körlevelében — abból a szempontból, hogy Assisi Szent Ferencz
erényi s életének követése a hívek hitéletére jótékony befolyással lesz •— ezt a
rendet papságának és híveinek melegen ajánlotta. Azóta az egyházmegye több
helyén vannak ismét a harmadik rendnek buzgó tagjai és pedig : Újvidéken 25,

Palánkán 28, Dunabökényen 28, Topolyán 20, Bácsszentivánon 22, Hódságon 7,

Temerinben 30, Szentfülöpön -'57. Veprdön 25, Dávodon 48 taggal. Küls meg-
különböztet jelvényt nem viselnek, az alapszabályok önmegtagadó életet,

imádságot és a szentségek gyakori használatát írják el nekik,

vallásos társu- A kath. egyházban a hitélet fejlesztésének és gyakorlásának minden id-
ben hathatós eszközei voltak a vallásos társulatok. Alapszabályaikkal és vallási

gyakorlataikkal a nép között a hit küls bevallását és az erények gyakorlását

ápolták. Ilyen társulatok voltak az egyházmegye restaurácziója után a Nepomuki
Szent János társulat 1760 óta, azután a kordát viselk Seraphi Szent Ferencz

társulata, melynek Zentán 1763-ban 120 tagja, 1766-ban Zomborban és Szabad-
kán is sok tagja volt. II. József ezeket a társulatokat beszüntette és vagyonukat
a vallásalapnak adta át.

Az idk folyamán azonban a társulati élet az egyházmegyében ismét

feléledt. Különösen a ..Jézus Szíve-Társulat" és az ,,Él Rózsafüzér-Társulat"

talált termékeny talajra Bács-Bodrog vármegye katholikusai között. A ..Jézus

Szíve-Társulat" terjesztése Kalocsáról indult ki, a hol a Jézus társaságának
kollégiuma szervezte elször a társulatot s a Bácskából csakhamar nagy szám-
mal léptek be a társulati):'. Az utolsó idben azonban sok községben önálló

társulat is alakúit, melyeket a római anyatársulatba kebeleztek. Valamennyi tár-

sulat azonban a kalocsait tekinti az egyházmegye anyatársulatának, s Jézus

Szíve ünnepén, különösen az újabb idben, tömegesen zarándokolnak fel a tár-

sulatok tagjai a kalocsai Jézus Szíve bíicsúra, melyet minden évben nagy ünne-
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pélylyel tartanak meg. A társulat lapja, a „Jézus Szíve Hírnöke -

', melyet P.
Tótli Miké S. J. szerkeszt. Ezek mellett különösen a kalocsai Oltáregyesület
fejt ki üdvös mködést. Ez 1899-ben mint önálló egyesület szervezkedett és sze-
gény templomok felszerelésében fejt ki áldásos mködést Az egyházmegye
több községében már fiókegyesülete is van. E társulatok rövid statisztikája
itt következik.:

A Jézus Szive Társulat-nak a következ helyeken vannak fiókjai és tagjai :

Csurog, önálló, 239 taggal; Futak, önálló 1898 óta; ökér, Zsablya, jvidék,
Borócz, Kalocsán iratkoznak, 345 taggal ; Palánka, önálló 1906 óta, 775 taggal

;

Báestóváros, Kalocsán iratkoznak 1880 óta, 30 taggal ; Szépliget, önálló ; Duna-
bökény, önálló 1889 óta, 460 taggal; Kalocsán iratkoznak: Topolya, Kossuth-
falva 70, Bácsszentiván 794 taggal ; Szond. önálló 1897 óta, 956 taggal ; Szi-
lágyi, 1897 óta Szondon és Dernye, Hódságon iratkoznak ; Hódság, önálló
1895 óta, 1S80 taggal ; Bácsalmás, Kalocsán iratkoznak, 900 taggal ; Felsszent -

iván, önálló 1896 óta, 723 és Kunbaja önálló, 1894 óta, 1488 taggal ; Kalocsán
iratkoznak: Bácsbokod 506 és Borsód 60 taggal ; Nagybaracska, önálló 1902 óta,

743, öszivácz, önálló, 203, Szentfülöp, önálló, 898, Veprd, önálló 1899 óta
és Kuczora, önálló, 93 taggal; Kalocsán iratkoznak: Rsgcze 612 taggal és Külld
260 taggal ; Herczegszántó, önálló, 260 taggal ; Körtés, önálló 1899 óta.

Az Élö Rózsajüzér-Társulat a következ helyeken alakúit meg : Csurog
345, Tiszakálmánfalva 202, Futak 737, Titel (1888 óta) 60, Ókér 74, Zsablya.

145, Újvidék 510, Borócz 195, Palánka (1895 óta) 1080, Báestóváros (1899 óta)

322, Dunabökény 330, Topolya, Kishegyes, Bácsgyulafalva, Bácsszentiván 315,

Szilágyi 235, Szond (1900 óta) 615. Mjlitics 930, Dernye, Hódság (1895 óta) 740,

Felsszentiván (1S89 óta) 250, Kunbaja (1902 óta)*270, Szilberek (1899 óta)

330, Bácsbokod 340, Bátmonostor 150, Borsód 120. Nagybaracska (1857 óta) 720,

Jánoshalma (1886 óta) 885, Örszállás 495, ószivácz 173, Veprd (1899 óta) 420,

Kuczora (1886 óta) 105, Regcze 350, Külld (1904 óta) 260, Dávod 988, Csatalja

(1906 óta) 225, Herczegszántó (1899 óta) 60, Gara 930 és Körtés 90 taggal.

Az Oltáregyesületnek a következ helyeken vannak fiókjai : Monostorszeg
1908 óta, Zombor 1907 óta 444, Felsszentiván 1898 óta 119, Madaras 1902 óta

170, Baja 1904 óta 800, Titel 1906 óta 78, Bezdán 1907 óta 139 és Szilberek 189S

óta 86 taggal. — Katholikus jótékonysági egyesület még Újvidéken a Szent
Vincze-Egyesület, évi adományai 2059 és Bezdánban a Szent Antal Kenyere-
Egyesület, évi adományai 2630 koronára rúgnak.

A kath. egyesületi élet Bács-Bodrog vármegyében szintén szépen virágzik.

Mióta Kolping áldásos alkotása, a kath. legényegyesület intézménye megindult
hódító útjára, hogy az ifjúságot egyesületekbe gyjtse, a vármegyében is több
helyen eredményesen mköd, a mveltséget terjeszt és erkölcsnemesit ilyen

egyesületek alakultak, melyekhez újabban a kath. ifjúsági egyesületek is járul-

nak. Alakultak kath. körök és olvasó-egyesületek is a kath. szellem, a keresztény

mveldés és gondolkozás ápolására, a melyek újabban a kath. egyesületek

országos szövetkezetének irányító befolyása alatt állanak. A vármegyében
mköd ilyen egyesületek a következk :

Katholikus körök : Futak 157 tag, 476 kötet ; Zsablya 1908 óta, Topolya,

Kishegyes 1906 óta ; Militics 140, Gombos 81, Vajszka 38, Bácsalmás (1895 óta)

153 és Felsszentiván 1898 óta 54 taggal és könyvtárral; Vaskút 1906 óta 45

és Herczegszántó 1904 óta 90 taggal. — Katholikus Könyvtáregyesülei : Újvidék

1905 óta, 420 tag, 1217 kötet. — Katholikus Népkör : Fájsz, van saját háza. —
Katholikus olvasókörök: Csurog 1906 óta, 83 tag, 82 kötet : Tiszakálmánfalva

1906 óta, 72 tag, 64 kötet ; Dunacséb 41 tag, 538 kötet ; Sajkáslak 1908 óta,

Doroszló, Bácsszentiván 1908 óta, Szilágyi 120 tag ; Bácsordas 1899 óta, könyv-

tárral ; Madaras. Nagybaracska 1903 óta, Gara 66 taggal. — Katholikus Polgári

Kör: Temerin 1904 óta, 130 tag, 1444 kötet.

Kath. Legényegyesület: Palánka 1906 óta, 11 alapító, 138 pártoló és 33

rendes tag ; Zombor 1904 óta, van saját háza és néhány legénj- számára kon-

viktusa ; Zenta, Ada, Bezdán 1904 óta ; Apatin, 386 pártoló és 105 rendes tag.

213 kötet; Szabadka, van saját háza. — Kath. Földmíves Ifjúsági Egy
Topolya. — Kath. Betegsegélyz- Egyesüld : Topolya, 686 taggal. — Kath. Ifjú-

sági Egyesüld: Herczegszántó 1908 óta. Paripás' 1908 óta, Mélykút 1908 óta.

Veszprémi Városy Gyula dr. érsek, az egyházmegye mostani fpásztora
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edd a \ évi érseksége alatt (1905-tl) a kath. bitélei fejlesztésében fárad

hatlan fpásztori tevékenységei fejteti ki és üdvös intézkedésekéi tett. E négy
i ;• negyét, annak minden plébániáján általános

kánoni látogatási végzett és bérmált. Hogj papjaiban a papi szellemei ébren
tarts;!, velük évenkini lelki gyakorlatokai tart, s elrendelte, bogy bárom évi

Idközökben felváltva, valamennyi papjának részi kell azokon vennie. Figyelme
kiterjedi tanítóira is. a kik Bzámára évenként Kalocsán szintén tartanak lelki-

gyakorlatokat. A li i \ <k vallási életének emelésére pedig L 906-ban elrendelte,

bgj valamennyi plébánián bél <-\ leforgása alatl missziói kell tartani. Az oltári-

letnek terjesztése kiváló fpásztori gondja volt. Mindjárt

érseksége kezdetén házi kápolnájába beállította az oltári szentséget.

II "j\ az oltári szentség iránti tiszteletel híveiben is nevelje, IühT. évi

ni böjti körlevelében az örökimádás egy nemének behoza

talál jelenti be híveinek. „Hogy az oltáriszentség nyilvános kitételéi és

dásál fmegyém területén rendszeresebbé és által így
írja körlevelében elhatároztam, bogy Isten segítségével az örökimádás egy
neméi bozom be, mely abból fog állani, bogy az esztend mind a napján az

i
,_'v egj plébánia I implo iban i sggeltl estig nyilvános imád

lösz kiteendö, agy hogj a kitétel kezdetéi veszi Kalocsán ós azután a szom-
szédos községben folytatva, körüljárja az egész egyházmegyéi és megüli Kalo-

visszatér." — Ezl az örökös szentséf! in;i(lásl n s i lilini az évben li»7o.

számú körrendeletében szervezte.

Hogy híveit a gyakori szentáldozásnak is megnyerje, az 1908. évi 983. sz,

körrendeletében elrendeli, hogy papjai ünnep- és vasárnap eltti délutánokon,

és mindennap mise eltt,félóra hosszat a gyóntatószékban üljenek, bogy a hívek-

nek mindig könny alkalmuk legyen gyónásukai elvégezhetni. E mellett már
telten és a legjobb eredményinél ajánlotta oltár-egyesületek alakítását,

a melyeknek szintén czéljuk az oltáriszentség tisztelet'- s szegény templomok
felszerelése.

E mellett a kath. társulati és egyesületi élei legbuzgóbb felkarolója és ter-

jesztje. E czélból körrendeletben tudtára adt a papságának, hogy megkívánja,

bogy minden papja a katholikus egyesületek vezetésével foglalkozzék. Intéz-

kedett az iránt is. hogy az egyházmegye területén fennálló valamennyi kath.

egyesület egyházmegyei szervezetét kapjon, a melynek közvetítésével az Or-

szágos Kath. Szövetséggel szerves összeköttetésben állanak. 8 hogy azokra
irányít é)lag és buzdít ólag hathasson, már 1906-ban elrendelte, hogy papjai az

egyházmegye valamennyi kath. egyesületérl és társulatáról évenként részletes

jelentest és számadást adjanak.

Gondja van a kath. ifjúság nevelésére is. Zomborban 40,000 koronával az

ottani legényegyesület szániára otthont és internátust alapít. Kalocsán a föld-

míves ifjúság részére több ezer koronával házat vett samagyar intelligencziának

kath. szellemben való kiképzésére a Szent Imre kollégiumban 50,000 koronás
alapítványt tett két egyetemi hallgató részére. E mellett a szocziális mozgal-
makat is élénk figyelemmel kíséri. Elrendelte, hogy a katholikus sajtóegyesület

javára minden évben, a pünkösd utáni 18-ik vasárnapon, a templomokban
gyjtés tartassék. Szabadkán kath. iryorndát és két katholikus szellem lapot

alapított nem kis pénzáldozattal. Uradalmában a nagybérleteket megszünteti
s helyette parezellákban több helyütt azokat a népnek adja bérbe. A háziipar

fejlesztésére lehetségessé tette, hogy a kalocsai rózsafzér-iparvállalat emeletes
házat vehessen. Mindemez intézkedések következtében az egyházmegyét a hit-

életnek egyre élénkebbé váló szelleme lengi át.

~^e ^tcioíitása
'^ b^csi érseki székhely területét és felosztását, valamint annak megsz-

'i526 után. nését az elzkben már eladtuk. A török hódoltság után az egyházmegye terü-

lete is változáson ment át. Szeged városa már 1515-ben elszakadt az egyház-
megyétl. A csanádi püspöki székhelyet Dózsa György lázadó vezér feldúlta és

püspökét : Csal)/ Miklóst karóba húzatta, kinek utódja, Chahol Ferencz, a biztos

menedéket nyújtó Szeged várába tette át székhelyét. Azóta Szeged a kalocsai

érsek beleegyezésével a csanádi egyházmegyéhez tartozik. A bácsi székhely sze-

rémi fesperessége pedig, mely a Dunán túl a Száváig terjedt, jóformán mint
lakatlan terület került ki a török hódoltság alól. Szörényi László szerémi püspök
(1734— 1752) kineveztetése után Péterváradra tette székhelvét, azután Karlo-
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viczán, Mitroviczán, Sotton plébániát alapított. Pétervárad, Illók, Zimony és

Kukujevcze még a török világból kerültek ki mint plébániák. Ezt a területet

a kalocsai érsek és a pécsi püspök ellenzése nélkül kormányozta szerémi püs-

pökség czím alatt. Ezzel a szerémi fesperesség az egyházmegyétl elszakadt

.

1773 júl. 9-én XIV. Kelemen pápa a szerémi egyházmegyét a boszniaival, vagy
máskép diakovai egyházmegyével örök idkre egyesítette s így a szerémi fespe-
resség területét a kalocsai egyházmegyétl kánonilag is elválasztották. Az egy-

házmegyét a restauráczió után nyugat, dél és kelet felé a Duna és Tisza hatá-

rolja és magában foglalja az egyesített Bács-Bodrog vármegyét, Csongrád vár-

megyébl Horgos községet és Pest-Pilis-Solt vármegyének ama déli csücskét,

melynek határpontjai Dunapataj, Vadkert és Bajaszentistván. Az érsek szék-

helye Kalocsa.

Miután a Patachich Gábor által restaurált kalocsai káptalan nem volt

teljes, fespereseket ez idben még nem találunk, az egyházmegye területe is

csak két alesperesi kerületre volt felosztva. Felosztását gróf Csáky Miklós esz-

közölte 1748-ban és Horváth János fajszi plébánost az egyházmegye éjszaki

részében le Jankováczig, Házi Pál bezdáni plébánost pedig annak déli részében

nevezte ki alesperesnek. Az egyházmegye plébániái szaporodtával gróf Batthyány
József érsek 1763-ban egyházmegyei zsinatot tartott, a melyen az egyházmegyét
három kerületre osztotta fel : a kalocsai, bácsi és tiszai kerületre ; a kalocsai

és bácsi még két részre, alsó és fels kerületre oszlott, élükön összesen öt alesper.

Patachich Ádám érsek a káptalant kiegészítvén, az egyházmegyét 1776-ban

kalocsai, vagy székesegyházi, bácsi és tiszai fesperesi kerületre, s ezeket ismét

alsó és fels kerületre osztotta, élükön három fesperessel és hat alesperessel.

Az egyházmegyei plébániák az új telepítésekkel ismét megszaporodtak, mire

1795-ben a fesperesi kerületeket alsó, fels és középkerületre osztották, élükön

9 alesperessel ; e kerületekhez járult 1811-ben a szabadkai kerület a 10-ik ales-

peressel, a mennyiben a tiszai középkerület két részre oszlott. Az egyházmegye
ilyen felosztása megmaradt 1869-ig, mely évben, az akkor tartott egyházmegyei

konferencziákon kifejezett óhajhoz képest, Haynald Lajos dr. érsek az egyház-

megye új felosztását eszközölte. E felosztás szerint az egyházmegye 16 alesperesi

kerületre oszlik, melyekbl a székesegyházi fesperesség a miskei, hajósi, keczeli,

bajai és regczei, a bácsi fesperesség a zombori, apatini, bácsi, palánkai és új-

vidéki s a tiszai fesperesség az almási, szabadkai, topolyai, kulai, zentai és óbecsei

alesperesi kerületeket foglalja magában.
A fesperesi kerületek élén a székesegyházi, bácsi és tiszai fesperesek

állanak, a kik a kalocsai káptalan tagjai. Bács-Bodrog vármegyére a bácsi és

tiszai fesperességnek valamennyi alesperesi kerülete és a székesegyházi fesperes-

ségbl a bajai s regczei alesperesi kerület esik ; szám szerint 13 alesperesi kerület.

A plébániák kegyuraságát az 1723. évi 71. t.-cz. alapján Patachich Gábor A kes5"ü" J°=-

és utódjai a plébániák szervezése alkalmával azonnal megállapították. A neo-

aquistica comissio mködésének eredménye az volt, hogy a Bácskában magán-
birtokos nem volt. Azért ez idben csakis a kincstárt találjuk mint kegyurat és

a kalocsai érseket bácsi birtokán. A kincstár a késbb telepített községekben is

elvállalta a kegyúri jogot. A kincstári kegyúri jog gyakorlásában forduló pont

volt felségének 1861-ben kiadott ama rendelete, mely szerint a kincstár bir-

tokain keletkez új telepítvényes községekben a kincstár a kegyúri jogot többé

nem vállalhatja el. Azóta az egyházmegyében Bácsgyulafalva, Wekerlefalva és

Szilágyi kincstári telepítvényes községek keletkeztek. A kincstár ugyan hozzá-

járult az egyházi építkezésekhez, földet is hasított ki egyházi czélokra, de a

patronátust nem vállalta el. A XVIII. század folyamán királyi adomány vagy
vétel útján több elkel család is kapott birtokot Bácskában, melylyel a kegyúri

jog össze volt kötve. Több birtok ezekbl megváltás útján községekre vagy

közbirtokosokra ment át s evvel a kegyúri jog is. E változásokat az egyes plé-

bániák történeténél fogjuk feltüntetni. Szabadka, Zombor szab. kir. városok

szabadalmi levelük alapján gyakorolják a kegyúri jogot. Újvidék is ily módon
szerezte kegyúri jogát. Itt kezdetben a városi képviselet kath. tagjai gyako-

rolták a hitközség autonóm jogait, 1868-ban azonban hitközségi alapszabá-

lyokat nyert, melyeket a kormány még ez évben jóváhagyott. Ezek szerbit

az 50 tagból álló hitközségi képvisel-testület a patronétus minden jogát és kötel-

meit a városi hatóságtól függetlenül gyakorolja.

Magyarország Vármegyéi és Vámsai: Bács-Bodrog vármegye, n.
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A kegyúri jog rendezésében az egyházmegye területén fontos volt a tisza-

vidéki plébániák kegyúri jogának rendezése, a mennyiben ezzel 0I3 preozedenst

alkottak, melyei a magánpatronátusok késbb történt rendezésénél is betartottak.

A tiszai koronái kerület [elosztása alkalmával a [elszabadul! kilencz község:
Ada, Báosföldvár Martonos, Mohol, öbeose, ökanizsa, PetrovoszeUo, Szent-

tamás és Zenta a kegyúri jogokai is átvállalta \ vallás és közoktatásügyi

miniszter 1874 május 19-én Báos Bodrog vármegye alispánjának megküldte
..fel-. atát, merj szerinl < felszabadult 9 községben a. róm, kath. bi1

ri jogol dgy adja, át. hogy a. plébánost a. fennálló kánoni
Bzabályok szerinl a kalocsai érsekeknek hármas kijelölése alapján a, politikai

községi képviseltestület róm. kath. része, valamint a, hitközségi képviselet

megválasztott tagjai választják meg és prezentálják. A kegyúri alapot a, róm.

kath. hitközségek kezelik. A községek a jelölés nélküli választás melletti Ims/,-

Bzas küzdelem után felsége határozatát elfogadták, s megalkották hitközségi

autonómiájukat. Azóta Haja. Bácsbokod, Adorján, Gara ós Vaskút is ily módon
szervezte autonómióját. Az autonómiai szervezet hitközségek mellett, az egy-
házmegye területén újabb idb mszervezett hitközségek is keletkeztek, a, melyek
a kegyúr jogainak körén kívül, a kormány által jóváhagyott alapszabályok sze-

rint, intézik hitközségi ügyeiket. Dyen hitközségi szervezet alakúit Bácsalmáson,
BácstÓA ároson, Szilágyin.

A szi'krsi-i/i/liihi föf.iperesség bajai alesperesi kerületéhez a következ plé-

bániák tartoznak :

Bácsbokod. Bököd és Bükköd néven már 1340-ben említik. A czikádori

apátság mini elhagyott helyei adta á1 ez éyben Tttös Lászlónak. 14:50-ban

mint helység ismét a czikádori apátság birtoka, plébániájáról azonban nincsen

adat. A kegyúri jogot Grassalkovich herczeg kezdte gyakorolni, 1862-ben a község
a birtokul megváltotta, a mikor a kegyúri jog a birtokkal együtt a hitközségre
ment át s 1876-ban felsége a 27315. szám alatt kelt leirattalhivatalosan is a hit-

községre ruházta. A hitközség jóváhagyott alapszabályok szerint autonómiáikig
szervezve van s hármas jelölés mellett választja és mutatja be a plébánost. Az
isteni tiszteletet 1733-ban még nádkunyhóban tartották. Ez évben építettek

a hívek kis nádtetej kápolnát. Templomát 1780-ban Kliil>iisiczl:ji (írassalkovich

Teréz grófn építtette Szent Erzsébet tiszteletére 32"75-)-14 m térfogattal, melyet
1854-ben restauráltak. Bácsbokod 1743-tól 1775-ig Bácsalmás lilialisa volt.

1743-ig a ielkészkedést a bajai barátok végezték, 1766-ig az almási plébános,

1767-ben helyben lakó káplánt kapott Borsód filiálissal, de még az almási plébá-

niához tartozott. 1775-ben exfiliálták s plébániává lett. A hívek száma 1781-ben
1179, 1908-ban 4270. Plébánosok: 1775—85 Potegits József, 1785—1800 Chabi-

kovszky György, 1802— 16 Bolovits József, 1816—28 Tamaskó András, 1829—42
Mihalovits Ferencz, 1842—48 Herold János, 1851—53 Zsuffa József, 1854—75
Piukovits Dénes, ls76—83 Radojchich Imre, 1884-tl Kuts dános.

Bácsborsód. Plébániáját Borsód-Szent-Lrincz és Borsód néven már 1342-

ben említik, a mely évben Antal hay-szent-lrinczi prépost Imre borsodi plébánost
erszakkal kizte javadalmából. A plébánia kegyura a Borsodi és Katymári
Latinovite család. 1734-tl 1766-ig Bácsalmás, 1767-tl 1796-ig Bácsbokod
filiálisa. 1796-ban helyi káplánt kapott. Plébániáját 1800-ban szervezték, azon-
ban csak mint adminisztratúrát töltik be. Temploma a Szent Kereszt Fel-

találása tiszteletére 1784-ben épült 21+ 8 m térfogattal. A község szélén díszes

kertben csinos kápolna áll a Latinovits család sírboltjával. Latinovite Illés

építtette ISSO-ban a Boldogságos Szz Meruaybemenetele tiszteletére. Filiálisa

ölegyen. A hívek száma 1803-ban 436, 1908-ban 1578. Helyi káplán: P. Petrovics

József 1796— 1809-ig. Adminisztrátorok: 1810—19 Benczák Mihály, 1820—37
Krajcsevics Imre, 1838—50 Samánovics István, 1851—56 Latinovits Gábor,
1857—63 Horváth Ignácz, 1864—69 Válics János, 1870—79 Goór Kálmán,
1880—83 Bednár Gusztáv, 1884—86 Tóth Mihály, 1887—93 Bátory János,

1894—96 Hinger Péter, 1897—1901 Gartner Sándor, 1903-tól Ketterer Mihály.

Baja. A XIV. században már két plébániája volt. Egyiknek Máté, a másik-

nak Bodor nev plébánosát említik, 1423-ban pedig Tamás és Imre voltak

Baján plébánosok. Baja szomszédságában feküdtek az 1526 után eltnt Bátor-

Egyháza és Beseny plébániák. Beseny plébánosát 1520-ban Miklós néven
említik. Baja birtokosa és kegyura a Baya de genere Zalók család volt. A török
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hódoltság alatt az itt lakó bunyevácz katholikusokat az itt rejtzköd ferencz-

rendek gondozták, kiknek a XIII. századtól kezdve volt itt rendházak. A
török hódoltság után bevándoroll bunyeváczokkal idetelepedtek a boszniai

ferenczrendek is, kik a hajai zárdát ismét életre keltették. Ez idtl ezek gon-
dozták lelkileg a bajai híveket. Eleinte a zárda srégi temploma mellett kis

viskóban laktak. Kolostorukat 1731-ben építették fel újra. Ugyanez évben
Tégi templomuk használhatatlanná válván, azt újra építették. Az 1720 köri
beteli)); dctt magyarok, németek és tótok számára 1722-ben külön plébániát

szerveztek. Ez idtl tehát ismét két plébániája volt Bajának: az illír plébánia,

melyet a ferenczrendek vezettek már 1687 óta Gara, Katymár, Bikity és Szent-

ístván nliálisokkal és a magyar plébánia Báth-Monostor, Csatalja, Kákony
és Pandúr filiálisokkal. A ferencziek az illír plébániát, mint adminisztrátorok,

1781-ig vezették. Adminisztrátor a mindenkori házfnök volt. 1781-ben az

illír plébániát Patachich Gábor érsek beszüntette és a két plébániát egyesítette.

A magyar plébánia els temploma 1722-ben épült a város elkelbbjeinek ado-
mányaiból. Helyébe 1762-ben nagyobb épült Szent Péter és Pál tiszteletére

40' 5
-f- 19

- 75 m térfogattal. Ez 1840-ben leégett, de ismét helyreállították.

Baja birtokosa és kegyura 1763-tól Grassalkovich herczeg, 1850-ben gróf Viczay

1856-ban gróf Zichy-Ferraris. Ettl 1862-ben a város magát örökre megváltotta

s a kegyúri jogot is átvette. Szervezett hitközség, s mint ilyen, a folyamodók
közül szabadon választja és mutatja be a plébánost. A plébánia anyakönyveit
1711-tl vezetik. A hívek száma 1780-ban 4123, 1908-ban 17.200. Plébánosai:

1722—32 Kovács Pál, 1733—34 Lubi István, 1735—37 Házi János, 1738—41
Hedry Boldizsár, 1742—48 Fabsits Mihály, 1748—51 Stim Ferencz, 1752—77
ismét Fabsits Mihály, 1777—80 Cervus Ádám, 1780—90 Lakner József , 1790—91

Herczegh Antal, 1792—93 Lukits István, 1794—98 Romsits Mihály, 1799—1808
báró Bernyákovick József de Olovácz, 1809—28 Radicsevits Mátyás, 1829—50
Bartók Mátyás. 1851—63 Herold János, 1865—78 Latinovich Gábor, 1879—94
Berényi Dániel, 1895-tl Vojnits Dániel.

Bátmonostor . VI. Kelemen pápa Becsei Imre fiának, Tttösnek engedélyt Bátmonostor.

adott 1345-ben, hogy ezen a helyen, a hol már régóta valami klastromféle állott,

de a mongoljárás alatt romba dlt, 12 ágostonrend remete számára templomot
és apátságot építtessen. Az apátság 1526-ig fennállott. Az apátsági templom
mellett plébánia-templom is volt Bátmonostoron. Tamás nev plébánosát 1419-

ben említik. Ezt egy Fábián nev pap erszakkal kizte plébániájáról, mire

Csapi Péter hay-szent-lrinczi prépost Fábiánt kiközösítette. 1453-ban Herczeg

Rafael érsek is említi a bátmonostori plébánost. 1475-ben per támadt az apátság

és Német László bátmonostori plébános között az apátságnak temeti kápolnája

miatt. Bátmonostor közelében voltak a következ, 1526 után eltnt plébániák :

Egyházas-Kajánd, Lengyel, ennek plébánosa 1460-ban Keser Péter, Szent-László

és Szeremle. Ennek 1423-ban Mátyás nev plébánosát említik. Szeremlét a török

id alatt lakói elhagyták s közelebb Bátmonostorhoz építették a mai Szeremlét,

mely most Bátmonostor filiálisa. 1724-ben 30 magyar család költözött ide s

evvel mint hitközség ismét feltámadt. Szintén Grassalkovich herczeg bajai ura-

dalmához és kegyurasága alá tartozott. 1864-ben akkori birtokosától, gróf Zichy-

Ferraristól a község lakói a birtokot megváltották s úrbéri közbirtokosság czímén

birják a kegyúri joggal együtt, felsége a kegyúri jogot 1875-ben 22103. sz.

alatt ruházta a közbirtokosságra. Az adományozólevél szerint a plébános-válasz-

tást és bemutatást annak 40 választott tagja az érsek hármas jelölése mellett

gyakorolja. 1908-ban a közbirtokosság a kegyúri terheket az érseki hatósággal

kötött egyezség szerint megváltotta és a kegyúri jogról lemondott. A török id
után az apátsági templom romjai még állottak, ennek szentélyét tetvel látták el,

a hol azután az isteni tiszteletet tartották. Mostani templomát 1761-ben Grassal-

kovich herczeg építtette, mint kegyúr, Szent József tiszteletére, a régi apátság és

templom anyagából, melyet lporral robbantottak szét, egyben a falut is negyed-

órányira a Dunától beljebb helyezték át. A templom térfogata 35-75 X2075 m.
A templom 1823-ban villámcsapástól leégett, de újra restaurálták. Bátmonostor,

mint filiális, 1722-tl a bajai magyar plébániához tartozott, 1751-ben Baracs-

kához csatolták, plébániáját 1770-ben szervezték. A hívek száma 1780-ban 660,

1908-ban 2682. Plébánosok: 1771—78 Kovács András, 1779—84 Szabó András,

1785—88 Bénvi István, 1789—1804 Horváth Mihálv, 1805—12 Szke Imre,
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1818 30 Bekew László, 1831—42 Berold János, L843 19 Laozkó Antal,

1850- :t Bódj Eferenoz, 1876—76 adininisztratúra, 1877 s: VTahovits Mór,
L88Ö rfenberger Sándor L893 L904 Nóvák Ferenoz, 1905-tl admi-
nisztrátor Kozák József.

Ceávoly. 1376-ben emiitik Ghajol néven. Plébániájáról azonban nincsen

adal . Tttös László, késbb a kalooBai érsek birtoka volt. Azután BkOzobor osaládé,

majd L738. óta i>mét a kalocsai érsek birtoka ós kegyúri plébániája, ideiglenes

temploma 1740-ben épült, melynek helyébe L783-ban épüli mostani temploma
Urunk színváltozása tiszteletére, L883-ban kibvítették. Térfogata 35*76x20,78
in. A lelkes/.ke<le-t 1748-ig ;i bajai ferene/.iek végezték. Plébániáját 1748-ban
szervi stók, a mely idtl anyakönyvei is vezettek. A hívek Bzáma I7si ben 900,

1908-ban 2SS7. ríihánosai : 1748—56 Kalink.t Uv.'.rerv, 1757—69 Polyák Márton,
1770-7-1 Radits IVter, 1775 ISKI Rnsnvák .lú/.sef, 1811—:?-' TarlÓsyJános,
|s:;-j -33 Parohetioh József, 1834—19 BosnyákMiklós, 1850—65 Nikolils' [stván,

1866—76 MayerFerdinánd, 1877—91 Kovacsics Károly, 1891-tl SzuosiosSándor dr.
Notrybara.-k i.

Nagybaracska. 1526 eltl Baracska-Szent-György néven plébánia és Tttös
László birtoka volt. Plébánosát Herczeg Rafael érsek említi 1453-ban kelt leve-

lében. A inai község plébániáját 1 751-l>in szervezték Bátinonostor íiliálissal.

Els temploma 1749-ben épült, fatornya volt, két haranggal. Mostani templomát
a kincstár mini kegyúr építette 1789-ben 34x145 m térfogattal. Anyakönyvet
1751-tl vezetnek. A hívek száma 1780-ban 1270, 1908-ban 3593. Plébánosai:
1751—67 Untívári Tamás. I7(is 77 /silavi István, 1771—90 Lovas Imre,

1791—97 Klinovszky Mátyás, 1799—1802 Sáfár József, 1804—09 Perossovits

János, 1810—19 Végh ímre, 1820—23 Rózsa János, 1824:—27 Domovics
István, 1828—36 Szabó János, 1837—40 Rópássy János, 1841—52 Ledniczkv
Antal. 1S53—70 Kákonyi Béla, 1871—84 Bódog János, 1885—96 Balassy

István, 1897-tl Holczinger József.
Vaakftt Vaskút. Telepes község. Els templomát 1759-ben Grassalkovich herczeg

építette, a ki a község telepítését is intézte. Mostani templomát 4925x18 m
térfogattal a Szent-Háromság tiszteletére a hitközség építette 1880-ban. Vaskút
Grassalkovich herczeg bajai uradalmához és kegyurasága alá tartozott. A község

1864-ben ennek birtokos utódjától, gróf Zichy-Ferraristói a birtokot megváltotta,

a kegyúri jog ügye azonban rendezetlen maradt 1907-ig, midn azt a lútközség

magára vállalta, felsége 1907-ben a kegyúri jogot [hivatalosan is a hitközségre

ruházta, egyben lútközségi autonómiáját is szervezték. A plébános-választást és

bemutatást a hitközségi képvisel-testület hármas érseki jelölés mellett gya-
korolja. Plébániáját 1763-ban szervezték. 1771-ig azonban még a bajai két plé-

bánia mint filiálist adminisztrálta, 1771-tl van rendes lelkésze, de 1907-ig csak
mint adminisztrátorát töltötték be. Anyakönyvet 1771-tl vezetnek. A hívek
száma 1781-ban 1710, 1908-ban 5225. Adminisztrátorok : 1772—98 Németh
János, 1799—1809 Szentivánszky Maximilián, 1810—13 Feusser Károly,

1814—22 Zomborcsevics Lukács, 1823—53 Markovits Antal, 1854—56 Zsuffa

József, 1857—64 Latinovich Gábor, 1865—74 Breirtfolk Mihály, 1875—1906
Pilger Nándor. Plébános : 1908-tól Schwerer Ferencz.

A regczei alesperesi kerülethez a következ plébániák tartoznak :

Béreg. Béreg. 1526 eltt Bereg néven plébánia volt. Templomának romjai 1733-ban
még fennállottak. Plébánosát 1503-ban említik, a mely évben Laskó Miklós kikül-

dött szentszéki vizsgálóbíró János nagy-zondi plébános peres ügyében megidézi

a beregi plébánost. A lelkészkedést a török id alatt a ferencziek végezték.

Ibrissimovics püspök 1649-ik évi bérmálása alkalmával a beregi bunyeváczok
Szántován bérmálkoztak. Isteni tisztelet helyéül még 1740-ben vesszbl font és

sárral betapasztott gunyhó szolgált. Els kis templomát 1740-tl 43-ig a hívek
építették ; ez összedlvén, 1786-ban a kincstár mint kegyúr 33 x 14 m térfogattal

mostani templomát építette. 1733-tól 1757-ig Szántóvá filiálisa. Plébániáját

1757-ben szervezték Kolluth íiliálissal, 1800-ig azonban csak mint adminisztra-

túrát töltötték be. Anyakönyvei 1770-tl vannak meg. A hívek száma 1781-ben
1189, 1908-ban 2800. Adminisztrátorok : 1757—79 Fábián András, 1780—82
Herczeg* Antal, 1883—86 Mathesz György, 1887—99 Potegics József. Plébá-

nosok: 1800—24 Csabikovszky György, 182^5—37 Zomborcsevics Márk, 1838—50
Lukatsits Imre, 1851—72 Barassevits Dávid, 1873—83 Gromilovics Ferdinánd,
1884—90 Vidákovits István, 1891-tl Bedsula Bálint.
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Csatalja. 1526 eltt Patala-Szent-Péter, helyesen Bátalja-Szent-Péter Csatalja,

néven plébánia. Templomának romjai 1728-ban még fennállottak. Határában
feküdt Szent-Gál, 1526 eltti plébánia. Templomának romjai 1768-ban még
láthatók voltak. A török pusztulás után 1733-ban 34 katholikus és lutheránus
családdal ismét benépesítették, 1735-ig mint bitközség, Baja filiálisa. Plébániáját
1735-ben szervezték Bátmonostor filiáüssal. Templomát 1745-ben Patachich
Gábor érsek építtette, melyet ugyancsak a kalocsai érsek 1794-ben nagyobbít-
tatott. Térfogata 3T25x 10'5 m és Szent István király tiszteletének van szentelve.
Anyakönyveit 1737-tl vezetik. A hívek száma 1781-ben 1031, 1908-ban 2189.
Adminisztrátorok : 1735—36 Kálótzi Márton, 1737—43 Kausich Mátyás,
1743—44 Szlonkai János, 1745—50 Mikos Jakab. Plébánosok : 1751—75
Bajalits Antal, 1776—82 Hampel András, 1783—89 Vielandt Mihály, 1790

—

1801 Valter Silveszter, 1802—08 Biliczky György, 1810—30 Vögelein Ferencz,
1831—43 Mihálovics József, 1844—52 Simonovics József, 1853—70 Kirschner
András, 1871—75 Deim Lipót, 1876—79 Bednár József, 1880—92 Láng Márton,
1893—1905' Till Jakab, 1906-tól Essert János.

Dávod. 1526 eltt Daut és Dávot néven várhely és plébánia. 1391-ben Davod.

Losonczi István bodrogi fispán tesz említést a dávoti plébániáról. 1419-ben.
György nev plébánosa volt. 1453-ban a kalocsai érsek, Herczeg Rafael említi

a dávoti plébánost. A török id alatt és után szerbek lakták 1762-ig, midn a
Felsmagyarországból érkezett 100 magyar családdal a kath. hitközség ismét
feléledt. 1762-tl sövénybl font imaháza volt. Templomát a kincstár, mint kegy-
úr, 1779-ben építtette 32 x 12 m térfogattal Mindszentek tiszteletére. 1762-tl
76-ig Csatalja filiálisa volt. Plébániáját 1776-ban szervezték, 1805-ig mint admi-
nisztratúrát töltötték be. Anyakönyvei 1765-tl kezdve vannak. A hívek száma
1781-ben 1325, 1908-ban 2970. Adminisztrátorok: 1776—81 Kovács János,
1782—85 Kapczár Pál, 1786—1800 Farkas János, 1801—04 Nagy Imre. Plébá-
nosok : 1806—47 Markovics János, 1848—73 Miklósváry Péter, 1874—85 Buday
Károly, 1887-tl Dobozy János.

Gádor (1904-ig Gákova). 1526 eltt Kakót falu, mint plébániát ez idben Gádor,

nem említik. 1748—65-ig Apatin filiálisa. A hívek 1765-ben építettek ideiglenes

imaházat. Mostani templomát 1787-ben a kincstár, mint kegyúr, építtette 36 X
1425 m térfogattal Szent Márton tiszteletére. Van kápolnája páduai Szent Antal
tiszteletére, mely 1765-ben épült, 1738-ban restaurálták. Plébániáját 1766-ban
szervezték Krusevlya filiálissal, mely idtl anyakönyvei is vannak. 1810-ig csak
mint adminisztratúrát töltötték be. A hívek száma 1767-ben 786, 1908-ban 2709.

Adminisztrátorok : 1766—69 Hoffmeister Ferencz, 1769—79 Herczeg Antal,
1780—81 Gerstner Lénárd, 1782 Husvéth Ferencz, 1783—1810 Lendl Jakab.
Plébánosok: 1811—23 Lendl Jakab, 1825—41 Szuknovits Jakab, 1842—51
Domsits Antal, 1852—81 Pecha János, 1882—86 Tormásy Gábor, 1887—93
Schrder György, 1894—ti Rockenstein Nándor.

Garamár III. Endre király idejében plébánia volt, a ki Garat „cuin ecclesia", Gara.

tehát a hozzátartozó kegyúri joggal együtt Kéme fia Kelemen és Poch fia Mihály-
nak adományozta. Szomszédságában feküdt az 1526 után eltnt Aranyán plé-

bánia. Els temploma vályogból Jvolt, nádfedéllel. Mostani templomát Grassal-

kovich herczeg építtette 1780-ban Szent László tiszteletére 34 x 14 m terjedelemmel.
Földesura és kegyura 1750-tl Grassalkovich herczeg volt. 1871-ben a község
megváltotta s a birtokkal a kegyúri jogot is átvette, melyet felsége lS77-ben
3843. sz. a. hivatalosan is a hitközségre ruházott. Az autonóm hitközség megvá-
lasztott képviseli útján hármas érseki jelölés mellett gyakorolja a plébános-
választást. A lelkészkedést a török id alatt a bajai ferencziek végezték, 1735-ig
szintén a bajai illír plébánia filiálisa. Plébániáját 1735-ben szervezték, 1804-ig
csak mint adminisztratúrát töltötték be. Anyakönyvei 1735-tl kezdve vannak.
A hívek száma 1781-ben 1149, 1908-ban 4130. Adminisztrátorok: 1735—38
Knezovits Antal, 1738—48 Pasztorcsics Miklós, 1748 Norsich Imre, 1754—57
Miatovics György, 1758—73 Haller Péter, 1774—82 Bxotits Bazil, 1782—90
Herczeg Antal, 1791—1800 Szentivánszky Maximilián, 1801—03 Miletics

Márton. Plébánosok : 1804—47 Simonvi Elek, 1848—63 Kirschbaum András,
1864—74 Fontányi Alajos, 1875—77 Mezey Ignácz, 1878—1906 Ribovicz
András. 1807-tl Baszler István.

Herczegszántó. Szántó néven már Szent István korában kápolnája s így Herozegszanto.
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lelkésze is volt Széni l tván Szántól kápolnájával együtt a veszprémvölgyi apá-
nak adomái Plóbi íi L453-ban Herczeg Rafael érsek említi egy

levelében. \ Bzerbek elköltözése után 1649 ben már bunyeváozok lakják, a, mely
évben iii Marin püspök in bérmált, V. lelkészkedésl a, török
id alatt a ferenczrendek végezték, 1626 eltti templomai ;t hívek a török kor-

mány engedelmével restaurálták a még a török id után is 1752-ig használták,
nj bemenet< le ozímére voll felszentelve Mostani templomai a kincstár

mmi kegyúr építtette 1752-ben 30 i i ni térfogattal szintén Mária Menybemene-
tele tiszteletére. Plébániájál 1715-ben szervezték Béreg ós kollutli filiálisokkal

;

iTi^i p, Slosite Szerafin adminisztrálta mini helyi káplán, 1749-tl rendes

plébánosa van. Anyakönyvei 1716-tl vannak. Ma Sliálisa Rasztina, az 1526

után eltünl Haraszti plébánia. A hívek száma 1781 ben 1714, 1908-ban 2273.

Plébánosai: 1749—61 Nbrioh [mre, 1752 -62 Szikora János, 1763—71 Jagotits

[stván, 1772 7'.» Tamási György, I7^> 99 Piukovics János, 1800 is^H

Darásj Antal, 1824 12 Zombory János, 1843 60 Orlováoz József , isin—85
Jerkovics Károly, L887—92 [foleeskav János, is'.cs w\ I iát orv János, 1897-tl
Gzár András.

Körtés. Körtés. 1526 eltt Körtvólyes, de plébánia járói ez í« i< »I >*
> 1 adat nincsen.

Els templomai a hívek építették vályogból, nádtetvel, 20x10 ni térfogattal,

tornya nem volt. Ez 1818-ig volt használatban, midn a kincstár mini kegyúr
;t mostani templomot építette 27'5x 1 1'25 m térfogattal. 17(i8-tól 178G-í.lc Gákova
(Gádor) Sliálisa. Plébániájál 1786-ban szervezték, 1786— 1790-ig mint helyi

káplánságot, 1791-tl 1825-ig mint adminisztrátorát töltöttékbe. Anyakönyveit
1785-tl vezetik. A hívek száma 1781-ben 581, 1908-ban 945. Helyi káplánok \

1786—88 Blovszky András, 1789-ben Visznyovszky György, 1790-ben Diviako-

vits Mihály. Adminisztrátorok: 1791— 18Ö4 Diviakovics Mihály, 1804—11

Wolíf Lukács, 1812 25 Höltzer András. Plébánosok : 1825—27 Höltzer András
1828—50 Domsits Antal, 1851—52 Kremzer fetván, 1853—54 Ullics József,

1855—65 Hirt Mihály, 1866—70 WeiszMihály, 1871—89 Szcifcrt Pál, 1890—96
Fuchs József, 1897-tl Tillinger György.

Küiiöd. Külld. 1520 eltti plébániáját Herczeg Rafael érsek említi 1453. évi leve-

lében. A plébánia területén 1526-ig Szent Ferencz rend kolostor volt, a mely
a külldi békevárban állott. Ibrissimovics püspök 1649-ben Kolluton, a mely
névre Külldöt változtatták lakosai, 20 kath. bunyevácz családot talált. 1526

eltti templomának falai 1754-ben még állottak. Körülötte volt ez idben a
temet. 1724-tl vesszbl font viskó szolgált imaházul, 1754-ben Jagodits Imre,

akkori adminisztrátor az 1526 eltti templomot, melynek falai még épen állottak,

ismét restauráltatta s fatoronynyal látta el. E templom 1825-ig volt használatban,

midn a kincstár, nnt kegyúr, azt kibvíttette. A kikészkedést a török id alatt

és azután is 1748-ig a bajai ferencziek végezték. 1749—54-ig Szántóvá filiálisa,

1754—66-ig pedig Béreg filiálisa volt. A beregi káplán végezte a lelkészi teendket,
s Kolluthon lakott, mint helyi káplán. 1762-ben filiálták s adminisztratura lett,

1772-tl van rendes plébánosa. Anyakönyveit 1754-tl vezetik. A hívek száma
1781-ben 1397, 1908-ban 2748. Helyi káplánok : 1754—55 Jagodits István,

1755—57 Polyák Márton, 1757—58 Haller Péter, 1761-ig Szloboda Mátyás.

Adminisztrátor : 1762—72-ig Szloboda Mátyás. Plébánosok : 1772—82 Prucker

Ádám, 1782—89 Sétáló Gábor, 1791—1810 Pauli György, 1811—16 Wolff

Lukács, 1817—37 Szuhányi Ferencz, 1838—52 Udovicsics Miklós, 1853—60
Simonovics József, 1861—78 Barakovics Ferencz, 1879—81 Breinfolk Mihály,

1882—98 Brihacsek János, 1899—1903 Reiheld Károly, 1904-tl Stelzer András.

Regcze. Regöcze, a mongoljárás eltt Reg-Szent-Márton néven plébánia és a hay-

szent-lörinczi káptalan birtoka volt. A mai község melletti Klisza nev dombon
1768-ban temploma romjai még megvoltak s itt XII. századbeli pénzeket is

találtak. Plébániáját ezután már nem említik. Földesura és kegyura 1801 óta

a Rigiczai Kovács család, a mely a német telepeseket hozta ide. A kegyúr az ideig-

lenes imaház helyébe 1817-ben templomot építtetett, a melyet 1878-ban restau-

ráltak. Miután a kegyúri alap a templom restaurálására nem volt elég ers, azt

az érseki hatóság eszközöltette, minek következtében a kegyúri jog is kérdésessé

vált. A birtokos család Haynald Lajos érsekkel 1880-ban 1930. sz. a. egyezséget

kötött, mely szerint a plébános bemutatását ezentúl a Kovács család az érseki

hatósággal felváltva fogja gyakorolni hármas érseki jelölés mellett s a kegyúri
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terheket is felerészben fogják viselni. A plébániái L804-ben szervezték, L820-ig

adminisztratúra volt. Anyakönyvei 1804-tl vannak. A hívek száma 1804-ben
875, 190S-ban 3450. Adminisztrátorok : 1804—06 Höltzer András, 1807— 13

Hubáczy Pál, 1814—1!) Bosnyák .Miklós. Plébánosok: 1820 -52 Schirel János,
1853—57 Auth György, 1858—80 Sámuel Ferencz, 1881-tl Maison AH

A bácsi fespei'esség zombori alesperesi kerületéhez a következ plébániák
tartoznak :

Bácskertes, az 1526 eltti Hetes falu határában keletkezett új község. BAcskertee.

Plébániáját 1754-ben szervezték. Els temploma vert falból volt nádtetvel,
melyet 1808-ig használtak. Térfogata 18x6 m volt. Mostani templomát a
kincstár, mint kegyúr, 1808-ban építtette Szent Anna tiszteletére, Térfogata
33-25x14 m. Anyakönyveit 1754-tl vezetik. A hívek száma 1781-ben L392,

1908-ban 3800. Adminisztrátorok : 1754—58 Nádaskay Mihály, 1758—60
Boroviák András. 1760—75 Benedek Ferencz, 1776—82 Kovács György,
1783—90 Babindák István, 1792—1806 Olasz József, 1807—31 Romsits Mihály.
1832—42 Nagy Elek, 1843—47 Sinkay Márton, 1848—54 Vörös Lázár, 1855—77
Csepeléi István, 1879—92 Kovács Kálmán, 1893—1903 Lajthay János, 1904-tl
Kürtösy Antal.

Bezdán. 1740-ben telepítette a kincstár Tolna, Baranya és Somogy várme- Bezdán.

gyekbl kath. magyarokkal, a kikhez 1763-ban cseheket is hozott. Plébániáját

1743-ban szervezték. Isteni tisztelet helyéül 1755-ig vesszbl font viskó szolgált.

Els templomát 1755-ben a kincstár, mint kegyúr, építette 28 X 10 m térfogattal.

Ez 1846-ig volt használatban, a mely évben a mostam templom épült Szent
Simon és Júdás apostolok tiszteletére. Térfogata 43'5x2T75 m. Anyakönyvei
1740 óta vannak. A hívek száma 1781-ben 2421, 1908-ban 8742. Adminisztrá-

torok : 1743—52 Házi Pál, 1752—60 Kapitány Mátyás, 1760—63 Boroviák
András, 1764—75 Petrás János, 1775—84 Bajalits Antal. Plébánosok: 1786

—

1808 Újváry Dániel, 1810—19 Katonszky György, 1820—39 Végh Imre,

1840—80 Volvácz György, 1881-tl Meszner István.

Csonoplya, 1526 eltt Csomokla
;
plébániájáról ez idbl adat nincsen. Csonopiya.

A falut 1752-ben a kincstár újra telepítette magyar és bunyevácz kath. családok-

kal. 1752-ig egy ferenczrend gondozta a híveket. 1752-tl 1760-ig Nemes-Milities

filiálisa. Plébániáját 1761-ben szervezték, de 1774-ig csak mint adminisztratúrát

töltötték be. Els kis templomát téglából, nádtetvel 1760-ban a hívek építették,

a mely 1818-ig volt használatban. A mostanit a kincstár építette 1819-ben

44x12 m térfogattal, Mindszentek tiszteletére. Anyakönyveit 1762-tl vezetik.

A hívek száma 1781-ben 1718, 1908-ban 5619. Adminisztrátorok: 1761—62
Jerkovits István, 1762—1774 Gál Ferencz. Plébánosok : 1774—84 Gál Ferencz
1785—89 Kis Ferencz, 1789—1800 Torner Ferencz, 1801—10 Hegyes József,

1811—25 Pauli György, 1826—36 Simkovich Mihály, 1837—53 Klassanovits

Marián, 1855—63 Bedics István, 1864—75 Volarics György, 1876—94 Mayer
Ferdinánd, 1895-tl Knts András.

Kerény (Kernyája). 1763-ban telepített német község, 1767-ig Nemes- Kerény.

Militics filiálisa. Plébániáját 1767-ben szervezték, a mely idtl anyakönyvei is

vannak. Els templomát vert falból, nádtetvel, 20 X 6 m térfogattal, 1766-ban a

hívek építették. Ez 1797-ig volt használatban, a mely évben a kincstár, mint kegy-

úr a mostam templomot építtette. Térfogata 45 x 15 m. A hívek száma 1781-ben

1147—1908-ban 4809. Adminisztrátor : 1767—73 P. Mayer János. Plébánosok:

1774—90 Ross István, 1791—95 Mátyás György, 1796— 1811 Grumbier János,

1813—17 Holtzer András, 1818— 19 Göttinger ígnácz, 1820—50 Weixelbauni

Ignácz, 1852—74 Hümpfner András, 1875—89 Inglückhoffer Károly, 1890-tl

Schauer Ferencz.

Monostorszeg. 1526 eltti neve Bodrog-Monostor, vagy csak Monostor. Monostora**.

Apátsági hely volt. Mellette feküdt az 1526 után eltnt Bodrog városa s megyei

székhely, melynek plébániáját már 1198-ban említik. Monostor apátsága 1526

után elpusztult, de a község tovább is fennmaradt. Ibrissimovics püspök 1649-ben

itt 20 bunyevácz kath. házat talált. A híveket a török id alatt és után is a bosz-

niai ferencziek gondozták 1722-ig, a mely évben plébániáját szervezték s annak

vezetését az érsek is a bácsi ferencziekre bízta, kik helyben lakván, azt mint helyi

káplánok adminisztrálták 1769-ig, midn a plébániát világi papoknak adták át.

1809-ig adminisztratúra, ezután rendes plébánosai vannak. Isteni tisztelet
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helyéfiU 1722-tl 1752-ig sövénybl font kápolna szolgált. Templomát L752-ben
a kincstár, mini kegyúr, építtette 54*6 24*76 m térfogattal Szent Péteré Pál

apostolok tiszteletére. A hívek száma 1784 ben 1168, L908-ban 6385. Helyi káplá

nolc: 1722 51 P. Jeromity [stván, 1762 61 I'. Dexevits Antal. L762 69

P Qyurit8 Ferenoz. Adminisztrátorok : 1769 B9 Polyák Márton, 1
7'.»

i —1809

MShályevits Pál. Plébánosok: Isin- 17 Bosnyák József, 1819—42 Vertolits

Mihály, L843 51 álmásy József, 1862 -<;;»' Polyákovits Fülöp, ls70—74
Qromilovil Ferdinánd, L880 94 Pálitj János, L886-tól Nagy Béla.

rmilitic8, A török id alatl Militioa néven puszta volt. Els templomát
vert falból, nádtetvel, ;i biveképítel ték 1762 ben s ez isis ig volt használat ban,

a midn a hitközség mint. kegyúr a mostani templomoi »'-pít t.rt t.<-, -i mclyol is42-bcn

restauráltak. Térfogata tT 75 1626 m. Plébániáját Osonoplya filiálissal 1752-ben
szervi :ték,a tnely évtl anyakönyvei is vannak. A kegj úri jogot a kath, bitközség

szabad választás mellett kezdettl fogva gyakorolta, a plébániát azonban az

érseki hatóság a templom felépítéséig, lsis-íg, csak mint adminisztratúrát töl-

tötte be. A hívek Bzáma 1780-ban 1028, 1908-ben 3619. Adminisztrátorok:
L752- 73 Firán Márton, 1774—80 Radits Péter, 1781—89 Mihályevits Pál,

ITiin 94 Mari .János, 1795—1820 Bosnyák (íyör.í-'.v. Plébánosok: 1821—51
Polyákovits Fülöp, 1S52—64 Vblarits György, 1865—89 Szécsényi Jen,
L890 ti Vidákovits Pál.

órszmiás. örszállás (1904-ig Sztanisits). 1781-ben német telepesekbl alakúit. Els
kis templomát 1782-ben vert falból, nádtetvel, a hívek építették. 1818-ban
építette báró Rédl kegyura mostani s/.épés nagy templomot 45 x 20 m térfogattal.

Plébániáját 1788-ban szervezték, a mely idtl anyakönyvei is vannak. 1816-ig

mint adminisztratúrát töltötték be. Kegyura a báró Rasztinai Rédl család. A
hívek száma 1803-ban 1401, 1908-ban 618*0. Adminisztrátorok: 1788—91 Sétáló
Gábor, 1792—96 Grumbier János, 1797—1804 Rossics Frigyes, 1805—15
Vass Ferencz. Plébánosok: 1816—33 Vass Ferencz, 1834—38 Jung János,
1840—57 Hauszenplasz József, 1858—88 Goldscharek József, 1889-tl Hümpf-
ner Alajos.

Zomt)or. Zombor, 1526 eltt Czobor-Szent-Mikály. 1473 óta a Domonkos renditek-

nek itt kolostoruk volt, kiket Czobor János hozott ide. A plébánia temploma a
várban állott saBolcl. Szz tiszteletére volt felszentelve. Kegyura a Czobor család

volt. Plébánosa 1497-ben János. 1574-ben a község már Zombor néven szerepel,

mely nevet a Czobor név törökös elferdítésébl kapta. Ibrissimovics püspök
1649-ben tett bérmaútján itt 30 kath. bunyevácz házat talált, de templomuk
nem volt. 1747-ben Zombort szabad kir. várossá emelték és szabadalmi levelével

a plébánia kegyúri jogát is megkapta. A patronátusi jogot a városi képvisel-
test ület katholikus tagjai gyakorolják s a plébánost a folyamodók közül szabadon
választják. 1891-tl az autonóm hitközség egyházi ügyeit a minisztériumtól jóvá-

hagyott alapszabályok szerint gyakorolja. A török id után közvetetlenl a feren-

czieknek itt kápolnájuk volt, mely a sánczon kívül állott. 1717-ben a mostani
plébániatelken ugyank kis templomot építettek török házak tégláiból ; a mellette

álló kis háromszobás ház volt a rezidencziájuk. 1743-ban építették a kolostorukat,

1752-ben pedig az eddigi kis templom helyébe nagyobb templomot kezdtek
építeni, a mely 1771-ben készült el. A zombori plébániát 1711-ben szervezték s

azt a ferencziek, kik a török id alatt is gondozták a híveket, 1781-ig vezették.

Plébánosa a mindenkori házfnök volt, de plébánosi invesztitúrát nem kapott.

1781 november 1-én bízta az érseki hatóság a plébániát világi papra. Plébánia
templomul a temetbeli Szent Rókus-kápoLna szolgált. 1786-ban következett be
a zombori ferenczrendü zárda szekularizácziója. 1786 július 8-án törölte el II.

József a konventet. Házukat vármegyeházúl rendelte, a templomot pedig a
plébániának adta át. E templomon kívül van a városnak másik szép, nagy
temploma, a mely 1860—1903. között a hívek adakozásából, Császka György
érseknek és a régi templom pénztárának a hozzájárulásával épült s 1904-ben
Szent István király tiszteletére konszekrálták. A templomot még ez évben a
karmelitáknak adták át, a kik melléje klastromot építettek. A plébánia anya-
könyvei 1711-tl vannak meg. A hívek száma 1781-ben 4081, 1908-ban 16,666.

Plébánosok: 1781—85 Jagodits István, 1787—1806 Szlatkovits Mátyás,
1808—28 Wagner Ferencz, 1829—40 Kekezovits Antal, 1841—65 Kellé Ern,
1867-tl Fejér Gyula.
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Az apatini esperesi kerülethez a következ plébániák tartoznak :

Apatin. 1526 eltt Apáti néven már a XII. században említik. A XIV. szá- Apatin.

zadtól a kalocsai érsek volt a birtokosa és kegyura. L401-ben János. 1467-ben
Dénes a plébánosa. Nagyobb plébánia volt. 1520-ban .Miklós. István és Ambrus
nev papok mködtek itt, ezekbl Ambrus oltáros pap volt. 1749-ben az apatini

puszta telepítése alkalmával a kamara téglából építtetett templomot 36x8 m
térfogattal ; ez 1798-ig volt használatban, a midn a Duna árja a templomot
veszélyeztette. Ekkor a kincstár mint kegyúr a Dunától beljebb, Szz Mária
mennybemenetele tiszteletére, a mostani templomot építtette, a melyet 1854-ben
restauráltak és 1898-ban díszesen kifestettek. Térfogata 47'5x21 m. Plébániáját
1750-ben szervezték, anyakönyvei is ez évtl vezetnek. A hívek száma 1781-ben
2785, 1908-ban 13,686. Plébánosai : 1750—57 Mikos Jakab, 1758—90 Soldan
Simon, 1791—99 Prucker Ádám, 1800—16 Gerstner Lénárd, 1817—31 Pach-
mayer Ferencz, 1832—55 Francsics János, 1856—69 Schreier János, 1870—83
Weisz Mihály, 1884—92. Puck István, 1893—1906. Stécz György, 1907-tl
Rechner Konrád.

Bácsszentiván. Szent-Ivánt már 1 36 l-ben említik. A plébánia kegyura a Szent- B&eBszentivftn.

iványi család volt. Els temploma vert falból, nádtetvel, 16x6 m térfogattal

1764-ben épült. Helyébe 1788-ban a kincstár mint kegyúr a mostani templomot
építtette 45x15 m térfogattal Keresztel Szent János tiszteletére. Plébániáját
1763-ban szervezték. 1773-ig azonban mint Apatin filiálisát, helyben lakó
káplán vezette. 1777-ben anyaegyházzá lett, s mint adniinisztratúrát töltötték be,

1798-tól van rendes plébánosa. Anyakönyvei 1763-tól vannak. A hívek száma
1781-ben 1556, 1908-ban 5327. Helyi káplán: 1763—1773 Sétáló Gábor. Admi-
nisztrátorok : 1774—79 Zánóczky Ferencz, 1780—88 Bernolák József. Plébá-
nosok : 1789—90 Bernolák József, 1792—1810 Miller Ferencz, 1811—28 Mayer
Mátyás, 1829—40 Höltzer András, 1841—65 Wurnib Ferencz. 1866—77 Hipp
Mihály, 1878—92 Rónay István, 1893—1901 Valihora Ágoston, 1902-tl
Flach István.

Doroszló. Már 1332-ben említik a pápai tizedlajstromok mint plébániát. Doroszió.

1492-ben István nev plébánosa volt. Szomszédságában volt Bajkút plébánia, az
óbudai apáczák birtoka. Bajkút 1526 után eltnt, de emlékét rzi a Doroszló
melletti Szentkút búcsújáró hely, a mely 1790-ben Bajkút néven, mint búcsújáró
hely, ismét feléledt. 1526 eltti búcsújáró templomának romjai 1790-ben még
állottak. Ide 1825-ben kápolna épült, a melyet 1874-ben díszesen restauráltak.

Els ideiglenes imaháza kis viskó volt, helyébe 1765-ben vert falból nádtetvel
kis templomot építettek, amely 1800-ig volt használatban. Ez évben építtette a
kincstár, mint kegyúr, a mostani templomot 3025 x 115 m térfogattal Szent
Imre herczeg tiszteletére. Plébániáját 1752-ben szervezték Üj-Karavukova filiá-

lissal, 1756-ig azonban még, mint Szonta filiálisát, a szontai káplán látta el.

Ez évben lett anyaegyházzá, 1800-ig adminisztratúra, azután rendes plébánia.

Anyakönyvei 1753-tól vannak. A hívek száma 1781-ben 1353, 1908-ban 2602.

Adminisztrátorok : 1756—60 Benedek Ferencz, 1760—96 Gyuroska István,

1798—1805 Pinka Mihály. Plébánosok : 1808—25 Körmendi István, 1826—40
Zrinszky Ferencz, 1842-^52 Sipos György, 1853—83 Torma József, 1884—88
Horváth Imre, 1889— 1905. Garay József, 1906 óta Knézy Péter.

Gombos. 1526 eltt Boldogasszony-Teleké. Már 1390-ben plébánia volt. Gombos.

Templomának romjai megláthatok. Mellette feküdt Kamarás, melyet már 1 198-ban
núnt plébániát és a kalocsai káptalan birtokát említenek. Késbb mindkett
birtokosa és kegyura a Keresztúri család. E két plébánia 1526 után eltnt.
Plébániáját 1756-ban szervezték, 1766-ig mint Doroszló filiálisát, innen admi-
nisztrálta Gyuroska István doroszlói káplán. 1766-ban lett anyaegyházzá s 1773-ig

mint adniinisztratúrát töltötték be. Anyakönyvei 1766-tól vannak. A hívek

száma 1781-ben 733, 1908-ban 2615. Adminisztrátor : 1766—71 Székely Ferencz.

Plébánosok: 1776—1781 Kapczár Pál. 1782—97 Pinka Mihály, 1798—1803
Fudáts János, 1804—51. Esztergomi József. 1852—57. Zimmer Tamás, 1858—74.
Mérey Fábián, 1875—85 Mohi György. 1886— 1907 Sinkó Mihály, 1907-tl
Török Gyula.

Militics. 1745-ben keletkezett szerb telepesekbl. Határában feküdt az

1 526-ban ehimtCsomafalva plébánia; templomának romjai megláthatok. 1772-ben

katholikus németeket is telepített ide a kincstár s ugyanez évben szervezte a
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pléb emplorna veri falból coll nádtetvel, isii ben építtette a
kin. -tar. mini kegyúr, mostani templomai Kérészi Feltalálása tiszteletére.

12 16*25 ni. Kálvária-kápolnája a Fájdalmas Szz tiszteletére

1884-ben épült. 1772-tl L 786-ig mini llml át adminisztrálták. 1787-tl
1798 . ' egj bácsi ferenczrend atya látotl el. L798-tól

1817 ti plébánia, A bívek száma 1803-ban L373, L908 ban 1031,

Helyi káplán: Martinom György. Adminisztrátorok: 1798 1800 Thueguth
\ 1801 12 Prancsics János, L813 17 Jaczkovics János, Plébánosok:

L817 j János, 1830 Ti Éliásj Ferencz, 1876 96 Deim Lipót,

L897 ti N

Szilágyi. 1899-ben települi kincstári területen. 1901-ig Báce zentiván ti

liálisa, azután adminisztrátora. Az isteni tiszteletel 1901-tl az Iskolában beren-

I
i kápolnába n ti rtották. 1906 ben épüli b kincstár hozzájárulásán al temploma

• l-t ván király tiszti
I Wx 13*6 m. A kincstár az 1861. évi

királyi határozat szerinl a u ágol nem vállalta el s így a kalocsai érsek,

mini adminisztrátorát, szabadon tölti be. Anyakönyvei 1901-tl vannak. A bívek

ára L782-ben 1235, 1908 tan 1560. Adminisztrátorok: 1901 1907 Bászler

[sí \ .ni. ü" 1 ? ti Bálint < ryörgy.

I. 1526 eltt Zond né en elkel plébánia volt. Az óbudai Klarissza-

ák kegyurasága alá tartozott, temploma Széni Lrincz tiszteletére volt

felszenteld a Benedek, 1400 eltl Asszonyfalvi Adorján, L400-ban

Losonczy Bálim . L431-ben Zondi Péter, 1469-b i Oeréb Bálint, 1485-ben Mátéfi

János a plébános. A plébános mellett több oltáros pap is mködött. I 183-ban

Man, .n a Fábián és Sebestyén vértanúk oltárának igazgatója. Közvetetten

Zond, máskép Nagy-Zond melletl feküdi Kis-Zond, mely szintén plébánia

volt. A török id utáni els templomai 1718-ban a bácsi barátok építették fából

3 oltára volt. E 1744-i roll használatban, a midn az 1526. eltti idbl még
romjaiban fennálló Szent Lrincz templomai újra kiépíttette P. Stwpich Vgos-*

ton akkori adminisztrátor. Térfogata 30> 7 m volt. Ez idvel roskadozni

kezdvén, 1807 12-ben á kincstár, mint kegyúr, a mai templomot építtette

36.25 17"25 m térfogattal. A li lkészkedést a török id alatt s után is a bácsi

barátok végezték. Plébániáját 1718-ban szervezték, melyet 1770-ig a bácsi

barátok, mini adminisztrátorok vezettek. 1771-tl világi papaz adminisztrá-

tora, 1782-tl plébánia. Anyakönyvei 1718-tól vannak. A bívek száma 1762-ben

1132, 1908-ban 5716. Adminisztrátorok: 1731—48-ig P. Momcsilovics Márk,
1745- 71 I'. Stupicb Ágoston, 1771— 81 Jagodits István. Plébánosok: 1782

—

1822 Villov István, 1823—30 Almasy József, 1830—47 Kollarovich András,

1848—63 Parchetich József, 1864—87 Pletikoszits Sándor, 1888-tól Parchetich

Józs f.

A bácsi ali spi rési kerületh z a következ plébániák tartoznak :

Bács, 1526 eltt a kalocsai érsek bácsi székhelye volt. 1526 eltti plébánia-

temploma Szent Miklós tiszteletére volt felszentelve. A ferenczieknek 1301-tl

van itt kolostoruk. Templomuk a XIII. században épült. Ibrissimovics püspök
1649 évi bérmaútján itt 180-at bérmált. 1687-ben a Boszniából betelepül soka-

czokkal boszniai ferenczfendiek is érkeztek, kik a török id alatt elnéptelenedett

bácsi zárdát ismét életre keltették. 1764-ben az érsek az itt lakó szerbeket Dérony-
pusztára, a tótokat pedig a Dsrzsa és Nagy-Bancsa területébl telepített Bács-

jfalura tette át. a sokacz és magyar slakókhoz pedig a várdombon német
iparosokat telepített. Bács körül feküdtek : Nagybancsa, Mindszent, Machal és

Garé plébániák, továbbá a derzsi és félegyházi prépostság, a melyek 1526 után

eltntek. Plébánia templomul 1766-ig a ferencziek temploma szolgált. Ez évben
a plébánia világi papokra bízatván, egy sövénykápolna szolgált plébánia-

templomul, a melyben azeltt a szerbek tartották isteni tiszteletüket. Mostani

templomát a kalocsai érsek, mint kegyúr, építtette 1773—80-ig Szent Pál tisz-

teletére 50-5 x 20- 25 m. térfogattal; 1838-ban restaurálták. A Dunabökény felé

vezet úton a Mosztonga mellett áll Szent Antal kápolnája, mely az 1526. eltti

idkbl származik. 1770-tl eremita gondozásra volt bízva. Mint búcsújáró-

helyet. Szent Antal napján a környék hívei srn látogatják. A kálvárián 1830-ban

Klóbusitzky érsek építtetett kápolnát, melyet a hívek 1863-ban restauráltattak.

A hívek lelki gondozását a török id alatt és után is a boszniai barátok végezték

1766-ig, a midn a plébániát világi papoknak adták át, azt azonban 1780-ig két
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In lyi káplán v< zette ; 1781-tl plébánia. Az anyakönyvek.! 1 a f< rencziek 1713-ban
kezdték vezetni. Helyi káplánok-: 1766-ban Ránits btván és Ikotits Bazil,

1761—71 Tamás György, 1707—69 Ikotits Bazil, 1771—78 Mihalyevits Pál,

1775—81 Vilov István," 1770—75 Kováts György, 1775—81 Pinka Mihály.
1774—80 Erdélyi István, 1781-ben Pirán Miklós. Plébánosok : 1782—99 Gasle-

vits Ferencz, 1800—03 Potegits József. 1804—13 Bednanits Pál, 1814—19

Polareczki Bálint, 1850—55 TerszMcs Mátyás, 1856—60 Samanovica István,

1861—89 Balog György, 1 890— 1901 Garay Károly, 1902-tl Evetovies Já
Bácsordas. A török id alatt szerbek lakták. L755-ben magyarok, 1764-ben Bácsordae.

pedig németek telepedtek ide. Imaházuk 1764-tl sövénybl font viskó volt.

1766-ban a hívek téglából kis templomocskát építettek, mely 1785-ig volt hasz-

nálatban. Ez évben építtette a kincstár mint kegyúr a mostani templomot
Szent Márton tiszteletére 35x 12 m térfogattal. Plébániáját 1766-ban szervezték

;

azonban 1772-ig, mint Doroszló filiálisát, a doroszlói káplán látta el. 1773-tól

adminisztrátora, 1781-tl plébánia, anyakönyvei 1773-tól vannak. A hívek száma
1781-ben 1142, 1908-ban 3904. Adminisztrátorok: 1773—81 Villov István,

1782—88 Müller Ferencz, 1789—97 Blovszky András, 1789—1810 Széger

József, 1811—43 Feszi Mihály. 1844—53 Mihálovics József , 1855—74 Demerácz
János, 1875—1890 Thum Adolf, 1891-tl Turnovszky Rudolf.

Bácsújfalu. Az 1526 után eltnt Xagy-Bancsa, Dersa és Szelencse puszta Bácsújfain.

területén 1758-ban a Kulpinból, 1764-ben a Bácsból elbocsátott tót lutheránus

telepesekbl Batthyány József érsek telepítette. Ezekbl a legtöbb 1770-ben elköl-

tözött s helyüket 124 kath. magyar család foglalta el. 1789-ig Bács fUiáhsa,

1817-ig adminisztratúra, 1818-tól plébánia. Els temploma 1767-ben vert fal-

ból épült, fatoronynyal, 12x5 m terjedelemben, mostani templomát a kalocsai

érsek, mint kegyúr, építette az 1791—97. években a Szentháromság tiszteletére

29x11 m térfogattal. Ez 1886-ban leégett, de újra felépítették. A hívek száma
1803-ban 860, 1908-ban 1536. Adminisztrátorok : 1789—91 Tóth János, 1792—93
Bjtös János, 1794—1808 Chalupkai József, 1809— 17 Honkó János, 1818—36
Ferencsik István, 1837—43 Rohács Imre, 1844—50 Rajczi József, 1851— 73

Pessávi József, 1875—902 Mladoniczky Vincze, 1902-tl Eördögh Elemér.

Bácsújlak (1904-ig Novoszello). Földesura Zuana József által telepített Báosújiak.

német község. Mellette feküdt az 1526 eltti Szent-Lrincz plébánia, a mely

még 1720-ban lakott hely és Bács filiálisa volt, Novoszello telepítésével azonban

megsznt. Bácsújlakon isteni tisztelet helyéül 1734—58-ig vesszbl font viskó

szolgált. 1758-ban építette a község az els templomot fatoronynyal s 18x7 m
térfogattal, a mely 1826-ig volt használatban. Ez évben építette a község a mostani

templomot Szent Anna tiszteletére 33x13-5 m térfogattal. A német telepítés

eltt itt lakó sokaczok egyházilag Bácshoz tartoztak. A német telepesek részére

a plébániát 1734-ben szervezték. 1809-ig mint adminisztratúrát töltötték be.

Anyakönyvei 1724-tl vannak. A hívek száma 1781-ben 671, 1908-ban 1668.

Adminisztrátorok: 1734—36 Staudinger János, 1736—56 Bittermann György,

1756—67 Heckl Fülöp, 1768—71 Mezer János. 1772—76 Hampel András,

1776—82 Sétáló Gábor, 1783—90 Pauli György, 1791—1809 Korzsinek József.

Plébánosok: 1810—11 Korzsinek József, 1*812—49 Vukovits György, 1850—53

Joó Károly, 1854—68 Szemes József, 1869—87 Gritzmann János, 18S8—1904
Kopping Péter, 1905—07 Pflatz Jakab, 1907-tl Kindl Ferencz.

Dernye. 1764-ben Batthyány József érsek, mint kegyúr telepítette. A szer- D<-r.iye.

bekhez 1804-ben német telepesek csatlakoztak, a mely évben plébániáját is szer-

vezték. 1814-ig Bács filiálisa, 1824-ig adminisztratúra. Anyakönyvei 1804-tl

vannak. A hívek száma 1803-ban 205, 1908-ban 996. Adminisztrátor : 1814—23

Kollarovits András. Plébánosok : 1824—41 Bonitas József, 1842—50 Krajacsics

Benedek, 1851—63 Kreuzer István, 1864—74 Dreisziger János, 1875—77

Breinfolk József, 1878—95 Wiederkehr József. 1877 Jerger Konrád.

Hódság. 1526 eltt Kéménd falu, melynek nevét a törökök Ocsakra változ- uóúsás.

tatták. A törökök kivonúltával elpusztult. 1732-ben megint új telepes község ;

1756-ig szerbek lakták, midn a kincstár ide kath. németeket telepített. Els
temploma 1757-ben készült 30X8 m térfogattal ; a mostanit pedig 1768-ban a

kincstár mint kegyúr építtette 55X19-75 m térfogattal. Szent Mihály arkangyal

tiszteletére. A temetben Szent Vendel kápolnája 1776-ban épült. 1891-ben res-

taurálták. 1756—59-ig a bácsi plébánia filiálisa volt; 1759-tl adminisztratúra,
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Dunabökény.

1783-tól plébánia. Anyakönyvei 1758-tól vannak, Adminisztrátorok'. 1759—72

Pruoker Ldám, 1772 81 Szloboda Mátyás. Plébánosok'. L782 -96 Gerstner

304 U J ír Szilveszter, 1806 09 Rózsa János, 1811—16 Széger

. 1816 38 S bwinghammer Ferenoz, L839 63 österreioher Antal,

Ji | L89 i tói Fuohs József.

/',// v 6 és Fels Palona, népes plébánia volt. A török id
után Bokaczok telepedtek ide, a kiknek lelki gondozásai a bácsi barátok intézték

I7.">"i_ Plébániája 1756-ban szervezték Vajszka és Bogyán filiálisokkal

;

1813 í adminisztrátora. Istentisztelet helyéül 1812 ig sövénybl fonl a betapaBZ-

lott imaház ol ált. Mostani templomát L813 ban a kinostár, mint kegyúr ópít-

tetti kb tiszteletére. Térfogata 37X l
-' :» "« Anyakönyvei 1756-tól

vannak. A bivek ám i L78l-ben 753, L908-ban 1995. Adminisztrátorok: 1759—68

P Bunyevácz Máté, L769 74 fkotita Bazil, 1771 81 GaBlevioh Ferenoz,

1782 96 Erdélyi István, L797 1802 Zuffa Mátyás, L805 07 Eonkó János,

1808 L 3 Grabanits Alajos. Plébánosok: L841 20 Grabanits Alajos, 1*21—34
L837 56 K ji Emre L856 69 Pálich Márk, 1870—86

BoUenetz Jó sef, 1887 89 Peanios József, 1890—91 Parohetich András, 1892-tl

. József.
1 332 Imii plébánia volt. Tamás volt akkora plébánosa. Köze-

feküdi Nagyég, szintén már 1332-ben plébánia, és Németi. Ennek 1332-ben

Miklós, 1488-ban Mihlály, 1622-ben János volt a, plébánosa. Mindkét, plébánia

1526 után eltnt. Vajszkál a török id alatt szerbek lakták, rlelyüket a beván-

dorló sokaczok foglalták el, kiknek lelki gondozását a bácsi barátok végezték.

1756-tól Plávna filiálisa. Plébániájál 1761-ben szervezték, Bogyán nliálissal, de

1786-ig még mini Plávna filiálisál adminisztrálták. 1878-tl bdvi káptalanság

Bogyán nliálissal, 1812-tl adminisztrátora, 1842-tl plébánia. Kegyura 1840-tl

a Oromon család, most Hunymly Mária grófn, gróf Széchenyi Emil neje.

Az uradalmi magtárban tartották meg az istenitiszteleteket, 1842-ben megépült a

temploma 34X10 m. térfogattal. Anyakönyvet 1788-tól vezetnek. A hívek

Bzáma L781-ben 441. 1908-ban 1037. Helyi káplánok: 1787—1809-ig P. Mihalye-

vits Fülöp, 1810—12 Mesztrovics András. Adminisztrátorok: 1812—27 Mesztro-

vics András, 1828—41 Nikoüts János. Plébánosok : 1842— 1850 Nikolits János,

1850—60 Balogh György, 1861—71 Sándor Éliás, 1872—77 Ribovicz András,
1878—93 Kots András, 1894-tl Tombász István.

A palánkai alesperesi kerülethez a következ plébániák tartoznak :

Bácstóváros. Plébániáját 1868-ban szervezték. Az isteni tiszteletet 1882-ig

ideiglenes imaházban tartották, midn a kincstár, mint kegyúr, templomot épít-

tetett 23-76XH'25 m térfogattal Bor. Szent Káraly tiszteletére. 1902-ig mint
adminisztrátorát töltötték be. 1906 óta szervezett hitközség, jóváhagyott alap-

szabályokkal. Adminisztrátorok: 1868—76 Kovacsics Károly, 1878—1902
Vidákovich Miklós. Plébános : 1902-tl Vidákovich Miklós.

Dunabökény. Büki és Böki néven már 1332-ben plébánia volt. Egyik plébá-

nosa a huszita-tan követje lett, kinek holttestét Marchiai Jakab inkvizítor

kiásatta s elrettent például elégettette. Birtokosai és a plébánia kegyurai a
Böki család tagjai, 1448-ban Zámboki Pál, 1508-tól a Sulyok testvérek. Ibrissi-

rnovics püspök 1649. évi bérmaútján itt 428-at megbérmált. Ekkor 1526. eltti

K r. Szent János temploma még állott, romjai még 1733-ban is megvoltak.
A lelkészkedést a boszniai barátok végezték. 1686-ban sokaczok is telepedtek ide,

a kiknek lelki gondozását szintén a bácsi barátok végezték 1734-ig, midn mint
filiálisl Novoszellohoz csatolták. 1751-ben szervezték a plébániáját Palánka fili-

I. 1788-ig mint adminisztrátorát töltötték be. 1762-ben az ideiglenes, viskó-

SZ( ni imaház helyett a kincstár templomot építtetett Ker. Szent János tiszteletére

21x9 m térfogattal. 1812-ben a Duna áradásaitól veszélyeztetett falut lakói

kénytelenek voltak elhagyni s a Dunától beljebb épült a mai község, melynek
templomát 1812-ben a kincstár építtette 34x 1275 m. térfogattal. Anyakönyveit
1751-tl vezetik. A községen kívül a Duna felé vezet országúton az 1526 eltti

Böki erdítménye helyén Szent Péter és Pál kápolnája áll. Az erdítményhez
tartozott 1526 eltti kápolna alapjain épült 1760-ban. A kápolnát kezdetben
eremita gondozta és pedig 1763-ban Pirg József, 1764-tl pedig, azok megszné-
séig II. József alatt, Nóvák József. A hívek száma 1781-ben 1207, 1908-ban 3221.

Adminisztrátorok : 1 75 l-ben Csajkovits György, 1752-ben Ország Tamás, 1753—56
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Pekarits András, 1757 Kurta Mihály, 1758—88 Mátyás György. Plébánosok:
1789—97 Kasztner János, 1798—1803 Szucsics Pál, 1866—34 Csajághy Pál,

1835—72 Lindenmajer József, 1873—89 Kleiner Adolf, 1890—93 Eichhom
Ferencz, 1894-tl Kesztler Mátyás.

Dunacséb. Már a XV. században plébánia volt, 1493-ban György voll a
plébánosa. A török id után 1702-ben elpusztult Osardaklia falu helyén, 1802-ben
akkori földesura : Márffy Lipót telepítette a mai Csébet. A Márffy család kihalván,
1809—28-ig Polimperger József bírta bérben, a ki a plébánia-templomot épít-

tette 1829-ben Mária mennybemenetele tiszteletére .'!
I

_'."> <15*25 m térfogattal.

Késbb a birtok a Bezerédj család tagjaira szállott, a kik a kegyúri jogot is gya-
korolták. Az uradalom mai birtokosa s a hitközség kegyura Dungyerszky Lázár.
Pébániáját 1802-ben szervezték, 1822-ig mint adminisztratúrát töltötték be.

Anyakönyveit 1803-tól vezetik. A hívek száma 1803-ban 906, 1908-ban 1957.

Adminisztrátorok: 1803— 12 Jaczkovits János, 1813—23 Himmelberg Antal.
Plébánosok : 1823—32 Himmelberg Antal, 1835—64 Schwerer János, 1865—1907
Werner Károly, 1907-tl Jauch József.

Palánka. 1526 eltt Pest, máskép jlakpest. IV. Béla király már 1237-ben
említi, mint plébániát a bélakúti apátság alapító-levelében. Kegyura ez j z

apátság volt, melynek ez alkalommal a király ajándékozta. 1483-ban Imre nev
plébánosa van. A három Palánkából alakult a régi Pest plébánia helyén a
mai Palánka plébánia. Plébániáját 1755-ben szervezték, 1766-ig Bukin filiá-

lisaként a bácsi barátok , mint helyi káplánok, vezették ; a sedecimát a
bukini plébános kapta. 1767-tl 1796-ig adminisztratúra, 1797-tl plébánia.

Anyakönyvei 1755-tl vannak. Isteni tisztelet helyéül 1761-ig a kincstári

provizor lakásának a csardakjában (rház) berendezett kápolna szolgált. A pro-

vizor-lakás 1761-ben, a Dima áradásai miatt, magasabb helyre tétetvén át,

a provizor ez új házában kápolnát rendezett be, melyet 1765-ig használtak, a

midn a hívek a mai templom helyén vert falból, nádtetvel az els imaházat
építették 18 X 7 m térfogattal ; mennyezete nem volt, csak a szentélye volt bedesz-

kázva. Mellette harangláb állt két haranggal. Az egyik 42, a másik 24 fontos volt

.

Ezt az illoki barátok adták kölcsönbe, de késbb visszakérték. Ez a templom
1787-ben összedlt, mire a kamarai jószágkormányzó a selyemfonó épületét

engedte át imaháznak. 1787-ben építtette a kincstár, mint kegyúr, a mai templo-
mot 34"25xl5 - 25 m térfogattal. A kálvárián Jézus szíve kápolnája áll, a mely
1814-ben épült ; 1844-ben nagyobbították. A temetben 1889-ben épült Szent

Rókus kápolnája. A hívek száma 1781-ben 506, 1803-ban 2075, 1908-ban 8345.

Helyi káplánok : 1754-ben P. Roidl Máté, 1755-ben P. Muhr Justin, 1760 P.

Luster Antal, 1764 P. Labacher Gvörgv, 1765 P. Rubin Lrincz. Adminisztrátor :

1766—96 P. Kneiszl János. Plébánosok : 1797—1825 Terig Gáspár, 1826—40
Hubáczy Pál, 1841—64 Szuknovich Jakab, 1866—93 Armbruszt Péter, 1894-tl

Schrder György.
Paripás (1904-ig Parabuty). 1767-ben keletkezett német telepes község.

Ez évben szervezték plébániáját is, de 1784-ig mint Hódság fuiálisát adminisztrál-

ták. 1785— 1792-ig helyi káplánság, 1793-tól adminisztratúra, 1818-tól plébánia.

Els temploma, vert falból, 1785-ben épült, 1818-ban építtette a kincstár, mint
kegyúr, a mostani templomot Nep. Szent János tiszteletére 43' 5 x löm térfogattal.

Anyakönyveit 1785-tl vezetik. A hívek száma 1803-ban 1114. 1908-ban 3725.

Helyi káplánok : 1785—86 Filkó József, 1787—92 P. Rozer Lázár. Adminisztrá-

torok : 1793—1803 Filkó József, 1804—5 Habányi János, 1806—16 Szuhányi
Ferencz. Plébánosok : 1818—38 Volf Lukács, 1839—47 Lippert Ignácz, 1848—53
Zombori András, 1854—57 Joó Károly, 1858—86 Hoffmann Sebestyén, 1887—90
Gritzrnann János, 1890—1907 Bauer György, 1908-tól Fiedler Lajos.

Szépliget. 1526 eltt, mint a Dobra család birtoka, Dobra néven plébánia.

A kincstár az 1764-ben telepített németek számára 1765-ben szervezte a plébániát,

azonban 1776-ig mint helyi káplánságot vezették. 1771-tl adminisztratúra,

1797-tl plébánia. Els temploma 1764-ben épült, kis toronynyal, Szent Márton
tiszteletére 20x7 m térfogattal ; mostani templomát 1788-ban a kincstár épít-

tette ; 1853-ban restaurálták. Anyakönyvei 179S-tól vannak meg. A hívek száma

1781-ben 879, 1908-ban 2762. Helyi káplán : 1765—76. P. Roidl Máté. Admi-
nisztrátor : 1777—89 Walter Szilveszter. Plébánosok: 1790— 1802 Vielandt

Mihálv, 1804—12 Filkó József, 1813—32 Francsics János, 1833—42 Himmel-

Paripás.

Szépliget.
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berg Antal, 1843 58 Kirtanios Imre, 1869 63 V.uth György, 1864 79Petter
István 1880 94 Bi inger Konrád, 1894 böl Daoh Antal.

rlefalvaaa 1626 eltti Kereki falu helyén terlel, melyhez Metkovies-
puezta is csatlakozik L885-ben a kincstár telepítette. 1906 ig Szépliget filiálisa,

1907 óta adminisztratúra. Az isteni tiszteletel olaházban berendezeti
kápolnában tartják. A kegyuraságot a kinostár aem vállalta el. A hívek száma
1908-ban L119. Adminisztrátor: Weinerl Péter.

\. si kerülethez tartoznak a következ plébániái :

Mai 1332-ben említik, mini plébániát. 1526 után azonban a hívek
elszéledvén, mini ilyen megsznt. A közséj I a török id alatl és titán is szerbek
laktak néhán] kathohkussal, a kikel 1804-ig Titelbl, 1805 73-ig Zsablyáró]

gondoztak Lelkileg. Magyar katholikusok L873 után kezdtek isméi idetelepedni,

kiknek szí ii Bzaporodik. Számukra a plébániát 1874 ben
1 1 zték. Templomukal ez évben a kalocsai érsek építtette és 1899-ben kibvíl

tették. Térfogata 32 - 75 <14 , 75 méter. Széni Lajos tiszteletére van felszentelve.

Anyakönyvei 1874-tl vannak. Kegyura a kir. kincstár. A hívek száma 1870-ben
68, 1874-ben 260, 1908-ban 2615. Adminisztrátorok: 1874—85 Nagy Béla,

1886-ban Mándics András, L887 Szucsies Sándor, isss 02 Zóni Fábián,

1893 tói Nagy MLátj

Futuk. L626 eltl elkel plébánia volt. Plébánia-temploma Szent Kozma
e- Dömjén tiszteletére voll felszentelve. Vol1 in a ferenczrendeknek is templo-
muk és kolostoruk. A plébánia és kolostor 1526. után elpusztult. Futak szom-
széd ek üdtek : Gímes Egyház, Irpót, ma Lrmova-puszta, Kölpi, ma
Kölpény, Szent-Péter, ma Petrcz, Ahnás-Szent-Qyörgy, ma Gyurgyevo ós

Puszta-Egyház, 1526. után eltni plébániák. Ma c helységeket lutheránusok és

Bzerbek lakják. Futakon 1743-ban néhány kath. német család telepedett le,

a melyek részére Petrovácz filiálissa] szemezték a plébániát. Az isteni tiszteletet

1743-ban a plébánialak egyik, kápolnává berendezett, szobájában tartották.

L747-ben építettek a hívek tapasztott sövénybl kis kápolnát, mely 1761-ben
összedlt, mire ismét a plébánia egyik helyiségében tartották az istentiszteletet.

1774-ben gróf Hadik Futak község tszomszédságában elszászi németekbl új
I pe1 alapított, a mely Új-Futak nevet nyert. Mint a község kegyura, azonnal

megkezdette a templom építését, a melyet 1776-ban befejeztek s a Szenthárom-
í t ív föl zenteltek. Térfogata 29x14 m volt. A plébániát ófutakról

ide helyezték át. Földbirtokosa és kegyura 1769—90-ig a gróf Hadik család.

Utódja 1801— 1860-ig a Brunszioick család és 1866-tól a hitbuzgalmáról és nagy-
lelk áldozatkészségérl híres gróf Chotek család. Ez a Szent Háromság-templom
helyére Jézus Szent Szivének tiszteletére egy 52 m hosszhajóval és 35 m kereszt-

hajóval bíró gyönyör gót-stíl templomot építtetett, melyet 1908 október 4-én
szenteltek föl. Anyakönyvei 1749-tl vannak. A hívek száma 1781-ben 1395,

1908-ban 5647. Adminisztrátorok: 1749—52 Kapitány Mátyás, 1752—54
Házi Pál, 1755—56 Benedek Ferencz, 1757—68 Pekarik Ádám, 1796—99
Vojnits Béla, 1806—1801 Thueguth Venczel, 1802—3 Tejfelesy István. Plébá-

nosok: 1804—29 Rein Jakab, 1830—54 Werner Mihály, 1855—71 Bende Imre,
1S72—1908 Eigl József, 1909-tl Eördögh Elemér. Ottómajor filiálisán 1903-ban
helyi káplánságot szerveztek. Templomát 1903-ban a kegyúr : gróf Chotek
Rudolf építtette 29x11 m térfogattal, Mária mennybemenetele tiszteletére,

jiozsor. Mozsor, azeltt Dunagárdony, Sajkáslak és Tündéressel, mint filiáhs, a
titeli plébániáboz tartozott. 1899 óta adminisztratúra. Az istentiszteletet az

iskolaházban berendezett kápolnában tartják. Sajkáslak filiálisán 1900-ban
kápolna épült. A hívek száma 1908-ban 945. Adminisztrátorok : 1899—1904
Eper Ádám, 1905— 1908-ig Kilbertus Mihály, 1908-tól Berecz Kálmán.

ókír. Ökér. Kér néven már 1526 eltt megvolt, de mint plébániát ez idben nem
említik. Az 1702-ban már itt lakó szerbekhez 1786-ban a kincstár lutheránus
németeket telepített, a kikhez az idk folyamán kath. magyarok is csatlakoztak.

1791-ig Kula filiálisa. plébániáját 1791-ben szervezték Kuczura filiálissal, 1818-ig

csak mint adminisztrátorát töltötték be. 1820-tól plébánia. Els temploma
1791-ben vert falból épült 14x5 m térfogattal. Helyébe 1816-ban a kincstár,

mint kegyúr, a mostani templomot építtette 2625 X 11*5 m térfogattal Mihály
arkangyal tiszteletére. Ma filiálisai Kiskér, Sóvó és Kölpény. A hívek száma
1803-ban 508, 190S-ban 621. Adminisztrátorok : 1791—1800. P. Gáli Eleazár,
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1801—09 Markovics János, 1810— 11 Róka András, 1812—15 Vrana Isi,

1816— 19 Stepanits Ferencz. Plébánosok: 1820—32 Szabó György, Is;;:?—46
Tamásy László, 1847—51 Csepela István, 1852—78 Szecskay István, 1880—92
Lajthay János, 1893-tól Futó Ferencz.

Temerin. Temeri, máskép Csömöri néven mái 1332-ben plébánia. Ez évben Temerin.

Lrincz nev plébánosa volt. Határában feküdt az 1526 utáni eltni Alpár
])lél>ánia. 1796-ban a szerbek Temerinbl elköltöztek s helyükbe Nógrád, Pest és

Bács vármegyébl katb. magyarok telepedtek. Plébániáját ezek számára 1 783-ban
szervezték. 1786-ig Újvidék filiálisaként adminisztrálták. 1786-tól adminisztrál óra
1804-tl plébánia. Földesura és kegyura 1796-tól a Széchen család, 1870-tl a
Fernbach család. Ideiglenes temploma helyébe gróf Széchen Sándor 1804-ben
nagyobbat építtetett. Ez 184S-ban leégett s 1853-ban a vallásalapból restaurálták.

Térfogata 37x12 m. Anyakönyvei 1856-tl vannak meg, az Ists elttiek ez

évben elégtek. A hívek száma 1803-ban 3982, 1908-ban 10432. Adminisztrátorok :

1786—99 Sáfár József, 1799—1804 Csiipor Mihály. Plébánosok : 1864—20 Csupor
Mihály, 1821—38 Gbel Ferencz, 1839—76 Kovák Antal, 1878—94 Zittl

Róbert, 1895-tl Mihalovits András.
Tiszakálmánfalva, az 1526 eltti Kisdi-Vásárhely város és plébánia határa- Tiszakaimá

ban 1884-ben alakúit kincstári telepes község. Plébániáját 1889-ben szervezték
Káty és Kabol filiálisokkal. A kegyuraságot a kincstár nem vállalta el, azért mint
adminisztratúrát töltik be. Az isteni tiszteletet ideiglenesen az iskolában beren-

dezett kápolnában tartották. Temploma 1908-ban épült a kalocsai érsek költségén.

Anyakönyvei 1889-tl vannak. A hívek száma 190S-ban 1004. Adminisztrátorok :

1889—19*05 Nespoly János, 1905-tl Milla Imre.

Titel. Már 1165-ben plébánia volt, a mely évben István, a titeli plébánia Titel -

káplánja, a királyné káplánja is. A plébániát a titeli káptalan tagjai látták el.

1526 után Titel káptalana és plébániája is elpusztult. 1763-ban a csajkás-kerület

fhelye, s evvel magyar katkolikusokkal népesedett be. Els templomát Mária
Terézia királyné építtette kis fatoronynyal 12 x 5 m térfogattal. 1812-ben Ferencz
király a mostani templomot építtette. 25x10 m térfogattal, a Havi Boldog-
asszony tiszteletére. 1769-ig Újvidék flliálisa, 1770-tl helyi káplánság,

1778-tól adminisztratúra, 1812-tl plébánia. Anyakönyvei 1769-tl vannak.
A hívek száma 1803-ban 427, 1908-ban 1899. Helyi káplánok : 1770—89-ig P.

Keffer Döme, 1789—97-ig P. Angermann János. Adminisztrátor: 1899—1811

Tarlósy János. Plébánosok : 1812— 15 Polareczky Bálint, 1816— 24 Hubáczy
Pál, 1825—47 Bonitas Jakab, 1848—51 Árendás János, 1852—53 Wallner
Ulrik, 1854—58 Sámuel Ferencz, 1859—71 Vugrács Antal, 1872—87 Peanich
József, 1888-tól Kirschbaum Lajos.

Üjvidék. A török kizetése után keletkezett a péterváradi sáncz (Petro- újvidék.

varadinuminfossato)helyén.Sokacz és német híveit eleinte a péterváradi barátok
gondozták. Plébániáját 1717-ben szervezték, midn a pozserováczi béke után
lakossága ismét megszaporodott. 1738—39-ben ismét nagyobb számmal német
kath. családok telepedtek ide a belgrádi Vízivárosból, minek következtében

a kath. hitközség virágzásnak indult. 1733-ban Futak volt a filiálisa s idvel a

szomszédközségek is benépesedvén, 1767-ben Temerin, Káty, Kovil, Titel.

Vilovo tartoztak hozzá mint filiálisok. Újvidék 1748-ban szabad királyi város

lett s a hitközség a kegyúri jogot is átvette. Kezdetben a városi képviselet kath.

tagjai képviselték az autonóm hitközséget, 1868-ban azonban az autonóm hit-

község alapszabályokat nyert, melyeket a kormány még ez óv november 4-én

jóváhagyott. Ezek szerint a hitközség a pátronátus minden jogát a városi képvisel-
testülettl függetlenül gyakorolja megválasztott 50 hitközségi képviselje útján.

Ezek választják a plébánost is, szabadon valamennyi pályázó közül, és kezelik az

egyházi vagyont. A hitközség els imaháza, vályogból, 1710 köri épült, 1733-ban
már düledezett. Ez évben épített a város új templomot 25x10 m térfogattal,

mely 1750-ben leégett és a hitközség ismét felépíttette. Ez 1891-ig volt használat-

ban, midn a hitközség lebontatta, s helyébe 1892-ben szép gótstíl templomot
építtetett, 51x21-5 m térfogattal, melyet 1895-ben konszekráltak. Ennek teteje

1905-ben leégett, s a hitközség díszosen restauráltatta. A plébánia területén négy
kápolna állt. A kálvárián Jézus kínszenvedése tiszteletére ; Szent Rókus kápol-

nája 19-25X8 m térfogattal, mely a rókusi városrész helyi káplánságának temp-
loma ; a temetben Nep. Szent János és Szent Erzsébet kápolnája. Újvidék
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határában feküdtek az L626 után eltnt következ plébániák : Vaskapu, mely-

nek már 1332-ben kél plébániája volt, Ez évben Pál és Tamás b plébánosai;

L496-ben Ábrahám Benedek plébánosai emiitik. Csend mái L332-ben plébánia,

ura a péterváradi apátság. K Széni Várton, kegyura szintén a péterváradi
:ip.ii sé „ Elkel plébánia volt. Oltáros papjai I 194-ben Eaniki György és Borza

máskép Csireg-Szenl Péter, már 1235-ben plébánia volt. .Ma

'ajol mar 1332-ben plébánia volt. Ezek területei ma az újvidéki

hutai i Újvidék biveinek száma 1781 ben 3 1908-ban 12620. Admi-
nisztrátorok 1718-ban Novajokovszkj bidrás, 1720 21 Partlin László, 1722

Gyurkovits Mátyás, 1 T :
;

i Újvári Ferencz, l T - 1
.~> 37 isméi Partlin László. Plébá-

1738 18-ig Knezovits Amál. L762 '.'ti tíorsicb Imre, 1798- 1801

1802 20 Thueguth Venezel, 1822—58 tíovák Lénárd, 1857—89
Klacsányi Zsigmond, 1870— se. Bendelmre, 1887—1905 Kopper Györgj
1905 tói Amnii Pál.

Zsablya. 1526 eltl Zeble, de mini plébániái ez idben nem említik.

I 7 7 <
> tol Titel tilii'ilisa. Nt'nn-1 . sokaez és magyar kat holikusai számára a plébániái

1806 ben szervezték Csurog, Deszpol Szent-Iván, N'ádaly, Káty és Szent líyörgy

filiálisokkal. Ezekbl Hgyházas-S/.ent-I ván és Szcnt-Oyörgy 1526 után eltnt
plébániák. Eatárában feküdt még Bába-Szent-Pét er, 1526. eltti plébánia is.

A pátrónusi jo<í< >t a katonai hat « i-. m_' -\ akiiinlta, a Határrvidék felosztása után

azonban a kegyúri jog kérdése Függben maradt 1904-ig, midn azt a kincstár

Halta Els temploma 1805-tl magánházból átalakított kápolna volt.

Második temploma IS20 ban épült, melynek helyébe a kalocsai érsek 1900—01-

ben Havi Boldogasszony tiszteletére szép, moderntemplomol építtetett 43*5 x I6m
térfogattal. Anyakönyvei 1805-tl vannak. A hívek száma 1908-ban 2442.

Plébánosa 1805—55 Vidákovics Ignácz. Adminisztrátorok : 1856—70 Halász
Imiv. 1871—80 Tauszky András, 1880—89 Garay Károly, 1889—1903 Szabó
Pál, a ki 1904-tl plébános.

A tiszai fesperesség almási alesperesi kerületéhez a következ plébániák
tartoznak :

Bácsalmás. A török id alatt Halmás-puszta. A török id után a bunye-
váczok és magyarok lelki gondozását 1740-ig a szabadkai barátok végezték.

Ezekhez 1786 és 87-ben 100 kath. német család telepedett. Határához tartozik az

l")2(i eltti Szent-Mihály plébánia területe is. A község els kegyTura a Rudics
család volt, a melyhez késbb több komposszesszor járult, a kik a kegyúri jogot

ma is együttesen gyakorolják. 1892-ben a közbirtokosok a kegyúri terheket meg-
váltották. Ugyanekkor a kegyúri jogok érintetlen hagyásával a hitközség jóvá-

hagyott alapszabályok szerint szervezkedett. 1733-ban még vesszbl font vis-

kóban tartották az isteni tiszteletet, 1759-ben épült vert falból a község els
temploma. Mostani temploma 44x15 m térfogattal Kereszt-Felmagasztaltatása
tiszteletére 1823-ban épült. Plébániáját Bikity filiákssal 1740-ben szervezték,

mely évtl anyakönyveit is vezetik. A hívek száma 1781-ben 1259, 1908-ban
11.570 Plébánosok: 1740—76 Maurovits Péter, 1777—89 Mattos Mátyás, 1790—
1806 Kuluncsics György, 1807—10 Zomborcsevics Lukács, 1811—14 Koplányi
Elek, 1815—42 Mihályevics Márton, 1843—59 Antunovics János, 1860—89
Csicsáky János, 1890—1903 Kovacsics Máté, 1904-tl Polyakovits Lajos.

Felsszentiván. 1526 eltti plébániájának 1520-ban István plébánosa
egyházmegyei tizedszed. Határában feküdt az 1526 után eltnt Belfalu plé-

bánia, plébánosa 1521-ben Miklós. Szentiván a törökök kivonulta után azonban
csak puszta s Grassalkovich berezeg bajai uradalmához tartozott, tle gróf Viczay

s ettl gróf Zichy-Ferraris vette meg, kik a kegyúri jogot is gyakorolták. Gróf

Ziehv-Fei raris a birtokot a község néhányr lakójának és Bachrach Hermann bécsi

lakosnak adta el a nélkül, hogy az adás-vevési szerzdésben a kegyúri jogról

említés történt volna. A vevk a kegyúri jogot elvállalni nem akarják, azért a

kegyúri ügy még most is pör alatt áll. Ideiglenes imaháza 1750 köri épült s

vesszbl font viskó volt nádtetvel; templomát 1778-ban Grassalkovich berezeg

özvegye építtette 33X14 m térfogattal Ker. Szent János tiszteletére. 1783-ig

Csávoly fihálisa volt, a mely évben plébániáját szervezték. 1789-ig adminisztrá-

tora, 1790-tl plébánia. A kegyúri kérdés per alatt lévén, 1869 óta ismét mint
adminisztratúrát töltik be. Anyakönyvei 1769-tl vamiak. A hívek száma 1781-ben

1067, 1908-ban 2807. Adminisztrátorok: 1784—86 Petrás János, 1787—90
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Szlukovényi .Márk. Plébánosok : 1791—1800 Darád Antal, 1801—1810 Radi-
csevics Mátyás, 1811— 14 Zomborcsevics Lukács, 1815—43 Koronay Ferencz

de Almás, 1845—60 Fratricsevies Márk, 1861—68 Csamári József. Admin isztrá-

torok : 1860—76 Frey József, 1877—SÍ Grn János, 1881—88 Garay József,

1889—1902 Csilics Bálint. 1890-tl Barit y János.

Jánoshalma. 1526 eltt Csszapa plébánia. A török id alatt bunyeváczok Jánoshalma,

lakták s Ibrissimovics püspök 1649. évi bérmaútján itt 324-et bérmált. Ekkor
1526. eltti Szent György temploma még állt. Határrésze az 1526 eltti Szent-

Kata plébánia területe is. A birtokot, s vele a kegyúri jogot 1816-ig a báró Orczy

család bírta, 1840 körül Stametz-Mayer bécsi bankár vette meg. Ma ennek
utódjai : Boncompagni Ardinia herczegn, szül. San-Martino grófn és gróf

San-Martino Henrik a kegyurai. Els imaházát 1733-ban a hívek építették,

vert falból, nádtetvel. 1746-ban helyébe kis templomot építettek 26X10 m
térfogattal. Mostani temploma 40X155 m térfogattal Szent Anna tiszteletére

1788-ban épült. 1733-ig Szabadka filiálisa. Plébániáját Mélykút filiálissal

1733-ban szervezték, 1780-ig mint adminisztratúrát töltöttékbe. Anyakönyvei
1733-tól vamiak. Ma filiálisa : Dsida, Kéles és Kisszállás. A hívek száma
1781-ben 2418, 1908-ban 10,800. Adminisztrátorok: 1733—36 egy ferencz-

rendü, 1737—40 Bosó Imre, 1740—52 Huszti Ferencz, 1752-ben Ragáts
Mihály. 1753-ban Pozvek József, 1754—79 Hronetz János, 1780-ban Fogarasy
András. Plébánosok: 1781—90 Tamási György, 1791—1803 Lovas Imre,

1804—19 Trsztyánszky Imre. 1S20—47 Jankovics Márton, 1848—70 Molnár
János senior, 1S71—93 Boromisza Tibor. 1894 óta Klanszky Ferencz.

Madaras. 1526. eltt tekintélyes plébánia volt. Birtokosa és kegyura 1751. Madaras,

óta a Borsodi és Katyniári Latinovits család. Templomát 1799-ben építették

Mária Mennybemenetele tiszteletére. 1903-ban bvítették. Térfogata 33x23 m.
Addig egy kápolnává alakított házikó szolgált templomul. Plébániáját 1789-ben

szervezték. 1810-ig mint adminisztratúrát töltötték be. A hívek száma 1803-ban

2290, 1908-ban 5819. Adminisztrátorok: 1789—92 Nagy Imre, 1793— 1803

Körmendi István, 1804—10 Korsós István. Plébánosok : 1810—41 Korsós
István, 1842—68 Almásy István. 1869—1903 Valics János, 1904-tl Xovák
Ferencz.

Mélykút. 1526 eltt kún telep volt, plébániával. Ibrissimovics püspök Mélykút.

1649-ben itt bérmált. A lelkészkedést a török id alatt a ferencziek végezték.

1770-ben Grassalkovich berezeg bajai uradalmához és kegyurasága alá tartozott.

Utódja gróf Ziclty-Ferraris 1804-ben egyes községbelieknek és a belga banknak
adta el a birtokot anélkül, bogy a patronátust biztosította volna. Tinójárás, a

birtok legtekintélyesebb része, utóbb a vallásalap tulajdonába jutott. Miután
ennek képviselje a kegyuraságot elvállalni vonakodik, az ügy per alatt áll.

1768-ig ideiglenes imaháza volt. Templomát 176S-ban Szent Joachiin tiszteletére,

Grassalkovich herczeg építtette. 1901-ben kibvítették 3325X27 m térfogattal.

Plébániáját 1748-ban szervezték, a mely idtl anyakönyvet is vezetnek ; azon-

ban 1861-ig, mint JankováczfUiálisát, helyi káplán gondozta. 1762-tl adminiszt-

ratúra, 1791-tl plébánia. Patronátusi joga per alatt lévén, 1877 óta ismét mint

adminisztratúrát töltik be. A hívek száma 1781-ben 1381, 1908-ban 8305. Helyi

káplánok : 1748—49 Kretsmári János. 1750 Radits Kristóf, 1751—62 Árvái

György. Adminisztrátorok : 1762—76 Árvái György, 1777—82 Szikora István.

1783—90 Szlabúr János. Plébánosok : 1790—1SÍ3 Szlukovényi Márton, 1813—32
Szke János, 1833—49 Bekess László, 1850—77 Laczkó Antal. Adminisztrá-

torok : 1878—85 Mezey Ignácz, 1886—1901 Kurka Mároly, 1902 óta Zgama)
Károly.

Rém. A török id alatt lakott puszta volt. Magyar és német telepesekkel

újra benépesedvén, 1902-ig Jánoshalma filiálisa volt. Temploma 1901-ben épült

a Rózsafüzér Királynéja tiszteletére. Plébániáját 1902-ben szervezték Borota fili-

álissal, miután azonban kegyura nincsen, csak mint adminisztratúrát töltik be. A
hívek száma 1908-ban Rémen' 1450, Borotán 1600. Adminisztrátora Szemz János.

Katymár. Már 1526 eltt, mint a Tbttös család birtoka, plébánia volt.

Határában feküdt az 1526 után eltnt Félegyháza plébánia. Kegyura 1800-tól

a Borsodi és Katyniári Latinovits család. Plébániáját 1748-ban szervezték, mely

idtl anyakönyvei is vamiak. 1806-ig mint adminisztratúrát töltötték be. Isten-

tisztelet helyéül 1733-ban vesszbl font imaház szolgált. Els temploma 1742-ben

Magyarország Vármegyéi és Városai: Báes-Bodrog Tármegye. n.
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épüli vályogból, kis fatoronynyal, 22> 8 m bérfogattál Beleépítették az L626

t-it >i i i templom egj még fennálló falai is Mostani temploma L807-ben épüli

eletére, a melyei L902-ben kibvítettek, Térfogata

forrásnál a község határában L884 ben kápohia épüli a

Bold, Szz Mennybemenetele tiszteletére, melyei .1 hívek ez ünnepen búcsújáró

li.Kk.nt látogatnak. A.hivekszáma L781-ben L199, L908-ban 1725. Adminú
torok : 1747-ig egj bajaibarát, 1748 58 Pasztrovich Miklós, L759 61 Miatovita

72 Mandits Bonaventura, 1 T 7 -"

> 99 Sallár Péter. Plébánosok'.

L800 -1801 Piukovits József, 1802 L9 Vertolits Mibály, L820 3'6 Benczák

Mibály, 1836 65 Hományi Elek, 1866 86 Navratil Ede, 1887 1900 Tormásy
Gábor, 1901-tl < rártner Sándor.

Kunbaja, 1626 után keletkezeti kunszállás. Birtokosa és kegyura 1817-tl

a báró Rudics család, 1893-tól gróf Teleki Józsefné, Szászy Júlia Ideiglenes

temploma helyébe i
s 7"> ben új épüli Szent-Máté apostol tiszteletére 11 76 1 1 m

ittál, A község szélén Szent Rókus kápolnája. ls:is-l>an épült. Kunbaja
L821-ig Szabadka lilialisa. 1821 -26-ig helyi káplánság. Plébániaj ál 1825-ben

L878-ig mini adminisztratúrál töltötték be. A hívek száma 1803 ban

329. L908-ban 2822. Helyi káplánok: 1821 24. Szuknovics Jakab, L825-ben

Béla Idnlinisztrátorok : 1826—28 Czorda Béla, 1829—91 Dubicsanacz
.. L842 55 Scbreier János, 1856—59 Csicsáky József, 18C0—75 Frei-

dinger Antal. Plébánosok : is7<; 89 Kovacsics Máté, 1890—95 Vbjnits Dániel,

1] Hinger Péter.

Tataháza. A török id alatt Tót ház néven lakott hely volt. 1772-ben Gras-

salkovich herczeg bajai uradalmához tartozott, a ki a kegyúri jogot is gyakorolta.

Utolsó birtokosától, gróf Zichy-Ferraristól, a birtokot 1 8*» 1 t >«ti a köz

lakói vették meg. anélkül, hogy az adás-vevési szerzdésben a kegyúri jog átvéte-

léi kikötötték volna. Gróf Ziehv-Ferraris. valamint a birtok vevi is vonakodnak
a kegyúri jogot gyakorolni, miért is ez ügy a mai napig pör alatt áll. Ideiglenes

imaháza helyébe a templomol 1783-ban Grassalkovich herczeg építtette Széni

Márton tiszteletére, 28X12 m térfogattal, 1775-ig .Mélykút filiálisa, plébániáját

1776-ban szervezték Mateovics (Mátételke) filiálissal. 1787-ig adminisztrátora,

1788-tól plébánia. A kegyúri kérdés függben lévén, 1869-tl ismét mint adminisz-

úrál töltik be. A hívek száma 1781-ben 521, 1908-ban 1892. Adminisztrátorok :

L776—83 Kiss György, 1784—88 Uhrovics József. Plébánosok: 1789—1811
Kiss György, 1812—22 Mokossay János, 1823—33 Bosnyák Miklós. 1834—49

Zsuffa József, 1851—69 Mészáros Lajos. Adminisztrátorok: 1871—76 Vorgich

István, is::—82 Martin József, 1883—89 Tomcsányi János, 1890—99 Török
t, 1906-tól Kovács János.

A szabadkai alesperesi kerülethez tartoznak a következ plébániák :

Bajmok. A XV. század végén a Hunyadiak birtoka volt. A török id alatt

bunyeváczok lakták, a kiket a szabadkai barátok gondoztak. Ibrissimovics püs-

pök 1649-ben itt bérmált. Plébániáját 1770-ben szervezték, azonban 1780-ig mint

Szabadka tiliálisát adminisztrálták. 17S0-ban anyaegyházzá lett, melyet 1812-ig

mint adminisztrátorát töltöttek be. Kegyura Szabadka szab. kir. város. Ideiglenes

imaháza helyébe 1817-ben templom épült, 1845-ben restaurálták, 1907-ben kib-
vítették. Anyakönyvet 1780-tól vezetnek. A hívek száma 1781-ben 740, 1908-ban

7620. Adminisztrátorok: 1780—1800 Miller János, 1804—1810 Cselkó Jó
L811 -16 St cininger József. Plébánosok: 1817—46 Kökács Jakab, 1844—62

Missurai Mátyás. 1863—84 Pertich Bertalan, 1886—95 Matkovics Bertalan.

1896—1905 Kuluncsics Miklós, 1906-óta Hegeds Lénárd.
Csantavér. 1526 eltt Chontafejér, szintén a Hunyadiak birtoka volt.

Plébániáját 1785-ben szervezték, 1788-ig mint Szabadka fuiálisát adminisztrálták.

1790-ig helyi káplánság, 1815-ig admimsztratúra. Ideiglenes imaháza helyébe

temploma ISI 5-ben készült Páduai Szent Antal tiszteletére; 1900-ban kibvítet-

ték. Térfogata 28X12 m. Anyakönyvei l7B2-töI vannak. Kegyura Szabadka szab.

kir. város. A hívek száma 1803-ban 1348, 1908-ban 7620. Helyi káplán 1789—90
Steyer János. Adminisztrátorok : 1791—1803 P. Steyer János. 1804—27 Szel

Simon. Plébánosok : 1829—32 Czorda Béla, 1833—57 Loosz Balázs, 1858—85
Lux János, 1886— 1901 Pancsich Jakab, 1902-tl Gyenes János.

Kelebia. 1526 eltt kun telep és plébánia volt. 1758-ban templomának
romjai még állottak, helyét a ma templomhegynek nevezett határrész jelzi.
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Plébániáját báró Rédl Béla 1905-ben nagy áldozat készséggel alapította. Az isteni

tiszteletet a bárói kastélyhoz tartozó, ritka szépség góth stílusban épült,

25X8 m térfogatú templomban tartják, a melyéi 1863-ban tiszta faragott kbl
báró Rédl Béla építtetett, 1892-ben nagyobbíttatótt. Kelebia 1904-ig Szabadka
filiálisa volt : 1905-tl adminisztrátora Tompa filiálissal. A hívek száma 1908-ban
Kelebián 3310, Tompán 3890. Adminisztrátor : Winkler Lénárd.

Ludas. Ludas-Egyház plébániáját már Róbert Károly király említi 1335-ben,
1859-ig Szabadka filiálisa volt. Ellátására a szabadkai plébános mellé külön káp
lant rendeltek. Plébániáját 1860-ban szervezték Kis-Tompa filiálissal, de csak
mint adnúnisztratúrát töltötték be. Anyakönyvei 1832-tl vannak. Kegyura
Szabadka szab. kir. város. Volt itt egy régi templom, melyet Szabadka városa
1832-ben restauráltatott. 1873-ban kibvítették és toronynyal látták el. Térfogata

24X10 m - Szent Katalin tiszteletére van felszentelve. A hívek száma 1803-ban
1399, 1908-ban 4650. Adminisztrátorok : 1861—74 Sárcsevics István, 1875—1900
Jeszenovics János, 1901—07 Lucsics Jakab, 1908-tól Takács Gáspár.

Szabadka. Már a XV. században tekintélyes plébánia volt. Váradi Péter
érsek 1446-ban Szabadka várost a papi tizedek miatt tilalom alá vetette s errl
Lukács szabadkai plébánost értesíti. A török hódoltság alatt magyarok és bu-
nyeváczok lakták, a kiket a szegedi ferenczrendek gondoztak lelkileg. Az
1686-ban bevándorolt bunyeváczok legnagyobb részt ismét idetelepedtek,

a kik között szintén a szegedi ferencziek folytatták a lelkészkedést. A lelkészek

közül különösen Sándor atya emléke maradt fenn, a ki 1692-ben a mellé rendelt

négy más atyával jó és balsorsban híven kitartott közöttük. 1695-tl találunk

állandó lelkészt Szabadkán. Akkor már ott lakott P. Guganovics Jeromos szegedi

ferenczrendü atya a kúlának nevezett régi vár egy kis szobájában. A kastély

egy földszinti nagyobb helyiségét gróf Volkra királyi biztos már 1686-ban át-

engedte kápolnának, s ezt P. Guganovics idejében is e czélra használták. 1710-ben

a kalocsai érsek a plébánia vezetését Almás, Mélykút és Jankóvácz filiálissal

végleg a ferenczrendekre bízta, kik azt 1773 szeptember 30-ig vezették, midn
a plébániát világi papoknak adták át, a ferencziek pedig rezidencziájukat tovább
is fenntartották. A plébános a mindenkori házfnök volt, de invesztitúrát nem
kapott. A ferenczrendieknek még ma is fennálló templomát 1723-ban abból a

régi várból alakították át, a melynek földszinti helyiségében az isteni tiszteletet

addig is tartották. Utóbb a templomot kibvítették és czélszeren átalakították.

A plébánia 1773-ban világi papoknak adatván át, a plébánia templom felépíté-

séig az 1738-ban épült Szent-Rókus kápolnája szolgált plébánia-templomul

1798-ig, midn a mostani plébánia-templom építését befejezték. Ennek térfogata

•61x26 m és Szent Teréz tiszteletére van fölszentelve. A plébánia kegyura Sza-

badva szabad királyi városa, a mely e jogot már 1743-ban nyerte, a midn
kiváltságolt kamarai mezváros lett. 1772-ben szabad királyi várossá tétetvén,

zl a. jogát kiváltságlevelében is megersítették. A plébánost a folyamodók

közül szabadon választják a városi képviseltestület katholikus tagjai. Mint-

hogy Szabadka plébániájának hívei a vele egybekapcsolt Sándor és Ludas
helységekkel oly nagy számmal voltak, hogy azokat egy plébániáról nehéz volt

pásztoraim, a helytartótanács már 1787-ben kiadta a. városi tanácsnak a rende-

letet, hogy Szabadkán több plébániát, alapítson. A rendelet foganatosítását

azonban a város 1828-ig elhalasztotta, a midn ismételt sürgetésre még két

plébánia alapítására a tervet elkészítette, melyet azonban csak 1841-ben vittek

keresztül. Ez évben szervezték a Szent-György- és Szent-Rókus-plébániát
;

Szent-Rókuson imaházat, Szent Györgyön pedig ideiglenes templomot építettek.

A Szent-Rókus-plébánián lS96-ban, a Szent-György-plébánián pedig 1898-ban

építtetett a város díszes plébánia-templomot gót -stílusban, az elbbit 47'5x2(V5

m, az utóbbit 51-5xl8'5 m térfogattal. A szabadkai Szent Teréz-plébánia

füiálisai Sebesics, az 1526 után eltnt Sebestyén-Egyháza. Tavankút szintén

1526 eltti plébánia, temploma most épül, Verusics. az 1526 után eltnt 1

Egyháza. Vámtelek, Nagyfény, a hol most templom épül, szintén 1526 i

plébániák, Györgyén és Radanovácz-pnszta. Palics az 1526 eltti Pálegyháza

plébánia és a szlkben keletkezett négy telep. Határában feküdt még Hímes-

Egi/ház (Emusics) és Kerekegyház (Kerekics) plébánia is. A hívek száma 1786-ban

16,894 ; a Szent Teréz-plébánián 1842-ben 18,000, 1908-ban 22,120, a filiálisokkal

"-'430
; aSzent Rókus-plébánián lS42-ben 8000, 1908-ban 9890 ; a Szent György-
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plébánián - "". L908 ban 8450. Plébánosok: A Széni Teréz-plébánián*

[778 István, a ki 1773 1778-ig adminisztrátor volt. 1793 97

Lukic
' atorok: 1797 L798 Radiosevios Mátyás, 1799 i*o:!

Bednarioa Pál; L803— 16 SzucsicsPál; 1816 23 ismét adminis trátorok

fe a plébániát : 1816-ban Sebetics Simon L817 19 Steiniger József 1823-ig

di Imre ; azután plébánosok: L823 31 Sárcsevica Pál, 1832 ~>t Czorda

p F, i L8 i6 84 Probojo i < ii Lno 1886 1906 Ma-

musiob Mátyás, 1901 óta Mamusiob Pélix. A Széni György-plébánián L841 56

Dubicsanacz György, 1862— 66 Neszmér Dániel, 1866 72 Kvágó György,

ricsFülöp, 1891 l900MamusiohFélix, 1901 tlJe zenovii

János \ Széni Rókus plébánián: l
s 'i 59 Baios József, 1860 69 Hoffmann

370-tl Mokossai Mátyás.
A topolyai alesperesi kerülethez a következ plébániák tartoznak

lyulafcUva. L883-ban telepítette a kincstár kath. magyar családokból,

1 886-ig Kerény filiálisa \ ol1 Plébániáját 1 887-ben szervezték, a kincstár azonban
361. évi királyi rendelethez képesi a kegyuraságol nem vállaltáéi, azért csak

mint adminisztrátorai töltik be. Templomai 1898-ban U"6 15 m térfogattal

Császka György kalocsai érsek építette a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére,

az iskolában berendezeti kápolnában tartották az istenitiszteletet. A hívek

1885-ben 2506, L908-ban 3175. Adminisztrátorok: iss: 89 Weisz Mihály,

1900-tól Perndl Adorján.

Bajsa. Nagybaych aév alatl 1462-ben a Eunyadiak birtoka és plébánia

volt. 1751-ben Zakó István kapta, a ki 1759-ben a birtok felél Vojnits Lukácsnak
/. a család a plébánia kegyura.. I7l-tl Topolya liliálisa. Plé-

bániáját 1784-ben szervezték Duboka és E&oglaticza filiáhssal. 1789-ig mint To-
polya filiáMsát a topolyai káplán látta t-k 1796-ig adminisztrátora. Ideiglenes

imaházai kis toronynyal, 15 m bosszúsággal 1759-ben Vojnits Lukács építtette.

temploma 1760-ban épült 38xllf> m térfogattal Mária Mennybemenetele
tiszteletére. Anyakönyveii 1783-tól vezetik. A hívek száma 1785-ben 517. 1908-

ban 1518. Adminisztrátor: 1789—96 P. Orbán .Mihály. Plébánosok- 1896- 99

Pudáts János. 1800—1800 Kollár György, 1810—38 Ferenczi György, 1839—52
Fratrics György, 1853—78 Maison Jakab, 1806—93 Kesztler Mátyás, 1894 ti
Százmán Károly.

Kishegyes. Az 1526 eltti Kis-Hegyes falu helyén telepítette a kincstár

L776-ban békésvármegyei magyar családokból. Plébániáját 1770-ban szerveztek,

1805-ii; mini adminisztratúiát töltötték be. Templomát 39 -5x 1475 m I

gáttal Szent Anna tiszteletére 1788-ban a kincstár, mint kegyúr, építtette

;

1851-ben restaurálták. Filiálisai : Bácsfeketehegy, az 1526 eltti Fekete-Egyház,

Szeghegy, az 1526 eltti Szegegyház plébánia és Töviskes-puszta. A plébánia

anyakönyvei 1776-tól vannak meg. A hívek száma 1781-ben 1313, 1908-ban
6074. Adminisztrátorok: 1776—90 Vidor István, 1791— 1803 Trsztyánszky János,

1804-tl Kollonits László. Plébánosok: 1885—30 Nagy Imre, 1831—46 Kincsey
József, 1841—00 Botka .Mihály. 1867-tl Ballassy Endre.

Kossuthfalva (ömoravicza). 1786-ban telepítette a Foym'fe-család több
társbirtokossal, a kik a plébánia kegyurai is ; 1809-ig Bajmok filiálisa. Plébániáját
I 810-ben szervezték, temploma 28'5x 12- 5 m térfogattal 1844-ben épült. Filiálisa

Felsroglaticza. A hívek száma 1803-ban 24, 1908-ban 1078. Adminisztrátorok:
1811—24 Honko András. 1825—50 Balaton Márton, 1851-tl Maison Jakab.
Plébánosok: 1852—69 Fratrics Lrincz, 1870—85 Gyrffy Sándor, 1880-tól

Se ha dl Ignácz.

Pacsér. A községet több közbirtokos telepítette, a kik a plébánia kegyurai
is. 1829-ig Bajmok filiálisa. Plébániáját 1824-ben szervezték. Anyakönyvei
1825-tl vannak. Temploma 22x11 m térfogattal, 1824-ben épült; 1854-ben
restaurálták. A hívek száma 1803-ban 26, 1908-ban 670. Adminisztrátorok:
1826—40 Ledniczky Antal, 1841 Répásy Mihály. 1842—50 Maison Jakab,
1851—53 Kapesándi János. Plébánosok: 1854—65 Mészáros Ignácz, 1866—77
Bóbics Károly, 1879—94 Hoffner János, 1895 óta Bárány Gyula.

Topolya. Már a török hódoltság ideje alatt említik Topolya pusztát, melyet

a kincstár 1750-ben magyar és tót katholikus családokkal telepített. 1803-ban
Kray Pál lett a község földesura és kegyura. Most gróf Zichy János és neje Kray
Mária a kegyurai. Plébániáját 1750-ben szervezték. 1758-ig egy szabadkai
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ferenczrend atya volt a helyi káplánja. 1758-tól adminisztratúra, 1786-tól

plébánia. 1756-ban vert falból, nádtetvel, egy imaház készült 15xs m i

i. a mely 1764-ig volt használatban Els temploma 1764-ben ké

32 9 m térfogattal a Boldogságos Szz tiszteletére. 1904-ben épüli ennek
helyébe gót stílben mai szép plébánia-temploma, melynek bosszhajója 73x23m

zthajója 35x10 m térfogatú s 1907-ben konszekrálták. A pl ébánia anya-
könyveit 1755-tl vezetik. Fliálisai : Emdpuszta és jpuszta. A hívek száma
1781-ben 2276, 1908-ban 12,250. Adminisztrátorok: 1758—62 Radics Péter,
17ti2—65 Bolovics Miklós, 1766—80 Lakner József. Plébánosok: 1780—89
Marótzi József, 1790—1803 Czervus Ádám. 1866— 10 Kosztolányi Lajos, 1810—15
Szcs András, 1816—35 Kosztolányi Lajos (másodszor), 1836—55 Takács János,
1856—70 Bagó Gergely, 1870—77 Mészáros Ignác/.. 187S—1901 Bóbics Károly,
1902-tl Lippay Imre.

A kulai alesperesi kerülethez tartoznak a következ plébániák :

Cservenka. 1895-ig Kula filiálisa, 1896-ban az ágostai evangélikus vallású
németek között lakó kevés katholikus részére plébániát szerveztek. Temploma
23-25XH"5 m térfogattal Jézus Szent Szive tiszteletére ls96-ban épült. Kegyura
nincsen, azért csak mint adminisztratúrát töltik be. A hivek száma 1908-ban
620. Adminisztrátorok: 1898—1902 Beringer András, 1903-tól Páv Ferencz.

Kuczora. A török hódoltság alatt Kuczora néven említett falu helyén
17»i:{-ban felsmagyarországi görög egyesült kisoroszokkal telepített új község.

Aközöttük lakó római katholikus magyarok részére a plébániát ISI 5-ben szervez-

ték, mely évtl anyakönyvei is vannak. Ideiglenes imaháza helyébe plébánia-

temploma 24-5X8 m térfogattal 1859-ben épült. Kegyura a királyi kincstár.

Filiálisa az 1526 eltti Egyházas-Szent-Iván, ma rszentiván. A hívek száma
1908-ban 661. Adminisztrátorok: 1815—22 Zomborcsevics Márk, 1823—33
Haraszthy József, 1834— 47 Császár Mihály, 1848—57 Hoffmann Sebestyén,

L858—84 Sándor József, 1885—1901 Kalmár György, 1902-tl Odry Lajos.

Kula. A török id alatt e helyen állott földvárba bunyeváczok és szerbek

telepedtek, a kikhez 1740-ben magyar, 1780 körül német családok is települtek.

A török hódoltság után a híveket lelkileg 1749-ig ferenczrend szerzetes gon-

dozta, a ki 1720-ban már állandóan Kulán lakott és ez évtl az anyakönyveket
is vezette. A magyarok letelepedésével 1749-ben plébániáját is szervezték Szivácz

és Verbász filiálisokkal. Ez évben imaház is épült, mely 1777-ig volt használatban,

a mikor a kincstár, mint kegyúr, templomot építtetett, melyet 1825-ben bví-
tettek. Térfogata 41-5X14 m. Szent György tiszteletére van fölszentelve. A plé-

bániát 1790-ig adminisztrátorok vezették. Filiálisa Keresztúr, mely 1526 eltt

plébánia volt. A hívek száma 1781-ben 1250. 1908-ban 6204 Adminisztrátorok:

1743—48 Kalinka György, 1748—49 Pauletits István. 1750—52 Püspöki János,

1752-ben Nádaskai Mihály, 1753—56 Haller Péter, 1757—59 Fábri András,

1759—60 Gyuroska István, 1760—62 Gyri Imre, 1763—64 Mezer János. 1768

—

69 Lukits János. 1770—87 Dekán Ferencz, 1787—S8 Eller József. Plébánosok:

1790—1805 Nagy Antal. 1S06—1808 Polyák László, 1809—29 Chalupkai Ferencz,

1830—50 Langwieser József, 1851—56 Klacsányi Zsigmond. 1857—87 Szakácsi

Sándor, 1888—1902 Hoffmann Károly, 1903—o'7 Mladomiczky Vincze, 1908-tól

Kersch Mihály.

ószivácz. Az 1526 eltti Teleháza helyére a török id alatt kath. bunye-

váczok telepedtek a már itt lakó szerbek közé, kik azt ósziváeznak nevezték

el. 1707-ben egy ferenczrend szerzetes lakott itt. mint lelkész, a ki ez idtl
az anyakönyveket is vezette. 1775-ben kath. magyarokat. 1785-ben pedig néhány
kath. német családot telepített ide a kincstár. 1749-ben. mint filiálist, a kulai

plébániához csatolták. Plébániáját 1788-ban szervezték, 1797-ig mint filiálist,

a kulai káplán látta el. 1797-ben anyaegyházzá lett s helyi káplánt kapott.

1804-tl adminisztratúra, 1870 óta plébánia. Ideiglenes imaháza 1865-ig volt

használatban, a mely évben a kir. kincstár, mint kegyúr, templomot építtetett

aBold. Szz tiszteletere 405X 1575 ni térfogattal. Anyakönyvei 1707-tl vannak.

A hívek száma 1803-ban 350. 1908-ban 1672. Helyi káplánok . 1 707—94, Batai

József, 1800—03 Stefanits Ferencz. Adminisztrátorok: 1804—10 Csákányi Fe-

rencz. 1811—35 Nagy József. 1837—38 Simkovics Ferencz. 1838—50 M
Péter, 1851—58 Mihálovits Antal. 1859- 70 Steib Antal. Plébánosok: 1871—95
Gritzmann Pál. 1896 óta Rakita László.

szirácz.
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-i.Miifüinp. Ili Béla mini Széni Fülöprl ne\ ezel i apátságot emlíl i a hozzá

taorto rulettel \ községei a kincstár 1 T r. i
; 60 közötl telepitette nemei

aládokból, Plébániáját 1756-ban szervezték, a melyei L 805-ig

mini adminisztratúrál töltöttek !» 1763-ig kápolnává átalakított szobában

tartották az isteni tiszteletet. 1763-ban építettek a hívek veri falból imaházat,

[tetvel, 28> L0 m térfogattal, a melj 1804-ig \<>lt használatban, mely

évben a kincstár, mini kegyúr, a mostani templomol építtette l.Ti."iVie,:'.-in i

térfogattal Széni Fülöp és Jakab apostolok tiszteletére. \ temetben áll

• Vendel kápomája, melj 1780-ban épült. Ugyanitt 1890-ben Bzépgóth-

stíl kapornál építtetett Urich Mátyás. A plébánia anyakönyveil 1764-tl

tik. \ hívekszáma 1781-ben 1539, 1908-ban 3699. Adminisztrátorok:

1752 58 Seokl Fülöp, 1759 81 Diviakovich Mihály, 1782-ben Villon István,

I7s;: 90 Prucker András. Plébánosok : 1791 1823 Tonheiser József, 1824 36

i Bálint, 1838 17 Bonitas József, 1848 75 KLulisics István, 1876—82
i aácz, i B83 tói Martin József.

síUberek. Szilberek. A/, L526 eltti Széni Katalin-plébánia szomszédságában 1526

után keletkezett. Plébániájál 1787-ben szervezték mely évtl anyakönyve
is \ annak Cd iglem - temploma helyébe a kincstár mini kegj úr a mostam temp
lomol építtette, melyei 1896-ban kibvítettek. Térfogata 31 ,5X23 , 7ö m s a

Bold Szz neve tiszteletére van felszentelve \ plébániát L81 8-ig mint adminisz-

tratúrál töltötték be. A hívek száma 1803-ban 7<n;. 1908-ban 471<>. Adminisz-

trátor: 1788 1809 Vögelein Ferencz. Plébánosok: L810 :!•"> Bernmüller József,

ls:;7 53 Wassertrinker János 1854 64 Warner Ulrik, 1865 93 Bartl György,
L894 ti Bach János.

''*z- jverbász. A/, üt és verbászon lakó katholikusok részére a plébániái

i^71-Ii<-ji szervezték. Temploma a Szepltlen Fogantatás tiszteletére 21 <13 m
térfogattal 1885 ben épült. Kegyura nincsen, azérl csak mini adminisztratúrál

töltik be. A hívek száma 1205. Adminisztrátorok: in74—82 Flacli Ferencz,

1883- 90 Turnovszky Rudolf, 1891-tl Magyar Isi-

vepród. Veprd. Egy ismeretlen nev, L526 eltti plébánia helyén Veprovácz néven
irök idben keletkezett. A török id után elpusztult. 1759-ben a kincstár újra

betelepítette kath. magyarokkal, kikhez 1782-ben németek is telepedtek. Az
1526 eltti plébánia emlékéi Pusztatemplom nev határrésze rizte meg. i'lé-

bániájál 1762-ben szervezték s 1783-ig mini adminisztratúrát töltötték be.

[deiglem s temploma helyébe a kincstár mini kegyúr 1783-ban építtette a, mos-
tani templomol Széni István király tiszteletére, 32X1375 in térfogattal.

Anyakönyvei 1762-tl vannak. A hívek száma 1781-ben 870, 1908-ban 323*.

Adminisztrátorok: 1762—76 Gyri Imre, 1767—70 Kapczár Pál, 1776—80
Maróczi József, 1781—89 Trsztyánszkv Imre. Plébánosok: 1790—1805 Rózsa

os, 1806—08 Csajághi Pál, 1809—19 Kollonits László, 1820—57 Kardos
Károly, 1858—70 Miíiálovifs Antal, 1871—85 Vugrács Antal, 1887—96 Krap-
penheim Antal. 1807-tl Vigyázó Vendel.

A zentai alesperesi kerület he/, a következ plébániák tartoznak :

Adorján. Adorján. Aünt Alsó- és Fels-Adorjá7it a kalocsai káptalan bizonyságlevele
127 l-ben említi. Alsó-Adorjánban a Boldogasszony tiszteletére épült monostor
állott, plébánia-temploma pedig Szent Miklóst tisztelte patrónusának. Fels-
Adorjánban szintén monostor állott Szent Márton tiszteletére, plébánia-temp-
lomának pedig Szent György volt a védszentje. Alsó- és Fels-Adorján kegy-
ura 1335-tl a Magyar és Geszti család. 1466-ban már az óbudai apáczák bírják.

Mindkét plébánia 1526 után megsznt. Az 1526 eltti két Adorján között 1800
körül új szerb telej} keletkezett ; de a szerbek 1849-ig megfogytak s most az
egész telep lakossága róm. kath. magyarokból áll. Plébániáját 1863-ban szer-

vezték. Temploma 18'5X10 m térfogattal 1858-ban épült. Kegyura: Magyar-
kanizsa kath. községe. Filiálisa Oromhegyes, a mely az 1526 eltti Fels-Adorján
helyén áll. Ennek közelében állott az 1526-ban eltnt Puszta-Egyház plébánia,
melyet Róbert Károly már 1325-ben említ. A hívek száma 1908-ban Adorjánon
1545, Oromhegyesen 1193. Plébánosok : 1863—68 Opitz Sándor, 1869—88 Appel
Ede, 1889-tl Névery Sándor.

Feishegy. Felsöliegy. (Zenta-Felshegy). lS92-ig Zenta plébániához tartozott, a mely
évben ettl elválasztatván, plébániává lett, melynek kegyura Zenta kath.

hitközsége. Temploma 31-5X14 m térfogattal Szent József Pártfogása
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tiszteletére 1890-ben épült. A hívek száma 1908-ban 2154. Plébánosa: Cziráky
Zsigmond.

Magyarkanizsa. srégi telep, melyet Kenése néven már 1172-ben emlí-

tenek. 1335-tl a Magyar család birtoka, de mint plébániát 1526 eltt, nem
emiitik A török id után idetelepedett szerbek a tiszai Határrvidék feloszlatása-

kor a Bánságba költöztek s 1750-ben a kir. kamara helyükbe kath. magyar
családokat telepített. A telepítés eltt itt lakott magyar katholikusok lelki gon-
dozását 1732-tl P. Czirhút Accursius, P. Zadoczlcy Dániel és P. PorubszLi !

szabadkai barátok végezték 1750-ig. A kereszteléseket, esketésekel s elhalálo-

zásokal a szabadkai anyakönyvbe vezették. Az isteni tiszteletet a kincstári tízed-

szed házában tartották. Plébániáját 1750-ben szervezték, melyet 1759-ig P.

Zsemlyéi és P. Zalóki Péter ferenczrendü szerzetesek, mint helyi káplánok,

vezették; 1759-tl 1780-ig mint adminisztratúrát töltötték be. 1748-ban vert

falból imaháza épült, mely 1767-ig volt használatban. L768-ban épült plébánia-

temploma, 435X135 ni térfogattal az rz angyalok tiszteletére ; 1848-ban

leégeti és újra építették. Kegyura 1873-ig a kir. kincstár. 1874-tl az autonóm
róm. kath. hitközség. A hívek száma 1781-ben 3001, 190S-ban 14,365. Adminisz-

trátorok: 1759—71 Fehér János, 1771—80 Gyalokai Antal. Plébánosok: 1781

—

1800 Kovács János, 1869-ben Bíró János, 1810— 15 Rózsa János, 1816—50

Katonszky György, 1851—75 Wagner Tóbiás, 1875—78 Hippich István.

1879—89 'Mészáros Ignácz, 1890—91 Fonyó Lajos, 1892-tl Márton Mátyás.

Martonos. 1526 eltti plébániájának temploma még 1649-ben állott, melj

évben Ibrissimovics püspök itt 245 egyént megbérmálta Szent Mártonnak szen-

telt templomban. Egy 1649-ben készült jegyzék szerint ez idben kath. magyarok
lakták, a kik az 1690. évben történt szerb telepítéskor innen kiszorultak. Temp-
lomukat is a szerbek foglalták el. 1774-tl Mária Terézia a tiszai kerület róm.

kath. lakóit a szerbekkel egyenljogúvá tévén, ismét magyarok kezdtek a szerbek

közé telepedni. 1774— 1780-ig Kanizsa filiálisa. Plébániáját 1786-ban szervezték.

1783-ig P. Kóbida Mihály ferenczrendü, mint helyi káplán vezette. 1783-tól

adminisztrátora, 1816-tól plébánia. Ideiglenes imaháza vert falból 24 X 6 m
térfogattal 1776-ban épült. Helyébe temploma 1814-ben épült a Bold. Szz
neve tiszteletére 38 X 12*5 m térfogattal. A plébánia kegyura 1873-ig a kir.

kincstár volt, 1874-tl az autonóm róm. kath. hitközség. A hívek száma 1803-ban

1022, 1908-ban 49S0. Adminisztrátorok : 178:5—91 Zanóczky Péter, 1792—1S14
Szalav Miklós piarista, atya. Plébánosok : 1816—25 Davidek István, 1826—50

Bisitz Ferencz, 1851—64 Veér Lukács, 1865—1887 Habram István, 1888—1904
Habram János, 1905-tl Sirnrák Béla.

Tornyos. 1479-ben az ó-budai káptalan birtoka volt, de mint plébániát

ez idben nem említik. Szomszédságában feküdt Likasegyház 1526 eltti plé-

bánia. Az itt lakó magyar katholikusok számára a plébániát Kevi, Völgypart,

Külsjárás és Gunaras filiálisokkal 1906-ban szervezték, a mely évig a zentai

plébánia filiálisa volt. Csinos temploma az 1907. évben épült. Kegyura Zenta

város autonóm hitközsége. A hívek száma most 1940, a filiálisokkal 4920. Plé-

bánosa : Csóti János.

Zenta. Szinta-Rév már a XV. században népes plébánia volt. Plébánia-

templomán kívül a Szent Ferencz rendüeknek is volt itt kolostoruk s templomuk.

1526-ban plébániája elpusztult. 1750 táján kezdtek ismét kath. magyarok és

tótok ide telepedni. 1750-tl 1755-ig a lelkészkedést P. Benkovits és P. József,

1454-tl P. Oszlányi Anzelm ferencziek végezték. Az istentiszteletet a katonai

alparancsnok házában tartották. Plébániáját Ada filiálissal 1755-ben szervezték.

de 1757-ig P. Oszlányi vezette mint káplán. 1757-tl adminisztrátora, 1790-tl

plébánia. Els temploma vert falból, nádtetvel, 1756-ban épült. Helyébe a

kincstár 1770-ben a mostani plébánia-templomot építtette Szent István király

tiszteletére, melyet 1888-ban kibvítettek. Térfogata 40 X 20 m. Anyakönyvei

egy része már 1771 eltt, másik része 1848-ban elégett, csak 1795-tl vannak
meg. Kegyura 1873-ig a kir. kincstár volt, 1874-tl az autonóm kath. hitközség.

A plébániát 1897-ban kettéosztották s Zenta alsóvárosban önálló plébániát

szerveztek. Itt a plébánia-templom 44 X 18 m térfogattal 1896-ban épült Jézus

Szíve tiszteletére. Kegyura Zenta autonóm róm. kath. hitközsége. A hívek száma

1781-ben 4131, 1908-ban Zenta Szent István plébánián 9250, a Szent Szív plé-

bánián 11,110. Adminisztrátorok: 1757—67 Mikos Jakab, 1768—69 Horváth
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Óbecse.

: li j
I tván Plébánosok L791 isis Ross üstván, 1819 57

Kollonits I. ló 1858 B6 Benedek Elek, 1887 1906 Appel Ede, 1906-tól

l >n István. Zenta Szenl S/i\ plébánián plébános 1897 L 908-ig Erdújhelyi
Menj bórt.

\ i iperesi kerülethez tartoznak a következ plébániák:
"v'irmn néven is enüketl község, mely a török hódoltság

in. ni keletkezett. 17"><i körül a kincstár ide is kath magyarokat telepített, kik

L760-ig egybázilag Zentához tartoztak. Plébániájukat L760-ban Bzervezték,

iiii'lx évben veri falból Ideiglenes imaház is épüli 20 X |n ,n térfogattal. Ee-
lyébe a kincstár L795-ben a mostani templomot is építtette I 1 X 16*5 m tór-

ttal a Szenl Báromság tiszteletére, melyei i
s 7'.> ben restauráltak. A plébánia

kegyura 1873 ig a kir. kincstár volt, 1874 t<>l az autonóm kath. bitközség. Anya
762-tl i tónak. A bívek száma 1781 ben L685, 1908-ban 10,768. Ad

minisztrátorok : 1762 Perichl Flórián, itií.'s <i7 Boroviák András. I7ii7—75

Szabó János, 177:. 78 Engerland [stván, L779 82 Kovács András, 1783 L804

nlánvi Lajos, 1806 Bóváry József . Plébánosok: 1807

—

25 Babay József, 1826 50 Gaál István. 1851 68 Váltó János, 1869—97 Opitz
r. 1898-tól Latky József.

Bácsföldvár. Az itteni szerbek közé telepedett kath. magyarok részére a

plébániái L807-ben szervezték. Addig öbecse filiálisa volt. Templomai Szenl

Mihály arkangyal tiszteletére 38*75> 14*25 m térfogattal L831-ben a kincstár

építtette. 1848-ban leégett, 1849-ben újra fölépítették. A plébánia anyakönyvei,
melyek 1806-tól voltak meg, 1848-ban elégtek. A plébánia kegyura 1873 -ig a

kir. kincstár volt, 1874 óta az autonóm kath. hitközség. A hívek száma 1803 ban

255, 1908-ban 4018. Adminisztrátorok : 1807—14 Koplányi János, 1815 -24

Balaton Márton, 1825 .'fi Esztergomi József. Plébánosok: 1832—65 Jadronyi
Mátyás, 1866—87 Bogár Mihály, 1888-tól Blazek Lajos.

Mohói. 1526 eltt Moharé^ - de mini plébániái ez idben ne mlítik.

A török hódoltság után idetelepedet ( szeriekhez 1804-l>en kath. magyar családok

telepedtek, a kik 1806-ig egyházilag Adához tartóztak. A plébániát számukra
1806-ban szervezték. Templomuk 1824-ben épüli 4ii X 14-75 m térfogattal

Szenl < ryörgy t iszteletére. A plébánia kegyura L873-ig a kir. kincstár volt, 1874-tl
az autonóm kath. hitközség. Anyakönyvei 1826-tól vannak. A hívek száma
1803-ban 26, 1008-ban 6749. Adminisztrátorok: 1806—11 Davidek István.

1812—17 Róka András. 1818- 26 Osicsáki András. Plébánosok: 1827—35 Trsz-

tyánszky József, 1836—50 Gerzsán Márton, 1851—63 Csábi Ferencz, 1864r—85
Varga Mihály. 1886—1901 Újhelyi Ágoston, 1902-tl Michler Ferencz.

óbecse. 1526 eltt a Tisza egy szigetén feküdt és várhely volt. Plébániáját

már az 1338— 42. évi pápai tizedlajstromok említik. 1706-ban márszerbek lakták.

kikhez 1754-töl kath. magyarok telepedtek. A lelkészkedést 1754-tl 1762-ig

a szegedi ferencziek végezték, a kik a provizornál laktak. Ugyanennek a házában
tartották az isteni tiszteletet is. Plébániáját 1762-ben szervezték, melyet 1 7 7 <

»

í

-

I' Samaj Ágoston és P. Béli Apollinaris mint helyi káplánok vezettek. 1 770-t ol

inisztratúra, 1800-tól plébánia. Els temploma 1763-ban épült téglából,

íny nélkül, 26 X 8 m térfogattal, Mária Mennybemenetele tiszteletére. He-
lyébe 1770-ban új épült, melyet 1895-ben restauráltak. Térfogata 50 X 17 '"•

A plébánia kegyura 1873-ig a kir. kincstár volt. 1874-tl az.autonóin kath. hit-

község. Anyakönyvei 1756-tól vannak. A plébániát 1894-ben kettéválasztották,

s óbecse alsóvárosa helyi káplánságot kapott, a melyet 1906-ban Botra íiliálissal

plébánia rangra emeltek. Az isteni tiszteletet itt 1894-tl az iskolában tartották.

Temploma 1903—04-ben épült Páduai Szent Antal tiszteletére 47 X 17 m tér-

fogattal, 20 m hosszú kereszthajóval. Kegyura óbecse autonóm kath. hitközsége.

A hívek száma 1781-ben 1244, 1908-ban óbecse felsvárosi plébánián 6500, az

alsóvárosi plébánián 5982. Adminisztrátorok : 1771—72 Németh János, 1772—85

Sárvári István. 1783—1806 Csábi Mihály. Plébánosok : 1801—05 Farkas Mihály.

1806—10 Nagy Antal, 1811—14 Horváth József, 1815—34 Szathmári Antal.

1835—50 Wagner Tóbiás, 1851—54 Válics Ferencz, 1860—78 Bende József,

1874—89 Szülik István, 1890—99 Tonyó Pál, 1901-tl Janek Ferencz.

Péterréve. Ez srégi helyet már 1093-ban említik. 1526 eltti plébániájáról

azonban nincsen adat. A török id alatt ide telepedett szerbek mellé a magyarok
1767-ben kezdtek letelepedni, a kik 1778-ig egyházilag óbecséhez tartoztak.
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A plébániát részükre 1774-ben szervezték, Ideiglenes imaháza L773-ban épült

14 X 6 m térfogattal, vert falból, nádtetvel. 1805-ben temploma épült .Mind-

szentektiszteletére 41"25X1**25 m térfogattal, mely 1854-ben leégett, de azonnal
ismét restaurálták. A plébánia kegyura 1873-ig a kir. kincstár volt, 1874-tl az
autonóm kath. hitközség. Anyakönyvei 1776-tól vannak. \ hívek száma 1781-ben
911, 1908-ban 7742. Adminisztrátorok : 1774—99 Kondray Ferencz, 1800—1806
Babay József, 1807 Bóváry József. ISos Kinoci Jn/.sef. Plébánosok: 1809—21

Kollár György, 1822—35 Keczeli Antal, 1836—16 Nagy József, Is 17 -52 Ma-
kossay -Mátyás, 1853—73 Rehák József, 1875— 1908 Rúzsa Imre, 1908-tól Szálai

Károly.

Szenttamás. 1526 eltti plébániája 1526-ban elpusztult, a község azonban
tovább is fennállott. Plébániáját 1783-ban szervezték újra, de 1787-ig, mint

filiális. óbecséhez tartozott. 1785—87-ben V. Szálka;/ Bernát, ferenezrendáldozár,
mint óbecsei káplán, már Szenttamáson lakott s adminisztrálta a filiálist. 178S-

ban anyaegyházzá lett helyi káplánsággal. 1796-tól adminisztratúra, 1818 óta
plébánia. 1785-ben imaháza épült, vert falból, 12 X 4 m térfogattal, melynek
helyébe a kincstár 1815-ben 445X1 15 m térfogattal templomot
Kereszt Felmagasztaltatása tiszteletére, a mely 1848-ban a községgel együtl

leégett, de restaurálták. Ugyanekkor 1786—1825-ig terjed anyakönyvi
elégtek. A plébánia filiálisai Kutas és Turia. Kegyura 1873-ig a kir. kincstár,

ls74-tl az autonóm kath. hitközség. A hívek száma 1788-ban 184, 1908-ban
4930. Helyi káplán : 1788—1795 P. Spurnyai Adjutus ferenezrend áldozár.

Adminisztrátorok: 1796—99 Csupor Mihály. 1800—01 Végh Imre, 1802—17
Krajacsics Imre. Plébánosok : 1818—25 Róka András, 1826—32 Zrinszky Fe-

rencz, 1833—46 Makossay -Mátyás. 1847—50 Csáby Ferencz, 1853—63 Szen-

dula János, 1864—82 Szíjártó István. 1883—99 Matoss János, 1900-tól Fáncsy
Antal.

Források: A kalocsai érseki levéltár ide vonatkozó oklevelei, iratai és jegyzkönyvei.
— P. Fermendzin Eusebius : Acta Bosnae, Zagrabiae, 1892. — Városy Gyula dr. értekezése :

Disquisitio historica de unione Eeclesiarum Colocensis et Bachiensis. (Schematif Coloo. 1885.

p. I—XXXVI.) — Karácsonyi János dr. : Magyarország egyháztörténete fbb vonásul.

X jvvárad 1906. — Iványi István : Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára

I—IV. kötet. Szabadka, 1889, 1895, 1906. — Pauler Gyula : Magyarország történelme az árpád-

házi királyok alatt. Budapest, 1893. — Érdújhelyi Menyhért : A kalocsai érs.

korban. Zenta 1899. — Katona Stephani : História Metropolitanae Colocensis Ecclesiae. Col

1899. — Fridrik Tamás : Bács-Bodrog vármegye földrajzi, történelmi és statisztikai népszer
. Szeged, 1878. — Bács-Bodrog. Évnegyedes folyóirat. Szerkeszti Dudás öiön. f

1878. — A Bács-Bodrog vm. Tört. Társulat Évkönyv e. Zombor. — Oltványi Pál: A szegedi parochia

és a piaristák krónikája. Szeged, 1886. — Schematismus Eeclesiarum Diacovensis et Syrmiensis

canonice unitarum. 1.892. — Schematismus Cleri Archidioecesis Colocensis et Baclüensis. 1777— 1908.
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A REFORMÁTUS EGYHÁZ.

'a a bódításnak amaz általános arányai lebegnek szemi ínk eltt, melye-

kel a rohamosan terjed reformáczió hazánkban a XVI. század

második felében nemcsak a magyaroktól lakott vidékeken, de az

ország német- és szláv-ajkú Lakosai közötl is eredményezed ; s ha

közelebbrl számol vei iink azzal az immár történetileg megállapított

bizonyossággal, hogy a tizenhatodik század végén a Duna-Tisza közén már
alig akadtak róm. kath. plébániák : csakugyan jogosultnak tnik elttünk ama

vés, hogy a református egyház keletkezésének és alakulásának történetét

Bodrog vármegye területén is fel tudjuk kísérni a tizenhatodik századig,

De e feltevés hirtelen elhomályosodik, ha számba veszszük azt is, hogy Bács-

Bodi e a XVI. század elejétl fogva az országos veszedelmeknek szá-

zadokon át nyitott kapuja volt, s hogy a pusztítások dühe helységeket, váro-

sokat, várakai töröli le, népcsoportokai Lrtotl ki Bács és Bodrog vármegyé-
nek akkor még kél törvényható go1 alkotó területérl. Kit és hol talált

volna itt a reformátor, apostoli munkára fogékony népet? !

neti Sem a vüági levéltárak, sem az egyházi oklevélgyjtemények, sem a ha-

gyomány, sem az emlékezés, sem fennmaradl építmények, sem romok nem
szolgáltatnak adatot arra, hogy Bács-Bodrog vármegye területén a reformá-

tusoknak a XVIII. század utolsó negyede eltt felekezeti közösségei lettek

volna. Vannak, a kik hajlandók illúziókat kelteni azzal a lehetséggel, hogy a
vármegye területén volt református egyesüléseket, gyülekezeteket ép úgy el-

söpörhették a föld színérl az országos viharok, mint azt a száznál több, névleg

is megállapított református egyházat, melyek az úgynevezett alsódunamelléki

református egyházkerület területén 1700 eltt még fennállottak, azonban a
XVII 1. század elején már nyomaikat sem találjuk.

Ámde világosságot gyújt e homályba a dunamelléki református egyház-

kerületnek 17.35 április 5-én kelt utasítása, melyet a két év eltl benyújtott

g-folyamodványnyal kapcsolatban a szuperintendencziák kikerekítésére vo-

natkozó királyi rendelet megsürgetése czéljából Bécsbe küldött követség részére

írásba foglalt s melynek hatodik pontjában ez olvasható : „6. És így a praemit-
tált punktumok szerint e (dunamelléki) Superintendenczia az alább írt vár-

megyékben subsistálna" : (Kilencz sorszám alatt kilencz politikai vármegyének
felsorolása után) „10. Valkó vármegyében, úgy Bácsban is, ha valamikor Isten

ott is világot gyújtana." Az illetékes egyházi fhatóság eme feltételez megjegy-
zésébl egész határozottsággal megállapítható az, hogy a XVIII. század derekán,

Bács-Bodrog vármegyében, református egyházak nem voltak.

ii. józsei A fennálló bács-bodrogvármegyei református egyházak ugyanis ama
pátensé, szabadelv gondolkozás nyomában keltek életre, melyekkel II. József hazánkban

a vallásszabadság követelményeinek utat nyitott. A vallásszabadság biztosítása

a törvényhozás hatáskörébe tartozik ugyan és abszolutisztikus pátensekkel,

uralkodói szeszélyek szerint nem szabályozható, mindamellett az elnyomatás
után fellélegz protestánsok II. Józsefnek 1781 október 29-én kiadott türelmi

nyílt parancsát szinte mámoros lelkesedéssel fogadták. Keresztesi József az ese-

ményekkel egykorú naplójában maga is kegyelmes vigasztalást lát ugyan a

rezoluczióban a protestánsokra nézve, „de ennek tökéletességre való menetele
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—"úgymond — mely sok akadályokkal volt összeszve e hazában, a következ
idk bebizonyítják." Noha ezek az elrelátott nehézségek be is következtek,
mégis nyilvánvaló, hogy a türelmi nyílt parancs nyomában, másfell pedig az
L782 szeptember 20-án kihirdetett telepítési nyíH parancs kedvezményei követ-
keztében szinte tüneményszeren és alakúinak a protestáns gyülekezetek.

A bács-bodrogvármegyei református egyházak nagyobb részének kelet

kezese szintén ez idszakra esik. A Bácskába települ református rajok egy-
szersmind részesei annak a megindult népvándorlásnak, mely a természet áldá-
saiban bvelked, de a háborúk miatt lefogyott népesség Bácska benépesí
tésének állampolitikai üdvös czéljait szolgálta.

A haza más vidékeirl kirajzó református magyar jobbágyokból szerve eisö

kednek a magyar egyházak. A bácsfeketehegyi egyház magva a Kunhegyesrl '

'

és Tiszaburáról 1785-ben idetelepült reformátusság volt. Piros egyháza az 1786-
ban kiköltöz tiszaroffi. tiszaderzsi és tétét leni református családok egyesülésébl
alakúit. A kossuthfalvi (ómoraviczai) református egyháznak a Jászságból.
valamint a Nagykunságból 1786-ban kivándorolt magyarok vetették meg az
alapját, míg Paesérou ugyancsak a Nagykunságból és szintén 1786-ban kiköl-
tözött reformátusok raja telepedett le.

A most felsorolt megyebeli négy magyar anyaegyházzal kor szerint egy-
ids az az öt, most már szintén erteljes németnyelv református anyaegyház
is. melynek alapító híveit az egykori német császársághoz tartozott rajnamelléki
Pfalz protestáns lakosságából telepítették ide. A torzsai református egyház tele-

pülése 1784-ben, a cservenkai és újverbászi egyházé 1785-ben történt, míg az
újsziváczi és újsóvéi egyházak alakulása 1786-ra esik. A német gyülekezetek kez-
detben az ág. ev. egyházakkal közös imaházat, harangokat, st úrasztali edénye-
ket is használtak: mikor szétváltak, sorshúzás útján osztoztak meg azon, ami
meg volt osztható.

A vármegye területén ma fennálló és népesed többi református egyházak KésöbMaiaku

szervezkedése késiibi kelet. Ezek már nem csoportos települési rajokból tömö-
rültek össze, hanem a vármegye, st az ország különböz vidékeirl való szór-

ványos átköltözésekbl és a megélhetés föltételeitl követelt helyváltozásokból
gyjtötték össze híveiket és növelték erejüket, míg az idk folyamán anyaegy-
házakká szervezkedhettek. Ilyen az újvidéki egyház, mely a múlt század els
tizedébl veszi eredetét, s a niely 1829-ben lépett az anyaegyházak sorába.
A bajai egyház 1811-ben alakúit. Az ósziváczi egyház keletkezése 1835-re esik

;

anyaegyházzá 1858-ban szervezkedett. A vármegye legfiatalabb református
anyaegyháza ez id szerint a szabadkai református egyház, mely 1862-ben adja
szervezkedési vágyának els jeleit, míg végre állami kongruás kiegyenlítéssel

ugyan, de 1902-ben anyaegyházzá szervezkedett.

Iskolát fentartó leányegyházak vannak verbászon, rszentivánon, Kv-
czorán és Zentán. A tiszakálmanfalvi református hitközség 1887-ben alakült

és a hozzá beosztott környékbeli szórványoknak missziói középpontja ; míg
Zombort, szárnyát bontó, kicsiny fiókegyházával az egyházmegyei hatóság, illet-

leg a ref. egyetemes konvent 1907-ben vette fel a missziói középpontok közé.

A bácsmegyei református hitközségek egyházi igazgatás tekintetében E '
>1

;

;^'
ii

i *az "

valamennyien a dunamelléki egyházkerület kötelékébe tartoznak ugyan, de
nem ugyanannak az egyházmegyének a hatósága alá. Kezdetben a szervezked
egyházakat a „Kecskeméti traktus'' (egyházvidék) részesítette annyi gondo-
zásban, a mennyit a mindenkori közállapotok és a nyomorúságos közlekedési

viszonyok lehetvé tettek. 1801-ben azután, a Szalkszentmártonban tartott

kerületi gylés a következ határozatot hozta : ,,A kecskeméti traktusnak mód
nélkül való elnyúlása változhatatlanúl megkívánja, hogy a bácskai eklézsiák

attól elszakasztassanak és a közelebb lev s kisebb kiterjedés alsóbaranyai
traktushoz ragasztassanak." Az odacsatolás meg is történt, de jó ideig még
bizonyos idegenség van a két politikai vármegye református gyülekezetei között.

A teljes beolvadás, illetve egyesülés csak 1822-ben ment végbe, midn az egy-

házmegye els, latin szöveg pecsétje is, a következ köriratot veszi fel : „Sigil.

ven, tract. inf. Baranya-Bacsiensis." A pecsét latin szövegét lS45-ben váltja

fel a magyar szöveg. Az egyesülés tehát megtörtént, és ettl fogva a bácsvár-
megyei ref. egyházak, egyházalkotmányilag az ,,alsóbaranya-bácsi egyházmegye"
kiegészít részei. Kivétel egyesegyedül az utóbbi keletkezés szabadkai hitközség.



\ rsform&tua egyház,

tartósé ti anyaival, mehj korábbi, közlekedési viszonyokra
\ i 1 1. i .

> okokból ma i a keoskeméti egyházmegyéhez van osatolva,

A mull Bzázad kezdetétl íogva tehát a bácsvármegyei egyházak az alsó-

baranya-báosi egyházmegye keretéb< tartoznak, melynek hatósági köre egyéb-

kén! Bzintén oégj poütikai vármegyére, úgymint : Baranya, Bács Bodrog,
\ . mi területére terjed ki. Kezdetben az idegenbl betelepült nemei

kezetek fegyelmezésére a konzisztóriumok ereje elégtelen volt, úgy hogj

velük szemben az egyházmegye ismételten a politikai vármegye hatalmai voll

kénytelen igénybe venni. Megtörtént, bgj a torzsai egyház a konzisztórium

álláspontjával Bzembeszállva, tanítójál elbocsátotta és a traktus csak a vár

megye végrehajtó közegeinek a közbejöttével tudta a tanító visszahelyezéséi

keresztülvinni. Az újsziváczi 8 az újsóvéi egyház makacskodásának I ereli

nem egj ízben kelleti a kormányzó atyáknak ;i világi hatósági er kényszerí-

téséhez folyamodniuk. Idvel azonban k is. a szinte báromszázados múltú

irányai és szlavóniai református egyházakkal bitben és hazafiságban össze-

forrva, szenvedték á1 azokal a oagj küzdelmekel és hányattatásokat, melyek

a hazai protestánsokra azontúl is várakoztak.

Meri igaz ugyan, hogy az 179o/l-i XXVT. t.-ez. szebb jövl igér a protes-

tánsoknak, midn egyházi ésiskolai önkormányzatukat biztosítja és nagyfokú

voll a Lelkiismereti szabadság mellett, az a bitbeh és anyagi föllendülés, mely

ennek nyomában megindult, ámde a múltak igazolják — és e részben Bács vár-

. Levéltárában is megtalálhatók még az országos dikasztériumok szomorú
jelentség intézményei, rendeletei — hogy a kormány egyházpolitikája a pro-

testánsokkal szemben félretetl minden kíméletet. A helytartótanács II. Lipól

halála után már tartózkodás nélkül ós Lépten-nyomon használja fel rendeleteiben

az 1790/1-i XXVI. t.-cz. hézagját arra. hogy a törvény üdvös rendelkezéseit sar-

kaiból kivesse; a az egyházi életet bénító eme sérelmes rendeletek következe-

tesen, Lánczolatosan egymásba fogóznak, évtizedeken keresztül, úgy, hogy

szinte igazolják azi az egykorú közfelfogást, mely a helytartótanácsol „flagellum

baereticorum"-nak, az eretnekek ostorának nevezte el. Megálltak eme nehéz meg-

próbáltatások közötl a bácskai ref. egyházak is és a német egyházak követ-

ték a magyar testvei-gyülekezeteket, buzgóságban, elszántságban egyaránt.

Az isis t9-iki szabadságharcz pusztítása félelmes arányokban rongálta

meg és \etette vissza az egyházak fejldési menetét. A felingerelt fajgylölet

vérengzéseit fokozott mértékben szenvedte át a különböz nemzetiségek által

i Bács-Bodrog vármegye s a testvérháború iszonyail és rombolásait fokozott

mértékbenéreztékamegyebeli, különösen magyar ref. egyházak, melyek a legszomo

rúbb napokban is szemben álltak a nemzeti törekvések szövetkezett ellenségeivel.

De a veszedelem tetpontján végre nekik is menekülniük kellett. Az egyházak-

ban a papok maradtak meg helyükön utolsóknak. Az ómoraviczai egyház pénz-

Ilalasra szállította, anyakönyveit elásta. Piros, Újvidéken sülyesz-

tette föld a lét harangjait
;
papja, családost ul elbujdosott. Feketehegy lelkipásztorát

a felbújtogatott tömeg agyonltte.

A szabadságharcz lezajlása után, az erbeli veszteségeken felül, ismét

beállott a protestáns vallásúakra. tehát a református egyházra nézve is az el-

nyomatásnak és a megaláztatásnak keserves korszaka. Az egyház alkotmányai
rövidesen felfüggesztették. — Az ostromállapot megsznésével az alsóbaranya-

bácsi ref. egyházmegye is csak a császári és királyi kormánybiztosok jelenlétében.

azoknak ..kegyes részvételével" tarthatja meg idszaki üléseit, mert az e nélkül

tartott ülések büntet-eljárás alá estek volna. Az 1850. év április 15-én Mohá-
cson tartott egyházmegyei gylés jegyzkönyvét már feketesárga zsinór fzi
össze, melynek végei a baranyai megyefnök kétfejsasos, kormánybiztosi
pecsétjével vannak a jegyzkönyvhöz pecsételve, s a jegyzkönyv aláírói között

a kormánybiztosi aláírás is ott kevélykedik. A vármegyei állapotok teljes fel-

fordult ságát mutatja az is, hogy a bácsvármegyei gylésekrl felvett jegyz-
könyvet, így még az 1859. évi április 12-én Pacséron tartott egyházmegyei évi

gylés jegyzkönyvét is, a „szerb vajdaságban" felvettnek írják.

Az abszolút kormány az általa czélba vett teljes elnyomás és germanizálás

politikáját igyekezett elsegíteni minden olyan intézkedéssel, mely a protes-

tánsok egyházi és iskolai önkormányzata ellen irányúit. A mindenre elszánt

erszakosság jelli mé1 veszi föl ez a törekvés végre az 1859 szept. 1-én kiadott
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császári nyílt parancsban, és az ennek végrehajtásai elkészít szeptember 2-iki

miniszteri rendeletben. A pátens hatalmi szóval törli ki a hazai protestáns egy-

házak háromszázados múltját, fenekestül felforgatja annak államjogi viszonyait

és törvényekben biztosított egyházalkotmányát.
És a hazai ref. egyházhat óságuk lelkes sorában, melyek a sérelmes páten

ellen tiltakozó szavukat Felemelték, ott van az alsóbaranya-bácsi egyházmegye
is. 1859 nov. 10 és 11-én Kölkeden tartott közgylésébl erélyes hangú feliratban

járni a felség elé. — ,,Fájdalmas érzés fogta, el Lelkünket" — mondja egyebek

között ez a felirat — „látván, hogy egyházunk ügyei, a magyar protestantiz-

musállamjogait szabályozó, örök érvény bécsi és linczi békekötések s az 1791 :

26. t.-cz. mellzésével, s ezek ellenére oly egyoldalú úton alkotott törvény által

szándékoltatnak rendeztetni, mely az evangéliomi elveken épült protestáns

egyház által soha nem trhet idegen befolyás meghonosítására vezethetne" . . .

A felirat mellett az egyházmegye közgylése elismer s egyszersmind bíztató

méltánylással hagyja helyben az esperesnek arra vonatkozó hivatalos jelentését,

hogy ama szerb vajdasági kormányhatósági parancsokat, melyek öt a pátens

rendelkezéseihez való alkalmazkodásra utasítják: érintetlenül és foganatosítás

nélkül ..tisztelettel félretette".

Az a rendületlen kitartás, melyet a sérelmes nyilt parancs ellenéljen a bács-

vármegyei református egyházak tanúsítottak, egyfell a pátens egyik részleges

czélzatánál, másfell a vármegye felekezeti viszonyánál fogva, a kivételes mél-

tányolásra is joggal tarthat igényt.

A kormány, a pátens rendelkezéseiben, az eddig meglevkön kívül, két

új protestáns szuperintendenczia felállítását tervezi, s mindkettnek a szék-

helyét Bács vármegyében jelöli ki, és pedig az új református egyházkerületét

Üjsziváczon, az ág. evangélikusokét : jverbászon, egyszersmind minden

rendelkezésre álló ervel igyekezett a pátens érvényesülését kierszakolni. Zak-

latta a lelkipásztorokat, hogy híveikre az elrelátó alkalmazkodás értelmében

hassanak. A gyülekezeteket pedig merészen izgatta törvényes egyházi felsbb-

ségeik ellen. Bács vármegyében, könnyen megtalálható oknál fogva, elssorban

a német-nyelv református egyházak lelkészeit igyekeztek egyházalkotmányuk-

hoz való hségükben megtántorítani. Még ma is vannak él tanúi annak, min
szorongattatást állott ki az újsziváczi püspöki székre kiszemelt cservenkai lel-

ké-/. : Pocr Zsigmond, majd az újsziváczi lelkipásztor : Gózon Zsigmond, míg a

kísért hatalom közvetíti velük szemben kudarczczal leszereltek. Elsben
kecsegtették okét a rang és tekintély elnyeivel, a fenntartott fejedelmi meg-

ersítés biztosításával, megcsillogtatták elttük a szuperintendensek részére a

pátensben biztosított állami segély tágítható arányait, majd, ezzel czélhoz nem
jutván, igyekeztek ket a hatalom fenyeget eszközeivel megfélemlíteni. Hasz-

talan. A bácsvármegyei református lelkészek rendületlenül megállottak hitük

és hivatásuk elvi magaslatán. Ez a szilárd megállás csak emelkedik értékében.

mivel Bács vármegyében történik, a hol az egyházak és hivatott vezéreik, ell-

járóik, a ..szerb vajdaság" osztrák katonai kormánya alatt ellenük ingerelt

nemzetiségek között, minden oldalról, fokozott germánizáló befolyás és szünet

nélkül való szorongattatás nyomása alatt állottak. Továbbá csak nyer erkölcsi

jelentségében a mellett a tény mellett, hogy a bácsvármegyei másik protes-

táns testvérfelekezet, a bács-szerémi ág. ev. esperesség a pátens értelmében szer-

vezkedett, minek következtében az újverbászi ág. ev. szuperintendenczia részére

a vallásügyi kormány a püspöki adminisztrátort valóban ki is nevezte.

A kitartó küzdelem végre is a sérelmes nyütparancs visszavonására veze- *£££Js ej-
tett. Az alkotmányosság helyreállítása után a bácsvármegyei reformátusok, a

hazai református egyház egyetemében a közösségben együtt érzik azt, hogy a

1848. évi XX. t.-cz.-ben foglalt tökéletes vallásegyenlség és viszonosság nagy

elvét, az elkövetkezett idk törvényhozásai csak kisebb részletekben tudják

beváltani. És noha az 1868 : LIII., a viszonosság kérdéseinek rendezésérl szóló,

majd a frendiház reformját életbe léptet, nemkülönben az 1894 és 1905-ben

alkotott, úgynevezett egyházpolitikai törvények, majd utóbb az 1848 : XX.
t.-cz. 3. §-ának megvalósítására törekv törvényhozási és kormányhatósági

intézkedések, közelebb vitték a felekezetközi viszonyokat a vallásegyenlség

és viszonosság felé: még most is jelentékeny hézag van a mai állapotok és ama

eszményi egyenlség között, melyet a törvény .,tökéletes" jelzvel illetett.
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\ bácsvármegyei református egyházak fejldése és ersödése az uralkodó
viszonyok közötl támasztható kívánalmaknak teljesen megfelel. Legtekinté-

lyesebb gyülekezetek a magyarajknak között a kosstUhfalvi, bácsfeketéhegyi,

újvidéki, ; aetnyelvüek közötl az újsziváczi, torzsai, üjverbá

\ Bács Bodrog vármegyében Lakó református bivek lélekszáma 28.568, melybl
csupán a szabadkai anyaegyházra és Bzórványaira es, mintegy 2600 lélek bai

a kecskeméti traktus egyházhatósága alá; ellenben a huszonhatezeret
meghaladó bivek, a teljes népessége szerinl a 44.000 lelkei megközelít „alsó-

baranya-bácsi egyházmegye" egyházhatósági illetékessége alá esnek \ i > i .

-
vármegyei reformátusság fent kitett számából 17. .'!.'!'.• lélek a magyar egy-
házakhoz, L1.229 Lélek pedig a nemei gyülekezetekhez tartozik. A bácsmegyei

;yházak leltári vagyonértéke, együttesen meghaladja az 1.700,000 koronát
;

az egyes egyházaktól kezelt egyházi, illetleg iskolai rendeltetési! alapítványok
meghaladja a so.O(ii) korúnál

.

Az egyházak közül csak kett járatja növendékeit községi iskolába: Sza-
badka i Pácser. A t <

"
I l • i bács-hodrogvármegyei anyaegyház ós Leányé

kivétel nélkül felekezeti iskolákat tart fenn, az oktatás és nevelés ügyének egy-
séges szellemben való fejlesztése érdekében. Ehhez képesl az egyháznak ösz-

szesen •'!:> iskolaépülete van IS tanteremmel, melyek a törvényes kívánalmaknak
teljesen megfelelnek. A mköd tanítók száma 45. A mindennapi tankötelesek
száma 3323, az ismétl iskolásoké 11S2. együtt: 4505. Ezek közül a magyar
nyelv gyülekezetekre esik 2739, a németajkú egyházakra L766 iskolás. Az egy-
ház felekezeti iskolái, oktatás és nevelés tekintetében, egyaránt a törvények ós

a hazafias szellem által támasztott követelmények színvonalán állanak. Az egy-
házmegyei hatóságnak, a gyülekezetek elüljáróságának kivételes gondja, de a

tanítóérk közös becsvágya is egyesül abban a közös törekvésben, hogy a nép
mveldése a magyar és német egyházakban egységes Legyen. A kormányzati
szellemet jellemzi az a határozat is. melyei a vörösmarti gylés is:!:! I>an hozott :

„Meghirdettetik, hogy a nemzeti nyelven kívül, semmi más nyelven készült írá-

sok ezen consistoriumba bé nem vétetnek, és hogy e tárgyban kifogás ne Lehessen :

ezt az illet eklézsiákban a katedrákból közönségessé kell tenni." így határoz az

_>iiázmegye. melynek hatosaira alá a német egyházakon kívül, egyszeri)

nyelv gyülekezet is tartozott.

örök emlékezet lesz az alsóbaranya-bácsi egyházmegye történetében

egyik volt világi tanácsbírájának, Korbai Károlynak a neve. a ki egy, már 1877-

ben tett s az egyházmegye rendelkezésére bocsátott 10,000 koronányi alapít-

ványával Lehetvé tette azt, hogy az egyházhatóság az alapítvány szellemének

megfelelen szervezett külön bizottsággal évrl-évre megvizsgáltatja azokat az

nényeket, melyeket a németajkú iskolák tanítói a magyar nyelv tanításában

elértek és évrl-évre odaítéli az alapítványitkejövedelmébl származó jutalmakat
Miét gyülekezetek ama tanítóinak, a kik növendékeikkel, a magyar gondol-

kodás és nemzeti érzés fejlesztése tekintetében a legkiválóbb sikereket érik el.

Az e részben eddig elért eredmények is minden elismerésre érdemesek. A német
egyházak nagyobb részében a tantárgyakat magyarul tanítják, a német gyermek
magyarul gondolkozik és az így beléje nevelt magyar érzést viszi haza az isko-

la l>ol hozzátartozóik közé.

A magyar és néniét gyülekezetek közötti egységesebb hitélet és a lélekben

való bensbb egygyéolvadás érdekét szolgálta továbbá az a reform is, mely
mintegy másfél évtizede az eddig használt német énekeskönyvet megújította,

felvévén bele egyéb, általánosan elterjedt szép énekeken kívül a magyar gyüle-

kezeteknél használatban lev énekeskönyv zsoltárait, ama dallamok hang-
jegyeivel, miket a hírneves franczia zeneíró: Goudimel Klaudius még a tizen-

hatodik században szerzett, s melynek édes melódiáit a föld kerekségének minden
nemzetbeli reformátusai negyedfélszáz év óta éneklik, sikeresen építvén a hívekben
az egyházias közösség érzetét. Jellemében és czélzatában azonos egvházható-

sági intézkedésnek tekintend a német egyházak részére most készül új halottas

könyvnek az a kiadása is, melybe a magyar egyházakban századok óta haszná-

latos halottas énekes könyvbl, a dallamaik szerint mélyebb ihlet énekeket

szintén fel fogják venni.

A bácsvármegyei református egyházak az alsóbaranya-bácsi egyház-

megyéhez való csatoltatásuk után az egyházmegye konzisztóriumában csak-
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hamar megfelel súlylyal érvényesülteli. 1814-ben a traktus jegyzje, 1822-ben
pedig már az egyházmegye esperese is bácsmegyei lelkipásztor, Kertvélessy Pál,

a feketehegyi pap személyében. Az idk folyamán, kiválóképen a múlt század
közepétl fogva szinte jogszokássá fejldött az egyházmegyében az, hogy a

traktus espereseit felváltva, majd a bácskai, majd a baranyai lelkészi karból

választják; noha e tekintetben sem egyházhatósági szabályrendelet, sem hatá-

rozat kötelez intézkedést nem tartalmaz.

A bácsvármegyei református egyházak alakulásainak kezdete (1784) ótaEgyiiAzi eim-

a dunamelléki egyházkerületnek, tehát a bácsvármegyei egyházaknak is, a
J r

•

püspökei a következk voltak: Sznyi Virág Mihály (y 1700), Végveresmarti

Sámuel (fi 807), Tormássi János (f 1814), Báthory Gábor (f 1842), Polgár Mihály

(f lS54),TöröZ; Pál (f 1883), Szász Károly (y 1905) és ez idszerit Bahsay Sándor.
Az alsóbaranya-bácsi egyházmegyének 1801 óta esperesei voltak : Rácz

Mihály, Vég József, Kertvélessy Pál, Boldizsár Imre, Rácz Péter, Gózon Zsig-

mond, Vinczy Ferencz, Kármán Pál, Tóth János és ez id szerint Szabó Péter.

Az egyházmegye gondnokai voltak (ugyancsak 1801 óta) : Vizsolyi János,
Péter Ferencz. Kármán Pál, Markos Pál, ifj. gróf Teleki (ívnia. ifj. gróf Ráday
László. Kiss Miklós, Gaál Péter, Cseh Ervin és ez id szerint Kozma László.

A bács vármegyei ref. egyházak igazgatása eleintén, úgy mint a hazai re- Egyházi kor-

formátus egyházaké általában, a XVI. és XVII. századbeli kánonok, kerületi mányzat.

statútumok és rendeletek alapján nyugodott, és ez az igazgatás tagadhatat-
lanul hierarcliikus szellemben érvényesült. A hatalmat az esperesek és a papi
asszesszorok tartották kezükben, és a konzisztóriuniok zárt ajtók mögött tanács-

koztak. Mindamellett, noha az eljárásnak nem voltak meg az elírt formaszer
biztosítékai : megvolt a vezet férfiakban az idknek és a közgondolkozásnak
megfelel lelkiismeretesség és bölcseség. Az 1848-ban kigyúladt eszmék azonban
az egyházi téren is demokratikusabb és szabadelvbb irányban alakították át

a közgondolkozást. A konzisztóriumok lassanként képviseleti közgylésekké
változtak át. A világi elem, mely eddig, befolyásos világi férfiak személyében
inkább a pátrónusok szerepét játszotta a konzisztóriumokban és azokon kívül,

ma már a közgylési és a bírósági tanácsokban egyaránt, mellzhetetlen alkot-

mányos tényezkül szerepel. Az egyházmegye, különösen az e. m. gondnok válasz-

tásánál, gyakran felakadt, „midn — az 1840. évi bellyei gylés jegyzököm vt

szerint — egyházvidékünk kopár mezején nemfénylenének ezen fontos hivatalra

kijelölhet Nehémiások, kik tekintetükhöz bölcseséget és buzgóságot párosíta-

nának." Hasonlóan megtörtént, (1844-ben) hogy a traktus ág. ev. férfiút választott

ülnökévé ; viszont a bácsmegyei ág. ev. esperesség református férfiút tisztelt meg
az asszesszorsággal.

Az 1881. évi debreczeni, valamint az 1891. évi budapesti ref. zsinat ugyanis

az egész református egyházalkotmányt a zsinat-képviseletben rendszer elvei szerint

iktatta törvénybe. Végre az 1904. évben megnyüt budapesti zsinat alkotta meg a

hazai országos református egyház fejldésének és ersödésének nem egy fontos el-
feltételét és biztosítékát. A törvénykezési eljárást mind a közigazgatási, mind a fe-

gyelmi ügyekre vonatkozólag, az eddig nyert tapasztalatok alapján sok tekintetben

módosították. Az alsóbaranya-bácsi egyházmegye bírói tanácsát, mai törvényszer
I étele szerint, az esperes és egyházmegyei gondnok ketts elnöklete alatt, egy

lelkészi, illetve világi jegyz, öt papi, öt világi tanácsbíró és az egyházmegyei ügyész

a 1 kot j ák . Az egyházmegye közgylése, mint közigazgatási hatóság, ugyancsak az em-
lített ketts elnöklet alatt, 38 rendes, illetleg missziói lelkészbl, ugyanannyi vá-

lasztott világi képviselbl, 3. népiskolai tanítóképviselbl és a papi. illetleg

világi jegyzkbl alakul. Ugyanaz a zsinat törvényileg átalakította az egyházi adó-

zásrendszerét, a midn az általános teherviselés szempontját követve, a maga orga-

nikus rendszerében az állami egyenes adói tette az egyházi adózás alapjává, s egy-

szersmind az egyetemes konvent kezelése alatt behozta az úgynevezett egyéb

adóalapot, nielynek rendeltetése egyenesen az, hogy az egyes egyháztagokra nehe-

zed adóterhet lehetleg könnyítse. Megalkotta ugyanaz a zsinat az országos re-

formátus lelké zi nyugdíj- és özvegy-árvagyámintézetet is, mely az egyház életében

korszakos alkotás. Bízvást mondható, hogy az új törvények, elöljárói bölcseséggel

alkalmaztatván, kétségkívül új fejldés és ersödés áldásait fogják megteremni
forrná tus egyház számára.
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Wittenbergébl kiindult németországi reforméczió (1517) rövid id
alatl elterjedi Európa legtöbb államában s hamartalált Magyarorszá-
gon is hívkre. A aémetországi egyetemekel látogató tanulók, az i<l<'

Bzakadl katonák és leginkább a Szepességben és Erdélyben II. Géza
n,il\ alatt (1142) letelepedett llandriai németek, kik Nagy-Német-

országgal kereskedelmi összeköttetésben állottak, hozták be és terjesztették Ma-
rországon az evangélium új tanát, hol titokban, hol nyíltan üldöztetve

azuralkodó katholikus vallás nagyjaitól és hatalmasaitól. Már II. Lajos alatt

L622) számos híve voltos .Miksa alatl
|
1564) aranykorái élte Magyarországon a

protestantizmus. Minden vármegyében voltak hatalmas védi és pártfogói,

csak Bács-Bodrog vármegyére vonatkozólag nincsen feljegyzésünk, vájjon vol-

tak-e ebben vágj a késbbi korszakokban, Mária Teréziáig, csak követiis.
Annyit tudunk. hngy a. Tolnával és Baranyával szomszédos v;'i ruu-iry.'k Ih 1

1

Sztáray .Mihály és Ztderius [mre mellett Bornemisza (Abstenius) Péter és

Erddi Szilveszter János terjesztették Luther tanát. De ez mégis leginkább a

dunántúli szomszédos vármegyékre vonatkozik , hol Nádasdy Tamás volt a
lutheránusok hatalmas pártfogója. Az is fel van említve, hogy Perényi Péter

.i Bánságban 8 lutheránusok hatalmas oltalmazója volt. De bár a Bánság alatt

Bács-Bodrog vármegye is érthet, még sem egészen bizonyos, vájjon abban az

E isö lu . idben Bács-Bodrog vármegyében voltak-e lutheránusok. A lutheránus furak
nusok B& Bká- közül, kik hitsorsosaikat mindenütt oltalmazták, Bács-Bodrog vármegyében épen

akkor a hatalmas Perényi Péternek volt birtoka és Linberger István („Ge-

schichte des Evangeliums in Ungarn") meg is jegyzi, hogy Perényi Péternek
e birtoka a Bodrogtól a Dráváig terjedett, a mibl következik, hogy Bács-

IJodroií vármegyében ez idben bizonyára voltak lutheránusok, mert a
most. mi Bácska fels része az akkor önálló Bodrog vármegyét alkotta. Ha
tehát egész Magyarországon mindenütt voltak lutheránusok, bizonyára voltak

Bács-Bodrog vármegyében is. Más kérdés az, vájjon egyházilag szervezve voltak-e,

mert errl felvilágosítást sehol sem találunk. Azonban, ha voltak is, késbb innen

ilmasinl egészen eltntek, mert hiszen már a reformáczió els éveiben, a
mohácsi vész után (1526), Perényi Péter Bács-Bodrog vármegyei birtokát elvesz-

tette : majd a i örökök annyira elpusztították a vármegyét, hogy nagy kiterjedése

mellett is annyira néptelen volt, hogy a .róni. katholikusoknak is csak tizenkét

plébániájuk voll itt. Történelmileg tehát alig valószín, hogy a II. Lajos ural-

kodásától Mária Terézia uralkodásáig terjed korszakban Bács-Bodrog vármegyé-
ben nagyobb számú és egyházilag szervezett lutheránusok lettek volna.

Egyházak Szervezked evang. egyházközségekkel Bács-Bodrog vármegyében csak

a XVIII. század végén találkozunk. Az els lutheránusok Mária Terézia alatt

telepedtek ide. 1740-ben az az idben bevándorolt szerbekkel jött egy gazdag,

elkel. Csernovits Mihály nev „goszpodár", ki Futakon letelepedve, a gróf

Cavriani-féle birtokot, mely késbb, 1745-ben tulajdonába ment át és ma Chottek
grófé, beibe vette. A bérszerzdés egyik fontos feltétele az volt, hogy a bérl
az egész földbirtokot mívelni s így az esetleg hiányzó munkaert, ha kell, tele-

pülés által is elteremteni köteles. Csernovits már bérletidejének els éveiben

tapasztalta, hogy a közellakó szerbek idegenkednek a munkától, tehát Fels-
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magyarországiról lutheránus tótokat telepített Petrczre, Kiszácsra, Duna-
gálosra és talán más helyre is. Ezek a körülbelül kétezerre men. valamint ké-
sbb, 1766— 1768-ban Báosfalura, 1780—1790-ben Pinczédre és Bajsára telepü-

lk alakították meg Bács-Bodrog vármegyében az els ág. hitv. ev. gyüle-
kezeteket. Magától értetdik, hogy e gyülekezetek kezdetben egyházilag szer-

vezve még nem voltak, gondozásuk hatóságilag a futtaki katholikus plébániára
volt bízva.

Hitbuzgóságuk azonban oly tántoríthat lan volt, hogy például az Úrvacsora az egyház

felvételére minden veszély és üldözés között is elzarándokoltak Komlósra, Nagy- ,66zi vixöogól.

lakra, Pilisre és Péteribe. Nem egyszer történt, hogy utazásuk közben elfogták

s Kalocsára börtönbe hurczolták ket. (Petrez levéltára).

De jóban is részesültek. Háan Lajos az 1879. évi „Koruhev" 12. és 13-ik

számaiban felemlíti, hogy a letelepített evang. tótoknak, jelesül a petrczieknek
nagy jótevjük volt gróf Hadik és gróf Brunszwick. Gróf Hadik András, 1769-ben

a fut aki uradalom birtokosa lévén, a petrczi és a többi ev. tótoknak ingyen
adott építéshez való fát és nádat, a lelkészeknek pedig tzifát, a mennyi kellett.

Ezenkívül minden lelkészi és tanítói állomásnak ingyen földet. Hadik András
neje pedig a petrczi templomba ajándékozott drága, sajátkezüleg hímzett oltár-

terítt. Sztehló lelkészt ellátta igen szép szarvasmarhával. Ez a Hadik András,

a ki 1710—1790-ben élt, Hadik János, egykori (1585— 1642) trencsényi evang.
lelkésznek és szuperintendensnek a dédunokája volt. Hadik András különben
a történelembl fleg a hétéves háborúból ismeretes, a midn huszárjaival Ber-

linbe hatolt és a várost megsarczolta.

Ugyancsak Háan Lajos felemlíti az 1879. évi „Kornhev" 13. számában
a gróf Brunszwick családot is, mint a Futak táján letelepedett ev. tótok jótevjét.

Elmondja, hogy Róhonyi György, dunagálosi lelkésznek költeményeit 1802-ben

Brunszwick grófné saját költségén kinyomatta. A Brunszwick család szintén

evang. lelkésztl származik, mert Brunszwick Tóbiás 1620— 1624-ig szuper-

intendens volt és annak dédunokája volt Brunszwick József, a bácsmegyei evang.

tótok jótevje, mikor a futaki uradalom gróf Hadik András után az birto-

kába került.

Azonban már 1760—1770 körül, midn a vallási türelmetlenség sznni
kezdett, nemcsak a kitn Sztehló András, pilisi ág. ev. pap, hanem a szelíd-

lelk Spannagel Sámuel is, kit elbbinek közbenjárására 1770-ben az ó-pázuai

katonatelep ág. ev. prédikátorává neveztek ki, Bács-Bodrog vármegyei hitsor-

sosaikat idnként meglátogatták és vallásuk vigaszában részesítették. Külö-

nösen Spannagel tnt ki e tekintetben ; 17S8-ban II. József császár, a ki a futaki

kastélyban idzött, maga elé hívatta és az egyházi téren hosszú éveken át ki-

fejtett buzgó és sikeres mködésének elismeréséül megajándékozta néhány
aranynyal.

Az 1780-as évekbe esik Bács-Bodrog vármegyében a protestáns németek Német proteg .

telepítése. II. József, ugyanis meggyzdvén, hogy a Mária Terézia alatt történt tansok t.?iePi-

nérnet katholikusok telepítése után sem elég népes még a vármegye, frankfurti
8
kába.

biztosa utján az 1782 szeptember 21-én kiadott úgynevezett telepítési nyüt

parancsban felhívatta a fels Rajna vidékén lakott alattvalóit, hogy települ-

jenek le Magyarországra, hol még egész nagy néptelen vidékek vannak, melyek

német szorgalommal mívelve, minden tekintetben könny megélhetést bizto-

sítanak. A rajnavidéki lakosoknál a települési felhívás kedvez visszhangra

talált ; egyrészt azért, mert még akkor ott kifejlett ipar nem volt, a mívelhet

föld pedig a lakosok számához képest kevés volt, s így sok ezer szorgalmas ember

munka nélkül tengdött és munka után vágyott ; másrészt azért, mert a fel-

hívás igen kedvez és elnyös feltételeket biztosított a települknek. Minden

települ család a települési számtartói hivataltól kapott : egy tehenet vagy e

helyett egy frtot, egy nyoszolyát, egy szalmazsákot, egy pokróczot, hat zsákot,

egy teknt, egy fejszét, egy kapát, egy ásót, egy villát, egy rokkát, egy szitát,

egy sütlapátot, egy csöbört, egy sajtárt, egy köpült. A földmível paraszt

pedig kapott : három lovat vagy e helyett 22 frtot, egy rövid és egy hosszú

gyeplt, négy kötféket, nyolcz hámkötelet, két béklyókötelet, egy vasalatlan

kocsit, egy ekét felszerelésével, egy boronát, egy baltát, egy csákányt, egy fa-

villát, egy kaszát köszörkvel, egy kaszaüllt, egy fúrót, egy gyalúkést, egy

kézifrészt és egy ponyvát. Minden község azonnal épített ideiglenes imaházat

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bács-Bodrog vármegye, n. -"
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kol.it. templomi felszerelésre kaptak egj harangot, Bzószéket, oltári, egj

aranyozott kelyl önbl való kj resztel edénj t
. egj feszületet , egj ostya

sütt ée az iskolabútort. A papok kaptak egy egész telek földel és az adómentes

években évenl tol és 12 öl fát, a tanítók fél teleli földel és évenkénl

75 frtol i i méró feles lann J. „Der deutsohe Colomat

L82I

A települési nyüi parancs a fels rajnavidékiek számára, sok ezer föld

ini\. mber telepítéséi ígérvén, a következ ajánlatol teszi : „1, Egészen

tökéletes lelkiismereti és vallási szabadságot, palamini hogy minden bitfeleke-

g - lelkészekkel és tanítókkal és mindennel, a mi azok fenntar-

táséi -. a legtökéletesebben ellátjuk. 2. Minden család egy rendes, új,

a helyi viszonyoknak megfelel, elég tágas lakóházzal és kerttel fog elláttatni.

"•. A földmívelket, csali gkívántaté zántófölddel és

kaszálóval, valaminl a Bzükséges igavonó és tenyész-állatokkal és mézei és ház-

tartási eszközökkel megajándékozzuk. 4. A mesteremberek és a napszám
háztartási eszközökéi kapnak, de a mesteremberek ezenfelül mester

zésébez szükséges szerszám beszerzésére még ötven rhenusi forintol kapnak
készpénzben, 5. Minden osaládnak legöregebbik Ga a katona újonczozés alól

fel van mentve. •'>. Minden család ingyen utazásban részesül Bécstl egészen a

település helyéig, és az erre Bzükséges utazási pénzek kifizettetnek; azután az

ellátás még addig fog tartani, míg a család ;il>l>;i a helyzetbe jut, hogy maga
erejébl fenntarthatja magát. Ha. azonban e támogatási id után némely család

önhibáján kívül bajba kerülne, akkor három évi visszafizetés mellett, minden

szükséges támogatásban részesül. 7. A/, új jövevényeknek, ha az úton. vagy a

változott éghajlat i ; más okból megbetegedtek : egészségük helyre-

állítására kórhazakai állíl hol a betegek ingyen és gondos ápol

—ülnek. 8. Végre a birodalmi bevándorlók, településük napjától, ti/, éven

át, adómentességet nyernek, úgj hogj ez id alatt minden állami és uradalmi

adótól, járuléktól és tehertl, akármi ígyen annak a neve. teljesen szabadok
es mentesek maradnak. E tíz szabad év eltelte után azonban kötelesek, úgy mint,

a többi alattvalók, a trhet és az országban szokásos adófizetést teljesíteni."

Magától érthet, hogy e nyilt parancsban biztosított telepítési feltételek

Lnyök csakhamar kivándorlási mozgalmat idéztek föl a Rajna védékén.

Würtemberg, Baden, Zweibrücken, Saarbrücken, Pfalz és Nassau városaiban.

Es meg kell vallani, hogy ez id óta a mai napig soha oly elnyös település nem
történt . Afelhívás annál inkább kedvez \ isszhangra talált a birodalmi lakosoknál

mert ott is ismerték már II. József türelmes szellemét. A felhívás, mely különben

az 1781-ben kiadott úgynevezett türelmi parancsban gyökerezett, sokakat indított

a Magyarországba való településre. Decker Péter, iskolamester és Bauer Radó
kézmíves, beutazták mint toborzók az egész Rajna-vidéket és buzdították a népet

kivándorlásra. Oly tömegesen vándoroltak az egész Rajnavidékrl, hogy három
év alatt — nem tekintve aróm. kath. bevándorlókat — 1784-tl 1787-ig : jver-
bász, Torzsa, Kiskér, Cservenka, Szeghegy, Bulkeszi és Járek községek keletkeztek,

túlnyomólag ágostai hitv. evangélikus lakosokkal.

Bács-ezerémi A telepíteti német ág. ev. egyházak éppen oly kevéssé voltak szervezve,
esperessé^, mint a tótok. Voltak ugyan saját papjaik és tanítóik — ez idben már a tótoknak

is, — de egyházhatóságilag a pestmegyei esperességhez voltak csatolva. Csak
1791-ben, mikor valamennyi magyarországi evangélikus tartotta az els országos

zsinatot Pesten, alakúit a báes-szerénii német és tót egyházakból önálló esperes-

ség.

1791 október 8-án a zsinat tizenegyedik ülésén Sztehló András petrczi
és Szimonidesz János orosházi lelkészek azt kérték, hogy a bácsi és békési egyhá-
zakat a középponttól a pest-békési esperességtl szakítsák el a nagy távolság

miatt. Jogos kérelmüknek úgy tettek eleget, hogy a bácsi egyházakat a szeré-

miékkel önálló esperességben csatolták össze és ennek a végrehajtását a bányai
kerületre bízták.

A szervezkedés nagy fáradságba került, nemcsak azért, mert a terület

igen nagy volt, ami a közlekedést megnehezítette, de azért is, mert különösen a

bevándorolt németeknek elbb hozzá kellett szokniok az egyházi önkormány-
zat gyakorlásához. Az autonómia alapján az egyházközségek lassanként presbi-

tériumot választottak, rnelynek élén a lelkész állott, ez vezette az egyházközség
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ügyeit. Az egyházközségek választották az egyházmegye tisztviselit is, kik a
lelkészekkel és az évenként választott világi képviselkkel, az évente egyszer,
szükség esetén többször egybehívott esperességi közgylésen az esperesség egy-
házainak ügyeit tárgyalták.

A lutheránusok száma Bács-Bodrog vármegyében gyorsan szaporodott, Az &g. ev. egy-

látni abból, hogy 1808-ban Bajsán 521, Bácsújfalun 1026, Dunagáloson 959,
ház

^^|
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Kiszácson 1380, Petrczön 3347, Pinczéden 641, összesen 7874 tót ; Bulkes/.in

1104, Cservenkán 2022, Járekon 424, Kiskéren 1048, Szeghegyen 1305, Torzsán
783, jverbászon 1048, összesen 7734 német, tehát összesen : 15,608 ág. evangéli-
likus lakott tizenhárom anyaegyházban, melyekhez Liliomos, jszivácz, Palánka,
jsóvé, Kuczora és Kölpény mint leányeg3'házak tartoztak körülbelül 1000
lélekkel.

A múlt század harminczas éveinek végén már nem volt anyaegyház, hol
a régi — német egyházközségekben a kincstár által épített — imaházak helyén
szép, nagy templomuk ne lett volna az aránylag szegény, de áldozatkész, hitbuzgó
ág. ev. híveknek. Iskolákat is építettek ; közöttük az újverbászi algimnáziumot,
melyet az ág. ev. felekezet papjai és tanítói 1822-ben alapítottak és a tanügy
lelkes barátainak segélyezésével több mint félszázadon át fönntartottak. Minden
anya- és leányegyháznak volt népiskolája, melyben— mint az idben más feleke-

zeteknél is— vagy végzett hittanhallgatók, vagy legtöbb esetben harmad-negyed-
osztályú deákok, értelmes mesteremberek és kiszolgált katonák tanították a
gyermekeket olvasni, írni, számolni és bevezették a vallás, fölrajz, fizika, egészségi

káté, valamint az idjárástan elemi ismereteibe. Az iskola egyházi hatósága, az

esperesség, nagy gondot fordított az elemi népiskolákra. A hívek anyanyelve
szerint tót és német dékánátust, tankerületet alakítottak, melyek élén egy-egy
dékán, tanfelügyel állott, kik az alirg 5—6 hónapig tartó iskolaévben többször
meglátogatták az iskolákat, az évzáró ünnepélyes vizsgákat megtartották és

jelentést tettek az esperességnek. Az akkor még kezdetleges közoktatásügyi viszo-

nyok között meglepen sokat tettek az ág. evangélikusok iskoláik fejlesztésére.

Az 1808-ban még csak 7874 lelket számláló ev. tótok 1846-ig 18,673-ra szaporodtak
és tíz anyaegyházban 10 iskolát tartottak fenn, melyekben évi 16,024 frt 34 kr.

bevétel és 11,059 frt 91 kr. évi kiadás mellett tíz tanító 1883 gyermeket oktatott.

Az 1808-ban még csak 7734 lelket számláló németek pedig 1846-ig 23,749-re

szaporodtak és tíz anyaegyház és három leányegyházban 13 iskolát tartottak fenn,

melyekben 16,543 frt évi bevétel és 15,422 frt 69 kr. évi kiadás mellett tizenhét

tanító és három segédtanító 3979 gyermeket oktatott. Figyelemre méltó, hogy az

1846. évi dékánátusi jelentés, melybl a fenti adatokat vettük, a német dékáná-
tusba tartozott iskolákra vonatkozólag megjegyzi, hogy : „In omnibus scholis

juventus scholastica in lectura et scriptura Magyarica exercebatur." A németek
és tótok száma tehát 1808-ban összesen : 15,608 lélek volt s 1846-ban 42,422-re

növekedett ; kevés kivétellel mindenütt csinos falvakban laktak, templomuk és

iskolájuk volt, békében éltek a más hitfelekezetekkel és mind vagyonosodás, mind
mveldés tekintetében elrehaladtak. Az egyházmegye megalakulása óta

1848-ig négy kanonika vizitáczió volt az egyházmegyében. 1798-ban Hamaliar
Márton, 1810-ben Lyci Kristóf, 1818-ban Lovich Ádám és 1836-ban Szeberényi

János dr. szuperintendensek végezték.
1848— 1860-ig az ág. evangélikusokról Bács-Bodrog vármegyében a követ- A 9zabadBág-

kezket említhetjük fel. Midn a szabadságharcz kitört, az evangélikusok is, mint harcz utón -

a hazah fiai, búban és örömben egyaránt osztozkodtak a többi magyar testvé-

rekkel. A legtöbb egyházközség férfiai nemzetrök voltak, kiknek kapitányuk a
pap, hadnagyuk a tanító volt. E tekintetben kimagaslik Hajnóczi Sámuel, kis-

kéri lelkész, a kit a szabadságharcz után halálra is ítéltek, de késbb kegyelmet
nyert. Az ág. evangélikusok egyházi életének legnevezetesebb mozzanatai voltak

a Pátens elleni küzdelmek. E küzdelmek alatt két nagy pártra szakadtak. Egyes,

különösen tót egyházközségekben Kuzmányi Károly, nagyhír bécsi theologiai

tanár titkos agitátorai a Pátens mellett mködtek, maga Kuzmányi személyesen

is lejött ide szervezni az autonómia elleni mozgalmakat ; viszont az esperességi

közgyléseken buzgó vezérférfiak, lelkészek és világiak egyaránt, a bécsi és Unczi

békekötésekre, valamint az 1790—91. évi XXVI. törvényczikkre hivatkoztak s a

Pátens elfogadói ellenében tántoríthatlanul ragaszkodtak az autonómiának sér-

tetlen fenntartásához. Mindamellett a vallásügyi kormány jverbászon egy
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patentális püspökségei alapított. Püspöki adminisztrátornak Korner Vilmos,

temesvári lelkészt, és annak korai halála után Teasényi János, torzsai lelkészi

nevezte ki. Azonban Tessényi János is osak bél hónapon 41 viselte e hivatalt,

meri ban mindinkább szilárdabb álláspontul foglaltak el a protes-

tánsok a Pátens ellen, 6gy hogy fi felsége 1860 tnájus 16-én kell legfelsbb kéz-

iratával hatályon kívül helyezte a Pátensl 0I3 módon, hogy azabadságában
állotl minden egyes egyházközségnek a Pátensl elfogadni, vagy elvetni. E!nnek

következtében a báos-szerémi esperesség már 1860 május L8-án tartott közgylést,
melyen a Pátenst húsz szavazattal tizennyoloz ellenében elvetette. Ámde ez a

tótok és németek között teljes szakadási idézeti el, b már ugyanazon a gylésen
epfe mber 6-én tartotl közgylésen végleg elhatározták az esperesség

kettéi eg] teljesen önálló tói és teljesen önálló nemei esperességet alakít-

ván, A tói esperesség a Pátens, anémel esperesség az önkormányzat alapján

roll Bzervezve. Miután ax.cnilia.ii hasonló zavarok voltak országszerte, az evangé-

likusok egyetemes gylése 1860 október 10-én feliratot terjesztett fel a felséges

osászárhoz és apostoli királyhoz, esedezvén a Pátens végképeni megszüntetéséért.

Ív/, alatt az autonóm szuperintendensek is fáradhatatlanul igyekeztek a fennforgó

szakadásokat megszüntetni. íg\ n bányakerületi szuperintendens, Székács József

személyesen kilógatta meg a liaes-szerémi egyházmegyét és az 1861 májUS 3-án
Üjverbászon tartott esperességi közgylésen kibékítette az ellenfelekéi, mire a
kél esperesség ismét egyesit,

uj korszak 1860-tól a zsinatig, vagyis 1891-ig, új idszak állott be az egyházmegye
"beleietóben. beleidében. Knzmánv i Károly Ugyan még mindig zavaró befolyást gyakonih

az egyház ügyeire, mégis Tessényi Károly, Becker Jakab, Sztehló József és Stúr

Dániel, kik 1870-ig egymásl követték a IViesperessógben, tapintatos ós türelmes

vezetésükkel az egyházmegye beléletét lépésrl-lépésre fejlesztették. Az ország

alkotmányának 1867-ben történt helyreállítása az egyházakat is új feladatok

elé állította. Az 1868. évi XXXVIII. törvényezikk egészen új berendezést köve-

teli a népiskolákban, gondoskodni kellett különösen az elirt tankönyvekrl.
A bácsi egyházmegye sem tért ki e feladat teljesítése ell. Nevezetes fordulat

állott be az újverbászi esperességi algimnázium helyzetében is. Az esperessóg-

beli lelkészek, tanítók és gyülekezetek eddigi támogatása nem volt elég, hogy
a megváltozott tankövetehnényeknek megfelelleg átalakíthassák a gimná-
ziumot, azért megkérték a kormányt, hogy vegye át a gimnáziumot és alakítsa

át államivá ; azonban Pauler Tivadar vallás- és közoktatásügyi miniszter a
kérelmez küldöttségnek kijelentette, hogy a gimnáziumot pénzhiány miatt az

állam ezúttal át nem veheti. Ezért egy pártfogóság alakult, mely jelentékeny

áldozatokkal biztosította a gimnázium fennmaradását s e tekintetben legtöbbet

áldozott az újverbászi politikai község. Az egyházmegye bizonyos feltételek

mellett a pártfogóságnak 1871-ben átadta a gimnázium minden ingó és ingatlan

vagyonát és azonkívül az esperességi pénztárból évenkint 200 frtot. Az 1874.

évi esperességi közgylés határozata után az egyházmegyei kormányzás új

irányt nyert, a kettészakadási törekvések az esperességben egészen megszntek.
1874-ben Szeberényi Gusztáv dr. püspök kanonika-vizitácziót tartott, mely az

ötödik püspöklátogatás volt az egyházmegyében. Az 1884. és 1886. években
azok az egyházak, melyeket a múlt század végén telepítettek, fennállásuk száz-

éves emlékünnepét nagy fénynyel tartották meg. 1891 november 5-én volt a
zsinat, hol az egyházmegye zsinati követei voltak Belohorszky Gábor fesperes,

Bierbrunner Gusztáv ókéri lelkész, Scultéty Ede esperességi felügyel és Ro-
honyi Gyula országgylési képvisel. Ez évben az egyházmegye lélekszáma a
következ volt : az anyaegyházakban 70,305, leányegyházakban 7521, szórvá-

nyosan 2280 s így összesen 80,106. Ez idben új anyaegyházak is keletkeztek

és sok új iskolát építettek. Az esperesség és az egyes egyházak az 1893 márczius
18-án szentesített zsinati törvények értebnében szervezkedtek, a mi sok tekin-

tetben változást idézett el. Az egyházközségek élére az egyházi elnök mellé

azóta világi ehiök is választandó, ki az egyházi ügyek vezetésében egyenjogú
a pappal. E mellett az egyházközségek több világi képviselt küldenek az es-

perességi közgylésre. Az esperességben a fesperes és alesperes mellé felügyel
és másodfelügyel választandó, kiknek társelnöksége alatt az esperességi bíróság
— konzisztórium — továbbá a pénzügyi számvizsgáló és iskolai bizottságok,

úgyszintén az egyházi tanfelügyelk — dékánok — együtt vezetik az esperességi
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ügyeket. A nyelv és nemzetiség szerinti megkülönböztetés az egyházi szervezet-

ben ezentúl tilos. Az új szervezkedés csak az egyházmegye dunáninneni, bács-
vármegyei részében ment simán, a szerémi része az egyházmegyébl való ki-

válását kívánta. A zsinati törvények alapján történt szervezkedés idejében az

egész egyházmegye lélekszáma volt : 87.911. Népiskola volt 107, felekezeti 105,

községi 2, felekezeti tanító 105, rendes 100, nem képesített 5. A tanulók száma :

9508. A lelkészek évi fizetésének összege volt : 46,876 frt, vagyis 93,759 kor.

a tanítóké 79,776 kor. Valamennyi egyház egyházi és iskolai vagyona, épületek,

templomok és imaházak értéke : 1.666,914 korona
; paplak és melléképületek :

193.740 korona; iskolák, tanitólakok és melléképületek: 319,974 korona, teme-
tházak: 6778 korona, bérházak : 13,600; kertek, szántóföldek, rétek, faiskolák,

temetk : 711,806 korona, kötvények és készpénz : 198,554 korona; tehát az
egész vagyonérték: 3.112,366 korona, mely állapot csekély különbséggel a
mai viszonyoknak is megfelel. Egész Magyarországon nincs egyházmegye,
mely oly rohamosan fejldött és virágzott volna fel, mint a volt bács-szerémi
egyházmegye, a mi természetesen els sorban az áldott, termékeny vidéknek
tulajdonítható, mely mindig új lakosokat vonzott ide.

Az egvházmegye tisztikara 1791-tl 1899-ig a következ volt : Fesperesek : ^
.

ev-. egyház

Sztehló András 1791—1818-ig ; Laukoidesz Mihály 1818—1827; Rohonyi
tlsztIkara -

György 1827—1831; Sztehló János 1831—1852; Scultéty József 1852—1855;
Tessénvi János 1855— 1861 ; Tessényi Károly 1861—1864 ; Becker Jakab 1864

—

1867; Sztehló József 1867—1870; Stúr Dániel 1870—1873; Belohorszky Gábor
1873-tól a mai napig ; ennek alesperesei voltak : Grósz Teofil, Bierbrunner Gusztáv,
Róth Tivadar Károly, Schneeberger János és Petri Károly, ki ma is viseli e

tis/.tséget. Esperességi világi felügyelk voltak : Kiss József, Csaplovits Mátyás,
Trattnyaky Miklós, Párvy Sámuel, Asbóth János, Kiss Ferencz dr., Pongrátz
Antal dr., Görgey István, Kubinyi Ágoston, Mártonfy Károly, Rohonyi Gyula,
ki e tisztségben van ma is. Az egyházmegvében kezdettl fogva máig összesen

128 lelkész volt.

A XVIII-ik században keletkezett egyházközségek a következk : Bács-

újfalu, Bajsa, Bulkeszi, Cservenka, Danagálos, Tiszaistvánfalva, Kiskér, Kiszács,

Kölpémr
, Liliomos, Petrcz, Fels-Pinczéd, Üjsóvé, Szeghegy, Torzsa, jverbász.

A XlX-ik században keletkezett egyházközségek a következk : Baja, Bács-

Feketehegy, Káty, ökér, Sajkásszentiván, Kuczora, Palánka, Alsó-Pinczéd,

Szilbács, Titel, Tiszakálmánfalva, överbász, Újvidék. Missziói körök : Szabadka,
öbecse, Zsablya.

1900-ban az eddig egyesit bács-szerémi ág. ev. egyházmegye kettéoszlott

és a szerémségi egyházmegye megalakult. A Bács-Bodrog vármegye területén

fekv rész pedig a „Bácsi egyházmegye" nevet vette fel. A „Bácsi egyházmegye"
egyházközségei ma a következk : Bácsújfalu, Baja, Bajsa, óbecse, Bulkeszi,

Cservenka, Feketehegy , Dunagálos, Tiszaistvánfalva, Káty, Kiszács, Kiskér,

ókér, Sajkásszentiván, Kuczora, Kölpény, Liliomos, Palánka, Petrcz, Fels-
és Alsópinczéd, Szabadka, Szeghegy, Szilbács, Üjsóvé, Torzsa, Tiszakálmán-
falva, Titel, överbász, jverbász, Újvidék, Zsablya. Lelkész van 32, segéd-

lelkész 3, a lelkészek közül 3 missziói körben mködik. A bácsi egyházmegye
területén a lélekszám most anyaegyházakban 65,186, leányegyházakban 3546

;

szórványban 1364 ; összesen 70,096. A bácsi egvházmegye 32 községének 1905-ben
bevétele volt : 361,899 kor. 76 fül., kiadása : 275,241 kor. 63 fill.

;
pénztári marad-

ványa 86,658 kor. 13 fill. Templom, egyházi és iskolai épületek, papi, tanítói és

egyházi földek, templomi és iskolai bútorzatok és temetk vagyonértéke 1906.

év végén : 3,174,964 kor. 24 fill. Szenved vagyonteker 21,464 kor. 84 fill. Az
egyházmegyei pénztár teljes bevétele 21,53678 kor. ; kiadása 21,01122 kor.

;

maradványa : 525.56 kor. Az egyházmegyei papi segélyegyesület bevétele :

5632.38 kor., kiadása 4164kor ; maradványa 146892kor. Vagyoni állása 40,45174
kor. A bívek anyanyelvét tekintve, a bácsi egyházközségeket tótok és németek
lakják. Csak a városhelyeken, Szabadkán, Zomborban, öbecsén és Újvidéken
magyar az értelmiség. Vannak magyar, vagy magyarul beszél földmívelk
Felspinczéden és Bajsán. E helyeken tartanak magyar istentiszteletet is.

Az egyház-
megye köz-

Vagyoni
állapot.
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A GÖRÖG KELETI SZERB EGYHÁZ.

a mohácsi vésznap után, midn a Magyarországba meneküli szerbek elvesz-

/\ tették reményükéi az Ó-Szerbiába való visszatérésre, a szerémi metro-
polltai BzékeD kívül még tizenkét nem egyesült görög-keleti vallású szerb

püspökség keléi kezel I Magyarországon.
E püspökségek a törököktl leigázott Szerbiában maradt ipeki patri-

arkátus intézkedésébl és felsül >bsége alatt alakultak és maradtak továbbra is

az ipeki pátriárkának alárendelve, egész, a XVII. század végéig.

Szentkláray állítása szerint, a török hódoltság korszakában a következ
görög-keleti nem egyesült püspökségek voltak Magyarországon.

1 . A budai püspökség. 2. A szeged-bácsi püspökség. 3. Horvátországi püspök-
ség Máesán. 4. A jenéi püspökség, Borosjenü székhelylyel. 5. Az aradi püspök-
ség. 6. A pozsegai püspökség, Orahovicza-Monostor székhelylyel. 7. A verseczi

püspökség. 8. A becskereki püspökség. 9. A lippai püspökség. 10. A temesvári
püspökség II A hopovoi püspökség. 12 A mohácsi, máskép szigeti püspökség.

Némely írók említenek még Csanádon, Gyulán és Nagyváradon is szerb püspök-
Bégekei . Azonban erre nézve nincs semmiféle történeti adat. A föltevés valószín-
leg onnan eredt, mert a török háborúk korában a jenéi, aradi, lippai és temesvári
Bzerb püspökök ide-oda menekültek a fenyeget veszedelem ell. Székhelyüktl
távol, ideiglenesen más helyeken tartózkodtak, a hol nagyobb biztonságban
élhettek,

szerbek A szerbek bejövetele Magyarországba Csernovics Arzén pátriárka alatt,

1690-ben lényegesen módosította a bennszülött szerbség közjogi és egyházi
viszonyait

.

Lipót király ugyanis a szerbek gyzelmes fegyvereit a törökök ellen akarván
továbbra is felhasználni, 1690 április 6-án Csernovics Arzén ipeki pátriárkához
felhívást intézett, melyben lángszavakkal szólítja fel a szerbeket, hogy a közös
ellenség ellen fegyvert fogjanak s a török járom alól magukat felszabadítani töre-

kedjenek. E felhívást több királyi kiváltságlevél követte, melyekben a szerbeknek
jelentékeny kiváltságokat, szabadságokat és különféle mentességeket adomá-
nyoztak.

EivAitejiK- E kiváltságokkal biztosíttatott mindenekeltt ,,a szerbek vallási szabad-
ságának gyakorlása, minden közteher és adó alól való felmentése, bármily ingó
vagy ingatlan javak szabad birtoklása, az ó naptár használata, görög-keleti egy-
házbeli s/.crtartási szokások megtartása és szabadon választott saját „Magistra-
tusainak" felügyelete alatt való állása".

Az 1690 augusztus 21-én kibocsátott királyi oklevél a többek között ren-

deli : „Szabadjon továbbá magatok között és magatokból szerb nemzetbeli és

nyelv érsekül (pátriárkául) azt tennetek, kit az egyházi és világi rend együtt
választand ; és ezen érseknek szabadságában álljon, valamennyi görög szer-

tartású keleti egyházakról intézkedni, püspököket felszentelni, a zárdabeli szerze-

teseket rendezni, templomot, a hol szükséges, saját hatalmából építtetni, váro-

sokba és falvakba szerb papokat helyezni, szóval : mint eddigien, elüljárója lehes-

sen a görög szertartású egyházaknak s ezen hitvallású egész községnek, és saját

egyházi hatalmánál s az eldeink, Magyarország dicsült néhai királyai áltaj

nektek engedélyezett kiváltságok erejénél fogva intézkedési hatalommal bírjon."
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Az említeti felhívás következtében és az érintett királyi okiratokban fog-

lalt kiváltságok és szabadalmak elfogadása után 40.000 szerb család, 100.000
fegyveressel, egyházi és világi hatóságaikkal, Levéltáraikkal, kincseikkel, meg-
menthet ingóságaikkal vonult be Magyarországba, 1690. év nyarán Csernovics
Arzén pátriárkának vezetése alatt.

Lipót király kegyesen fogadta ket s elrendelte, hogy a vitézkarú szerb Lipót király

jövevények részint Bács- és Szerem vármegyében, részint Aradon, Szegeden,
Pécsett, Mohácson, Székesfehérvárott, Budán, Szent-Endrén, Egerben, Nagy-
váradon, Esztergomban, Komáromban, Gyrött helyeztessenek el. Egyszer-
smind 1691 augusztus 2-án a magyar királyi udvari kanczelláriától kiadott

oklevélben tudatja „az ország rendéivel és karaival, hogy a jövevény szerbeket
összes háznépeikkel, vagyonukkal, javaikkal és értékeikkel királyi oltalma és

különös gyámsága és pártfogása alá vette", s ennek következtében „ersen
parancsolja Magyarország fpapjainak, báróinak, mágnásainak és nemes urainak,
nemkülönben valamennyi megye f- és alispánjainak stb., hogy a szerb érseket,

püspököket s a keleti egyházbeli görög szertartású minden egyéb egyházi és világi

bármely rend és állapotú embereket adott kiváltságaikban, szabadságaikban
és mentességeikben oltalmazni s védelmezni, nemkülönben nekik fuvarokat,

szállítási eszközöket adni tartozzanak."
Az 1690-ben megkötött karlóczai békekötéssel a magyarországi görög-keleti a görög-keleti

egyház viszonya, a Törökországban lev ipeki patriárkátushoz, mint idegen e
|^a1^Tp^ki

országbeli egyházi fennhatósághoz, tovább fenntartható nem volt. A Törökország- pátriárká-

ban visszamaradt szerbek, még a kivándorolt Csernovics pátriárka életében,

Kallinik nev püspököt pátriárkává választották, újonnan szervezvén az önálló

ipeki patriárkátusnak egyházi fennhatóságát. Innen keletkezett az a sokat vita-

tott kérdés, vájjon a karlóczai görög-keleti szerb érsek jogosan viseli-e a szerb

pátriárka czímét ?

Ez ügygyei foglalkozott a Csernovics pátriárkának 1706. évben történt eis szerb

elhalálozása következtében, 1707-ben Krusedol zárdában összegylt els szerb kong"*8820*

egyházi kongresszus. Az ott lefolyt tárgyalások eredményezték, hogy Kallinik

ipeki pátriárka eme visszás és a görög-keleti egyházjognak meg nem felel

viszonyt megszüntette az által, hogy 1710 márczius 28-án oklevelet bocsátott £üÍfetÍSitfse.
ki, melyben az ipeki anyaegyháznak beleegyezésével és saját áldása mellett

a magyarországi görög-keleti egyházat függetlenné teszi, külön önálló egyházzá

nyilvánítja és Podgoriesanin Szofron, akkori érsek-metropolitát, az újonnan
dekretált önálló független egyház fnökévé elismeri.

Ez id óta a magyarországi görög-keleti szerb egyház önálló, független

egyházként a karlóczai görög-keleti metropolia elnevezés alatt áll fenn, mely alá,

a karlóczai fegyházmegyén kívül, a bács-újvidéki, buda-szentendrei, károlyvárosi,

pakráczi, temesvári, verseczi görög-keleti püspökségek tartoznak.

Ez önálló egyház élén a karlóczai görög-keleti metropohta, illetleg szerb Legfelsbb

érsek-patriárka áll ; legfelsbb egyházi hatósága pedig az egyházmegyei püs-
£a?óság

pökökbl alakúit szent szinódus, mely a tisztán egyházi — úgymint dogmatikai,

hittanítási, szertartási és liturgiái — ügyeknek legfelsbb fóruma és püspököket

választ. A görög-keleti egyháznak hitelvei szerint az egyházi kormányzat csak

a hierarchiát, vagyis az egyházi elemet illeti, a világi elemnek egyedül a világi

vonatkozású ügyekre van befolyása.

A szorosan vett egyházi és világi vonatkozású ügyek szabatos elhatárolása

a görög-keleti egyházi autonómiának ma is egyik legnehezebb és legkényesebb

kérdése, melyet mindeddig nem sikerült helyesen megoldani.

A görög-keleti szerb érsek megválasztására és az egyházi, iskolai és alapít-

ványi ügyek rendezésére 1708-tól kezdve 1790-ig tartott kongresszusok tanács-

kozásai és határozatai csekély eredménynyel jártak, kivéve, hogy az 1769-ben

megtartott kongresszus határozatai alapján Mária Terézia királyn az 1779. év

július 16-án a görög-keleti egyházi, iskolai és alapítványi ügyek rendezésére Rescriptum

Rescriptum Decíaratorium Illvricumnak elnevezett szabályrendeletet bocsátotta "iu^ícuSl

ki, melynek határozatai majdnem száz évig, a görög-keleti szerb egyházi, iskolai

és alapítványi ügyek kezelésére s kormányzására nézve irányadók voltak, st
egyes részekben ma is jogérvényesek.

A görög-keleti szerb egyháznak ez az állapota 1848-ig tartott, a midn az
^JJ^jJjJ;-

1848. XX törvényezikk a görög-keleti felekezetre is a tökéletes egyenlséget és
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dmondotta - a következkéi rendelte ; ..A görög nem egyesültek

ncK \ : hu ügyek iránti intézkedési joga is az álladalom felügj elese mel-

l, -t t ezennel biztosíttatván : e ozélból a magyar felels Ministerium Lehet legrövi-

debb id alatt, minden esetben pedii lebb tartandó országgylés eltt,

behívandja felekezel által választandó egyházi gyülekezetet, kon-

k tagjai addig is, míg annak szerkezete törvény által rendeztetni

n\ eh u aépességre \ aló tekintettel, oly aránj ban válasz-

tandók, I házi osztályból huszonöt, a \ ilágiból hetvenöt, s ezek közé a

határrvidékrl huszonöt kövei küldessék."
' / következtében a törvény foganatosítható nem volt ós az

ilutisztikus korszak alatl a kongresszusi csak egyszer, 1864—1866-ben hív-

.11 alkotmánj nak 1867-ben történt helj reállitása után, az 1868. IX. t.

czikk, az 1S64— 1865-iki kongresszusi határozatok alapján, Lefektette a görög-

keleti b erb egyház autonómiájának alapkövét, annak hatásköréi és az államhoz

vsló viszonyai következképen körvonalazva: „Fenntartatván felségének

alkotmányszeren gyákorlandó legfelsbb felügyeleti joga, a szerb karlóczai

ropolia hívei jogosítva Legyenek, egyházi, iskolai és ezekre vonatkozó alapít-

ványi ügyeikéi az ország törvényeinek korlátain belül idszakonként egybe-

hivandó egyházi kongresszusaikban önállóan intézni, rendezni és e kongresszuso-

kon alkotandó és felsége által jóváhagyandó s/abályok értelmében saját köze-

geik Útján önállóan kezelni és igazgatni."

E törvényezikkben kimondatott egyszersmind, hogy ..a rég fennálló gyakor-

lat szerint legközelebb egybehívandó görög-keleti vallású szerb nemzeti egyházi

kongresszus Legels feladata Lesz, az egyházi gyülekezet szervezetét felsége jóvá-

isa melletl megállapítani."

Ez a tön ényczikk a magyarországi görög-keleti szerb egyházi autonómiának

ML869
k
k ^* államjogi alapja. E törvényczikk alapján Masirevics pátriárka egybe-

resszra hívta a szerb nemzeti egyházi kongresszust 1869 június hó 13-ra Karlóczára,

mindenekeltt a kongresszusi szervezetei állapítsa meg és autonóm
intézményeit végleg szervezze. Ez a kongresszus azonban a mérsékeli liberális és

ellenzéki párt viszálykodásai következtében szétoszlott annélkül, hogy formailag

elnapolták vagy feloszlatták volna.

Masirevics pátriárka 1870 január hó 19-én elbalálozván, Sztojkovics

Arzén, budai püspök lett metropohta-érsekségi adminisztrátor, a ki tisztét azzal

kezdte meg, hogy az 1869-ik évi kongresszusnak formaszer elnapolás vagy fel-

oszlatás nélkül szétment tagjait 1870 május hóra ismét összehívta.

A ton>rT. Ez a kongresszus három fontos szabályzatot alkotott : 1. A kongresszus
'• választási rendjét, 2. Az egyházmegyék és 3. A metropoliai egyházi és nemzeti

iskolai tanács rendezését. .Mind e bárom szabályzat helybenhagyást nyert az 1871.

évi május hó 29-én kelt legfelsbb elhatározással. A kongresszus 1870 augusztus

havában, a jöv év tavaszáig elnapolta magát.
Az 1871. évben folytatólag összeült kongresszusnak azonban végzetes ered-

ményei voltak. A kongresszus által a kongresszus szervezetérl, az egyházközségek
szervezésérl, a népiskolákról, a tanítóképz-intézetekrl, a felsbb leány-

iskolákról, a plébániai papság javadalmazásáról alkotott szabályrendeletek

nem nyerték meg a legfelsbb jóváhagyást.
Az i87i. A kongresszus mködésének sikertelenségét annak tulajdonították, hogy

siker^Sfége. a, kongresszus, megindított reformmunkálataiban, a szenvedélyektl elragadtatva,

oly intézkedéseket alkotott, melyek részint a törvényszeren szerzett egyház-
javadalmi jogokra voltak sértk, részint a kongresszus hatáskörébe nem is

tartoztak.

Az 1872. év augusztus havában az immár életbeléptetett új választási rend
szerint megválasztott kongresszust Karlóczára összehívták ugyan, de még meg-
nyitása eltt feloszlatták, mivel a kir. biztosul kinevezett Mollináry cs. és kir.

altábornagynak az 177!). évben elírt czeremoniák megtartása mellett való fogad-
tatását az összegyülekezett kongresszusi képviselk megtagadták.

Az i874-iki 1874 július 1 1-ére új kongresszust hívtak össze az érsek-patriárkai szék
kongresszus, betöltése végett. E kongresszuson Sztojkovics, budai püspököt, túlnyomó több-

séggel pátriárkává választották, megválasztása azonban legfelsbb helyen meg-
ersítést nem nyert.
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Brankovits György.



Bogdanovits Lucián.
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Ez a praeczedens és az abból vont következtetés legfbb akadályul szol-

gált arra nézve, hogy a szerb egyházi kongresszusnak az érsek-patriárka válasz-
tására vonatkozó oly statútumot alkotni nem sikerült, melyet a kormány jóvá-
hagyhatott volna. Ez a kérdés a görög-keleti szerb autonómiában még mai napig
nyílt kérdés.

Sztojkovics püspök megválasztása meg nem ersíttetvén, annak kizá- ivácskovics

rásával új választást rendeltek el, mely alkalommal Ivácskovics Prokop, nagy-
pa,n *rk ''

szebeni görög-keleti román érseket nagy többséggel választották meg érsek-

patriárkának. Ezt a választást legfelsbb helyen jóváhagyták.
Az lS74-ben egybehívott és folytatólag 1875-ben tartott kongresszusnak Aiapsza

sikerült a kongresszus szervezetére vonatkozó alapszabályzatot megalkotnia. ^"!.
E szabályzat fbb intézkedései a következk : ,,A szerb metropolis körébe es
görög-keleti híveknek egyházi, iskolai és ezekre vonatkozó alapítványi ügyeikben
képviseletét a görög-keleti szerb nemzeti egyházi congressus képezi. A congressus
hetvenöt képviselbl áll, kik közül huszonöt az egyházi, ötven a világi rendbl
választtatik. Az érsek-patriareha és megyés püspökök, méltóságuknál fogva,

tagjai a congressusnak. A congressusi képviselk három évre választtatnak.

A választások érvényessége fölött a congressus dönt. A congressus rendesen
minden harmadik évben gyl össze, rendkívülileg a szükség szerint, mindkét eset-

ben az érsek-patriarcha által Ö Felségéhez teend elleges bejelentés mellett és

ö Felsége jóváhagyásának megnyerése után. Az esetben, ha ö Felsége legfbb
felügyeleti jogát királyi biztos által kívánja gyakorolni, ez a congressus tárgyalá-

saiba be nem foly, sem annak törvényes mködését nem akadályozhatja. Ö Fel-

ségének joga van a congressust elnapolni vagy feloszlatni. A congressus elnöke
az érsek-patriarcha, vagy az érsek-patriarchai szék üresedése esetén, a felszen-

telés szerint legidsebb püspök. Alelnökét a congressus a világi rendbl választja.

A congressus egész tartamára maga határozza meg ügyvitelét és maga állapítja

meg napirendjét. A congressus hatásköre kiterjed az egyházi és iskolai ügyekre
s az ezekre vonatkozó alapítványi ügyeknek intézésére, saját közegei által való

igazgatására s az azokra vonatkozó határozatok végrehajtására ; ellenben nem
terjed ki hatásköre a dogmatikai, hittanítási, szertartási és liturgiái ügyekre,
valamint az egyházi fegyelem és rendre vonatkozó vallási fenyítékre. A congressus
köteles az általa alkotandó szabályzatok fölött, melyek a plébániák, esperességek

és egyházmegyék száma és területének megállapítására, új zárdák felállítására

és a meglevk megszüntetésére, az egyházi consistoriumok és az érseki egyházi
tanács szervezésére vonatkoznak, elzetesen a püspöki zsinatot meghallgatni.

A congressusi választmány azon ügyekben, melyek az egyházmegyei közigazga-
tási hatóságok hatáskörébe tartoznak, másod, illetleg harmadfolyamodásilag
határoz mindaddig, míg e czélra valamely más közeg nem állíttatik fel."

Ez alapszabályzat 1875 augusztus 14-én legfelsbb megersítést nyert, de Azaiapsza-

a következ záradékkal : ,,A jelen szervezeti szabályzat átmeneti intézkedései bil
{^i^Z

& '

között a congressusi választmányra ruházott másod-, illetleg harmadfokú bírás-

kodás ellenében, magyar ministeriumhoz a felfolyamodhatást és ennek megsemmi-
sítési jogát továbbra is kívánjuk fentartani." Ez az octroy az 1868. IX. törvény-
czikkben biztosított görög-keleti szerb egyházi jogot az eredeti értelembl kifor-

gatván, végtelen bonyodalmakat és súrlódásokat okozott, melyek alól a kibonta-
kozást mai napig sem sikerült feltalálni.

Az 1879 július 1-ére egybehívott kongresszus több egyházi autonómiai sza-

bályzat alkotásával foglalkozott. Ezek felterjesztése után a kongresszus magát
1879 november 9-én elnapolta, de a metropoba kormányzásában nyomban
bekövetkezett személyváltozás következtében többé nem gylt egybe.

Ivácskovics ProkojJ metropolita-patriárkát felsége 1879 deczember ivácskovics

11-én a karlóczai érsekség és szerb metropolia kormányzatától saját kérelmére „J^üjSíta.
felmentette és nyugdíjazta, egyidejleg pedig Angyelics Germán, bácsi püspököt
nevezte ki érsekségi adminisztrátorrá. Ez volt az els eset Magyarországon, hogy
a görög-keleti szerb egyház feje nyugdíjaztatott ; a lemondás, bár az a kánoni jog

szerint inkorrekt volt, ténylegesen megtörténvén, elfogadtatott.

Az Ivácskovics Prokop halálával végleg megüresedett karlóczai érsekségi

szék betöltése czéljából, az 1881 október 5-iki legfelsbb elhatározással, az 1879.

évi kongresszus feloszlattatván, az újonnan választott kongresszust 1881november
27-ére Karlóczára hívták össze. Ez a kongresszus deczember 4-én a metropolita-
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pátriárka választásához fogott. A. jelen \"h hatvanhal igazol! képvisel közül
kovics \ivi-n budai püspökre szavazott. E választasi azonban

6f'-l- m ersítvén, a kongresszus, az L881 deczemberh LO-énkell Leg

felsbbel] J azi a felhívási kapta, bgj a visszaútasitotl jelöli lázára'

újra válae o i \ deozember b L9-én történi új választás alkalmává] a
jelen voli hatva oli képvisel közül ötvenhárom Zsivkovics Theophán
károlyvárosi, tizenegj pedig Angyelics Germán bácsi püspökre azavazott.

E .1 választás szintén nem nyeri Legfelsbb megersítést, ö felsége ugyanis
„királyi teljhatalma erejénél s az 01 megillet jognál fogva" 1882 januái
b 6-án kell legfelsbb elhatározásával, Angyelics Germán, bácsi püspököi
karlóczai érsekké, metropolitává és szerb pátriárkává nevezte ki.

elics Germán az egyházi autonómiával szemben Bzigorúan a kánoni
jogalapon állott. E Bzempontból kiindulva, a görög keleti egyházi autonómiái
biztosító 1868. törvényczikknek kánonellenes alapját k it'< )-_r ;'is< >l\ ;in, annak tör-

vényes ütn való megváltoztatására törekedett. Nevezetesen kifogásolta fleg
.i törvényczikk amaz intézkedését, mérj szerinl az egyházi ügyeknek autonóm
rendezése és kezelése a görög-keleti egyház „híveinek", nem pedig az arra egyedül
illetékes „egyháznak" adatotl meg.

Angyelics pátriárka állítása szerint, a karlóczai metropolíta igazgatása
I st;s. évig szorosan egyházi jelleg volt, a mi teljesen megfelel a szentírásnak,

irög-keleti egyház dogmáinak és az összes kánonoknak. Ez a jellege a többi

független, önálló görög-keleti egyházak kormányzatának is. Így kormányozzák
a konstantinápolyi, az alexandriai, antióchiai és jeruzsálemi keleti pátriárka-

tusokat. Ez alapon van szervezve a görögországi, romániai, az orosz-birodalmi

és a szerbiai pa riarkátusok igazgatása is. Nem ütött élettl 1 S68-ig a karlóczai

met ropolia sem. Ezt t a n visít ja minden privilégium, szabály és törvényes rendelkezés.

Az L691 augusztus 20 an és 1696 márczius 4-én kibocsátott privilégiumok,

a pátriárka-választás jogának a nép részére biztosítása mellett, a pátriárkát

teszik az egyházigazgatás fejévé, a ki minden azzal járó jogot tényleg is gya-
korolt. — Az 1779 július 16-án kibocsátott Rescriptum Declaratorium Illyricum

a nép részére isméi csak a pátriárka-választás jógái biztosítja, az egyház körébe
vágó minden egyéb kormányzati teendt az egyházi közegekre bízva. — Az
1782 áprihs 5-én kibocsátott „Systema consistoriole" szerint az egyházbírás-

kodást mind els. mind másodfokon kizárólag egyháziakból álló testület gya-
korolja. — Az 1791 : XXVII. törvény megersíti az egyháznak adott privilégiu-

mokat s fönntartja egyházi, iskolai és alapítványi ügyeiknek, a fönnálló szabályok
>-vu lmében, szabad intézkedési jogát. Az itt fölsorolt privilégiumok, királyi

rendeletek és törvények alapján állott a karlóczai metropolia igazgatása 1868-ig,

mer: a rövidélet 1848-iki törvény az egyházi viszonyokon tényleg nem változ-

tatott, és így e helyütt mint tényez föl nem sorolható.

A szerb egyház autonómiájának az 1868-iki törvényben körülírt jogalapja

fölötte veszélyesnek látszott Angyelicsnek, különösen egy esetleg felekezetlen

állami kormánynyal szemben ; st attól tartott, hogy ez álláspontnak tovább-
fejlesztésével maga az egyház saját, örök alapjaiban megingattatván, a vég-
pusztulás veszélyének lesz kitéve. Az 1868-iki törvény megváltoztatására irá-

nyuló törekvése azonban sikertelen maradt.
A kongresszusi választmánynak többszöri sürgetésére, az 1886 július

18-iki legfelsbb elhatározással a kongresszust ugyanaz évi szeptember 22-én
Áuásfogiaifa Karlóczára hívták össze. E kongresszus mindenekeltt elfogadta az felségéhez

nevezése eiien. intézett febratot azzal a kéréssel, hogy az Angyelics Germánnak pátriárkává

kinevezésével megsértett szabad választási jog állíttassák vissza. —- A folyó

ügyek elintézése, az érsek-patriárka választására vonatkozó szabályrendeletnak
újból való átdolgozására és egyéb szervezési munkálatok elkészítésére egy 15

tagú bizottság megválasztása után, a kongresszust bizonytalan idre elnapolták

a nélkül, hogy az folytatólagos ülésre többé összehívták volna.

Az AngyeHcs Germán pátriárkának 1888 deczember 8-án bekövetkezett
halálával megüresedetl pátriárkái szék betöltésére, 1890. január hó 18-án, leg-

felsbb elhatározással, a kongresszust ugyanaz évi április hó 24-ére hívták össze

Karlóczára.

A kongresszus jelentékeny többsége Brankovics György, temesvári püs-

pököt választotta pátriárkának. — A kongresszusi választmány megválasztására
Brankovics
pátriárka.
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és az egész egyház autonómiai szervezetét felkaroló egységes szabályrendelet
kidolgozására 15 tagú bizottságot küldtek ki, mely uhui. a kongresszus hatá-
rozatlan idre elnapolta magát.

Brankovics pátriárkára roppant nagy feladat várt. Rendeznie és refor-

málnia kellett a szerb egyház és iskola sok elavult intézményét, s azok helyeti

új intézményeket kellett alkotnia, els sorban pedig véglegesen szerveznie a
magyarországi görögkeleti szerb egyház autonómiáját, összhangban az egyház
tanaival s a magyar állam követelményeivel. Brankovics pátriárka, 1890-ben
teljes ervel, ers akarattal, higgadt bölcseséggel és önbizalommal fogott a nagy
feladatok megvalósításához.

Az 1892., 1897. és 1902-iki szerb nemzeti egyházi kongresszusokon meg-
kísértette az autonómia szervezését. Nem az akaratán múlt, hogy ez nem sik<

rült. Nem találhatta meg azt a szellemi támaszt, melyre a/, egyházszervezet
gyökeres átalakítását czélzó terveinek keresztülvitelére föltétlen szüksége volt.

Egyszer az volt az akadály, hogy a kongresszus világi tagjai túlságosnak találták

a hierarchikus elv kidomborítását, máskor az államkormányzat elleni bizal-

matlanság érvényesült, majd meg személyi torzsalkodások és viszálykodások
állották a nagyszabású terv megvalósulásának útját. A kongresszus szervez
munkássága lehetetlenné vált még amaz oknál fogva is, mert a hierarchia nem
hagyhatta jóvá a kongresszuson csaknem kizárólagossan uralkodó radikális pár-

tiak egyházszervezési terveit, ennélkül pedig az állam jóváhagyását nem lehet itt

elérm.

Mindeme bajok kútfejének tartották, hogy az 1868-iki IX. törvény alapján^ 1868 . t5]

készült autonómia nem vált be semmiféle ü'ányban. Ez a törvény nem számolt vén5' hátrá-

azzal a helyzettel, a mit talált, hanem egész újat teremtett, a folytonosság

figyelmen kívül hagyásával. A szerb egyháznak oly jelleget adott, melylyel

ezeltt soha sem bírt és nem bír sehol a világon. Demokratikus alapokra fektette

azt. Akkor ez illett az idk keretébe. Az akkori államférfiak szintén a multak
emlékeibl merítettek, mikor az egyházi elemet kiszolgáltatták a világinak.

Akkor a népek kibékítésének emel eszméje volt a jelszó. Eltörölték az egyház
jellegét és csináltak belle népszabadságot. Most meg odajutottunk, hogy lett

belle szabadosság.

Hogy tenni kell valamit, arról a három kongresszuson mindenki meg volt

gyzdve. A demokratikus elem nem vált be egyházi igazgatási ftényeznek
s az alkotmányos korszak kongresszusait mai alkotásaikban a nép nem egyházi

gyülekezeteknek, hanem politikai testületeknek tartotta.

Ezt a balfölfogást akarták a kongresszusok megszüntetni és úgy szervezni

a kongresszust, hogy értse meg a nép, hogy küldöttei nem az általános politikai

helyzet megvitatására, hanem az egyház, iskola és alapítványok ügyeinek javí-

tására hivatvák. Ezt azonban a nép mindaddig el nem hiheti, míg az egyházat

abban a testületben képviselve nem látja. Ma ott hiába keresi azt, mert a huszonöt

papi képviselt nem az egyházi rend választja, hanem maga a nép. Ugyanaz
a választó-testület, a mely a világiakat küldi a kongresszusokba.

Ezt tartották az autonómia hibájának ; ez volt a püspöki karnak joggal

panaszolt sérelme. Helyre akarták tehát állítani az egyensúlyt és megosztani

az igazgatási hatalom gyakorlását a világi és egyházi elem között. Ez igazságos

és méltányos volt, és a helyzetbl folyó orvoslás egyetlen kiücsa. Ezek azok. a

mik a kongresszusokon az adott helyzetbl önként felmerültek. Ezek azok a

föladatok, miket a szerb egyház érdekében megvalósítani lehet és kell. Tenni

lehet, mert a kormány közege nem sért jogot, hanem visszaadja azt, a mit elvenni

alig volt joga ; és tenni kell, mert parancsol az a nyilvánvaló tény, hogy oly

erélyes, nyílt esz ember, oly ers kéz, mint a Brankovicsé, tizenhétévi patri-

árkasága alatt sem tudott fordulatot adni az ügyeknek, és az egyház autonómiai

szervezetére vonatkozó egységes szabláyrendeletet megalkotni.

Brankovics pátriárka sok megpróbáltatásnak volt kitéve ellenfelei részérl, de

tetterejét ezek sem lankasztották el. Az egyházi autonómia szervezésére vonatkozó

törekvése ugyan sikertelen maradt, de a mi rendeleti úton elintézhet volt, azt a;

kezdeményezésére a kongresszusi választmány és a püspöki zsinat megtette.
^

Az 1892-iki kongresszustól alkotott nyugdíj szabályzat a tisztviselk és

tanárok s azok özvegyei és árvái részére, valamint a világi papok özvegyeinek Nyugdíjsza-

és árváinak nyugdíjintézete már rég megvalósult s érezteti jótékony hatását.
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A püspöki /sinat a pátriárka elnöklete alatt fegyelmi szabályzatul dol

tea papBafl Bzámára, szervezte a theologiai intézetet

eminariumot, kolostori iskolai alapított alsóbbrend Bzerzeteb Kiképzésére

a kolostorokai gyökeresen ájjáí - a kolostori javak kezelésében is igen

k léptek életbe. Mindebben és még sok másban is Brankovios

pátriárka voll a kezdeményez.
Karlóczán a régi, még török idkbl származott metropolitai Bzékházal

lebontatta b helyébe olasz renaissance stíl, szép pálmai építtetett, új palotákal

emelteteti a budai és az újvidéki püspökök részére is. a szerb egyházi alapok

palotaszer épületei alkotott, a melyben a kongresszusok számára

szükséges helyiségekel is elhelyezték.

Legnagyobb alkotása azonban az elhagyott állapotban lev karlóc aí

theologiai intézetnek magas színvonalú újjászervezel \- érdeme, hogj az

intézet, szervezetével és tanerivel, bármely hasonló czélú fiskola mellett is

1

i a helyéi b a vele kapcsolatos szemináriummal kiváló eredmónynyel

szolgálja a papnevelés ügyét. Alig tizenhét óv alatl Brankovios pátriárka ötven-

öbb - hazai és külföldi egyetemeken tanult, képzett - jeles papol aevel-

i. a kikel a theologiai intézel s szeminárium tanszékein s az egyházi köz-

iias különböz ágaiban alkalmazott. Bogdánovics Lucián, a jelenlegi

pátriárka és Létirs György dr., temesvári püspök, már ezek közül kerültek ki.

\ - erl itropoliának jelenleg van mintegy 430 elemi iskolája, három
• felsbb leányiskolája, kél tanító- s kéttanítónöképz-intézete, kél fgimnáziuma,

theologiai tanintézete, szemináriuma, szerzetes növendékek számára
való szemináriuma, egy-egy konviktus tanítók és papok fiai számára, két leány-

internátusa. Ezekhez járul nn'-ii a budapesti Thököly-mtézet egyetemi hallgatók

részére.

Brankovios pátriárka, a szerb metropolia egyházi fejeként, egyszersmind

ez iskolák és nevel-intézetek legfbb védnöke voit. Az iskolai alapítványokra

való ffelügyelet is az hatáskörébe esett. S ép ezen a leginkább elhanyagolt

téren kifejtett munkássága lett leginkább maradandó hatású. Hogy a többnyire

nagyon szegény elemi iskolák helyzetén segítsen, megalapította a Szent Száváról

elnevezett iskolai alapot szülhelyén, a bácsmegyei Kölpényben, továbbá

Borovo és Dálya helységekben 100.000 korona költséggel díszes iskolaépületeket

emelt, a zombori tanítóképz-intézetnek 80.000 koronáért új székhelyet épít-

B 1Í50.000 koronára rúgó áldozattal emeltette a karlóczai szeminárium

palotáját. Sokat áldozott egyéb kulturális és tudományos intézményekre is.

jzes adományainak összege egy millió koronánál többre rúg.

Brankovios pátriárka ötven évi papi pályáján mindig híven szolgálta

a magyar állam érdekeit. Igyekezett az egyháza és az állam közötti jó viszonyt

gondosan ápolni s a szerbek és a magyarok közötti szép egyetértést megszilár-

dítani.

íme, a magyarországi görög-keleti szerb egyház viszontagságos életének

rövid történeti ismertetése.

A legközelebbi kongresszusoknak remélhetleg békülékeny szelleme, a

törvényes helyzet számbavétele, a múltban szerzett tapasztalatok kell mélta-

tása, az ellentétek higgadt megfontolása és kiegyenlítése és a szükségparancsolta

jól megfi mtoll elzékeny eljárás eredményezhetik majd, hogy a szerb nép s annak

háza körében a béke és szeretet oly régóta sajnosán nélkülözött áldásai

állán lóan meghonosuljanak, a rendezett viszonyok helyreállíttassanak a szerb

nép megnyugtató vigasztalására és tartós boldogítására.



KÖZOKTATÁSÜGY.
(PÓTLÓ KÖZLEMÉNY.)

Az egységes magyar nemzeti népnevelés megteremtése a nem állami elemi

/\ népiskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanítók já-

2 ^, randóságairól szóló 1907. évi 27. törvényczikkben öltött testet.

Habár a nem állami népiskolák jogviszonyairól alkotott 1907.

évi 27. törvényczikk életbe léptetése óta mindössze csak két év tellett el,

a vármegyei közoktatásügy 1909. évi adatainak feltárásával tanúbizonyságát

akarjuk szolgáltatni annak, hogy a közoktatásügy ez aránylag rövid id alatt is

mily örvendetes módon halad elre.

E legújabb adatok községek és városok szerint a következ oldalakon

találhatók :

Ez adatok összegezésébl látható, hogy a vármegyében, ideszámítva a

szabad királyi és törvényhatósági joggal felruházott városok adatait is, 137

kisdedóvó^és 8 állandó menház áll fenn. A kisdedóvók közül állami 17, községi

89, róm. kath. 14, gör. kel. 8, izr. 1, társulati és magán 8. A kisdedóvó-intézetek

közül 137-ben magyar és 8-ban szerb a foglalkozás nyelve.

A 444 elemi népiskola közül : állami 49, községi 53, róm. kath. 169, gör.

kath. 2, gör. kel. 73, ref. 17, ág. hitv. ev. 33, izr. 34, magán 2 és társulati 2.

Tanítási nyelv szerint : magyar 340, német 8, szerb 82, tót 10, bunyevácz 1,

bunyeváez-német 1 és kisorosz 2.

Az elemi népiskolák tanítóinak száma 1277. Ezek közül 196 az állami,

162 a községi, 542 a róm. kath., 5 a gör. kath., 178 a gör. kel. szerb, 44 a ref..

94 az ág. hitv. ev., 52 az izraelita, 2 a magán és 2 a társulati elemi népiskolában

van alkalmazva.

Van a vármegye területén egy felsbb leány-, egy fels leánynépiskola,

16 polgári leány- és 9 polgári fiúiskola. Jelleg szerint állami 7, községi 9, róm.

kath. 5, gör. kel. szerb 2, izr. 2, társulati 1 és magán 1. E tanintézetek, a két crör.

kel. polgári leányiskola kivételével, magyar tannyelvek. A fels- nép és polgári

iskolai tanítók száma 141.

A tanonczok szolgálatában áll 31 iparos és 5 kereskedelmi tanoncziskola,

valamennyi magyar tannyelv.

Van tehát a vármegyében 137 kisdedóvó, 8 állandó menházvezet, 1277

elemi, 141 fels nép- és polgári iskolai, továbbá 2 iparostanoncziskolai, összesen

tehát 1565 taner.
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VI /SZABÁLYOZÁS.

~"w *v ács-Bodrog vármegye folyamöve, mely a nagy praehistorikus tó fenekébl,
T''- I J illetve a nagy árgyjt medencze Legnagyobb két fcsatornájából,

p a Dunából és a Tiszából áll, évezredeken át táplálta árvizeivel a nagy
-*

—

* mocsarat, mely n 1«'1 folyam kíí/.íitt elterült. IC/, árvizek víztömegei a

folyamok apadtával a folyamok medreibe vonultak vissza és azokat

a kisebbszer medrekei alkották a vármegye területén, a melyeknek egy része

iákról dél felé, vagyis a természetes lejtést követve, a Dunába (Mosztonga,

Kígyós Btb.) - - másrészük nyugatról kelet felé a Tiszába lejt és megmutatják
a levonult árvizek folyásirányát.

A vármegyét nyugaton és délen övez Duna folyam rendszeres szabályo-

zása jóformán csak pár évtizede indult meg.
A múlt század nvolezvanas éveiben a középs Duna szabályozása Bács-

Bodrog vármegye határára is kiterjedt és erre közgazdasági szempontból is üdvös
hatással volt. Az általános folyamszabályozás czélja az volt, hogy a hajózási út,

minden vízállás mellett biztos legyen s az árvizek és jégzajlások veszély nélkül

vonulhassanak le. A partbiztosítások pedig részben a szabályozási vonalak rögzí-

tésére és a mederelfaj ulás megakadályozására, részben a sürgs védelmet igényl
belterületek vagy beszakadás veszélyének kitett védtöltés biztosítására szolgáltak.

Bács-Bodrog vármegyének a Duna fmedre mentén fekv határa a baracs-

kai Duna bezdáni torkolatánál kezddik és a balparton Borovó községgel szem-

ben lev alsó Ziva-foknak a Dunába való beömléséig terjed. Az egész vonal a
zombori m. kir. folyammérnöki hivatal kezelése alatt áll.

Dunai szabá- Ezen a Duna-szakaszon, Bács-Bodrog vármegye területén, a következ
lyozaai mvek. ,,,,.„, ,

° OJ
szabályozási müvek vannak :

1. Egy téli menedékhely a hajók részére, a melyet egy régente f, most
holt Duna-ágon építettek ki a baracskai Duna alsó-bezdáni torkolatánál. 1890-ben

zárta el a bélyei fberczegi uradalom a sirina-bezdáni töltéssel ezt az ágat. Tisztán

az elzárás 52,233*70 koronába került, s ez összeghez a volt közm. közi. miniszté-

rium kártalanítás fejében 10,04016 koronával járult hozzá. 1891—1897-ig,

továbbá 1899-ben és végre 1903-ban a téli kikötben összesen 186,114'84 köb-
méter földanyagot kotortak ki 201,467 korona költséggel ; a kiköt most 57 ter-

helt és 50 üres uszály, vagy pedig 31 kerekes gzös és 50 üres uszály befogadására

alkalmas. A kiköt mélységi viszonyait évrl-évre nyilvántartatják és a szükség-

hrz mérten kikotorják.

2. A baracskai kiköt-torkolat alatt a Ferencz-József kamara-zsilip közelé-

ben létesítették az ú. n. bezdáni párhúzammvet, az 1175 m hosszú dugabara-
bezdáni párhúzamm alsó kiegészít részét. Költsége mintegy 185,324 -

11 korona.

3. A bezdán-kiskszegi Dunaszakasz elfajulása folytán a Ferencz-csatorna
dunai kamara-zsilipje közelében lev Kopolya Dunaág rohamos kiképzdésnek
indult, úgy, hogy a Duna vizének jelents részét ez az ág emésztette fel. Ezért,

bár ez volt a rövidebb ág, mégis ezt az ágat kellett 1889-ben elzárni és 1896-ban

kiegészítem a zsilipre való tekintetbl. A Kopolyafok elzárásának és kiegészítésé-

nek költségei 123,48548 koronára rúgnak.
4. A Ferencz-József-zsilip és a blazsoviczai átvágás között 1902-ben három

keresztgát készült, most pedig még három keresztgát van munkában. A hat

keresztgát költsége 349,329-85 korona. E müvekkel a bezdáni oldalon lév
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folyást elzárták ; az ott lev zátony magasságban való növekedését elsegít ettél

a túlságos széles meder szkítésével a meder mélyüléséi és ezzel a hajózás köny-
nyebb lebonyolítását biztosították.

5. A bezdán-apatim Dunaszakaszon az ers kanyarulatok megszüntetésére
készültek a blazsoviczai és szigai dunai átvágások. .{/. els három km. hosszú,
.csak felével fekszik Bács-Bodrog vármegye határában és az 1898— 1899. években
készült : az elért vízúti rövidülés 2 : l-hez. Készítéséhez l63,072- 67 köbméter
földnek szárazon és 232,370*45 köbméternek kotrás által való kiemelése volt szük-
séges. Ezt a munkát 279,57193 kor. összköltséggel hajtották végre, mely ösz-
szegbl Bács-Bodrog vármegyére 139,7S50(> korona esik.

6. Aszigai átvágás nyolez km. hosszú és 1G km. Dunát vág el, tehát ennek a
rövidülési aránya szintén 2: 1. Ez az átvágás 1899— 1901-ig munkában állt. A
földmunka 1.111,384:5 köbmétert, a kotrás pedig 1.248,6499 köbmétert tesz
összes költsége 1.348, 397*08 kor. Az átvágás 8 km.-jéböl 4 km. Bácska földjén
halad át és ennek a résznek az elállítási költsége 674,198:54 korona. A két
átvágás megnyitásával a hajózási út 11 km.-el rövidült meg.

7. Az apatini Duna-szakasznak rendkívüli elfajulása, mely Apatin köz-
séget is veszélyeztette, nagy munkát rótt a vármegyére s az államra.
1889— 1897-ig az 1100 m. hosszú apatini dunai párhúzammüvet és a vele kapcso-
latos 550 m. hosszú partvéd mvet építették ki 567,005 korona 68 fillér költséggel.

E mvek a parttöréseket megszüntették s a medernek kedvez fejldését bizto-
sították. A párhuzamos müvek mögötti mélyedések beiszapolásával, azokat a
parttal összekötni sikerült.

Ezek a mvek leginkább általános folyamszabályozási szempontból, a
hajózó út. tehát a közérdek javára készültek, míg a következ partbiztosítások
inkább lokális jellegek : 1. A blazsoviczai átvágás fels torkolata feletti part-
biztosítás, mely a bezdánszigeti ármentesít társulat védtöltését 700 fm. hosszban
védi. Elkészült 1905—1906. években 75,224-86 korona költséggel. 2. 1894— 1901-ig
.és 1903-ban készült a monostorszegi dunai part biztosítás 2,350 fm. hosszban
a monostorszeg-apatini ármentesít társulat veszélyeztetett védvonalának biz-
tosítására. Kiviteli költsége 205,424-26 korona. 3. A feJs-kucskai dunai part
biztosítása szintén a monostorszeg-apatim ármentesít társulat védtöltését védi
1200 fm. hosszban. Am 1893— 1899-ig, továbbá 1900. és 1904. évben készült
86,666-83 korona költséggel. 4. Ugyancsak a monostorszeg-apatim ármentesít
társulat védvonala mentén fekszik 474 fm. hosszban az 1896—1904. és 1905-ben
összesen 53,282.02 korona költséggel megépített alsó-kucskai dunai partbizto-
sítás. 5. Apatin község belterületének megvédése czéljából készült el 1901-ben
11,67685 korona költséggel a 184 fm. hosszú part biztosítás, Apatin község bel- .,

területén. 6. Apatin község alatt a téglakemenczétl lefelé, az ú. n. mühlschwali tások.
s

fokig készült el a mühlschwali dunai partbiztosítás, melynek hossza 850 fm. A
munkálatok 1895— 1898-ig készültek, a költségek pedig 38,560-10 koronát tesz-

nek ki. 7. A kandiéi dunai partbiztosítás az apatin-szontai ármentesít társulat

védtöltésének 1372 fm. hosszban való megvédésére szolgál. Épült 1898— 1901-ig,
továbbá 1903, 1904. és 1906-ban 205.302-80 korona költséggel. 8. A gombosi
dunai partvédezet régi idben készült 330 m. hosszban ; összeomlása után
1887—1893-ig újra építették 107,61 33 korona költséggel. 9. Bács-Bodrog vár-
megye dunai határa mentén megépített partbiztosítások sorozatát bezárja a
4500 fm. hosszú bogojevoi partbiztosítás, melyet 1S93 és 1902 között építettek
ki. Am építésére, fenntartására 1902 végéig 426,187 korona 28 fillért fordítot-

tak ; az újabbi fenntartási munkálatokat 1906-ban kezdették meg és azok ma is

folyamatban vannak.
A Bács-Bodrog vármegye területén alkotott szabályozási mvek ^1— 7)

összes költségei 2.292,830-32 koronára rúgnak ; a vármegye dunamenti határán
11,960 fm. hosszban van védbiztosítás (1—9.) 1.209,938-30 korona költség árán.

úgy hogy a vármegyében vízszabályozási mvekre és part biztosításokra 1860-tól
1906 végéig 3.502,768-62 koronát fordítottak.

A Bezdáni szigetet ármentesít és belvízlecsapoló társulat megalakult az ármentesít

1883. évben. Elnökei voltak : Bosnyák János, Hegyesi Ferencz, Schwell Titusz

Ballá Ferencz, Kanizsai János. 1902 június 13-tól az 1907. évig, a midn önkor-
mányzatát visszanyerte, miniszteri biztosa ifj. Vojnits István, Bács-Bodrog vár-
megye alispánja volt. Igazgatója Molnár Ferencz.

Magyarország Vármegyéi és Varosai: Bács-Bodrog vármegye. II. -I
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\ esített terülel 2969 kat. hold, A védgátak hossza 14*6 km. A
belvízrendezési munkálatok és Bzivattyútelep-munka folyamatban, \rviz okozta

töltésszakadás nem fordulj el \i állam 50,000 korona összeggel segélyezte

ármentesítés] és belvizszabályozási beruházásait.

j-apatini ármentesitó és belvízszabályozó társi/Hatot L897-ben

tálból alakították. Miniszteri biztosa két éven 41 Karácson Gyula, Báos-

Bodrog vármegye alispánja volt. A társulal L899 ben kapta meg önkormányza-
i i( mim- Lajos, alelnökei : Aman József, Dombovics Antal, [gazgat

- vnk Antal. I'orgányi Lajos. I'.oluiss Tlu-oiil ós mostani igazgató

mérnöke < !zinkler Kálmán.
\ L897 ik évben voli a kucskai szakaszon árvízi töltésszakadás. A védeti

Eterülel 16,929 kat. hold; - a védtöltések hossza 25,765 km. A Rákvíz
társulal árterülete 2930 kat. hold. védt öltéseinek hossza I.'.iíh km.

A „Kucska"-öblözel egy összefügg különálló ármentesitó társulatot alkot. Arfej

lesztése az 1876 és L897. évi árvízszinekbl kombinált legmagasabb vízszínré

ttt, Kat. tiszta jövedelme 159.083 korona. A töltésekbe négy cs zsilip van

beépítve. 01 gátrház, öl gátrrel. A távbe lel ho sza 51 km., 11 beszél állo-

mással. A belvíz-levezet csatornák hossza i lii km. A Kucska-Rákvízsziget
érdekeltségeinek szivattyútelepén áll egy KMio mm. átmérj nyomócs, mely

másodperczenkénl 20 m. magasra looo litert tud kiemelni. A gépberendezés

58,240 korona, a kazán es gépház 42,793 korona költségbe került. A kupuszina-

monostorszegi lecsapoló érdekelt -ég isss-han épült szivattyútelepe áll egy
800 mm. átmérj nyomócsbl és körszivattyúból, mely normális 2"0 m. magas-
ságig másodperczenkinl <><><> litert emel ki. A gépberendezés költsége 22,000 kor.

Az épület és es-áteresz költsége kb. 18,000 korona volt. Most van még egy külön

szivattyútelep építés alatt.

Az ármentesítetl fterület töltésépítkezési beruházása 188,823 korona,

a gátrházakra 10,91 1 korona, telefonépítésre 0.710 korona, összesen 212,345 kor.

volt. A kucska-rákví/.i érdekeltség beruházása, töltés-építése 52,519 korona,

gátrházakra L0,36J korona, telefonra 1,653 korona. Belvízrendezésre : csatornák

építésére 27,286 korona, gép- és kazánházra 42,793 korona, gépberendezésre

59,198 korona, összesen 129,279 korona. A társulati hozzájárulás átlagban kat.

holdankint 185-5 korona.

Azapatin—szontai ármentesitó társulat 1892 február 22-én tartott közgy-
lésén mondotta ki megalakulását. Elnökei voltak : Aman József, Gráber Gyula
és a jelenlegi elnök : Krieg Béla. Alelnökei : Apatini Fernbach József, Szuppek
Béla és i jelenlegiek Thurszky János és Hesz Péter. Igazgatója: Apatini Fern-
baeh Bálint. Mérnökei Bezzeg János, Fránya Károly, Bohuss Theofil és a jelen-

legi Rujer Ferencz.

A társulat védett ártere 18,794 kat. hold és a védtöltések hossza 25-8 km.,
az ártér az 1876-ik évi árvízszínre van mszakilag kifejlesztve. A gátrök száma
<>t , a gátrházak száma öt, vízmester egy. A társulat távbeszél hossza 38 - 45 km.
Az állam a partbiztosításokhoz 26,000 koronával járult hozzá.

A belvizek levezetésére 1897-ben külön társulat alakult szonta-apatini

lecsapoló társulat czímen. Árterülete 14,317 kat. hold. Az ármentesített terület

kat. tiszta jövedelme 104,241 korona. Szivattyútelepe a gombosi vasúti állomás

felett, az ú. n. rab-telepen. Csatornáinak hossza 151 km. Tisztikara ugyanaz.
A társulat ármentesítésre 545,739 korona összeget ruházott be. Egy

kat. holdra 2904 korona beruházás esik és a kivetési átlag T96 korona.

A társulati ártereket eddig még nem osztályozták. Árvízi töltésszakadás

1892-ben fordult el.
Folyammái-- Az újvidéki magyar kir. folyammérnöki hivatal mködése a Dunának

'a Ziva-fok b?ömlésétl a Tisza-torokig terül szakaszára terjed. E szakaszon
áinentesítö társulat nincsen, csak a plávna-bukini ármentesitó érdekeltség.

Folyamszabályozási munkákat ezen a szakaszon csak a legutóbbi idben
végeztek államköltségen és pedig mederszabályozásnál partvéd müvek épí-

tésére és fenntartására, az 1891. évtl az 1907. évig, 1.847,017 korona,
sarkantyúk építésére és meder-elzárásokra 515,080 korona, átvágásokra
677,170 korona, mederszabályozásokra 3.830,030 korona, a Tisza-torok feletti

Dunameder szabályozására 1.581,883 kor., hajóállások és téli menedékhelyek
kotrására 136,628 korona, együtt 8.587.808 koronányi összeget költöttek.
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Szegedi rnagy.^ kir. folyammérnöki hímtl. A vármegye keleti határa, a
Tisza folyam legalsó szakasza, a szegedi m. kir. folyammérnöki hivatal köréhez
van beosztva. Ennek a folyamszakasznak szabályozását még a múlt században
kezdették meg pontos felvételek alapján, a melyeket az lS30és 40-es éveklx n

végeztettek. A szabályozási terveket. Vásárhelyi és Paleocapa javaslatai alapján
az 1S50 június 16-án kelt kormányrendéin állapította és indította meg.

A Tisza ez alsó 163-5 km. bosszú torkolati szakaszának vízállási és víz-
lefolyási viszonyait a Dunának vízállásai befolyásolják és kis víznél a vízszín
esess kilométerenkint csupán 19 mmt tesz ki. tehát a legkisebb esés folyam-
szakasz. Az eddig észlelt legmagasabb árvízszín 1895-ben voll -f 8-85 m. a sze-
gedi vízmérczén, a legkisebb pedig 1904-ben : — 2"01 m. A víz alatti meder-
területek 615 négyzetméteres 915 négyzetméter között a vízszínben, a széles-

ségek pedig 160 m. és 220 m. között váltakoznak. Kis víz alkalmával a Tisza
másodperczenkint 200 köbméter, míg nagy víznél 3500 köbméter vizet vezet.

Szerbkeresztúr és Martonos községek között végezték a 91. számú átvágást,™SS

muu-
melynek els eszméjét még Vásárhelyi Pál vetette fel. Ez átvágás kikotrását ták.

1903-ban kezdték meg és 1905-ben fejezték be. Az átvágás hossza 23 km. az
általa elmetszett kanyarulat pedig 6 km. hosszú.

A martonos-ókanizsai határnál végzdik a Horgos-martonosi ármentesít
társulat védtöltése, melynek kezdete a 90. számú átvágás alsó kanyarulatánál
van. A martonos-ókanizsai határnál kezddik a bácsi tiszai ármentesít társulat
ókanizsa-adorjáni öblözetvédvonala, mely az adorjáni magas partba köt be.

Adorján község belssége alatt kezddik a zentai öblözet védtöltése, mely Zenta
város alsó végéig terjed.

A 128 tiszai km. alatt kezddik a 92. számú szanádi átvágás, melynek
14S7 knies kanyarulata 8 alakú, az átvágás 519 km. hosszú. Kiásása az 1855.

évben történt, azóta mesterségesen nem bvítették, és magától fejldött ki

mai méretére. Az elvágott kanyarulatok már fel vannak iszapolva. A 125. km-nél
egy szivattyútelepet állítottak fel. A 124. km-nél volt a zentai fahíd, mely 1902
márcz. 17-én alámosás miatt leszakadt, az új híd a város belssége felett épült.

Zenta város belssége mentén mintegy 1000 m. hosszúságban a szakadó
partot állami segélylyel építik ki. A 122— 120 km. között jobb oldalon van a
Jen sziget Savoyai Jen berezeg emlékoszlopával, a folyó jobboldali ága már
fehszapolódott, úgy hogy a terület már csak névleg sziget. A 116—114 km.
között van a 93. számú botkai átvágás, 1-659 km. hosszú. Végezték 1856-ban.

A 90-es években bvítették s kam-arját mesterségesen elzárták. A 109 km-nél
jobb oldalt kezddik Ada község magánöblözeti, 6 km. hosszú védtöltése. A
108— 106 km. között van az ú. n. padéi elzátonyosodott Tiszaszakasz, mely
kis vízállásánál hajózási akadály, ezért 1902-ben k-anyagú párhuzam-müvei
szabályozták. A 102—100 km. között fekszik a 94. számú ú. n. ada-moholi átvágás,

mely 203 km. és 1855—56-ban készítették, elvágott kanyarulatát 1902-ben

zárták el. A 100—98 km. között jobboldalt kezddik a bács-tiszai ármentesít
társulat mohol-péterrévei öblözetvédtöltése. A S9—88 km. között van az éles

Tisza-kanyarulat. Péterréve felett a Csikéria magasparti nyílt csatornája tor-

kollik. A 87—81 km. között fekszik a 95 számú ú. n. aracsi átvágás, melyet

1860—63. években ástak, 3-232 km. hosszú. 1900-ban b\ ítették és az anyagot

a kanyar áttöltésére és az óbecsei öblözeti védtöltésbe való bekötésre használták

fel. A*74—72 km. között a jobbparton fekszik óbecse községe alatt a Ferencz-

csatorna új tiszai kitorkolása és innen indul ki a bács-torontáli ármentesít tár-

sulat védtöltése, mely elbb a bács—tiszai ármentesít társulat óbecse—bács-

földvári öblözeti töltése volt, most azonban a bács—torontáli ármentesít

társulathoz csatolták. Ehhez tartozik a borjasi átvágás menti, volt bácsföldvári

ármentesít társulati védtöltés is. A 70 km. alatt a védtöltésben egy l'OO m.

átmérj vascs-áteresz és egy szivattyútelep mentesít a belvizektl.A 69—67 km.
között az óbecsei sziget felett a jobb oldali Tisza-ág 1901-ben elzáratván, a

zátonyosodásra hajló viszonyok is megjavultak. A 62—56 km. között van a

96. számú ú. n. borjasi átvágás. Hossza 6-30 km., az átvágott kanyar 2306 km.

hosszú, s az 1854— 185S. években végezték el. Ezt az átvágást az 1897— 1901.

években bvítették és az átvágás menti magaslatot 500 m. szélességben -f 4

m-re leásatták. Ezzel egyidejleg a jobboldali hullámtér szélén kiépítették a

mostani védtöltést, melyet a borjasi fels és alsó mederáttöltéssel fent az akkor
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ntesít társulat, alul pedig a titeli Tisza-Duna-töltée fenntartó

társulat védtöltésébe kötöttek be. Az elvágott Tisza-kanyarulatol halastóvá
alakították át \ fels áttöltés közelében van az 1 m. átmérj nyomócsvel
ellátotl szivattyútelep, mely másodperczenkénl egj köbméter vizel emel ki.

-anyarulai íels részén van Bácsföldvár mellett a Ferencz
.11 kitorkolása. A kanyarulat mentén acsurogi magaslatoknál

kezddik a titeli Tisza Duna töltés fenntartási és belvízszabályozási társulata

nak i 1\ innen a titeli magaslatig, majd a magaslat alatt a Dunáig
terjed s a Duna mentén folytatólag az ottani öblözetet ármentesíti.

\ Kumáni sziget-menti jobboldali Tiszaágai 1901 1902-ben töltötték
.i baloldali ág szolgál. A 49 16 km. közötti Tisza-kanyart

1902-ben tisztán kotrás-munka mellett vágatták ál 0*9 km. bosszúságban.
etetlen alatta van a 97. sz., ú. n. Tarrasi 1*754 km. hosszú átvágás, kanyar-

jának hossza 6*018 km., melyei az 1860 63.években bvítettek. A 39 :i~ km.
;i van a ú. n. Z8ablyaj fels átvágás, mely 086] km. hosszú, kanyarjának

hossza pedig L*876km;az lstui 62. években építették. Az átvágás alsó torkola-

tánál a jobb parton vau a titeli Tisza- Duna társulat I. öblözeti szivattyútelepe,

melynek kél egyenl s egyenként 145 lóerej gzgépe és két 900 mm. körszi-

vattyúja van, melyek másodperczenként 2*44 köbméter víznek a kiemel
ik meg. E szivattyútelep 1898 ban épült. A .'i7 km. alatt van a zsablyai rév

es a Jegricska bara nev nyíH csatorna. A '>'< '> i km. között van a 99. számú
ii. n. zsablyai alsó átvágás, 1*225 km. hosszú, kanyarja 3*8 km. hosszú s l^ii-'f ban

ték ; L897—98-ban bvítették, kanyarját ugyanekkor eltöltötték. A 31

—

30 km. között fekszik a 10(i. száinú.ú.n.aradáczi át vágás, mely L*345km., kanyarja
pedig 7*16 km. hosszú. 1860—63-ban ásták. 1897—99-ben»bvítették ; kanyaru-
lata át van töltve és az így alkotott sziget ármentesítve.

Az ú. n. mosorini 101. számú átvágás a 26—25 km. között fekszik, hossza
I Hl km.. a kanvar hossza pedig 4003 km. 1864 ben építették. A 24—22 km.
között van a mosorini sziget, melynek jobb oldali ágát 1901-ben part magasságig
feltöltötték. A 21 km-nél a jobb parton van a titeli társulat második és harmatuk
öblözetének szivattyú-telepe. 1893-ban épült. H szivattyú-telep felett tört be
1 895-ben az árvíz. A 13—11 km. között van a zátonyos livodai Tisza-szakasz,

hol az 1899-ben épített két km. hosszú kpárhuzamm, mely a folyam medrét
2to ni. szélességre szkítette és közepén kikotorva, itt a hajózási nehézségek
egészen megszntek. A 10 km. alatt a balparton van a Béga folyó heömlé-e.

\ 6 3 km. között vannak a hármas szigetek. 1894-ben ezt a folyamszakaszt
oly módon szabályozták, hogy kotrással a széls balparti ágat képezték ki a
hajózás ezéljaira, míg a két jobbparti ágat a jobb oldalon fektetett kpár-
húzam-mvel a kisvizek útjából elzárták. A két johboldali ágat mesterséges

feliszapolás czéljából 1901-ben elzárták. A hármas szigeteknél jobb oldalt, van a
titeli 4 ik öblözetnek 1898-ban épített szivattyútelepe, mely két körszivattyúból
áll, 800 miliméter átmérj csövekkel ; ez 201 köbméter vizet tud kiemelni.

kmnél van a Tisza betorkolása a Dunába, jobbról a torkolatot szabályozó
párhuzam-mvelés a ráépített világít ó-toronynyal, mely a hajók bejáratát jelzi.

.1 Szeged-martonosi ármeittis'tlo társulat 1901 július 4-én alakult meg.
Az elnökség és a tiszviseli kar azóta a következkbl áll : Elnök gróf Szápáry
Pál. Alelnök : Ivankovits Sándor dr. Igazgató-jogtanácsos : Lázár György dr.

Fmérnök: ( feernovics Agenor. Pénztárnok : Patakv János. A társulat mentesített

területe 6887, 1110/1600 hold. A töltés hossza : 'l 3,446*3 m. Belvízszabályozás
még nincs. Töltésszakadás nem volt. A társulat már megalakulásakor a maxi-
mális megterhelésbe jutott, ennek liquidálása azonban még foganatosítva nincs.

A Horgos— martonosi ármeniesít és belvízszabályozó társulat els ízben a
cs. kir. budai helytartótanács osztályánál 1858 május 19-én 15,577 sz. a. kibo-
•csájtottintézvény alapján alakult meg ..Horgos—martonosi tiszaszabályozási,

társulat" czínxmel s tulajdonképeni mködéséi védtöltéseinek az 1863. évfolya-
mán megindított kiépítésévé] kezdette meg. Az 1863. évi május hó 16-án tartott

közgylésén alakította meg a társulat els választmányát Horgosi Kárász Ben-
jámin elnöklete alatt - ugyanekkor elhatározta, hog\r a Boros Frigyes osztály-

mérnök által, mint az V. tiszai folyamosztály képviselje által bemutatott tervezet

szerint védtöltéseit 6400 fm. hosszban kiépíti s ezzel mintegy 2400 hold (1600
négyszögöles) réti földel mentesít a Tisza elöntése ellen. Utána elnökké Kárász
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Imrektr. kamarást választották meg, jegyzvé pedig a lemondott Molnár Márton
h. -Ivett Kelemen István ügyvédet. A társulal védvonala (/..'•íjának L879-ig meg
is felelt, ekkor azonban a szokatlan magas árvizek a töltésekel áthágták, elsza-

kították s a társulat árten'-t elöntötték. Az akkori gazdasási és hitelviszonyok
nem engedték meg, hogy a társulal védmveil újra felépítse, így kénytelen
volt tevékenységét beszüntetni s árterét egyelre a közepes árvizek ellen

védeni.

1892-ben tehette meg az érdekeltség, hogy az árvédelem biztosítására

újra társulattá alakuljon. Még ez év folyamán „Horgos—martonosi ármentesít
és belvízszabályozó társulat'- név alatt meg is alakúit. Az új társulat elnöke
Horgosi Kárász István letts 1899-ben, lemondása után. Eleiemen István. Az új

társulat mentesített árterülete bevalláson alapuló 2442, 500/1600 holdat tett

ki. védvonalainak hossza pedig maradt a régi 6400 fm. Feladatai közé azonban
a belvízrendezést is felvette s azt a mai napig a követelményeknek megfelelen
el is készítette. Saját belvizeinek levezetésére összesen 10,755 fm. hosszú csa-

tornahálózatot teremtett, a mely a belvizeket egy szivornyához vezeti s a hol

azok magasabb küls vízállásnál gzszivattyúval nyomatnak ugyancsak a szi-

vornyán át a holt Tiszába. A csatornákon van 18 falazott híd, melyek közül
hétnél tiltó szerkezet van alkalmazva. Ezenkívül az ártéren kívüli magas partról

jöv belvizek gyors és akadálytalan levezetésére szolgál egy 2S30 m. hosszú
magasparti nyílt csatorna.

A társulat, tekintettel csekély kiterjedésére, fizetett tisztviselket nem
tart. az igazgatási és pénzkezelési teendket az érdekeltség egy-egy tagja látja

el díjtalanul ; a mszaki teendk ellátására esetrl-esetre fogadott fel a társulat

mérnököt, 1898-tól kezdve azonban, a midn a mszaki teendk felszaporodtak,

mszaki titkári czímmel egy mérnöki állást rendszeresített.

Eddig a legnagyobb árvíz 1895-ben volt, a mely ellen a társulat sikeresen

védekezett ugyan, de kénytelen volt végleges jelleg védtöltését az újabb szab-

ványos méretekre kiépíteni. Ugyanakkor nyilvánvaló lett, hogy a Martonos és

Mmu varkanizsa között elterül partvidék az elárasztás elleni rendszeres védelmet
többé nem nélkülözheti, mert az újabb nagy árvizek ezt a partvidéket is ellepnék

;

erre való tekintettel a 72436/1897 számú m. kir. földmívelésügyi min. rendelettel

engedélyt nyert a társulat, hogy mszaki ártérfejlesztés útján ezt a partvidéket

kötelékébe bevonhassa, viszont arra köteleztetett, hogy e partvidék s általában

az egész árterület árvízelleni biztosítására szolgáló védmveket a martonos

—

magyarkanizsai határszélig építse ki.

A végrehajtott mszaki ártérfejlesztés újabb területeket vont be, a melyek-

kel együtt, a társulat árterülete most már 6032 kat. hold, védvonalainak hossza

pedig 13 kilométer.

Idközben megalakult a szeged—martonosi ármentesít társulat, a mely
a maga védtöltéseinek kiépítésével e társulat védvonalának fels végét 37 km.
hosszúságban alvó gáttá változtatta és a tulajdonképem él védvonal hossza

9-3 km.-re redukálódott.
Ada község árterülete magánöblözetté 1883-ben alakult. Elnökei a minden-

kori községi bírák. Az ármentesített terület 600 hold. A töltés hossza 6 km.
A belvízszabályozást árkokkal végzik. Töltésszakadás nem volt. Az ármente-

sített terület legel, szántó és szl.
A Bács—towntáli ármentesít társulat 1906 július 2-án alakult a volt Bács- ^-tonmuu

földvári ármentesít társulat és a Bács—tiszai ármentesít társulathoz tartozott

Öbecse—bácsföldvári öblözet érdekeltségébl. Kezeli egyúttal az 1892. évben

alakult és az 1902-ben a Bácsföldvári ármentesít társulat keretébe olvadt Török-

becsei-Xagyrét ármentesít társulat ügyeit is. A társulat egymásután kiivetkez

elnökei : Bisitz János, Urbán Péter, Szentiványi Ivanovits Iván dr. Alelnöke :

Grósz Illés. Igazgatói : Stein-Gaszner Kálmán. Szilágyi Zsigmond, Kaszap Gyz.
Ármentesített területe 10,337 hold, 1003 négyszög öl. Töltés hossza 175

km. A társulatnak a tiszai 96-os számú átmetszés fél torkánál egy 125 lót

1-50 köbméteres munkaképesség szivattyútelepe van. A töltéstestbe két cs-

zsilip van beépítve. rháza öt van, mindannyi telefonállomással. A belvízszabá-

lyozás végre van hajtva, azonban az óbecsei öblözet csatlakozása miatt szükséges

a csatornák átépítése. Árvízokozta töltésszakadások, a normál méretekben tor-

tént kiépítkezések eltt, 1869 ; 1871 január 7 : 1871 január 10 ; 1876, 1878, 1881,
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1882. években voltak. A törökbecsei Nagyrét az 1895. évi rendkívüli nagyvíznél

áradás alá került, de az óbecsei öblözetel sikerüli megmenteni.
A vi I ármentesítés] és belvizszabályozási munkálatok köz- és

mez mára vonatkozólag felhozhatjuk, hogy a Csurog község alatti

Boronj földekel az ármentesítés! megelz L870-es években kat. holdanként
in korona örök árban vásárolták : holotl annak mai n.i]> az ármentesítés utáni

m kevi ebb évi 70 koronánál, de eléri a 100 koronái is. Meg-
jegyi betjük, bgj a kataszteri tiszta jövedéknek az ármentesítés után átlag

kai emelkedtek.
\' irmentesített 600 kat. Imid terjedelm Imit Tisza-ágon mesterséges

aeveltelepekkel berendezkedett halászati társulni alakúit, melynek I'.nxí. évi

rlege 30,636*10 korona bevétellel zárult,

óbocse- ^ óbecsi -Aracs— Péterrévei ármentesító társulat 1904 május 2-án Obecse
\ins Péterréve községek mint erkölcsi testületi érdekeltekbl alakult.

lat Elnöke: Martinovits Pál dr. Alelnöke: 1'avlovits Lyubonür ilr. Igazgatója:

Kai ap Gyz. Árterülete 3032 Imid. 1350 négyszögöl. Védmvei még kiépítés

alatl állanak, de közel a befejezéshez. Építési költség elirányzata fils.noo kor.

Töltés hossza 7' t km, belvízcsatornáinak hossza két km. Terveznék egy darab
vascsátereszt a holt Tisza-kanyarulatnál, egy rházat ugyanott és két munkás-
házai az exponáltabb helyokon. A munkásházak a gróf Csáky féle prákfalvi

vasgyárban, Aradi szabadalmazott amerikai rendszere szerint készülnek.

Haza— A Tilt li Tiszti Duita-löllts fenntartási is bdvízszabáhjnzó társulat. Alakult

f'"n'iii
'^"-' hen ; rétföldek megváltásából ered ármentesítési kötelezettségének akkor
\\i\ tett eleget, hogy a töltések felépítéseért a rét földek felét védgátépít konzor-
ezitminak adta húsz évi haszonélvezetre; Is7<> után pedig az új kiépítéséért

további tíz évre. A haszonélvezetek eddig lejártak, kivéve a niosori rétben
1431 kat. holdé, a mely 190S-ban jár le.

1876—1890 közötti idszakban semmi fejldés: II. III. s IV. öblözetek

nyitva, I. S VI. öblözet kis méret töltésekkel eltöltve; oly csekély volt a gaz-

dasági eredmény, hogy a 14 volt csajkás község, mint tulajdonos, a megváltást
sem liirt a megfizetni. Az 1890-es években sikerült az érdekeltség két csoportját

:

a tulajdoni sokat és kuii/.nii ziimiot megegyezésre bírni s a II. III. s IV. öblözetet

is. habár még mindig kisméret töltésekkel, árrnentesíteni és a II—III. (mosorini)

öblözet belvizeit is szabályozni ; ez idszakban a községek az egész megváltási
összeget (holdankint 20 frt) kifizették az államkincstárnak. 1895-ben az I. s

III. öblözet i töltésekben beállott gátszakadások miatt az árvíz 34,000 kat.

holdat elárasztott. 1895—96-ban a társulat töltéseit helyreállította ; 1898-ban
pedig 2.000,000 forint kölcsön felvételével töltéseit megfelel méretekben kiépí-

tette s összes öblözeteiben szivattyútelepekkel kapcsolatos belvízszabályozást

teremtett. A mentesített árterületet mszakilag fejlesztette, úgy hogy az most
kitesz 49,916 kat. holdat,

A 70-es és 80-as években a társulat összes mködése csakis folytonos —
csekély méretekben való — helyreállításokból állt ; a társulat csakis a 90-es

évek elején kezdett kifejldni ; de ekkor is még mindig kisméret töltései voltak
s csak az 1895-iki árvíz után tnt fel a társulat teljes kifejldésének reménye
és e kifejldés tényleg teljesült is, 1898 júniustól 1899 májusig, tehát nem
egészen egy év alatt a társulat 4 millió köbméternél több földmozgósítást telje-

sített, a mi létérdekét és gazdasági kedvez kifejldését is biztosította.

1888. évig kormánybiztos volt Nikohts Svetizláv ; fmérnök Steiner Ede
ny. kir. fmérnök. Az 1889. évben gróf Leiningen-Westerburg Ármint nevezte ki

miniszteri biztosnak a földinívelésügyi miniszter. 1901-ben a társulat önkor-
mányzati jogot nyert ; igazgató fmérnöke azóta Klopp Károly.

A társulat folyómenti töltéseinek hossza 80'5 km. melyekbl 325 km-ben
a vízoldali lejt téglával van burkolva ; egyes öblözeteit egymástól elválasztó

kereszttöltéseinek hossza pedig : 18"6 km, a töltések hat m. koronaszélességben,

1 : 3-hoz hajló lejtkkel, T50 m. nagyvíz feletti magasságokban s korona alatt

15 m. magasságig fölér 4 m. széles padkával vannak kiépítve. A társulati töl-

téseken van 16 gátrház, négy gépészi és három gátfelügyeli lakóház, mind-
egyik tiszti szobával.

A folyómenti töltésekbe beépült 1895 aug. 9-tl 1896 márczius 27-ig a
megrongált töltések helyreállítása alkalmával 1.581,483'2 köbméter földtömeg.



Vízszabályozás. 381

A végleges kiépítés alkalmával pedig 1898 június 18-tól 1899 május 4-ig 2.913,387
köbméter földtömeg. A kereszttöltésekbe 1900 június 20-tól 1900 deczember
5-ig 701.162 köbméter földtömeg. E töltésekkel ármentesítve van az I., II., III.,

IV. s VI. öblözet, melyekbl a négy els tiszamenti, a VI. dunamenti öblözet

;

az V. dunamenti öblözet ármentesít étlen. Belvizeit a társulat szabályozta : a
II—III. öblözetben 1893—94-ik, I. IV. s VI. öblözetben 1898—99. évben. Csa-
tornáinak teljes hossza 257 km. és van rajta 172 drb tölgyfából épített híd.

A csatornák kiépítése alkalmával a társulat a következ földmennyiséget emelte
ki: 1893—94-ben a II—III. öblözetben 207,322 köbmétert. 1898 június 24-tl
1899 május 29-ig az I. IV. s VI. öblözetben 1.357,2091 köbmétert. A rétközi
csatornákban 1900 és 1902-ben 81,905 köbmétert. A belvizek eltávolítására
szolgál minden öblözetben (II. s III-ikat egynek véve) egy vascs-áteresz, szi-

vattyúteleppel, és pedig : az I. öblözetben két áteresz 900 mm. átmérj csö-

vekbl ; 290 névleges lóerej, a szivattyúkkal közvetetlenül kapcsolt gépek két
kazánnal ; a II—III. öblözetben egy áteresz 1000 mm. átmérj csövekbl

;

160 lóerej, a szivattyúkkal áttétel által kapcsolt gépek két kazánnal ; a IV.
öblözetben egy 1200 mm. átmérj áteresz ; 240 névleges lóerej, a szivattyúkkal
közvetetlenül kapcsolt gépek két kazánnal ; a VI. öblözetben egy 1000 mm.
átmérj áteresz ; 160 lóerej. a szivattyúkkal közvetetlenül kaptsolt gépek
két kazánnal. Minden telepnél egy-egy gép és kazán függetlenül a másiktól
helyezhet mködésbe.

A dunamenti öblözetekben eddig mindig nagyobbmérv szivattyúzás

volt szükséges, mint a tiszamenti öblözetekben; így például az 1902. évi április,

május és június havi idszakban egy géppel történt szivattyúzás volt : az els
öblözetben 289, a II—III-ban 304, a* IV. ben 914, a Vl-ban 1199 órán át. A bel-

vízszabályozási mtárgyak kiépítése óta belvizektl ered károk még nem voltak

a mentesített területeken.

Az összes belvízszabályozás létesítése (1899) óta a rétek mezgazdaságilag
oly állapotba jutottak, hogy a titeli rétkezel bizottság a kezelése alatt álló

38,000 kat. holdért, melyet évente kétholdas parczeUákban ad ki bérbe, átlag,

holdanként és évenként 30—50 korona bért kap, holott belvízszabályozás eltt
ennek csak egy harmadát, ármentesítés nélkül pedig semmit sem kapott. A rét-

földek után az egész érdekelt vidék, a volt csajkáskerület, öt—hat év ót oly

anyagi és gazdasági föllendülésnek indult, hogy minden községben megszntek
a községi pótadók vagy legalább nagyon csekély összegre apadtak.

A vármegyének még a XIX. század elejérl való térképei a teljesen kultúra

nélküli vad, mocsaras állapotot tüntetik el. A mostanában búzakalászokat
ringató térségek e térképen még mint mocsarak vannak jelezve: „K. K. Bácser
Morast." Az 1790. évek elején a két fenkölt szellem testvér, Kiss Gábor és Kiss

József, mindkett katonatiszt, Angolországban járva, látta, mily nagy köz- és

mezgazdasági haszonnal járnak az ott épen mindenfelé javában munkába vett

hajózó csatornák, elhatározták, hogy tapasztalataikat saját hazájukban alkal-

mazni fogják. Alapos tudással készítették el a régi Ferencz-csatorna tervét.

Monostorszegtl, a Dunától indulva ki, az építend csatorna vonalát a Zombor,
Kissztapár, Szivácz, Cservenka, Kula, Verbász, Szenttamás. Túrja községek
mentén és határain keresztül Bácsföldvárnái a Tiszába torkolólag tervezték.

Ferencz császár felfogta a vállalkozás nagy közgazdasági hasznát és a két

Kiss testvérnek nemcsak pénzbeli támogatást nyújtott, hanem a munkák végre-

hajtására a katonaságot és az akkori nagyszámú politikai foglyokat is rendel-

kezésükre bocsájtotta. A mostani Ferencz-csatorna részv.-társulat irat- és térkép-

tárában rzik azokat a rajzokat, melyekrl látni, hogy a foglyok a katonaság
rizete mellett, ú. n. ,,spanische Reiter"-rel bekerített szakaszokban a csatorna

medrét ásták. Ha egy szakasznak ásásával elkészültek, a ,,spanische Reiter"

kerítést tovább vitték és a rabokat újra körülkerítették. A monda azt regéli,

hogy a foglyok között egy olasz püspök is ott szenvedte, ásó és talicska mellett,

rabságának nehéz idejét.

A gondosan rzött rajzok tanúságot tesznek arról, mily nagy gonddal,

alapossággal és tudással tervezték meg a csatornameder nagyméret szekrény-

zsilipjeit, hídjait stb. Monostorszegtl Verbászig a csatornát majdnem mindenü
a terepbe mélyítve áslak meg, Verbásztól Bácsföldvárig az ú. n. Czerna b

vízfolyási medert alakították át a csatorna czéljaira. A csatornát már akkc



méretekben terveztél! és ásták ki, bog; az ma is a nemzetközileg megállapított

tornák közé tartozik Fenékszélessége 17 méter, vízszíni Bzélee

23 25 mét< i vízmélysége pedig kél métert tesz ki, ugy bogy ebben a me
dérben mi közlekedhetnek 6000 q. súlyrakománynyal térbeli bajok.

\ (dzszinkülönbsége a Duna éa Tisza között .'>o bécsi láb, \

kereken l" méterl tett ki. E nagj vízazínkülönbséget öl szekrényzsilippel osz-

1 1 it i ;i k meg \ monoBtorszegi Duna-torkolati zailip kapui a dunai magas árvizek

behat itornába megakadályozták. Míg ;i kjssztapári, verbászi éa szent

tamási zsilipek a két folyam vízállása közötti 10 méteres különbséget osztották

mindénkor a terep esési viszonyaihoz símuh a, ígj \ erbászon a zsibp kapui

négyméteres vízszínkülönbségei tartanak Eel. A csatorna bácsföldvári zsilipje

közvetítette a bajoknak a csatornából a Tiszába éa megfordított irányú közle

kedését \ még most is müködéaben Lev zsilipek szerkezete, gondos építése,
'• alapi i falazata, bámulatot és tiszteletel ébresztenek a mai kor vízépít

... ... .... . ......
, [

mérnökeiben a Kiss testvérek iránt. A verbaszi zsilip megrongálódott alap-

zatának L909 február hónapjában volt a kijavítása, a melj alkalommal egy
_-. t kszekrény került napvilágra. A szekrénybe egy ezüst Lemez volt

,i mely érdekes emléke a csatorna és zsilip építésének és nagy dics
a Kiss testvérek évszázadokra szóló hatalmas alkotásának. Ebbe az ezüstlemezbe

latin nyelven a következ emléksorok vannak bevésve:

,ö Felsége II. Ferencz császár, gyzhetetlen római imperátor, a magyarok
apostoli királyának fvédnöksége alatt P. P. P. F. : az örökös kir. berezeg,

osztrák fherczeg Sándor Lipót, Magyarország kegyelmes nádorának védnöksége
alatt : nemes líács vármegye fispánjának Örményi Józsefnek pártfogásával a

közjói szeret frangúak, elkelk, nemesek s a haza legjobb polgáraihói egye-

sült s gróf Apponyi Antal és gróf Harrach János elnöksége alatt lev társaságnak

pénzén építették ezt a Ferencz király nevével felékesített hajózó csatornát a

kereskedelem fejlesztésére, a magyar nemzet dicsségére és üdvért' s a szerencse

óhajuknak kedvezvén, ezt a négyszegletes követ a zsilipalapjába emlékül helyez-

ték az észtehetségben és ügyességben kiváló két édes testvér, Kiss József és

Gábor, magyar nemesek, kik kitntek építészeti tudományukkal és hímevükkel
szolgálván az utókornak S ennek hálás és halhatatlan emlékezetét magliknak

kiérdemelvén, kik eme nagy jelentség mnek kezdi, kiásatásának befejezi és

felépítésének igazgatói voltak.

Verbász, 1794 június 9-én."

l-'./.t az emléktáblát, a csatorna-hálózatnak azóta történt változásait ismer-

tein irat, a csatorna-hálózat térképe és a Ferencz-csatorna-társulat múlt évi

üzleti jelentése kíséretében leólmozott dobozba zárták és a dobozt visszahelyez-

ték a zsilip alapjába, a fels fej lépcsjének aljába, szóval oda, a hol az ezüst

emléklapot találták.

itornát Monostorszegtl a Tiszába Bácsföldvárnál való kitorkolásáig 14^4

ménnek, méri föld ^ 118 km. hosszban, a Zombor szab. kir. városi területet kivéve, minde-

nütt kincstári uradalmi, a tiszai részekben pedig koronauradalmi területen ásták.

A < satorna megépítésére Kiss Gábor és József testvérek 1794-ben az engedélyt

Isbb helyen kieszközölték és erre szabadalmat nyertek. E szabadalomra

részvénytársaság alakult ..Magyar hajózási társaság" czímen. A szükséges föld-

területet részben megváltás, részben díjtalan átengedés, részben a területekért

évenként fizetend 1 forintnyi úri jog elismerése fejében szerezték meg. Az épít-

kezés 1794-tl 1801 évig terjed idközben 4 milbó forintnyi költséggel történt

és 1802-ben elkészülve, a hajózási forgalomnak átadatott.

Az építkezést eleintén a Kiss testvérek vezették, késbb ,,Oberlandes-Bau-

direktor Heppe" vezette. A vállalat eleinte igen nagy nehézségekkel és pénz-

zavarokkal küzdött. A végeredményében oly fényes sikert elért vállalkozás

már keletkezésétl fogva hathatós támogatásban részesült az ú. n. Staatsver-

waltung részérl. A legnagyobb támogatás abból állott, hogy a csatornához

szükséges uradalmi és úrbéri területeket ingyen kapták. Az akkori államkor-

mányzat a csatornái részvénytársaságnak a kincstári só, katonai és egyéb

kincstári szállítmányokra nézve az eljogot biztosította, ezeken felül pedig egy

4 ",,-os 200,000 forintos kölcsönt nyújtott. Bérbe adta neki az egész Preradovics

vagy kissztapári pusztát és egyéb kincstári területeket. Monostorszegen és Szi-

váczon felmentette a csatornát és az ahhoz tartozó épületeket a nyilvános contri-
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butio és katonai beszállásolások alól és a csatornái tisztviselkel a nemesekkel
égy rangba helyezte. Megengedte, hogy a társaság bajóin a magyar zászlói kii

hesse és hogy a csatorna els Ferencz felsége nevel viselhesse. Késbb L802
kezdve a szabadalom huszonöt évi terjedelme idejére, nemcsak a kissztapári
pusztát, hanem az összes bácsi kincstári birtokokai a társulatnak bérbe adta.
A haszonbért évenként 226,691 forintban állapították meg, mint a bérbeadási
megelz tíz évi összes jövedelem átlagai

A kir. kincstári erdkbl azonban csak a házi szükségletre megkívántató
fát kapták ingven. máskülönben a fát a „Waldtaxe" árában kelleti megfizetniök.
Kötelezték továbbá a csatorna-részvénytársaságot.hogy háborús és szúk években
a tized kétharmadát a kincstárnak be kell szolgáltatnia. A csatorna-társaság évi
jövedelme ily kedvezmények mellett mintegy 1 és egynegyed millió forintra rú-
gott, mely késbb még emelkedett, úgy hogy néhány rövid év alatt nemcsak a
csatorna építési tkéje folyt be, hanem a részvénytkét többszörösen meghaladó
osztalék is jutott a befektetknek.

A magyar helyhatóság 1841-ben felségéhez intézett felterjesztésében a
Ferencz-csatornára vonatkozó jelentésében, e nagy jövedelmezséget illetleg
a következ érdekes megjegyzést tette :

..A méltányosan gondolkodó nem fogja megirigyelni e vállalat sikereit,

ha tekintetbe veszi, hogy a vállalat eleintén igen veszélyes volt. — mert senki
sem tételezhette fel, hogy az országnak e részén ily nagy forgalom és kereskedés
létesüljön, hogy pedig az létesült és az értékemelkedést elidézte, az állam-
pénztárnak is elnyére vált. valamint a kereskedknek és termelknek is. — ez

csakis a csatorna megteremtésének köszönhet."
A huszonöt szabadalmi év leteltével a kincstári birtokok bérlete is meg- A

^etej'Je
1011

sznt, azokat a kincstár visszavette, míg a csatorna továbbra is a részvény-

társaság kezelésében maradt. Ez idtájban ajánlották fel legfelsbb helyrl a
csatornái részvénytársaságnak, tartsa meg továbbra is a csatornát és a kincstári

bérleteket is csekély haszonbér-felemelés mellett. A részvénytársaság azonban,

az újabb befektetésektol félve, nem használta föl az ajánlatot, hanem 1827.

október 17-én megtartott közgylésében elhatározta, hogy a kedvezményeket
tovább kihasználni nem kívánja, hanem, miután engedélye (szabadalma) lejárt,

a csatorna mvét, összes felszereléseivel, az idközben vásárolt földekkel, kotró-

gépekkel stb., kivéve az épületeket, a melyekért megváltást kívánt, ama szám-
talan kedvezmény és támogatás fejében, melyet az államtól élvezett, viszon-

zásul, mint liberium oblatumot, díjtalanul a trón zsámolyához leteszi, kérve a

csatornának átvételét.

A csatornát azonban a részvénytársaság, konczessziója utolsó éveiben, elha-

nyagolta, de hozzájárult még az a körülmény is, hogy a Duna Monostorszegnél

mind jobban eliszaposodott, úgy hogy a hajók csak igen csekély merületttel

vagy segédhajókkal közlekedhettek. Ezek a körülmények gondolkodóba ejtették

az államkincstárt, vájjon átvegye-e a csatornát ? Mert elreláthatólag nagy

összeg beruházásokra lesz szükség, hogy a csatorna ismét hajózható és jöve-

delmez legyen. A csatornái részvénytársaság kénytelen-kelletlen tovább kezelte

a csatornát, noha a kincstári földeket visszavették és csak a kissztapári pusztát

hagyták meg neki bérletben úrbáriális hold után fizetend 30 kr. Conv.-Münze

évi bér mellett.

Ily körülmények között felsége 1837-ben Freiherr Ferdinánd Ritter von £**£?
Mitis építési tanácsost bízta meg azzal, készítsen terveket és köll - mibe

kerülne a csatorna kijavítása és rekonstrukeziója, különösen azt tartva szem

eltt, hogy a csatornát mindig elegend vízzel lehessen ellátni. A Mitis által

kidolgozott háromféle tervezetet 1838-ban Lechner József magy. kir. országos

építészeti figazgatónak osztották ki elbírálás és véleményezés végett.

Az 1838. évi dunai árvizek a Dunának Baja és Monostorszeg közötti sza-

kaszát még elfajultabbá tették, ugy hogy a Baja alatt elvonuló Sugoviczában

már középvízállásnál sem lehetett hajózni, a baracskai Duna is mindinkább

elveszítette vízemészt képességét és a hajózást itt is már csak költséges kot i

mellett lehetett fenntartani. A kalandosi Duna pedig, a hová a csatorna Monos-

torszeg mellett kitorkolt, annyira eliszapolódott, hogy ott a sómonopólium

terhére Angolországból beszerzett „Vidra" gzkotró sem bírta többé a hajózási

vízmélységet fenntartani.
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Leohner J építési igazgató a Mitis-fóle tervek elbírálásánál figyelmen
kívül hagyta a Dunának Bajától Sárengrádig terjed folyamszabályozását, —
mert a tervek nem toltak eléggé részletesen kidolgozva. Elbírálta aosatorna
rekonstru ti bárom alternatív tervel ós ezek közül az1 a meg-
oldást ajánlja, mely a csatorna monostorszegj torkolatát a Battínával szemben
való torkolat-áthelyezéssel oldja meg.

i kini tár a csatornái továbbra is a részvénytársaság keze*
lésében bagj ta meg.

kitett ... 1829. évtl 1839 évig L5.020.50J bécsi mázsa gabona-
oem i 187 535 m kincstárisó, 10,235 m.tzér muniozió, 668,625 m. bor, 529,282

lohány, 71,837 m. gubaos, 77,079 m. olaj, 80,609 m. tzifa, 560,197 egyéb
szállítmányt

;
évi átlagban L.396,848 mázsát

Bajózási ós egyéb jövedelmekben ez id alatt összesen 2.890,686 forint

folyt be,a mibl fenntartásra 636,840 forintot, regié és kezelésre 907,874 forintot
használtak fel s évi átlagban 103,536 forint tiszta jövedelem maradt.

E forgalmi ós jövedelmezségi eredmények mellett is vonakodott a magy.
kir. kincstár a csatornát átvenni, ürügyül használva fel a részvénytársaság
amaz igényét, hogj az épületekéri megváltási követelt, holott a megváltásért
követelt összeg a csatorna tiszta jövedelmének egy évi összegéi sem tette ki.

Az átvételre vonatkozó végleges döntési megelzleg 1842-ben gróf Zichy
Ferencz azl a megbízást kapta, hogy vizsgálja meg a helyszínén a csatornái és

nyilatkozzék: érdemes-e a csatornái átvenni és továbbra is fenntartani, vagy
Iszerbb lesz azt betömetni ? Gróf Zichy a csatorna beutazásakor, Cservenkán

is felvetette a csaturna átvételérc és fenntartására vonatkozó kérdést és egy öreg
telepes sváb parasztgazdától ezt a választ kapta: „Alles was merhaba, verdank'
mer (lem Graba." Ez a nyilatkozat megérlelte a gróf elhatározását, hogy a
csatornának átvétele és további fenntartása mellett foglaljon állást. 1846-ban
tehát elhatározta a kincstár a csatorna átvételét és kija\ itását. A zombori kincs-
tári jószágigazgatóság felügyelete mellett Zomborban egy külön magy. kir.

csatornái igazgatóságot szerveztek (iertinger Adolf üzletigazgató vezetése
mellett, a mszaki kezeléssel és vezetéssel pedig 1851-ben a temesvári csász. kir.

országos építési igazgatóságot hízták meg.
\ csatorna rekonstrukezióját és fenntartási költségeit a vízépítészeti alapból

/ték. A monostorszegi torkolatot az 1850-es évek elején Bezdánba helyezték
át : s az akkor Európaszerte nevezetes korszakot alkotó Ferencz-József torko-

lati zsilipet1854—1855-ben tisztán betonból építették ki. Mohalik építészeti ffel-
ügyel vezetése mellett és a csatornát a dunai árvizektl megvéd védgátat állí-

tottak a Ferencz-József zsiliptol .Monostorszegig.

1851-tl lS61-ig terjedleg a kir. kincstár 1.282,813 forint beruházási és

433,342 forintnyi fenntartási költséget fordított a csatornára és az üzemet tete-

mesen leszállított hajózási díjak mellett házilag kezelte. 1862-tl— 1868-ig a
csatorna külön szubvenczió nélkül saját jövedelmeibl tartotta fenn magát.

Tapasztalták azonban, hogy a csatorna torkolatának Bezdánba történt

munkaiatok, áthelyezésével a hajózáshoz szükséges víz beszerzését nem biztosították, mert
a Duna kisebb vízállásai idején a csatornában nem volt elegend víz és a szállít-

mányokat több hajóra kellett eloszlatni. Ez idben tért vissza hazájába a
bajai születés Türr István olasz királyi altábornagy, a ki feladatául tzte ki

nak. hogy hazája víziútjait kiépíti. Maga is ennek a vármegyének a szü-
lötte lévén, szinte természetes, hogy elssorban a Ferencz-csatorna elhanyagolt
állapota és nagy jelentsége ragadta meg a figyelmét. Két éven át tanulmá-
nyozhatta a Ferencz-csatornát és környékét ; elször 1868-ban Sayn franczia
mérnökkel beutazta az egész Bácskát, másodszor 1869-ben Caramora olasz

mérnökkel és Klasz Márton m. kir. építészeti felügyelvel elkészíttette a ter-

veket. E közben tárgyalásokba bocsátkozott a kormánynyal a régi csatorna
átvétele s helyreállítása, Bajától Bezdáuig egy íij tápláló csatorna és Kisszta-
pártól Újvidékig egy öntöz és hajózó csatorna építése iránt. E tárgyalások alap-
ján a kormány az 1870. évi XXXIV. t.-czikkel a Ferencz-csatornát ugyanolyan
jogok és kötelezett -égek mellett, a mint az államkincstár bírta, Türr Istvánnak,
mint engedélyesnek, 7,~> évre terjed szabadalommal átadta. Az 1873. évi XVII.
t.-cz. az 1870. évi engedély módosítását és kiegészítését foglalja magában. A
törvényezikk kötelezte az engedményest, hogy 8.036,000 forintnyi alaptkével
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részvénytársulatot alakítson ; hogy a Sugoviczának a csatornára felhasználandó
részét kikotorja, hajózható tápcsatornái építsen, a Ferencz-csatornát alaposan
helyreállítsa, — azt esetleg a 96. számú borjasi tiszai átvágásig meghosszab-
bítsa és Kissztapártól—Újvidékig egy hajózható öntöz csatornaágat építsen.

A részvénytársulat idegen, leginkább angol tkepénzesek résztvétele mel-
lett (a londoni Wythesés Longridge ezég) megalakult s az építkezés csakhamar,
még 1870-ben megindult. Miután azonban ily nagy munka kivitelére az országban
vállalkozó található nem volt, idegen olasz vállalkozóknak (a milánói épít-
banknak ós ('arámiira olasz vállalkozó mérnöknek) kelleti azt kiadni.

A végrehajt ott munkálatok a következk voltak : A Sugovicza torkolati
részének 1.080,110 korona költséggel, részben szárazon, részben kotrással terv-
Bzerüleg való kiásása és Baja alatt hajó-kiköt készítése. A Sugoviczából
kiágazólag az ú. n. Pandúr-szigeti átvágás, melynek déli részén építették a nagy-
szabású, Deák Ferencz nevérl elnevezett szekrényt és tápzsilipet. A zsiliptol

folytatólag az ú. n. Szurdok vízér irányában új medert ástak Bátmonostorig,
onnan folytatólag részben a baracskai Duna-meder felhasználásával, részben új
átvágások készítésével a tápcsatornát 47 km hosszban, Bezdán mellett az ú. n.

Sebesfoknál torkolták be a régi Ferencz-csatornába egy zsilip segélyével.

A tápcsatorna mentén csupán alacsony, lóvontatási czélra alkalmas töl-

téseket építtettek, mert a nagy mohácsi szigetnek ármentesítését is czélzó védgát
megépítésének tervét a csatorna rekonstrukciójának általános tervezetébl
a kormány törülte, s annak megalkotását az érdekelt birtokosok feladatául
jelölte ki. A baja—bezdáni tápcsatorna építése 6.158,640 korona költségbe került.

A régi Ferencz-csatorna medrét és töltését, zsilipjeit és egyéb mtárgyait
Bezdántól—Bácsföldvárig 118 km. hosszban 7.592,909 korona költséggel kija-

vították s különösen a kissztapár—verbászi II. tartányban hajtottak végre
nagy költség kotrásokat és medertisztításokat. A bácsföldvári kzsilip alatt

az ideiglenes hajózási torkolati zsilipet szintén helyreállították. Megépült a
Kissztapárnál kiágazó Veprd, Bácskeresztúr, Torzsa, Úrszentiván, Kölpény,
Petrcz, Piros községek érintésével Cjvidék szab. kir. város alatt a Dunába
kitorkoló 69 km hosszú, új hajózó és öntöz csatorna-ágazat is. Keresztúr és Köl-
pénynél egy-egy, Újvidék felett egy ketts, a torkolatnál pedig szintén egy hajó-
szekrényes torkolati zsilippel. E kissztapár—újvidéki ágazat építése 12.258,339
koronába került.

Ez új csatornái ágazatnál felsége I. Ferencz József királyunk tette Kis-
sztapárott 1872 május 2-án az els ásócsapást, melynek megörökítésére Türr
István a kiágazásnál Pannónia szobrot állított fel.

A baja—bezdáni tápcsatorna megépítésével a Dunából a víz a folyamnak
három méterrel magasabb pontjából lévén kivezethet, a Ferencz-csatorna
régi és megépített új ágazatai azóta vízhiányban nem szenvednek. Az addig
posványos jelleg csatorna vize azóta friss, a hajók részére pedig a szükséges

vízmélységet állandóan biztosították, úgy hogy most már az anyahajók melll
a segédhajók eltntek és a forgalom 6000 q. teherszállítmányú hajókkal is

biztosan lebonyolítható. A tápcsatorna megépítésével tehát a Ferencz-csatorna
a jelenkori szállítás és kereskedelem igényeinek teljesen megfelel és hazánknak
els mesterséges modern vízi útja lett. A régi Ferencz-csatorna kijavítása az új

ágazatok kiépítésével összesen 27.090,000 koronába került.

A Ferencz-csatorna részvénytársulat alaptkéje 5000 drb 2000 koronás
elsbbségi kötvény, 22,670 drb 400 koronás A) bets és 20,090 drb 400 koronás
B) bets részvény, összesen 27.104,000 koronával.

Ez alaptke költségével rekonstruált és kugazított Ferencz-csatornán
azonban újabb javítást kellett végrehajtani.

Ugyanis a Tiszába való kitorkolása Bácsföldvárnál a Tisza szabályozása
miatt holt Tisza-mederbe került és miután a csatorna meghosszabbítása a 96
számú ú. n. borjasi átvágásig mszaki okokból lehetetlenné vált. az államkor-
mányzat a Ferencz-csatorna bácsföldvári torkolatának óbecsére való áthelye-

zését államköltségen elhatározta. A 8 kilométer hosszú áthelyezés a Ferenc
csatorna részvénytársulat mszaki igazgatójának. Heincz Albertnek a n
szerint és vezetésbe mellett, 1895-tl 1900-ig terjed öt év alatt. 2.516,200 kor.

költséggel elkészült. Az óbecsei torkolati ketts zsilip két egymás után elhelyez

szekrénybl áll. Záró kapui különleges függ szerkezetek, az üzem pedig
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dern villamos mozgatásra van berendezve. A zsilip lt> méteres Bzélessége és Te
méter szekrény hossza mellett kerekes gzösök atzsilipelésére is alkalmas és a
zsiliphez csatlakozó medermedenoze 100 m. fenék-szélességével a bajoknak

is téli kikött nyújt. Ez1 .1 zsilipet a Ferencz-osatorna-társulat a csatorna
teremtjének és a társulat elnökének: Türr Istvánnak 1908 május 3-án

bekövetkezett elhunyta után „Türr István-zsilip*'-nek aevezte el, bogy az 6
érdem* n és nemes emlékét tulajdon alkotásán ezzel is megörökít e.

\ Ferencz-c atorna forgalma évrl-évre emelkedik, bár az újabb korban
asi társa ágok alakultak, melyek a Ferencz-csatorna Duna Tisza

közi .ni rgalmál majdnem egészen maguknak hódították meg, s így a

csatorna most már aagyobbára csak a helyi érdekeknek szolgál. Mostani átlagos
évi forgalma mintegy 1200 üres, 2000 terhelt hajó, 500 üres és 1000 terhelt tutaj,
:; 100,000 q. teher szállítmánynyal, a mibl iparczikkek mintegy 20,000, gabona-
aemek 1.800,1 kszén 350,000, tzifa és nyers építanyagok 1.230,000 mé*
termázsát tesznek Isi.

\ Fei ticz-csatorna szállítási zónája, vagyis az a szomszédes területe,

a melynek terményei a csatornán nyernek elszállítást, a csatornától mintegy
üzennyölcz kilométerre terjed és így ;i bajai kiköt L260 négyzetkilométer, a
baja—bezdániú. ri. tápcsatorna 500 négyzet kilométer, a bezdán—óbecaeiú. n.
régi csatorna 3610 négyzetkilométer és végül a kissztapár- újvidéki csatorna-

ágazat 7lo négyzetkilométer területnek eladásra kerül terményeit szállítja el.

\ csatornán való közlekedés a téli hónapokban jég miatt ;\ ( l.-i <r 7s napig szünetel.

Hogy a Ferencz-csatorna által kifejtett nemzetgazdasági és közvagyó-
nosodási haszonról számokban kifejezett fogalmat nyerjünk, legbiztosabb ada-
tokol ügy szerezhet ünk. ha összehasonlítjuk a csatornán eg\ évben lebonyo-
lított forgalom szállítási költségeit a csatorna helyett képzelt vasúti szállítások

költségeivel.

A Bácskából elszállításra kerül gabonanemek majdnem kivétel nélkül
Budapestre kerülnek. A szállítmányok úthossza Budapestig a vasúton és ví/.i

úton majdnem egyenl lévén, az ezekért fizetett szállítási költségek összehason-
lítása biztos adatot nyújt. A csatorna vidékérl Budapestig, átlag évenként
48.665,556 tonna kilométeres forgalom bonyolítódik le. melynek díjtétele, tekin-

tetbe véve már a csatornán fizetend díjakat is. két lillérre rúg tonna kilo-

méterenként, míg a vasúti díjtétel négy fillér. Tehát évenként kerek két millió

korona szállítási költségmegtakarítást, vagyis ugyanannyi közvagyonosodást
jelent. 11a pedig még a csatornának egyéb, az ipar- és mezgazdaság hasznára
kifejteit befolyását csak szerényen még egy millió koronára beesüljük, a
Ferencz-csatorna évi közgazdasági hasznát három millió koronára tehetjük.

A Ferencz-csatorna baja—bezdáni tápcsatornáján és bezdán—óbecsei

Duna—Tisza ágán 6000 q. teherképesség, a kissztapár—újvidéki ágán pedig
3500 q. teherképesség hajók közlekedhetnek és pedig még oly alacsony víz-

állású idszakokban is, a midn a Dunán sokszor már hajózási akadályok for-

dulnak el, mert a csatorna valamennyi ágát Bajánál még kis folyam- vízállásnál

égend tápvízzel lehet ellátni.

A kissztapár—újvidéki ágazat mentén Pékla-pusztán, rszentivánnál éa

Petrcznél berendezett rizstermel telepek, mintegy 1000 kat. holdon, minségileg
elsiéin! 11 és mennyiségileg b rizstermést szolgáltatnak. A termést a Kisszta-

párott felállított rizshántoló gyárban dolgozzák fel, s e gyártmány minségileg
a külföldi legkitnbb rizszsel bátran kiállja a versenyt.

Sajnos, hogy ezt a rizstermelést, melyet az állam tart üzemben, a szom-
szédos földmívelk nem utánozzák, s csigaléptekkel halad elre a víznek öntö-

zési ezélokra való felhasználása is.
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B
ács-Bodrog vármegye az ország leggazdagabb vármegyéje a talaj term-

ereje s a talaj kedvez összetétele alapján ; és ha éghajlata szélsségekre
annyira hajlandó nem volna, valósággal kánaáni terméseket hoz-

hatna a föld. így azonban a gazda csak elkészíti a vetést, a ter-

mést gyakran a szárazság, néha meg a sok eszés teszi tönkre.

A csapadék mennyisége kevesebb a vármegyében, mint a felsvidéken,

de azért nem a csapadék elégtelensége miatt panaszkodhatunk, hanem fleg
a miatt, hogy az évi csapadék mennyisége a nyárra jut és pedig többnyire zá-

porok alakjában és tekintettel a talaj alakulására, a zápor vize gyorsan lesza ad
a mélyedésekbe, úgy hogy egy nagy zápor nem juttat annyi nedvességet a
talajba, mint egy aránylag csekélyebb mennyiség es, mely permetezve hull alá.

A talaj alakulása Bács-Bodrog vármegyében felettébb kedvez mindenféle

mezgazdasági termelésre, termképessége sok helyütt igazán a csodával hátán is.

Összetételére nézve a talaj televénydús vályog-talaj, mely átmenet a homa-
gos vályog és a fekete agyag között. Ezek foglalják el a vármegye sík területét.

A vármegye dombos-völgyes részét a Telecska nyúlványai hálózzák be.

Itt a talaj már lsz és homok vegyülékébl áll és hol a homok a túlnyomó, hol

a lsz, egyes részeken agyagosabb s tetemes vastagságú, éjszakon inkább homo-
kosabb a talaj ; az úgynevezett „Fels-Bácska" talaja mind vékonyabb réteg
s néhol futóhomokba is átmegy. Homok is van Bács-Bodrog vármegye talajában,

de ez nem olyan futóhomok, mint a melyik a Deliblati nagyterjedelm síkságon

ijeszt alakulatokat mutat. A bácskai homok áldott összetétel. Azért olyan

értékes a bácskai és kecskeméti homok s azért díszlik ott szl, gyümölcsfa
és minden mélyen gyökerez növény, mert alatta lsz van, a mely mészben,

káliban, foszforban eléggé gazdag. Ez a lsz diluviális képzdmény, s valóban

ideális kötött altalaj, a mely a vizet biztosítja a különben könnyen szárazságra

hajló homok feltalajnak.

A Duna—Tisza közének legnagyobb részén ebbl a homokból áll a felszín

s ez alkotja azt a hullámos területet, mely éjszakról, Pest vármegyébl átlépve,

folytatódik a Telecska löszétl elváltán, a Fels-Bácskától Szabadka határáig.

Szabadkától azonban átvág a homok Palicson, Ludason át Csongrád vármegyébe
is. hol azonban összetétele már nem oly kedvez, mint a Bácskában, mert ott

a homok, ha a végtelenig lemennénk is, mindenütt homok s úgyszólván a kvarc/.

mellett alig van benne értékesebb alkotórész, csillámpala, földpát, amfiból,

magnezit stb., televény pedig csak nagyon mostoha mértékben. Ellenben a bácskai

homok termképesség, illetve jövedelmezség szempontjából a fekete földet

is messze túlszárnyalja. Még egy jó tulajdonsága van e homoknak, az, hogy
a harmatképzdés nagyobb a homokon, mint a fekete talajon s így a szárazságot

jobban tri ennél. A szikes, hasznavehetetlen területek, melyeken a szíksó ki-

virágzik, nem jelentékenyek a vármegyében. Vakszík, a melyen növényzet él,

inkább van ; a legkitnbb legelk s a legjobb füvet adó kaszálók épen itt ta-

lálhatók. Kár, hogy száraz években kisül bennük a növényzet, hosszas eszések
alatt pedig elsárgul. A folyók árterein, a régi folyamágyakban vannak e szikes

területek
; a homokon a buczkasorok aljában hosszan elnyúló foltokban szintén

föllelhetk s ha nem vizenysek, minden nem mélyen gyökerez növény ked-
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vez otthonra talál rajtuk. Szl, luozerna sí bi nem fejldik rajta, csak vegetál,
míg .1 sekély - i növényzet fejldése, tengeri, répa, burgonya Btb.

nagyon kielégít.

Vizekben a vármegye nem bér a Duna és Tisza határolja s a véa
ye kebelét iti otl jelentékenj és kevésbé jelentékenj mesterséges ^agy ter-

mi is átszeli.

A vérmegye éghajlata csapadékban szegény, aszályos kivált az utóbbi
: mióta az erdségekel nagyrészt kiirtották. A völgyek alján ma

már áporok és beolvadások idején láthatók a bajdani erek nyomai.
Csupán a Dunának és a Tiszának van enyhít hatása a csapadékviszonyokra.

i: ngeteg \ íz hömpölyög le a Tiszán, Dunán, megbecsülhetetlen érték
po1 hordva a haszon nélkül hagyja el a vármegyét, öntözés, iszapolás nélkül,

baji és óriási költségei okoz a tömérdek kotrás, a mire Bzükség van.
Mezgazdasági szempontból több jelentsége van a Perencz-csatornának

tápcsatornájának, - fleg a harmadiknak, a Ferencz József-csatornának,
mely öntözési, lecsapolási és hajózási czélokra épült. Ez Pékla pusztán és Ürszent-
ivánnál nagyobbszabású, virágzó rizstelepeknek szolgál vizével. Ezenkívül rét-

öntözésre is használják s néhány mmalmot is haji. A többi vizek csak nádast,

kaszálót, legeli táplálnak. S a tavak is csak nádasaikkal, esetlegsós vizükkel
szerepelnek ; van ugyan néhány halastó is.

A gazdálkodás módja Bács-Bodrog vármegyében, általánosságban szólva,

a lehet legkülterjcsebb. mondhatni rablógazdálkodás. Búza, kukoricza : ez a f-
termény, mellékesen terme] a köznép még zabol is, mely <• szélsségekben

lag éghajlat alati igen beválik; takarmány termelésrl ;i Iílt lehet szó, hely-

lyel-közzel csinál a kisgazda egy kis herésl (luezernát), némelyik termel egy kis

répái is > ezzel a parasztgazdálkodási eljárás jellemeze e van. A nép /.nme felettébb

bátramaradi a mezgazdasági, állattenyésztési és minden termelési ágban.
Ennek oka a megbízhatatlan éghajlat, s a nép közönyös, sut csökönyös maradi-

i. Igaz, hogy vannak dicséretes kivételek, különösen a közép- és nagybir-

tokosságnál, hol a belterjes gazdálkodás, az állattenyésztés felkarolása, m-
trágyák alkalmazása, st eddig ismeretlen új termelési ágak meghonosítása

is már elismerésre méltó például szolgál, de a nép nagy zömére hatással nem
igen vannak. A kisgazdák ily nagyfokú hátramaradottságának ugyan enyhít
körülménye az is. hogy a legújabb idkig alig tördött velük valaki.

A föld termerben gazdag volt, búza után búza, azután tengeri, majd
zab s végül ismét búza termelése mellett a hetvenes évek magas búzaárai a ter-

melésl jutalmazóvá tették. Mérhetetlen közlegelk voltak, s a gazdának joga

volt bizonyos számú marhát kihajtani oda s nyáron az itt tartott jószág megélt,

télen pedig ott volt a bácskai specziális takarmány: a búzapolyva és tengeri-

szár. Ilyen körülmények között, ha takarmánytermelésrl szólni nem is lehetett.

de trágya azért volt. Mikor azonban a közlegelk feltörése, illetve felosztása

bekövetkezett, az illetményül nyert földdarab is a búzatermelésnek esett áldo-

zatul, takarmányt, a mint eddig nem termelt a gazda, ezután még kevésbé

termelt, hanem csökkentette a marhaállományt s így oda jutott, hog}^ földjét

megszaporította ugyan, de a trágyatermelést csökkentvén, be kellett állani

az átlagtermések csökkenésének is.

Földmíves- A nép gazdálkodási eljárásának javítására, a gazdasági intelhgenczia fej-

lesztésére hatni akart a vármegye némely nemesen gondolkodó férfia s Adán
1884-ben megnyílt az els földmíves-iskoía. Érdekes, hogy ennek az eszméje nem
gazdálkodó ember agyában fogamzott, hanem az akkori tanfelügyel, Czirfusz

Ferencz királyi tanácsos buzgósága teremtette meg, az akkori vezetférfiak

közremködésével, ezt a szakiskolát. Tizenöt év múlva felállította Szabadka

szab. kir. város is a második ilynem intézetet Pahcson s most már két földmí-

vesiskola van a vármegyében, de hivatásuknak csak akkor felelhetnének meg, ha

szervezeti szabályaik az élet gyakorlati követelményeiben gyökereznének, azon-

ban így most még a hozzáfzött várakozásokat alig elégíti ki egyik is. A
növendéknek évi 300 koronát kell fizetnie s a mellett a kisgazda apa nélkü-

lözi a 17—20 éves fiát két évig s tart helyette cselédet. E háromszoros áldozat

kissé sok a parasztgazdának s fiát csak akkor adja oda, hogyha abból urat

akar nevelni, melyre a földmívesiskola, szerencsétlen szervezete alapján,

akarva nem akarva, rá is szolgál s két év leteltével a végzett növendék tiszti

iskolák.
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állásra vár. És a bácskai gazda aránylag legritkábban küldi oda gyermekéi

.

idegen vármegyékbl valók lepik el, st Adára Szerbiából is került már növendék.
Visszatérve az általános gazdálkodási eljárásra, belterjes gazdálkodási

A
fej',

rendszerrel a földmível, ú. n. parasztgazdáknál alig találkozunk ; kivételek

azonban több tekintetben ú. n. sváb polgártársaink, kik szorgalmas és értel-

mes miuikájukkal, a takarmány-termesztés és az ezzel járó állattenyésztés

felkarolásával méltán követésre méltó példát nyújtanak a többi kisgazdáknak.
El kell azonban ismerni, hogy a jobb gazdasági gépek, vetgép, jó ekék, fogasok,
különféle kultivátorok. már szépen el vannak terjedve s a viszonyok nyomása,
inunkáskéz-hiány stb. még inkább ösztönz eszközül fog ez irányban szolgálni.

Belterjes gazdálkodási rendszerrel találkozunk azonban az uradalmaknál
és a müveit középbirtokos gazdáknál is, hol nemcsak a talaj okszer megmí-
velése, a termeivények sokoldalúsága és az állattenyésztés fejlettsége meglep,
hanem a gazdasági gyáripar felkarolása is, így pl. a szeszgyártás, kendergyártás,

mümalom s más, a mezgazdasággal szorosan összefügg gyártási mvelet.
A vetésforgó nagyjában és általánosságban a négyes forgó egy forgón

kívüli luczernanyomással, azaz ugar trágyázva takarmánynak, rendszerint

zabos bükköny, szi, mindig búza, kapás, rendszerint tengeri, és tavaszi, mindig
zab, ámbár árpát most már nemcsak takarmányozási czélokra termelnek, ha-

nem sörgyártás czéljaira is. E rendszertl azonban több-kevesebb eltéréssel

találkozunk oly formán, hogy a fsúly a kalászosokra, els sorban a búzára
és másodsorban a zabra van fektetve, s a kapások közül a tengeri termelésére.

A mit százados gyakorlat igazol, mert ez a kétféle termény t. i. búza és tengeri

az, a mely bírja az aszályt, a túlságos hideget, meleget és est.
A tejszövetkezetek elterjedésével azonban egészen át fog alakulni e vár-

megye kisgazdáinál is a gazdasági rendszer, mert lesz takarmányuk s ez alapon
állattenyésztésük, trágyatermelésük és ez hatalmas lépéssel viszi ket a bel-

terjesebb gazdálkodási eljárás felé.

A vármegye 1.792,609 kat. holdnyi területébl 1.320,412 hold a szántóföld, Fffld- éa Mr-

azaz az összes területnek 73 -66%-a,a mi oly óriási arány, hogy hozzá fogható

az egész országban több nincs ; egyedül Torontál vármegyében van ugyan-
ilyen óriási mennyiség szántóföld : ott az arány 7T12%. Kert van 18,803

hold, rét 231,261 hold, szl 51.732 hold, parlagon hever, tehát filloxera

által elpusztított szlföld 7738 hold. Ámbár a legel 167,74:8 hold, azért ez csak
papíron szerepel ilyen terjedelemben, mert a mai napon csak kevés helyen
használják tényleg legeltetésre, hanem eke alatt áll. Erd 84.066 hold van,

nádas IS, 890 hold, a nem term terület 92.682 holdra rúg.

A birtok-megoszlási viszonyok Bács-Bodrog vármegyében minden tekin-

tetben kedvezk, a törpe és kisbirtokok arányszáma csak kevés vármegyében
alakul oly kedvezen, mint itt ; nagy uradalom alig van egynehány, így a futaki,

kisszállási, bácstopolyai uradalom, a kalocsai érsekség és káptalan uradalmai,

továbbá a báró Rédl-féle rasztinai uradalom, báró Piret-féle kishegyesi ura-

dalom, báró Podmamczky kelebiai uradalma, gróf Széchenyi Emil vajszka-

bogyáni uradalma stb.

A kedvez birtokmegoszlásnak a következménye a földárak emelkedé-

sében nyilvánul ; egyes nagyobb uradalmat, st igen sok középbirtokot is parczel-

láztak ugyan, de ez a nép földéhségét nem csillapította le, st a rendkívüli magas
földárak még ma is nnek, a pár év óta tartó rossz termés mellett is. A föld-

árakat az óriási mérv lecsapolások is emelték a fölszabadított kitn terü-

letekkel. Hódság, Szentfülöp, Paripás, Szilberek, ililitics, Verbász, Kiskér,

Sóvé stb. határaiban eddig még eke által nem érintett óriási területek kerültek

kultúra alá s hol eddig 700—800 korona volt egy hold föld ára, ott most 1600

—

2000 korona. A csajkás-kerületben pedig, hol az eltt 200—400 kor. volt egy hold

föld értéke, ma szintén 1400—2000 kor.

Az 1900. évi népszámlálás szerint Bács-Bodrog vármegye népessége statisztikai

1.618,906 lélek volt, a keresk száma 987,997 fre rúgott. A keres lakosságból

873,292 lélek esett a mezgazdaságra és kertészetre ;
— az stermelés egyéb

ágaira pedig 114,705. A külön meg nem nevezett napszámosok száma 76,591

lélek volt, ezek is legnagyobbrészt a mezgazdasági népességhez számítandók.
A keres lakosságnak körülbelül 90 %-a esik a mezgazdasággal és kertészettel

foglalkozókra, ha a napszámosokat nem számítjuk ; a mezgazdasággal foglalkozó
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népesség átlaga a vármegyében jelentékenyen az országos átlag alatt van.

\ málló gazdasági üzemek száma 90,462

A vármegye kataszteri tiszta jövedelme 26.180,000 kor., tehál több, mini az

Horvátországé és több, mini a tizenöt erdélyi vármegyéé s mini érdekes

dolgot meg kell jegyezni, hogy a Bácskánál nagyobb Bihar vármegye kataszt.

tiszta jövedelme csak 7.500,000 kor, Magyarázata ennek a talaj kitn minségén
ki\ iil els sorban az, hogy Bácskában az erdk nagyon megfogyatkoztak s hogy
.1 varmegyéi nem uradalmak, hanem kiválólag kis és középbirtokok alkotják,

luil ., egyoldalú becslésre kevés tér nyílott.

\ ki- és középbirtokok nagyszáma az oka, hogy a munkáskézben hiánj

\ m. de még inkább okozza e hiányl az Amerikába, Németországba, Szerbiába

Szlavóniába való kivándorlás.

\ Amerikába és Németországba való kivándorlás l'-' (, l augusztus l-ón

kezddött, </. rvl.cn 2636; L905-ben 7960; L906-ban 8710; 1907-ben 11,971,

írhat rövid négy év alatt 31,277 felntl ember hagyta itt e tejjel és mézzel

folyó kanaánt. Nem a nyomor vagya munkahiány miatt történt e kivándorlás,

hanem a meggazdagodás utáni vágyból. Szlavóniába is azért megy a kisgazda,

hogy az itthon eladott 5 -10 hold föld árából ott ötször -tízszer annyi területet

vásároljon. Legtöbb a kivándorló az újvidéki és az apatini járásokból.

Az apatini postahivatalhoz érkezett Amerika hói l!>i>4-hen i'tio utalványon

34,240 kor. 28 till.. l'.io.Vhen l'l':» utalványon :!7.!H7 kor. 36 fill., 1906-ban 1009

utalványon L67.178 kor. 2] till. Sajnos, hogy a kivándorlás még ma sem sznt
meg, mert ez a haszon nem pótolja azt a kárt, hogy a kivándorlás miatt a Leg-

jobb munkaer vész el a hazára nézve.

A Németországba való kivándorlás néhány évvel ezeltt csak a sváb köz-

ségekbl történt, de most már a magyar községekbl is rohamosan mennek
s nyolez hónapi künnlét után. jelentékeny összeggel térnek vissza pihenni

az emberek, mert az azután való munkára már aUg, vagy csak túlzott bérek

mellett kaphatók.
A kivándorló községekben lakó kisebb-nagyobb hirtokosok felajánlották

ezeknek a Németországba vándorlóknak ugyanazt a bért, melyre ott szerzdve
vannak, sót még az útiköltséget is, csakhogy maradjanak itthon, de hallani sem
akarnak az itthon maradásról. Ennek oka az, hogy itthon a kereset elköltésére

sokszorosan több mód és alkalom kínálkozik. A kocsmai hsködés, az ivás,

a kártya, a divat mind pénzköltésre csábít idehaza ;
— míg odakünn az erköl-

cseiknek szigorúbb ellenrzése, a kocsmázás csekélyebb szokása és alkalma
s azután ott künn a szigorú igazságszolgáltatás, és a törvények vaspálczával

való végrehajtása kevesebb alkalmat enged nekik a költekezésre, s így nagyobb
a megtakarítási kényszer. Talán ez a fok, hogy nem akarnak itthon maradni.

A munkáshiány ilyeténképen nagyon érezhet volt az utolsó évtizedben
;

hozzájárult ehhez a szocziáldemokraták bújtogatása, mely különösen akkor

öltött nagyobb méreteket, mikor egy kissé jobb termés mutatkozott s az ara-

tókat a szerzdéses kötelezettségük megszegésére csábította s a legtöbbször

sikerült is a félrevezetett népet odavinni, hogy letévén a kaszát : a gazdát kényszer-

helyzet elé állítva. — nagyobb bér megadására kényszerítette. Ámde mint

minden rossznak van valami jó oldala — ennek a féktelen bújtogatásnak is az

lett a következménye, hogy a következ években száz. és száz arató és kaszáló-

gép került a vármegyébe. A felbúj togatott aratók ily módon kisebb mértékben

lettek szükségesek s a népbolondító kfaragó- és bádogos-legények felbújtoga-

tására azután száz és száz család maradt kenyér nélkül. A lókapák és egyéb

kultivátorok is nagy mértékben elszaporodtak a vármegyében, kétségkívül

els sorban azért, hogy a gazdák magukat a munkások zsarolása és kiszipolyo-

zása ellen biztosítsák.

Jelentékenyebb eseményt azonban a fentieken kívül a szocziálista vezérek

bújtogatása nem okozott. A cselédség azonban — mely szintén a félrevezetett

népség közé tartozott — még forrong s az egész ügy hasonló a hamu alatt lap-

pangó parázshoz. El is vannak készülve a gazdák, hogy egy-egy jó termés esetén

megismétldnek a múlt eseményei, de semmiesetre sem oly vehemens módon,

mint a múltban, mert a munkások józan része belátta azt, hogy az beugrasz-

tásuk és félrevezetésük nyomán, ha pillanatnyi elny származott is. a reakezió

annál nagyobb volt s annak hatása nyomor- és szenvedésben nyilvánult.
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Fernbach Károly kastélya Baba-pusztán.

Legifj. Szemz István úrilaka kerényi birtokán.
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Dungyerszky György lakóháza Bácson, a ménes egy részével.

Részlei a futaki uradalom Ottó-majorjából.
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A vármegyei gazdasági egyesüld tevékenységéi még fokozza az a körül-
mény is, hogy a Délmagyarországi Föklm iveink egyesülete 10 fiókot alakított

a vármegye hazafias németajkú községeiben, azzal a különbséggel, hogy míg
az egyesület Bácsmegyén kívüh fiókjaiban és központjában a lúvatalos és tár-

gyalási nyelvül a német nyelvet alkalmazza, addig a Bácska német községeiben
a magyar nyelven való érintkezés az uralkodó.

A vármegye terményei között a búza foglalja el a fhelyet, st mond-
hatnók, hogy a gazdag bácskai földnek egyik legbiztosabb, legjövedelmezbb
fcerméke ez a világhír, aczélos, síkérben gazdag magyar búza. Az egyéb kalá-
szosokkal együtt Bács-Bodrog vármegye az els helyen áll a kenyértermel
vármegyék között.

A kalászos termények második leginkább felkarolt és legbiztosabb növénye
a zab, melyet a közönségesen dívó eljárás szerint a búza után vet a kisgazda,
mert az els termény a tengeri, utána következik a búza és ez után a zab. És ez
az áldott bácskai föld 20—25 mm.-val jutalmazza ezt a rablógazdálkodást !

Rozsot jelentékenyebb mértékben nem termelnek. Legfeljebb a házi szük-
ségletre és arra a czélra, hogy a korai zöldtakarrnánvnak való rozs-vetmagból
ki ne pusztuljon a gazda. A homokterületeken azonban inkább elfordul a rozs-

vetés, bár ott is csökkenben, mert a homok fterméke, a szl, legújabban
kiszorít onnan mindent.

Tekintélyes helyet foglal el a termelésben az árpa is, st jelentség tekin-

tetében az árpatermelés emelkedik, különösen azóta, mióta a sörgyártás a vár-

megye területén lendületnek indult. Okszer árpatermelésrl természetesen

csak a mvelt gazdáknál lehet beszélni, hol a vetforgóban megfelel hely is van
annak biztosítva, csak így lehetvén megérteni, hogy virágzó sörgyárak állhatnak

fönn Dunacsében, Zomborban, Kulán, óbecsén, Baján és Újvidéken.

Kapás növények közül fképen és elssorban a tengeri-termelés említend
meg, mely a vármegye minden pontján kitnen sikerül. Az alföldi szeszélyes

idjárást csak ez a két fnövény : tengeri és búza viseli el úgy, hogy százados gya-
korlat bizonyítja, miként minden más növény többé-kevésbé elpusztult már
akkor, mikor a tengeri és búza még mindig jutalmazó eredményt mutatott föl.

Hogy Bács-Bodrog vármegye tengeri-termelése milyen jelentség s müy óriási

fontosságot kell annak tulajdonítani, elég, ha idézzük a statisztika ide vonatkozó
adatait, mely szerit Bács-Bodrog vármegyében annyi tengerit termelnek,

hogy az Magyar- és Horvátországok összes termelésének egytized részét képviseli.

A tengeri-termelésnek egyik legelsrangú apostola Hermann Ferencz,

bács-tóvárosi birtokos, a ki saját külön gazdálkodási rendszerével és a tengeri

termelésének a megszokott bácskai eljárástól eltérleg történ keresztülvitelével

azt érte el, hogy kataszt. holdanként 30 mm. szemes tengeritermést nyer.

jBiín/OTií/a-terrnelésrl nagyban beszélni a Bácskában alig lehet, házi szük-

ségletre, takarmányozási czélokra mívelik leginkább, csak néhány éve, hogy
Futakon korai burgonyát export-czélokra termelnek, a mely Németországban
talál piaezot. Szeszgyártási czélokra csak legújabban kezdik a vármegye homo-
kosabb vidékein elállítani.

Káposztát nagyban Futak és vidéke élelmes kisgazdái termelnek s e tekin-

tetben a futaki gazdakör káposzta-feldolgozó osztálya s az újvidéki konzerv-

gyár vásárolják össze a vidék káposzta, paradicsom s egyéb zöldségféléit.

A dtVmí/e-termelés is kezd lendületnek indulni, különösen azóta, mióta a vár-

megyei gazdasági egyesület nemes dinnyemagvak kiosztásával és az értékesítés

irányításával a kistermelknek segélyére siet.

A iomtó-termelés is fontosabb termelési ág a vármeg3'ében. Körülbelül 800

holdon felüli területével az ország 1772 holdnyi területének 46-1 %-át teszi ki.

S ha 1907 végén az ország össztermelése kb. 9200 mm. volt, a Bácskának 600

kgrmos holdankénti átlagtermésével (4902 mm.) az ország termésének felénél

valamivel több kontingensét szolgáltatta. 1907 végén 46 községben és uradalom-

ban S17 kat. holdon termelték. A termelésre az útmutatást a futaki uradalom
adta meg, hol már száz éve hogy a komlót termelik.

Termelése a Bácskában rendkívül sikerült, az 1907. évi hivatalos adatok

szerint a bácskai komló átlagos termése kat. holdanként 600 kg volt, a Király-

hágón túl 360, a Dunántúl 385, Tisza balparton 450, Felvidéken 359, Horvát-

vonországban 385 kgm ; a magyar birodalom termelési átlaga így 534 kg

Magyarország Vármegyei és Városai: Bács-Bodrog vármegye. H. 22
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\olt. tehél . téren is rezet, Mint érdekes dolgot fel kell jegyezni,

bgj .1 bácskai komlói iobb áron raló értékesítésre kiküldték Saázba, \nu
bergb Lrakat kaptak, mintha itthon értékesítik s míg a külföldiek b(

:omlópiaczra s kiviszik a bazai komlói Saaz-ba, Wien be,

Londonba is, addig ;i hazai sörgyárosok Saaz ból és Nürnbergbl
Bikel l i. évi átlagos értékesítési ár roll métermázsánkénl

[i a kiváló minségéri sokszor 100 koronánál is többel értek el

.1 Bácskának egyik nagyon érdekes különlegessége \

telepek Bácakei
I i községek között a „Ferencz József-csatorna"

mentén terülnek el. .1 kincstári telep, mely a csatorna baloldalán fekszik, még a

nyol évek elején, mini kísérleti telep keletkezett, báró Kemény minisz-
Bodola Lajos mszaki igazgató vezetése alatt; mostani kiterjedése

100 kat. bold s ennyire és a virágzás ilj magas Fokára Birnbaum Jakab és tá

bérlk fejlesztették. A másik kél ilyen nagyszabású telep a Ferencz József-
csatorna jobboldalán terül el, az egyik özv. Krigner < rj örgj né i ulajdona s 270 kai

.

boldból áll, a másik Machmer Fülöpé s terjedelme LOhold. Az elbbi 1892-ben,
utóbbi 1896 ban keletkezeti a kultúrmérnöki intézmény segítségül hívása mellett.

Zlinszky Elek mszaki tanácsos tervei szerinl és közegei közremködésével.
atözési módszer az árasztó, a telepek belterületén duzzasztó mvekkel.

Az öntözés, mivel a Ferencz József-csatorna vízszíne az öntözend területekel
•i -11 uralja - szabadon, tehál ermvek nélkül történik ;

- vízdíjat a víz-
használatért a Ferenc/. József-Csatorna ! .1 i-nlat nak nem zetnek, mivel a birtok-

részekel a berendezés kötelezettsége mellett, illetleg ellenében, vízim • I
i

1 vásárolták meg a kincstárt ól. A kincstári telep leesapolási rendszere a

..Keresztúr—verbászj Lecsapoló Társulat" érdekeltségébe tartozik, míg a Krigner
és Machmer telep a „Jegricska Fels Lecsapoló Társulatok" érdekeltségébe van
utalva. A rízstelepek ezeknek a Lecsapoló társulatoknak magasabb évi járulékot

fizetnek, mint a többi, ugyanabba a társulatba tartozók.

A termelt magyar rí/s a ..i larolin melón" fajtához tartozik s hosszas tapasz-

talai alapján, a mi talaj- és éghajlati viszonyaink között, ez a fajta bizonyull

legmegfelelbbnek a termelésre. A termelési eljárás ismertetése e sorokon kívül

es lévén, csak annyit kell megjegyeznünk, hogy a rizs forgóikba van beosztva,
a rizs után kendert, gabonát, takarmányt s más keresk. növényt is termelnek.

A nyers rizst szövetkezeti úton. saját malmokban dolgozzák fel s a, .Rizs-

termelök Szövetkezete" (Budapest, Thonet-udvar) értékesíti. A magyar rizs

sokkal jobb. táplálóbb, fehérnyében gazdagabb, mint az olasz vagy bármely
más termelés rizs.

A Bácskának másik nagyfontosságú speczialitása a fceníier-termelés, mely
közel 4000 kat. holdat foglal el s normális termés esetén a 100.000 métermázsál
meghaladja a nyers kender. E mennyiségnek mintegy kétharmadát a kikészít

óv métermázsánként 4

—

i}-> koronányi árban váltják be. míg egyhar-

madát, közvetetlenül a termelk dolgozzák fel. A kendertermeléssel leginkább a

következ községek foglalkoznak : Szépliget, Szilbács, Dunacséb, Pinczéd. Pa-
ripás. Bácsújfalu, Bácstóváros, Szilberek, Veprd, Doroszló, Militics, Bács-

itiván, Apatin. Szentfülöp. Bácsordas. IVtröc/ és Palánka. A feldolgozott

kender világkereskedelmi árú s az egész világon kiváló keresletnek örvend.

A ezukorrépa termelésével évekkel ezeltt tett kísérletek arra az eredményre
vezettek, hogy a gazdag bácskai talajban sokkal tekintélyesebb czukortartahm'i

répa termelhet, mint azt eleinte az emberek gondolták volna. Az eszéki, mez-
hegyesi, hatvani és más ezukorgyárak ösztönözik is a gazdákat e termelés

felkarolására, de a munkáskéz hiánya miatt vállalkozni erre senki sem akar,

mivel a gazda ki van téve a félrevezetett munkások határt nem ismer követe-

léseinek. De másrészt be kell azt is vallani, hogy a magyar mezgazdasági munkás
ilyen érzékenyebb termény mívelésére nem is alkalmas. Ez a foka a ezukorrépa-

termelés mellzésének.
Takarmánynemek közül a luezerna (melyet itt tévesen herének neveznek)

van legjobban elterjedve, minthogy a vármegye talaja kiválóan kedvez a mélyen
gyökerez luezerna mívelésére. A humusban gazdag, sok helyt öles, st még ennél

is mélyebb fekete altalajrétegben rendkívül buján tenyészik. Ha csak kissé ked-

vez az idjárás, a 4—6-szori kaszálás nem ritkaság. Mély gyökérzetével a kell
nedvességet biztosítván magának, a gyakori szárazságot egyetlen takarmány-
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növény sem túri ilyen jól, mint a luczerna ; épen ezért 76,597 holdnyi területen
folyik a termelése.

A lóhere termelése jelentéktelen, mindamellett a Tisza árterében s egyéb i

lapályos helyeken szívesen vetik búzával, h kez évben az els gyapját
takarmánynak, a másodikat magnak hagyhassák meg; így igen szépen hono-
rálja a gazda fáradozását.

A takarmányrépái különösen azóta karolták fel a kisgazdák, mióta a tej- tm,

szövetkezetek elterjedése akkora lendületet vett. minrl elzleg álmodni sem
mertek, mert hisz a magyar paraszt a takarmány-termeléstl irtózik.

Jól sikerül még a vármegye minden pontján a zabos bükköny termi
is. A mohar, köles, sürtengeri. (csalamádé) nélkülözhetetlen takarmányok.

Az állattenyésztés Bács-Bodrog vármegyében meglehetsen elhanyagolt Állati

állapotban volt. egészen a legújabb idkig, nem tekintve egyes nagybirtokosok és
,és-

néhány középbirtokos tenyésztését. A tenyésztés ftényezje a nép, annak pedig
a múltben fogalma sem volt az okszer állattenyésztésrl s a takarmányterme-
lésrl, most azonban, miután a közlegelk feltörettek, a nyomorúság kényszeríti

a kisgazdát, hogy takarmányt is termeljen s ezt a takarmányt lehetleg hasz-

nosan értékesítse s itt segít a népnek az állam, a lótenyésztés terén, az állami Lótei

ménekkel. A kincstári fedez-mének felkeltették a közönség figyelmét és érdek-
ldését az okszer lótenyésztés iránt és noha a mének megválasztása és beosztása
nem mindig felelt meg a meglev kaneza-anyagnak, mégis az állami fedez-mének
adták a lendületet a czéltudatos lótenyésztéshez. Xem csekély akadálya a vár-

megyei lótenyésztésnek, hogy igen érezhet az olyan legelk hiánya, a hol a
fiatal állat nemcsak megfelel táplálékot talál, hanem elegend területet is. hogy
magát kifuthassa, s izmait fejleszthesse. E kérdéssel már sokszor foglalkoztak,

de még mindig eredmény nélkül s a mai változó gazdasági viszonyok mellett a

kilátások meglehetsen kedveztlenek.
Xem így áll a dolog a nagy- és középbirtokosok lótenyésztését illetleg;

itt még ma is nagy területek állanak rendelkezésre, s a lóállomány méltó arra.

hogy Bácskának els helyet vívjon ki a lótenyésztés terén.

A mi a lófajtákat illeti, az angol vér lett a gyztes, a mennyiben mind teli-

vérben, mind félvérben, kevés kivétellel, ezt a fajtát tenyésztik. A Furiso, Xonius
és i angol félvér az állományban az els helyet foglalja el. Ama tenyésztési

kísérletekrl, a melyekben a legkülönfélébb fajtákat összekeverik, itt termé-
szetesen szó sem lehet, meg kell azonban említeni, hogy a hidegvér ló tenyész-

tésére nem egy helyen komoly kísérlet folyik, sot a gazdasági viszonyok ersen
késztetik a gazdákat az ökör munkájának mellzésére s ennek helyét a hidegebb
vér félvérek foglalják el.

A vármegye nevezetesebb ménesei közül els helyen említend a kisszállást

uradalom ménese, melyet báró Orczy Lrincz 1S00 táján arabs vér kanczákkal
alapított. A ménes számára 2100 kat. hold terület van fenntartva, az anyakan-
czákat a gazdasági fogatokban használják. Az uradalom jelenlegi lóállománya

igás és tisztiló 105, ménesbeli csikó 85, összesen 190 darab, csikók csakis az igás

kanczák után neveltetnek. Az Orczy-féle híres ménes utódai Shagya, Bürger,

Nonius állami bérménekkel, majd Pierrot nev telivér, utóbb Ostréger bér-

ménnel fedeztettek s ezek eredményezték a jelenlegi nagytest és ers csonto-

zatú lovakat. A csikókat részben a létszám pótlására használják, nagyobb része

3% éves korban teljesen idomíttatlanul kerül eladásra. Az ezekért darabonként

elért átlagár 7—800 kor., idomított 5—6 éves kocsilovak azonban páronként

2000, 3000, 4000, st 4800 koronáért is keltek már el.

Gróf Chotek Rezs pusztairmovai ménesét gr. Brunszwick József alapította

1806-ban Pusztaalpáron, a vidéken összevásárolt kanczákból.

1830-ig Xoniusok fedeztek, 1845-ben angol telivér került a ménesbe s azóta

ez a vér szerepel a jelleg fent artójaként. A kanczaállományban a pejszín az ural-

kodó, középnagyságú angol félvér-jelleg mellett. Megjegyzend, hogy angol

telivér-kanczák is szerepelnek a tenyésztésben, st 10—15 kanczát 1895-tól

1900-ig Cupid amerikai üget mén is fedezett. Az anyakanczák rendes létszáma

60—70 között váltakozik. A ménes igen jó és ers gazdasági, hámos és hátas-

lovakat szolgáltat. A ménes legel-területe 95 kat. hold.

Vojnits Simonnak, a hírneves szarvasmarha-tenyésztnek zobnaticzai

ménese már 1779-ben szerepelt, s a tulajdonosnak akkor él dédapja arabs jelleg
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szilaj ménesével már akkoriban magára vonta kortársai figyelmét. 1863 75-ig :i

ozinderi fajtájú mén szerepeli a törzs átalakításában, azóta Oakball angol félvér,

BHirio Vihar a isméi Kisbéröcsose voltak a ménestörzs fenn

tartói és javítói. Az anyakanczák Létszáma 15 50 körül mozog s az egész I"

állománj L00 120 darab szokott Lenni. Az anyakanozák nagyobb része hever,
i" L2 darab, pedig, a szelídebbek közül, gazdasági igáé fogatokban jár. A ménes
j hírnévéi Vojnits Simon törhetlen energiájával a kiváló gazdái tehetsi

maga emelte arra a fokra, a melyen ma áll. Az ország elsrend Lóanyaga a zob

natíi bi kerül K
i Tenyésztési ozél aemes bátas ós bámos Lovak el

állítása. A Lovakat rendszerinl az istállóból viszik el, a selejtesebbek 800—1000
koi ii. .a kelnek el.

Van még több kisebb-nagyobb jelentség ménes a vármegyében, p. o.

E&édl Lajos rasztinai ménese, báró líédl Béla kelebiai ménese, a Dun
gyerszky család, a Fernbach család, a Lelbaoh család ménese, Törley Gyula
zobnaticzai ménese, a Siskovits Tamás féle ménes báró Vojnits [stván birtokában

-
i Vojnits családé, mind katonai ób gazdasági czélokm való tenyésztéssel.

Lóállomány a vármegyében: mén, kancza, heréli és csikó együttvéve, az

1908. évi álatok alapján, 1 17,303 drb.

Bogy a Lótenyésztés Bácskában il\ magas fokon áll, az az uradalmak ée

középbirtokosok jó példájának b áldozatkészségének köszönhet, kik a kisgazdák

Lóten • értékes ménjeikel hozzáférhetkké tették, azonkívül a bajai

állami méntelep-osztály lOOS-ban 54 községben tartott lenn fedeztetés] állomást.

itt fedezett 9 angol telivér, 75 angol fajta, 37 Nonius, 17 (odrán mén. Ezeken
kívül engedélyezetl magánmének is vannak használatban.

A lótenyésztés legjobban díszlik a kulai és óbecsei járásokban. A külföldi

kivitel leginkább e két járáshói történik és pedig nagyobbrészt hint ó-lovakat

exportálnak, de azért a katonai lovak szükséglete is jelentékeny fedezetei nyel

a vármegye területén.

A palánkai járás Dunabökény községében az államkincstár „méncsikó
aevel"-telepet tan fönn, melyben körülbelül 300 darab méncsikót nevelnek;

ezeket minden évben osztályozzák, az alkalmasokat szétosztják az állami mén-
telepekre, az alkalmatlanokat az osztályozás titán kiherélt étik. Ez utóbbiakat

r\ aknák viszik a katonasághoz, az erre alkalmatlanokat pedig eladják.

Mint lótenyésztk, általánosságban els helyen állanak a németek s velk
egy színvonalon a magyarok, azután következnek a szerbek és végül a bunye-
váczok. Utóbbiak között azonban igen tekintélyes számban vannak nagyon
értelmes Lótenyésztk is s míg a német gazdák a nehezebb lovak tenyésztésére

kéznek, addig a többiek a könnyebbfajta lovak felé hajlanak.

Ismételten hangsúlyozni kell azonhan. hogy a csikó-kifutók, ú. n. esikó-

kertek hiányán kívül, felettébb rossz tulaj lonságuk a lónevel gazdáknak az,

hogy bzös, szk és egészségtelen istállókban nevelik a lovat, szóval, igen sok
helyen a lónevelésnek a rossz istállózás az egyik kerékkötje.

A lóten3Tésztés rnai helyzete tehát Bácskában eléggé magas színvonalú

;

de meg kell említeni a valódi okot, mely ezt elidézi. A vagyonos osztálynak
úgyszólván fényzése a lótenyésztés, a mely ma nem jövedelmi forrás a vár-

megyében. Nem is lehet az, mikor az állam a remondákért csak 600—700 koronát
fizet. Hiszen ezzel a takarmány ára sem térül vissza a gazdának, hát még a kocz-

kázat. a befektetett tke. A vagyonos kisgazda, a középbirtokos azért tenyészti

a lovat, mert az neki örömet, élvezetet okoz, de jövedelmet utána nem lát.

Szarvas A szarvasmarha-tenyésztés a vármegyében elég jelentékeny, bár a köz-

legelöket felosztották s ámbár a takarmánytermelés iránt a bácskai kisgazdák,
különösen a fehér marhát illetleg, meglehetsen érzéketlenek. Az 1908. évi

összeírás szerint magyar erdélyi fajta bika, tehén, üsz volt a vármegye! kii

112,550 fiarab
;
pirostarka bika, tehén, üsz 54.137 darab ; egyéb tarka marha

volt 25.728, ökör és bivaly 3642, összesen 194.057.

A déli Bácskában, az ú. n. Sajkás-kerületben, a hol még vannak fel nem
törhet rétek, legelk, magyarfajta fehér marhát tenyésztenek, de ott, hol a búza,
szabna, polyva, tengeriszár az egyetlen takarmánya a gazdának, mert közle-

gelit feltörték — ott bizony a szarvasmarha-tenyésztés siralmas lábon áll.

A magyar erdélyi szarvasmarha tipikus alakjában, jólgondozottságáhan

és az okszer tenyésztés legértékeseb formáiban Vojnits Simon hírneves zobna-
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ticzai gulyájában látható. Az 1870-es évektl kezdve, az ország állattenyészti

valóságos elragadtatással beszéltek a kiválóan fejlett tenyészetrl, szokatlan
nagyszámú s általában remek állatjairól. Egyik szarvasmarha-kiállításról úgy,
mint a másikról, folyton a Vojnits Simon remek marhái nyerték el a díjakat.

A gúlyabeli állomány rendszerint 180—200 darab, ebbl 60 darab anyaállat.

a legtökéletesebb példányai a magyar tehénnek, 15—20 darab bika, a többi

fiatal és növendék-állat. A bikák után a kereslet igen nagy; a legelkelbb ura-

dalmak, a herczegprímás, herczeg Schaumburg-Lippe, gróf Wenkheim Frigyes,

Szabadka és más vármegyei községek, városok, innen szerzik be szükséglete kel

.

Megemlítendk még a vármegyében lev nevezetesebb magyar gulyák
közül a kisszállási uradalom, a báró Rédl-féle rasztinai uradalom, Törley Gyula
zobnaticzai és a kalocsai érseki uradalom gulyái; sajnos, a nyugati marha tenyész-

tésére mindinkább eltérbe lépnek a gazdasági körülmények, mik alatt mindig
az istállózást értjük, a mit a közlegelk eke alá vétele idéz el. A Bácska állat-

tenyésztését ersen befolyásolja az idjárás is. Az évek óta tartó szárazság

ezen a külömben is aszályos Alföldön felettébb megnehezíti a takarmány-ter-

melést ; különösen a két utóbbi száraz év érzékeny nyomokat hagyott maga után,

mert a legelk kisültek, a takarmány elszáradt s az állatok nem fejldtek.

A nyugati marhákat fleg azóta tenyésztik fokozattabb mértékben,

mióta a tejszövetkezetek oly szép lendületnek indultak a vármegyében, hogy
Szabadkán vajtermelési központot kellett alapítani, a mely a vajat nagy tö-

megben s egyöntet minségben szállítja külföldre.

De kényszerítve is volt az értelmes és számítani tudó kisgazda a pirostarka,

bonyhádi marha beszerzésére azért is, mert a közlegelk felosztása következtében

ma már csakis istállón lehet nevelni az állatokat ezek pedig az istállózást

gyorsabb fejldésükkel és nagyobb tömeg hústermelésükkel sokkal jobban
meghálálják, mint a fehér marha. A nyugati marha térhódítását eléggé illusztrálja

a szabadkai vaj termelési központ következ kimutatása :

Tejszín-szállító volt 1908 folyamán 33, melybl szövetkezet 27, magán-
vállalkozó pedig 6. Vajat szállított a központba 10 szövetkezet s 15 magán-vál-
lalkozó. Beszállítottak tejszínt 354,166 kilót, melybl 145,638 kg vaj lett,

Vajszállító szövetkezet beküldött 95,177 kg. vajat, összes vajtermelése volt

tehát a szabadicai központnak 240,815 kg. Emez óriási vajtömegnek az elállí-

tásához szükséges volt 5.779,500 liter tej, s ebbl a vajból vámkülföldre ment
59,314, kg. Ausztriába és Boszniába 64,182 kg, belföldön értékesítettek 117,319

kg-ot. Termeltek ezenkívül 50,568 kg caseint is.

Bács-Bodrog vármegye lévén a tengeri termelés-eldorádója, a sertéstenyész-

tés, mely ezzel a termelvénynyel összefüggésben áll, szintén nagyméret a Bács-

kában. A sertéshízlalás minden valamire való városban vagy faluban, mely közel

volt a vasúthoz, jelentékeny kereseti forrása volt a gazdáknak ; a sertésvész fel-

lépése azonban mérhetetlen károkat okozott, számtalan exisztencziát tett tönkre

s még ma is csak félve mernek a hizlalásra vállalkozni.

A bácskai sertéstenyésztésnél egyedül és els sorban a mangalicza-sertés

jöhet komolyan szóba, ez a hírneves zsírsertés, a mely európai hírre vergdött a

világpiaczokon. Mióta azonban a nyugati marhatenyésztés és az ezzel szoros

kapcsolatban lev tejtermelés eltérbe lépett, azóta a hússertés tenyésztése is kezd

lábra kapni, mert ez az állatfajta éppen úgy bírja az istállózást, mint a nyugati

szarvasmarha, és a tejhulladékot is jól értékesíti. E két fajta állatnak, t. i. a bony-

hádi marhának és a yorkshirei sertésnek behozatalát s a vármegyében való el-

terjesztését a földmívelésügyi minisztérium támogatása tette lehetvé, st,

hogy a hússertés kivitelét biztosítsa, a Szabadkán alakult strtéshús-kiviteli

részvénytársaságot tekintélyes összeggel szubvenczionálja is. Sajnos azonban,

hogy annyi hússertést az egész országban nem tudnak produkálni, a mennyit

ez a részvénytársaság maga tudna feldolgozni ; nem is ragaszkodik most

már az ú. n. angol sertésekhez s összevásárol már mindenfé e hízott sertést.

A sertésállomány az 1908. évben, a magyar királyi állattenyésztési fel-

ügyelség adatai szerint 326,160 db. volt.

A juhtenyésztés ügye ugyanazon az alapon áll, mint a magyar erdélyi Juht

fehérmarha gúlyabeli tenyésztése. A mérhetetlen legelket eke hasogatja s a

juhászat évrl-évre csökkenést mutat
;
juhokat ugyan most is tartanak, mu-

tatja a múlt évi hivatalos statisztika, mely szerint a juhok száma 241,457 volt,

Sertés-
tenyésztés.
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Mesterséges
halászat.

ezek azomban nagyobbára magyar féss és raozka juhok, melyek a Legeli
ékesítik. Vannak azonban húsjuhok is. ezeknek feladata a veteti le

gelk kihasználás ibb tömeg b \ apjú eléJLlíl

\ köznép baromfitenyésztését méltatni osak úgj lehet, ha tudjuk és Látjuk

.1 forgalmat, mii az elidéz. Ez pedig határozottan nagyszabású. Szabadkán

.1 llaiini.mil és Connen czég külföldi exportjával milliókra men összegei juttal

a kisemberek kezei közé. Halason, Újvidéken Baján, Zentán ;i virágzó baromfi-
kivitel iniiitl azl bizonyítja, hogj .1 baromfitenyé stóe jól meg van alapozva.
\ öldmívelésügyi minisztérium gondoskodásából .1 nemes apaállatok kiosztása

annyira nyomói nagyot! a köztenyésztésben, hogy ma már a tanyai kisgazdái

tlományában a Plymouth Langsbam, Orpington, valaminl a ludaknál
tdeni .1 kacsáknál a pekingi jelleg gyönyören felismerhet a test nagysá-

gái is egj öntetüségében.
állategészségügy ellenrzéséi illetleg a vármegyében kívánni való

alig Lehet. Oly pontosan van az szervezve és 0I3 Lelkiismeretes pontosságggal van
az végrehajtva, bogy e tekintetben a Bácska mintaképül szolgálhat. A vármegye
területén (Zombor Szabadka Újvidék, Baja thjf. városok kivételével) egy tör

vényhatósági m. kir. állatorvos, I-*! járási m. kir. állatorvos a egy városi m. kir.

állatorvos végzi az állategészségrendri szolgálatot, ezenkívül 45 kör- és községi
állatorvos látja el a helyhatósági teendket, továbbá ''• magán-állatorvos folytai

állatorvosi gyakorlatot.

Járványos betegség voll a vármegyében a sertésvész és a baromfi-kolera.
\ sertésvész okozta pusztítás évenként 90,000 korona, a/, orbáncz és egyéb

kór 15,000 korona nemzeti vagyonveszteségel okozott. A sertésorbáncz ellen

a védojtás, részben a rapidhatású szérum is hathatós segedelemnek bizonyull
;

a sertésvész ellen azonban biztos védekezési eszközünk nincs s így ezt csak
a törvényes védekezési eszközökkel korlátozhatjuk.

A sertésvész óriási veszedelmét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény
hogy a vész fellépése óta az állományban 25 százaléknyi csökkenés mutatkozik.

A vármegye közgazdasági életében a halászul mindenkor igen fontos
tényez volt. mert a hal mint táplálék, a balászai pedig mint foglalkozás jelents
szerep volt a lakosság életében. A múlthoz képesl sok minden megváltozott.
A Duna és Tisza elnéptelenedése önmagában is nagyban apasztotta a halállo-

mányt. Ehhez járult, hogy a hajdani ártereket lassanként az végbl alakult
ármentesít társulatok, a különféle mocsarakat és tavakat psdig a háta na

csatorna-hálózatok lecsapolták. A vizek csökkenésével természetszerleg élénküli

a halkereslet s az ember annál ersebben vetette magát utána annak, a mi meg-
maradt. Rendszerré vált a legkíméletlenebb halfogás s így bizony nem csuda,
ha a silányfajta halakért is olyan árat követelnek és fizetnek ma, a mint annál-;

1 a legértékesebb tokfélékéri sem adtak.
Érthet tehát a természetes halászai hanyatlása s hogy ezzel együtl n 1

jobban eltérbe lépett a mesterséges halászat. Mieltt azonban errl részle-

tesebben szólnánk, lássuk mi történt amannak megmentése érdekében. Ti 1

levleg ez iránt a halászatról szóló L888. XIX. t.-ez. rendelkezik. E tön 1

hajtása érdekében a halászati jogtulajdonosokat, halászati társulatokká
szervezték. A vármegyében eddig öt ilyen társulatot szerveztek. E társul

között, vizeik gondozása tekint etében, legsikeresebben tevékenykedik a „Torontál-
bácsi Halászati Társulat", amely annak benépesítése érdekében nagyobb ti a

telepet állított s az ott nevelt hal-ivadékkal rendszeresen halasít. Tevékeny-
ségének hasznosságát eléggé jellemzi az a körülmény, hogy az alig 600 kat. hold
vízterületéért 23.555 korona évi bért élvez. Hasonló buzgósága a Ferenez-
csatornai érdekeltek társulata is. Xagy hátrány itt a gzvontatás, mely a halakat

túlságosan zavarva, azok fejldését akadályozza.
A többi társulatoknál a halasítás és az rzés tekintetében sok a kívánni

való, de remélhetleg az állapotok ott is konszolidálódnak, ha a Dunának a Dráva
és Tisza közötti szakasza is rendszeres mívelés alá kerül.

Mesterséges halászat részint meglev, részint újonnan teremtett tavakban
folyik. A természetes tavak közül els helyen a palicsi tó említend, melyet szak-

szeren gondoznak. 1894—95 telén a halak mind kipusztultak belle ; azután
kezdték rendszeresen népesíteni. A haladás szembeötl. 1899-ben a fogásnak

csak a'ig 4° -a pi aty - 96% sokkal értéktelenebb kárász, keszeg, stb. 1904-ben
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a ponty már 60%-nál több a kifogott állományban. Ennek inegfelelleg a jöve-
ii 30,056 kor.-ról 51,865 kor.-ra emelkedett, a mii annak kell tulajdonítani,

hogy a halasítással az anyag minsége javult.

Rendszeres halgazdaságot folytatnak Cjsziváczon és Regczén. Amotl a

1-YiviHZ csatorna bérl-társaság 97 kat. holdat, az utóbbi helyen pedig Lollock
Alajos 70 holdat rendezett be tógazdaságnak. Az itt kínálkozó kedvez ered-
ményekJiatása alatt más helyen is folynak tárgyalások efféle telepek megterem-

re. így Szabadkán, a Kröséi- völgyében, legközelebb 324 kat. holdon terve-
zett tógazdaság kerül kivitel alá. nem szólva ama kisebb telepekrl, a melyek
már is kiépültek, vagy építés alatt állanak. ^lindez legjobb bizonyítéka annak,
hogy a nép igyekszik ezt a gazdasági ágat a maga javára gyümölcsöztetni.

Mint igen érdekes halászati területet, röviden ismertetni kell a vajszka-
bogyáni uradalom berovai halászatát. Az uradalmi halászterület Bogyán
község határának árterületében fekszik ; a szomszédos területekkel együtt ez a
haltenyésztésre kiválóan alkalmas dunai ártér 30.000 kat. hold. melybl
9000 hold gróf Széchenyi Emilé, 13,000 hold a szerb pátriárkáé és 8000 hold
a novoszellói uradalomé. Az egész terület erds, nádas, mocsaras, legel, tehát
kitn hal ivó-szaporító terület.

Mikor az erdkben alacsony a vízállás, z. szarvas, róka, fáczán, szalonka,
bven található benne. Magasabb vízállás idején a vízi szárnyasok milliói lepik

el a halas területet, s ilyenkor valóságos hajtó-vadászatot rendeznek a halakra,
melyeket egy legmélyebb, de hálóval elkerített központra terelnek a száz számra
ladikkal közleked hajtók. Szeptemberben kezddik a tulajdonképem halászat,

az ú. n. ..Kalugyer" barán s ennek hozzátartozóin, mikor a vízállás már ala-

csonyodik. Itt csak nagy háló dolgozik s ez a halászat tart tavaszig. A halászat
tiszta jövedelme, tíz évi átlagban, 34.000 koronának felel meg.

A selyemhernyó-tenyésztés terén Bács-Bodrog vármegye az els helyet
foglalja e! s e tekintetben az elismerés koszorúját Bezerédj Pál orsz. selyem-
tenyésztési min. meghatalmazottnak egy egész vármegye hálája kíséretében
nyújtjuk át.

A mellett, hogy ez új iparág meghonosításával a külföld hasonterményeit
ímTözhetjük. nagy megnyugtatásul szolgál az, hogy miihókra men összeg
jut a legszegényebb néposztály kezei közé.

Az 1907. év folyamán 128 községben 21,406 termel család foglalkozott

a selyemhernyó termelésével. Termelés eredménye ez évben 433,775 kg. selyem-
gubó

;
gubó-beváltási árul kifizettek az egész vármegyében 880,945 koronát:

átlag egy termelre 41 korona 15 fillér esett. Legnagyobb keresete volt egy bez-

dáni kis termelnek, Schneiderbeck Ferencznek. a ki 179 koronát kapott ; leg-

többet kapott Parrag község lakossága. 106,459 koronát, ószivácz község
101.005 koronát. Szenttamás község 87,155 koronát. A selyemtenyésztés ügyét
Bezerédj Pál 1880-ban vette kezei közé s ez idtl kezdve, az 1 907. év végéig, a
vármegyében selyemtenyésztési kereset czímén kifizettek 22.910.371 koronát.

Szédületes összeg, ha tudjuk, hogy itt minden fillér reális alapon keletkezett

s nem szerepel sem ál'amsegéry, sem támogatás czímén egy fillér sem.
A méhészet jelentségében sokat veszített azzal, hogy a réteket, legelket

feltörték és az erdket nagyrészben kiirtották s eke alá vették. Jelentékenyebb
tenyészt a vármegyében alig akad, ámbár tagadhatatlan, hogy alig van község,

melyben több-kevesebb kaptárral dolgozó méhész ne szerepelne.

A vármegye egyes dombos-partos vidékein a filloxera pusztítása eltti

idkben, eléggé élénk szltermelésrl beszélhettek eleink; azóta azonban, núóta
a filloxera és peronoszpóra fellépett, a szl csakhamar teljes mértékben
a homokokra húzódott. A megmaradt kötött talajú szlkben amerikai alanyon
történik a termelés vagy szénkénegezéssel gyérítik a fiUoxerát. Xagyobb je-

lentsége e szltermelésnek alig van, legfeljebb a házifogyasztásra való itallal

látja el termeljét. Sokkal nagyobb jelentségek azonban a homoki szlk.
Ama végzetes csapás, mit filloxera néven ismer a világ, a vármegyei

gazdasági egyesület akkori elnökének, Schmausz Endre alispán s késbbi fispán-
nak buzgóíkodása által, a homokterületekre valóságos áldást hozóvá válto-

zott. Az addig haszontalannak tartott homok, valóságos aranyat term kim
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bánya lett, miután a lelkes ali pán, Miklós Gyula borászati kormánybiztossal
,\ De 6 akkori ügj buzgó gazdac ígi egyesületi til kárral, beutazta a vár-

megye éjszaki bomokos vidékéi b lelkesíti beszédével meggyztea népet, bogy ;i

bomokon sok és jó bori és gyümölcsöt is lehel termelni.

Ekkor vette kezdetéi a bomoki szlk okszer telepítése s az eredmény
init rövid egy-kól évtized megmutatott, az, bgj ma már a homokterületek
ara Bokkalta magasabb, mini némerj belyen a kövér búzaterm bácskai földeké

\ vármegye legnagyobb bomokterülete Szabadka batáránál kezddik,
bol egymagában a Bzabadkai határban több mini *>*» l r> l. Imid van szlvel
beültetve. Nagy fontosságú szltermel empóriumok a bomokon t .

.
\ ihbá a

bácsalmási, bajai, és a jánoshalmi telepítések, hol ezer ím g ezer bold bomok
kerüli így gazdagon jutalmazó kultúra alá.

Sok érdeme van e kultúrában a bajai gyümölcsészeti egyesületnek is, <!<

bogy a bomokon oly gyorsan és aránylag annyi szakszerséggel elszaporodtak

ölök, az a vármegyei gazdasági egyesületnek akkori vezetinek dicssége.

Ezek a mosl már okszer módon kezeli szlk részben csemege-szlk,
részben bortermelésre vannak alapítva. A csemeg -szlk termeléséi különösen
(itt karolták fel nagyobb mértékben, a hol a vasúi könnyen megközelíthet.
Itt óriási módon fejldésnek is indull az üzleti forgalom.

A bomoki borszlk, melyek most már fajtisztán vannak ültetve, igen jó

minség bort adnak s a kereskedelemben jól értékesíthetk. Különösen azóta,

mióta az olasz bor beözönlése megsznt. Régebben az édeskés, zamatos bomoki
borokéri Ausztria b reskedi versenyeztek, legkivált olyankor, midn az ausztriai

k nem értek be, s vad, borainak összeházasítására a homoki mag
édeskés, savban szegény borokra nagy szükség volt. A borkereskedelem is külö-

nösen kedveli a jó homoki borokat, meri azokkal az okszer borkezelés minden
tokintet ben jutalmazó.

A nemzetközi borkereskedelem igényeinél I lleg a termelt bor ma
mar csaknem teljes mértékben fehér, illetleg tengerzöld szín. Eztaszínt kére i

a borkeresked s az ilyen „zöld" szín borért szívesen fizet magasabb árakat is.

Vörös bori term fajtákat ma már csak elvétve ültetnek; ha ültetnek is,

inkább házifogyasztásra, mint üzleti czélokra, mert a vörös bor-termelés alapját

alkotó kadarka -szl nem minden évben fejleszti ki festanyag tartalmát s így
a kívánt sötétvörös szín sem érhet el teljes biztossággal.

Segítségére siettek eddig a termelk a nagy burgundi, az oporto s némely
festanyag tartalmú szlk ápolásával, de meggyzdtek arról, hogy a vörösbor
jutalmazó ti rmelése nem az alföldi homokra való, azt meg kell hagyni a hímeves
hegyeknek, Eger, Visonta, Szekszárd szleinek.

A világos vörösbor, közönségesen siller, csak helyi ízlésnek felelvén meg,
annak üzleti termelése további méltatást nem igényel.

Nagy hátránya az alföldi bortermelésnek, különösen és elssorban a homoki
szltermelésnek, hogy itt az Alföldön, a talaj vízmagassága miatt, megfelel pin-

czéket építeni nem lehet ; magasabb fekvésekben azonban, a hol jó pinczékkel
rendelkezik a termel, a borkezelés okszersége eltt, az elismeréssel fukarkodni
nem szabad ; viszont azt is be kell vallani, hogy a termelés zömét alkotó kis-

gazdák a must okszer kezelésérl hallani sem akarnak, erjeszt kamaráik, hol a
hvös idben meleget tarthatnának — nincsenek. Sok kisgazdának hordója,

st helyisége sincs elegend s így szüretkor a borkeresked tetszés szerinti ára-

kon szerzi össze a parasztborokat, miket a mveltebb termelk boraival össze-

házasít. Ez az árat gyakran igen lenyomja.
A homokon leginkább elterjedt szlfajták közül megemlítendk a kövi

dinka, kadarka, olasz rizling, szlankamenka, magyarka, mustos fehér, fehér
bakar, ezerjó, szerémi zöld, veltelini piros, mézes fehér, rakszl, melyek
tömegtermelésre különösen alkalmasak, és leginkább el vannak terjedve.

A csemege-szlk között els helyen áll a francia származású piros és fehér
gyöngyszl, chasselas, rouge és blanc s ennek számtalan változata, továbbá a
különféle muskotályok s a télire kiválóan alkalmas magyar kecskecsecs szl,
a kalabriai fehér stb.

A csemegeszl-kereskedelem évrl-évre nagyobb arányokat ölt, bár az árak,

az 1880—90-es évek áraihoz viszonyítva, néhol 50%-kal is csökkentek. Legtöbbet
szállítanak Budapestre, de Bécs, Prága, Berlin, Boroszló piaczain is szívesen
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Jeges, 51 éves magyar bika ;i rasztinai uradalomban,

Tenyészbikák a kisszállási uradalomban.
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látják a homoki csemegeszlt, annyira, hogy e városokból eljön a vev a hely-

színére s ott csomagolja be a szleit, úgy küldi üzlettársának a piaezokra.

A filloxera-vész felléptével a bor-árak tetemesen megnövekedtek : a sza-

badkai mustért szívesen fizettek az 1890—92-esévekben 21—22 frtot, minek e

sorok írója szemtanúja is volt. E in. ik— majd késbb az olasz boi

beözönlése — kecsegtet reménységet nyújtottak a borhamisítóknak s ekkor
még a homoki borokat is hamisították.

A szerencsétlen olasz borvámklauzula, kapcsolatban a nyomában felbur-

jánzott borhamisítással, ha válságba nem sodorta is a homoki bortermel
de sokat ártott nekik, mert az árakat hihetetlen mértékben lenyomta. A bor-

törvény, a borellenrzésnek a nevetségességig men naiv módszerévé!, nem sokat
lendített e bajon, mert a bor-ellenrz-bizottságok mitsem értek, de a ható-.

és egyesek ébersége némileg még is csökkentették a bor hamisítását. Nem szün-
tették ugyan meg, mert hiszen az ú. n. borellenrzést a végletekig fejleszteni

nem lehetett. A borhamisítót a pinczében még meg lehetett csípni, de a ki

maros söntésében már bajosabb dolog volt.

Szóval, ekkor élte a borhamisítás legvirágzóbb korszakát s közszájon

forgott, hogy tiszta bort kapni kocsmákban nem lehetett. El is jutottunk oda,

hogy a borhamisítás miatt a módosabbak többé nem bort, hanem sört, a szegé-

nyebb osztály pedig pálinkát ivott. Remény van azonban arra nézve, hogy a
borital-adó leszállításával, illetleg eltörlésével, vis-zatérnek a sör- és pálinka-ivók

a tiszta egészséges borhoz, a miben kezünkre játszik Ausztria az bortörvényévé 1.

melyhez hasonlót a mi kormánjunknak is kötelessége volt életbeléptetni.

Bács-Bodrog vármegye gyümölcstermelése meglehetsen elhanyagolt álla-

potban volt. Az újabb idben azonban, midn az okszer homoki szlte'epíté
kezdetét vette, a gyümölcstermelés is mindinkább fellendült ; sajnos azonban,

hogy míg a múltban tele rakták a szlket gyümölcsfákkal, most a szlötál-
lákat veszik körül gyümölcsfákkal.

Gazdaságilag jelentékenynek nevezhet gyümölcstelepítés a vármegyében
alig van. Jelentsebb hírneve van a szabadkai szercsika és a jankováczi (mos"

Jánoshalma) jeges almának. Az almatermelésnek a nagy hség és az almamoiy
(férgesedés) a legnagyobb akadálya, hasonlóan a körte termelését is ezek a bajok

teszik csaknem lehetetlenné. Szilva-, cseresznye-, meggy-termésnek nagyobb
jelentsége nincs a vármegyében, — a helyi szükséglet kielégítésére is alig ele-

gend. A kajszínbaraczk az egyetlen gyümölcs, a melybl kivitelrl beszél-

hetünk, de még messze állunk Kecskeméttl, a termelés mennyiségét tekintve.

Nagyobb szabású minta gyümölcsös-telep a bajai, hol kerti-munkásképz
iskola is van ; de meg kell említeni még azt is, hogy faiskolája csaknem minden
valamirevaló községnek van ; különösen kiemelendk a következ helyeken

állított s igazán nagyszabású ilyen faiskolák : Magyarkanizsa, Újvidék, Sza-

badka, Zombor, Baja, Bácsalmás, Zenta, Palics, óbecse.

A gyümölcstermelés általános hibája, hasonlóan a szltermeléshez, hogy a

termelk egész vidéket uraló fajtákat nem termelnek, hanem kiki azon ipar-

kodik, hogy 20—30 fajta almája, körtéje legj-en. s v; lóságos ritkaság, ha a kis

termelnél 2—3 mm egyfajta alma található. Nagyon természetes, hogy ily vi-

szonyok között kereskedelmi üzlet nem fejldhetik ki. Szabadkán tekinti

szerepe volna a szeresika-almának, Jánoshalmán a jeges almának. Ha az egész

város, község, csak ezt a két fajtát termelné, akkor ezzel oda vonzanák az üzlet-

embereket, míg így a piaezon csak a kofák uralkodnak.

A vármegyei gazdasági egyesület alakulásának ideje a múlt század hatvanas

éveire esik, a midn az elnyomatás kora vége felé közeledett. A megalakult gazd.

egyesület a nemzeti sérelmek mellett, st annak ellenére is, márakezdet kezdetén

hasznos tevékenységet fejtett ki. Schmausz Endre elnöksége alatt alakult az adai

földmívesiskola , Ada nagyközség akkori két 1< Ikes fiának : Opitz Sándor plébános

ez. kanonok és Kelemen János városbíró közremködésével. Ada nagyközség

ugyanis a földmívesiskola czélj ára, közvetetlen a község alatt. 100 kat. holdnyi terü-

letet adott, a mi akkor is megérte a 200.000 koronát. Adott ezenkívül 8000 frt

készpénzt is. A földmívesiskola alapkletétele 1884 május 19-én történt. Igazgatója

s az iskola felállít ója Szobonya Bertalan volt. ki 14 évig vezette az intézetet.

egyesület.
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szüvctkezet.

\ akkori pénzviszonyok és egyéb mellékkörülmények mérlegelése mellett,

• I i yesülel tevékenysége oda irányúit, bgj a talajmivelés tökéletesbíté-

sél sa belterjesebb gazdálkodási eljárási b kisgazdákkal megkedveltesse, E czél-

ból a i ölet a vármegye több pontján, évrl évre más más vidéken, gazd.

gép kiállítással kapcsolatban, Bzántás és ekeversenyekel rendezett.

\ rmegye különböz pontjain zlmet • ié ojtá i tanfolyamokai tartatott,

A földmivelés, állattenyésztés gyakorlati kérdéseirl népies eladásak útján
iparkodott a múlt idk mulasztásait pótolni, Évenként nagyobbszábású tanul-

ai.ik.it is rendezett, többek között meglátogatván a béllyei, kisszállási,

a stbbi uradalmakat, Az egyesület érdekes gazdasági szak-

munkákat íratott s In-, italo közlönyét megküldi .1 községi közkönyvtáraknak,
íöldmivel kaszinóknak és gazdaköröknek,

Miklós Gyula, az országos borászati kormánybiztos buzdítására a népet

a homoki szlk ültetésére bíztatták, st meg is tanították annak okszer ve-

lésére, Schmausz Endre után Latinovits Pált, Bács Bodrog rármegye fispánját
k meg az egyesület elnökének.

Az 1903. évben megalakult a „Bács Bodrog Vármegyei Gazdaszövetség" s

mködése L905-ig, tehát bárom évre terjedt. Elnökei toltak Latinovits Pál fispán
és Latinovits Géza. Igazgató Galambos Sándor volt, ki a vármegyében alakult tej-

szövetkezetek alapítása körül nagy tevékenységet fejtett ki. titkára Ihlmjj

József, pénztárosa Foldom Lajos. A szövetség czélja az volt, bogy a vármegyé-
ben a nyugati pirostarka-fajta marha tenyésztését meghonosítsa és ezzel együtt a

tejgazdaságot megkedveltesse. A szövetség mködése fleg a szabadkai rajköz-

ponl megersítésére szorítkozott. A vármegye akkori fispánja alatt, a vár-

iéi törvényhatóság, az 1905. év folyamán, a gazd. egyesületek segélye

nagyobb áldozatot bozott és mind a szövetségnek, mind a gazd, egyesületnek
it 14.000 koronái szavazott meg 10 év tartamára, mely segélyt a megyei
pótadókból fizetik.

Az 1905. év deczemberében a két intézmény egybeolvadt és ez idtl fogva
lik az egyesület virágzóbb korszaka. Az egyesület vezetsége Zomborban

140.000 korona költséggel szép székházal építetett, mely az újonnan alakult

fogyasztási és értékesítési szövei kezet nek is megfelel belyiséget ad.

Az egyesület továbbra is az állattenyésztés és mezgazdaság valamennyi
ágainak emelését vallja fczéljául. .Ma 30 tejszövetkezet és 62 Jtejcsar-

nok van a varmegyében. A szarvasmarhatenyésztés elmozdítására évenként
négy. díjazással egybekötött kiállítást rendi'/., melyhez az állam 2000 korona
segélylyel járul. Rendez még ezenkívül tejél-versenyeket is, a tejelképi

se és fokozása czéljából. A lótenyésztés elmozdítása érdekében
ugyancsak minden évben négy helyen díjazást tart, 2000 korona államsegély
felhasználásával. Hasonlóképen a lótenyésztés üiryét szolgálják a zombori és

szabadkai lóversenyek is. melyeket már régebbi id óta állandósítottak, úgy hogy
az utóbbi években kiadott díjak a 10.000 koronát már jóval fölülhaladják.

1908-ban alakult meg a „Bácskai üi/etmrrstny-1'Jrjye-iiilFl".

A Gazdasági Egyesület községi gazdaköröket is alakít. Az 1908. évi tél

folyamán, új alakításaival együtt, gazdaköreinek száma már elérte a 40-et. Ezek-

ben a gazdakörökben a téli hónapok alatt szakférfiak gazdasági eladásokat
tartanak, amelyeknek czéljaira a földmívelésügyi kormány nagyobb összeg
államsegélyt folyósít. E gazdakörök az anyaegyesületnek tulajdonképeni [végre-

hajtó közegei és fiókjai a vármegyei gazd. egyesület fogyasztási és értékesít

szövetkezetének is.

A Fogyasztási és Értékesít Szövetkezet 1905-ben alakult meg. A szövet-

kezetnek Darányi Egnácz miniszter 20.000 kor. államsegélyt helyezett kilát.

á

mihelyt a szövetkezet alaptkéjét ily összegre fel tudja emelni. Az egyesület

nagy tevékenységei fejt ki szocziális téren is. A kivándorlás megakadályozása
és a népnek a téli hónapokban való foglalkoztatása érdekében háziipari tanfo-

lyamokat és szövetkezeteket alakított. Az 1907 év folyamán vármegyeszerte
már több mint 20 háziipari szövetkezet mködött. E szövetkezetek istápolására

Darányi miniszter 30.000 korona segélyt folyósított.

Az egyesületnek közel 4000 tagja és az elnökségen kívül, állandó tiszti-

kara van. Az ügyvitelt Günther Ferencz ügyviv-igazgató s a titkári teendket
Jnlioff József látják el. Az egyesület jelenlegi elnöksége a következkbl áll :
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elnök Latinovits Pál, társelnök: Törley (ívnia, ügyvivq-társelnök : Falt
Lajos, alelnökök: Koczkár Zsigmond. Rácz György várni, közgazdasági eladó
és Vojnits István vánn. alispán.

Alegrégibb és legtevékenyebb gazdaköre zentai. Alakult 1885-ben, Gombos
Gáborpolgármestersége alatt, Tóth Lajos fgimnáziumi tanár buzgólkodása mellett.

Másik tekintélyes és az anyaegyesülettl függetlenül keletkezeti
a szabadkai, mely 1897-ben alakult, Segényi Lajos elnök - Lipszentsits Lázár
alelnök fáradozásával.

A vármegyei gazdasági egyesület a szövetkezetek minden fajtáját szapo-
rítja. Eddig 46 gazdakör és számos háziipari és tejszövetkezet alakult a várme-

m n. valamennyi a Zomborban székel anyaegyesület buzgólkodásából.
A vármegye eddigi hitelszövetkezetei a következk :

Szövetkezet

Bzókhelye
A szövetkezet czége

_l
1
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Az egyes vidékek nagyobb birtokainak gazdasági üzeme a következ :

AlSÓkabOl. — A görög keleti szerb patriárkátus birtoka. Alsókabol község határában terül el.

Az alsókaboli birtok területe 3301 k. hold és 59 ) -öl, ebbl 2200 k. hold ármentesítve van, '-'ok üzeme.

.i többi 1100 k. hold 553 D-öl pedig eltér (Vorland). Ezt a birtokot Dungyerszky .1

újvidéki niigybirtokos bérli. — A vajszkai birtok területe 8215 I.. hold. Az egész birtok az ú. n.

Zsiva szigettel ma még árterület. Ebbl li-'si; k. hold, ,
, :,,,, 4929 k. holdnyi

területbl pedig 3286 k. hold ártéri legel és 1643 k. hold mocsár. Hu nagy a vízállás, akkor van
halászata is. Halásznak pontyot, harcsát, I 1 vétve kecsegét is. A

|

tervbevette
jz birtok ármentesítósét. A kész tervek a földmívelósügyi minisztériumna] vannak elbírálás

és jóváhagyás czéljából. Az egész vajszkai birtok a Zsiva szigettel házi kezelésben van.

AlSÓkabOl. — A kovili görögkeleti zárda birtoka. Összterület L918 k. hold. Ebbl kert és bel-

lii 8, szántóföld 700, erd 425, szl 5, nádas 600 és adó alá nem es terület 180 k. hoki. A gi

ság bérbe van adva. Van méhészete 20 kaptárral, a mézet Újvidéken értékesítik, kilója 1— 1 K 20 f.

Halászata, melyben honi halakat tenyésztenek, bérbe van
I tében uralkodó a fzfa ;

rendszeres üzemterv szerint, 20 éves fordában kezelik. Borászatában föfajok a rizling ós a szlanka-

menka. Van egy nyolezas lóerejü csépl- és egy aratógópe. Ezen a vidéken az átlagos földhaszonbér
holdanként 50—60 kor.

BáCS. — Kalocsai érseki uradalom. Bérlje Dungyerszky György. Összterület 13.000 k.

hold s Bács és Dernye határában fekszik. Kert és beltelek 30, szántóföld 5900, erd 5000 k. hold.

a többi kaszáló és legel. Gazdasági és üzemrendszer nyolezas vetforgó. Magtermelése vörös here

600, mohar 300—400 k. holdon. Különleges termelési ága kender 400 k. holdon. Lóálloniány össze-

sen 150 db. vegyes és amerikai fajok. Igás 60, kocsiló 12, a többi ménesbeli ; nevezetesebb anya-
k : Hinderina, Sonenstrendzsa, Siess H., Dauturus, Daghter, Amalien, Péarson, Maud del

M ír, Katek Mr, Gregor és az orosz Krasvitza. Ezeknek a csikai Dillon Boy imp. amerikaitól származ-
nak. Szarvasmarha-állomány összesen 902 db.,jármos ökör 360, tehén 193, gulyabeli 309, tenyósz-

bika 10 db., mind magyar és nyugati faj ; a bikák egy része simenthali. Juh-állomány 2s72 dl).

60 tenyészkossal, Rambouillet selymes faj. Erdészete tölg3% gyertyán és szil. Az egyes erdket
i .hatóságilag jóváhagyott üzemtervek szerint kezelik; termékei tzifa, talpfa, oszlopfa és

szerszámfa. Vanötdb. nyolez lóerejü gazdasági cséplgépje. A munkaert helyben szerzi ; a napszám-
arak 120—240, nknél 80— 160 fill. A földhaszonbér ezen a vidéken kicsiben 36— 100 kor., nagyban
32—70 kor. holdanként.

Bácsalmás. — Báró Vojnits István uradalma Bácsalmáson, Bajsín. Pacséron és Szabadka
határában. Összterület 24<>0 k. bold és Szabadka határában külön 700 k. hold. Az elbbibl kert ós

keltelek 14. szántóföld 2300, kaszáló 26, szl 25, nádas 35 kat. hold. Gazdasági és üzemrendszer
• vetforgó. Lóálloniány összesen 65 db. angol és arab fajú. Szarvasmarha-állomány összesen

330 db. Ebbl jármos ökör 80, tehén 50, gulyabeli 200 drb., mind magyarfajú. Van egy nyolezas ós

egy tizes lóerejü cséplgépe és 5 aratógépe. A munkaert a részeseken és cselédeken kívül, a vár-

megye területén szerzi.

BáCSborSÓd. — Latinovits Frigyes uradalma. Az összterület 3000 k. hold ; a birtok egy
része Katymár határában terül el. Van még birtoka Pestvármegyében. Visegrádon. Borsódon a bel-

telek 15, kaszáló és legel 160, erd 6, szl 4, nádas 50 k. hold, a többi szántóföld. Gazdasági
ós üzemrendszer négyes forgó A birtok nagyobb része bérbe van adva Lóállomány összesen 40 db.

Ebbl igás 10, kocs ; ló 6, a többi ménesbeli, mind Nonius-faj. Hajdan híres ménes volt az urada-

lomban. Szarvasmarha-állomány összesen 300 db. vegyes nyugati fajúak ;
jármos ökör 160, tehén

70, a többi gulyabeli. Juhállomány 1000 db., kb. 20 tenyészkossal Bambouillet-faj. Van tejgaz-

dasága, napi termelés 680—700 liter, Budapestre szállítják. Van méhészete 60 kaptár ; a mézet
helybeli kereskedknél értékesíti. Borászatában rizling, mézesfehér, kadark jok vannak.
Kertészetében káposztát, hagymát s zöldségeket termel, kb. évi 1200 kor. forgalmi értékben. 3000

gyümölcsfából álló gyümölcsösében a legnemesebb alma- ós körtefajok vannak. Dinnyét kb. 2000

kor. értékben termel. Van három db. nyolez lóerejü cséplgépe. A munkaert helyben ós vidéken
szerzi; napszám férfiaknak 120—300, nknek 80—200 fill. Átlagos évi haszonbér e vidéken 60—70

kor. k. holdanként
BáCSborSÓd. — Latinovits Pál gazdasaga. Összterület 1500 k. hold. A birtok Borsód ós

M darás határában fekszik. Kert és beltelek 10, kaszáló és legel 210, erd 12, szl 20, nádas 80

k. hold, a többi szántóföld. Gazdasági és üzemrendszer nég ligtermelós vörös lóhere.

Lóálloniány összesen 60 db. Ebbl igás 20, kocsiló 4, a többi ménesbeli. Szarvasmarha-állomány
összesen 300 db. Ebbl jármos ökör 160, tehén 80, a többi gulyabeli : mind vegyes nyugati faj.

Juhállomány 300 db. 25 tenyészkossal. Bambouillet-faj. Sertésállomány 300 drb. 20 kannal, manga-
licza-faj. Van tejgazdaság napi 600 liter termeléssel, melyet a madarasi tejszövetkezetnél értékesí-

tenek. Van méhészet 30 kaptárral. Halászata van a Bila-bara tóban. Borászatiban piros velterini-.

rizling-, kövidinka- és kadarka-fajok vannak, csemegeszlnek chnsselas, zöld szagos, damaskusi
fehér és hamburgi vörös fajt termel. Dinnyét kb. 300 kor. forgalommal s ugyanannyi gyümölcsöt
termel. Van három, nyolez lóerejü cséplgépe. A birtok nagyobbrésze bérbe van adva és a fön-

tebbi állomány javarésze a bérlké. Azonban a tulajdonos részben mindkét birtokon gazdál-

kodik, st a mindkét birtokán lev szlket kizárólagosan maga kezeli.

Bácsborsód. — Latinovits Géza gazdasága, összterület 1000 k. hold, a birtok Borsód ós Katy-
már határában fekszik. Kert és beltelek I

- 40, erd 20, nádas 30 k. hold. Gazda-
üzemrendszer négyes vetforgó. Magtér here. Lóálloniány összesen 40 db., igás

12. a többi ménesbeli. Szarvasmarha-állomány 150 db. jármos ökör 60, tehén 30. a többi gulya-

beli ; vegyes nyugati fajok. Juli-állomány 400 db. 10 tenyi '

:: ubouillet-faj. Sertés-állo-

mány 150 db. 10 kannal, mangalieza-faj. A tejgazdaság 250 liter napi termelését a madarasi tej-

szövetkezetnél értékesitik. Halászata van a Bila-bara tóban.

BáCSÚjlak. — Adamovich Iván uradalma. Összterület 3000 k. hold. Még Szeréai vármegyében
van téglagyára és szlje. Az itteni birtokból kert és beltelek 100. szántóföld 700, kaszáló 2000,

legel 100, erd 60, szl 2 hold. Gazdasági ós üzemrendszer négyes forgó. Kendert 6—10 holdon

I. Ló-állomány összesen 30 db. Ebbl igás 12. kocsiló 9, a többi anyakancza és csikó, mind
Wallon-faj. Szarvasmarha-állomány összesen 140 db. magyar fajta ; jármos ökör 60. tehén 30, a többi
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111 A földhaszonbi i
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Bajsa. R összterület 519 hold. E - nkh ül
1

1

ölési dg ti len- ós mákterrnelés 20 25 holdon. Ló
.

202 db. Ebbl jármos ökör 30, I 10 ii fi 16 béli 70,
:

' ti faj Juháll .ni'. 300 db.
! kövidinka fi jtákknl.

Bajsa. ' Pu D bokán fekszik. Területe 1188
11001 el 1 iii. szl 15, < 260, tavaszi 250, bakarmánj 100,

tengeri 400, hasznavehetetlen 7 kat. hold. Ulatallomány ; 120 drb. szarvasmarha, magyai
50 drb. igás 16.

Cservenka. - LeUbac) Kula Boi 6d ek határában.
i ölel : 3008 kat. hold ld.Bi Ltei j<

B ii larab B lóeri j éppel Ui.n.iii. mánys
okán : 76 drb. nni 18 jári kör, 6 ti hón, 24 hizómarh

ni hold, szlm hold il - ri lingi, btu gundi i I endei líe

i 20 -3 koronái Földha zonbér
.Hí— 60 korona.

Cservenka. <', adalma < Kerényben •

iilel 2£ k. I 10 >Id 2251 ;el 200 k. hold. Gaí
öfoi " i

.

,

., i; ,,, mi ,

,
. ,

I, [60 db. Ebbi >1 igá 18 bi 1 féh ér,

I ayakancza '- mind angol félvéi 3s marha állomány
ii 292 db. Ebbl jár a ökör 100 magyar faj, fejs tehén 12 bonyhádi és simenthali,

180 r faj Van méhe :etük tra. Van 2 nyoleza lóerejü cséplgépük
gépük \ munkaeri ' ervenkán é Baj le I

vidéken átlago föld

i. holdanként kicsiben 76 vl n 61 70 kor.

Cservenka. KLula, Baj
i a fekszik, összterület 7000 k. hold. Kert és beltelel 151 6 450 öl 10 k.

hold, i forgó, i i!i ány 160 db. ere b

féh ér fajok ; bbi inj közel 1500 db.

mind i ör 150, tehén 125 julj ibelí 800 narha 100, tenyi zbika 12.

;
ii t Bi r.i '.

i Iban ffajok az olasz ri Lin

olc I
,m

i éplgépe. A nkaert helyben és vid

szerzi be ; na] nak 161 U
, tu > 10i 240 fill. Földb tonbéi

holdanként.

Csonoplya. Fenibach Károly birtoka. Részben Csonoplyán 800, részben Szondon 950,

ü 1750 le holdon terül el. Ebbl kerl és beltelek 30, szántóföld 1585, kaszáló 50, legel 40 és

,

i!
i hold. Ga d ágii üzemrendszer : belterjes gazdálkodás. Lóáll ány összesen 258 db.

i; sés, kocsiló 16 angol félvér, ménes 7". anyakancza 10, csikó

70, n i

. - i
i

, , 340 db. Ebbl j Lm oi ökör 100, tehén 7n. tinó 30,

}0, tenyészbika 10, Bin i nthi r fajta. Sertés állomány 1200 db., 200 • n

!
.i napi 100 liter termeli Baj

i emdeni libák, a fehér
• orpington-tyúkok a fontosak. X rág] ertészet. Van két ayolezas lóerejü cséplgépe

Dunacséb. Dungyerszky Lazái uradalma. Birtokkezel, Ba Dungyerszkj Gedeon dr.

i Ion Dunacséb i P lanka h táráb íi terül el. összterülete :í<i;!i; k. hold. Kert és beltelek 12.

! 2061, kaszáló 19 I 10 i rd 116, adó alá nem es terület 157 k. hold. Gazd ági

dall ódás. Kendert lm k. holdon termel. Ló állomány összesen 80 db.

ebbl igás 22, kocsiló 8, csikó 50 db. Szarvasmarha cesen 152 db. Jármos ökör
L38 ma > . tehén 50 simenthali, tinó 76, üsz -'7. hízómarha 240 db. vegyes fajok ; tenyészbika

imenth h. Juh-állománj --i^ db két tenyészkossal, Rambouillet-faj. Sertés-állomány 60,

és szaporulata, mar aliczi faj \7an mezgazdasági szeszgyára és finomítója, gzhen-
ii'.i, két db. nyolez lóerejü gzcsépli ;ép je s kél marokrakója. \

munkaert helyben és vidéken szerzi be ; napszámárak férfiaknál 140—200, nknél sl1 120

Bérlet a vidéken nincs.

Futak. — Gróf Chotek Rezs uradalma. Ez országos hír és mintaszer uradalommal böveb-
l«m kívánunk foglalkozni. A futaki uradalom az újvidéki járásban fekszik. Területe 241711 kat.

hold és 46 négyszögöl. Teljesen BÍk rónaság. Határai: éjszakról Ókér és Ósóvé. keletrl Újvidék.

Kiszács, nyugatról Begecs, Dunagálos és Petröcz, délrl a Duna. A futaki uradalom törté-

netérl és birtokosairól más helyen szólunk. Itt csak megemlítjük, hogy mióta az uradalom a gróf

I In itek család kezeibe került, azóta rendkívüli virágzásnak indult. 1856-ban került az egész uradalom
k család birtokába és gróf Chotek Rudolt' és Ottó lettek az urai. Gróf Chotek Rudolf a mez-

tekintetében úttör volt. Uradalmában ö emelte az els mezgazdasági kender-

gyárát, mely ma is még 700 kat. hold kenderhozamát dolgozza fel. A komlóskertek telepítése szintén

rdeme. Magyarországon a futaki uradalom a legnagyobb komló-termel. E vidék kisgazdái

títván a komló-termelés ismeretit, nagy számlán telepítettek komlóskerteket. GrófJChotek
Ottó elhalálozása után a futaki uradalomnak t illet felerésze öröklés útján, ifj. gróf Chotek Ru-
dolf tulajdonán á lett. Id. gróf Chotek Rudolf 1903. évi decz. hó 3-án elhalálozván, fia. ifj. gróf Chotek
Rudolf örökölte az uradalom má-sik felerészét is és ezzel az uradalom egyedüli tulajdonosa lett. — E
vidék éghajlata, csekély eltéréssel, hasonló a nagy magyar Alföldéhez. Télen a havazás aránylag ke-

vés, tavaszszal, gyakran már márcziusban. a hmérséklet rohamosan emelkedik, nyáron pedig tropi-

kus hség szokott uralkodni. Az átlagos évi hömérsék lies Celsius fok.A csapadék általában kevés

és eloszlása kedveztlen : a nyáron át ritkán esik az es. A csapadék összmennyisége mintegy 600
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miliméter. Az uradalom déli, di a ti viszonyok valamivel jobbak. A talaj

alluviális. A I
»i

i b folyamho közelebb iletek homokos jelleg, könnyebb talajo
I ától távolabb fekvk agyagosabba] és í míve

kiválóan alkalmas és a legjobb termtalajok közi sorolható. Bog] e kedvez talaj-

viszonyok ellenére sem tud az uradalom 0I3 1 I elérni, mini 1 magyar-
ig] uradalmak, annak oka a túlszáraz éghajlat. Szikes

legel. A 1 elvizek le vannak vezetve. A környékbeli földek ...1,1. birtok-
testek eladása évtizedek óta nem ferdült el; ki.>ehl> birtok..! 1 I 2nn -2000 korona ..

árban szoktak fizetni. Az utak. mint az Alföldön, úgy e vidéken is rosszak. Az lijvidék— ps
múton kívül, más kövezet út az uradalmai -

. lesek,

. • lyezik azokat és állani m vannak. Az uradalmat Inek a
1 fvonal, nyugatról keletnek pedig a baja—zombor— újvidéki

érdek vasútvonal szeli át. Víziútai a Duna és a Ferencz-József öntöz csatorna. A
ények szállítása leginkább a vízen történik, habár a Dunához való szállítás a t.i

rossz utak miatt nehézkes és költséges. Mindazonáltal a víziút olcsósága e szál

ik ad elnyt. Egy métermázsa gabona száll 1

ön fillér, a vasúton lou fillér. A futaki uradalom mívelési ágak szerint a következleg oszlik 1

1 1789 k. h. 828 -l. ken 103 k. h. 293 -1. n I 1189 k. 1.. 431 -I. szli 6

44."..'! k. h. 915 öl, erd 4.">7s k. h. 397 öl, nádas 157 k. h. sr.2 ..1. fokiadé) alá nem es terlet 1892
k. h. Sós öl, tehát összesen 24.170 k. hold 46 négyszögöl Az uradalom gazdatiszti kezelés alatt áll.

Fnöke a jószágigazgató, ki az összes gazdasági, ipari és egyél) admini
miáltal a kezelés egyöntet, szerves egész. Az adminisztratív ügyképviseletre középponti hivatal

van szervezve. Ofutak székhelyivel, mely igazgatói, pénztári, kasznári. s/.. hivatalból áll.

— A technikai rész mezgazdaságból, erdgazdaságból, kertészetbl és i] I áll. A mez-
gazdasági kezelés 9 kerületre oszlik, ú. m. nyolez szorosan vett mezgazdasági kerületre és egy rné-

aságra. Az erdgazdaság két pagonyból áll. A kertészet díszkertészetre és konyhakert.

oszlik. Ipartelepek : a kendergyár, gépjavító-mhely, gzmalom és a göztéglagyár. — Az uradalom
eleven és holt leltára a következ : 64 tenyész-ló, 121 csikó, L59 igá i ">7 1 jármosökör, 18 bivaly,

386 nyugati fajta gulyamarha, 7 66 magyar fajta. 126 hízómarha, 61 lófogat. ''•'' 183 eke,

232 bor na, I' 6 mélyít és extirpátor. 82 sormívelö, 104 henger. 30 arnitura gz-
, 2 kilométer hosszúságú szállítható mezei vasút. — A szántóföldek minden gazdasági kerü-

21 egyenl nagyságú táblára vannak osztva. Minden gazdaság 21 táblából IS táblát n
vetésforgóba illeszt 1"' és 3 táblán, forgón kívül, luezernát és baltaezímet termeszt és e szakaszban
meghagyja addig, míg kielégít termést ad ; ezután feltörik és a rendes vetésforgóba illesztik be,

helyette pedig a forgóból luezernavetésre alkalmas elöveteményü táblát vesznek ki és illesztik a
mellékszakaszba. Az összes szántóföldek luezernatermesztésre alkalmasak. Minden gazdaság 21

"I három táblát, tehát szánt óíöldjének hetedrészét megtrágyázza és pedig egy táblát teljes

ival, kettt pedig féltrágyával. Trágyázás zabosbükköny alá történik, ha azonban trágya-

fölösleg van, kivételképen kapás, illetleg tengeri alá is trágyáznak. — A vetésforgó a következ
1. Zabosbükköny trágyázva. 2. Repeze. 3. Szálkender. 4. szi gabona. 5. Zabosbükköny. 6. szi
gabona. 7. Tengeri (kapás). 8. Zab. 9. Zabosbükköny fel trágyában. 10. szi gabona. 11. Kapás

I. 12. szi gabona. 13. Kapás (tengeri). 14. Zab. 15. Zabosbükköny fél trágyában. 16. szi
gabona. 17. Kapás. 18. Zab. — Forgón kívül két tábla luczerna és egy tábla baltaczim, vag;

tábla luczerna és két tábla baltaczim. Százalékokban : sziekbl 2s. tavasziakból 20, kapásokból

18, és takarmányból 34%. — K. holdanként a legutóbbi 10 év átlagtermése a következ : búza 808.

rozs 1009, zab 881, tengeri 1287, kender 4414. repeze 581, mák 381 kilogramm. E 10 évben azonban
négy aszályos év átlagai is benn foglaltatnak. — A rétek területe 1189, a legeioké 4578 s így összesen

j 7 n 7 k. hold. mely terület 11789 k. hold szántóföldhöz viszonyítva, feltn nagy, de ez abban leli

magyarázatát, hogy ezek legnagyobbrészt dunamenti árterületek, melyek csak idszakilag

tethetk és 1 községeknek ily ezélra bérbeadatnak. A Dunaszabályozás elrehaladtával az uradalom
kii. 3000 hold I. oszt. szántóföldhöz fog jutni. A réteken csak anyaszénát kaszálnak, a sarjéit pedig

lelegeltetik. Az egyes kerül, ti ki 1 n 1- gelnek hagyott területek bármikor feltörhetok. Kétféle legel

van. ú. m. gulya -és juh-legelö. Ez utóbbiak nag :• sfákkal van beültetve. — A munkások
és napszámosok a környékbeli falvakból és uradalmi szegedményeseknek szolgálatban nem álló

családtagjai közül kerülnek ki. Az aratók s a cselédség szintén környékbeliek. Az agrárszocziáliznn is

e környék szorgalmas és munkás népe között szintén felütötte a fejét, habár nem oly mértékben.
mint az ország más vidékén. Idegen munkaerre, kivéve az elmúlt évet. eddig szükség nem volt.

— Xapszámbérek a következk : férfiaknál tavaszszal 140. nyáron 200, szszel 160, telén 140 fillér.

Asszonyoknál tavaszszal 80, nyáron 100, szszel SO és télen 80 fillér. Gyermekeknél tavaszszal 40,

nyáron 60, sszel 40. télen 40 fillér. Habár a napszámbérek az Alföld többi vidékeihez képest ala-

csonyak. f.z uradalomban foglalkozó munkás évi keresete mégis nagyobb, mert a napszámosok
legnagyobb része arató és szakmánymr.nkás is. Minden arató kap 7 k. hold szit, 4 1

, 2 k. hold tavaszit.

11-ik aratórész ellenél en, 4 1
a k. hold zabosbükkönyt, 8-80 korona kaszálási díj és 4Va k. hold ten-

gerit i/^ed mvelésre, oly módon, hogy az uradalom szánt vet. az uradalmi részt behordja, a szárat

összehordja, a negyedes kétszer kapál, letöri és a szárat kivágja. Ingyen vagy robotmunkát az

aratóktól nem kívánnak. Éves ökrösbéres szegödménye : készpénz 120 kor., búzaliszt 180. kenyér-

liszt 560, korpa 240. szemes tengeri 400 kilogramm, tüzüa 4 ürméter. tengeriföld 825, burgonyaföld
2oo. kert 50 négyszögöl, sertés-tartás 2 drb, kenyérsütésre, ftésre a szükséges tüzel, lakás : szoba,

konyha, éléskamra, fáskamra és két sertésól. baromfiól. Ezenfelül hat! izben ismétld 5 koronás

ötödéves korpótlék jár megszakítás nélküli szolgálat után. — A cseléd, 14 éven aluli és ni -

több minden gyermeke után, 1 Htl. kétszeres pótlékban részesül. Keresetképtelen cseléd a követ-

kez kegy-díjat kapja : 10 évi szolgálat után a szegödmény 7*> -° után 2 « 30 utlin 3
4 l

' s 4" utiin

a szegödmény 4
t

része. Özvegyek a következ kegydíjban részesülnek : férjük 10 évi szolgálata

után 4, 20 után 6, 30 után 8 és 40 után S hektoliter kétszeres és 40 korona készpénz. — Az uradalom

szegdményeseinek gyógykezelésére négy orvost tart. Asúlyosabb betegeket az uradalom „Marianunv
nev kórházában gyógykezelik. Szükségesnek mutatkozott egy uradalmi r. kath. templom felé]
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Ottómajorban. A.- uradalom, mini kegyúr, fenntartja az újfutaki r.

kath. ten t betett,

keinek oktal , lát taxi fenn,

tanítói I
• ' lül tenntai ti a „Rudolfimim"

12 árvaleány! nevelnek ap '• " alatt, Gróf Chotek
920 i

' - mi ében 3034 k holdas birtoka \ an
báliomán} 90 i ikoasal. Asei
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1000 000 i .
i'i 1 2 körtefa d Q ü

róna. Á birtok B kában 1 Ófutak, Ki
Duna I Pú -

i" ekszik.

Hódság. \ i ü tok területe I

; Lili II esen

bold. Birtoka van még Szlavonországban i
i

i
|( il bold \ bá kai birtok a

n ldvül mind szántóföld. Ki-mli-n iíii holdon trnu.l. i
.«" illomán\

marha-állomán; ni 20 db,

ör 32, 12, tin 15, üsz 20, gulyabeli 10 és tenyészbika l Van
ilezas lóerej esé]

i bor szecskázásra és 3 aratógép

3 korona,
i

1 kor. 40 fill. 2 kor. Ezei Iánként 60 80 kor.

Katymár. Latinovits János örökösök uradaln 1000 m, bold, mely Katymár,
Madai

I 10 i i l 3, náda
200 k. bold, • i.i \ birtok bérb ata van a Bilabara tó tys-nd ré-

-ítik. Kertészete van kb. két holdon s gyümöle ! 4. Ion.

Katymár. — Latinorics Margit. I i: i i< 4,1 K<ri

Itelek 45 k. hold, kaszáló és le 40 4. nádas 52 k. hold Habi ito an a Priszpa

tóban. A birtok bérbe van

Kossuthfalva. — Pilaszanovits József birtoka Ö J25 k. h II Ebbl kert és 1" Ítélek

32, szántóföld 720, kaszál' mrend zei

>bb területen termel mái kot. Ló-
állomány összesen 58 <ll>. Ebbl igás 12, kocsi ló 8, meni ibeli kanczák, csikó l. Ne-

nyakanczák Caledonian, angol teliv. mi
i Furioso, Palestro XXIII

iiy összesen 21 ör 50, tehén 10, tinó 60

snyészbika 3, magyar ós bonyhádi fajták. Va laság bar afiten

Van méhészete 24 családdal ós a mi I óerejfi

helyben szerzi ; napszám férfiaknál 2—4. nknél 1— 2 kor. Ezen a

ken az átlagos földi róna.

Kossuthfalva. — JFernba Iv'ssutUfalva határában terül el. Fels-Roglaticza
Újmajor 967 k. holdnyi területét néhai Fernbich Antal örököseinek antalmajori birtokával (669 k.

hold), mint bérlettel együtt kezelik. A birtokon csak 50 k. hold legel van, a többi szántóföld. Az
összes terül t be van vetve, a fsúlyt a tengori-termelósre helyezik és tenger t 600 k. holdon
termelnek. A gazdaságban 500—600 mm. szuperfoszfátot szórnak el évente. A lóállományra nagy

I i iák, a törzstenyészté3 32 anyakanozából áll. A i ilya marha-lótszáma
220 drb. Ökör 86 drb. A gazdaságban modern épületek állanak. Van a birtokon gzmalom, két
csépl garnitúra, 4 kéveköt és 3 fkaszáló

Kossuthfalva. — zv. Fern leányai birtoka, egy birtokként kezeltetik. A birtokok
ilkotják Felsöroglaticza Ó-Majort. Területe 1630 kat. hold. A birtok nagyobbrészt szántó,

csak 95 kat. hold legel. Búza, zab, tengeri egyenl területen termelve, kis rész ugar, a többi takar-
niánynyal vetve. Birtok a legmodernebb épületekkel van ellátva. Gzmalom, két artézi kút, halastó,

a hol rendszer- isen zik a haltenyésztést. Ménesre nagy g md f irdittatik, Galya-állo ány, magvar
f íj 2,50 drb. Ökör-állomány 90 drb. Használati ló-állomány 26—32 drb. Sertés-állomány mintegy
65—75 anya göbébl áll. Xövedékek egy részét a birtokon hiz'alják. Van két csépl-garnitura, 3 kéve-
köt és két marokrakó, 2 drb. fkaszáló. — Munkáskéz elegend, de mind szervezeti. Újabban a
viszonyok javulnak.

Kossuthfalva. —' Letbach Antal birtoka. Kossuthfalva község határában Angyalbandi (F >ls-

i 65 l, Bajsa kö-.séij határában Duboka pusztán 300 k. hold. A vetésforgó
mindkét helyen harmadrészben szi, harmadrészben kapás, harmadrészben tavaszi. A mtrágyá-
zást Bácskában els ízben itt próbálták ki ós azóta állandó alkalmazásban is van, e téren
a gazdaság úttörnek nevezhet. A szántóföld összesen 900, a legel 50 k. hold. Az állatállomány :

i drb. angol félvérló, 150 drb. magyar fajta szarvasmarha, 50 drb. jármos ökör. Van 7 drb. arató-

gép, 5 drb. vetögóp, 3 drb. kaszálógép, cséplögarnitura. több kapálógép ; vannak továbbá darálok
és szecskavágók, 3 drb. tárcsás borona, azonkívül egyes-, kettes-, hármas vasú ekék, hengerek ós
fogas boronák. A munkásviszonyokat illetleg az a tapasztalat, hogy a magyarság újabban
hódol a szocziálizmusnak

Kossuthfalva. — Ungár József birtoka. Kossuthfah rában terül el. Az
terület 1710 k. hold. Ebbl kert intóföld 1065. kaszáló és leielö 20, erd

három és adó alá ii' terület kett k. hold. Gazda Szí rem er n ryes vetforgó. Lóállo-

mány összesen 80 drb. Ebbligás 42. ko l.oli anyakancza, csikó és mén 30 drb. Szarvas-
marha állomány összesen 518 darab. Ebbl jármos ökör 128, mag
marha és tenyészbika együtt 320 darab. Vi o I na parasztrlésre. Van 3 nyo lóén \1i

cséplgépe és 3 aratógépé. Amunkaert helyb iszám férfiaknál 120—300, nknél ( in -160

.fillér. Ezen a vidéken átlagos földhaszonbér kat. holdanként kicsiben 64, n róna.

Kisszállás. — Boncompagni-Ludovisi Arduina herczegasszony és fivére gróf San-Martino e

rga Henrik uradalma. Összterület 28,000 m. hold. Az uradalom Kisszállás és Jáno
ban fekszik. Kerf és beltelek 20, szántóföld 13,500, kaszáló 1400, legel 7000, szl 100. náda
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Or Dur. angoltelivér tenyész mén a fütaki lIradnl(1I11 ,, SII1-

ijj*W-

Szecskö, angol félvér tenyészkanba a rasztinai uradalomban.
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Juhcsoporl a kisszállási uradalomban.

Kétéves Electoral Negretti-csoport a futaki uradalomban.
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17, adó alá nem esö terület 800 m. hold, 8 többi erd. ( i i és üzemrendszer hatos, tizenk
tizenhámias forgó, a homoki gazdaságokban négyes vetforgó; Repczót 150 m. holdon termel. Ló-
állomány összesen 201 darab angol fajta : ebbel igás 7:'.. kocsiló 27, ménesbeli 101. Szarvasmarha-
állomány összesen 2483 darab. Ebbl jármos ökör G10 magyar, —1

1

j

j i t nevelés, tehón 40, nyugati,
tinó és üsz 1382, gulyabeli tehén 405 magyar, nyugati növendék 56. Juhállomány 8354 darab,
128 tenyészkossal; merinói ós Bambouillet keresztezés. Sertésállomány 964 darálj mangalicza

;

165 darah anyakocza és szaporulata, 22 öreg és 45 egyéves kannal. Tejgazdaságot most rendez be,

2251iter napi tejtermeléssel. Baromfitenyésztésében a sárga orpington-tyúk ós a fohór pulyka tenyész-
tése a fö, évi Í500—2000 korona forgalommal. Erdészetében uralkodó az ákácz, szerszóinfát és
tzifát termel. Borászatában a fö szölfajok a rizling, kövi dinka, kadarka, szlankamenka . Van
dasági szeszgyára 1405 hektoliter kontingenssel. Van gzmalma, hat hengerre és négy köre, ura-
dalmi használatra, 10.00U mm rlésre. Van hat darab tiz lóerej cséplgépe ós tíz kéveköt arató-
gépe. A munkaert helyben és vidéken szerzi, napszám férfiaknál 120—240, nknél 80— 180 fillér.

Kölpény. — Dungyerszky György uradalma, összterület 2106 k. hold. Kert és beltelek 50,

szántóföld 1800. kaszáló 150, legel 100, szl 6 k. hold. Gazdasági és üzemrendszer, szabad gazdál-
kodás. Lóállomány 18 darab, vegyes fajúak. Szarvasmarha-állomány 305 darab. Ebbl jármos ökör
120 magyar, tehén 5 nyugati, üsz 80, hizómarha 100 darab magyar fajták. Borászatában ffajok
a burgundi, szilvám, tranii, kadarka, rizling. Van két 10 lóerejü gzeséplgépe. A munkaert helyben
szerzi be s napszámárak a férfiaknál 120—200, nknél 100— 140 fillér. Átlagos földhaszonbór kicsi-

ben 80, nagyban 60 korona k. holdanként.

Kula. — Rácz György birtoka. Kula határában ós Béla-pusztán van. összterület 1082
k. hold. Birtoka van még Vasvármegyében 920 kat. hold. A bácskai birtoknak kiváló része a
Bokréta nev birtok, mely regényes fekvésével, virág kertészetével ós pompás berendésével
ritkítja párját. Itt kert ós beltelek 10, szántóföld 966, kaszáló 29, legel 23, szl 50 és nádas
4 k. hold. Gazdasági és üzemrendszer hármas vetforgó. Lóállomány összesen 65 darab. Ebbl
igás 12, kocsiló 5, ménesbeli 26, anyakancza 8, csikó 13, mind angol félvér és egy angol-arabs mén.
Szarvasmarha-állomány összesen 59 darab. Ebbl jármos ökör 24, tehón 16, tinó 9, üsz 8 és

tenyészbika 2 darab. Sertésállomány 10 anyakancza és 2 kan. Van tejgazdaság saját használatra.

Baromfi tenyésztésében az orpington és magyar fajok uralkodnak. A Ferencz-csatorna balpartján,
a telecskai dombok oldalában terül el a , .Jolánföldi szl és kertészeti mintatelep." A borszl
fajok közül kiválóbbak a mustos fehér, sauvignon blanc, semilion, fourmint, rizling és bouchet
fajok, míg csemegeszlkben a chassellas és muskotály uralkodó. Az itt termett fehér és bogyózott
veres borok, ha négy-öt évig állnak, a hegyi termborok karakterét veszik fel. A borok eltartására

a telepen lév, 100 m hosszú pincze szolgál egy nagy présházzal. A gyümölcsös 8 holdon terül el és

kb. 3000 darab gyümölcsfából áll. A gyümölcsfélék évi forgalma kb 40 mm. Van azonkívül nagy
szolo, és gyümölcsfa -iskola. Kereskedelmi kertészetének keresett terménye a maciura aurentica

élösövény (sauvago orange), a melylyel különben az egész telep s a birtokon a csikó- és marha-
legel is be van kerítve. Van egy gzcséplgépe. A munkaert helyben szerzi ; napszám férfiaknál

120—400 fillér, nknél 100—250 fillér. Ezen a vidéken az átlagos földhaszonbér k. holdanként
kicsiben 64—84, nagyban 56—62 korona.

Magyarkanizsa. — Dukai Mátyás János birtoka. Magyarkanizsa és Martonos határában
fekszik. Összterület 1055 m hold. Ebbl kert és beltelek 22, szántóföld 1012, kaszáló 9, legel 9,

erd, szl és nádas 3 m hold. Gazdasági és üzemrendszer belterjes. Herét, kölest és repezét 13 m
holdon termel. Lóállomány összesen 26 darab. Ebbl igás 16, csikó 10 darab. Szarvasmarha-állo-

mány összesen 105 darab. Ebbl jármos ökör 44, tehón 14, tinó 20, üsz 15, gulyabeli 10 és tenyész-

bika 2, mind magyar fajta. Juhállomány 335 darab, 4 tenyészkossal, magyarfaj. Sertésállomány

84 darab. 10 anyakocza, 2 kan, magyar fajú. Erdészetében uralkodó az ákáczfa, gazdasági haszná-
latra. Borászatában vegyesfajú borszlket termel. Van egy öt és fél légkörnyomású cséplgépe.

A munkaert helyben és Csantavéren szerzi be ; napszám férfiaknál 3—6, nknél 1—3 korona.

Ezen a vidéken az átlagos földhaszonbér kicsiben 72, nagyban 56 korona.

Monostorszeg. — Falcione Lajos birtoka. Összterület 700 k. hold, ebbl szántóföld 600 k. hold,

a többi kaszáló, legel stb. A birtokon van 10 gazdasági épület. Gazdasági ós üzemrendszer négyes

vetforgó ; belterjes gazdálkodás. Lóállomány összesen 30 darab amerikai fajta. Szarvasmarha-
állomány összesen 120 darab vöröstarka. Van nagy tejgazdasága.

Monostorszeg. — Sauerbom Károly birtoka. Összterület 800 k. hold. Gazdasági és üzem-

rendszer négyes vetforgó; belterjesgazdálkodás. Lóállomány összesen 20 darab vegyes fajú. Szarvas

marha-állomány összesen 100 darab magj'ar fajta.

Óbecse. — Gombos Dezs dr. birtoka. Óbecse község és Zenta város határában fekszik.

Az egész birtok összterülete 730 k. hold. Ebbl kert és beltelek 30, szántóföld 670 és szl 3 k.

hold. Gazdasági és üzemrendszer a rendes bácskai. Tennél mohart ésluezernát is. Lóállomány össz-

sen 40 darab. Ebbl igás 8, magyar faj; kocsi-ló 6, anyakancza 8 és csikó 18, mind angol félvér.

Szarvasmarha-állomány összesen 73 darab. Ebbl jármos ökör 28, tehón 12, tinó 19 és üsz 14,

mind magyar fajú. Van aratógépe. Az átlagos földhaszonbér ezen a vidéken lánczonként (1 láncz =
2200 D-öí _ i kat, hold 600 O-öl) kicsiben 120—200, nagyban 90—140 korona. Mindkét birtok

egyrésze bérbe van adva.
ÖrszálláS. — Báró Hammerstein Richárd birtokai. rszállás község határában terülnek el. Az

legyik Puszta-Sári. Összes terület 2220 k. hold, ebbl szántó 2078, kert 2, szl 4, legel 95, erd 6,

adómentes 35 k. hold. A másik Puszta-Rávna. Területe 625 k. hold, ebbl szántó 250, legel 156,

rét 47, adómentes 172 k. hold. A birtok egyrésze még 4 év eltt bérbe volt adva, csak új birtokosa

vette házi kezelésbe. Az uradalom modern felszerelése folyamatban van. Marhaállomány ; jármos

ökör 106 drb. magyar, tinó 52 drb., tehén 56 drb. (cselédtehén, kevert), a magyar szilaj gulya 41

dbból áll, bika 2 drb. magyar. A lóállományban van 25 ló és 16 csikó. A juhállomány 276 drb. Ram-
bouillet és fehér raczka keverék. Van két gzcséplögép-garnitura, 8 drb. vetgóp, 6 drb. tengeri

Fészekrakó, 2 drb. kéveköt aratógóp, 2 drb. marokrakó aratógép, 2 drb. fkaszáló, egy köves mi

és egy aczéldaráló. A mezgazdasági termények : búza. zab, tengeri, kender és különféle takarmány.

A múlt évben beszerzett két géprendszert! gzeke-garnitura az intenzivebb növénytermelést teszi

ehetvé.

Magyarország Vármegyéd és Váan sai: Bács-Bodrog vármegye. II. 23
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Puszta-Rasztina. ö berület 5308 ra hold Kerti i, h,.|,.k'i 11,

7, adó alá i
i

-
1

1

1 . < t 98 m.
hold G töforgó. Lóáll y a 160 darab angol éa ar iba

félvér ; ebbl igás 18, hintoaló 32, a többi ménes. V. ménest I oi tulajdonos dédatyja alapi
i i i irök li mozákból. 1810 b in

iménesébfll hoztak hál ira c dört, e ok k ötl voll d nli Vi ér, ilj

éli \ húszas években vettek a ;ról Vie 13 féle meni bi e Ifi ter nev angol
aakkoi vettek kanosakat gróf Vpponyi ménesébl i % öhi jresrl, valaminl

Báboli döben a ménesben 10 10 I m voll 1848-ban vettél 5 tizenhárom
marka •

1
I 1866-bau vették a béosi osá Lri istállóból a Pompojus lipiozaí

369-ben Bábolnái 1 félvérl 1861 3 lavii tipii u vörös
istállóból, de ezek mellett bérelt méneket i ha aáltab 1874-ben vették i

esódörl gról Umáe
\

< L878-ban a Gidrán csödöri é 1 ni h in 3 kanozál ugyanattól. 1868 óta

pontos törzskönyvet vezetnek, Szarvasmarha-állomány 140 darab magyar fajták. Ebbl jármoa
ökör 110, tehén 100, 1 1 bil 1 6, többi tinó li ifi \ gróf Umé j féle sarkadi uradalomból

ulyát, a melyei rendesen töi könyvelnek, Bertés-áll ay 60 mangaliozo anyakooza
porul in\ 300—350 drli. kn/.i niL';[ilo/,ik. Üzemen kívüli szeszgyára van,

valaminl kél nyoloz lóerej gózoséplögi pe,< kéjei kél marokrakója, \ munkaeri helyben
Zólyom iiii-.uyi-inil 21 ]):ir tót munkásl szerez be évente, napszám a férfiaknál 1—2 ko-

rona, a nknél 60 -II 11 fillér, Földhaszonbór ezen .1 vidéken 30 -40 korona m. holdanként. Van
. . kápolnája és iskolája, a pusztán 320 lélok lakik.

RegCze. - Lottók Alajos birtoka Regcze határában i[Lamlormajor.) összterület 1200 k. hold.

kert 1 belti lek 36, i ál öld 615, ka izáló 80-, Le pl 280, erd 30j szl :i. nád is 60

alá nem es terület 96 k. hold. Gazdasági és zi tigarrendszer. Czukorrépát, eziro-

kot és kendert 60 holdon termel, Lóállomány összesen 40 darab. Ebbl igás unva km ieza 20 r.ikozi,

kocsiifi félvér, csikó lti muraközi és mén 1 perseron fajta. Szarvasmarha-állomány összesen 120

darab. Ebbl jármoa ökör 24 magyar, tehén 40, tinó ós üsz 60, tenyészbika 4, bonyhádi vörös-
tarka. Juh állomány összesen 600 darab 12 tenyészkossal, yar fajta. Sertés-állomány 350 darab,

anyakooza 50 és kan 4, kisjeni fajta. Van egy állami sególylyol borondezett halast ó, 7i> hold területon,

a melyben nemes pontyot tenyésztenek. A halakat vidéki, többnyire budapesti kereskedk veszik

meg. Erdészetében uralkodó a/ ákáez, tölgy, kris és szilfa ; szerszámfát és t iizifál termel. Borásza-
tában ffajok az olaszrizling, dinka és mustosfehér, csemegeszlnek a chassolas ós muskotály-
1 1

|.il.. 1,1 1 t. .a. inai
: \ in' 1 1I1 li i ! t termel. Viiti két. pata kínálnia vízi ervel, egyik a major,

liiasik a fa hí a mára. \ an rr-vrs .•-..]. li a i : l ,
,
a

|
„ . . |. m a 1 1 ha szila I ja k. V munkaert

minden munkára Rogczón szerzi ; napszám férfiaknál 2—3 korona, nknél 1 korona 50 fillértl

2 koronái ti tás alatt férfiaknál 12. nknél 4 korona. Ezen a vidéken az átlagos földhaszonbór
k. holdanként kicsiben 56, nagyban 45 korona.

Szabadka. — Báró Podmaniczky Endre uradalma Kelebia pusztán, összterület 2800 k. hoki.

Ebbl szántóföld 2500, kaszáló 35, legel 120, ord 80, s/.olo :;n k. hold. Gazdasági és üzemrendszer
négyes forgó. Lóállomány összesen 90 darab. Ebbl igás 18, kocsiló 12, ménes 24. anyakancza 12,

csikó 23 félvér arab s egy angol arab mén. Szarvasmarha-állomány 127 darab. Ebbl jármos ökör
80, magyar és nyugati, tehén 24. tinó Ki. üsz 6, mind bonyhádi s egy félvér simenthali tonyósz-

bika. Juhállomány összesen 1500 darab inerinó-faj, 15 Rambouilot-tenyészkossal. Sertés-állomány
összesen 45 darab mezhegyesi, 10 anyakooza és szaporulata, két bihari-mangalicza kannal. Van
tejgazdaság G0—80 liter napi tejtermeléssel, a melyet Szabadkán értékesítenek. Baromfitenyésztése

van orpington fehér fajból. Van méhészete 20 kaptárral. Erdeiben az ákácz és szil az uralkodó
fajták. Borászatában olasz rizling, kövi dinka a borfajok ; csemegeszlnek nagy Hamburg, chas-

selas-fajokat tart. Van két darab 8 lóerejü gazdasági gzcséplgópe. A munkaert helyben szerzi be,

saját telepesei is vannak. Napszám férfiaknál 200—240, nknél 120— 180 fillér. Földhaszonbór

e vidéken 72 korona egy láncz.

Szabadka.— Piukovits József birtoka. Kiterjedése 875 k. hold. Szl cés gyümölcsös 150 k. hold

homok. A birtokon van egy mezgazdasági szeszgyár, 960 hl szeszkontingenssel. A tehenészet

1891 óta áll fönn. Kezdetben bonyhádi teheneket tartottak, de késbb a Tirolból hozott borzderesekre

fektették a fsúlyt. A tehenészet 1906-ban 20 drb. behozott tiroli borzderessel, 1907-ben 22 drb.

timli borzderessel nagyobbodott. A mai létszám 111 drb fejs tehén. A vetésforgót illetleg a luczer-

nát külön táblákban, forgón kívül termelik, a többi táblákban zöld takarmány, szi búza, tengeri,

tavaszi kalászos felváltva követik egymást. Zöld takarmány és tengeri alá istállótrágyát, búza alá

pedig részben szuperfoszfátot is használnak. A szl megmunkálására bizonyos számú betanított

íérfimunkást szerzdtetnek egész esztendre ; fizetésük készpénz é3 ez, a 298 munkanapot véve
alapul, fejenként ós naponként 2 koronát, összesen 596 koronát tesz. E férfi-munkaer mellett állan-

dóan 40 ni munkást alkalmaznak, a kik a szlmívelésre és gyümölcs-csomagolásra szakszeren
ki vannak képezve.

Szabadka. — Törley Gyula zobnaticzai gazdasága, Szabadka határában. Területe 1000 k. hold

és egy nagyobb és két kisebb tagból áll. Az úrilakon kivül van 18 gazdasági épület, 20 családos

cselédre, külön szobával és közös konyhával. A gazdaságban a gépmunkát a legkiterjedtebb mérték-

ben alkalmazzák
;
gzekével a szántóföld 15%-át mélyítik meg évenként, az aratást 10 aratógéppel

végzik. Növénytermelés : mesterséges takarmányok közül a terület 2%-a luczerna, 2% baltaczi

6% bükkönyös zab, 2% mohar, 3% csalamádé, összesen 15%. Jóminség rét és legel a gazdaság

területének 6%-a, a majortól távol es részeken 3% feketeugar is van. A szl és kert 1% ; a

kalászosokból az szit 25%, a tavaszít 22% s a kapásnövényeket 25%-ban termelik. Vetésforgó :

takarmány, búza, zab, kapás-növény istállótrágyával), búza, kapás, zab. Istállótrágyával a szántó-

földnek mintegy 15%-át ós mtrágyával 20%-át javítják. Lótenyésztés : A ménes angol félvér, 20

anyakanczával ; van méneskönyv és a lovak leszármazása 1779-ig kimutatható. A tenyésztésben

állami bérmén van alkalmazva ; tenyészirány : hátas és hintós lovak nevelése. A lovakat legnagyobb

részt 3 V2 éves korukban a ménesbl katonai czélra adják el. A ménesen kívül van a gazdaságban 16 db.

saját nevelés félvér igás ló'; a kanczákat igában csak csikó nélkül használják. A lovak létszáma

60-—70 drb. között váltakozik. A szarvasmarha-állomány tiszta magyar gulyából áll, átlag 40 drb.
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tehénnel, a gulyát télen-nyáron szárnyék mellett tartják, csak választott borjukat és fias tehenekot
fognak télen át istállóba, jobb takarmányozás alá. A tenyésztés czélja, hogy a gazdaságot i_r

állatokkal lássa el ; a mustrákat és számfelettiokot hizlalják. A gazdaságban 40 drb. jármos ökröt
használnak ; a szarvasmarha létszám átlag 200 drb., mely egész évben a gazdaság területén van.
Juhot ós sertést csak kis mértékben tenyésztenek.

Szabadka. — Lelliach Gyula gazdasága Zobnaticza pusztán. Összterület 1050 k. hold. Ebbl kert

és beltelek 35, legel 75 k. hold, a többi szántóföld. A lóállomany 100 drb. körül mozog, most 60 drb.

angol ós 40 drb. amerikai fajta. Anyakanczák száma 36, obbl igás anyakancza 21, ménesbeli anya
kancza 15 ; részben angol telivér, de túlnyomó részben amerikai ménnel történik a fedezés. Van 12

kocsi és hátas ló és egy amerikai üget fedezmén. A szarvasmarha-állomány a 200 drb.-ot meghaladja,
részben magyar, részben vöröstarka fajta ós ezek keresztezése. A gazdag kéveköt aratógépekkel
dolgozik. A munkaert minden munkára Topolyán szerzi. Földhaszonbór a vidéken kicsiben
60—70, nagyban 50—-60 korona k. holdanként.

Szabadka. — Halbrohr Adolf birtoka Szabadka határában. Területe 1055 kat. hold, melybl
1040 hold szántó, 15 hold rét. Vetésforgó >! ugar, 2

6 tengeri. »/« búza, l/e tavaszi. Szarvas-
ul, irha-állomány 400 drb., a melybl 100 drb. vöröstarka bonyhádi faj, 300 drb. magyar, még pedig
200 drb. gulyab li marha és 100 drb. ökör. Ló-állomány 40 drb. félvér ló és csikó. Sertés-állomány
600 drb. mangalicza yorksliieri keresztezés. Juh-állomány : 400 drb. Rambuillet. — A munkás
viszonyok rosszak ; éves cselédet alig lehet kapni, napszám télen 140 kor. nyáron 2'40 kor. átlag.

Haszonbér holdanként 80 kor. kisebb parczellákban, nagyban 60 kor.

Szenttamás. — Dungyerszky István uradalma. Összterület 2400 k. hold. Kert és beltelek 30,

ksszáló, legel 60, erd 5, szl 5 k. hold, a többi szántóföld. Gazdasági és üzemrendszer négyes vet-
forgó. Bükkönyt 20, kölest 15, herét 20 k. holdon termel. Ló-állomány összesen 120 cuideri faj ; ebbl
igás 30, kocsiló 12, a többi ménes; van három telivér anyakanczája s egy saját és egy bérméne.
Szarvasmarha-állomány 300 db. Ebbl járinos ökör 160 magyar, tehén 80, simenthali faj, a többi

gulyabeli. Sertés-állománya 700 db. kisjenöi faj, 86 anyakocza ós szaporulata, 12 kannal. Tej-

gazdasága 160 liter napi tejtermeléssel, a melyet helyben értékesítenek. Van gzmalma három hen-
erre ós három pár köre ; négy db. nyolez lóerejü gözcsóplgépe és két marokrakója. A munkaert
helyben szerzi, a napszám férfiaknál 120—240, nknél 80— 140 fill. Földhaszonbér ezen a vidéken

r. k. holdanként.

Szond. — Gráber Gyula gazdasága. Puszta-Ófalu a szondi határban. Összterület 1816 k. hold
és 865 D-öl, ebbl szántó 1626 k. hold 878 D -öl, szl 12, kaszáló 56, legel 86 k. hold 1133 Dl. csa-

tornák és utak területe 35 k. hold 454 Q-ÖL A birtokból házi kezelés alatt van 1242 k. hold 1 100 Q-öl,

bérbe van adva 573 k. hold 1365 H-öl. Vetésforgó: kb. 500 hold régebbi szántóföldnek egyharmada
istálló-trágyával tengeri, utánna • 3 istállótrágyával zab, utánna ','3 mtrágyával búza. A többi

mocsár és nádas lóvén, még igen ers humózus talaj, ebbe kb. 90 hold repeze, kb. 90 hld búza m-
trágyázva, 50 hold árpa mütrágyázva, tengeri, csalamádó. muhar stb. jön. Szarvasmarha-állomány
összesen ISI drb. Ebbl bika 2, tehén 31, ökör 50, növendék 98 drb. mind magyar faj. Ló- ós csikó-

állomány : Mén furioso 1, kancza 25, igás 30 és növendék 35 drb. angol félvér. Van 2 gözcsépl-gar-
nitura, .3 arató kóvekötögép, 3 arató marokrakógép.

Szond. — Fernbach Bálint uradalma. Összterület 4450 k. hold. Kert és beltelek 6, legel
400. halastó 300 k. hold, a többi szántóföld. Szabad gazdálkodást folytat. Vörösherét 100, kukoriczát

2000. kendert 300 k. holdon termel. Ló-állománya összesen 50 db. angol félvér ; ebbl 6 kocsiló, a

többi igás. .Szarvasmarha-állomány összesen 400 db. magyar faj ; jármos ökör 130, tehén 50, a
többi gulyabeli. Sertés-állománya 1000 db. kisjenöi göndör faj, 120 anyakocza és szaporulata 60

kannal. Halastavában dunai halakat tenyészt s Budapesten értékesíti. Van három db. nyolez lóerejü

gözcsóplgépe. s egy db. 16 lóerejü gzekóje. A munkaert helyben és a vidéken szerzi be. Nap-
számárak férfiaknál 140—300, nknél 100—200 fillér. Földhaszonbór ezen a vidéken 70—80 kor.

Szond. — Weindl Mór és neje gazdasága. Összterület 1200 k. hold. Kert és beltelek 10,

legel 65 k. hold, a többi szántóföld. Szabad gazdálkodást folytat. llagtermelósében f a mohar
15 k. holdon, s a korai Szent János rozs, zöld takarmánynak és magkereskedés számára 60 holdon.

Lóállomany összesen 28 db. igások s vegyes fajúak. Szarvasmarha-állomány összesen 213 db. Jármos
ökör 60 magyar és pinzgaui, tehén 12 pinzgaui és bonyhádi, gulyabeli 140 vegyes, tenyészbika egy
pinzgaui. A sertés-állomány 32, mangalicza anyakocza és szaporulata, részben yorkshirei kereszte-

zés, hat tenyészkannal. Van tejgazdaság napi 110 liter termeléssel, melyet helyben és Apatinban
értékesítenek. Van egy db nyolez lóerejü gzeséplögépe. A munkaert helyben szerzi, a nap
férfi knál 160—240. nknél 121)— 160 fillér. Földhaszonbér ezen a vidéken 60—70 kor.

Temerin. — Fernbach Péter birtokai Temerin és Zombor határában fekszenek. Temerin hatá-

rában 1650, Zombor határában 1400 k. hold. Temerinben szántó 1400, legel 250 ; Zomborban szántó

1150, legel 250 k. hold. Házi kezelés alatt Zomborban a Fernbach-szállás 800 k. hold. Szarvasmarha-
állomány : 80 drb. behozott telivér simenthali tehén és ivadékai. Egy részük Széli Kálmán rátót

héraházi tehenészeteibl. Lóállomany 30 angol félvér és 10 drb. amerikai telivér, részben importált

anyakancza ; most halad az átmenet amerikai tenj'észtésre (Derby amerikai telivér ménnol).

A sertésállomány : 120 drb. kocza és ivadékai, melyeket teljesen meghízlalva értékesítenek. Van
két gzgép, egy gazdasági malom, egy csépl garnitúra, több kaszáló, arató ós talajmível gép. A
gazdasági munkás viszonyok kielégitk. A gazdaság legnagyobb részében tengerit müveinek nyolcz-

szori kapálással és nagy termés-eredménynyel. Az szi alá 2 q szuperfoszfátot használnak évenként.

A haszonbér-árak : Temerinben 1650 k. holdon, szántó és legel egyre-másra 70, Zomborban
600 k. holdon, szántó ós legel egyremásra 60 korona.

Temerin. — özv. Fernbach Autalné uradalma. Ö-- k. hold, mely Temerin és

Tiszi istvánfalva határában fekszik. Kert és beltelek 10, kaszáló, legel 100, erd 3 k. hold, a többi

szántóföld. A birtokból 2000 k. hold kis parczellákban bérbe van adva helybeli birtokosolmak.

Gazdasági rendszer szabad gazdálkodás. Lóállomany összesen 50 db. Ebbl igás 20, kocsiló 5, a többi

ménes. Kitn méné a Mozdony, amerikai telivér-mén. Szarvasmarha-állomány összesen 300 db.

magyar fajú, ebbl 50 jármos ökör, tehén 40, hízómarha 15, tenyészbika 2, a többi gulyabeli. Van
két nyolez lóerejü gzeséplgépe. A munkaert helyben szerzi, napszám férfiaknál 150—400. nknél
60—200 fill. Földliaszonbér a vidéken kicsiben 70 kor.
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Topolya. - na uradalma. összterület 8000 k

hold.] 3 . ii yében kb. 61 m. hold, éa Fehér vármegyében kb 9000 no

hold birtokuk. In kert éa beltelek '.'7. szántóföld 7107, kaszáló 260, V elo I, erd 20, szölö egy,

nádas S, adó alá nem ee6 terülel 20 k. hold rendszer í ayon hatos

ndert 160 k. holdon termel. Ló-állomán; összesen 72 db, ebbl igás 46 muraközi • pei

geron-l iló 6 1 pii isi, I ikó l'.l, in n I. min ik.i i es |>ersoron-korosz1o/.cs. Szarvat

marha-állomá 626 db. Bbböl II" jármoe ökör par fajta, a többi bonyhádi
tarka •- erdélyi magyar > p dig tehén 120, tinó 162, ü tó L79, hizómarha I", tenyész
bika ."•. Juhállomán; i Fajták. Sertós-állománj 62 db,

yorkshirei és mangalicza-fajták, lanyakoczaéa l kan. P
j

a da áj van napi 200 liter tejterme]

a tejet halybei Icesítik. Borászatában ffaji burgundiéi
i

.i félék Vans t nyolozas lóerejü cséplgép - hat aratógépe. A munkaert hel

.- Ba árfiaknál 80 240, nknél 60 160 till. Átlagos földha

vidéken kicsiben mi. nagyban 60 kor.

Vajszka. — Gróf & '»(', auüL gróf E Wo uradalma, összterület 10,1 bt

hold s az urtulalom \'ajszl, I nkhül m. ;

i: Somogy viiriiiopyí*l en van
( I holdnyi birtoka. Itt kert és beltelek 42. kaszál" 1.'". I. i " >4t h> 1", adó alá nem

rület 1200 k. hold, a többi szántóföld. Szaluul <..az<lalkociast tnl>tat. Kcpezet iiiii i.-,t>, horo-

magol -'>, kendert lsn k. holdon termel. Ló-állomány ossz. 6 db. ani ol félvi r, ebbl igás 24.

a többi kooailó és csikó. Szarvasmarha-állomány összesen ,">;i<i db. ki.u.1 jármos "kiír 1 r>2, magj
20, gulyabeli :i:in. hízómarha :i". tenyészbika 4, magyar és bonyliádi fajta. Juh-állomány

530 db. posztógyapjas, 10 tenyészkossal, Sertés-álloménj I"". anyakocza és szaporulata, 10 kannal.

alicza-faj. Halászata \ an ártéri halakkal a a halat helj ben, Budapesten, Szegeden és Vnk..\ ar.ni

i. nyár és füzerdókbl áll,melyei 28évee fordában vágnak rendszeres üzemtervvel

s tzifái termel. Borászatában rizling, kövidinka, szlankamenka, burgundi, opporto ós kadarka a

föfajok. Van két nyolc/, lóerejü gazdasáj [«•. \ munkaert helyben ós a \ idóken szerzi ;

napszám férfiaknál 100—300, nknél 60—200 fill. Földhaszonber ezen a vidéken 70 kor. holdanként,

Zenta. — Ungár Ferenc birtoka, összterület 023 k. hold. Ebbl kert és beltelek 0, szánt

n

föld 55S, kaszáló 10. legel 30, erd 1, szl 12 ós nádas 6 k. hold. Gazdasági és üzemrendszer hármas
vetforgó. Ló-állomány összesen 20 db. Ebbl igás 8, állami móntöl ered, kocsiló 2, csikó 10 db.

Szarvasmarha-állomány összesen 140 db. Ebbl jármos ökör 40, tehén 20, tinó 30, üsz 20, gulyabeli

14, hízómarha l, tenyészbika 1, többnyire vörostarka. Borászatában föfaj a rizling ós kövidinka.

Van egy nyolezas lóerejü csépl és 2 aratógópe. A munkaert Zenta határában szerzi, napszám férfi-

nál átlag 2 kor., nnél 1 kor. 50 fill. Ezen a vidéken az átlagos földhaszonbér kicsiben 60, nagyban
50 korona.

Zombor. — Szemz István birtoka több község határában terül el. Összterület 1275 k.

hold. A birtok bérbe van adva, azonban a tulajdonos lótenyésztése kiváló és % an 25

félvér ügetje.



BÁCS-BODROG VÁRMEGYE ERDGAZDASÁGA.

A vármegyei erdségek az éjszaki szélesség 45° 9'—46° 20' és a keleti kosz- Fekvés.

Bzúság 36° 21'—37° 7' között 74 község határában, általában mind
lapályon, részben a Duna és a Tisza folyók mentén az árterekben,

továbbá ármentes, de mélyen fekv síkságon, azután a futóhomok-
buczkákon 76— 161 m tengerszín fölötti magasságban terülnek el.

Hegységi vagy dombvidéki jelleg erd egyáltalában nincsen.

A vármegye erdségeinek kiterjedése a kataszteri felvételek és a jóvá- Kitorjedés.

hagyásra bemutatott erdgazdasági üzemtervek adatai alapján helyesbített

erdnyilvántartási törzskönyv szerint : 66466 kat. hold. A vármegye 74 községe

határában 51.443, Szabadka szab. kir. város határában 13.613. Újvidéken 1150,

Baján 260 kat. hold erd található. A vármegye 47 községének határában erd
egyáltalában nincsen.

Ha a vármegye és a területén fekv önálló törvényhatóságok kiterjedését

az erdk területéhez viszonyítjuk, azt látjuk, hogy a területnek csak 3 - 7%-át
borítja erd. Az egész erdterületbl egy lakosra átlag 0'08 kat. hcld esik.

Az országos átlag 27% és 0'87 kat. hold. Ezzel szemben a vármegye nagy-
fokú faszegénységet mutat, mely tekintetben hazánk vármegyéi közül csak
Békés, Csanád, Csongrád, Hajdú, Jásznagykunszolnok és Torontál vármegye
van Bácsbodrog mögött. Az erdségek a vármegye területén nagyon egyenlt-
lenül vannak eloszolva. Az erdk zöme a vármegye DNy. sarkában, a Duna
mentén. Bezdántól—Újvidékig terül el. A vármegye éjszaki részén, a futóho-

mokos területen, nagyobb erdtestek találhatók. A Tisza mentén már szórványos
az erd, leginkább csak fzesek vannak, míg a vármegye közepe táján, a szó

szoros értelmében vett erd egyáltalában nincs ; a mi a kataszterban erdként
szerepel is, az jobbára csak park, csenderes, delel, szóval kisebb — a mez-
gazdaságot kiegészít — mesterséges ültetvény.

A vármegye erdségei fekvés és elhelyezkedés tekintetében 4 természetes

csoportra oszthatók, úgymint : 1. a Duna és Tisza folyók árterében elterül erdk
;

2. az ártéren kívül, de mély lapályon elterül erdk ; 3. a futóhomoki erdk ;

4. az egyes kastélyok és tanyák közelében mesterségesen telepített kisebb csen-

deresjelleg erdk.
Az ártéri erdk a Duna és Tisza folyók mentén terülnek el,f fanemük a lágyfa ; Artéri erdk,

mivel több-kevesebb víztartalmú árkok és fokok szakgatják meg és dús talaj-

borító növényzet fedi ket. bizonyos serd-szer jelleget viselnek magukon,
összes kiterjedésük mintegy 24.000 kat. hold, mely területbl 1800 hold a Tisza

völgyére esik, míg 22.200 hold a Duna árterében terül el.

Az ártéri erdk tszomszédságában, illetleg az átmenet határain elegyesen Lapáiyi erdk,

terülnek el az ú. n. mély lapályt erdk. Ezek a valódi erdk. Ftömegük a tölgy-

fajok értékes fája, egyéb fanemek változatos társaságában. Ez erdk talaját dús
f takarja. A lapályi erdk kiterjedése most, mintegy 15.300 kat. hold, mely
terület mmd a Duna mentén fekszik és Herczegszántótól egész Újvidékig terjed,

kisebb-nagyobb megszakítással, 80—94 méter tengerszín fölötti magasságban.
A Tisza völgyén ily természet erdk nincsenek, illetleg csekély kiterjedésük

miatt, nem jönnek számításba.



120 \ Erdgazdaság.

\ Uóhomoki erdk a vármegye éjszaki 6a éjszaknyugati részében terülnél

el, Legfóképen Szabadka, Jánoshalma, Kisszállás, Kéles Józsefpuszta, Dzsida,

ta és I i
. ! n liaiar.iii. in. a mezgazdasági mivelésre már alig alkalmas futó-

homok-buozkákon, 120 161 méter tengerszín fölötti magasságban. Kiterjedésül!

ezidöszerinl 26 930 kai . hold.

\ parkszeri kisebb erdk és osenderesek egész kiterjedése 236 kat. hold;
nagyságuk, fekvésük, talajuk igen külömböz, jobbára azonban nem feltétlen

erdtalajon állanak. Leginkább a vármegye erdben legszegényebb részein tele-

pítették ket, részinl szépítési szempontból, részint (liléinknek, vagy pedig a
mezgazdaságban nélkülözhetetlen szerszámfa nyerése czóljából. Ennek az

erdalaknak mintegj felerésze a szabadkai határban, egyes aagyobb birtokosok
s/.allásai körül terül el.

Brdítaiajok. A/. ls;7'.>. évi XXXI. t.-oz. alapján a vármegye erdségeinek talaját is osz-

tályozták és külön kijelölték a véderdket, a melyek a. törvény értelmében jóvá

hagyotl használati tervek Bzerinl kezelendk; azután Bzámbavették a futó-

homokon álló erdkel ; továbbá azokat az erdsítetl területeket, melyeknek
talaja, más gazdasági mivelésre huzamosan nem vorl alkalmas, feltétlen erdtalajon
állóknak minsítették. Aznkat az erdkel pedig, melyeknek talaja állandó mez-
gazdasági mivelésre alkalmasnak látszik, nem feltétlen erdtalajon állóknak
minsítették és az ..Erdk törzskönyvébe

1
' fel is vették. A vármegye erdségei

a mai állapot szerinl a következleg oszlanak meg : véderd 1604, futóhomokon
álló erd 2">.607. feltétlen erdt alajon áll(') erd 23.848, nem feltétlen erdtalajon
álló rnlo 15,407, összesen 06.46(1 kai. hold. A vármegye erdségei jobbára allu-

viális, kis részben dilluviáhs képzdés talajokon állanak. Itt ép úgy, mint a/,

elhelyezkedésnél, négy ftipust különböztetünk meg.
Ártéri erdk. 1. Az ártéri erdk mind a legújabb képzodés, vízliordta áradmány-talajon

állanak. Altalajuk kavicsos homok, melyei különböz vastagságú, vízliordta

iszaj). agyag, homok és kavics alkotórészek legváltozatosabb keverékébl álló,

réteges lerakodású feltalaj borít. Ez erdk talaja igen változatos, a szerint, a

mint a. talaj alkotórészeibl melyik van épen túlsúlyban. Ezek a folyamok
ártereibe esvén, évenként hosszabb-rövidebb ideig víz alatt állanak, miért is

az állandó mezgazdasági mivelésre nem alkalmasak, tehát a feltétlen erd-
talajok közé vannak sorozva. Ezeknek a területe folyton változik a vizek mun-
kája szerint ; egy helyen elmosódik, más helyen pedig porondolás alakjában
lerakódik. Az ártéri erdk küls határa nem válik el élesen a lapályi, ármentes
erdktl, hanem egyik a másikába benyúlik és helyenként szigeteket alkot.

Lapáiyí cnik. 2. Az ármentes lapályi erdk altalaja szintén igen változó, de feltalaja már
nem mutat oly nagy eltéréseket, mint az ártéri erdké. A feltalaj jobbára iszapos

agyag, melynek származása már valószínleg dilluviáhs. Ez erdkben is fordulnak
el egyes vízerek, régi folyammederszer, kigyozó mélyedések, horpadások,

melyeknek talaja is elüt ugyan, de a lapályi típus agyagtalaja jellegzetes marad.
Humus-tartalma változó; de egészben elsrend erdtalaj, melynél kiválóbb,

Slavoniát kivéve, seholsem található. Ez az erdtalaj, egyes székes részek kivételé-

vel, állandó mezgazdasági mivelésre alkalmas. Ez az oka annak, hogy a vármeg] e

legértékesebb erdtipusa állandóan fogy, hogy helyet adjon a pillanatszeren
jövedelmezbb mezgazdasági mívelésnek. Ezek az erdk most mintegy 15,400

kat. holdon terülnek el, holott 15 évvel ezeltt még 33.000 kat. holdat borított

termékenyít lombsátoruk.
Futóhomokon 3. A futóhomokon álló erdk al- és feltalaja homok, néhol az altalaj lsz,

" néhol pedig régi tófenékre emlékeztet lerakodás. Az Alföld és vele a vármegye
geológiai rétegeinek származására nézve, még az irányadók nézetei is annyira
eltérk, hogy a felsbb rétegek származását határozottan és szabatosan meg-
jelölni — a nem kizárólag geológus — alig meri. Tény azonban, hogy a mai futó-

homokos területeken hajdan nagykiterjedés vizek voltak, melyeket a széltl

hajtott futóhomok elborított. A mostani víztartó mélyedések is szemmel láthatóan

apadnak, ellepi ket a szélhordta homok. A feltalaj futóhomokja többé-kevésbbé
begyepesedett, hepehupás, buezkás területet alkot, néhol azonban teljesen nyilt

és minden növénytakaró híján hajtogatja a szél. Az ily nyíltságnak azonban
mindig mechanikai kezdoka van, melyet a szél azután csak folytat. A homoknál
vátozatosabb talaj nincsen ; ennek humus-. mész-, agyag- és vastartalma,

valamint a szemcsék nagysága és érdessége lépten-nyomon változik, úgy hogy
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igen kis területen, egymás töszomszi élesen elhatá

egészen eltér chémiai és fizikai tulajdonságú talajminségekel ttunk.

Termképessége szintén változó, de nagy átlagban silány, mert a valamivel

jobbacska homokokat a mezgazdasági ágak tartják megszállva. Erdmívelés
alá csak az kerül, a mely terület szlnek nem kell, egyéb mívelésre pe lig végkép
alkalmatlan. A futóhomoki erdk kiterjedése a futóhomoki véderdkkel ígyüti

26.930 kat. hold.

4. A parkszer csenderesek — a mezgazdaságilag nuvelt területekben,

—

oázisszerüleg vannak elszórva ; majdnem kivétel nélkül hum
kitn búzaterm talajon állanak. Termhelyük igen külömböz, de valamennyi
jó karban van. Kiterjedésük csekélységénél fogva erdgazdasági jelentségük
nincs.

A vármegye erdségeinek uralkodó faneme nincsen, mert az erdk típusa

szerint változik a fanemek elterjedése.

Az ártéri erdk zömét a lágy lombfák alkotják. Az egész új kelé

porondolásokat az els magérés után kendersrség fz és nyár kelés borítja el.

mely csakhamar fejldésnek indul és erdvé növekedik. A már megállapodott
talajokon szálanként csoportonként elegyedik a szil. kris és a ölgy,

de csak a magasabb helyeken, mert a kemény lombfák csemetéi — ha teljesen

viz alá kerülnek — elpusztulnak : minthogy lasabban nnek mint a lágy fák;

éppen ezért az ártéri erdk kimagasló részeit a nemesebb, kemény lombfák fog-

lalják el. kivált ha az ember némileg segítségökre van. Az uralko ló Fanem a
feketenyár, elfordul még a kanadai, rezg, szürke, ritkábban a fehér nyár és

ezeknek egymás között való számtalan hibridje.

Az ármentes lapály i erdk uralkodó faneme a kocsányos tölgy. Igen szép,

zárt erdket alkot. Ez erdk magasabb fekvés részein meglehets mennyi-
ségben található a cser. Csoportónként elfordul még a tölgy-fajok közül a kocsány-
talan tölgy, a molyhos tölgy (Dunabökény) és a magyar tölgy (< Iséb). Felemlítend
még e helyen a kései tölgy; ez a kocsányos tölgynek egy válfaja, s az a kiváló

tulajdonsága van, hogy 4— .5 héttel késbb lombosodik a többinél s így a kései

fagyoknak — melyek elég gyakran elfordulnak — nincsen kitéve. Az erdállo-
mányok jelentékeny részét alkotja még a gyertyán. Ez erdk vizenyssbb helyein

szálanként, csoportonként elfordul még a mezei szil. magas kris és a korai juhar,

elvétve a mezei és feketejuhar.

A futóhomoki erdk fanemeinek leírásánál elre kell bocsátani, hogy a
futóhomok sfája a fehér nyárfa : minden egyébféle fanemet mesterséges úton
telepítettek korábbi vagy késbbi idkben. A múlt század elején az országgylés
(1SU2) is foglalkozott a homoki erdk ügyével, egy 1806. évi helytartósági ren-

delet pedig imperative rendelkezik a nagyterület homokbuczkák beültetésérl.

A fekete és kanadai nyár ezidbenkeiült a homokra. A mesterséges erdsítés jó

ideig e fanemek dugványozása útján történt, míg mintegy 55—60 évvel ezeltt az

ákáczczal tettek a homoktalajon kísérleteket. A reánk maradt öreg ákáczok igazol-

ják, hogy az els kísérletek jól sikerültek. Hogy nem folytatták nyomban tovább
nagyobb arányokban, az abban lelheti magyarázatát, hogy megfelel intézmények
nem igen voltak, e fa hasznossága is ismeretlen volt még s talán maghoz is nehezen
lehetett jutni. De legfbb oka az volt. hogy 1848-ban egészen más eszmék szál-

lották meg a lelkeket, mint az erdtelepítés. Csak a politikai viszonyok kedvezbb
fordulatával, a hatvanas években kezddik meg újból e vidéken a mesterséges

erdtelepítés. A vármegye területén a hatvanas évek végén és a hetvenes évek
elején nagyobb területeket erdsítettek ákáczczal Szabadkán, Kisszálláson,

-halmán, Terézhalmon, Csávoly községben. Józsefházi pusztán. A homoki
erdk telepítésének ügye is a községi erdk állami kezelésének életbeléptetésével

lendült fel. A mai erdsítési mód alapján, az annyira változatos homoktalajnak
legmegfelelbb fanemeket telepítik. Az újonnan telepített erdknek 80%-a

z a magasabb fekvés homokon ; 10%-a nyir, fehér, kanadai és jegenyenyár,

az alacsonyabb fekvés, soványabb homokon ; az üdébb, humózus laposokat

kocsános tölgygyei, ha kissé kötöttebb vagy székes, úgy mezei szil-csemetével

erdsítik : míg a kifúvások sovány, néha márgás homokjai pedig feketefeny-
csemetékkel vannak erdsítve. E két utóbbi talaj-változatra nagy átlagban újból

mintegy 10°o esik. Ujabban történnek még kísérletek amerikai krissel, virginiai

borókával, kaliforniai juharral és más exotikus fanemmel.
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A különálló csendereeek leginkább ákáczosok, meri jó talajon Leghamarabb
</ nyújt árnyékot, de (

- szesmind szerszámfái is. Azok a csoportozatok, melyekel

csakis Bzépitéai szempontból telepitettek, különféle d5 fákból állanak \ vár

megye tali |lata a fatényésztésre kiválóan alkalmas; egy kél egyedben
portban a lombosak osaládjába tartozó ismertebb középeurópai

fák és bokrok mind feltalálhatók. A fenyféléknek Bácska már nem ha

Zárterdó-állományt it1 egj feny-féle sem alkol Mini ei lei fái utóbbi idben a

fekete fenyi ültetik, ültetvényekben ós parkokban feltalálható a tiszafa .1

ginkó, jegenj efenj , douglasfeny, Luozfenj , v eresfenj 1 >, b1 robus és erdeifeny.
\ \ irmegye erdi a tulajdonos jogi mins ;e szerint, a következleg oszla-

nak meg . L. Állami erdk, 2. törvényhatósági és községi erdk, 3. egyházi szemé-
lyekéstestületek erdi, 1. közbirtokossági erdk, 5. részvénytársulati erdk,
6 ii Ionban I vö erdbirtokok. Az l 5 ponl alattiak az 1879. évi

\\\l 1 ., 17 §-a alá tartoznak és rendszeres gazdasági üzemtervszerinl keze-

len lók, míg a 6. ponl alattiak, mint szaba íren lelkezés birtokok a fenti törvény

17 §-a alá nem tartoznak.

Az állami erdk a vármegye 25 községében terülnek el, kisebb-nagyobb
kiterjedésben. Az egész terülel 33.469-2 kat. hold, mely területbl ez id szerinl

18668-4 kat. hold erdsüll 2623-3 kat. hold, tisztás 3982-4 kat. told erdhöz
tartozó egyéb termékenj terület, 8195-1 kat. hold pedig terméketlen (Duna és

egyéb \ izek).

.! törvényhatósági erdk : Szabadka 13.247, Újvidék 1140, Haja 12 kat . hold.

Rendezett tanácsú városok erdi : Zenta 544-20, Magyarkanizsa 521, kat. hold. —
Község erdk: Ada 108-4, Apatin 20-9, Bács 253-4, Bácsalmás 19-20, Baracska 2-1,

Csávolj 13-7, Jánoshalma 198-24, Káty 170-28, Csurog 167, Csatalja 76-4, Mély-

kút 15-8, Mohol 206-2, öbecse 61-50, Péterréve 87-90, Rém 24-50 Vajszka 1-87

Vaskút 34-9 kat. hol I kiterjedésben és Gombos 24-8 kat. hold kiterjedés községi

deje.

Közbirtokossági erdk: Bácsszentiván 380-18, Csatalja 38-1, kat. hold kiter-

jedésben. — Volt úrbéresek erdi: Bátmonostor .'57-60, és Palona .'50005 kat. hold

területtel.

Sészvénytársidati erdk: Ferencz-csatorna r.-t. 50-90 és Karavukovai r.-t.

85 90 kat. hol 1 kiterjedésben.

Egyházi személyek és teslüldif: erdi: 1) Kalocsai érsekség erdbirtoka
Bácsban 6190-01, Kéles puszta 951«26, Józsefházán 1518-60, összesen 8659-87 kat.

hold. 2) Karlóczai pátriárka erdeje Vajszkán 825-88 kat. hold. 3) Alsókaboli gör.

kel. zárda birtoka 229-30 kat. hold. 4) Bogváni gör. kel. zárda birtoka 84-60 kat.

hold.

A magántulajdonban lev erdk közül a nevezetesebbek : 1. Gróf San Martino
di Valpurga család kisszállási uradalmához tartozó kisszállási erdk 1736

kat. hold, és a terézkalmi erdk 5425 kat. hold terjedelemben. 2. Gróf Chotek
Rezs futaki uradalmához tartozó 3677-71 kat. holdas erd-birtok. 3. A novo-
szellói uradalomban 1048, 4. a bogyáni uradalomban 1456, 5. a vajszkai ura-

dalomban 325. 6. a csébi uradalomban 189 kat. hold. Kisebb kiterjedés magán-
én lok még az alábbi határokban találhatók : Baján 255, Szabadkán 397. Újvi-

déken 10, Bút monostoron 83, Bácsborsódon 208 és Rasztinán 109 kat. holdnyi
területtel. Magántulajdonban lév véderdk czimén ez id szerint nyilvántartás-

ban van : Weidinger Salamon birtokában 112"4. Reich Salamon birtokában
1066 és Fúró Lajos birtokában 402-2 kat. hold. A Rém, Dzsida és Borota
puszták nagyobb kiterjedés magánerdit részben már felosztották, részben

most állanak felosztás alatt. Köz- és magánalapít ványi-, vagy hitbizományi
erdk a vármegye területén nincsenek.

Ha tekintetbe vesszük azt a körülményt, hogy a vármegye egész területének

csak 3-7 %-a erd, könnyen azt hihetnk, mintha ennek a jelentéktelen %-kal
képviselt gazdasági ágnak jelentsége egyáltalában nem volna. Minthogy azon-

ban az erdk nem egyenletesen oszolnak el, hanem részben a Duna és a Tisza

mentén csoportosulnak, és alkotnak nagyobb testeket, részben a vármegye éjszaki

részén lév futóhomokon terülnek el — a vármegyét kisebb-nagyobb megsza-
kítással mintegy köriszegve— tehát ott, a hol éppen vannak— gazdasági jelen-

tségük igen nagy. fleg a futóhomokon. A homoki gazdálkodás erdk nélkül

alig képzelhet el. A jobb homokterületeken az utóbbi idben a kis tanyák évrl-
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évre igen szépen szaporodnak, a homoki szltelepítés rohamosan terjed, a homok-
föld ára vetekszik a legjobb fekete szántók árával, az évi bér is ennek megfelel.
Mindezeket a körülményeket elnyösen befolyásolják a közvetetlen közelben
elterül erdk, mert a nép igen sok tekintetben reá van utalva az erdre.

Az 1879. évi XXXI. t.-cz. életbelépése országszerte fordulópontot jelent Erdögazdái-

az erdgazdálkodás terén. De ha jól körültekintünk e vármegye erdgazdaságán,
ez nem tükrözdik vissza. Ha belepillantunk az erdk törzskönyvébe, azt látjuk,

hogy az erdk területe az utóbbi tíz év alatt több mint 15%-kal megapadt.
Ez az apadás a lapályi tölgyesek rovására esik. Ily rövid id alatt, az egész

területnek 15%-kal való apadása igen nagy visszaesésnek mondható. A legérté-

kesebb erdtipus, a tölgyesek területe, napról-napra apad. mert a kihasznált terü-

leteknek csak egy kis töredékét erdsitik újból, a többit pedig mezgazdasági
mivelés alá fogják, hogy az erdknek évezredek óta hulló lombjából felszaporodni

humusz-réteg néhány évtizedig szántóként szolgálja az emberi kapzsiságot.

S azután, ha az s humus apad, s itt-ott eltünedeznek a székes foltok is. majd
mint legel, vagy részben kaszáló, trje a szakadatlan zsarolást addig, míg jó-

részük el nem kopárosodik és el nem székesedik. A végén majd egy erdészutód
tanulmányt u a ..Bácskai kopárok befásításának kérdésérl, úgy mint ez az erdélyi

mezséggel történt.

Az ártéri erdkben folyó gazdaságról részletesebben alább lesz szó. A terület

meglehetsen a régi maradt, de itt is veszedelem fenyegeti az erdterület integri-

tását, mert az ármentesített és ármentesítend területeknek letárolás után más
mivelés alá való vételét, igen közelfekvállapotnak tarthatjuk. A futóhomokon
álló erdk területe helyenként szaporodott, míg viszont egyes helyeken sok régi

homoki nyárfás adott helyet az újabban gombamódra szaporodó immúnis
homoki szl-kultúrának. Szóval, a vármegyékben az erdk térfoglalására

számítani, egyes kisebb homokterület kivételével, nem lehet.

Az egész vármegyében számbavehet valódi erdgazdaság 6 van, melyekrl
külön megemlékezni érdemes; ezek 1. az állami erdk, 2. Szabadka szab. kir. város

erdeje, 3. A kalocsai érsekségi erdk, 4. a karlóczai pátriárka erdeje. 5. a futaki

uradalom s 6. a kisszállási uradalmi erd. A többi erd jobbára a háziszükséglet

fedezésére elegend, jórészük azonban még arra sem ; így azokat külön-külön

nem, csupán csoportonként tárgyaljuk.

A vármegye erdségei a szegedi kir. erdfelügyelség területéhez tartoznak,

mely az 1879. évi XXXI. t.-cz. értemében a kezelés ellenrzését gyakorolja.

A törvény rendelkezései értelmében megfelel képzettség és számú erdtisztet

és rz személyzetet alkalmaztak mindenütt. A véderdket a törvény rendelkezése

értelmében kijelölték és azokat ez id szerint 1604 kat. hold kiterjedésben, rend-

szeres gazdasági üzemtervek szerint kezelik. Az erdtörvény 17. §-a alá tartozó

birtokok rendszeres gazdasági üzemtervei elkészültek és ezzel mind a használatok,

mind a felújítások végrehajtásának biztosításáról gondoskodtak.

A 44.088 kat. hold kiterjedés kötött birtokból ez id szerint szálerd-

gazdaságra van berendezve 2865-03 kat. hold, középerd-gazdaságra 4840 kat.

hold, sarjerd-gazdaságra 26.393-77 kat. hold : 9989-20 kat. holdat pedig kiir-

tásra jelöltek ki s ezért üzemen kívül helyezték. A szálerdk vágásfordulója

60—100 év ; a középerdé ffára 100, az alfára 25 év. a sarjerdké pedig 1—50 év.

A sarjerdkbl 67-19 kat. hold nemes fztelepet kezelnek 1 éves vágásfordiüóban.

409-03 kat. hold füzest 3—6 éves vágásfordulóval, nyeszemben ;
6666-23 kat.

hold 20—30, jobbára 25—30 éves vágásfordulóra, 6190-01 kat. hold pedig 50 éves

vágásfordulóra van berendezve.

A magánerdbirtokok közül rendszeres gazdasági üzemterve van a kis-

szállási uradalomnak, de a megváltozott viszonyok következtében azt nem
tartják be. A futaki uradalomban 2705 kat. hold tölgyest 120 éves vágásforduló-

val. 972 kat. hold lágyfa-erdt pedig 30 éves vágásfordulóyal kezelnek. A többi

uradalmaknak üzemtervük nincsen és teljesen szabadgazdálkodást znek.
Az erdgazdálkodás a vármegye területén fekv erdk legnagyobb részében

belterjesnek mondható, mert az erdk mind könnyen hozzáférhetk, a faanya-

goknak pedig nagy áruk van. Az évenként letarolt vágásterületek felújítása a

szálerd-üzemben kezelt tölgyesekben részint természetes úton. a fokozatos

felújító vágásmód alkalmazása mellett, részint pedig mezgazdasági köztes hasz-

nálat közbejöttével, makkvetés és csemete-ültetés útján ; ez utóbbit inkább
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pótlásokra alkalmazzák. A sarjerdkben pe lig a felújítás jobbára sarjadzás útj Ln

ik
; a természetes felújítás hózagail nemesebb fanemek osemetéivel ültetik

be. Az ártéri erdkben a víz alatt megfulladt tuskók vágj sarjak pótlására jó
kai ültetik be a bézagokal

A kisbirtokos az 6 kis csenderesébon maga végzi, vágj cselédeivel végez-

erdkben pedig a baszonélvezk végzik rendszerint az

i Nagyobb erdbirtokokon leginkább a környékben'

lakos ik ki az » r<l< i munkás; csak a Legritkább esetben kell idegen

feljebb félgyártmányok tömeges elállítása esetén. A ter-

si módozatokai a nép könnyen i (sajátítja, kell türelemmel eszközölt útba-

ás mellett. A termeli faanyagoknak az erdrl a fogyasztás, vagy eladás

v való kiszállítása kizárólag fuvarervel történik. Azok az erdte tek

k a nagj folyókra dlnek, vizén Bzállítják a f fal ó-piaozokra

Erdei vasút, vágj egyéb technikus szállító berendezés a várm

Az évi faterméseket, a keresletre való tekintettel és i \ Lgá ce kerül fa-

anyag minsége szerint dolgozzák fel. A tölgyszálerdk legfbb terméke a mfa,
•M< 1 \ különbz éretü rönkök alakjában kerül piaczra

;
termelnek még do

- alárendeltebb faanyagokból vasúti talpfát. A sarjerdk minségük szí rinl

több-kevesebb mezgazdasági szerszámfái adnak, de Legnagyobb tömegükben
tzifát. A faanyagok kelendsége igen nagy ;

különösen a bomoki szlk tele-

pítésével, mind a tzi. mini a szerszámfa ára birl len felszökött. Ennek oka

csupán a karófa aagyobb kelendségében rejlik, de fleg a trágyahiánj

okozta szabna-drágaságban kereshet. (1 q szabna, kint, a i anyákon, 2-80—3-20 K).

Mindenni éghet faanyag, a Legvékonyabb rozséig, illend áron kél el. Afa-
Tok értékél az egyes nagyobb erdbirtokok Leírásánál fogjuk felsorolni,

annál is inkább, mert azok pontos és most beszcr/.'ii adatok. E í>h-t okokról jut

eladás alá a fatömegek javarésze, tehál jobb át tekint c-st szolgáltatnak, mini az

erületére vonatkozó átlagos adatok.
A vármegye els erdbirtokosa: a magyar állam, tudvivk hí -kii erdö-

birtoka 33.469/2 kat. hold. ebbl erdsült 18.668-4, tisztás 2623-3, erd '>/

tartóz termékeny terület 3982-4 és terméketlen 8195-1 kat. hold (utak,

Duna és egyéb vizek területi-). Az erdk területébl 10.244-7 kat. hold lapályi

erd, míg 23.224-5 kat. hold jobbára ártéri, részben ármentesített, lágy

lomtfa-erd. Állami erdbirtokként a m. kir. erdtisztek kezelése alatt áll.

vi /, tését az Apatinban székel m. kir. erdhivatal intézi. A hivatal

fnöke egy m. kir. erdtanácsos, a, középpontban van még a mellérendelt erd-
i-< ndezség, számvevség és pénztár, a megfelel segédszemélyzettel. A birtok

küls ki zelését-négy m. kir. erdgondnokság látja el. a szükséges altiszti és védö-

élyzettel együtt. Az erdgondnokságok székhelyei, melyeknek élén egy-egv

m. kir. erdtiszt áll. Apatin, Bezdán, Doroszló és Palánka. Az erdgondnok-
1

oz tartozó erdbirtok területe 4.400 és 11.600 kat. hold között változik.

Mint állán. i hirtok, rendszeres ü.azdasági üzemterv szerint kezelend. Az üzem
l eltérleg 3156-1 kat. hold lágy lomberdt és 6833-1 kat. hold lapályi

erdt, összesen 9989-2 kat. hald erdterületet telepítési czélokra üzemen
kívül helyeztek és tarolás után. a mezgazdasági mívelési ágnak adták át. A fenn-

maradó területbl 2865.03 kat. hold 100 éves vágásfordulóban szálerd-gazda-
ságra van berendezve, 4840 kat. hold pedig középerdgazdaságra olyképen,

hogy a ffal (tölgy) 100 éves, az alfát (a lágy fák) 25 éves vágásforduló szerint

kezelik. Végül 26.393-77 kat. holdat 25 éves vágásfordulóra berendezett sarjerd-
gazdaságban kezelnek. Minthogy a birtok már régóta rendszeres kezelés alatt

áll. a megkívánható korfokozatok képviselve vannak.
A lágy lombja erdk kihasználási módja a tarvágás, úgy azonban, hogy a

tölgyeki t 80 éves korukig fenntartják. A felújítást felerészben természetes sar-

jadzás, felerészben dugványozás útján tervezik, de ha a tuskók az árvíz alatt

megvakulnak, teljes dugványozás teljesítend. A lágy lomberdkbl 90—95%
tzifát és 5—10% haszonfát lehet kitermelni és értékesíteni.

Átlagban az állományok 0-7 része kocsányos tölgy, 0-2 része cslt, 0-1 része

pedig gyertyán, szil és juhar. A korfokozatok átlagosan az egész területen 0-6,

részben 70— 100 évesek, 0-4 részben 1—60 évesek. A kihasználás módja tarvá
3—5 évi mezgazdasági közöttes használattal, ezután makkvetés és ennek héza-
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gait csemeteültetéssel pótolják ki. A tölgyerdk fhasználati fatömegének
50—60%-a épületi és mfa, 40—50%-a tzifa ; ebben 8—10% mezgazda
kisebbméret szerszámfa is bent foglaltatik. A kihasználásra kerül fatömegek
értékesítése eddig terület szerint történt, nyilvános árverésen. Az L906-ik évben
azonban már némely területet házilag termeltek ki. 1905-ben és 1906-ban eladlak
89 kat. hold keményfa-erdt és befolyt összesen 214,102 K

; holdanként átlag
2405 K. 64 f. esik. Á fenntemlített két év alatt eladtak 1056 kat. hold lágyfa-

erdt; összesen befolyt 428.112 korona, ebbl kat. holdanként 405 K. 4o fi esik.

A hnlladékfa értékesítése és az elhasználati fatömegek eladása apró tételekben,
bárczák útján történik. A környékbeli lakosság így olcsón jut tzi és mez-
gazdasági fához. A legeltetést és a thasználatot nagyobb területeken évenkénti
szerzdés, a kisebb terjedelm részeken pedig bárczázás útján értékesítik.

Jelentékeny jövedelem foryik még be a mezgazdasági közöttes használatok
után is. S hogy ha még számbavesszük a kisebb mellékhasználatokat is. az

erdgazdaság évenként és holdanként való jövedelmezsége alig áll a mez-
gazdasági évi hozadékok mögött. Ha egy kicsit elretekintünk, máris látjuk

az óriási tölgyfa-hiányt, így a dunamenti tölgyeselvnek a kiirtása nagyon közel áll

a nemzeti vagyon értékének szándékos csökkentéséhez. Ezzel szemben egyedül

a telepített magyarság megersödése nyújtana némi kárpótlást, de ennek bekövet-
kezése még a jöv titka.

Bárczázás útján eladott erdei termékek áraiból egynéhány adatot tájékozás

czéljából közlünk : Tölgy mfa köbmétere 12—50 K. Tölgy-szerszámfa 8—10 K.
Kemény hasábfa 3-50—5-50 K. Lágy hasábfa 1-80—2-00 K. Kemény dorongfa
270—3-70 K. Lágy dorongfa 1-10— 1-30 K. Kemény tuskófa 1-50 K. Lágy
tuskófa 0.50 K. Selejtes keményfa 2-30—2-90 K. Selejtes lágyfa köbmétere 0-7o

—

0-90 K. Hulladékfa egy 2-fogatú kocsival 1-20 K. Tüzel-rzse 30 cm. kévéje 4 hü.

1 mmázsa nemes fvessz 0-30—4-00 K.
A felújítások mikénti végrehajtásáról már föntebb lévén szó, itt még csak

azt jegyezzük meg, hogy az évi felújítandó terület 580—650 kat. holdnyi határok
között mozog. Felemlítend még, hogy a pótlások foganatosítására szükséges

csemeték megfelel mennyiségben mindig készletben vannak. Az erdhivatal
kezelésében van még egy 115 kat. hold terület eperfacsemetekert és suháng-
iskola, melybl évente nagymennyiség facsemetét küldenek az ország minden
tájékára. Az áDami gazdaság nemcsak területre eLs, de minden tekintetben magán
viseli a tudás és lelkiismeretes kezelés bélyegét.

Kiterjedésre nézve a vármegye második erdbirtoka Szabadka szab. kir.

varosé. Ö>szes területe 13247 kat. hold. Ebbl rendszeres, tervszer kezelés alatt

áll 10469.62 kat. hold, míg 2777.38 kat. holdat immúnis szolok telepíti

rezerváltak. Az egész terület, 40 kat. hold kivételével, feltétlen erdtalajon —
futóhomokon— álló erd. Az erdk meglehets nagy testekben, a városi legelkön
keresztül húzódó, ÉNy.—DK irányt követ, széles homokhátakon, terülnek

el. Az 1896. évig a város saját erdtisztjével kezeltette az erdket, de azóta

szerzdéses alapon, állami kezelésbe vették át. Az erdket kezel m. kir. jár.

erdgondnokság a szegedi m. kir. állami erdhivatal kerületéhez tartozik.

Az állami kezelésbe való átvétel évében 1796-38 k. h. ákáczos volt talál-

ható, mely terület, egy-két vágás kivételével, mind 20—32 éves korú volt, úgy
hogy az &—20. tehát 15 évi korfokozat teljesen hiányzott. Az 5056-52 kat. hold

kiterjedés nvárasban a megkívánható korfokok megvoltak ; a hátralév
területbl 2920-52 kat. hold tisztás volt, 696-20 kat. hold pedig erdhöz tartozó

egyéb terület. Az ákáczosok mind jó karban vannak, de bizony a nyárerdk,
egy-két jobb csoport kivételével, tizedekben alig kifejezhet záródású, elvénült,

csúcsszáraz, pusztuló erdroncsok. A birtokot, 30 éves vágásforduló alapúi vétele

mellett, 1904-ben újból sarjerd-gazdaságra rendezték be. A gazdaság fczélja :

az elvénült marosoknak, melyek úgyis növedék-vesztességgel állanak, a mellet-

tük elterül tisztásokkal egyidejleg való sürgs beerdsítése, hogy ezzel a talajt

ha>znothajtóvá tegyék. Az állami kezelés, a viszonyok engedte módon, iparkodott

e feladatának megfelelni, mert 1896 óta mostanáig 4154-28 kat. hold új erdt
telepített mesterséges úton, csemeteültetéssel, úgy hogy a város ez id szerint

5950 kat. hold ákáczerdvel rendelkezik.

Az erdsítés két évi mezgazdasági közöttes használat útján eszközölt

talaj elkészítés után történik, 2—2 méteres kötelékben, csemete-ültetés útján,
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melynek hézagait a második és barmadik évben erteljes osemetékkel pótolják

A magasabb fekvés homokot ákáoz, az alacsonyabbal nyár, ayir és Ez félékkel,

a bumozus barnás laposokat kocsányos tölgy, szil és amerikai körié csemetékkel,

míg a sovány bdfúvásokat Eeketefeny-osemetével erdsítik. N"agj átlagban az

elegyai mj 80% ákáoz, I0%nyár, fz és nyír. i",, tölgj . szil stb., 6%fekete feny.
\ erdsítési követ kél évben a sorközöket még kapás növények termesztésére

basználják de évenként két ízben a osemetesorokat is megmívelik. Az erdsítés

normális idkben kitnen Bikerül, de olyan Bzáraz években, mini a, milyenek
L905 óta uralkodnak, Bikerrel dicsekedni nem lehet. 1''./. id szerinl évenként

mintegy 400 kat, hold erdi telepítenek újból mesterséges utón, az ot1 mívelés

alatt álló, 16 kai bold kiterjedés kertekben nevelt csemetékkel. A kert fenn-

tartására és i rdsítésére Bzolgáló költség évenkénl átlag 14,000 K
A kiirnianyhatosauilaL!

j •
< \ . 1 1 1 .

i u \ <
• 1 1 gazdasági tervek értebnében évenként

mintegy 7"> kat. hold ákáczos és 200 280 kat. hold nyáras kerül kihasználás alá.

\ rágások a szó szoros értebnében teljesen bázi kezelésben vannak, A favágást,

valamint a termelt anyagok szállítását az ottani lakosok eszközlik. Az értékesebb

faválasztékokat a városszélén Lévkét városi Earaktárba szállítják he. míg a, rzse
és az egyéb, kevésbbé értéki s faanyag, az erdei rakodókon vár ve\ re. Az eladás a

tzifánál erd l clenk&nt (4

m

s
) való nyih 4nos urver s atpn t : it c mk : aszerszunf i

szabotl árak szerint, szabad kézbl. A rzse 250 kévés kazlakban. Easított szl
karókat egy vagy félezrenkénl bocsátanak árúba. A termelési ós egyéb költségeket,

a m. kir. erdgondnokság utalványozására, a városi pénztár fizeti. Az 1908.

évben elért árak a következk: Ákácz-szerszámfa 10 cm. középátmértl fel-

tele és szép egyenes rudak (> cm-tl. kéreggel mérve köbméterenként 30 K.

ákáczhasáb köbméterenként lt) K. 30f, nyárhasáb 3 K 50 f. ákáezdorong 7 Ív 65 f,

uyárdoroni: 3 K 2-y f. ákáczágfa 5 K 71 f. uyárágfa 2 K 37 f, ákáczrzse kévén-
ként 8*5 fillér, nyárrzse ii:' fillér; 1000 drb. 180 cm-es hasított, hegyezett ákácz-

szlökaró 70 K.
1908-oan raktáron volt: 4880 ms keménytzifa. 14,673 m 3 lágy tzifa,

237.960 kéve rzse 866-8 m 3 ákáczszerszámfa, mely összesen 13287 drbot tartal-

mazott.
Mint látjuk, a város, mint tulajdonos, nagy anyagi áldozattal iparkodik

belyrepótolni a mulasztást és megfeszített szorgalommal teszi jövedelmezvé
a parlagon hever kopár homokbuezkákat. Mint a fentebbi egységárakból

látható, a fáradozás nem épen jutalom nélküli, mert tisztán az ákáczos állomá-

nyokat véve számításba — annak ellenére, hogy a középs korfokozat, mely
tömeges elhasználati fatömeget ád, hiányzik — mégis holdanként és évenként
átlag 11 kor. a tiszta jövedelem.

Az apatini állami erdk részletes leírásában az ártéri lágyT lombfaerdkrlés a
lapálvi tölgyesekrl nyújtottunk képet, míg a szabadkai erdknél a futóhomoki
gazdálkodást kívántuk szemlélhetvé tenni. így a vármegyei erdk három tipusa

szemünk eltt áll, tehát a többi apróbb gazdasággal részletesen nem foglalkozunk,

csupán tipusok szerint csoportosítjuk ket.
Kisszállás és Jánoshalmi uradalom. 7161 kat. hold. Futóhomoki tipus,

egyes tölgycsoportokkal. A vágásforduló 30 éves. Évi termelés 2000 m 3 ákácz és

4-—5000 m 3 nyárfa. Szerszámfa ára m3-ként 20 K, ákácz tzifa m 3-ként 7—8 K,
nyár m3-ként 4 K. Évi mesterséges erdsítés 40 kat. hold, ákáczcsemetékkel.

Futaki uradalom. 2645 kat. hold lapályi tölgyes. 70% kocsányos tölgy,

25% cser, 5% szil, 120 éves vágásforduló mellett évi vágástér 22 kat. hold,

átlagos hozam kat. holdanként 31 m3 nifa, 148 ni 3 tzifa. Fogyasztás Futakon és

vidékén. A kemény mfa m 3-e 16—36 K kemény tzifa m 3-e 5-—7 K. A felújítás

szlavóniai tölgymakkvetés útján történik, még pedig 3—6 évi vágástér egyszerre,

mert a f-vad-álloniány miatt a felújítás csakis sodronykerítés védelme mellett

sikerül. 97 2 3 kat. hold ártéri erd. Fanemei fz és nyár, 30 éves vágásfordulóval.

Évi hozam-terület 32 hold. Átlagos hozama holdanként 6 m 3 lágy szerszámfa és

128 m 3 tzifa. A lágy szerszámfa ára m 3-ként 8 K. Puha tzifa m 3-ként 3—4 K.
A galy és tuskófát saját szükségletre használják fel (4000 m3 és 150 m3 szerszámfa).

A felújítás sarjak útján történik, a hézagokat dugványozással pótolják.

A kalocsai érsekség erdbirtoka. Bácsban 6190-01 kat. hold, állománya

70% kris, 30% szil, 50 éves vágásfordulóra berendezett keményfa sarjerd.

Kéles pusztán 951-26 kat. hold. kötöttebb talajú homoki erd, faállománya
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12% ákácz, 88% nyár, Józsefházi pusztán 1518-60 kat. hold, állománya 91%
ákácz, 9% nyár, a két utóbbi birtok 30 éves vá<íásfordulóra berendezett,'homoki'
sarjerd. A kalocsai érseki erdket a Kalocsán székel érseki erdhivatal kezeli,
a bácsbodrogi és pestvármegyei erdket az erdmesteren kívül, 4 szakképzett
erdtiszt kezeli, a megfelel számú és képzettség védszemélyzettel.

A karlóczai -pátriárka erdbirtoka. 825-88 kat. hold, állománya fz, nyár, szil.

30 éves vágásfordulóra berendezett sarjerd.
Az 1898. évi XIX. t.-cz. alapján a vármegye területen lév községi, úrbéres,

közbirtokossági és kisebb egyházi erdk, val mint Újvidék, Baja és Zenta város
erdi, állami kezelés alatt állanak. Az újv ( [éki m. kir. állami erdhivatal ellen-
rzése alatt a kezelést az újvidéki m. kir. áll. erdgondnokság teljesíti, a megfelel
védszemélyzettel.

jvidék szab. kir. város erdi : 1 ) :> 6-08 kat. hold tölgy, szil, kris szálerd,
80 éves vágásfordulóval. 2) 428-26 kat hold tölgy, szil, kris-sarjerd, 20 éves
vágásfordulóval. 3) 301-30 kat. hold fz, nyár-sarjerd, 20 éves vágásfordulóval.
4) 12-03 kat. hold epres, szálakV. alatt. 5) 12-43 kat. hold nemes fztelepe, egyéves
metszés alatt.

Baja város 12 kat. holdas futóhomoki ákáczosa, 6 éves vágásfordulóval.
Zenta város 544-20 kat. holdas, áradmánytalaji erdeje, 80 éves szálerd

üzemben.
31agyarkanizsa város 358-47 kat. holdas erdeje, állománya tölgy, kris,

fz és nyár, 80 éves szálerd üzemben. 141-53 kat. hold fzese, 4 éves nyesüzem-
ben.

Ada község 108-4 kat. holdas erdeje, tölgy, fz nyár, 60 éves szálerdüzem.
Mohol község 206-2 kat. holdas fz és nyár erdeje, 40 éves szálerdzem.
Bácsszentiván közbirtokosságának kocsányos tölgyerdeje, 80 éves szálerd

üzemben.
A többi, állami kezelés alatt álló, kisebb terület községi és egyházi birtokok

mind jelentéktelen területek és alacsony, jobbára 20 éves vágásfordulóra vannak
berendezve. Minthogy fatermésük még a tulajdonosok faszükségletét sem elégíti

ki, egyenként fel sem soroljuk ket. Terület szerint pedig a birtokviszonyoknál
már elfordultak. Mivel a magántulajdonban lév kisebb erdknek erdgazdasági
jelentsége szintén alárendeltebb szerepet játszik, bvebben itt nem foglal-

kozunk velük.
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VADÁSZAT.

ndúl a kék Duna nyugat fell és Magyarország szíve táján Lekanyarodik

délnek; Szlavóniáig, ugy fordul meginl keléi felé, hogy az egész útvonala

olyan, mint egy nagy kérdjel. Indul a szke Tisza keléi fell és Magyar-
ország közepe táján szintén lekanyarodik dlnek ; fut, a míg csak 'Kitel-

nél bele nem szalad a vén Duna torkába. A kél nagy bullámágy kö-

zött, Pesl Pilis-Sölt-Kiskún vármegye és Csongrád vármegye alatt . a mi rónasáp

t< rul. az a Bácska.

A nagy magyar Alföld déli félszigete, amelynek a testét három fell mossa

Duna—Tisza \ ize.

A mi közbül esik. az a végtelen síkság; a határtalan messzeségbe elfutó

i-ág: a mely. mintha robanvásl sietne a szem eltt az ég határáig, a bol a

földi Bzinkeverékek összefolynak a mennyországi kék mezségekkel.
Ez a tipikus magyar Alföld, a melynek még az erdségei is nyíltak ; hisz

sehol sememelkedik közülök komor begy, a mely gátat vetne a szabad tekintet elé.

Eldorádó volt itt valaha annak a számára, a ki puskával a kezében rótta

végig az alföldi tájakat.

a vadászat Valaha ! . . . Milyen szomorú szó. Benne van a nagyélet múlt. a minek
''"" immár csak az emléke a miénk. Ez a „múlt" a vadászembernek akkor kínálta

itt legszebb örömeit, a mikor még megvoltak a Bácskának is azok a vizei és

mocsarai, a melyek kifogyhatatlanul ontották magukból a vízi és mocsári vad
töméntelenséget.

Ennek már vége van mindörökre ; a minthogy az ország más vidékein

is csak az emlékezet rzi annak a nagyszer, csudás világnak a képét, a mi a

vizek és mocsarak melegvér lakóit annyira vonzotta.

A czivilizáczió elmúlásra ítélte ezt a világot. A vizek, mocsarak, erek,

szikes tóságok mind eltnnek. A sokszor járhatatlanúl vadjelleg térségekbl

alig-abg maradt helyenként mutató. A lecsapoló mérnök nyomán dolgozni kezd

az eke ; a költöz madár egyik esztendrl a másikra új alakulást talál. A ki

csupán a mát ösmeri meg, az a tegnapot még csak nem is sejti. Pedig a ma a teg-

nap szülötte. De a fiú itt nem üt az apjára.

gy vagyok a Bácska vadászatával, mint mikor a hajlott korú ember az

egykori szerelmének a leányát nézegeti. Bizony a „mama" jut róla eszébe.

Ha szép is a leányzó : úgy emlegeti a mamáját, mint a ki sokkal szebb volt.

Hálátlanság és igazságtalanság volna sivár feledésnek adnunk martalékul

a régi szépségeket, holott annyit gyönyörködtünk bennök és annyi élvezetben

volt részünk általuk.

A ki Magyarország sík vidékei vadászatáról beszél, még akkor is méltán
küld egy-í gy sóhajtást a múlt után, ha a jelen, úgy a hogy, bírja is az elveszett

Paradicsomért kárpótolni. Mert a régi Magyarország vadászata, éppen az ország

szívében, a nagy Alföld rónáin, fképen vízi és mocsári vadászat volt. A hol víz

volt, (pedig majdnem mindenütt volt, vagy legalább is nem kellett valami messze

menni, hogy vízi és mocsári vadászat rányíljék alkalom.) ott mindenütt a legérde-

kesebb változatossága akadt a vadász-szórakozásnak. A Bácskában is sok volt

a kisebb-nagyobb mocsár és tóság ; a mindenféle ér, a mi helyenként kiszélesedett

és egy pár száz lépésnyire a parttól mindenütt nag3Tszer zsombikost alkotott.
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A régi magyar vadászuk néha napokig tartó olyan vadászatokon vettek részt,

a melyek egy-egy Ilyen ér mentén vonultak, egyik vízrl másikra terjedtek és

biztos, jó mulatságot kínáltak.

Szárazföldi vadja bizony nem valami sok lehetett a nagyon is fedetlen 3zárazföidi

sík Alföldnek. Néhány évtizeddel ezeltt még csak kivételesen lehetett az ország- vX'<

ban olyan területekre akadni, a hol az állandó vadat rendszeresen, okszeren,
megfelel tanulmány alapján és egyszersmind eredményesen is óvták, lem
tették. A nagyúri birtokok fáczánosait leszámítva, a kezünk ujjain elszámlál-
hattuk volna a valósággal védett és gondozott területeket. Az állandó vaddal
azért nem tördtek, mert hisz az úgy sem mehet el tlünk, itt lévén ;i hazája.
A költöz vagy vándorvaddal pedig azért nem, mert az meg úgysem a mienk
s ma itt lehet, holnap ott.

A fáczánosok gondozásával jóformán minden eféle tevékenység teljesen

kimerült ; s már az is nagydolog-számba ment, ha valahol néhány pár foglyot
fcgtak el öszszel, hogy a zord tél vadpusztító fagya, hava ne írthassa ki az i

állományt. De hogy a kint maradt vadat etetni kellene, hogy ott. a hol nagyon
is védetlen a terület, a búvó vad számára bokros helyeket, remízeket, gazosokat
kellene hagyni s annak a környékén a ragadozót folyvást irtani kötelesség volna :

arra bizony a századik vadászember, ha gondolt.

Pedig például az olyan nagyon is nyilt vidéken, a min a Bácska rónasága,
mi mentheti meg a téli kopárságban mindenütt szem elé kerülhet állandó vadat,
mint ha legalább mesterségesen biztosítunk számára valami menedéket ? A míg
voltak nádasok, zsombikosok : egy kicsit könnyebb lehetett ; mert az ilyen

terep sok védelmet kínál ; ámbár másrészt a ragadozót is vonzza ; lúsz az ilyen

helyeken búvik meg a róka a legszívesebben ; st az orvmadarak is ide kíván-
koznak; tudják, hogy zsákmányt az ilyen búvók környékén találnak leg-

hamarabb.
A vízi vad volt persze a legbiztosabb zsákmány, már azért is, mert más- vlzi vadá8z;U

féle édes-kevés akadt. A fedezetet alig kínáló széles lapályon nem igen bírt meg-
maradni a fogoly, s akárhány község határában mutatónak sem akadt belle.
Az agyonüldözött nyúlnak sem volt jobb dolga. Azt meg a világon minden
örökké üldözi amúgy is, kezdve az agarásztól, végig a lesipuskáson, az utolsó

kóbor kuvaszig.

Ellenben a míg megvoltak a remek víziterületek, addig volt vízi vad
bven : szinte dúsgazdagon. Hisz a vízivadat annyira a senkiének tartotta min-
denki, hogy jóformán még szünete sem igen volt üldözésének.

A mint elkezddött a tavaszi ruczázás a megdagadt vizeken : tartott az

egész esztendben, a míg csak a fagy meg nem szüntette. Mindössze a május és

a június els fele volt olyan a milyen kíméleti id ; de már Péter-Pál táján moz-
gott az új költésü vad s arra rögtön vadászni kezdtek, a mint csak lehetett.

Attól kezdve pedig a sok mocsár, nádas, nedves ér mind megélénkült, s az szi
vízi vadászatok felértek a leggazdagabb, legváltozatosabb e nem mulatsággal.

Soha nem feledhet gyönyör emlékeimet szeretettel s gyöngéden ápolom Kócsag-

máig is, a mikor jó Ambrozovics Gyulával, h, de akkor már kissé fáradt vadász-
vadas:!aU,k -

társammal a szontai mocsarakat jártuk, a hol otthon volt még a hófehér kócsag
is, és a hol a halásznép fiai voltak a kalauzaink. Hosszú vadászéletem egyik

legszebb napját, vagy inkább mondhatnám hajnalát éltem ott át, a mikor a

csillagot fürdet vízen siklott a csónakom sötét nádtömbök között, s a dereng
szürkület kezdetén majd leverte a kalapomat a sok vadrucza, a mely hol lecsa-

pott elém falkástul a vízre, hol az evezcsapásoktól megriadva kelt fel a rigvá-

sokról, hogy elmeneküljön a közeled veszedelem ell.

Hajnalodott s mire az els rózsaszín sugár végigsuhant a vízen, nekünk
már messze bent kellett lennünk a nádasban. Odavártuk a hazatér tündér-

madarakat, a melyek szzfehéren úsznak a magasban és óvatosan jönnek, lassan

ereszkednek ; lenge szárnyalással közelednek, de e közben minden legkisebb

gyanúsat észrevesznek s arra rögtön elterülnek ; soha viszontnemlátásra elkerülik

a leskeld vadászt . . .

Hajh, milyen izgató gyönyöröket kínált az ilyen hajnal a bácskai vizekeii !

S azután, a mikor végre feltünedezett a hófehér madárköntös, ott, a messze-eLT-

ben, és jött-jött, káprázó szemünk türelmetlenségének kivárhatatlan lassúsággal !

Egyszer csak megpiDantottam az érkez, egymás nyomán vonuló kis csapat
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csrlapátjait, kanalait, a mik elárulták, bgj iszen ezek nem kócsagok, csak épp
olyan fehér kanalas gémek I Min csalódás volt a/.!

Azután elmentünk a/, apatini vizekre, a Imi a btu nádasban még szarvas

is tan azt onnan valamikor kopókkal hajtották puskacs elé. <>n voll

a nádas belsségeiben a/ a kerek nag] zsombékos, a Imi a mocsári aneffek lakiak
;

.1,' bgj odajuthassunk, derekig kelleti a sarat gázolnunk egy bosszú, elromlott

régig.

I-".- a mo8orini remek mocsarak, a Imi Mihajlovits Kornéllal szedtük agga-

tóra a mocsári sneffekel ;
a Imi a mocsár szélén széles barna szalag húzódott

végig, mintha körülfonta volna a zöld zsombikol : az a barnaság pedig mind
ezernyi ezer pihen vízi vad voll : temérdek vadrucza, megszámlálhatatlan szél-

kiáltóvá] tarkítva : a gázlóknak elvan tömegei, hogy a/, els Lövés után elsötétült

a/, égés ;i ka\ argó rajok röpködésétl szinte süvölt hangzavar támadt alevegben.
Ennen kerültünk Kovüon (ma AJsókabol) keresztül a titili mocsarakra;

a régiekre, a melyek vadbség dolgában felülmúltak minden képzeletet.

Ahhoz még hasonlítható! sem tapasztaltam, mint a mit Mosorinliol Ko\ ilra

menet, egy szeptemberi hajnalon, a mikor a reszel a III In hintó környékén talált

bennünket.
Szekérrel koezogtunk egy hajlásos tarló mellett, s tlünk jobbra már a

széles mocsár terült. Egyszer csak nagy ropogásra riadtam föl félszendergésembl.

Egy órási falka seregély-féle kelt föl a tarlóról s beváltott a nádas felé, a mocsár

szivébe. Csakhamar ismétldött a ropogás és megint az elbbi képet láttam.

Almosságom hirtelen elmúlt : szemmeresztve figyeltem. Az új csapat madárhan
azután megösmertem a mocsári sneffek seregét. Nincs az a seregély-fajta, a,

mely olyan ezredet számlálhatna. Mondhatom, hogy szinte szédültem a gyönyö-

rségtl, a mint azóta sem volt alkalmam érezni.

.Ma már a régi jó világnak bizony vége van. A bácskai mocsarakat is lecsa-

poltak s a titelt vizek sehol sincsenek, csak emlékük maradt. Azok közül a vízi-

területek közül, a hol én valaha otthon voltam, alig van már. De megvan még
a Ludastó, Szabadka tájékán, és a híres Palicsi-tó is, a szárcsák hazája, a hol

épp oly szép és dús szárcsavadászatok vannak tavaszszal, mint akár a fehér-

vármegyei velenczei tavon.

A ,.Ludas" hosszúkás területén, a nádszegte rigyások között, gyönyörség
volt a csónakos vadászat, a mikor a nagy tökeruezák zajos csobogással keltek

fel a lopódzó csónak eltt s azután a jó lövésre megint csak visszaestek, nagyot

locscsantak a langyos vizén.

Ma a régiekbl jobbára csak mutatóban van még valami ; ilyen a Kígyós-ér,

a mely a Ferencz-csatornába ömlik ; azután a Mosztonga, a mely Bácsordasnál

malmot is hajt ; néhol tavat is alkot ; továbbá a Krös-ér, Martonos és ökanizsa

között, a mely nyáron többnyire száraz, de tavaszi olvadáskor megtelik s foly-

dogál. Megvan még a Csikér, a mely Szabadka határában ered s Péterrévénél

a Tiszába folyik ; meg a Bács-ér, a régi Krivája Bara, a mely a vármegye leg-

nagyobb patakja. Pacsérnál kezddik s azután a Tiszáig meg sem áll ; néhol

ez is hajt nialinot.

Persze, ezek már csak idszakilag hozzák vissza a vízivadászat jó alkalmát,

de távolról sem úgy, mint a híres idkben, a mikor a vízimadár minden fajtáját

találhatta az ember a kiterjedt nagy mocsarakon, a melyeken a legkülönbözbb

fajtákat szedhette össze a vadász, aránylag kevés fáradsággal.

Az én idmben még megvolt a híres Stehringer is, a titelvidéki pákász-

vadász. a ki valamikor Rudolf trónörököst is kalauzolta azon a vidéken s a ki

vezetnek páratlan volt. Méltó utóda nem is akadt. Hisz a vizek s mocsarak

már akkoriban úgyszólván napról-napra fogytak, kevesbedtek.

A mint a rónaságról eltnt a nádas meg a zsombik : következett a puszta

nagy csöndje után a kitelepülés növekv elevensége, a mi megváltoztatja a küls
világ arczát.

A Bácska területe maga a Kánaán, a mely ontja a kenyér kincsét ; népe

tehát átlagban jó móddal él ; úgyannyira mindene megvan az anyaföldtl, hogy

még a kultúrát se nagyon erlteti, nem igen sürgeti. A küzd ember, a ki a fukar

természettel örökös harezban áll, hogy tle a maga számára valamit kiersza-

koljon : itt bizony ismeretlen. A földmíves elvetett magja bizonyosan kikél s

dúsan fizet a nyári aratás. Az egyre sokasodó nép számára mind szkebbekké
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válnak a megtelt községek, a melyeken túlterjeszkedni a föld nagy értéke miatt

lehetetlen ; mit tehet hát a nép? kitelepszik a gombamódra szaporodó „szállá-

sokra", ott rak fészket.

A Bácska a „szállások" hazája ; éppúgy, a hogy Szeged környéke és álta-

lában az Alföld felsbb részei a „tanyáké"
;
(ámbár Pest vármegye Kiskunsága

is „szállással" van tele ; Fülöpszállás, Szabadszállás pláne az egész községére is

kiterjeszti a nevét ;) s a hogy a Dunán túl pedig az ilyen külsséget pusztának
nevezik.

Az ilyen „szállás" környékén azután vége a régi csendnek. Kivált, ha
szomszédság is csakhamar kerül s új szállás épül, a hol szintén állandó az ember.
Az emberrel együtt jár a házi állatok minden fajtája ; közöttük természetesen

a kutya meg a macska. Amaz könnyen kóborlóvá válik a szabadban, emez meg
úgy eltnik tavaszszal, hogy csak a kés sz veti haza, a mikor már jobb a tz-
hely melege, mint a széljárta sivár mez, a hol le van tarolva minden s mncs
többé jó búvóhely a rablásból él kalandorok számára.

Hogy legyen vad ilyen területen, a hol nincs és nem is lehet nyugalma?
A hol minden üldözi, még pedig folytonosan? A hol a szállás körül kódorgó
gyereknép örökké vadászik rá ;

keresi a kis nyulat s a madárfészket, a mi ha
véletlenül fogolyfeszek, fürjfészek : annál nagyobb az öröm? !

Ha nyúl ugrik fel, azt rögtön zbe veszi a szállás házrzje, s egyik a
másiknak adja át a hajszás mulatságot, a míg a szegény tapsifüles be nem adja
a kulcsot, vagy úgy elfut, hogy vissza sem igen talál többet.

A nyúl a sima, nyílt bácskai térségnek jóformán egyetlen állandó négy-
lábú vadja, a mire azután minden húsevnek fáj a foga. Kezdve az agarásztól,

végig a lesipuskásig, s beszámítva a rókát, st akár a kósza ragadozó madarakat
is. A nyúl annál inkább okozója a közizgalomnak, minél ritkább. S akárhány
község határában már a ritkánál is ritkább. Jól emlékszem rá, hogy egész nap
vadásztam Rigyicza (R?gcze) környékén, s egyetlen egy nyulat láttam ; fogoly-

csapatot sem találtunk többet egynél.

A mibl sok ellenben, st igen sok volt, az a kis vándortyúkocska, a fürj.

A bácskai fürjezés híres, még pedig messze földön. Kivált a délnek vonulás
idejében szokott temérdek lenni megyeszerte. Stanisicson (Örszállás) és Cso-

noplyán magam is részesültem benne. Augusztus folyamán némely esztendben
egy pár óra alatt száz fürjet könnyen lhet ott a jó löv. Körülbelül Szent István
napja táján éri el tetfokát a fürjezés kellemes mulatsága s azután eltart még
úgy szeptember tizedikéig ; de már Kisasszonynapja táján jóformán végét járja.

A fszezon az augusztus, és ha olyankor úgy alkonyattájt végigsétál az ember
valamely búzatarlón : egyik fürj a másik után pirtyegve száll fel eltte, gyakran
olyan területen is, a hol a tarló szinte le van borotválva, oly alacsony rajta a
búzaszalma. A mint a nap heve kissé enyhül, eljönnek a fürjecskék az erek

sásas búvóiból, a mesgyék gazosából, a kukoriczatáblákból, a krumpliföldekrl
s mind kiigyekeznek a tarlókra, vagy a kölestáblák széleire, a muharosokba, ott

dzsölnek, lakmároznak. Jó vizslával a legnagyobb kényelemmel szedhet össze

a vadász néhány tuczatot közülök. Sajnos, a szezon elég rövid, s azután — egy
kissé egyhangú biz' az ; hisz a fürjvadászat minden vadászat között mégis csak

a legkevésbé kínál változatosságot.

Állandó síksági szárnyas vadja a Bácskának a túzok ; ez a hatalmas, szép

alföldi szárnyas, a mely csak a szabad térségeken érzi jól magát. Ott, a hol mesz-
szire ellát az rkakas, és biztosítja a csapatot a meglepetéstl. A nagy rónák ez

óvatos daliája még legkönnyebben megközelíthet áprilisban, a dürgés idején,

a mikor a pulykakakasnál jóval nagyobb legények egynémely nekik erre a czélra

kedves területen összegyülekeznek s tizenöten-húszan is versengnek abban,

hogy ki sátoroz jobban-szebben ; ki a csinosabb kér közülök, a ki asszonyszívet

hódíthat. Ilyenkor a szekeret önfeledten várják be annyira, hogy szinte egészen

közelrl figyelheti ket az ember ; értem : annyiról, a mennyirl igen jól lehetne

ket söréttel is lni. Persze tavaszszal ezt nemcsak a törvény, hanem a vadász-

becsület is tiltja. Augusztus közepéig békességök lehet.

Mint jóformán az Alföldön mindenütt, a hol vízre járhat, úgy a Bácskában
is otthonos a maga idejében — tavaszszal és szszel — a vándor vadlúd, a mely
seregestül lepi el a vetést, s enyhe télen néha kihúzza nálunk a nehéz téli hóna-

pokat is, de költeni a messze éjszaki tundrákra vonul. A nagy szürke lúd, az

yarurszág Vármegyéi és Városai: Bács-Bodrog vármegye. H.



i.u

ragadozók

.

úgynevezett tkés, mely a vadludak közül egyetlen nálunk költ fajta, a régi

csöndes, nagy mocsarak nádasaiban ée magas zsombikosában mindenüti otthon

volt. Mi mar aczélos búza terem ;i tkelúd hajdani fészkel helyén. Elvétve ha

akad belle néhánj pár valahol, a hol kevésbé zaklatják.

\ nádasokban valaha sok voll a vörös hóhérfajzai a róka, a mely sokkal

jobb búvói talált a mocsárvilág útvesztiben, mini bármerj bt erd csali-

tosában. Az erdbl kizaklathatta a hajt, vágj a jó kopó; innen ellenben

fittyel hányhatotl kelme minden üldözésnek
;
hisz 8 süpped iszap apró zsom-

bikszigetein senki sem üldözhette ; még a jó kopó is medd erlködéssel ker-

gette a nyomát, ha ráakadt; hisz a nád között, kiváll az egymás hátára ntt
torzsokszövedék alagútjain, játszva menekült elle a sokkal könnyebben elcsúszó

bestia.

A bácskai nádas-erekbl nem ki*- mesterség voll kiszorítani a ravasz komát,

a mely megszokta a kopócsaholásl is és csak bujkál! a hajtóebek eltt. Hanem
azért annak i- voll módja, hogy kifogjon rajta a vadászfurfang. Ha nem volt

túlságosan széles a nád-zalai:, a mely az ér medrére borúit : kötelet húztak át

rajta - a kötélre apró csörgket, csengket, fehér rongvezafatokat kötöttek,

azután keresztben tartva a/, igy ellátott kötelet, lassan haladt vele kétoldalt

két begyakorlott ember. A kötél súrolta a nádast, lefektette, átcsúszott rajta,

és e közben folyvást csilingelt-zörgött a sok csörg, cseng, kolomp. A róka

ennek a zenekarnak a közeledéséi nem bírta ki. a nád zúgása, hajlongása azt

gyaníttatta vele, hogy bent vannak üldözi
;
néha a liheg rongyokat is meg-

pillanthatta : menekült is ész nélkül, vakon, a nyiladékok táján leskeld pus-

kások felé. Azok gondoskodtak számára az utolsó kenetrl.

Más számottev négylábú ragadozója a Bácskának már réges-régóta

nincsen. Farkasra még a legöregebb nagyapák sem emlékeznek ott ; hacsak a

befagyott Duna jegén Szlavóniából át nem sétáll nag\ ritkaságképen valami

elszánt pusztázó ordas ; de az is régen lehetett már. Sakál, úgy mondják, szintén

volt valamikor a nádasokban, de hogy a maiak közül látott volna valaki ilyen

„nádi farkast", arról nincs adatunk. Mellesleg mondva, az igazi nádi farkas

nem is sakál volna, hanem a nádasban állandóan lakó valóságos farkas, a mely

termetre kisebb, mint az erdei, kivált pedig a hegyvidéki farkas. Az ilyen pusztai

farkas sokkal is jobban hasonlított a kutyához, mint erdei rokona, amelynek a

farkastipusa rögtön szembetnik. Emez — már mint a hegyvidéki erdei farkas —
az ..ordas", amaz — a nádi — csak a ..csikasz". A Bácskát egyik sem háborgatja.

Holmi apró tolvajról, menyétrl, görényrl, elvétve talán nyestrl, nem
érdemes beszélni vadászat szempontjából. Ezeket a vadrök pusztítják, trrel

vagy csapdával, esetleg méreggel is.

Hanem a szárnyas haramiák megjelennek ma is régi dicsségük területén.

Például egy-egy nagy halászsas, a remek albicilla, a mely a nádasok környékén

oly szívesen kalandozik, s a rónák világát általában híven kedveli. A hírhedt

báránysas, ..a ki" minden magyar sas között a legnagyobb, s hófehér farkának

a díszével legszebb is egyszersmind. Akkora ereje van, hogy a bárányt is elbírja,

innen kapta nevét az alföldi pásztornéptl. Mutatkozik a rónán a foltos vállú

királysas is. a legbátrabb minden sasfele között. Termetre bár kisebb amannál,

de ha párbajt vívnak odafent a kék levegtengeren : mindig a gyztes. A nagy-

í albicilla ilyenkor elárulja, hogy valamivel mégis alattuk van a legnemeseb-

beknek. A szíve kisebb, mint amazoké. Megkülönbözteti a legtisztább kékvérüek-

tl az a fogyatkozása is, hogy a csdje meztelen, holott minden más sasé végig

t i illa-. Míg a nádasok megvoltak, élénk volt felettük a leveg a réti héjják kóborló

kalandozásaitól ; ezek voltak a vízen vagy zsombikokon gyanútlanul pihen
vízi vad rémei.

A vadász gyakran kaphatja ket jó lövésre ma is, s egy-egy ilyen rablónak

ill jutalmazása néhány szem söréttel ugyancsak kellemes változatosságot hoz

a néha úrrá váló egyhangúságba.

Az Alföld más szárnyas rablói sem ritkák a bácskai rónán, sem pedig az

erdségek táján. A sólymok minden fajtája megjelenik néha ; a héjjá, a karvaly.

a kánya, a vércse, az ölyv, mind elég közönséges. Vadásznak megannyi ok az

érdekldésre.

A mik lassanként elfogynak, eltnnek: azok a széptollú gémek, a melyekre

a ..ráró" vadászgatott valamikor. A ráró az igazi halászsas, a ,.pandion." A hol
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gém-tanya volt, ott a közelségbl sem hiányzott : hisz olyan könnyen, mint ott,

sehonnan sem vehetett véradót.

A kócsag eltnt; a darut csak elvétve hallani, a mint a bárányfelhk
régiójában krúgat ; a szürke gém nem leli jó helyét ; csak a vörös gém ácsorog
a pocséták szélén s lesi az id múlását, unatkozva. Pedig mily változatos élénkség
volt az elnémult tájakon egykor; a mikor még kára-katna (kormorán) és selyem-
gém tarkította a nádas zöldjét féket évei-fehérrel.

Hát az erdk? a bácskai erdk? ! . . . Erdei

Azoknak általában szelid a jellegök. Vadászat szempontjából nem is valami
v

'

nagyon érdekesek. A mozgás bennök kényelemhez szokott vadásznak való
;

hisz legfeljebb egy-egy srségen kell átvergdnünk, ha éppen kedvünk tartja.

De kapaszkodó, hágó, nehéz járású hely, már a mit a hegj^vidéki vadász is el-

ösmerne annak : sehol sincsen bennök.
Egynémelyikében elég jó nagyvad-állomány van. Az apatini, a bezdáni,

a doroszlói, a monostorszegi erdkben nemcsak egy ers szarvasbika kerül cs elé
;

de a hol szarvas nincs is, legalább z mindenütt akad, s elég jól is tenyészik az
úgynevezett lágy erdkben, a melyek faállománya fképen nyár, fz, akácz és
tölgy. Vaddisznó is van ezekben az erdkben s egynémely jobb esztendben,
a mely a szaporodásnak kedvez, a bácskai vadászok a sörtevadból is kive-
hetik a részöket.

A palánkai erdgondnoksághoz tartozó Cséb és Futták épp oly számottev
terület, mint a kalocsai érsekség bácsi erdsége, a mely szintén dicsekszik nagy
vadállománynyal.

Gróf Chotek futtaki vadaskertje és gróf Széchenyi Emil vajszkai területe,

különösen figyelemreméltó.

A palánkai, palonai, butykováczi területek sok élvezetet szerezhetnek a
nem túlságosan nagy igény vadásznak, a ki a butykováczi ártéren, (a mi
körülbelül kétezer hold) még vízi vadászatra is jó alkalmat talál a maga idejében.

A Bácska vadászélete meglehetsen élénk, legalább ott, a hol van mire vadászéiet.

vadászni. Ezt bizony a parasztkézen lev községi területekrl nem lehet mondani,
A nedves aljú erdkben valamikor igen sok erdei sneffet lttek, mind ta-

vaszszal, mind szszel, a sneffvonulás idején. Állandó kisvad a bácskai erdkben
csak mérsékelt számmal van.

Híresek voltak régebben a titeli fennsík oldalán lefolyt rókahajtások, a
mikor is a vörös frakkos hóhérnak minden furfangos menekülési fortélyát meg-
figyelhette a vadász, aki az aljban állott, a honnan a partot végig beláthatta.

Mai napság a Bácska vadászatának, a régi vízi területek eltntével, külö-

nösebb érdekessége nincsen. De azért az a nagy vadásztársaság, a mely Zom-
bortól Vajszkáig ura minden vadnak : ha mást tán nem is mindig egyforma siker-

rel, de az utolsó hajtást — pohárral a kézben, — föltétlenül pompásan rendezi.

A vadász, a ki egész nap szívvel-lélekkel fárad, rá is szolgál erre a bizonyos
sikerrel kecsegtet jutalomra, a mi maga megéri, hogy izzadságban fürödjék
érte az ember ; hisz csak így lehet tökéletes a gyönyörsége, a mikor a telt poharat
az ajkához emeli.
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Baz ipar trt-:- ~w "v ács- l!oi In ><i vármegyében az ipar története a tatárjárás után veszi kez-

detét. A kipusztult vármegyéi IV. Béla nagy részben újra telepítette

és a városokai külön szabadalmakkal ruházta Eöl. A/. Anjou királyok,

pedig, a hatalmaskodó furakkal szemben támaszt akarván bennök
nyerni, mr- több eljogokat adtak nekik, Z . ; <rmun<l király pedig a

városokat külön törvényhatóságokká nyilvánította. Ez idben Szorulnak, Bács

vármegye egyik legjelentékenyebb vámsának, igen fejlett ipara volt. Kivált-

ságai miatt annyi mesterember telepedett itt I •. Im<_r v a XV. században a

vármegye területén Szondban volt a legtöbb iparos. S hogy iparosai milyen
jómódúak voltak, mutatja az. li "j\ I l-l ben <-:\ Cnllus nevtí mészárosmes er

itt kórházat és szegényházat alapított. A szondi csizmadiák czéhszabálya még
1448-ból való. Az itteni iparosok az egész országban mindenhová eljártak

ra és hogy szabadon járhassanak országszerte, 1456-ban menedékleve-
let nyertek. Nemkülönben Bács városa is kiváló iparral dicsekedhetett

Róbert Károly alatt itt pénzver intézet volt. Egy Kiesi ezüstmárkában
volt 60 garas. S késbb, midn II. Ulászló király 1 l'.tt november 17-én ideérke-

zett, itt készíttetett magának ruhát. egy rókaprémes báránybr-subát. Pedig
bizonyára volt házi szabója, a minthogy akkoriban szokásban volt, hogy a furak
is házi iparosokat tartottak. így Imreffi Mihály bácsi fispán 1522. évi háztartási

lajstromában a következ házi mesteremberek szerepelnek : Egy szabó két szol-

1. egy ács a segédjével, kertészek a szolgáikkal és egy süt a segé Ijévcl.

Imreffi pétervárali háztartásában három ács. hat bognár, két kfaragó és két

kádár volt.

A czéhrendszer már a XIII. század végén kezdett nálunk elterjedni. Így,
mint említettük, a szondi csizmadiáknak már 1448-ban volt czéhszabályuk.
Zent a iparosai is czéhekbe tömörültek. A budai káptalan 1513 május 15-én a

zentai csizmadia-czéhet a szegedi csizmadiák szabályaival ruházta fel és meg-
engedte, hogy a zentai szabó-czéh a szegedi szabók szabadalmaival és kedvez-

ményeivel élhessen. Azonban ezek a fejle t és népes ezéhek a mohácsi vészkor

mind elpusztultak.

A török hódoltság idején a folytonos dúlások nem igen kedveztek ugyan
az ipar kialakulásának, de a török uralom végén az iparosok is újból kezdenek
czéhekké megalakulni. Ez idbl a legrégibb czéh a bajai csizmadiáké, a kiknek
czéhszabályzata 1696-ban nyert királyi megersítést. A bajai takácsok, szú'

és szabók három év múlva állottak külön-külön czéhbe.
A félhold uralma Savoyai Jen berezeg 1697. évi szeptember 11-én

vívón zentai gyzelmével véget ért Bács-Bodrog vármegye területén is és meg-
kezddött az újjászervezés korszaka, a mely minden tevékenységre és így az

ipari fejldésre is kedvez hatással volt. Az 1699-ben tartott összeírás szerint

Bács vármegye 47. tehát valamennyi községében összesen 298 kézmipari mhely
volt. Ezek közül Bajára 199. Zomborra 31. Bácsra 10, Péterváradsánczra (Új-
vidék) 13 jutott. Ez összeírásból tudjuk azt is, hogy ekkor Bács vármegyében
16 malom. 10 pálinkaéget, 1 4 serfz-mliely és 29 kocsma volt. A telepítésekkel

egyidejleg az ipari szükségletek is növekedtek, tehát gondoskodni kezdtek az

iparosok beédesgetéséról is. a kik egj'éb kedvezményeken kívül 15 évi adómentes-
ségben is részesültek.
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Az 1720. évi összeíráskor Báos és Bodrog vármegye területén az ipar már nagy haladást muta-
tott és az erre vonatkozó érdekes adatok szerint az iparosok községenként a következképen oszlottak

meg : Bács vármegyében. Báos : 1 kovács, 3 szabó. Baján volt összesen 5G iparos és pedig többek
között 1 borbély, 4 csizmadia, 1 fazekas, 1 kádár, 1 kerékgyártó, 2 kovács, 1 kómíves, 3 kötélver,

6 mészáros, 2 pék, 15 szabó, 2 szíjgyártó, 7 szcs, 1 tímár, 3 szappanos, 1 serfz, 5 kocsmáros.
Baracska : 1 puskamíves. Béreg : 1 kerékgyártó. Dautova (Dávod) : 1 kerékgyártó. Monostorezeg :

1 kovács. Plávna (Palona) : 1 mo!nár. Szántóvá : 1 kovács. Szterbácz : 1 kerékgyártó. Zombor

:

1 csizmadia, 1 kovács, 2 mészáros, 4 szabó, 4 szcs, 2 kocsmáros. Bodrog vármegyében : Deszpot-
szentiván : 1 kovács. Futak : 9 csizmadia, 1 kádár, 2 kovács, 5 mészáros, 1 pék, 16 szabó, 3 takács, 4

tímár, 3 szappanos, 1 kelmefes', 1 kocsmáros, 1 fuvaros, 1 halász, 1 méhész. Keresztúr: 1 szcs,
Kovil (Felsökabol) : 1 kovács, 2 szabó, 1 szcs, 1 halász. Kuczora : 1 kerékgyártó. Pivnicza (Pinczéd) :

1 kovács. Szentmihály: 1 kovács. Temerin : 1 kovács, 1 kocsmáros. Pétervára d-sáncz (Újvidék) :

1 borbély, 3 csizmadia, 3 kovács, 1 lakatos, 1 mészáros, 1 molnár, 1 pék, 1 szíjgyártó, 1 szcs,
2 szappanos, 1 serfz, 2 kocsmáros, 1 halász, 1 fuvaros. A dunai határrvidék kerületében : Kovil
(Alsókabol) : 1 szabó, 1 kocsmáros, 3 fuvaros, 3 halász. Palánka : 2 kerékgyártó, 1 szcs, 4 kocsmáros,
2 fuvaros, 2 halász. Titel : 2 csizmadia, 1 kovács, 8 halász, 1 keresked, 1 hajós. Pótervárad-sáncz :

1 ács, 2 csizmadia, 1 kovács, 5 mészáros, 7 szíjgyártó, 1 szcs, 1 üveges, 2 serfz, 2 kocsmáros,
10 hajós. A tisza-szegedi Határrvidék kerületében : Ada : 1 halász. C.-urog : 1 ács, 16 fuvaros,

17 halász, 2 hajós. Tiszaföldvár : 1 szcs, 5 fuvaros, 1 halász, 1 hajós. Ókanizsa : 7 fuvaros, 4 halász.

Martonos : 1 csizmadia, 1 kovács, 5 szabó, 2 fuvaros, 9 halász, 2 hajós. Mohol : 1 szcs, 4 halász,

1 kocsmáros. Óbecse : 5 szabó, 1 molnár, 1 szcs, 3 fuvaros, 4 halász, 1 kocsmáros. (Petröcz) : 6 fuva-

ros, 5 halász, 1 méhész. Szabadka : 1 ács, 1 kovács, 1 mészáros, 3 szabó, 3 szcs, 1 fuvaros, 1 kocsmá-
ros, 1 keresked. Zenta : 1 ács, 1 csizmadia, 1 molnár, 7 fuvaros, 5 halász, 1 keresked. Zombor :

3 ács, 1 szabó, 1 szcs, 13 egyéb iparos, 1 keresked. Zsablya : 1 ács, 6 fuvaros, 16 halász, 2 keres-

ked, 1 hajós.

A kincstári helytartótanács 1750 körül meghonosította a vármegyében a

dohányt és ezzel kapcsolatban Péterváradon dohánygyárat alapítottak. Ugyan-
ebben az idolén indult meg a selyemhernyótenyésztés is, a mely új iparágak

keletkezését : a selyemfonást és szövést vonta maga után. A kincstár petéket

osztott ki és egyben elrendelte az eperfák ültetését is. 1780 körül már kincstári

selyemfonómhelyt találunk Palánkán. A vármegyében készült nyers selymet

a temesvári selyemgyárban dolgozták föl.

A fél ország forgalma, a vízi út következtében, Baján át bonyolítódott Le,

Ezáltal Baja igen korán fejldött ki s mint már említettük, a czéhek is itt kelet-

keztek leghamarább. Baja ipara és kereskedelme ez idtájt oly nagy volt, hogy
egy 1788-ban Pozsonyban megjelent német közgazdasági lexikon egyenesen Kis-

Pestnek nevezi. Szabadkán 1720-ban még csak 9 iparos és egy kocsmáros volt

és az ipar csak akkor indult itt is rohamos fejldésnek, midn Mária Terézia

1779-ben a szabad királyi városi jogot adományozta Szabadkának. Zombomak
1720-ban egyik kimutatás szerint 12, másik szerint 18 iparosa volt. De II. József

idejében e városba már 63 német mesterember költözött. Volt közöttük eszter-

gályos, keztys, molnár, bognár, ónöntó. órás. czipész, pék, harisnyaköt, szappa-

nos, rézmíves, nyerges, pecsétmetsz, kádár, késes, tkészít. kertész, kosárfonó,

féss, keményítkészít, kártyafest, zenész, fazekas, szitás, fianellkészít, szabó,

selyemfest, lenszöv, kárpitos, köszörs stb. Újvidéknek, mint szintén duna-
menti városnak, is már korán virágzott az ipara. Mint föntebb láttuk. 1720-ban

már számos iparosa volt. A czéhélet is hamar fejldött. Többek között volt sebész-

czéhe is. a mely 1748-ban alakult. Midn 1774-ben az iparosokat összeírták,

az egyes czéhek taglétszáma a következ volt: szíjgyártó- és szcs-czéh 146,

komívcs- és ács-czéh 72, lábbeli-készít 119, szabó 179, aranymíves 82, rézmíves

18, asztalos 20. lakatos 16. mészárcs 20, szappanos 14. pék 12. keztys 4. tímár 7,

stb. A fölsoroltakon kívül is voltak még iparágak, de azokat csak egy-két iparos

zte. 1796-ban megnyílt itt a legels nyomda. Zentán az 1720. évi összeíráskor

még nagyon kevés kézmíves volt. A czéhrenclszer idején az ipar itt is virágzott.

A török hódoltság után keletkezett czéhek eleinte csak maguk alkották

meg ezéhszabályukat. más városok mintái után. Így pl. az 1743-ban szervezke-

dett újvidéki gombkötk czéhe a pécsi mesterektl kért czékszabályzatot.

Királyi megersítés csak akkor kellett, ha valami különös eljogokat akartak

maguknak biztosíta-ii. Ilyen kiváltsága csak az 1696-ban alakult bajai ezek-

nek volt

.

Bács és Bodrog vármegyék területén a következ községek iparosai kaptak czéhszabadalmat

:

Ada. 1815-b*-n takácsok, csizmadiák és szabók. 1819-b-n kovácsok, lakatosok, kerékgyártók, asz-

talosok és kötélgyártók. Apatin. 1700-ban ácsok, kfaragók, cserepesek, asztalosok, esztergá-

lyosok, üvegesek, puskamívesek, fürdösök, csizmadiák, vargák, lakatosok, nyereggyártók,

k, kerékgyártók, szegmívesek, kovácsok, magyar és német kalaposok, mészárosok, ser-

fzök, szappanosok, szíjgyártók, tímárok, bádogosok, ónöntk, rézmívesek, tücsinálók, posztó-

csinálok, takácsok, harisnyakötk, hálófonók, festk, nyírok, szabók, gombkötk, szcsök és kez-

A városok
ipara.
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181 . u ák, • lizmadiák, ni,. in, m-l és pékek, kovácsok, kerékgyártók,
ibkötök, ssfiosök, keztyflsök, takáosok, posztésok,

.. festék, posztónyírók, ácsok, kömivesek, asztalosok és lakatosok, 1829-ben kötél

1830-ban halászok Báes. 1828-ban b aadia, fazekas, bzíj

i ozéh aémel kádár, kerékgyártó, kováos, lakatos, asi

kalapos, harisnyak I . i takáos, szabó, szappanos, p k kötél

gyárt ilnái I 1815-b a takáosok, Bzabók és mások hegy. 1820-ban
1818 I k, lakatosok Bácsh rí, a 1 K upu

tok, takáosok, halászok. BÓMstentiváti (Prigleviozaszentiván). 1822-ben
lakat k, kerékgyártók, kádárok, asztalosok Baja, 1696-ban csizmadiák 1700-ban

>.. Bzabók, kereskedk, mi 1701 b a kötelesek takáosok 1714-ban mészárosok,
1
~

1
'"• tdiák 1720-ban csizmadiák, szabók

i

bvíteti ozéhszabálya. IVl'I ben
kerékgyártók 1724-ben gombkötök 1766-ben csizmadiák, szabók és Bzrszabók

1779-ben kádárok, kerékgyártók 1816 appanosok, timárok, szcsök, kómive ek

takácsok, kötélverk, kádárok, lakatosok, kovácsok, süvegesek, mészárosok, asztalosok,

nemei szabók, halászok, osizmadiák, molnárok és magyar szabók. 1817 ben harisnyákotok
1819-b ii kéményseprk Bajmok, 1829-ben kovácsok, ácsok, kömivesek, szcsök, csizma

diák, szabók, takácsok, asztalosok és sljgyártók Bi dán 1816-ben csizmadiák,
vargák, takácsok, szabók, szíjgyártók ós szcsök. 1816-ben, 182 1830 ban vegye czéh

ban tímárok, festk, asztalosok, bodnárok, esztergályosok, pékek, fazekasok, szappanosok,
rkészítk, vargák, kalaposok, üvegesek, harisnyakötk, féssök, szitakötk, ácsok és mol-

nárok. Csantavér. 1829-ben kovácsok, lakatosok, ácsok, kádárok, takácsok, csizmadiák, szcsök,
szaliók, vargák, kalaposok, szíjgyártók, festk, kötélverk, asztalosok, osztergályosok ós szür-
szahok. i'xrrnnhi. Is22-ben kerékgyártók, kovácsok, vargák, szabók, szcsök, takácsok. Cso-

1840-ben szaluik, takácsok. Doroszló. 1818-ban takácsok. 1832-ben szabók, csizmadiáit
1829-ben kovái ok, kerékgyártók, asztalosok, csizmadiák, szabók. Hódság. 1818-ban k-

ek, ácsok, asztalosok, lakatosul; stb. 1826-ban kalaposok, szappanosok. Jánoshalma. (Jan-
kovácz). 1822-ben takácsok. 1841 kovácsok, kerékgyártók, Bzabók Keriny (Kernyája). 1827-ben
kádárok, kovácsok, lakatosok, kerékgyártók, asztalosok, molnárok. Kishegyes. 1815-l«-n kovi I

>k. 1819-ben kéményseprk. fi (Ómoravicza). 1838-ban takácsok, kovácsok,
lakatosok, szabók, csizmadiák, kerékgyártók, szcsök, kádárok. Kvla. 1816-ben szabók, vargák,
csizmadiák. 1819-ben gör. kel. szurszabók. 1827-ben takácsok, szaliók, szcsök, vargák.

.ti. 1827-ben kovácsok, lakatosok, asztalosok, kerékgyártók, takácsok. Magyarkanizsa.
1816-ben Szcsök, szabók, csizmadiák, takácsok, kovácsok stb. 1826-ban asztalosok, vargák, faze-
kasok. 1830-ban kalaposok. Marionos. 1827-ben kovácsok, kerékgyártók, szabók, csizmadiák.

1829-ben takácsok, kovácsok, lakatosok, csizmadiák, szabók. Militics. 1842-ben asz-
talosok, ácsok, bádogosok, kovácsok, csizmadiák. Monostorszeg. 1825-ben kovácsok, lakatosok,

> irtok, molnárok, halászok. NemesmiliHcs. 1815-ben lakatosok, ácsok. Óbecse. 1815-ben szabók,
k, vargák, csizmadiák, kováisok. kerékgyártók, takácsok. 1820-ban kalmárok. 1829-ben

kömivesek, ácsok, asztalosok. 1837-ben gombkötk, üvegesek és szitakötk. Ófutak. 1818-ban több
iparból alakított „ófutaki czéh". Ópalánka. 1840 ben szcs, varga, kovács, lokatos, szabó.

i« (Stanisi s). 1816-ben kovácsok, ácsok, lakatosok. Paceér. 1829-ben kovác-ok, lakatosok,
kerékgyártók, asztalosok, ácsok. Palánka. 1818-ban kmives, ács, molnár, pék. Paripás (Parabuty).
1840 ben asztalosok, lakatosok, ácsok, kovácsok, szabók, takácsok. Péterréve (Petrovoszello). 1815-
ben lakatosok, bognárok. Petröcz (Petrovácz). 1841-ben csizmadiák, kovácsok, szabók, kerék-
gyártók, kalaposok, szcsök, ácsok. Szabadka. 1763-ban szabók. 1777 és 1815-ben szíjgyártók,
kötelesek stb. 1 779-ben takácsok, kömivesek, ácsok stb. 1815-ben vargák, mészárosok, stb. 1821-ben
nemet szabók. 1822-ben molnárok. 1827-ben asztalosok. 1841-ben kalaposok. Szegkegy. 1823-ban
kovácsok, kerékgyártók, lakatosok, asztalosok. Szentfülöp (Filippova). 1827-ben csizmadiák, vargák,
szabók, szcsök. Szenttamás. 1815-ben szabók, szcsök. Szilberek (Bresztovácz). 1834-ben vegyes
czéh, kovácsok, lakatosok, kerékgyártók, kádárok, kötélverk, kalaposok, harisnyákotok, üve-

csizmadiák, vargák, szcsök, szabók, festk, esztergályosok, asztalosok, takácsok. Szivác

1827-ben csizmadiák, vargák, szabók, szcsök, takácsok. Temerin. 1815-ben kovácsok és ácsok.

Topolya. 1815-ben kovácsok, szcsök. Torzsa. 1818-ban kovácsok, lakatosok, kerékgyártók, ká-
dárok. Vjfutak. 1813-ban szcsök, csizmadiák, kalaposok, stb. 1826-ban kovácsok, lakatosok, kömi-
vesek, halászok. Ljpalánka. 1816-ban szcsök. 1817-ben rézmívesek, pékek. 1822-ben bocskor-
k, 'szitok, mézeskalácsosok, kalmárok, ácsok. stb. 1824-ben borbélyok. 1827-ben szrszabók. 1830-ban
kadarok. 1832-ben kalaposok. 1833-ban timárok. 1834-ben szappanosok. 1837-ben asztalosok,
lakatos.,]; stb. 1839-ben vargák, halászok. 1841-ben német szabók. 1843-ban magyar szabók. Ujverbász.

1821-ben kömivesek, asztalosok, lakatosok, kovácsok, ácsok, kerékgyártók. Újvidék. 1726-ban gomb-
kotok. 1730-ban bognárok. 1748-ban sebészek, borbélyok. 1770-ben szcsök. 1807-ben kömivesek.
1817-ben kovácsok, kerékgyártók. 1822-ben gör. kel. papucsosok, gombkötk, bocskorkészítk ;

magyar, német és szrszabók. 1824-ben borbélyok. 1847-ben csizmadiák. Vasktíl. 1818-ban ková-
csok, ácsok. Zenta. 1815-ben csizmadiák, szcsök, kovácsok, ácsok, takácsok. 1823-ban lakatosok,

asztalosok, üvegesek, esztergályosok. Zombor. 1765-ben kerékgyártók, kovácsok, lakatosok és

ácsok. Ezeket 1777-ben és 1780-ban újból megersítették. 1774-ben bognárok. 1815-ben takácsok.
1816-ban kalaposok, mészárosok, szappanosok. 1817-ben szabók. 1819-ben kéményseprk. 1820-ban
szíjgyártok. asztalosok, lakatosok. 1820 és 1821-ben róm. kath. és gör. kel. csizmadiák. 1821 -ben

kömivesek. kádárok és ácsok. 1822-ben szcsök. 1824-ben német szabók. 1825-ben gör. kel. bocskor-
készítk. 1827-ben kötelesek. 1828-ban kalmárok. 1834-ben róm. kat. szabók és szürszabók. 1840 ben
magyar szabók. 1841-ben harisnyakészítök.

1816-ban Szabadkán már 45 ifjarág volt 560 mesterrel. Baján az 1840. évi összeírás szerint

volt 1173 iparos. Ezek között volt 4 puskamíves, 1 orgonacsináló, 6 harisnyaköt, 3 posztónyíró,

1 keztyüs, 3 szegkovács, 16 szappanos, 12 tirnár, 20 kalapos, 27 kályhás, 8 féss, 6 olajsajtoló,

280 csizmadia, 60 szürszabó, 2 rézmíves, kosárfonó stb. Ez idre esett Baja virágkora, bár akkor
a lakosság száma csak egy harmadrésze volt a mainak. 1842. évben nyílt meg Szabadkán a:

nyomda. Újvidéken 1843-ban nyílt meg a helyi második és 1847-ben a harmadik nyomda is.
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Bács-Bodrog vármegyének az 1848—49-iki szabadságharc?, alatt és után 1 -Hután.

szomorúan kivételes helyzete volt. A nemzetiségek egymás ellen támadtak
és a szerbek szomorú magatartása következtében a kölcsönös gylölködés a

czéhek beléletében is lábra kapott. Leginkább érezhet volt ez Újvidéken, bár

1852-ben a városi tanács és közgylés még egyönteten intézkedik a czéhekre

nézve. Ekkor ugyanis a czéheket öt csoportra oszlottak és mindenik csoportnak

külön czéhbiztost rendeltek ki. Az els csoport czéhbiztosa volt Herger Pál

városi tanácsos ; ide tartozott a szabó, kádár, bognár, kovács, szerkovács, fejsze-

kovács, szegkovács, nyerges, molnár, zsemlyepék, czukrász, órás, aranymíves,
bádogos, rézmíves, keztyüs, fest, féss, szitás, takács és könyvköt czéh. A
második csoport czéhbiztosa Csuka Péter volt ; ide tartozott a szappanos, mé-
száros, halász és kenyérsüt-pék czéh. A harmadik csoport czéhbiztosa volt

Sztojánovics Péter ; itt volt valamennyi keresked, továbbá borbély és szr-
szabó. A negyedik csoportnak Lust Ferencz volt a czéhbiztosa ; ide tartozott

a gombköt, kalapos, czipész, kmíves, ács. fazekas és kefeköt czéh. Az ötödik

csoport czéhbiztosa Vladiszavljevics István volt ; ide tartoztak a csizmadiák,

lakatosok, asztalosok, kárpitosok, bocskorosok. szcsök, vargák, dohány- és

brkereskedk. 1859 deczember 20-án jelent meg a császári nyílt parancs, a mely
a szabadipart honosította meg. Ez nagy megkönnyebbítéss volt az ipar gya-

korlásának és bár az abszolutizmus kormányától származott, mégis kedvez
eredményeket idézett el. A 60-as évek körül Zombor ipari élete oly élénk volt.

hogy itt lS65-ben egy „Ipar" czím szaklap jelent meg magyar nyelven. Ugyanez
évben Újvidék iparosai között beállott a szakadás. A szerb és nem szerb iparosok

nemzetiségek szerint szétváltak és külön-külön érdekcsoportokba tömörültek.

Az 1867-iki kiegyezés végre meghozta minden téren azt a szabadabb föllélegzésl

és mozgást, a mely az egészséges fejldés föltétlen kelléke.

Bács-Bodrog vármegye mai ipara a fejlettségnek már magas fokán áll. a mai viszo-

A vármegye ipara nagyrészben a mezgazdasági termények földolgozásává 1

foglalkozik és az árúk félgyártmányként vándorolnak külföldre, de vannak
készárúk kivitelére dolgozó ipari üzemek is. Fként a malmok. A fejldés egész-

séges megnyilvánulásának tekinthetjük azt is, hogy az ipartelepek nem a váro-

sokban zsúfolódnak össze, hanem megoszlanak a vármegye többi községei

között is, noha azért a legtöbb ipartelep mégis a városokban van. A legtöbb

ipar- és gyárteleppel dicsekedhetik Szabadka és Újvidék. Mindkettnek kis-

ipara is, nagyipara is, virágzónak mondható. Bajának, Zentának és Zombornak
hajdanta ers kisipara lehanyatlott. Míg Baján 1840-ben 1173 iparos volt.

addig ma, midn lakosainak a száma háromszor akkora, csak 847 tagja van az

ipartestületnek. Az akkor kimutatott iparágak legtöbbje megsznt, másik része

pedig visszafejldött és gyáripara is csak lassan halad elre. A hanyatlás oka.

hogy a budapest—Szabadka—zimonyi vasút kiépülésével a dunai ví'.i út elvesz-

tette fontosságát : remélhet azonban, hogy a baja—bátaszéki híd elkészültével

itt áthaladó elsrend vasútvonal visszaszerzi Baja régi ipari és kereskedelmi

fontosságát. Zombor ipara ismét fejldésben van ; de ha összehasonlítjuk az egy-

kori állapotokkal, látjuk, hogy hajdani nagyságát még nem érte el. st egyes ipar-

ágak egészen megszntek. így a posztónyíró, gombköt, órakészít, rézönt

és reszelvágó ipar eltnt. A harisnyaköt, takács és szitás ipar pedig csök-

kent. Zenta ipara, az építipar kivételével, hanyatlásnak indult. Ellenben a nagy-

ipar fellendült és újabban mind több és több gyártelep keletkezik itt. Hogy Üjyi-

déknagyipara olvan magas fokon áll, annakoka a város czéltudatos iparfejlesztési

politikája. A Duna fels folyásán ipartelepek czéljaira óriási területet jelöltek

ki. a melyet a Limán nev mocsár kiszárításával nyertek. Itt a telkeket gyár-

telepek számára négyzetölenként egy koronájával adja el a város, holott 20—30

koronát is megér ; azonkívül az alakuló gyárakat 5—10 évi pótadómentességben

részesíti. Nem csoda tehát, ha rövid néhány év alatt Újvidéknek tekintélyes

gyárnegyede fejldött és ezzel követend példát állított föl az egész vármegyének.

Bács-Bodrog vármegyének a törv.-hat. városokkal együtt az 1890. évi népszámlá'áskor volt lpiH 9tatigz .

719.296 lakosa, ezek között" 294.956 a keres és 424.340 az eltartott. Az iparra esett 102.S43 lélek, tika.

akik közül 39.577 keres és 63.266 eltartott. Az 1900. i yben volt Bácskának 76«"..77!> lakosa 31LSDJ

keresvel és 448.973 eltartotta. Akkor az iparra mar 1 ]s.]42 ÜKE esett ,
a kik közön Í9

és 6MJ73 éTtartöttTyort. Baján volt 3043, Szabadkán 50601 Újvidéken 3823, Zomborban 2666 és a

vármegyében 35.377 keres iparos és további adatainknál már csak a keres iparosokat vessz

figyelembe. Az egész vármegyében tulajdonképeni iparral foglalkozott 41.864 férfi, 7080 no. együtt
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(8.844; báu éa népiparral 863 férfi, 457 n, egj iltt 020 : vándoriparra] 190 Eérfl, LS n, együtt 205
ksók közül önálló volt Haján 7 7 1"> lórii, 2'.is no, együtt 1074 ;

Baabadkán 1367 férfi, LOS] a i, i 5 mii 2898 ; Újvidékei) s72 férfi, 407 n, együtt 1279 : Zomborbaii
együtt 1142 . irma póben 15.881 férfi, 2007 n, együtl 17.338. \x egész vár-

megye terület rolt 10 126 önálló férfi, 4,106 ónálló n, együtl 23.281. A tulajdonképi ini

iparral foglal! 11 Baján 1687 férfi, 295 n... együtl 1982 ; Szabadkán 2121
férfi, 1-- 1669 1 id ken 2077 férfi, 868 yütt 2445 ; Zomborban L333 férfi, 148 n,
együtl 1481;avárme vében 16.571 férfi, 1716 nó, együtt 17.286. \x egész vármegye területén össze-

sen volt ütt 26.713 segéd Bmól \ 1 [ódszemélyek közül tisztvisel volt

ádta 1918, mvi et imunl i 136 1 édmunkáa 14.787, inas 6704, szolga

1668, [párral osak mellékesen foglalkozott területén 5188 férfi, 13.018 nö, összesen

18.201 •

\ tulajdonképéni ipar köri >• tartó 6 trallalátok Bzáma az egész vármegye területén 26.738,

a melyek a törv.-hat. jogú városok és i varrni lották meg : Baján volt 1177 vál-

lalat : 1 d nélkül dol tt 691 egy segéddel 204, két Bégeddel 125, 8—5 segéddel 102,

6 I" segéddel 40, 11 20 Bégeddel 12 ét 20 nál több Bégeddel 3 vállalat. Ez utóbbiak között volt
'.

- Bzálloda 21 segéddel, összesen 3 vállalat 73 segéddel,

Szabadkán volt 2670 vál alat ; 1 ekkö iil 1 éd nélkül dolgozóit 1842. o v *•-. . 1. 1. -
1 122, kót segéddel

176, 3 5 segéddel lós, ti m ., ddel 45, 11 20 segéddel 18 ós 20-nál több aogóddei 9 vállalat.

Ezek között volt egy vasbutorgyar 28, eg vasúti mhely 30, egy férfiszabó 28, egj épít 21, egy
szobafest 24 '

1
.

, 1 ., . . ,,n i;;i .egeddel, összesen !l vállalat 2<i2 wT.d.M. 1' in, 1,1., h

volt 1484 vállalat
; ezek közül d m Ikül dolgozott 863, ogy segéddel 240, kót segéddel 153, 3—

5

• .1.1. I lón. 1; lo >,:.• 1,1.1 .,1, I 1 20 i-L.-iMlii.-l m 1 2ii-nál t.öl>li i óddel 8 vállalat. Ezek között
volt egy gépgyár 70, egy selyemf.mo KII. L-l gzmalom .

: : \ u 1 1 tis, egy gzmalom 64, egj kön
nyomda 22 és két szálloda együtt 18 segéddel - . en 8 vállalat 373 segéddel Zomborban volt 1293
vállalat

;
ezek közül segi ,1 m Ikül dolgozott 849, egj . gi ddel 211, két segéddel '.is. 3—6 Begi ddel 100,

6—10 segéddel 21. 11—20 segéddel 13 ós 20-nál több segéddel egy vállalat. Ez egy gzmalom volt

07 s,-l;i ddel. Húcs-Bodrog vármegyibi n volt 20 114 vállalat
; ezek közül segéd nélkül dolgozott 13 173,

egy segéddel 4286, két segéddel 1512, 3—5 segéddel 921, 6—10 segéddel 158, 11—20 segéddel 44 és

2ll-nal több segéddel 2(1 \ allalat Ezek között volt Apatmban egy kosárfonó 29 s egy kendorgorel ene 6
23, Slonostorszegen egy vízszab ly. /ás .",:!. Kiss/álláson egy gzmalom 40, Militioi-n ogy kender-

kikéezit .'i'i 9 egy másik 51, Cservonkán egy gzmalom 21, Új ver haszon ogy go/.füivs/ 38, egy kender-

es kóczgyár 27, egy mümalorn 22 s egy épít 27, Óbecsén egy serfz 21 s egy vendégls 22, Ópalán-
kán egy kenderáztató és kötélfonógyár 95. Újfutakon ogy kenderá/i ató i kötélgyár 38 8 egy másik
58, Csurogon egy vízszabályozás 90, ZsabK árj egj \ iz.szabt lyozás 23. Zentán egy fürészárúgyár 50 a-

egy gzmalom 43 ssgt ddel, összejj o 20 vállalat 787 >•.:• <l< l.-l Az ,<j,s: r,irm, ,/,/, i, rulctín volt ösz-

5 26 738 vállalat ; ezek közül segéd nélkül dolgozott 17.418, egy Bégeddel 5363, két segéddel

2064. 3—5 segéddol 1431, 6—10 segéddel 315, 11—20 segéddel 106', 21—50 segéddel 33, 51—100
segéddel 7, 101—200 segéddel 1 vállalat. A 20-nál több segéddel dolgozó vállalatok száma 41, a
melyek összesen 1562 segédet foglalkoztattak.

A vám egye vas- és fémipari telepei már elég fejlettek, noha még mindig
nagy nehézségekkel kell küzdeniük a külföldi verseny miatt. Ujabban ersen
fejldik a sodronyfonás és kötés Baján, Bulkesziben és Újvidéken. Szabadkának
pedig vasbuturgyára híres, csak nagyon drága a hazai vasanyag és így kénytelen
angol vasat hozatni és földolgozni. Továbbá panaszok hangzanak föl a lakatosok,

bádogosok és késesek részérl, mert az iparczikkeiket a kereskedk készen
tartják, míg az utóbbiak forgalmát, külföldi árúikkal, a házaló bosnyákok
is rontják. A statisztika szerint vas- és fémiparral foglalkozott a vármegyében
4795 személv. Ezek között volt 2525 kovács és 1280 lakatos.

A nagyobb ipartelepek, az üzen er és a munkáslétszám megjelölésével, a következük :

Gricszfelder György sodronynemü telepe Cservenka, 5 lóers nyersolaj -motor, 4 munkás. Hauk
Ádám mlakatossága, Apatín, 4 lóers gzgép, 9 munkás. Poz-ert és Resch késárú-ipartelepe,
Hódság. Kohler Antal géplakatos Apatin, 5 lóers gzgép, 4 munkás. Rothmann Imre vasbutorgyára
Szabadka, 12 lóers gzgép, 79 munkás ; Stolcz Henrik órczöntje és érczárú-gyára Kula, 2 lóers
gzgép, 2 munkás ; Szedlacsek István lakatossága Baja, 2 lóers gép, 2 munkás ; ifj. Utry Pál sod-
ronyfonója Baja, 8 lóers benzinmotor, 5 munkás ; Witz Ferencz sodronyfonó ipartelepe Újvidék.
Továbbá Röhrich Henrik géplakatossága, a mely gépmühelylyel és darálómalommal kapcsolatos,
Tisza Kálmánfalva, 1 munkással.

A gépek és közlekedési eszközök gyártása ma már emelkedben van, azonban
a kocsigyárosok a forgalom csökkenésérl panaszkodnak. Fejlett iparága a vár-
megyének a rostakészités, fként Bulkeszi, Cservenka és ósóvé községekben.
Ujabban a villamos telepek is nagyon szaporodnak Bácskában és a villamos
áramot nemcsak közvilágításra, hanem ipari czélokra is fölhasználják. A zenta

—

roskoványi iparvállalat villamtelepének közvilágításra használt vezetékhossza
30.780 m, 4518 lámpával. Ezek közül 453 utczai és 4065 magánlámpa. Az évi

villamfogyasztás 96.979 kilowatt. Ellenben a hangszeripar, a mely szintén e
csoporthoz tartozik, még nagyon fejletlen. A vármegyében, a statisztika adatai
szerint gépgyártással foglalkozott 1.996 személv-

A nagyobb ipartelepek és fontosabb adataik a következk : Bérlet Mihály villamosáram
fejlesztje Alsókabol, 3 munkás; Bérlet Mihály villamosáram fejlesztje Sajkásszentiván, 3 munkás.
Bihari Jakab koesigyártása, Szabadka ; Bodicsi Sándor harangönt és toronyóra gyára, Baja, 3 ló-
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Az óbecsei sörgyár.

A honi fonó- és kötélver-gyár r. t. telepe Hódságon.
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1 A Hungária kendergyár r. t. telepe (Jjverbászon. - 2. és 3. A kendeiáztató-

és kötélfonó-gyár r. t. telepe Opalankan.
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ers L'ázmotor, 12 munkás ; gróf Chotek Rezs gazdasági gépmhelye Ó/utak, 6 lóers gzgép, 14

munkás; Czeizel J. gépjavítómühelye Zombor, 2 lóers petroleummotor, 3 munkás; Dech Mihály
és Fia gépmhelye és fémöntje Bácsfeketehegy. 30 lóers gzgép, 11 munkás ; Ferencz-csatorna r. t.

hajójavító mhelye Bezdán, 6 lóerejü gzmotor, 13 munkás ; Ferencz-csatorna r. t. hajójavító mhe-
lyé Monostorszeg, 5 lóers gzgép, 15 munkás ; Fiedor József kocsigyára, Szabadka ; Fischer és Len-
gyel gépmhelye Baja ; Fusch Lajos gépmhelye Kula, - lóers gzgép, 5 munkás ; öayer István
gi pgyára és vasöntöje Újs&vé, 3 lóers gzgép; Gritby Testv. rostakészít telepe Bulkeszi; HaipGyörgy
gépjavitómühelyeCscrt-oiA-a, 3 gzmotor,3 munkás ; Haip Vilmos Fiai, Bernhard és Gyulamezgaz-
dasági gépgyára Cservenka, 10 lóers benzinmotor, 10 munkás ; Hartmann Jakab gépjavítómühelye
Újverbász, 4 lóers gzgép, 3 munkás ; Hett Márton mezgazdasági gépjavító mhelye rszállás

;

Horn Lajos hangszerkészít telepe Apatin; Jeszenovics Miklós gépjavító mhelye Szabadka, 2 lóers
gzgép, 9 munkás ; Kszegi Károly-féle szab. motoros talajmível gépgyár r. t. Baja, 5 lóers benzin-

motor, 45 munkás ; Krunbach Vilmos gépjavítómühelye Cservenka, 2 lóers gzgép, 6 munkás ;

László Márton gépmhelye Apatin, 4 lóers gzgép, 1 munkás ; Martincs Károly gépjavító mhelye
Szabadka, 2 lóers gzgép, 8 munkás ; Máv. javító-mhelye Szabadka. 15 lóers gzgép, 25 munkás ;

Peischel Péter gépmhelye, Torzsa ; Piszter Fülöp gépjavító-mhelye Ószivácz, 3 lóers gzgép, 6
munkás ; Rapp Bálint gépjavító mhelye Hódság, 2 lóers gzgép, 4 munkás : Reich Jakab mérleg-

és gépgyára Újvidék, 6 lóers benzinmotor, 10 munkás ; Reich és Lebhercz kocsigyára, Újvidik 40

lóers gz, 4 lóers gázmotor, 70 munkással ; Reiter László dinamógyára Szabadka ; Schaffhauzer
Jakab gépmhelye Ószivácz ; Schmidt Márton Fiai gépjavító gyára Baja, 3 lóers gázmotor, 5 mun-
kás ; Schuhmacher János gépjavítómühelye Óbecse, ti lóers gzgép, 7 munkás ; Szilcs Ödön és Társa,

gépgyára, Baja ; Villamos vasút és villamvilágítási vállalat r. t. villamos fejleszt gyára Szabadka,

255 lóers, gz- és 8 lóers villamos motorral, 13 munkással ; Zickmund és Társa gépgyára és vas-

öntje Újvidék 50 lóers gzmotor, 120 munkás. Továbbá a kisszállási uradalom gépjavító mhelye
(Kisszállás) gzmalommal, Röhrich Henrik gépmhelye (Tiszakálmánfalva) darálómalommal ós

a Ztnta—RoskovSnyi Egyesült Iparvállalat r. t. villamgyára (Zenta) gzmalommal, téglagyárra! és

gzfürésszel kapcsolatban ; itt 328 lóers gzgép és 109 munkás van.

A vármegye k- és agyagipara virágzó és az országos versenyben is az elsk k- és agyag-

közé tehet. A (égiagyárak, a melyek fként Apatinban, Szabadkán és Topolyán lpar '

nagyarányúak, jóval többet termelnek, mint a mennyi a helyi és vármegyei
szükséglet ; a kivitelt azonban a vasúti szállítás drágasága nagyon megnehezít;

és e miatt állandó a panasz az érdékeltek részérl. A vízi-út pedig nem mindenütt
és nem egész éven át hozzáférhet. A czement-mk gyártás Szabadkán és Üj-

palánkán, a kfaragó ipar pedig Baján, Szabadkán és Újvidéken jelentékeny.

Ellenben a fazekas, korsós és cserépkályhakészü ipar ez id szerint nagyon küzd

a bádogedények és vaskályhák versenyével. Ez ág átívelése fként Bácsban.

Baján és Zomborban számba vehet. A vármegye területén k-, föld-, agyag-

és üveg-iparral foglalkozott 1790 szentély. Ezek közül a téglagyártásra es i

986, a fazekasiparra 431 lakos.
Ez ágban a nagyobb ipartelepek a következk : Aman Antal fedélcserép- és téglaégetje Apa-

tin. Aman Bálint fedélcserép- és téglagyára Apatin. Aman és Piry téglaégetje Apatin, 85 munkás.
Auer Sebestyén tégla- és cserépgyára Bácsordas, 25 munkás. Baumann János téglaégetje Bácsordas.

Ifj. Becker Péter és Társai mész, homok-k és téglagyára Palánka, 30 lóers gzgép, 2S munkás.
Benczinger János téglagyára Bácsszentiván, 12 lóers gzgép, 30 munkás. Beocsini czementgyár-unió

malomk-gyára Újvidék. Bernhardt György és Sclmeider Fülöp téglagyára Opalánka, 5 munkással.

Biermann Lajos körkemenczéje Sajkásszentiván, 12 munkás. Bizmann Lajos téglaégetje Sa]ká$-

szentiván. Bodor István téglaégetje Zsablya, 6 munkás. Bodor Pál téglaégetje Zsablya. Bodrog

Mór téglagyára Topolya, 10 ló rs gzgép, 63 munkás. Brand Ferencz téglagyára, Apatin. Brkits

György fí.zekasárú és eserépkályha-készít telepe Zombor. Buru Mihály téglaégetje Bácsföldvár.

Gróf Chotek uradalmi gztéglagyára Ujfutak, 10 lóers gzgép. 26 munkás. Cserevily Márk téglaégetje

Dunagárdony, 8 munkás. Czvejanov Jása mészégetje Ószivácz, 2 munkás. Darazsatz Antal téglaége-

tje Külld, 10 munkás. Dely Gézatégla- és cserépégetöje Buja, lOmunkás. Ifj. Dombovics János fedél-

cserép- és téglagyára Apatin. Dombovics Márton és Antal téglagyára Apatin, 18 munkás.
Drach József és Társai téglagyára Paripás, 26 munkás. Ehrenberger Ferencz téglagyára, Apatin.

Els Szabadkar géptégla- és czementárugyár r. t. téglagyára Szabadka, 80 lóers gzgép, 150

munkás. Ertl J. és Schmidt J. téglagyára Hódság, 34 munkás. Fernbach József és Társa tégla-

gyára Apatin. Flamann János cserépedénykészítése Temerin, 3 lóers benzinmotor, 2 munkás.
Frenner Testvérek téglagyára Óbecse, 13 munkás. Freund Péter cserépégetöje Péterréve. Fuderer

József fedélcserép és téglagyára Apatin. Gébel Jakab téglagyára Kuczora, 23 munkás. Gébel Jakab

téglaégetje Torzsa. Gébel Jakab téglagyára Újverbász, 25 munkás. Gébel Miklós téglagyára

Újverbász, 17 munkás. Özv. Giraldi Alajosné téglaégetje Bácsfeketehegy, 7 munkás. Gláser János

téglagyára Bajsa, 20 munkás. Gláser Márton tégla- és cserépégetöje Bajsa ; Gláse Ádám
téglaégetje Kida, 40 munkás. Gláser Márton téglagyára Cservenka, 25 munkás. Gláser Márton
téglaégetje Kula, 10 munkás. Glück Mór tégla- és cserépégetöje Bácsalmás, 20 lóers gzgép,
30 munkás. Gottel Jakab tégla- és cserépégetöje Pacsér, 6 munkás. Göttel János téglaégetje

Bácsfeketehegy, 5 munkás. Gutwein Gottfried és Társa téglaégetje Péterréve. Hauser Jakab tégla- és

cserépgyára Szeghegy, 17 munkás. Hauser János téglagyára Szenttamás, 6 munkás. Heck Fülöp

téglaégetje Sajkásszentiván. Heck István cserépégetöje Mozsor. Heil Péter téglagyára Palánka, 16

munkással. Ifj. Heimler Keresztélynó téglagyára Palánka, 9 munkás. Heincz András és társai tégla-

égetje Szilberek. Hesz Frigyes téglaégetje Titel. Horváth Ferencz téglaégetje Felskábol. Horváth

és Meller téglaégetje Ada, 30 munkás. Igyudov Jován téglaégetje Zsablya. Jovin Drága és Ave-

maria Péter cserép- és téglaégetje Csurog. Kárius Jakab téglaégetje Csantavér, 7 munkás. Kek-

hanosz János téglaégetje Tündéres. Keszler Konrád téglaégetje Veprd, Kinkéi Péter és Társa
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Király Bi la (1 . laégetöje Baja, 9 munkással. Király Sándor tégla

1, 10 munkás Kitl • munkás. Kladtl litván oserép 1 ti [la

^•\ iir k

- R adek, Tománovict és Tárta oserép és téglagyára Szabadka, 30 munkás.
Kltmn tjKiiin. KUmm PáléeTái 1 n Klemm Vendel téglagyára

Jakab téglaégetöje Tortta, 10 munkás. Komlós Gergely téglagyára Ada, lo

munkás. Káxponi ' < lágyára Újvidék, 86 munkás. Krw (te* Jásza téglaégetöje Tündérei,
Kromer Ferenci téglagyára Apafin, s munkás. Laux Péter téglaégetöje lUókabol, 8 munkás. I.'lióczki

heonkardl Ferenoi ti lai el ji rgye, 6 munkás. Lichtndokei

. Bajmok, 16 lóers gzgép, 80 munkás. Lorencz István téglaégetöje Bdcs. /""

aéget rkemenozéje Boráét, 20 munkás. Lotttpeioh és Popper tégla •

DniKihnk; ni/, l's munkás. Lukáot Márton téglagyára remerín, 16 munkás. Magyal
István és Társai téglaégetöje JánoíJxiIma. Vm/i/ur József téglagyára Csurog, 10 munkás Magyar
kun - és cserép 1

, ni M , nirkiiiii/.sún. 7 lóers gó/.géppel. 70 munkással.
1 etji 1 1 a - .' '. 'i" '.síi. \i munkás. Manhallet András tégla és cserépégetöji

34 n mkáe Marinka Száva és Társai cserép ti la etji óióvé. Mayer János és Fiai

téglagyára .1 patin, 88 munkás. .U< »</< / Vilmos és Társa tégla- ós cserépgyára ÉTtí/nw -. 111 munkái
\ ara y.i'iiti'nr, f>4 munkás, Miloradov Zsigmond cserépkályha és díszváza készítése

. I munkással, iíorvai és Nóvák ozementárugyára Szabadka, 10 lóers benzinmotor, '.i bid»

raulikus gép, 60 munkás. Müller Jakab ti Is és cserépégetje, Káty, :( munkás. MiUler János
yóra Apatin. 9 munkás. SftUIer Mátyás téglagyára I 1 uerbáe . 13 munkás. Nagy Gyula és Feber

András téglaégetöje Dunabkiny, 16 munkás. Neujahr Vilmos tégla- és cserépégetje 7'iV.Y. l's mun
kas. Nyemett Mátyás tégla- és csen pi getje ffen tgtzántó, 6 munkás. 11 és Uj óvói takarékpénztár

gyára Okér, 62 munkás. Ponícs Mai, a téglaégetöje Aliókabol. Pfeifer Fülöp, GKer Antal els
raviczai körkemencze téglagyára Koituthfalva, 40 munkással. Pfeifer Testvérek tégla vára

Bácsszentiván, 40 munkással, Popovies Testvére fedóleserépgyara í
'/''"'' ^'- l'rokmch Mihály tégla-

gyára Szabadka, S2 munkás. Raichl Frigyes Vilmos czementmúkögyára Újpalánka, lo munkás.
Raichl 1. Ferencz cserép és téglagyára Szabadka, gzüzem, 66 munkás. Ttauch Karoly téglagyára

•••ka. 20 munkás, Bedlich, Ohremtein él Spitzer czementárúgyára és malomk-készítése Új-

Vidék, Reizely Testvérek és Wagner téglagyára és mészégetje l'jpnlánka. 14 munkás. Iluzsu Sándor
cserépkályhagyára Zenta, .'! lóers benzinmotor, :i munkás. ()/,v. Sault r Jó/sefné és Fiai téglagyára,

üpattn. Sr'nnnk Péter téglagyára Szenttamás, 8 munkás. Sclut/frr Antal és Társa koi t 't-'lii.'-tri-t ou'yár

Szépliget, is munkás. Schaffer Frigyes téglaégetöje Kiskér. Schleicher Antal téglaégetöje /fn/<i, 17

munkás. Schleiinger Náthán téglaégetöje Sajkásszentinín. Schmittmayrr V. és Fiai téglagyára, 7'íf(7,

25 munkás. Schmidt Mihály téglaégetöje Tiszai.itván/alva. 7 munkás. Scliuhmucher József téglagyára
' sertíeni, járgányéra, li munkás. Srltirerrr János c-s Társa téglaégetöje Apu/in. Srlunrcr József és

Fiai téglagyárai Hódság. ,'ÍO munkás. Sprizrr József is Fiai téglagyára Apatin. 48 munkás. Spi í
'.<<

J. és Fiai téglagyára, Zombor. Spirta Demeter téglaégetöje Alsókabol. Srayer Antal és Társa tégla-

gyára Apatin. StahJ Mihály téglaégetöje Mozsár, '2 munkás. Stirkert Frigyes téglaégetöje Oluesr,

5 munkás. Stiefelmayer Károly téglagyára Overbáiz, 24 munkás. Szamolányi Mátyás tégla és cserép-

|e Kishegyes, 10 munkás. Szirák Imre téglaégetöje Topolya. Szimatics Mih ily cserépkályha készí

tése Zombor. Sztoity Rada téglaégetöje, Káty, 8 munkás. Theodorovits Dusán téglagyára Ószivácz,

gép. Tilijerrs Hirschenberger téglaégetöje Paripál, 7 munkás. Tubity Dragity téglaégetöje
'. ö munkás. Tusori Mihály téglaégetöje. Sajkáslak. Tyullum Lázár téglaégetöje Káty, 10 mun-

kás, l.'ijri István H. m- és építészeti terrakotta, és kályhaárúgyára Zombor, 4 munkással. Udry
József téglagyára, Apatin. l'try József fazekasárú készítése Zombor. Wagner Vilmos téglagyára Üj-

palánka, 4 munkás. Wéber Miklós téglagyára dara. Weitmann Jakab téglaégetöje Sajkásszentiván,

Welker Antal téglagyára, Cserrenka, 18 munkás. Wolf Antal és társai fali és cseréptéglagyára (ládor,

10 munkással. Wolf, Túri is Társai téglagyára Gara. Zsivanesev .lova téglaégetöje Tumlirrs. Továbbá
más üzemekkel kapcsolatban mködnek az e csoportba tartozó következ ipartelepek : Fehér János
téglagyára, gzmalommal, gözfürészszel és olajpréssel kapcsolatban, Magyarkanizsa ; Schachtitz és

n pgyára, gzmalommal, Martonos ; özv. Spitzer Simonné téglaégetöje és czementgyára,
dararlö-malomrnal, Baja, 35 munkás ; Zentai és Roskoványi Egyesült Iparvállalat r. t. téglagyára

gzmalommal stb.

Fa- és csont- A faipar a vármegyének egyik legrégibb és legkiterjedtebb ipara. A gz-
lpar

- frésztelepek nagyméretek, azonban az utóbbi évek válságait ezek is meg-
érezték és nem egy súlyosan küzd. Több nagy asztalos-ipartelepen kivül, van egy

gözfahajlító gyár Újvidéken. A gzerre berendezett esztei-gályos-mühelyek —
I !a i\enkán és Szabadkán — nagymennyiség kefefát, meszelnyelet, hordó-

Lugót, pipaszárat, fapipát és különféle esztergályos-árút állítanak el. Az aszta-

losságok, kaptafakészítk és kosárfonók szintén nehézségekkel küzdenek, fként
a nyersanyag drágasága és a munkabérek emelkedése miatt. Forgalmuk is

csökkenést mutat. A vármegyében fa- és csontiparral foglalkozott 4135 lakos,

a kikbl a frészáru-gyártásra 141, az asztalos-iparra pedig 2794 személy jutott,

míg a többi fként a kosárfonásra és ssprkészítésre esett.

A nagyobb ipartelepek a következk: Ábel József és Társa esztergályos-munkák gyára

Kula, 8 lóers gzgép, 15 munkás. Asztalosárúgyár Bácsszentiván, 11 munkás. Angely Henrik faesz-

tergályossága, Szabadka, 2 lóers gzgép, 5 munkás. Becker József kosárfonó telepe, Apatin. Betsch

János faesztergályosinvek gyára Cservenka, 6 lóers gzmotor, 7 munkás. Brauchler János épület-

asztalos és famegmunkáló gyára. Szabadka, 12 lóers gzgép, 9 munkás. Bútor- és koporsógyár, Bács-

szentiván. 20 lóers gzgép, 10 munkás. Dohány Józsefné tüzifavágó telepe Szabadka, 2 munkás.
Ernst es !:>: ,„, l 'jvidik. (iayer Jakab asztalossága, Újverbász, 10 lóers benzinmotor,

11 munkás. A „Háziipari vállalat" kosárfonója, Kossuthfalva. Hiencz Vilmos asztalossága, Ón rbász,

5 munkás. Horváth Sándor kosárfonó-telepe. Szabadka. Jellinek József faszobrászata, Szabadka.
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Kainer Vilmos butorasztalossága. Szabadka. Kiss és Társai butorgyái >. / tUa, I
-'

l » a

in..t..r. 1.") munkás. Klein János tzifavágó telepe, Ujv Kosáripar r.-t. kosárj
tása, Szabadka. Kovács Bálint ez roksepr- és Burolókefegyéra, Újvidék, 1"> munkással. Láng .<

és Társa asztalossága, Zsablya, 50 lóeré benzinmotorral. Lerikey Imi" épület- és butorasztalossága,
Újvidék, 6 lóers benzinmotor, 8 munkás. Magyar bútorgyár. Haja. Mergl Mihály asztalossága,
Militics. gázüzem. Xagy Sándor József asztalossága, Szabadka, 8 lóers benzinmotor. 5 munkás.
Nagy Varjas A. asztalosárúsyára Szabadka, 1 2 lóéi i is 1 lenzinmotor, ') munkás. /

i nója,
Zombor, 10 lóers villamos motor. 1 munkás. Pality István asztalossága, Ada, 10 lóéi

motor, 4 munkás. Péter Mátyás Fia épület- és butorasztalossága, Cservenka, 8 1 otor, 2
munkás. Renner Mihály ésifj. Krohn Ádám asztalossága, Sajkásszentiván, benzinmotorral. Srhneider
Pál és Wohl tüzifatelepe, Overbász, 3 munkás. Stefán Ferencz és Társai favágótelepe. . Ipatin, 1 2 lóers
gzmotor, 5 munkás. Szabadkai faipar r. t. bútorgyára. Szabadka. Trump) Miklós tüzifavágó telepe,
Okir, 6 lóers benzinmotor, 4 munkás. Utry Lajos asztalossága. Baja. Wolf és Trosíler gzfürésze,

le. Ezeken kívül más üzemekkel kapcsolatosak a következ ipartelepek : Dungyerszky Lázár
gzfürésze (gzmalom, szesz- és olajgyárral) Szenttamás, 120 lóers gzgép, 28 munkás. Dussing
Miklós utóda butorasztalossága (kárpitosteleppel) Újvidék, 5 lóers gázmotor, 10 munkás. Fehér
János gzfürésze (gzmalommal stb.) Magyarkanizsa, 25 lóers gzüzem, 7 munkás. Frenner Test-
vérek gzfrésze (gzmalommal) Óbecse, 24 lóerre, 20 munkás. Freund József gzfürésze (gzma-
lommal) Óbecse, 100 lóers, 100 munkás. Gavanszki Testvérek és Alexievics gízfrésze (gzmalommal)
Szenttamás, 60 lóers, 25 mintás. MagyarkanizaaL-eUö gzmalom és aözfürész r. t. Ma^yarkanizsa,
350 lóers, 80 munkás. Molnár Ferencz ü Társai frésze (malommal) Titel 50 itor, 3
munkás. Törtely János gzfürésze (gzmalommal) Magyarkanizsa. 25 lóers, 10 munkás. Vojnovits
Ilia és Társai gzfürésze (malommal) Bácsfóldvár, 15 munkás. Zentai és Roskoványi Egyesült Ipar-
vállalat r. t. gzfürésze (téglagyárai stb.) Zenta.

A vármegye br- és sörteipara nem nagyon kiterjedt és nem áll oly fokon, Bf,r "

mint az a vármegye viszonyai mellett várható volna. A timárzemek mini kis I>1>

ipartelepek. A bröndös-ipar is szegényes. Az egész Bácskában csak károm ilye

telep van : egy Szabadkán, egy Újvidéken és egy Zomborban. Hogy azonban
a viszonyok javulnak, azt újabban növekedni kezd forgalmuk bizonyítja

Aszíjgyártó- és n;/e;^f.«-iparnak már több képviselje van és a színvonala is egyre
emelkedik. A kefeköt iparral is számosan foglalkoznak és a forgalom is kielégít.
A vármegye területén a br-, sörte-, szr- és toll-ipar összesen 510 lakost foglal-

koztatott. Ezek közül Bajára 38. Szabadkára 57, Újvidékre 31. Zomborra 68 és

a vármegye többi helységeire 316 személy esett. E csoporthoz tartozik még
a kaucsuk-ipar is. a mely ágból csak egy nagyobb ipartelepe van a vármegvének
és ez Weinhut A. és fiai els magyar czelluloidárú gyára Szabadkán, villamos
üzemmel és 30 munkással.

A vármegye nagy kiterjedés kendertermelésével kapcsolatban a kender- Fonó- és szö-

kikészítés, fonás és törés a Bácska elsrangú iparágai közé tartozik. St mivel
a kereslet évrl-évre fokozódik, a kendergyártás forgalma is egvre nagyobb lesz.

Nagyobb kendergyárak vannak Hódságon, Palánkán, Szépligeten és jver-
bászon. a melyek — bár a vasúti szállítás bajai és hiányai megnehezítik a ki-

vitelt — nagyfokú fejldésre hivatkozhatnak. Kendergerebenezésre és kikészí-

tésre berendezett kisebb ipartelepek vannak Apatinban. Militicsen. Szilbereken

és Ujverbászon, a melyeknek szintén jelents az évi forgalma, st nagyrészük
kivitclii' i< dolgozik.Akötélgyártást szintén a fejld iparágak közé számíthatjuk,

ellenben a vármegye gyapjúipara még nagyon szerény kiterjedés, noha már
ez ágban is három nagyobb gyár igyekszik a Bácska ipari haladását elbbre-
vinni. A köfnszúr-ipiir apatini és újvidéki telepei bátran fölveszik a versenyt

az osztrák gyárak hasonló termékeivel. A takács- és mszövö-ipar magas szín-

vonalon áll és hatalmas életképességérl Baja, Bezdán, Cservenka. Szabadka
és Újvidék nagyobb g\

Tártelepei tanúskodnak. Nemkülönben elsrend válla-

lata a vármegyének az újvidéki állami selyemfonógyár, a mely évente 8 millió

korona érték selyemhulladékot állít el és azt Ausztriába. Franczia-. Német-
es Olaszországba szállítja. Úttör vállalkozás még a kulai selyemszalaggyár.

a mely az osztrák verseny ellenére is szépen fejldik. Azonban- a zsinór- ís gomb-

feöj-ipar itt jelentéktelen. A vármegye területén a statisztika adatai szerint,

fonó- és szöviparral 3019 lakos foglalkozott.
Ez ágban nagyobb ipartelepek a következk : Ackermann János müszövöje, Baja. Bácskai

kender és lenárúgyár r.-t. kötélnemü és kötélveröszerszámgyára. Üjiutak. gözüzem. 60 lóer

munkás. Bajai gyapjúfonó és szövgyár r.-t. Baja. Bellán Mátyás kötélgyára. Dunacséb. Berkovics

Rezs selyemszalaggyára. Kula. 2 vülamos motor. 21 munkás. Bernhard Ferencz harisnyak
/.-. 4 ni munkás. Brandecker Ferencz gyapjúfonója. Hódság, 4 lóers gzgép, 3 munkás. Briill

F. F. kendergyára. Újvidék. Délmagyarországi gyapjúfonó és vattagyár r.-t.,Bjji, 90 lóers gzgép,
50 munkás. Gaszner János és Társa pamutfestógyára. Újvidék. 12 lóers gzgép, 72 munkás. (

tnann Lipót kendergyára, Szilberek. Grauaug J. Lipót gyapjúfonó éi szövgyára Baja, 16

szívógázmotor. 50 munkái. Gutwein Lajos mükenderáztat ója. Torcsa.flWm Miliály gyapjúfonóé- r

gyára. Szilberek, 3 lóers gzgép, 7 munkás. Honi fonó- és kótélvergyár r.-t. ipartelepe. Hódság, 310
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p, S50 inuiiLh. Borovta l>. 1.. Palánka. Horváth Zsigmond gombköt
ipartelepe, Zenta, Hungária kendergyár r. t. I db. [60 250 500 lóers gzgép, 250
munkás Sándor kendergy&ra, Apatin. Kincstári lelyemfonögyár (bérl: Beranger i'u-

mille) Újvidék, 16 p, 316 munkás. Klein Vil s és Társai kendergerebonozöje, V .7. .'..«.

10 lééi 17 muri] Svgyár r.-t. KtUa, 120 lóer g ép, 65 munkás,
ti ítélgyár r. t. Opalánka, 160 lóéi

i

ls" munkás. "
ára, Szabadka, 40 munkás. tfeumayer Eerenoz kekfestgyáxa, Hódság. Országol

m. k [ojtó és Bzárltó-kemenczéje, Zsablya. óvt • kender*

. Overdsz. Rttemann Jakab kendoráztatója, tífcér. s
<> Kdri

i
po té pára, BuZfc i i, 61 i

p, fi munkás. >..</.' 1 - i j
, -t ki-nd, -rgj ura. í iirríiri.sc. s,l,, I. károly kondi ráztatóti [i i" . / /mi. Özv.

erobem sje, /' rFerencz kenderáztatótelepo rrnzvnti-

rím. S< ' rí ön ije, l't/-r.'i/. líj. Sri,,,, ,,/ r \ ilmoe mükenderáztatója, Torzsa, 12 lóeri
éppel, 25 munkás. >/ J Fiai kendéi erében ji - kötélgyára, Ipa/tn, 20 munkás.

í.-6onitr.-t. kenderkiki ra, Ü) attagyárr.-t., Szabadka. Szabi
I harisnyakötje, Szabadka, 15 I p -'

: n inka iUnger I. icz • Fiai kondor- és

pára, .U.Í./..-.V. in lóers benzinmotor, 9.">
i gyapjúfonója, Partpd i

p, •'( munkás idr r. t. /.- /<7 rgyára. Szépítget, 2e Lóers gzgép, 80
munkái I

- Mihálj Fiaikenderkikészit gyára, Bácsszi nliván, 25 lóer i benzinmotor, Tii munkál,
Lk gróf Ohottek Rezs kendergyára, Újfutak, a moly malommal és frészteleppel

ilatos. Dussing Miklós kárpitoslelope (butorasztaloBsággal), Újvidék, 5 lúors gázmotor, 10

munkás.

Ruházati ipar. \ rnlnhilli i/xir. bér í ermelé>él'e né/.\e elég fejlett, nem ÍlK'11 liagyai'álIN ú

.i \ ,:i nicL-M-lirii. Jobbára kisipur. azi inban akad aéhánj nagyobb ipartelep is.

A termelés ugyan kielégíti a helyi szükségleteket, sl a vármegye határán túl

is terjed, de kivitelrl ebben az iparágban beszélni sem Lehet. A ruházati ipar

j egész területén L5.459 lakosi foglalkoztál ott. Iv/ekböl Hajára 1052,

Szabadkára 2161, Újvidékre 12.'!.*?. Zomborra 917 és a vármegye többi részére

L0.066 személy esett. A ruházati ijiar két legnépesebb ága a szabóság és czip-
készítés. A szabóiparnál 4759 személy találl alkalmazást; mégpedig Baján 318,

Szaliailkán 551, Üjvidéken 102, Zomborban 243 és a vármegyében 3281. A czipész

- nzmadia-ipar 3698 iparost foglalkoztatott. Azonban itt meg kell jegyeznünk,

hogy a míg a szalióipar 10 év alatt 30—40%-ot emelkedett, addig a czipész-ipar

tetemesen csökkent. Az apadás az egész vármegyében mindenütt érezhet,
de tóként Baján— a hol 20, és Zomborban. a hol 15% a csökkenés. A 1 év közöl 1 i

különbségek a vármegyében a következk voltak : Hajéi n km; :i2s, Szabadkán
336 309, Üjvidéken 268—260, Zomborban 229—194 és a vármegyében 2827—
2607. Tehát a legutóbbi tételnél 22o a különbözet, a mi 8% csökkenésiek felel

meg. E csökkenés okát az érdekelt körök a jelentéktelen vásárok sokaságában
látják, a minek lesrinkább a vásározó kisiparosok vallják a kárát.

Ez ágban jelentékenyebb ipartelepek a következk : Ifj. Dudás Sándor s/.ücí ipartelepe, Kula.
Kramer Antal egyenruha készít ipartelepe, Szabadka. Krámer és Hahn kalapgyára, Kula, 10 lóers
gzgép, 15 munkás. Pajjjózseí c ipmfihelye, Zcuta

?
25 mm, kas. Uoth Annin kalapgyára, Szabadka,

m. Trebits Jakab cipgyára, Óbec.ic. Ziegler Ágost keztyü- és kötszerkészít telepe, Újvidék.

A vármegye papircs-ipara egyáltalában nem számottev. A mi van, az

a könyvkt-n helyekre szoiítkozik. Tény azonban, hogy a könyvköt iparte-

lepek száma 10 év alatt majdnem a kétszeresre emelkedett. A papiros-ipar,

a statisztika szerint. 88 személyt foglalkoztatott az egész vármegye területén.

Ez a szám 10 év eltt még csak 53 volt. A 8S iparcs közül Bajára 8, Szabadkára
10, Újvidékre — hol a szaporodás 54% — 17;

Zomborra — hol a szaporodás
-'"'% — 12 és a vármegyére — hol a szaporodás 78% — 41 személy esett.

Az élelmezési ipar a leghatalmasabb Bács-Bodrog vármegyében. Különösen
a malomipar öltött eddig rendkívül nagy arányokat és évrl-évre jelentékenyen
fejldik. A malmok legnagyobb része kivitelre is dolgozik és forgalmuk mindig
növekvben van. A mészáros- és hentesipar szintén virágzó iparág és nemcsak
a helyi szükségleteket elégíti ki, hanem a hentesárú-gyártmányokat, így a zsírt,

szalonát, kolbász! és szalámit messze vidékre, sl külföldre is szállítják. Az ezzel

kapcsolatos szarvasmarha-hizlalást azonban meglehetsen kedveztlenül befo-

lyásolták az utóbbi évek magas takarmányárai. Az iparszerleg zött sertés-

hizlalás már kedvezbb folté', elek melle t fejldik.

A vármegye vágóhídjain, a legutóbbi esztendben, közfogyasztásra a következ monnyisóg
állatok kerültek levágásra : Baján 13S4 szarvasmarha, 1706 borjú, 2406 sertés, 1093 juh. Szabadkán,
3129 marha, 3162 borjú, 6737 sertés, 19.053 juh. Újvidéken 2070 marha, 3695 borjú, 6478 sertés,

12.486 juh. Zomborban 1490 marha, 2209 borjú, 2587 sertés, 1249 juh. Zentán 736 marha, S52 borjú,

2218 sertés, 2436 juh. Az apatini járásban 1378 marha, 902 borjú, 1314 sertés, 742 juh. A bácsalmási
járásban 294 marha, 1471 borjú, 1920 sertés, 465 juh. A bajai járásban 765 marha, 733 borjú, 568
sertés, 2703 juh. A hódsági járásban 1661 marha, 1278 borjú, 1202 sertés, 610 juh. A kulai járásban

1506 marha, 1271 borjú, 2230 sertés, 846 juh. Az óbecsei járásban 1167 marha, 1265 borjú, 2758

Papirosipar.

Élelmezés
ipar.
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sertés, 5637 juh. A palánkai járásban 1309 marha, 1065 borjú, 1489 sertés, 814 juh. A titeli járásban

270 marha, 154 borjú, 385 sertés, 628 juh. A topolyai járásban 1529 marha, 1193 borjú, 1788 sertés,

8700 juh. Az újvidéki járásban 1375 marha, 1436 borjú, 1445 sertés, 2067 juh. A zentai járásban
648 marha. 900 borjú, 1435 sertés, 3457 juh. A zombori járásban 1388 marha, 1321 borjú, 1254

sertés, 1478 juh. A zsablyai járásban 416 marha, 260 borjú, 647 sertés, 1720 juh. Az egész vár-

megyében közf jgyaszásra levágtak, összesen : 24.514 szarvasmarhát, 24.873 borjút, 38.681 sertést

és 70.371 juhot.

A szeszipar, az idetartozó pálinkafzéssel, rum, likr, cognac és eczet-gyár-

tással együtt, nagy kiterjedtsége ellenére is. némi nehézségekkel küzd. Ennek
oka a vasúti szállitás magas fuvardíjaiban, ;i nyersanyag drágulásában és a tör-

vényes szabályozás hézagaiban keresend, azonban az új szeszadótörvény

életbeléptetése a panaszlott bajokra orvosló hatással lesz. A sajtolt éleszt-ipar,

bár még ersen küzd a megadózatlan sörélesztvel. már fejldésnek indult.

A sörgyártás, a melylyel öt nagyobb gyár foglalkozik Bácskában, így az apatini,

dunacsébi, kulai, óbecsei és újvidéki, már régi ipara a vármegyének és ezid-
szerint jelentékeny helyet vívott ki magának az országban. A vármegye határán

túli kivitele ugyan — a budapesti sörgyárak versenye miatt — csekély, de <i sérl

az évi forgalom a 40.000 hektolitert meghaladja. Meg kell még emlékeznünk
a szíkvízgyártásról is, a melyet újabban nagy mértékben znek. Az élelmezési

és élvezeti ipar, a statisztika adatai szerint, az egész vármegyében 6.004 lakost

foglalkoztatott. Ezek közül a malomiparra 2885, a süt iparra (pék és ezukrász)

795, a hentes- és mészáros-iparra 1358 és a szeszgyártásra 98 személy esett.

Ez iparágban a nagyobb telepek a következk : Adamovits Sándor cognac-gyára Újvidék.

Aman Ferencz daráló malma Apatin, 1 lóers motorral. Aman Ferencz malma Zombor, 45 lóers

gázmotor, 9 munkás. Aman József és Társai sörfzje Apalin, 40 lóers gzgép, 25 munkás. Arnold

Károly és Társa ví .imaima Báeskercsztúr, 18 lóerre, 2 munkás, Asztalos Lajos gzmalma Kossut-

falva, 40 lóers, 5 munkás. Bachmann Vilmos malma Óverbász, 24 lóers. Baics Gergely gzmalma
Szabadka. Bajai miihengermalom r.-t. gzmalma Baja. Baják Vendel és Társai gzmalma Kossulh-

falva, 25 lóers. Bentinger N. malma Bácsfeketehegy, 30 lóers gázmotor, 4 munkás. Benya Antal

k íkoriezadarálója Zombor, benzinmotorral, 1 munkás. Benz András gzmalma, Temerin, 15 lóers,

5 munkás. Birovlyev István és Társai rlmalma Óverbász, 2 munkás. Birti Pál hentesárúgyára,

Újvidék. Bódi István gzmalma Szabadka, 12 lóers, 2 munkás. Bröder Márk sódarálója Újverbász,

8 lóerejü benzinmotorral. BntmmerAntal malma Szabadka, gázüzem, 4 munkás. Brusl Simon és Társai

gzmalma Baja. 100 lóers, 9 munkás. Cservény gzmalma Újpalánka, 60 lóers, 18 munkás. Dauter-

mann Ádám gzmalma Cservenka, 8 lóers, 2 munkás. Dér Vilmos és Társai gzmalma Csantavér,

40 lóers, 8 munkás. Diemer és Kunz malma Kiszács, 50 lóers gázmotor, 5 munkás. Dittrich Ádám
gzmalma. Szenttamás, 24 lóers. Ditrich, Welsch és Társa gzmalma Cservenka, 100 lóers, 7 munkás.
Dobanovity Vásza malma Káty, 25 lóers benzinmotor. Dungyerszky István gzmalma Szenttamás,

50 lóers, 5 munkás. Dungyerszky Lázár gzmalma Újvidék, 196 lóers, 110 munkás. Dungyerszky

Lázár gzmalma, szeszgyár és sörfzje Dunacséb, 85 lóers gzgép, 24 munkás. Dungyerszky Lázár

vízimalma Szenttamás. Dvoratschek A. gzmalma Kerény, 120 lóers. Els szentfülöpi hengergzmalmi

szövetkezet malma Szentfülöp. Ertl János Fiai gzmalma Bács, 40 lóers, 5 munkás. Ertl és Schwerer

hengermalma Hódság, 120 lóers gzgép, 513 munkás. Export-gzmalom r.-t. Zombor, 400 lóers gz-
motorral, 53 munkással. Faddi József és Pál rlmalma Jánoshalma, 25 lóers gz és 25 lóers benzin-

motor, 6 munkás. Faith Boldizsár gzmalma Újvidék, 115 lóers, 16 munkás. Faltum Antal daráló-

malma Szabadka, 1 munkás. Ferencz-csatorna r. t. vízimalma Újverbász, 60 lóers gz és 60 lóers

gázmotorral, 11 munkás. Fernbach Márton gzmalma Szilberek, 25 lóers, 3 munkás. Fodor Antal

vízimalma Martonos. Fodor Lajos és Társai hengermalma Piros, 15 lóers benzinmotor, 6 munkás.
Freidinger Mátyás és Társa kukoriczadarálója Kunbaja, 1 munkás. Frick Pál darálómalma Újver-

bász, 8 lóers villamos motor, 2 mimkás. Ifj. Fuchs Káról - tejgazdasági telepe Cservenka, 6 lóers

gzgép, 3 munkás. Fülöp József mümalma Szenttamás, vízüzem 28 lóerre, 6 munkás. Gari Ádám és

Társai Els garai gzmalma és téglagyára Gara, 9 munkással. Gerbcr Nándor és Fia sörfzje és jég-

gyára Óbeese, 53 lóers gzgép, 59 munkás. Görög László és Társai gzmalma Zenta, -•" lóers, 4 mun-
kás. Gzmalom r. t. Örszállás, 100 lóerre, 8 munkás. Grauaug Lipót gzmalma Bácsalmás, 87 lóers,

16 munkás. Grecski Gábor gzmalma Szabadka. Gutwein Fülöp és Társai gzmalma Szeghegy, 80 ló-

ers, 8 munkás. Gutwein, Schmidt és Társa gzmalma Cservenka. 75 lóers, 14 munkás. Gyelnis Ja-

kab gzmalma Szabadka, 20 lóers. 3 munkás. Hafner Károly Fia gzmalma Újvidék, 130 lóers,

38 munkással. Haip és Társai gzmalma, Ószivácz, 150 lóers. Hang János és Társa gzmalma, Bul-

ieszi, 12 lóerre, 4 munkás. Hartmann és Connen sertésvágója, httelepe és jéggyára Szabadka,

100 lóers gzgép, 83 munkás. Özv. Hartmann Pálné malma Újsóvé, 50 lóers szívógázmotor, 5 mun-
kás. Heincz Keresztély gzmalma, Ókér, 30 lóerre. Heszkr és Társai gzmalma Zenta, 200 lóers,

6^munkás. Hett József gzmalma, Örszállás, 70 lóers, 4 munkás. Honig Zsigmond gzmalma To-

poljjá^li lóers, 9 munkás. Horváth Antal benzinmotoros malma Dávod, 2 munkás. Horváth Imre

malma Zenta. 30 lóers benzinm .tor, 5 munkás. Ifj. Horváth Lajos gzmalma Pacsér, 25 lóers,

5 munkás. Horváth Ödön szeszfzje Zenta, 5 lóers benzinmotor, 3 munkás. Hutter Péter

malma Kiskér, 16 lóers gázmotor, 4 munkás Ingusz Lipót és József gzmalma, Nagy
baracska, 20 lóers, 6 munkás. Ivánc-ovits Gábor darálómalma Újvidék, 20 lóers benzinmotor,

1 munkás. Kátyánszky Tanászia és Proko vizimalma. Szenttamás. Kátyánszky Velykó vízima '-na

Szenttamás. Keller József gzmalma, Kerény, 24 lóers, 3 munkás. Kernács Lajos gzmalma, Topolya,

80 lóers, 10 munkás. Kichler és Pfiszter tejgazdasági telepe, Kula, 2 lóers gzmotor. Kinh
és Társai gzmalma, Szeghegy, 50 lóerre, 9 munkás. fi < lalmi gazdisági szeszgyár. Kisszál-

lás, 8 lóers gzgép, 4 munkás. Kiszter Mihály tejgazdasági telepe, Újverbász. Korona gzmalom r.-t.,

Zombor. 120 lóers motor, 2.5 munkás. Köbling Antal mhengermalma, Baja, 30 lóers gzgép, 7
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mnké Pi tvérek oognai I ira, ' jvidék, i i igép ás gázmotor, M
mnk lalma, SttAadha, 6 J lóers, 6 i k b. Kreler Jakab és Társa gzmalma,
Okér, 1 2 lóers, 4 munkás. Kristter József tejgazdasága, kér, 3 lóers gzmotor, 2 munkás. Kultm-

cmalraa, Stábodba, 30 lóers gzmotor, 1munkás. KurjaotloiVeiit és Dietrich Vdám mü>
malma, Sr< nttamás, 4 munkással. Calcitt és Bal /.,/.. Mih.iK gzmalma, Magyar-

i munkás. Lembergt í lalója, Bi po. Lengyel Irm
malma, Szabadka, 36 lóers, 4 munkás tfihál malma, S int/úlp, 8 lóeri s, .'t munkás,

j gzmalma, lfoAoi, 12 lóers, I munkás. li|. Muri,,,,,,- Fülöp gzmalma, roi »o,

lía :>,/>.,,/ gzmalma, Bajmok, 115 lóers, 13 munkás,
[stvái 'i i:

i 15 lóers, l munkás. .'/<
i ow részvénj tái

gzmalma, M '.itics, 100 lóers, 7 munkás, Molnár Ferencz rlmalma, Sajkásszentiván, 50
ázmotor, 3 munkás, Sfolndr József felsbácskai mmalma, Jánoshalma, 120 lóers

1 .' ia 8 m gzmalma, Csurog, 50 lóers, 6 munkás, Aftidi i I ro

vízimalma, Túrja. Nenad dma, Ida, 10 lóers, 5 munkás YouaJt András
malma, S thegyes, 7 munkás. Afamenmacfter Györgj rlmalma, Z*m aietvánfalva, 12

lóers; 2 mnké Vyirotty István és Társai gzmalma, Baja, 10 lóers, 4 munkás,
Fülöp vlzimümalma, jverbász, 24 lóers gz i 18 I vízmotorral, 8 munkás,

gzmalma, Ada, 26 lóers, 5 munkás. Ofner Adolf gmalma, Mohol, 50 lóers, 8

munkás, OA •- Vdám és Társai gzmalma, Temerin, 25 lóers, 3 munkás. Opity Gyóka motoro
malma, Zsablya, ö' 1 lóers gáz torral, I munkás. Országos magyar H stermi eth el bán
tolója, Kissztapár, vízi u/.-iu 60 lóerre, 12 munkás. P/i ei Ferencz darálómalma, ' ifutak. Piu
kovict Ji Ira, Szabadka, 10 lóéi i p, 5 munkás. Báró Podmanie ky Endre gazdasági

B lóers, 4 munkás. PoUák urmin gazdasági gzmalma, Mátételke, /'"/-

lermann Bertalan szíkvízgyára, Baja, 1 lóers gázmotor, I munkás. Pullmann Vilmos baromfi híz*

lalója és httelepe tlaabsternli rtvérek szesz , cognac és eczetgyára, i jvidék. Eeichardl
i rsa vajgyára, Szabadka, 4o lóers gzgép, 5 munkás. Reise <

s edresy n alma, Szépliget,

in 1. er< s. 4 munkás, fii u/i r József darálómalma Szilágyi, 1 munkás. Rieger Hihálj sói rlje Szabadka,

5 lóers villamos motor, 2 munkás. /.'>>.-. nierg Jakab gzmalma Kunbaja, 2."> lóers, ö munkás. Rom »•

gazdasági daráló gzmalma Katymár, 8 lóerre Ruda Ern és rársai vajgyára Szabadka,
B nri] _ 1,1,1/ ,.

.

,„
, 20 lóers. Schmidttnayer Ferencz és Fiai gzmalma TiíeZ, 50 lóers,

:i munkás. Seh6n,Jager és U mlmn ('saruit), iíii íúcnis, lo munkás. Schuhmacher Rezs gz-
Óbeese, B0 lóers, 3 mnké -

. w' Jakab és Társai Els,. veprdi gzmalma Peprdd,

7 munkással. Schwendemann József és 15 Társa gzmalma Paripás, 100 lóers, fi mi nkás. Somogyi
Emil ésGyula szeszgyára Baja Spitzer Karolj és Fiai szesz . érzel és éles/.tögvára /í«j'a, 24 lóers

:;u munkás. Spitzer Zsigmond gzmalma Madaras. Stamph r .Iám is és Társa gzmalma Borócz,

8 lóerre. Stan unalma S abadka, 120 lóers, 13 munkás. Steinhardt Jakab és Tár-

sai gzmalma Kula, 10 lóers, 3 munkás. Straszberger Zsigmond gzmalma Szabadka, 36 lóers, 9

munkás. Strba Mihály gzmalma Petrócz, 2."> lóers, 3 munkás. Stuchlich Ferencz örököse gzmalma
4 munkás. Szkondorszky Szima és Társa gzmalma Zsablya, 2 munkás. Szmi-

rársai mumalmii , su .
, ái lóers víz (turbina) üzem, 6 munkás,

,| íábor gzmalma ttegcze, 7o lóers, 10 munkás. SzmoUnszky Gábor és Társagzmalma
,. 225 lóers, 52 m okás. Szohl Jakab gzmalma Torzsa, 8 lóers, 2 munkás. (")zv. Szupek

Béláné gazdasági gzmalma Szond, 30 lóers, 2 munkás. Tir Istvángzmalma. Pinczéd, 35 lóers, 4

mnké György gzmalma Bácsbokod, 60 lóers, 24 munkás. Tóth Antal gzmalma
Zenig, 10 lóerre, 6 munkás. Újvidéki Konzervgyár r. t. Újvidék, ülmer Sebestyén gzmalma Bajmok,
:?ii lóers, fi munkás. Valenta, Maurer és Mayer vízimalma Kissztapár. 3fi lm -n .r<-. ii munkás. Varga

Ferencz és Társa gzmalma Péterréve, 4o lóers, 4 munkás. Varghái* l'itknrn-h L'ózmnlma Csantarír,

7n lóerre, ."i munkás. Varmus Márton daráló gzmalma Újvidék, 20 lóers, 4 munkás. Varró János
gzmalma Topolya, 40 lóers, 6 munkás. Verni Vendel gzmalma Szilberek, 4o lóers, 5 munkás

Mi] tin gzmalma Tarja. 40 lóers, 4 munkás. Vojnirs (lábris gzmalma Szabadka, 24 lóers,

3 munkás. Weinfeld S. eczetgyára Újvidék, Weisz Cgnácz gzmalma Zsablya, 100 lóerre, 10 mun-
H , , Keresztelj- malma Bácsfeketehegy, 30 lóers gázmotor, fi munkás. Welker Keresztelj- tej-

isági telepe Torzsa, 2 munkás. Winkle István sörfózoje l'jridik. \'< loeros gzgép, 20 munkás.
Wolf János és Társa gzmalma Gádor, 30 lóers, 2 munkás. Wolf János és Társa gzmalma Zombor,

30 lóers motorral. Zsarkó Ferencz gzmalma Mélykút, 60 lóers, 6 munkás. Más üzemekkel is kapcso-

lni, sak még a következ idetartozó ipartelepek : Atnan József és Társai sörfzje és gzmalma (gz-
fürdvel) Kula. 30 lóers gzgép, 18 munkás. Gróf Ghotek Rezs malma (fürész- és kendergyár) Újfu-

tak, 60 lóers gázmotor, 127 munkás. Dungyerszky Lázár gzmalmaés szeszgyára (fürész- és olajgyár)

Szenttamás, 120 lóers gzgép, 28 munkás. Els magyar gazdasági gzmalom r.-t. gzmalma (olajgjár-

li-.l i Magyarkanizsa, 60 lóers, 7 munkás. Frhcr János gzmalma i gi izfürész, téglagyár stli. ) Magyar-
kanizsa, 25 lóeri s. 7 munkás. Fn rmer Testvérek gzmalma, gzfürészszel) Obccse, 24 lóers. 20 munkás.
Freund József és Társa hengermalma (gzfürészszel) Óbeese, 100 lóers gzgép, 100 munkás. Qavan-

ezki Testvéri k és Alexievics gzmalma (gzfürészszel). Szí nttamás, 60 lóerre, 2ö munkás. Kisszállást

. pjavitómhelylyel), Kisszállás. '.>:', lóers gzgép, 22 munkás. Magyarkanizsai
-'!. k r.-t. Magyarkanizsa, 350 lóerre. 80 munkás. Molnár Ferenez és Társai

malma (fülészszel) Titel, 50 lóers gázmotor, 3 munkás. Röhrieh Henrik darálómalma (géplakatos-

sággal) Tiszakálmán - Schönfeld gzmalma (csen-pgyárral) Mart/mos, 30 lóers,

4 munkás. Özv, Jj Izei Simonné dararl malma (téglaégetvel és czementgyárral) Baja. Turály

János gözmahna (gzfürészszel) Magyarkanizsa, 25 lóers, 10 munkás. Vojnovits Ilia és Társai vám-
malma (gzfürészszel) Bácsföldvár, 15 munkással. A Zrntai és Roskoványi Egyesült Iparvállalat r.-t.

gzmalma (gzfrész, téglagj-ár és villamtelep) Zenta, 328 lóers, 109 munkás.

A vármegye vegyi ipara nem nagy. azonban mégis van itt néhány virágzó

ipartelep. A szappan-gyártás jelents ipartelepe az újvidéki szappangyár, a

mely az osztrák verseny és szállítási nehézségek ellenére is fejld forgalommal

dicsekedhetik. A gyár mosó. mosdó-, pipere- és gyógyszappant, továbbá faggyú-
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és Btgarin-gvertvát. mosószódái és illatszerekel állít el. Jelentékeny kivitele

van külföldre is. Ezenkívül kisebb, de jelents forgalmú telepek vannak még
Szabadkán és Zentán. A gyufagyártást az országos hír hajai gyufagyár képviseli.

Nemrég alakult Szabadkán a kénsav- és mtrágyagyár, a mely már évente 1700

vaggon forgalmat ér el a szuperfoszfát eladásából, azonban :iuun vagyon el-
állítására van berendezve. A keményítgyártásnak fkénl Szabadkán van néhány
jelentsebb ipartelepe. Míg az olajipari forgalomnak Torzsán, jverbászon
és Zsablyán van számottv telepe. A légszeszgyártás Baján, Szabadkán és Új-
vidéken virágzik, a hol az elállított légszeszt közvilágításra használják. A bajai

légszeszgyár fcshálózata 22.674 m, a lángok száma 5948. Ebbl utczai világí-

tásra 258, magánvilágításra 5690 láng esik. Az évi légszeszfogyasztás 226.216 m 3
.

A gyár évente 921 tonna szenet használ fel. A szabadkai légszeszgyár fcsháló-
zata 71.500 m, a lángok száma 6000. Ebbl utczai világításra 1100, magánvilá-
gításra 4900 láng esik. Az évi légszeszfogyasztás 605.290 m ;i

. A gyár évente

231 vaggon szenet használ fel. Az újvidéki légszeszgyár fcshálózata 28.000 m.
A lángok száma 6818. Ebbl utczai világításra 537 és magánvilágításra 62sl

láng esik. A statisztika szerint a vegyi ipar a vármegyében 244 iparost foglal-

koztatott. Ezek közül Bajára 27, Szabadkára 49, Újvidékre 29. Zomborra 8

és a vármegyére 131 személy esett. E szám mindenütt növekvben van, csak

Zomborban volt 38% csökkenés.
A vármegye ilynem jelentsebb ipartelepei a következk : Ábrahám Sándor rongygyüljt

és osztályozója Apatin, 5 mvinkás. Augsburgi légszeszgyár, Újvidék, 6 lóers gzmotor, 10 munkással.

Birmann Ádám vegyi gyára Torzsa. Bróder Lajos keményítgyára Szabadka, 3 munkás. Buben-

tteimer Márton olajmalma Torzsa, 1 lóers motorral. Egyesült Augsburgi Légszeszvágitási r.-t. lég-

szeszgyára Szabadka, gözüzem, 50 munkással. Els szappanfz társulat gyára Újvidék, 25 lóers gz-
motor, 23 munkás. ,,Klotild" vegyi ipar r.-.t kénsav és mtrág /agyára Szabadka, 240 lóers gözüzem,

300 munkás. Légszeszgyár r. t. Baja, 4 lóers gzgép. 4 munkás. Löwy Adolf olajgyára tjverbász, göz-

üzem. S munkás. Liry és Társa keményítgyára Szabadka, 12 lóers gázmotor, 16 munkás. Schlezin-

ger Miksa keményítgyára Szabadka, 2 munkás. Schivaiger Fülöp olajgyára Újverbász, gzüzem, 8

munkás. Spitzer Testvérek gyufagyára Baja, 16 lóers gázmotor, 65 munkás. Sporer Mór gyertya-

öntje Szabadka. 4 munkás. Weisz Ignácz olajmalma Zsablya. Más üzemekkel kapcsolatosak a

következ idetartozó ipartelepek : Dungyerszky Lázár olajgyára (gzmalom, szeszgyár stb.) Szent-

tamás. Els magyar gazdasági gzmalom r.-t. olajgyára (gzmalommal) Magyarkanizsa. Fehér János

olajprése (gzmalom, frész, téglagyár) Magyarkanizsa.

A vármegye építipara elég fejlett, mivel az építési kedv nagy. A magánosok. Épitoipur.

vállalatok és közintézmények srn építtetnek. Ujabb nagyarányú középít-

kezés a szabadkai városháza, amely több száz munkást foglalkoztat. A gyár-

építések is gvakoriak.
A statisztika adatai szerint a vármegye területén 7165 lakos foglalkozott épít-iparral . Ebbl

3281 kömíves és 1345 ács. A kmívesek közül Bajára esett 259, Szabadkára 201. Újvidékre 254,

Zomborra 170 és a vármegyére 2397 ; az ácsok közül Bajára 60, Szabadkára 55, Újvidékre t>5,

Zomborra 36 és a vármegyére 1129. Az épitöipar forgalmi nagyságának megítélése szempontjából

közöljük a vármegyében a legutóbbi évben kiadott építési engedélyek számát. Baján összesen 145,

ebbl lakóházra 39, gyári és mhelyépületre 1, a többi melléképületekre, istállóra, színre és raktárra

esik. Szabadkán összesen 227. lakóházra 122. gyári épületre 3. Újvidéken összesen 122, lakóházra

53. gyári épületre 6. Zomborban összesen 121, lakóházra 72. Zentán összesen 30, lakóházra 26, gyári

épületre- 1. Apatini járásban összesen 190, lakóházra 118. gyári épületre 1. Bácsalmási járásban

összesen 557. lakóházra 331, gyári épületre 4. Bajai járásban összesen 318, lakóházra 151. Hódsági

járásban összesen 285, lakóházra 133, gyári épületre 1. Kulai járásban összesen 207. lakóházra 130,

gyári épületre 2. Óbecsei járásban összesen 405, lakóházra 120. gyári épületre 1. Falánkai járásban

összesen 282, lakóházra 139, gyári épületre 1. Titeli járásban összesen 114, lakóházra 54, gyári épü-

letre 2. Topolyai járásban összesen 301. lakóházra 123, gyári épületre 3. Újvidéki járásban összesen

369. lakóházra 227. gyári épületre 21. Zentai járásban összesen 117. lakóházra 49. Zombori járásban

összesen 265, lakóházra 133. gyári épületre 1. Zsablyai járásban összesen 51, lakóházra 25, gyári

épületre 1. Az egész vármegyében együttvéve kiadtak lakóházakra 2065, melléképületekre 12,S.

istállókra 478, színekre 176, raktárakra 60, gyári épületekre és mhelyekre 49, összesen 4106 építési

engedélyt.

A sokszorosító és müipart a vármegyében a nyomdák és a fényképez Sokszorosító-

mtermek képviselik. Alig van jelentsebb helység, a hol nyomda és fényképész

ne volna és fleg a városokban lev nvomdák szép munkákat állítanak el.

A vármegye nyomdái a következk : Beretka és Molnár nyomdája Zenta, 2 munkás. Berger

Adolfé Ada. Bittermann Józsefé Szabadka. 2 munkás. Bittermann Nándor és Fiáé Zombor, 2 I

villamos motor, 12 munkás. Branik r.-t. könyvnyomdája Újvidék, 4 lóers gázmotor, 10 munkás.

Braun Adolfé Szabadka, 3 munkás. Bruck P. Pálé Magyarkanizsa. Czája Alajosé Titel. Fekete Sándoré

Ztnta. Fischer Ern „Hungária"-könyvnyomdája, Szabadka, 7 lóers villamos üzem, 14 munkás.

Pischer és Krausz könyvnyomdája Szabadka, villamos üzemmel. Fuchs Emil és Társáé

munkás. Gasz Mátyásé Apatin. Hirschenbauer Bené Újvidék, 6 munkás. Jokovits Györgyé üjvid

6 lóers gázmotor, 18 munkás. Kabos Árminé Zrnta. 2 munkás. Kazal Józsefé Baja, 2 munkás. Kollár

Ágostoné Baja, 3 munkással. Kollár Józsefé Zombor, 2 munkás. Kovács Jánosé, Újverbász, Kris-
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i I nunkáe. Marinka Szvetozáré
i:> munkás, Nánay Lajosé Baja, 2 munkás. Obláth Károlyi

[Hámos motor, ti munka-. Perkovioi Márké Kula, 2 mui Józ efé //•«/

Si. Testvérek tor,] i munkáé Raab Jánosé fiádtág,
iiuir. 1 munkás. Bajkovia Károlyi Baja, l mi I m Ó
lék, 5 munkás. Szabados Sándoré SzabadAxi, :i munka Jó efé Ipoft'n,

II idé Oson snka.
,| i" r

> légiós- :-i- i-ésszüodás-ip&T, amelyhez a fürdk is tartoznak, szintén
na_\ mértékben ki van fejldve. A városokban nem egy olyan nagy és elkel
szálloda van, a melj a Legmesszebbmen igényekéi is kielégíti. Hasonlóképen

iirdöl is találunk már majdnem mindenütt, nemcsak a nagj városokban,
hanem a községekben is. többnyire gzmalmokkal kapcsolatban. A statisztikai

adatok szerinl a vármegyében a vendégls-, kávés-, szállodás-, pálinkamér- és

fürdós ipar :'>:!7l lakosi foglalkoztatott. ESz a szám ii/. é\ eltt ;il.">l \<>lt. A írj-

ál nem nagyon kedvez. A szaporodás magára a vármegyére esik,

a törvényhatósági városok kivételével és a 24%-o1 méghaladja. Ellenben ez

az ipar mind a négy törvényhatósági városban hanyatlási mutat. Hogy a vissza-

fejldés nagyságái láthassuk, ideiktatjuk a Ki tA kö/.ötti kiilöulis '•^eket : Haján

242, mosl L17; Szabadkán 610, mos 195; Ojvidéken 343, must 327; Zombor-
ban 256, mosl 248. A csökkenés tehál Baján 65 (27%) Szabadkán 115 (19%),
Ojvidéken 16 (5%) és Zomborban 8 (•>",,) Személy. Mégis voll a vármegyében
s olyan vendégl és szálloda, a melyiknek segédszemélyzete 20-nál nagyobb.
Éspedig Baján I (21 személyivel), Szabadkán t (131 személylyel), Ojvidéken
1 (48 személylyel) és öbecsén I (22 személyivel).

A kereskedelmi kormány kezdeményezésére az 1898. évi XXIII. t.-cz.

hatása alatl több ipari szönt ki zet alakúit a vármegyében. A kormány az ipari

t ki /eteket pénzbeli scgélvlvel és gépekkel, az Országos Középponti Hitel-

szövetkezet pedig hitelnyújtással és tanácsadással támogatta és igy azok szép

E< jldésnek is indultak
A vármegye jelentsebb ipari szövetkéz t^i a következk : Apatini kosárfonók raktárszövet-

Uakull 1896-ban, 83 taggal. Az üzletrészek száma 220, értéke 22.000 K. A szövetkezetnek,

mely 32 munkássá] dolgozik, legutóbbi évi forgalma 152.794 K és tiszta jiive,lelme 74SS K. — A
bajai agyagipari szí ni boripari szövetkezet. Alakult 1902-ben, 81 tag, 80 üzletrész,

4000 K értékben. Készít mindenféle bripari 'árút. Tavalyi árújövedelme 3229 K volt. E szövetkezet

kai. inai lábbelik szállításával is foglalkozik. — Els bácskai asztalos-szövetkezet és faipartelep Apatin.

Alakult 1906-ban. 22 tag. 280 üzletrész. 29 000 K értékben. Az ipartelep egy 28 lóers

szívógázmotorral és i.O munkással dolgozik. Készít mindenféle bútort és asztalos-árút. Tagjainak

i. szép keresetet biztosit s az üzletéveket rendszerint haszonnal zárja le. Az államtól leg-

utóbb 20.000 K segélyt nyi rí a gi pek árának a kifizetésére. — Óbecse és vidéke kosárfonó és termel

szövetkezete. Alakult 1906-ban és öt községre terjed ki. 3a tag, 35 üzletrész, 1750 K értékben. —
Sajkásgyörgyei kosárfonók termel szövetkezete. Alakult 1906-ban, 33 taggal, 33 üzletrészszel, 1650 K
értékben. — A szabadkai ipartestület hitelszövetkezete kizárólag csak tagjai hiteligényeinek kielégítését

tóbbi évben váltóállománya kb. 90.000 K. kötelezvény követelése 11.000 K és

laellege szintén 11.000 K volt. Az év 1878 K 39 f tiszta nyereséggel zárult. — Szenttamási

kosárfonók termel szövetkezete. Alakult 1906-ban ; 33 tag. 33 üzletrész. 1650 K értékben. — Teme-

rini kosárfoni vetkezete. Alakult 1906-ban.; 23 tacr. 23 üzletrész, 1150 K értékben. —
H kosárfonók szövetkezete. Alakult 1905-ben : 32 tag, 65 üzletrész, 3250 K értékben. — Zombori

ipari hitel és árucsarnok szövetkezet. Alakult 1891-ben; 243 tag, 349 üzletrész, 17.450 K értékben.

terjedelm árúesarnokában fként bútor, kárpitos és lakásberendezési iparczikkeket tart rak-

Az állam 13.680 K érték géppel támogatta. Az évi forgalom 120—150.000 K.

Házi ipar. A varmegye népének iontos és nagyarányú kereseti forrása a házi és nép-

ipar. Ezek közül jelentsebb a kender-kikészítés, fonás és szövés, pokróezszövés,

kosárfonás, hálókötés, faczip- és tarhonyakészítés és selyemtenyésztés. Kender-

fonással, szövéssel és fehérítéssel leginkább a szerb és bnnyevácz nk foglalkoznak,

a kik nagyon szépen hímeznek is. Specziálitásuk a tyilim nev törökös, tarka

sznyeg és a pregacsa nev s élénk színekben pompázó kötény, a melybl már
kivitel is van. ízléses munkáikkal már a zombori házi ipari kiállításon föltnést

keltettek. A Zomborban megalakult „Tulipán házi ipari szövetség" szinten

a ni házi ipar fejlesztéséi és értékesítését tzte ki ozélul. A kosárfonást is minden-
felé zik. A zentai gyümölcsszállító kosár és fonott koesiülés eddig fontos kiviteli

czikk volt, de mostanában hanyatlott. Ugyancsak — többek között — Zentán

foglalkoznak hálókötéssel és tarhonyakészítéssel. Zsablyán és környékén eddig

jól jövedelmez népipari czikk volt a tüskés borona, de a nép kénytelen volt

ennek készítését beszüntetni, mert a kincstári erdkezelségek megtagadták

a nyersanyag további kiszolgáltatását. Nagyon fontos népipari ág újabban

a selyemtenyésztés, a mely évrl-évre nagyobb arányokat ölt. Ez id szerint

Bács-Bodrog az ország els selyemtenyészt vármegyéje.



15]

3^-*^ . ;-* A-!*

El

A -> a l'jul' 5 és szövgyár Kulán

A futaki uradalom kenderkikészít -vára.



i 12

A Dungyerszky-féle gyártelep Dunacsében.



Ipar. kereskedelem, liitelü'_ry, közlekedésügy. 453

A legutóbbi évben pl. 128 községben 21.406 tenyészt 433.775 kg. selyemgubót termelt. Ennek
a nagymennyiség selyemhernyónak 210.219 eperfáról szedtek lombot. A selyemgubókat az orszá-
gos selyemtenyésztési felügyelség 880.!'45 koronáért váltotta be. Egy tenyészt átlag 41 koronát
keresett. A legmagasabb összeg, amit tenyészt keresett, 179 K volt. A solyemtenyésztési felügye-
lség kiültetésre 86.762 db szederfát és 13,514.997 db 2—3 éves csemetét osztott ki, a faiskolákból
pedig 42.954 db szederfát ültettek ki közterekre és közutakra. A selyemtenyésztés újabb megkezdése
óta (1880) bácskai termelöknek kb. 9 millió mm. selyemgubó után, 16,507.304 koronát fizettek ki.— A statisztika adatai szerint a vármegyében házi- és népiparral 363 férfi, 457 n, összesen 820 sze-
mély foglalkozott. Ezek közül Bajára 8 férfi, 21 n, együtt 29 ; Szabadkára 4 férfi, 64 n, együtt 68 ;

Újvidékre 33 férfi, 51 n, együtt 84 ; Zomborra 6 férfi, 29 n, együtt 35 ós a vármegyére 312 férfi,

292 n, együtt 604 személy esett.

Bács-Bodrog vármegye azeltt a temesvári kamarához tartozott. 1868-ban Kereskedelmi

Magyarországban nyolcz kamara alakult, még pedig Budapest, Pozsony, Sopron,
és,Parkamara -

Kassa, Debreczen, Temesvár, Kolozsvár és Br/issó városokban. A budapesti
kamarai kerület 9 alkerületbl állott. Ilyen alkerülete volt Bács-Bodrog vár-
megye is, Szabadka, Újvidék és Zombor szabad királyi városokkal együtt.
Ez alkerület fhelye Szabadka volt, a hol a kamarai tagok választása történt.
Ebben az alkerületben az iparosok közül 3, a kereskedk közül 5 bel- és ugyan-
annyi kültagot választottak.

Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter 1890-ben léptette életbe a
szegedi kamarát és azóta Bács-Bodrog vármegye, továbbá Baja, Szabadka,
Újvidék és Zombor a szegedi kamarához tartoznak. A kamara 1890 deczem-
ber 14-én alakult meg és 1891 január 1-én kezdte meg mködését. A kamara
els elnöke Lillin Károly volt, a kit Gál Ferencz követett s ma Szarvady Lajos
az elnök. Kereskedelmi osztályelnök még ma is Weiner Miksa, az ipari osztály-

elnökségben Rainer Ferencznek Rainer Károly az utóda. Titkár volt Kulinyi
Zsigmond, ma Perjéssy László : másodtitkár volt Bakay Nándor, ma Szabó Gyula;
irodatiszt az alakulástól kezdve Vékes Bertalan. A kamara területe 14.49306 km.

A kamarának ez idszerint 30 bel- és 32 kültagja van ; az utóbbiak közül a következ 24
bácskai : ifj. Becker Ferencz és Zorn József (Apatin) ; Drescher Gyula, Czérnay Imre, Reich Vilmos ós

Somogyi Emil (Baja) ; Knefély Nándor ós Vighardt Ede (Kula) ; Marczikity Lyubicza és Raichl
F. Vilmos (Palánka) ; Lányi Mór, Nánay Mihály, Sefcsics Lajos és Stojkovits Dusán (Szabadka) ;

Dietzgen Gábor, Lovrekovüs Ferencz, Pckló Béla és Wimmer Károly (Újvidék) ; Herfert Gyula és

Kabos Ármin (Zenta) ; Gráber Mihály, id. Heindlhoffer Róbert, Mayer István és Szemes József (Zom-
bor.) A 19 levele tag közül bácskai 3 és pedig : Schmausz Endre (Apatin), Balassa Henrik (Újvidék)
és Zsulyevits Ern (Zombor.)

A kamara évi bevétele 88.245 K 49 f, kiadása 60.581 K 4S f ;
pénztári maradvány 27.664 K

01 f. A kamaravagyona készpénzben, in.atlaiban, ingókban és könyvtárban 135.583 K 01 f. A nyug-
díjalap vagyona 68.734 K 49 f. A kamarai irodai tevékenysége a következ : az iktatóba érkezett

11 elnöki és 3S07 ügydarab ; az iroda kiadott 7871 ügydarabot.

Az 1884. évi XVII. t.-cz. alapján Bács-Bodrog vármegyében is alakultak ipartestületek,

ipartestületek, a melyeknek száma 1892-ben már 19 volt. 1900-ban volt 26,

ma pedig 33 ipartestület van Bácskában.
A vármegye területén az ipartestületi székhelyek és azok néhánj- adatai a következk : Ada,

217 tag, belajstromozva volt 266 segéd, 278 inas. Apatin 448 tag, 364 segéd, 248 inas. Bajmok, 170

tag, 60 segéd, 44 inas. Bács, 217 tag, 52 segéd, 53 inas. Bácsalmás, 248 tag, 80 segéd, 83 inas. Bács-
feketehegy, 122 tag, 38 segéd, 79 inas. Bácskeresztúr 102 tag, 19 segéd, 17 inas. Baja, 847 tag, 623

segéd, 6S7 inas. Bezdán, 287 tag, 158 segéd, 121 inas. Csantavér, 147 tag, 33 segéd, 42 inas. Cservenka,

278 tag, 153 segéd, 62 inas. Csurog. 181 tag, 55 segéd, 65 inas. Futak, 191 tag, 36 segéd, 107 inas.

Hódság, 261 tag, 241 segéd, 166 inas. Jánoshalma, 185 tag, 115 segéd, 73 inas. Kula, 263 tag, 258

segéd, 187 inas. Kossuthfalva, 134 tag, 38 segéd, 104 inas. Magyarkanizsa, 298 tag, 64 segéd, 203

inas. Óbecse. 369 tag, 457 segéd, 308 inas. Palánka, 384 tag, 351 segéd, 320 inas. Petrcz. 200 tag,

15 segéd, 32 inas. Péterréve, 135 tag, 10 segéd, 7 inas. Szabadka, 1211 tag, 1162 segéd, 840 inas.

Szenttamás. 310 tag, 118 segéd, 217 inas. Szépliget, 109 tag, 53 segéd, i>6 inas. Szivácz, 288 tag,

75 segéd, 51 inas. Topolya, 307 tag, 85 segéd, 75 inas. Temerin. 223 tag, 44 segéd, 80 inas. Torzsa,

156 tag, 124 segéd, 65 inas. Újverbász, 385 tag, 197 segéd, 259 inas. Zenta, 502 tag, 439 segéd,

JjSOinas. Zombor, 700 tag, 802segéd, 649 inas. Zsablya, 206 tag, 136 segéd, 70 inas. Valamennyi bácskai

ipartestületnek volt összesen 10.081 tagja. Belajstromozva volt 6721 segéd és 6211 inas. Az év

folyamán kiadtak 122 ideiglenes igazolványt és 1870 munkakönyvet. A békéltet bizottságok elin-

téztek 562 panaszt. Az ipartestületek összes vagyona az óv végén 192.123 K 93 f. volt.

Az iparfelügyeletet a múlt század utolsó évéig maga a kereskedelemügyi iparfeiügyeiet.

kormány gyakorolta. Ekkor szervezték a kerületi iparfelügyelségeket az 1893.

évi XXVIII. t.-cz. alapján, még pedig kamaránként. 1901 április 1-én az ország-

ban 17 iparfelügyelség kezdette meg a mködését, közötte a szegedi is, amelyhez

Bács-Bodrog, Szabadka, Zombor, Baja és Újvidék tartoztak. A szervezéskor

Árkos Arnold lett a szegedi kerületi iparfelügyel és még ma is tölti be e ti-

Azonban az ipari, fként a gyáripari üzemek fejldésével és gyarapodásával

ez a rendszer nem válhatott be sokáig, mert a munka is roppant mértékben

íöls?áporodott. 1905-ben kihasították Bácskát a szegedi iparfelügyelség terü-

Magyarország Vármegyéi és Városai: B.ics-Bodrog Tármegye. H.
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BetegaegélTe-
lés.

Munkosjóléti

létébl i- i. aj iparfelügyelség a melynek a hatásköre egész Báos-Bodrog
rármi S abadka, Zombor, Baja és Újvidék városokra terjed,

L905 november 1 én kezdte meg mködését Szaba lka Bzékhelylyel. A törvém
hatósági rendszer idején Kn U Györgj roll az els szabadkai kerületi iparfel

l a kii 1907 május bávában Pozsonyba történi áthelyezésekor Donner
Kornél követeti és még ma is látja >•! ez1 a terhes állást. Mellette még kél

liparfelügyel Gam Gyula és Szabó István mködik. Az ebnúll 1908.

évben a kerületben Eönálló 613 gyári ipartelep közül megvizsgáltak 525-öi

onkívü] nagyrészben a gzkazánokai is, i ilyeknek száma 2355. Ezek
közül 391 ipari, 1907 gazdasági és 57 egyéb ozélú kazán. A helyhez kötötl kazánok
száma 280, a helyhez nem kötötteké (gzeséplk, gzekék) 2029.

A legújabb idkig betegsegélyz pénztárak töltötték be Bács-Bodrog vár-
.-iicii a/t a bumánus bivatást, bogy a munkaközben megbetegedeti munká-

sokai ingyen gyógyszerrel, orvosi kezeléssel és pénzbeli segélylyel támogassák.
S1 ezl oiIhíl: tcjlts/t ct t ('•!<. hogy eme kedvezményekben nemcsak a munkások,
hanem késbb azok hozzátartozói is részesültek.

A vármegyében 1 S'.trs 6ta 1906-ig 18 bel viw,. pénztár mködött. Ezek nevi . mködé iil

L906. évi tagjaik száma a következ : Bajai kerületi betegsegélyz pénztár (1893 óta) 192]
• abadkai kerületi b. s. pt.

I
L893 óta) 646] tag. Szabadkai Széni József b. a. pt. (181)3 óta) 300

]\ idéki kerületi b. S |>t. ( IS'.M »lil! 452."> la-. I
|

\ >• 1 k 1 luuU.I \ .111 e-\ e uli I I" !. .. |i. m/1 ,ii-.i

(1893 Óta) 167 tag. Újvidéki kereskedelmi li. s. pt. (
ls'.il .,t,i idéki szakmunkások beti

L893 - 129 tag. I. Újvidéki munkás. -,< u I. -t betegs. pénzt áru, 201) tag. Zcunliuri kerü-

leti b. s. pt. (1893 óta) 333S t;e. /.-ntaii : \l:uU i i
,,,.,!,,..,

i ,. i ,,, M /i .n ;, i I v.14 óta) 188 tag.

Adai ipartestülel b. B. pénztára (1896 óta) 379 tag. Bezdani ipartestület b. s. pénztára (1896 óta)

233 tag. Hódsági ipartestülel b. a. pénztára (189.'í óta) 3ii'.» tag. Kulai ipartestület b. s. pénztára
' 3261 01 pari tülel b. s. pénztára (1804 óta) 516 tag. Topolyai ipartestület b. s.

tára (1893 ota) 354 tag.

Az lixiT. évi XIX. t.-cz. — a mely az év július l-én lépeti életbe — gyöke-
resen megváltoztatta a hetegsegélyezés addigi rendszerét. Az ipartestületi

és vállalati betegsegélyz pénztárakat föloszlatták és helyükbe a munkásbiztosító

hivatalok léptek. Azóta ezek teljesítik a vármegyében is üdvös hivatásukat.

A munkásjóléti intézmények a vármegyében már jelentékeny fokon állanak
intézmények. ,'.s S7.:'t inuk egyre szaporodik. A szocziálpolitikai mozgalmakban is Újvidék

jár elül. A város törvényhatósága az Isiin, évi októheri közgvléslien utasította

a tanácsot hogy az ipari munkások számára 100—150 munkásházat építsen
es írjon fel a kereskedelmi kormányhoz, az építkezés támogatása érdekében.

A vármegye munkásjóléti intézményei egyébként — a kerületi iparfelügyelóség 1907. évi

kimutatása szerint — a vármegyében így oszl.ttak meg : Volt összesen 541 ipartele]) és ezeken
8124 munkás. 121 telepen lakást kapott 357 munkáscsalád és 118 munkás. Hálóteremben alvó-

helyet kapott 37 telepen 198 munkás. Földhaszonélvezetben részesült 4 telepen 37 munkás. Tzifát
és világítást kapott 113 telepen 652 munkás. Kantin és étkezhelyiség volt 4 telepen 97 munkás
számára. Fürd és mosdóhelyiség volt 2 telepen 68 munkás számára. Orvos volt 9 telepen 534 munkás
részére. Kórház és ambulatorium 2 telepen 224 munkás részére,

szakoktatás. ^ vármegye ipari szakoktatása újabb kelet. A XIX. század els felében

voltak ugyan rájárna jii un *t< i inas-iskolák, a melyeknek ftárgya az ipari rajz

tanítása volt, de ezek a szabadságharcz után eltntek. 1881-ben már volt Új-
vidéken egy német nyelv és szellem, egyesületi ipar- és kereskedelmi iskola,

de ez hamar megsznt. Késbb, 1882-ben, Újvidéken, a város kérelmére, magyar
állami ipar- és kereskedelmi iskolát nyitottak, de ez késbb 4 osztályú polgári

iskolával kapcsolatban felskereskedelmi iskola lett. Az 1884-ik évi ipartörvény
alapján 30 iparos-inasiskola alakult a vármegyében. Ezeket megelzleg már
1883 szén megnyílt Újvidéken az iparos-inasiskola.

A vármegye iparos-inasiskoláiban a tanulók száma a le-_'utél.hi évben a következ volt : Ada:
beiratkozott 171, az év végén volt 158, a többi kimaradt vagy fölszabadult. Apatin : b. i. 262, maradt
227. Bács : b. i. 50, maradt 42. Bácsfeketehegy : b. i. 86, maradt 75. Baja b. i. 549, maradt 469.

Bajmok: b. i. 69, maradt 60. Bezdán : b. i. 92, maradt 84. Csantavér b. i. 77, maradt 55. Cservenka :

b. i. 160. maradt 146. Csurog : b. i. 86, maradt 82. Hódság : b. i. 129, maradt 108. Kossuthfalva :

b. i. 78, maradt 43. Kula : b. i. 208, maradt 182. Magyarkanizsa : b. i. 169, maradt 135. Óbeese :

b. i. 185, maradt 168. Ószivácz : b. i. 105, maradt 82. Palánka : b. i. 374, maradt 291. Paripás :

b. i. 51, maradt 41. Szabadka : b. i. 842, maradt 677. Szenttamás : b. i. 192, maradt 152. Titel :

b. i. 97. maradt 79. Topolya : b. i. 197, maradt 154. Újverbász : b. i. 208, maradt 174. Újvidék :

b. i. 706, maradt 532. Zenta b. i. 334, maradt 243. Zombor: b. i. 568, maradt 451. Zsablya :

b. i. 73, maradt 54. Együttvéve beiratkozott 6278, kimaradt 354, fölszabadult 768, az év végén
maradt 4994 tanuló, a kiknek egész évi iskoláztatása 77.290 kor. 68 fillérbe került. Újabban
a kereskedelmi minisztérium az iparo-ok továbbképzésére ipari szaktanfolyamokat rendeztet.

Ilyen ipari továbbképz szaktanfolyam volt a vármegyében három helyen : Szabadkán, Új-
vidéken ós Zomborban. A szabadkai tanfolyamon a legutóbbi évben 96 hallgató vett ré-zt és p dig :

a szabadkézi rajzon 19, a szerkeszt és ábrázoló mértani rajzon 15, a számtan-mértanon 23, a könyv-



Ipar, kereskedelem, hitelügy, közlekedésügy. 455

i en 24 és az üzleti fogalmazá un 15 hallgató, a kik I. leríni olt : 1 fzüc-:, 1

rézmíves. 1 aranymíves, 1 borhely. 1 könyvköt, l ács, 2 keztys, 2 kárpitos, 2 kefeköt, 2 kádár,
2 fényképész, 3 szobafest, 4 nyomdász. 4 bádogos, 6 lakatos, 7 asztalos. 9 czipész, 9 kömíves, 27

szabó és 21 kfaragó. Az újvidéki tanfolyamra beiralk. . üzleti fogalmazásra 22,

a számtan-mértanra 22. a szerkeszt, ábrázol zabadkézi rajzra 22 és az épít ipari

rajzra 18. Ezek között iparágak szerint volt : 16 ács, 12 asztalos, 2 bádogos, 10 czipész, 1 faszobi

3 kárpit, s. 2 kfaragó, 29 kmiveS, 6 lakatos, 2 mészáros, 1 rajzoló. — L zombori tanfolyamon
résztvett összesen 172 hallgató : az üzleti fogalmazáson 40, a Bzámtan-mértanon 4s. a szeri.

és ábrázoló mértanon 3S, a szabadkézi rajzon 37. A hallgatók között volt : mester : 1 kovács, 1 szitás,

I kfaragó. 1 órás, 1 mozaikos, 1 mézesbábos, 2 szobrász, 7 asztalos, 1 szabó, 4 kömíves, 1 kádár,
i.u\ 5 czipész, 2 bádogos, 1 szobafest, 1 lakatos

; segéd : 10 czipész, 1 kertész, 1 kömíves,
II asztalos, 3 szitás, 3 kfaragó, 4 nyomdász, 1 ács, 1 órás. 2 géplakatos; tobábbá 1 számfejt,
1 néptanító és 1 földmíves. — Azonkívül van még a vármegyében két ma-.' ila. Az egyik
Szabadkán, a másik Zomborban. Az utóbbit 1908-ban alapította a helybeli „Tulipán háziipari
vétség" a ni háziipar fejlesztésére.

A következkben ismertetjük a vármegye nagyobb gyár- és ipartelepeit, ipartelepek.

a melyeknek adatait az illet vállalatoktól megszereznünk sikerült :

Apatin. Aman József és Társai gózsörfózje. 1892-ben alapították a tulajdonosok. A telep
több épületben 30 helyiségbl áll. A hajtóert 40 lóers gzgép szolgáltatja. Munkások száma 25,
ezek közül 5 nö. Évi termelési képesség 12.000 hl. sör. Hazai piacza a Bácska és Baranya vármegye.

Apatin. — Els bácskai asztalos szövetkezet és faárú-ipar, mint az Országos központi hitelszö-
• tagja. 1906-ban alapította húsz asztalos és lakatos-mester. Gyárt épület-, bútor-, malom-

asztalos és lakatos-munkákat ; fadobozgyárral és gzfürészteleppel van kapcsolatban. Különleges
sége az épület és modern butor-munkák gyártása terén van. A gyár területe 1600 m 2 s négy épü-
letbl áll. A hajtóert egy 20 lóers szivógázmotor s egy 8 lóers lokomobil szolgáltatja. A munkások
száma 50— 60, ezek között 10— 12 n van. Évi termelése átlag 300,000 kor. érték árú. Kiviteli

piacza dobozokban Stájerország, Krajna, Trieszt, Galiczia, Csehország, Morvaország. Hazai piacza
az épületmunka és butor-gyártmányaiban a Bácska s a dunamenti városok, különösen Vácz és
Baja, továbbá Csongrád, Bihar, Tolna és Zala vármegyék. Állami kedvezmények 20.000 kor. érték
gép, 10.000 kor. feltételesen visszafizetend államkölcsön.

Apatin. — Spitzer J. és fia kendergerebenezje és kötélgyára. 1844-ben alapította Spitzer Izsák.
Munkások száma 20. Kiviteli piacza Németország, Franczíaország, Angolország, Hollandia, Bel-
gium és SvJjcz.

BáCSSzentiván. — Vámosi Miháli/ Fiai kenderkikészít gyára. 1856-ban alapította néhai
Wamoseher Mihály, a mai tulajdonosok : Vámosi Manó és Samu atyja. Gyártási ágak : kender-
tilolás, kenderrlés, gerebenezés, kóczosztályozás. A gyár területe kb. 7400 m 2 és 6 épületbl áll.

A hajtóert egy 25 lóerejü benzinmotor szolgáltatja. Munkások száma 70, ezek közül 5 n. Évi ter-

melési képesség kb. 3000 mm. kikészített kender. Kiviteli piacza Németország, hazai piacza az
egész orszácr.

Baja. Grauaug J. Lipót bajai gyapjúfonó és szövgyára. 1905 okt. 15-én alapította mai tulaj-

donosa. Gyártási ágak : köt- és szövfonál. Különlegessége a gyapjúszövet és szmirna-sznyeg-
fonál. A gyár területe kb. 2000 m2 és 6 épületbl áll. A hajtóert 16 lóers, szivógázmotor szolgál-

tatja. Munkások száma 45—50, ezek közül kb. 40 n. Évi termelési képesség 500 mmázsa fonál és

20.000 méter szövet. Kiviteli piacza Románia, Szerbia és Ausztria, hazai piacza az egész ország.

A gyár állami kedvezményben részesül.

Baja. — Spitzer József és Ármin gyufagyára. 1859-ben alapította Spitzer A bért. A gyár terü-

lete kb. 1500 négyzetül és több f- és melléképületbl áll. A hajtóert 16 ióerös gázmotor szolgál-

tatja. Munkások száma 45—65, ezek között 25—30 n.
Baja. — Spitzer Károly és fiai szesz-, eczet- és élesztögyára. Alapította 1864-ben Spitzer Károly.

Különlegessége a filtrált eczetszesz készítése. A gyárterület 11.000 négyzetöl és 14 épületbl áll.

A hajtóert 24 lóerejü gzgép szolgáltatja. Munkások száma 30. Évi termelési képesség 3000 hl.

szesz, 2400 hl. eczetszesz és 2000 mmázsa éleszt. Hazai piacza az egész ország.

Cservenka. Betsch János faesztergályosmvek gyára. Alapította mai tulajdonosa 1900-ban.
Készít faesztergályos-tárgyakat, kalapformát, meszeloíejet nagyban. A gyár területe 1568 m 2 t's

egy épületbl áll. Hajtóert egy hat lóerejü gzmotor ád. Munkások száma 7. Évi termelési képes-

sége 16.000 korona érték. Itthon értékesíti termékeit.

Cservenka. Ifj. Fuclis Károly gzerre berendezett tejtermékek gyára. Elbb szövetkezet volt,

mai tulajdonosa 1904-ben vette át. Különlegessége az ú. n. bácskai trappista-sajt. A gyár területe

500 m2
; egy épületbl áll, a hozzá tartozó jégveremmel és sajtpinczével. Három munkással dolgozik ;

naponként átlag 600 liter tejet dolgoz fel, s termékeit Budapestre szállítja.

Cservenka. — Grieszfelder György sodronymü telepe. Alapította mai tulajdonosa 1905-ben.

Készít szitát, sodrony és fonott müveket. Gyárterülete 100 m 2 s egy épületbl áll. Hajtóert egy
öt lóerejü nyersolaj-motor ád. Munkások száma négy. Évi termelési képesség 30.000 kor. forgalom.
Kiviteli piacza nincs.

Cservenka. — Gutwein, Schmidt és társa gzmalma. Alapították 1892-ben. A telep egy lakó-
házból és egy malomtelepbl áll. A hajtóert 75 lóers gzgép szolgáltatja ; munkások száma 14.

Naponta 100— 130 métermázsát dolgoz fel. Kiviteli piacza van Boszniába és Csehországba, de
legnagyobbrészt a környéken adja el termékét.

Cservenka. Haip Éeinhardt és Gyula mezgazdasági gépgyára. Alapította Haip Vilmos 1870-ben.
Gyárt mezgazdasági gépeket, gzeséplt, magánjárót stb. s átalakít közönséges lokomobilokat
magánjárókká. A gyárterület 800 m 2

: — három épületbl áll ; hajtóer 10 lóers benzinmotor ;

munkásainak száma 8— 10. Évi termel-képessége 50.000 kor. érték. Piacza az ország déli vidéke.

Dunacséb. — Dungyerszky Lázár gzmalma, szeszgyára, finomítója és sörfzje. Mai tulajdonosa
1893-ban alapította a malmot és a szeszgyárt, 1895-ben pedig a sörgyárat. Gyárt malomtermék' ket.

szeszt és sört. Most van keletkezben egy különleges új gyártási ág, a zabsteak nev mútakar.
készítése. A gyár területe kb. 2000 m 2 és egy épülettömbbl áll. A hajtóert 85 lóers gzgép szol-



[par, kereskedelem, hitelügy, közlekedésiig}

i no I Mennél i .. r lUOO -."iOOiI hl. Mir, 1400 lil.

>n liszt. Termékeit a vidéken Szlavóniában i értékesíti,
Hodsa°

' laági hangtrmabno. Uapltották 1876-ban Ertl Ferenoz, Jakab
\ m domb lep b i íüi b öl két i pületböl áll ;

I által \l ink iaa 12 13 E\ i b rmelé i képessége
i Kii il ili pia u ini di a oinal

i ét a bon ál \ Li illli ja,

\ M^i.m kél éi éta villa s teleppel vai a község a magánlakások világítását,

\ alamii Edd i n i an berendezve
Hódság. H trtelspe. \ t ,-1 alakali 1906 deoz. 20-án 8 üzemba

lépeti 1908 roárcz. l-én. Ertl Ján kép el kezdei rí alakították Rauseb Ede, Knrénj
rnbaeb Péter képvisel, Oriol Péter, Ertl ETerenoz, Soohbauer Miklós dr. és Szendy I tván.

és kötélfoniasi czikkeket. Területe bél k. bold i kUenoz épületbl áll. Sajtóert egy
niiiik száma 300 350, ezek között n 200. Évi te li

árú. Kiviteli piaoza Szerbia és Keléi Ausztria s piacza az egész ország.
\ i i í : 1 1
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I telep a maga terén egész Európá'.an a legmodernebb és az

technikai vívmányokkal felszereli fái Közgazdasági szempontból is fontos a telep.
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Kula. I' atkák fiijára. Keletkezett 1904 l>en. Alapította
Al.el József. Terület i'töl és három épületbl all. Eaj1 . m >lcz lóorejü gzgép.

tási an : asztalosok Bzámára esztergályozott I mtorrészek, ocset- ós meszelfejek és nyolck. 12

munkagéppel, esztergapaddal és körfürészszel dolgozik. Tizenöt munkása van. Evi termelési u,-

pessége 60—70.000 korona érték árú. Piacza az egész ország. Állami kedvezménye a nyolcz lóerojü

p és kazán.
Kula. Aman József is társai sörgyára, gzmalma és gzfürdje. Régi kir. sörház volt s 1812-ben

keletkezett. A mostani tulajdonosok 1892-ben vették meg s ezek 1903-ban állítottak malmot,
1893-ban gzfürdt, mellé. Kb. L'l'iiii m- területen hamm épület 1>. >l all. Haji. .em •.\ .'!U i .. - jn n

gép ; 18 munkással dolgozik. Termelési képessége 4000 hl. sör évenként. Piacza helyben és a vidéken.
Kula. — Berkovils Rezs els magyar selyemszalag gyára. Alapította mostani tulajdonosa

1892 ben. Képviselete van Budapesten és Bécsben. A gyár területe kb. 2500 m 2 ós négy épületbl
all. i ivart mindenféle sze ... kötöz, moárójelvény ós egyéb szalagokat. A hajtóort két villamos
motor szolgóltatja, a munkások száma 21 és mindnyájan ni munkások. Évi tormelési képessége
50.000 kor. érték árú. Kivitele van Ausztriába, Szerbiába, hazai piacza az egész ország. E gyár
új iparágat honosított meg nálunk, mert itt dolgozták föl elször hazánkban a nyers selymet szálá-

ért 1896-ban a millenniumi nagy éremmel tüntették ki.

Kula. — Kramer és Hahn kalapgyára. A mai tulajdonosok alapították 1906-ban. Területe
280 négyszögöl s két épületbl áll ; tizenöt munkást foglalkoztat, kiknek fele no. Egy tíz lóerejíi

gzgép hajtja a 12 munkagépet. Naponként kb. 15 tuczatot tud elállítani. Piacza a Bácska és a
horvát vármegyék. Állami kedvezménye a munkagépek, kb. 5000 kor. értékben.

Kula. — Kulai gyapjufonó és szövgyár r.-t. 1905-ben alak dt a Fejes és Nagy czóg alatt, s

ekkor az állam 15.000 kor. érték géppel segélyezte A czóg 1905-ben alakdt ót közkereseti s 1909-

januárban részvény-társasággá, 600.000 kor. alaptkével. Alapítói Baloghy Ern, Fornbach Péter,
Fernbach Károly, Geyer Péter, Falcione Lajos, s a Fejes és Nagy czég, a mely 100.000 koronával
lépett be. A gyár készít egyenruházati czélokra való szöveteket, sima és mintázott seviot- és loden-
szövetet s ni moldon-szöveteket ; elárusítja nagyban és kicsinyben. A gyár területe 1400 négyzetül
és hét épülettömbbl áll. Hajtóer egy 120 lóerejü gzgép, a mely villám isvilágítást is szolgáltat.

A munkások száma 55, ebbl nk 36-an vannak. Napi termelési képessége 300 m szövet. Hazai
piacza az egész ország. Állami kedvezménye 10 évi adómentesség, vasúti szállítási kedvezmény
és 14.000 kor. segély.

Magyarkanizsa. — Magyarkanizsai els gzfrész- és gzmalom r.-t. 1909-ben alapították__a

magyarkanizsai els takarék r.-t., Milkó Vilmos és fiai, Deutsch Ferencz örökösei, Milkó József,

Krahl Zsigmond, Deutsch Zsigmond és YVeissberger Ignácz. Gyártási ágak : fenyfa földolgozása
kész árúvá, továbbá malom-rlemények. A gyár területe 5 hold és 4 épületbl áll. A hajtóert 350
lóers gzgép szolgáltatja. Munkások száma 80, nt nem alkalmaznak. Évi termelési képesség
1000.000 kor. érték árú. Kiviteli piacza Szerbia és Törökország, hazai piacza pedig az egész ország.

Magyarkanizsa. — Magyarkanizsai els gztégla- és cserépgyár r.-t. Keletkezett 1907-ben.
Gyártási ágak : kézi és géptégla, hódfarkú és hornyolt tetcserép készítése. A gyár területe 60.000
m* és 6 épületbl áll. A hajtóert 75 lóers gzgép szolgáltatja. Munkások száma 60—70, ezek között
12 n. Évi termelési képesség 3—4 millió tégla és cserép. Hazai piacza helyben, Törökkanizsa, Mar-
tonos és Horgos.

MilitiCS.— Szélinger Lörincz és fiai els militicsi magyar kender-és kóczgyára. 1872-ben alapította

idsb Szélinger Lörincz. Gyártási ágak : kendergerebenezés és kóczfinomítás. Különlegessége a vá-

szonszövéshez szükséges legfinomabb kenderfonál ellálítása. A gyár területe 1600 négyzetül és 6

épületbl áll. A hajtóert 16 lóerej benzinmotor szolgáltatja. Munkások száma 95, ezek közül 11

n. Évi termelési képesség 12.000 mm. kész árú. Kiviteli piacza egész Európa, míg a belföldi piaczok
számításba sem jöhetnek.

Óbecse. — Freund József és Társa gzfürésze és hengermalma. 1875-ben alapította Freund
József. A gyár területe 6 k. hold és 10 épületbl áll. A hajtóert 100 lóers gzgép szolgáltatja.

Munkások száma 100. Évi termelési képessége fában 30.000 m 3 anyag.

Óbecse. — Gerber Nándor és fia sórfzöje és jéggyára. 1848 eltt a tiszai korona-kerület sörháza
volt, melyet 1877-ben vett meg a mostani tulajdonosa, a ki átalakította a modern követelményeknek
megfelelen. A gyár területe 4—5 hold, melyen öt fépület és nyolcz melléképület van. Hajtóer
egy 45 lóerejü és egy nyolcz lóerejü gzgép s egy 12 lóerej dinamó. A munkások száma 59. Ezek
között három a n. Á gyár 30.000 hl. sört termel. Piacza Bács-Bodrog és Torontál vármegye. A gyár

még maláta-gyártással és hizlalással is foglalkozik, így értékesíti a gyár törköly-termelését. Fel-

szerelése a legújabb rendszer ; villamfelvonókkal van ellátva és villamerre berendezve, árpa- ós

maláta-tisztitói is vannak s legújabb rendszer gzfürdt is rendezett be.
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Ópalánka. — Michels-féle kenderáztató és kötélfonógyár r.-t. Alapították 1892-ben. A gyár
kiterjedése 73 k. hold s van 12 f- és több melléképülete. Gyártási ág : kender-kikészítés és kötél-

gyártás ; 180 munkást foglalkoztat s ezek közül ni munkás 60. A hajtóer egy 150 lóerejü gzgép.
Termelési képessége 15.000 mm. kikészített kender- és hajókötél. Hazai piacza az egész ország ;

kivitele Svéd-, Norvég-, Angol-, Franczia- és Németország, Svájcz és Ausztria.

Szabadka. — Els szabadkai géptégla- és czementárúgyár r.-t. Keletkezett 1893-ban. Gyártási
ágak : fali. kút, kövezet és csatornaburkoló tégla, tetcserép, czementlap, czementcs, czement-
eserép, mkövek, lépcsk, vályúk, stb. gyártása. A gyár területe 16 és % k. hold és 10 épületbl áll.

A hajtóer 80 lóers gzgép és villamos motor. Munkások száma nyáron 140— 150, télen 20—40 ;

nmunkásokat csak nyáron alkalmaznak, mintegy 30—35-öt. Évi termelése 5—6 millió tégla, egy
millió tetcserép, 400—500.000 czementlap és 4—5000 czementcs. Hazai piacza a Szabadka

—

budapesti, zombori, bajai és mélykúti vasútvonalad mentén fekv helyek.

Szabadka. — „Klotild" els magyar vegyipar r.-t. kénsav és mtrágyagyára. Alakult 1906-ban-
Gyártási ág: mtrágya. A gyár területe 95.000 m 2 és ebbl 20.000 m 2 be van építve. A gyár 3 nagy
épületbl, 3 raktárból és 6 melléképületbl áll. A hajtóert 240 lóers gzgép szolgáltatja. A mun-
kások száma 150 és 300 között váltakozik, idszakonként. Ezek közül 10—40 n. Az évi termelési

képesség : 3000 vaggon szuperfoszfát. Hazai piacza az egész belföld. A gyárnak állami kedvez-
ménye van.

Szabadka. — Lövy és Társa keményítgyára. 1889-ben alapította Lövy Mór. E gyár területe

4000 m 2 és négy épületbl áll. A hajtóert 12 lóers benzinmotor szolgáltatja. Munkások száma 16.

Évi termelési képesség 50 kocsirakomány. Kiviteli piacza Ausztria, Csehország, Galiczia, Szilézia

és Szerbia. Hazai piacza az egész ország.

Szabadka. — Montalion József mszv-telepe. 1884-ben alapította a tulajdonos. Gyártási
ágak : lendamaszt-asztalnemüek, terítékek, ágyhúzatok és törülközk gyártása. Különlegessége
az említett czikkeknek azsúrmunkákkal való ellátása. A gyár területe 150 négyzetöl és egy épületben
két külön nagy terembl áll. A gyártás kézierre berendezett szövszékeken történik. Munkások
száma 40, ezek közül 10 férfi szakmunkás, a többi azsúrvarrón. Évi termelési képesség 60.000 kor.

érték árú. Kiviteli piacza Ausztria, hazai piacza Budapest és az ország minden nagyobb délvidéki

városa.

Szabadka. — Morvái Antal és Nóvák Mihály czcmentúrúgyára. 1890-ben alapították a mai
tulajdonosok. Gyártási ágak : rabitz, vasbeton, czementcsövek gyártása és csatornázások készítése.

Különlegessége a márványmozaik, velenczei mozaiklapok és czementlapok stb. A gyár területe

2160 m2 és 3 épületbl áll. A hajtóert 10 lóers benzinmotor, 3 hidraulikus gép és 1 csiszoló-gép

szolgáltatja. Munkások száma nyáron 50, télen 20 ; ezek közül 15 n. Évi termelési képesség 450.000
darab czement- és mozaiklap. Hazai piacza egész Magyarország területe.

Szabadka. — Piukovics József szeszgyára, Nagyfénypusztán. 1899-ben alapította mai tulaj-

donosa. A gyár területe 500 m2
, egy épülettel. A hajtóert 10 lóers gzgép szolgáltatja. Munkások

száma 5. Évi termelési képesség : kontingentálva 960 hl. szesz. Hazai piacza Szabadka, Szeged,

Baja, Újvidék és Budapest. Mezgazdasági szeszgyáraknál szokásos állami jutalomban részesül.

Szabadka. — Szabadkai légszeszgyár r.-t. Keletkezett 1888-ban, igazgatója Seerimer Alfonz.

A világítógázon kívül min t, különlegességet, szulfátot termel. A gyár területe 2000 m 2 és öt épületbl
áll. A hajtóert gzgépek szolgáltatják. Munkások száma 50. Évi termelési képesség 700.000 m 3

világítógáz, a mit Szabadka közvilágítására fordítanak.

Szabadka. — Szmolenszky és Társa gzhengermalma. Keletkezett 1907-ben. Területe 3500 m 2
.

A hajtóert 225 lóers gzgép szolgáltatja. Munkások száma 52, ezek között n nincs. Évi termelése

90.000 mm rlemény. Kivitele piacza Ausztria és hazai piacza az egész ország.

Szabadka. — Weinhut A. és fiai els magyar czelluloidárú gyára. 1900-ban alapította Weinhut
Adolf. Gyártási ágak : czelluloid-gallérok, kézelk, ingelök, katonai nyakravalók és kalapdíszek

gyártása. Különlegessége a czelluloid-gombok, kézelvédk, szabadalmazott gallérvédk és sza-

badalmazott éremszalagok készítése. A gyár területe 658 m2
, a hol egy épület van. A hajtóert vil-

lamos motorok szolgáltatják. Munkások száma 70, ezek közül 62 n. Évi termelési képesség 500.000
kor. érték árú. Kiviteli piacza Belgrád, Szófia, Routchuk, Bukarest, Konstantinápoly, Szaloniki,

Szmirna, Bombay, Alexandria. Varsó, Szentpétervár és Hamburg. Hazai piacza egész Magyar-
ország. A gyár államsegélyen kívül adómentességet is élvez.

Szenttamás. — Dungyerszky Lázár gzmalma és szeszgyára. 1897-ben alapította mai tulajdo-

nosa. A gyár területe 8000 m 2 és hét épületbl áll. A hajtóert 120 lóers gzgép szolgáltatja. Mun-
kások száma 28. Kivitele van Boszniába, míg hazai piacza Budapest.

Szenttamás. — Gavanszki Testvérek és Alexievies gzfürésze- és hengermalma. 1898-ban alapí-

totta Alexievits és Prodánovits. A gyár területe 4000 m 2 és 6 épületbl áll. A hajtóer 60 lóers
gzgép. Munkások száma 20—25, a kik között n nincs. Évi termelési képesség 250 vaggon deszka-

anyag és ugyanannyi rlemény. Kiviteli piacza Belgrád, hazai piacza a környék.

Szépliget. — Kendergyár r.-t. Keletkezett 1903-ban. Gyártási ágak : kenderáztatás, törés és

tisztítás. A gyár területe 18 k. hold és 4 épületbl áll. A hajtóert egy 24 lóerejü stabilgép szolgál-

tatja. Munkások száma 80, ezeknek körülbelül fele no. Hazai piacza Apatin és Újvidék. A gyár

állami kedvezményképen 7 évi adómentességet élvez.

Szilberek.— Helm Mihály gyapjúfonó- és festögyára. 1890-ben alapította Helm Mihály. A gyár

területe 160 négyzetöl ; gépépületbl, fonómühelybl és festmhelybi áll. A hajtóer 3 lóers

gzgép. Munkások száma 7, ezek közül 3 n. Évente 200 mm. gyapjút tud földolgozni. Kiviteli

piacza Szerbia és hazai piacza Szlavónia. A gyár most kapott állami kedvezményeket.

Újfutak. — Bácskai kender és lenfonó r.-t. Keletkezett 1908-ban. Különlegessége : torna-

eszközök, függágyak, lóhálók, lawn-tennis czikkek és egyéb sportárúk gyártása. A gyár területe

16.600 m2 és 16 épületbl áll. A hajtóert 100 lóers gzgép szolgáltatja. Munkások száma 60, ezek

közül 40 n. Évi termelése 200.000 kg. zsineg.

Újfutak. — Gróf Chotek Rezs uradalmi ipartelepei. 1. Kenderkikészító telepe ;
alapította 1851-

ben ; saját terményeket dolgoz fel. Területe 25.000 m 2
, az áztatókkal 170.000 m J s öt épülettömbbl

áll ; a hajtóert egy 60 lóerejü gázmotor szolgáltatja. A munkások száma 120, ezek között 68 n.
Évi termelési képesség 3000 mm nyers kenderrost. Kivitele van Ausztriába. — 2. Gzmalom, ala-
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Újvidék. 1900-ban alapította mai tulajdonosa.

V telep nagj malomépületbl, k ptatóból, gép és kazánházból c több melléképületi

lakóházból áll. \ hajtóeri 196 lóer 8 p tja Munl il láma 110 Évi termelési

képesség 350.000 mmázsa búzarlemény. Kivitele van a inyokba, Boszniába,
icza Horvát-Szlavo) '

i
i I tái Bod) Ba ím így, Vas,

Gyr, Mosón, Pozsony, Vi zpn n, Ke iái I I I \ ármegye.
Újvidék. Hö Kár* 1842-ben alapította n ifner Károly. A gyáí

J áll. \ hajtóeri 130 lóer p ilgáltatja. Munkások száma
38. Évi term : 75.000 mm. rlemény. Kiviteli pia i \ triában Béc C hoi bai

Morvaországban Brünn. B - ú piai < i a környék, Pécs, Fi eri nn vármegye, •

ib horvátorsi
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10 200 " . A/, újvidéki I
telep több l ü infi le épületbl áll. A hajtóeri I lói c

Igéitatja. Munkások száma átlag 40, ezek közöttn nincs."Évi 1 rmelési képessége

váltakozó. Kivitelipiacza amonai iletei hazai piacza az ország li I nagyobb városa.

Újvidék. — Kováa lyára 1907 ben alapította mai I ilajd \ pái

1200 nág} épületbl áll. Az üzem kézi hajtóerre van berendezve. Munkások
16, ezek közül 6 n. Évi termelési képesség 15.000 darab czirokseprö. Kivit li piacza Bosznia, Galiczia

és Bajorország.

Újvidék. - Reich és Lebhercz kocsi ée gzfahajlltó-gyára és gzfürésztelepe, 1884-ben alapította

R.-irli Mátyás és Lebbercz Károly. (lyártási .._ il. : lantok és nyers kocsi alkotórészek ké zítése.

Különlegessége a luxuskocsik, üzleti kocsik, halottas kocsik és luxus szánok gyártása. A gyár terü-

lete 2O.H00 in- és kél 1" és több melléképületbl áll. A hajtóert 4 lóers gz és 4 lóers villamos

motorok szolgáltatják. Munkások száma 60—70. Évi termelési képesség 500 db. új kocsi. Kivitel

piacza Török és Francziaorszá.j I; >-/inu. Bulgária, Szerbia és Egyiptom. Hazai piacza az ország

valamennyi nagyobb városa.

Újvidék. — Winkli István sörfzje. 1850-ben alapította mai tulajdonosa, Különlegessége
a barna malátasör. A gyár területe 6000 m2 és egy f-, továbbá négy melléképületbl áll. A hajtó-

ert 15 lóers gzgép szolgáltatja. Munkások száma 20. Évi termelési képesség 10.000 hl. sör. Hazai
piacza a város és közvete len környéke, azonkívül Szabadka, Zombor, Topolya és Csantavér,

Újvidék. — Zikmund és Társa gépgyára és vasöntödéje. 1888-ban alapította Zikmund Béla.

Gyártási ágak: mezgazdasági gépek, motorok, malom- és téglagyári berendezések, kereskedelmi

lágyvas és aczélöntvények készítése. Különlegessége vetgépek gyártása és gzmozgony knak
magánjárókká való átalakítása. A gyár területe 2160 négyzetül és három épületbl áll. A hajtóert
50 lóers gázmotor szolgáltatja. Munkások száma 100— 120. A v söntö évente 100 vagaon öntvény
termelésére van berendezve.

Zenta. — Heszler és Társai • nta; In n/rrmalma. 1884-ben alapította Spitzer és Singer, Heszler

és társai birtokába 1886-ban ment át. Heszler György 1903-ban elhalálozott és azóta a malom tulaj-

donosai Láng László budapesti, Láng Sándor pozsonyi és Lánu I ,ász!ó Karoly zentai lakosok. A gyár

területe 2300 négyzetöl és egy fépületbl, négy raktárépületbl és hat lakóházból áll, ez utóbbiakban
van az iroda is. A hajtóert 200 lóerej gzgép szolgáltatja. Munkások száma 64. Évi termelési

képesség 140.000 mm. búzarlemény. Kivitele van Ausztriába, míg hazai piacza a horvátországi

vármegyék, továbbá Pozsony, Szeged, Szabadka, Kiskörös, Ada, Óbecse és a környéken lev
községek.

Zombor. — Zombori export-gzmalom r.-t. Keletkezett 1893-ban. A telep területe 4546 négy-
zetöl és 7 épületbl áll. A hajtóert 400 lóers gzgép szolgáltatja, Munkások száma 53, a kik között

n nincs. Évi termelése 150.000 mm. búzaliszt. Kiviteli piacza Ausztria és Angolország és hazai

piacza az ország minden része.

Zsablya. — Weisz Ignácz gzmalma. 1885-ben alapította mai tulajdonosa. A telep területe

800 ii. .1 áll. A hajtóer 100 lóerej gzgép. Munkások száma 10. Évi termelési képesség

20.000 mm. gabonarlemény.
*

* *

i.4i
k
története

^ vármegye hajdani területén számos forgalmi góczpont volt, a hol a kül-

és belföldi kereskedk gyakran megfordultak. A kereskedelem forgalmi vonalait

a révek és vámos-helyek jelzik. Ilyen révek voltak a Tiszán Révkanizsa (Magyar-
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Kanizsa) Zyntharév (Zenta), Péterréve, Moharéve, (Mohol) Peszér, Bscse atb.

i DunáD 'I ne!. Vásárosvárad (Üjvidék helyén), Futak, Földvár (Palánka bu I

Bodrog, Baja stb. Bodrog — megyei székhely - vásár- és vámjogát és az ottani
dunai révei még szent László adomány tttmártoni apátságnak. Ez
adományt 1T. Endre 1213-ban m ü 1231-ben
említi oklevél. 1238-ban IV. Béla a székes i bérvári János-vitézeknek a Ita Csurlak
(Csurog) szaraczén falu vasai-jövedelmét és Becsén a tiszai révet. Vásárosváradnak,
neve után ítélve, szintén volt vásárjoga. Oklevél 1267-ben említi pia :zá1 és a

dunai révet. L280-ban IV. László Tdnél kelt át a dunai réven, mikor a kúno
üldözte seregével. 1 156-ban I lombos is dunai révkénl szerepel. 1456-ban a szondi
kereskedk menedéklevelet kapnak, hogy országszerte bántatlanul járhassanak
vásárokra, ugyanez évben már királyi sókamarai hivatal is volt Szondon \ XV.
században a forgalmas kereskedelmi városok a Duna mentén voltak. Ezek közé
tartozott Bodrog, Daut (Dávod). Hájszentlrincz, Bács, Gara, Vásárosvárad,
Bátmonostor. Futak, melyeknek vásárai országszerte híresek voltak. Pl. Futak
vásáraira a messze külföldrl is eljöttek a kereskedk.

Ez idben még a következ helységeket említik vásártartó és vámos helyekként : Z?ács-nak
már 1433-ban v lt vásártartási joga. Arnat 1500 körül vásároshely. Fonó 1458-ban vámos hely volt.
Futak vásárai már a XV. század közepén híresek. 1407-ben Izdenczi Benedek itt harrninczadhelyet
állított. GyóJa, Vízigyála vásárjogát 1482-ben említik. Kisdivásárhely, mint, neve is mutatja, vásár-
tartóhely (14G5) volt. Paraszti 1486-ban országos vásárjogot nyert. Bajának már 1406-ban volt

)8tor hetivásárait 1340-ben említik. Bodrog srégi vásárjogát Róbert Károly
Szekcsi Hercz g Péternek adta, ki a vásárokat 1351-ben Daut nev birtokára akarta átvinni.
Hájszentlrincz vásárait 1480-ban említi oklevél. Szeremlyén vásárjoga 1407-ben már ismeretes.
Újfalu 1498-ban hetivásáros és vámszed hely. Adorján 1406-ban kap hetivásárra engedélyt. Rév-
kanizsa 142S-ban vámszed és- vásáros helyként szerepel. Zentának már a XIV. század végén rév-,

vám- és vásárszabadalma van és 1506-ban ugyanazokat a szabadalmakat kapja, mint a minkkel
Szeged rendelkezett.

A mohácsi vész után csak az újjászervezés korában indult meg a keres- a mohácsi vé

kedelmi élet és pedig elször leginkább a Duna melletti Baján és Újvidéken.
Baja már 1696-ban kapott három országos vásár tartására engedélyt. A bajai
boltos kereskedk czéhszabályzata 1700 április 20-án nyert megersítést. Ez
évben a kalmárok czéhében 9 boltos volt. 1700-ban már Újvidéken is volt ke-
reskedtestület. A XVIII. század els évtizedeiben jelentékeny volt a vármegye
marhakereskedelme, a mely a marhatenyésztés fejldésével mindig jobban
kezdett virágozni. 1714-ben az összeíráskor Baján 6 marhakereskedc és 54 boltos
volt. 1717-ben Újvidéken pedig két marhakeresked, egy fakereskei, egy br-
keresked és 9 boltos volt. Az 1715-ik évi 91. t.-ez. értelmében a Duna és Tisza
mellett vámszed-helyeket, ú. in. harminczad-hivatalokat állítottak fel és pedig
Martonoson, Zentán, kanizsán, Zsablyán, Titelen és Újvidéken. A zsidóknak
1736-ban engedte meg a helytartótanács, hogy bröket vásároljanak. Az ez évi

összeíráskor zsidó kereskedk voltak : Baján egy br- és egy vaskeresked
és egy katonai szállító ; Sziváczon egy fszerkeresked ; Újvidéken egy vas-

és ruha-, két vas- és egy gabonakeresked. Szabadkán 1748-ban 10 boltos és 13

marhakeresked volt. Az újvidéki kereskedk czéhe 1765-ben nyert szaba-
dalmat. 1771-ben itt 48 keresked lakott. A zombori szabadalmazott keresked-
egyesületnek 1778-ban már hivatalos pecsétje volt.

Ezidben a következ helységek és városok nyertek vásárszabadalmat : Bács 1710 júliusll-én

országos és hetivásárokra. Bezdán 1772-ben és 1774-ben országos vásárokra. Futak 1778. április 3-án
országos vásárok a. Óbecse és Ókanizsa 1751 június 28-án országos és hetivásárokra. Péter-

váradsáncz (Újvidék) 1719 június 16-án és 1743 februir 22-én országos vásárokra. Szabadka
1743 május 7-én és 1783 április 18-án országos vásárokra. Ternyin 1799 augusztus 30-án országos

vásárokra. Zenta 1751 június 28-án országos és heti vásárokra. Zombor 1749-ben országos

vásárokra.

A kereskedelem legjelentékenyebb fejldése azonban a XIX. századra Fejldés

esik. Az 1800-as évek elején már a dohány, kender, gyapjú, br és gabona f- vizádban
piaezaként szerepel Baja, Újvidék, Újbecse és Verbász. lS04-ben a Ferencz-

csatornán a vontatott hajók 513.318 mázsa gabonát szállítottak. 1809-ben

már Újvidéken S9 kereskedt találunk. A gyri és komáromi kereskedk Bajára
jöttek gabonát vásárolni az 1840-es években, a mikor úgyszólván az egész vár-

megye eladásra és kivitelre került gabona termését itt értékesítették. A vár-

megye majdnem mindenik nagyobb községének volt itt külön hombárja, a hová
a gabonát elraktározták. De legnagyobb mennyiségben szállították ide a gabonát
Szabadkáról és Zomborból. mely városokból hetenként kétszer fordultak itt
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meg a fuvarosok megrakott Bzekereikkel. Országos vásárok alkalmával •"><>

hajó és számos dereglye horgonyozott a Sugoviczában és évente egy millió

.ii\ i mér gabonái szállítottak el Innen Budapestre és külföldre. Azonban
Baja aagj kereskedelmi forgalma, a merj nemcsak a Bácskában, hanem akkortájl

bari az els városok között állott, a szabadságharoz után, fként
.1 vasutak kiépülésével, majdnem megsznt.

A mnl ,,, \ vármegye kereskedelme a másfél évszázados elnyomatás és egyéb
próbáitatások ellenére is ma már szépen virágzik, Ea egyes várnunk

,

unni Baja, Zombor és Zenta kereskedelme visszafejldött is a XIX. században,

a foi re emelkedben van és az említett varosuk is kezdenek már [ábra
.ili.mi. A Bácska leginkább nyers terményekkel - gabonával, kenderrel, állatok-

kal és állati termékekkel kereskedik. Ezek mind kiviteli árúczikkek, a melyek
ellenében a vármegye fél és egész gyártmányokat és gyarmatárukat hoz be

és vásárol. A kereskedelmi forgalom lebonyolításának ma is fontos eszközei az

országos és hetivásárok, A vármegye egész területén - az 1900. évi statisztikai

kimutatás alapján a kereskedelemre és hitelre együtt 24.916 személy esett,

még pedig Bajára 17t>5. Szabadkára 3729, Újvidékre 3107, Zomborra 1488

és a vármegyére 14.827. Ezek közül keres 10.331 és eltartott 14.585 személy
és j i •

• (
i

•_! kcnsii Haján <iMJ, Szabadkán 1741, Ojvidéken 1324, Zomborban 630
vében r>i)06.

Az állatforgalom jelentékenj ága a bácskai kereskedelemnek. A lókeres-

virágzó, mivel a vármegyében tenyésztett lovak minsébe kitn és nem-
csak verseny- és hintóslovak kerülnek innen, hanem a, hadsereg is itt szerzi be
nagymennyiség szükségletének tekintélyes részét.

A legutóbbi év lóállománya 195,041 db. volt. A bajai vásárokon eladtak 2238, a Bzabadkain
1989, az újvidékin 347 és a zomborin 1630 lovat és csikót. Egyébként a vármegyo egész területén

a vásárok alkalmával kiadtak összeson 101.380 új lójárlatot és eladáskor átírtak 811.219 darabot.

Lóárak : igás lóé 160—650, kocsi lóé 320—650, hátas lóé 500—700 és levágásra 80—220 kor. Csikóé
1 évesig 90—200, 3 évesig 180—300 és 4 évesig 300—500 kor. — A szarvastnarha keresked
holyen áll, noha a forgalom az utóbbi években némileg csökkent, mivel a leölök az utóbbi idben
fogytak. A szarvasmarha-állomány 217.599 db volt. A legutóbbi év marhavásárain eladtak Baján
2238, Szabadkán 7746, Újvidékon 497 és Zomborban 2389 darabot. Az egész vármegyében a vásárok
alkalmával kiadtak 140.914 db új szarvasmarhajárlatot és eladáskor átírtak 100.40 1 darabot. —
A sertéskereskedés igen élénk és több nagy sertéshízlaló van a varmegyében, a melyek iparszerleg
zik a sertéshizlalást és a sertéseket fként a szalámigyáraknak szállítjuk. Legforgalmasabbak
Szabadka sertésvásárai. A vármegye sertésállománya 360.612 volt és a legutóbbi évben a vasárukon
eladásra került Baján 838, Szabadkán 2670, Újvidéken 576 és Zomborban 778 db. Az egész vár-

megyében kiadtak egy év alatt 138.737 db új sertésjárlatot és eladás alkalmával átírtak 106.516
darabot. — A juhkereskedés nem nagyon jelentékeny, de azért nagyobb juhvásárok szoktak lenni

Szabadkán és Kulún. A lgutóbbi évben a szabadkai vásáron eladtak 2670 darabot. A kos darabja
az év különböz szaka szerint 15—35, az anyajuhé 12—30, ürüé 16—36 és a mustra-birkáé 8—24
kor. között váltakozik. — A vármegye területén, a törvényhatósági városokkal együtt, a marha-
rakodó-állomásokon a következ mennyiség tenyész-állatot vizsgálták meg a legutóbbi esztendben
a kirendelt szakértk : 31.432 szarvasmarhát és borjút, 5481 lovat, csikót, szamarat, öszvért, 19.672

juhi t. bárányt és kecskét, 214.094 hízott és sovány sertést, nemkülönben malaczot, összesen 271.759

db állatot. — Bács-Bodrog vármeg\e baromfi-tenyésztése és baromfikereskedése is jelents szerepet

játszik. -V nemes fajok tenyésztése örvendetesen terjed, mivel újabban a kereskedelemben ezek
keresettek és így a fsúlyt ezek tenyésztésére helyezik. A leölt baromfi kivitelét, a mely évrl-évre
emelkedik, Szabadka, Újvidék és Verbász közvetíti leginkább. — A halkereskedés szintén tekint
lyesnek mondható. Fként nagy a forgalom Zentán : a zentavidéki halászati társulat, Újvidéken :

Lovrekovics Ferencz halnagykeresked és Apatinban: az apatini halkiviteli társaság révén. A szállí-

tási nehézségek ellenére is számottev a halkivitel Ausztriába és Németországba.

Az állati termékekkel való kereskedés is tetemes. Így a zsír- és szalona-

üzlet igen élénk, bár a behozott kókusz-zsír hátrányosan befolyásolja a forgal-

mat. Az évi átlagos árak a következk : l
- 44—T46, háj T48—150, nehéz pör-

költ szalona 132—130, könnyen pörkölt szalona T28—T30, nehéz táblás

szalona 1'36— 1"28, könny táblás szalona 1"28—130 korona kilogrammon-
ként. — A tojáskereskedés virágzó és bár a gondatlan szállítás miatt sok a
panasz. Szabadka. Újvidék. Örszállás és Verbász jelentékeny kiviteli forgalmat

bonyolít le Ausztria. Németország; Anglia és Svájcz felé. — A tej- és vajkeres-

kedés már is nagyarányú és még mindig egyre jobban halad, úgy hogy avár-
ben lev vajgyárák és számos tejszövetkezetek, melyek az összevásárolt

tejet vajjá dolgozzák fel, alig tudják a nagy és növekv keresletet kielégíteni.

A vaj ára 1 korona 80 fillér és 3 K között váltakozik kilogrammonként. — A
gyapjúkereskedés forgalma a vármegyében, a viszonyokhoz képest, kielégít.

A kivitelt azonban sokszor gátolják az állategészségügyi intézkedések, a men-

Kereskedés
állati termé-

kekkel.
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Az óverbászi selyemgubóraktár.

A titeli selyemgubóraktár.
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nyiben megesik, hogy sertésjárványok miatt nem lehet az egészséges juhok
gyapját eladni és szállítani. — A nyersbr-kereskedelem újabban visszaesést mutat
és ma már jelentéktelen.

A gabonakereskedés virágzó. Középpontjai ez id szerint Újvidék és Magyar- Gi.bonakoreu-

kanizsa mert e helyekrl a tetemesen olcsóbb vízi úton lehet az eladott gabonát
Budapestre és több irányban a külföldre szállítani. A vasúti szállítás drágább is,

kényelmetlenebb is, a vaggonhiány miatt. A gabonaárak januártól deczemberig
a következ összegek között ingadoztak : a búza 680— 11-75, rozs 5

- 80—1090,
árpa 5 - 90—7'50, zab 6"80—

7

- 60 és a tengeri 475—720 korona között ingadozott.

A vármegye lisztkereskedelme már némileg mögötte van a gabonakeres- Lisztkeres-

kedelemnek és bár a malomipar virágzó, a rossz termések, de fként a kedveztlen
ed "'

vasúti tarifák, hátrányosan befolyásolják a kiviteli forgalmat. Noha még mindig
tekintélyes az Ausztriába szállított lisztmennyiség, azonban az osztrák vasutak
magyarellenes politikája miatt csak nagy áldozatok árán tudják a bácskai
malmok a versenyt fönntartani. Nagy akadály az is, hogy az osztrák malmok
a magyar gabonát olcsóbban szállíthatják.

A kenderkereskedés, a mint az a vármegye hatalmas kendertermelésébl Kenderkeres-

következik, elsrend. A bácskai kitn minség kender és kócz keresett árú-

czikk és nemcsak a kiviteli forgalom, hanem az eladási ár is évrl-évre tetemesen
emelkedik. A keresettségnek ékesen szóló fokmérje, hogy a kendergyárak
deczemberi gyártmányaikat gyakran már augusztus, legkésbb szeptember
hónapban eladják. A kivitel óriási, noha a külföldre szállított kikészített kender
ez id szemit semmiféle szállítási kedvezményt nem élvez.

A borkereskedés, a homoki szlk kevésbé jó hírneve ellenére, elég jelen- Borkereskedés,

tékeny. Nemcsak a kiforrott bor, hanem a must is rendszerint jó áron kél el.

A hazai fogyasztáson kívül még Ausztriába is szállítanak bort. A legutóbbi

évben 379.690 hl bor termett, a mibl 70.000 hl még must korában kelt el, 20—28
korona árban hl-enként . A bornak a nagy részét is eladták, úgy hogy a termelk-
nek alig maradt valami készletük. Az új bor ára minség szerint 26—-28 korona
között váltakozott hl.-énként, míg az óborért 40 koronát, st többet is megadtak.

A szeszkereskedelem forgalma kielégít, st egyre jobban emelkedik. A fino-

mabb páhnkanemek a szilvórium és a törköly, nagyon keresettek, azonban
a konyak és a likrök forgalma kevésbé növekszik.

A gyümölcspiacz fleg Szabadkán és Újvidéken élénk. A cseresznye és Gyümölcs,

meggy átlag 50—60, a baraczk 20—30, a szilva 7—20, a körte 14—20 és az alma kereaked6s -

24—28 koronáért szokott elkelni mmázsánként. A kivitel fleg almából nagy
és évente 20 vaggonnal is szállítanak, túlnyomórészt Ausztriába. Újabban jó

hírnévnek örvend a szerecsika-alma, a mit fként Szabadkán és Jánoshalmán
termelnek. A csemegeszl is keresett czikk. A legutóbbi évben 614.500 kg-ot

adtak el a vármegyében. A szl ára 28—38 korona volt mázsánként és a keres-

let idején naponta több vaggonnal szállítottak el Budapest, Bécs és Galiczia

felé. Azonban a vámkülföldre még mindig nincs kivitel az olasz szl miatt,

holott a magyar szl minség tekintetében bátran fölveheti vele a versenyt.

A fakereskedés forgalma az utóbbi idben nem tart lépést az általános Fakereskedés.

fejldéssel. A Szerbiával való feszült viszony szintén kedveztlenül befolyásolta

a kiviteli forgalmat, a mi — úgyszólván — majdnem teljesen megakadt. A
fakereskedés fállomása Újvidék és Zent a. azonban a téli kikötk hiánya káros

hatással van a kereskedelem ez ágára. A tzifa-kereskedés méretei csak a vár-

megye területére szorítkoznak.

Bács-Bodrog vármegye fejlett ipari és kereskedelmi viszonyai mellett Behozatal,

még mindig elég nagy a külföldi árúbehozatal mennyisége. Mert a mennyit
a vármegye nyers terményekben kivisz, majdnem tízszer annyit hoz be külföld-

rl, kész árúczikkekben. Hogy a behozatal nagysága fell tájékozódhassunk,

idaiktatjuk az újvidéki m. kir. vámhivatal néhány tételét.

A legutóbbi évben az újvidéki vámhivatalnál behoztak 4,733.556 kg. árút és ez után vám-
díjbevételképen 115.759 kor. folyt be. Az árúbehozatal nagyobb tételei a következk voltak : Gyar-
matárú 4700, déli gyümölcs 8626, gabona, lisztes rlemény 4345,fzelék, gyümölcs- és növény 3,363.128,

állatok (vágómarhán kívül, mert azt nem hoztak be) 24.000, állati termék 5637, zsiradék 1.047,
olaj 1519, ital 1246, eledel 1698, fa, szén és tzeg 1.000.012, pamut 42.662, len, kender és juta 20

gyapjúárú 2386, papíros-árú 2786, fa- és csontárú 2648, kárú 4103, vasárú 29.858, fémárú 1307,

gép- és gépkészülék 59.758. mü- és hangszer 3268, irodalmi és mtárgy {könyv, kép stb.)7391 és hul-

ladék 110.080 kg.
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Mátyás Fiai Cservenka. Gi frészárú; Bulgária, Szerbia Töröl n runis ; Ernsl

Róth Újvidék, Pi rek, Freund János é rársa Óbecse, rörteli Jé 1

1 Kosár : Ausztria Fra 101
i ^patini kosárfi 1 öveik et< Horváth Sándor Sza

badka, Házi ipari vállalat Kossuthfalva. Kender és ktél: Anglia, \ isztria, Bel ;ium, Bosznia, Bul-

Hollandia, v Románia, Sváji erbia Spitzer J. és Fia Apatin, Michel fél

kenderáztató éski 11 1 Ópal inl a Brüll F. V. Újvidék, ifj. Thi 1 Konrád Futak. Selyem-

Ausztria, Szerbia; Berkovita I.' pára Kula. Gyapjú: Románia; Délmagyaror-
vattagyár Baja, Szövet: Bosznia, Bulgária Románi B 1 ábia, Szerbia;

Fi
i

• \ agy Kula. Selyem: Anglia, Ausztria, Orosz, tíémel és Francziaország, Amerika. Cognac :

Szerbia; idamovite Sándor, Königstadtler Testvérek, Raabstern Testvérei

ia Köni tadtli c Testvérek, Lukits és Ballá, Raabstern
I
S. újvidék. ' pa : Ai glia, Ausztria, Belgium, Dánia, Hollandia, Por-

tugália, Svájcz, Ni aet 01a Spanyolország. \,i-mI..i i j 1 1 , Sehwerer 1 1 , ,ii.,;i_' , lliifner Károly
Fia, Fai.h Boldizsár, Zsófia-gzmalom Újvidék, Export gzmalom Zcunlms, lloszler ós Társai

Zenta. Szesz : Bosznia Dánia, Frankhon, Portugália, Svájcz, Görög, Német, Olasz, Orosz,

Spanyol, Svéd és Törökország, Afrika, Amerika; Dungyer /\ \ l..-i/ár Dunacséb, Spitzer Ben és

Somogyi Emil és Gyula Hajú. Königstadtler Testvérek Újvidék. Vaj: Bulgária, Szerbia,
El; iptom, Kis-Ázsia ; Buda Ern ós Társai Szabadka, Gyufa : Ausztria, Bosznia, Bulgária, Olasz-

ország: Spitzer Testvérek Baja. Nyomdatermék: I3ul íária. Szerbia, Montenegró; llungária-könyv-
nvomda, Hirsch n auser Ben Jokovits György. Czelluloidárú: Balkán államok; Els magyar cel-

luloidgyar Szabadka.

A kereskedelmi testületek, mint már föntebb említettük, koráit fejldtek
a vármegyében. Ez id szerint a következ kereskedi társulatok említhetk
.1 \ .1

1 íiifLívtíben : Bajai Kereskedelmi Kaszinó, Szabadkai Kereskedelmi Társulat,

Szabadkai Fszer- és Kiskereskedk egyesülete, Üjvidéki Lloyd-társulat, Új-
vidéki Szerb Kereskedelmi Egyesület. Zombori Kereskedk Testülete. Ezeken
kívül az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés a vármegye majdnem minden
városában és nagyközségében megalakította fiókjait.

A kereskedelmi szakoktatás múltja nem igen messzire nyúlik vissza a vár-

megye történetében. A múlt század 70-es éveiben Baján volt két németnyelv
ellem magánkereskedelmi iskola, a melyhez a 80-as évek elején Schreiber

Nándor újvidéki lakos hasonló szellem egyesületi intézete járult, de ezek hama-
rosan meg is szntek. A 1884. évi ipartörvény alapján öt kereskedelmi inusiskola

alakult a vármegye területén és pedig Baján, Szabadkán, Újvidéken, Zomborban
és Üjverbászon.

Ez iskolák legutóbbi évi fbb adatai a következk : Baja : 3 osztály, 8 taner, beiratkozott

59, kimaradt és fölszabadult 11, az év végén volt 48 tanuló, 2620 kor. költség, 1000 kor. államsegély.

Szabadka: 4 osztály, 4 taner, b. i. 108, kim. ós fölsz. 22, maradt 86, költség 4128 kor. Újverbász :

3 osztály, 1 taner, b. i. 42, kim. és fölsz. 8, maradt 36, költség 437 kor. 40 fill. Újvidék : 4 osztály,

10 taner, b i. 147, kim. és fölsz. 34, maradt 113, költség 3826 kor. 70 fill. Zombor : 3 osztály, 4
taner, b. i. !I4, kirn. és fölsz. 13, maradt 81, költség 2540 kor., államsegély 400 kor. Valamennyi keres-

kedelmi inasiskolában tanított 27 taner ; beiratkozott 450, kimaradt 47, fölszabadult 41, az óv
végén volt 364 tanuló ; 319 tanuló mulasztott 2479 félnapot ; az iskolák völtsége 13.552 kor. 10 fillér,

ebbl 1400 koronát államsegélybl fedeznek.

A magasabb kereskedelmi mveltség terjeszti és a közgazdasági fejldés

elmozdítói a fels kereskedelmi iskolák, a melyek a 80-as évek közepe táján kelet-

keztek a vármegyében. Az 1882. évben nyitotta meg az állam Újvidéken az ipar

és kereskedelmi iskolát, mely késbb, 1883-ban fels kereskedelmi iskolává fej-

ldött. 1885-ben Zomborban is mozgalom indult meg kereskedelmi iskola föl-

állítása iránt. Azonban az itteni államilag segélyezett községi felskereskedelmi

iskola csak 1888 szeptemberében nyilt meg. Ujabban Szabadka városa szervezett
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községi felskereskedelmi iskolát, a mely Iüut szén nyilt meg. — Ide tartoznak
még a ni kereskedelmi tanfolyamok is, melyek Szabadkán, Újvidéken és Zombor-
ban mködnek a fiúkereskedelmi iskolákkal kapcsolatban, Újvidéken L905-ben,
Zomborban 1906-ban és Szabadkán 1907-ben alakult. A tanfolyamul a legutóbbi
évben Újvidéken 35 és Zomborban ."?:} leánynövendék hallgatta.

Bács-Bodrog vármegyének a bitelügyi fejldése — épp úgy, mint az egész Hiteiüsw.

országé — újabb kelet. L8á0-ben alakult az ország els pénzintézete, a Pesti

hazai els takarékpénztár, a melyet csakhamar a szabadkai követett 1846-ban
és a bajai lS47-ben. Szabadka pénzintézete rövidesen megsznt, ellenben a Bajai
takarékpénztár, mint az ország egyik legrégibb intézete, még ma is fönnáll. Az
abszolutizmus alatt csak egy pénzintézet keletkezett a vármegyében, az Újvidéki
takarékpénztár 1864-ben, a kiegyezés után azonban két év alatt Szabadkán.
Zentán, Zomborban, Magyarkanizsán és Palánkán is alakult pénzintézet. Innen
kezdve a fejldés rohamosan megindult. A vármegye ez id szerinti pénzintézetei

a következk :

Ada : Ada-moholi egyesült takarékpénztár. Keletkezett 1872-ben. Fiókja van Mohaion. Alap-
töke 200.000 kor., 1000 drb 200 koronás részvény.

Ada-moholi hitelintézet r.-t. Keletkezett 1882-ben. Fióktelep : Mohol. Alaptke 240.000 kor.

1200 drb 200 koronás részvény.

Adavidiki Kózgazd.bank r.-t. Alakult 1892-h n. Alaptke 100.000 kor. 500 drb 200 kor. részvény.

Bácsmegyei agrártakarékpénztár fiókja.

Adai szerb földmivelk szövetkezete.

Adai községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja.

Apatin. Apatini takarékpénztár. Keletkezett 1869-ben. Alaptke 200,000 kor. 1000 drb 200
kor. részvény.

Apatini járási ált. tikarékpénztár r.-t. Alakult 1906-ban. Alaptke 100.000 kor. 1000 drb 100

kor. részvény.

Apatini kölcsönös segélyegylet, mint szövetkezet.

Bácsmegyei agrártakarékpénztár fiókja.

Els apatini önsegélyz szövetkezet.

Apatini takarék- és segélyegylet mint szövetkezet.

Bács. Bácsi takarékpénztár r.-t. Alakult 1905-ben.

B iesalmás. Almásjárási takarékpénztár r.-t. Keletkezett 1882-ben. Alaptke 100.000 kor.,

1000 drb 100 kor. részvény.

Bácsalmási takarékpénztárr.-t. Alakult 1872-ben. Alaptke 120.000; 000 drb 200 kor. részvény.

Alnuisi kölcsönös tüzkárbiztosító társaság, mint szövetkezet.

Bácsalmási h itelszövctkezet.

Bácsföldvár : Bácsföldvári els takarékpénztár. Alakult lS96-ban. Alaptöke 200.000 kor.,

1000 drb 200 kor. részvény.

Obecsei ker. hitelbank r.-t. fiókja.

Bácsmadaras : Madarasi takarékpénztár r.-t. Alakult 1905-ben. Alaptöke 64.000 kor., 320 drb

200 kor. részvény.

Bácsszentiván : Els bácsszentiváni takarékpénztár r.-t. Alakult 1906-ban. Részvénytke
60.000 kor. 600 drb 100 kor. részvény.

Zombori keresk. és hitelbank fiókja.

Baja : Bajai keresk. és iparbank. Alakult 1868-ban. Az O. M. B. mellékhelye. Alaptke 450.000

kor. 1500 drb 300 kor. részvény.

Bajai takarékpénztár. Keletkezett 1847-ben. Alap öke 200.000 kor. 400 drb 500 koronás

részvény.

Bajavidéki takarékpénztár r.-t. Alakult 1905-ben. Részvénytke 400.000 kor.

Szegedi keresk. és iparbank bajai fiókja.

Bajai kölcsönös segélyz-egylet. Alakú t lS67-ben 2892 tag, 8101 törzsbetéttel.

Bajai ipartestületi hitelszövetkezet.

Bajmok : Els bajmoki takarékpénztár r.-t. Alakult 1901-ben. Alaptöke 200.000 kor. 2000 drb

100 kor. részvény.

Bajmoki kölcsönös tüzkárbiztosító társaság, mint szövetkezet.

Els bajmoki kiházasító- társaság , m. sz.

Bezdán : Bezdáni takarékpénztár r.-t. Alakult lS87-ben. Alaptke 80.000 kor. 400 drb 200 kor.

részvény.

Takarékpénztári kölcsönös segélyz-szövetkezet.

Bezdáni második önsegélyz-szövetkezet. 2000 tag, 41S0 törzsbetéttel.

Bu e i : Bulkeszi népbank r.-t. Alakult 1885-ben. Alaptöke 100.000 kor. 1000 drb 100 kor.

részvény.

Bulkeszi segély- és ellegezési egylet, m. sz. 316 tag, 1074 üzletrészszel.

Bulkeszi önsegélyz-szövetkezet.

Csantavér: Csantavéri takarékpénztár r.-t. Alakult 1891-ben. Alaptöke 200.000 kor. 2000 d-b

100 kor. részvény.

Cservenka : Cservenkai mezgazd. népbank, mint r.-t. Alakult 1883-ban. Alaptke 40.000 kor.

500 drb 80 kor. részvény.
Cservenkai takarék- és segélyegylet m. sz. Alakult 1882-ben
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: Qádori els takarékpénztár r.-t. Alakult 1:mi;, l» ,, Alaptke 50.000 kor. 500 drh 100
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Zombori kenuk, ié iparban!
n.«ls, \i:,!.uii 1871-ben Uaptke 11 10 kor. 800 drb 400 kor.

ti issi -ben.

thalma : Általános takarékpénxtár r. t. Alaptke 100.000 kor. 1000 drb 100 k>r. részvény.

Jankovácsi takarékpénztár r.-t. Alakult iss2-ben. Alaptke 100.000 kor. 1000 drb lim i r.

Katj már : Katymári takarékpénztár r.-t. Uakoll 1882 ben. Uaptke 60.000 kor. 600 drb 100
\ l ny.

Ki-... /Juliik r.-t. Alakult 1904-ben. \ laptöke 60.000 kor. 1000 drb 60 kor. rószv.

ttbfalva : ómoraviczai közgazdasági bank r.-t. Alakult 1006-ban. Alaptke 100,000 kor.

[000 drb 100 k..r. részvény.

Bács—ómoraviczai takarékpénztár r.-t. felszámolás alatt.

EJsö ómoraviczai kiházasitó szövetkezet. Alakúit 1000-ban.
Órnor,: ' Alakult 1899-ben.
Kula : Kulai takarék- él hitelintézet r.-t. Alakult 1885-ben. Alaptke 200.000 kor. 1000 drb

200 kor. részvény.

Iparosok önsegélyz szövetkezete. Alakult 1894-ben.
Kunbaja: Els bajmoki takarékpénztár r.-t. fiókja.

Magyarkanizsa : Magyarkanizsai els takarékpénztár r.-t. Alakult 1869-ben. Alaptöke 300.000
kor. 1000 drb 300 kor. részvény.

Ókanizsai keresztény népbank r.-t. Alakult 1903-ban. Alaptke 50.000 kor. 1000 drb 50 kor.

részvény.

-sai önsegélyz szövetkezet,

ókanizsai kölcsönös tzkár biztosító társaság, m. sz.

Mélykút : Mélykúti takarékpénztár r.-t. Alakult 1898-ban. Alaptke 80.000 kor. 800 drb 100
• \ énj

Mílitics : Müiticsi takarék- és segélyszövetkezet. Alakult 1883-ban.

Ráczmiliticsi els segélyegylet, m. sz.

Kohol : Ada-moholi egyesült takarékpénztúr fiókja.

Ada-ni zel r.-t.

Kölcsönös önsegélyz és takarékegylet, m. sz.

Óbecse : Bács-tiszamelléki takarékpénztár. Alakult 1872-ben. Alaptke 100,000 kor. 500 drb
200 kor. részvény.

Kerületi hitelbank r.-t. Óbecsén. Alakult 1896-ban. Alaptöke 400,000 kor. 2000 drb 200 kor.

részvény.

Öbecsei els takarékpénztár. Alakult 1872-ben. Az O. M. B. mellékhelye. Alaptke 120.000 kor.

1200 drb 100 kor. részvény.

Óbecsei népbank r.-t. Alakult 1902-ben. Alaptke 135.000 kor. 1350 drb 100 kor. részvény.

Kerületi hitelszövetkezet Óbecsén. Alakult 1902-ben. 162 tag. 667 üzletrész.

Óbecsei polgári segélyszövetkezet. Alakult 1896-ban.

Óbecsei szerb földmivelk szövetkezete.

rszállás : Sztanisicsi takarékpénztár. Alakult 1874-ben. Alaptöke 200.000 kor. 1000 drb 200
kor. részvény.

Zombori keresk. és iparbank fiókja.

Els sztanisicsi kiházasító társaság, m. sz.

ka: Palánkai takarékpénztár. Alakult 1869-ben. Alaptke 120.000 kor. 600 drb'200
kor. részvény.

Palánka-járási takarékpénztár. Alakult 1873-ban. Alaptke 100.000 kor. 1000 drb 100 kor.

részvény.

Els palánkai elölegezési egylet. Alakult 1869-ben.

I. t jpalánkai elölegezési egylet, m. sz. Alakult 1883-ban.

Általános takarék- és segélyegylet, m. sz.

Palánkat els iparos-segélyegylet, m. sz.

• tpalánkai földmives-segélyegylet.

Péfcerréve : Bács-petrovoszellói keresztény népbank r.-t. Alakult 1894-ben. Alaptöke 70.000
Hot., 700 darab 100 kor. részvény.

Kerületi hitelbank r.-t. fiókja.

Petrovoszellói hitelegylet r.-t. Alakult 1887-ben. Alaptke 100.000 kor., 500 darab 200 kor.

részvény.

Petrcz : Petrováczi takarékpénztár r.-t. Alakult 1896-ban. Alaptke 120.000 kor. 2000 drb.

60 kor. részvény.

Sajkásszentiván : Sajkásszentiváni népbank r.-t. Alakult 1906-ban. Alaptöke 30.000 kor.

300 drb. 100 kor. részvény.

Sajkásszentiváni szerb takarékpénztár, m. sz.
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2000 lTm\o v̂Slbank
* Zál°gklC3ÓH r-L Makalt I905 -ben

-
AlaPtóke 2oo.ooo ko,

részvény*****
* '°*ÍW^'^ '-* alakult 1905-ben. Alaptöke 600.000 kor. 3000 drb. 200 kor.

részVénT
mÍVelÓk ^W™"™ '-<• Alakult ^04-ben. Alaptöke 250.000 kor. 2500 drb 100 kor.

vény (ÍSS5S mlban).^*
1892 -b6n

-
A'aptÖke 1 - 100 - °0 *». 2000 drb. 500 ko, rész-

Magyar ált. hitelbank szabadkai fiókja.
Osztrák-magyar bank szabadkai fiókja

200 kofrKny*^ totertt^^ '"*• Alakult 1905-ben. Alaptke 400.000 ko, 2000 drb.

200 kofrSny^™^^^ '-* Alakult 1883-ban. Alaptöke 200.000 kor. 1000 drb.

2000 dS^^^éi.^^^*"^ •••-' A'akul, 1899-b,,, Alaptke 200> kor<

részvény:"^'"'^ & ^""k^^ 1872 -ben
- ^aptöke 4,0.000 kor. 2000 drb. 200 kor.

részvény!^*"'
Wfa*ft»i '* fakult 1906-ban. Alaptöke 100.000 kor. 2500 drb. 200 koronás

részvény!
*^'"' ""*"^^^^ '-« Alakult 1906-ban. Alaptöke 500.000 ko, 500 drb. 200 ko,

200 koftB̂ ya*0ré*PÍB*ír * "**-* *""* 1869 -beQ
- Alaptöke 200.000 kor. 1000 drb.

részvény?
W/,<^tór & ****** r-* ^^ 1893 -ban

- Alaptke 200.000 ko, 2000 drb. 100 kor.

részvény
**"* her**tda'»i "* Alakult 1906-ban. Alaptöke 200.000 ko, 200 drb 1000 koronás

Polgári takarékpénztár m. sz. Alakult 1905-ben
Szabadkai takarék- és hitelintézet m. sz. Alakult 1901-ben
Kölcsönös segélyz-szövetkezet.
Szabadkai ipartestületi hitelszövetkezet, mint az O. K H tasiaSzabadkai jégkár-biztosító szövetkezet.

J

180 drb.

Ze

2Óo
Ü
ko
P
r: Sv^yf^" **»***"»'-'«'* r.-t Alakult 1885-ben. Alaptke. 36.000 kor.

II. Filipovai takarék- és segélyszövetkezet.

drb. 100
e

kor
ara

rtSz;Iny
**"*^ StmUamá^ *<*«* 1904-ben. Alaptke 100.000 ko, 1000

100 kofrSrTy^^^^ ^ Alakult 1892-ben. Alaptke 100.000 kor. 1000 darab

Bácsszenttamási els magyar önsegélyz és hitelszövetkezet.
Bácsszenttamási földmivelók els szövetkezete
Bácsszenttamási fóldmivelök második szövetkezete
Bacsszentiváni fóldmivelök harmadik szövetkezete

fXhVet^wTt kÖ^nS 8egUyZÖ- * ^ékpénztár-egylet m. sz.

400 kor részvény
P ^ takarékpénztár r.-t. Alakult 1885-ben. Alaptöke 400.000 kor. 1000 drb.

Szépligeti önsegélyz-szövetkezet. Alakult 1898-ban
í>ajdobrai segélyegylet, m. sz.

Szerek Bács-bresztováczi takarékpénztár r.-t.. felszámolás alatt

100 kor^ részvény
takarékpénztára r.-t. Alakult 1906-ban. Alaptke 100.000 ko, 1000 drb.

Szilbereki takarékszövetkezel. Alakult 1866-banEls bács-bresztováczi segélyszövetkezet

100 ko^rSny^"*™ ********** '-< Alakult 1903-ban. Alaptke 100.000 ko, 1000 drb.

Temerini els elleg-szövetkezet.

100 koXzv^e^te^^otbt.''--" """*^^ AUptdto 20a000^ 2°°° d«ab

részvény"'*
^ 'akarékPénZtár '* Alakult 1894-ben. Alaptke 100.000 kor. 1000 drb. 100 kor.

Törökbecsei takarékpénztár fiókja.
Titeli önsegélyz-szövetkezet.

100 korré'zvénví^""
* takarékpénztár r.-t. Keletkezett 1906-ban. Alaptke 200.000 kor. 2000 drb.

részvény.^^^ takarékPénztár-
Alakult 1872-ben. Alaptke 400.000 kor. 2000 drb. 200 kor.

Topolyai önsegélyz- és hitelszövetkezet. Alakult 1882-benMso topolyai kiházasitó szövetkezet. Alakult 1906-ban.

részvény"
811

'

T°"* ^"W™** '** Alakult 1883-ban. Alaptöke 72.000 kor. 900 drb. 80 kor.

Torzsai segélyszövetkezet.

részvény
JSÓVé

'

Óé3Ú}'

8Óvéi takarékpénztár. A akult 1883-ban. Alaptke 120.000 kor. 600 drb. 200 kor.

részvén$
SZÍVá°Z : Cservenka-Ó-U^2iv^^ takarékpénztár. Alaptke 150.000 kor. 1000 drb. 150 kor.
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ikarékpénztár r.-t Alakult 1870-ben Alaptöke 135 n 150 drb,

|* ',., . | Uil.nl! 1803 •
-

»

!.i. BE.

ni. sz.

\ JtuH 1800 ben Uaptöki i kor. 1000 drb. 400 kor.róazv.

,
nir Imiik- újvidiki /

oi keresk bank újvidéki fiókja.

mi nii 190 •
i oi lOOOdrb iO kor. részvény

lep, lár r.-t. Alakult 1006-ban. Alaptöke800.000koi 1600 drb.! or.reszvény.

VI kult 1864 bi a. Alaptöke l. .< kor. 2£ Irb. 100 l a

U mi 1867 bi n.

I léken

I

., .,.

I Ei fei n-

jvidéki kereskedk és ipa

Újvidéki népbank m. sz.

Újvid

Vepröd : Zombori H

Zenta : Zentai agrártakarékpénztár r.-t. Alakult L»06-baii. Alaptöke 250.000 kor. 1250 drb.

200 koi . !• -.'\ ény.

Zentai általánostakarékpénztár. MakaW 1870 ben.Alapti ke3( O.OOOkoi 121 0drb.300kor.rszv.

Zentai takarékpénztár. Alakult 1868 ban Uaptöke 200.000 kor. 1000 drb. 200 kor. részvény.

Zentavidéki takarékpénztár r.-t. Zenián, Alakult 1882 bt n Alapti ke 120.000 kor. 1200 <irk 100

vény.

Zentai kölcsöns tzkárbiztosit-társaság, m. sz.

Zombor : Bácsmegyei agrár-takarékpénztár r.-t. Alakult 1905-ben. Alaptke 1. 000.000 kor.

5000 drb. 200 kor i
Felen elvi i ban.

Zombori keresk. és iparbank. Alakult 1871-ben. Alaptke :',nn iinn k,,r. l.Min ,1,1,. 200 kor. rószv.

Zombori takarékpénztár. Alakult 1868-ban. Alaptko 400.000 kor. jói in
. Ii I .. lnn kor. részvény.

Els zombori Cs< r»< nka-kiilvárosi szerb szövetkezet.

„Népbank" bejegyzett takarék- is hitelszövetkezet.

Zombori els önsegélyz-szöx-etkezet.

Zombori ipari hitel- és árúcsarnok-szövetkezet.

Zombori iparosok önsegélyz-szövetkezete.

Zsablya : Zsablyai els takarékpénztár r.-t. Alakult 1904-ben. Alaptke 50.000 kor. 600 drb.

100 kor. részvény.

Els zsablyai szerb földmívelk szövetkezete

Szerb segélyz- és takarék-szövetkezet Zsa

isin szeptember 4-én tette meg els útját Bécstl Budapestig az ..I. Fe-
Hajózas. rencz" nev gzhajó. A következ évben, április 22-én, már Bács-Bodrog vár-

megye mellett egészen Moldváig ment le, fedélzetén gróf Széchenyi Istvánnal,

ki. mint a társaságnak egyik frészvényese, arra ösztönözte az igazgatóságot, hogy
szerezzen be több javított rendszer gzhajót is. Így készült el 1833-ban a máso-
dik gzhajó, a melylvel gróf Széchenyi, szeptember 1-én, a vármegye megkerü-
lésével, a Tiszán egészen Becséig, majd Szegedig hajózott. 1848-ban már volt

a társaságnak 46 gzhajója és 128 uszályhajója. Azóta a hajózás mennyiségileg

és minségileg óriási lépésekkel haladt elre s a vármegye hajózási közlekedését

a Dunagzhajózási társaság bonyolítja le, melynek több járata érinti a vár-
megyét és ezek a következk : A bitdapest—mohácsi vonalon, a mely Baját érinti,

évente május 1-tl szig,naponta közlekedik hajó le- és fölfelé.A bitdapest—zimonyi
vonalon május 1-tl hetenként háromszor, június 1-tl pedig naponta közlekedik

a hajó mindkét irányban. E vonal mentén vannak : Baja, Bezdán, Apatin, Gom-
bos, Palánka, Dunacséb, Futak, Újvidék és Titel állomások. A vulcovár—újvidéki

vonalon, hétf kivételével, naponta közlekedik a hajó mindkét irányban. E vonal
mentén a következ állomások vannak : Bácsújlak (csónakos kiköt), Palánka,
Bánostor (csónakos kiköt) és Újvidék. A szeged—titeli vonalon hetenként
háromszor történik a közlekedés le- és fölfelé. E vonal mentén Magyarkanizsa,
Zenta. Ad a. Öbecse és Titel állomások fekszenek.

A Ferencz-csatornán a hajózás vontatás útján történik. A csatorna-társa-

ságnak van két vontató csavargzöse, míg az uszályhajók legnagyobb részét még
mais lovakkal vontatják. A legutóbbi években közlekedett a csatornán 1071 üres
és 1602 terhelt hajó, továbbá 1515 üres és 1663 terhelt tutaj. A szállított árú-

menm iség 295.157 tonnára rúgott, a mely nagyrészben gabona volt.
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A közlekedés továbbá a folyókon a zentai közúti hídon, az Újvidéki vasúti

hídon, mely gyalogjáró átkelésre is be van rendezve, Magyarkanizsánál és Titelnél

pedig hajóhídákon bonyolitódik le. Komp- és dereglyeátjárók vannak a követ-

kez helységeknél : a Duna mentén : Bezdán (gzkomp), Monostorszeg, Palona,
Bácsújlak. Dunabökény, Palánka (gzkomp), öpalánka, Dunagálos (esak sze-

mélyek számára), jfutak, Ófutak, Újvidék (propeller) ; a Tisza mentén : Mar-
tonos. Magyarkanizsa, Mohol és Zsablya mellett.

A közlekedés második hathatós eszköze a tengelyen való utazás és szállítás

Ennek pedig a jó szárazföldi út a föltétele. Csakhogy ilyenekben a legújabb
illókig nem igen bvelkedett a Bácska. De ez nem is volt csoda, mert Bács-Bodrog
vármegye területe tele volt mocsarakkal. De 1712-tl kezdve Bács vármegye is

lépéseket tett az utak kijelölése és fönntartása iránt. III. Károly és Mária
Terézia alatt kezdtek egyes utakat fákkal beszegni. A telepítések korában, fleg
II. József idején, a kincstári mérnökök új utakat jelöltek ki a telepített községek
között. A vármegye legfontosabb és egyszersmind legjobb karban tartott útja

a péterváradi katonai út volt. a melyen hadakat szállítottak. Erre kiváló gondot
fordítottak, st mivel a vármegyének kellett szolgáltatni a katonai fuvart, a köz-

lekedés könnyítése czéljából ez út mentén új községeket is telepítettek, hogy a
lovakat mentül srbben lehessen felváltam.

Az 1825—27. évi országgylés az országban 13 kiépítend útvonalat jelölt

ki, közötte a budapest—ziinonyit is, a mely Bács-Bodrog vármegye területén

haladt volna át. Ez utat egyben vasútépítési czélokra is szánták. (1836 : XXV.
t.-cz.) De az 1848-as idk e terveket elsöpörték. Késbb azonban annál fokozot-

tabb mértékben fejldött a vármegye úthálózata. A bezdán—zombori klinkerút

már az ú. n. Bach-korszakban is állami út volt, de a kiegyezés után a törvény-

hatóság tulajdonába ment át.

Az 1890. évi I. t.-cz. életbeléptetése óta a közutak építése gyorsan halad
elre. A vármegyében fleg Schmausz Endre akkori alispán kezdeményezésére
történtek nagy és áldásos intézkedések e téren. A vármegye közúti hálózatának

a kiépítésére 12.000.000 koronát irányoztak el, mely összegnek a felét az állam
viseli, még pedig olyképen, hogy három miihót készpénzben utal ki, a másik
három millió fejében pedig beváltja a vármegye vasúti törzsrészvényeit, a melye-

ket a törvényhatóság a 650 km hosszúságban kiépített h. é. vasutak biztosítása

érdekében jegyzett. A beruházási hitel terhére 1904 óta történik az útépítés.

A helyiérdek vasutak elkészülésével azonban a vármegye úthálózata hatalmasan
megváltozott. Ugyanis, hogy a községek a vasúti és hajóállomásokat, nemkülön-
ben a hidakat és réveket könnyen megközelíthessék, a törvényhatóság — mint
legszükségesebbet — els sorban a vasúti és egyéb hozzájáró utak építését foga-

natosította 1897—98-ban. Az elirányzott utakból 1895-ig 232 km, 1908 végén
pedig már 466.936 km volt kiépítve.

Bács-Bodrog vármegye közúti alapja ez id szerint meghaladja az 1,100.000

koronát. A legutóbbi évben útadó czímén kivetettek 1,255.851 K 54 fillért, ebbl
befolyt 983.S50 K 42 fillér, a többit leírták, vagy hátralékként kezelik. Az 1909.

évre elirányzott kiadások kerekszámokban a következk : személyi kiadás

29.000 K, dologi kiadás 45.900 K. útfenntartás 510.630 K. A vármegye útjait

az átkelési szakaszokon részben koczkak-burkolat , máshol makadám, kavics

fedréteg borítja. Csak a zombor—bezdáni és tiszaistvánfalva—temerini sza-

kaszon és Titelen Tündéres felé van kongótégla- (klinker) burkolat ; az els 146,

a második 125 és a harmadik 31 km. hosszú. A vármegyének ma nincs egyetlen

állami útja sem. Azonban tervbe van véve. hogy legközelebb a bezdán—zombor

—

szenttamás—titeli és zombor—mihtics—szabadka—szegedi törvényhatósági köz-

utakat átveszi az állam.

A törvényhatósági közutak közül nevezetesebbek a következk: Zombor—Bezdán 21'460,

Zombor—Apatm 13-313, Baja—Mélykút 2S333, Csávoly—Katymár 20060, Z.mbor—Óbecse
85-331, Zombor—Palánka 58636, Bács—Zsablya—Titel. 109-865, Zsablya—zsablyai rév 12'886,

Kerény—Topolya—Zenta 66-800, Bácsalmás—Kossuthfalva 31-783, Pinczéd—Verbász 21100, Mili

tics—Gombos 13-190, Apatin—Gombos 19-525, Apatin—Sztapár 16725, Palánka—Újvidék 38-037,

Újvidék—Szeged 108-012, Kerény—Nemesmilitics 11919, Újvidék—Sajkásszentivan Is 420, Bács-

Pöldvár—Zsablya 19-868, Topolya—Bácsfeketehegy—Verbász 29-111, Kegöcze—Herczegazántó

16-S30, Baja—Bácsborsód 11023, Dunagálos—Petröcz—Ósóvé 20612, Baja—Bezdán 46613.

Bács—Bácsújlak 14965, Bács—Vajszka 10-660, Kula—Báeskeresztúr—Hódság 26220, Szabadka

—

Baja 9-600, Szabadka—Bajmok S km. hosszú. Van összesen 100 törvényhatósági közút, a melyeknek

teljes hossza 1,031-455 km. Ebbl már 466.936 km. ki van építve. A 100 törv.-hat. közútközül vasúti
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állomé I Ljóállomáahi (üti hídhoz 1 és csatornái rakodéparthoz
I l resztül itkelési szakaszok hossza 161 km. I kö:

\ t. h. közutak közül egyen bed sédnek \ ámot,
a réveknél.

i'
I ittak száma 4, hossza 128*840 kon V vármegye val innyi

' 830 642 km \ közutak tol; I ti í
aki pi tekinthetjük .

t>b van a vármi entai hid. Zentán 18 5-ben a Tiszán át

iii.i i építettek, s melj 1002 ben leszak dl \ után i régi hid helyétl ! izakra,

100 éli rónái ghaladó költséggel modern vashidat építettek
a mely a torontáli l ben 1908-ban nyílt mei ujabban tnv he van véve és i< tiTwk már
komol i án Titelnél, a i

1

I jvidéknél fognak közúti hidat

építeni \ I
' tbidalásál tervezik a Baj i

- i d in közötti Dunaszakaszon és az elé

munkálatok itl már annyira haladtak, bgj iti ke várja a megvalósulást.

\ vármegye közútainak az építéséi az államépítészeti hivatal vezeti,

a i n 1 1 \ egyben az utak karbantartása fülöd is felügyeletei gyakorol. Az állam-
s/.eti hi\ atallian a melynek élén Sztaiikovits Györgj tnszakí tanácsos,

fmérnök áll van 9 mérnök, 8 rajzoló, I hivataltiszl és egy írnok. A küls
személyzethez tartozik II útmester és 177 útkaparó. Utkaparóház van összesen
:*:i. ebbl - 1 egylakásos és !1 kétlakásos. Van azonkívül Zomborban egy nagy
közúti raktárépület, a hol az útfenntartáshoz szükséges eszközöket tartják,

[t van elhelyezve a 3 gzhenger és öt lóvontatásra berendezett másik henger.

A vármegye els vasútja az alföld—fiumei volt, a mely Szeged-Rókus
állomásról Szabadkán át egészen Zomborig vezetett. Hossza Szegedtl 101 km.
A vasútat lsd!) szeptember 11-én adták át a közforgalomnak. E vonalat azután
Zombortól kiépítették Gombosig. A zombor- gombosi szakasz, melynek hossza
111' km, L870 deczember 20-án nyílt meg. Gomboson gözkomp viszi át a mozdony
nélküli vonat ol a Dunán. A túlsó oldalon új gép vonja a partra a kocsisort, a
mely lOrdil és Dálja állomásokon át, Uorvál-Szlavonországon halad keresztül.

Ujabban tervbe van véve, hogy a kompközlekedési beszüntetik és Gombos

—

Erdd kü/.ütt vasúti hidat építenek a Dunán. A közigazgatási bejárás már meg
is történt és a munka biztosítása iráni intézkedéseket tettek. E vasút mellett

a vármegye területén a következ állomások vannak: Horgos-Királyhalom,
Ludaspuszta, Palicsfürd, Szabadka, Szabadka-külváros, Sebesics, Tavankút,
Kunbaja. Bajmok, Bácsér, Nemesmilitics, Kismilities, Zombor, Bácsszentiván,
S/.ond és Gombos. Szeged és Szabadka között naponta 12 személy- és egy vegyes-

vonat, Szabadka—Zombor között két gyors- és 8 személyvonat, Zombor

—

Gombos között pedig két gyors- és hat személyvonat közlekedik.
A budapest—szabadkai vasút Halasnál lép Bács-Bodrog vármegye területére. Hossza Buda-

pesttöl Szabadkáig 17"> km. Ez a vonal 1882 deczemberében nyílt meg. A vasúlat azután meghosz-
i ii ták Szabadkától Újvidékig (101 km.) és ez a rész a következ év nyarán, 1883 júliusában

nyílt meg. Az Újvidéken épített vasúti híd egész Péterváradig, st Belgrádig lehetvé tette e vonal
kiegészítését. E vasút mentén Bácskában a következ állomások vannak : Kisszállás, Tompa, Kelebia,

Szabadka, Sándor, SomssictiTtanya, Verusics, Csantavér, Zobnaticza, Kukurik, Topolya, Csengetyüs,
Kishegyes, Kishegyes-Báesfeketehegy, Újverbász, Kiskér, Ókér, Máriamajor, Kiszács, Piros ós

Újvidék. — E vonalon a keleti expresszvonat hetenként háromszor közlekedik mindkét irányban.

Budapest —Szabadka—Újvidék között naponta 4 gyors- ós 6 személyvonat és Szabadka—Kelebia
között 4 helyi vegyesvonat közlekedik.

A szabadka—bajai vasút 1885-ben épült és még az évben meg is nyilt. Hossza 59 km. E vasút
fképen a baja—bátaszéki vasúti hid elkészülésével emelkedik nagy jelentségre. A híd, melyet 1906-

ban kezdettek el építeni, már 1908 végén elkészült. A Duna áthidalásával e vasútvonalat elsrangúvá
emelik és így Bácskát, st a tiszántúli vármegyéket is közvetetlenül kötik össze nemcsak a Dunántúl-
lal és Fiumével, hanem az egész nyugattal. E vonal mentén a következ állomások feküsznek : Sza-

. Szabadkai mtrágyagyár, Horvát tanyák, Kelebiai tanyák, Szabadkai tanyák, Csikéria,

Bácsalmási vöröserd, Bácsalmási szlk, Bácsalmás, Almás, Bácsbokod-Bácsborsód, Bijai szlk
és Baja. Szabadka és Baja között ez id szerint még naponta csak 8 személyvonat közlekedik.

A szabadka—zenta—óbecsei h. é. vasút hossza 77 km. és 1889. november 14-én nyilt meg.
állomásai a következk : Szabadka, Bókova, Vörösegyháza, Orom, Völgyes, Karjad, Felshegy,

Zenta, Ada, Mohol, Péterróve és Óbecse. Szabadka—Zenta—Óbecse között naponta 4 személy és

2 vegyesvonat közlekedik.

A horgos—zentai h. é. vasút hossza 35 km. ; megnyílt 1889 november 14-én, tehát egyidben
az elbbi vonali 1. Áöorrrasai a következk : Horgos, Martonos, Magyarkanizsa, Adorján, Paphalom
és Zenta. Horgos és Zenta között naponta 2 személy- és 2 vegyesvonat közlekedik.

A baja—zombor—újvidéki h. é. vasút hossza 145 km. ; megnyílt 1895 szeptember 14-én.

E vonal mentén a következ állomások vannak : Baja, Baja-szállásváros, Vaskút, Gara, Regcze
rszállás, Körtés, Gádor, Magyarút, Nenadics, Zombor, Zombor-vásártér, Fernbaeh-szállás, Zsar-

kovácz, Sztapár, Szilberek, Militics, Hódság, Paripás, Parrag, Pelvay-szállás, Szépliget, Bulkeszi,

Petröcz—Dunagálos, Ófutak, Chotek-puszta ós Újvidék. Baja és Zombor között naponta 2 személy
ós 4 vegyes vonat, Zombor és Újvidék között naponta 4 személy- és 2 vegyesvonat közlekedik.

A kishegyes-bácsfeketehegy—palánkai h. é. vasút hossza 56 km. ; megnyílt 1896 november 4-én.

Vasúti állomásai a következk : Kishegyes-Bácsfektehegy, Flórapuszta, Kula, Bélapuszta, Torzsa,
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Drszentiván-Pinezéd, Szilbács. Szépliget. S/épli Wekerlefalva, Szlskert és Palánka,
Kishegyes-Bácsfeketehegy ós Palánka között napontj mai közlekedik.

Az újvitlik— titeli li. é. vasút hossza 50 km. ; n egnyilt 1899 július 2 án. Vonala menten a
következ állomások vannak : Újvidék, Zajló, Ve kapu Káty, riszakálmánfalva, Sajkáészentiván,
Tündéres-Dunagárdony, Sajkáslak és Titel. Újvidék és Titel között naponta 2 szén ély és 2 vej
vonat közlekedik.

Az elbbivel egyidejleg még egy összeköttetési nyert Újvidék az óbecít

vonal útján. Hossza 65 km. Megnyílt 1899 július 2-án Vasúté i k: Óbecse, B
Földvár, Csurog, Zsablya, Boldogasszonyfalva, Temerin, Tiszaistvánfalva, V: - ipu Za is I

01 se és Újvidék között naponta 4 személy- és - vegyesvonal közlekedik.
A kiskunhalas—regczei h. é. vasút hossza 71 km. Megnyílt 1903 október 31-ón. K vasút

Terézhalomnál lép a Bácska területére ; állomásai a vármegyében a következk : Terézhalom, Járn
halma. Mélykút, Rudics, Bácsalmás, Vadászlak. Madaré&zpuszta, Madaras, Sanaczpuszta, Katyroár
Ólegyen és Regöcze. Kiskunhalas.es Regöcze között na

|

. esvonat közlekedik.
A zombor—óbecsei h. é. vasút hossza 91 km. ; megnyílt 1906 di i zember 22-én. Vasútvonala

mentén a következ állomások feküsznek : Zombor. Bikárszállás, Serény, Újszivácz,
Ószivácz, Cservenka, Kula. Újverbász, Óverbász-megálló, Bácsszenttamás, Túrja, Bácsföldvári szál-

lások, Óbecsei szállások, Óbecse. Zombor és Óbecse között naponta 4 személy- és 2 vegyesvon^t
közlekedik.

A szabadka—gombos—palánkai h. é. vasút hossza 145 km. és 1908 deczember 24-én nyílt meg.
E vasútvonal két szakaszból áll, az egyik a szbabadka—cservenka—újgombosi, a másik az újgom-
bos—bácsordas—újpalánkai szakasz. A Szabadka—újgombosi vonal mentén a következ vasút-
állomások vannak : Szabadka, Szabadka-közkórház, Kisvörösegyháza, Vámtelek, Gyöi
Györgyéni tanyák, Paesér, Kossuthfalva. Angyalbandi, Középsószállás, Doboka, Lászlószi
i servenkai téglagyár, Cservenka, Vepröd, Szentfülöp, Hódság, Hódság-Kálvária, Bácsordas, Kis
Gombos és Újgombos. Az újgombos—újpalánkai vonal mentén a következ vasútállomások vannak :

Újgombos. Kisgombos, Bácsordas, Dernye, Tomory-puszta, Bács. Bácstóváros. Bnrócz és I j-

palánka. Szabadka és Újgombos állomások között naponta 4 személv- és 2 vegyesvonat, Újgombos
és Újpalánka állomások között pedig naponta 6 vegyesvonat közlekedik.

E vasútvonalak közül az els három állami, a többi részvénytársaságé,

de valamennyi az államvasutak kezelésében van. Késbb a helyi érdek vasutak,
a baja—zombor—újvidéki, hegyesfeketehegy—palánkai és a kiskunhalas

—

regczei h. é. vonalak és a legújabban megnyílt szabadka—gombos—palánkai
h. é. vonal kivételével, Bács-Bodrog vármegyei helyi érdek vasutak elnevezése

alatt egyesültek. Az állami vonalak forgalmi adatait nélkülözzük, ellenben a
helyi érdek vasutak legutóbbi évi forgalmi adatai a következk :

A baja—zombor—újvidéki h. é. vonalon szállítottak 6S9.OÜ0 személyt és 116. 100 tonna teher-

árút. Személyszállítás után befolyt 421.300, teherárúk után 402.800. összesen 824. 100K A Bács-
Bodrog vármegyei h. é. vasutakon szállítottak 1,023.000 személyt és 115.9011 tonna teherárút.
Személyszállítás után befolyt 728.900, teherárúk után 545.300. összesen 1.274.20(1 K. A kiskunhalas
—regczei h. é. vonalon szállítottak 191.400 személyt és 54.400 tonna teherárút. Személyszállítás

után befolyt 144.900, teherárúk után 146.400, összesen 201.300 K. A hegyesfeketehegy—palánkai
h. é. vonalon szállítottak 178. 90<l személyt és 40.000 tonna teherárút. Személyszállítás után befolyt

111.500, teherárúk után 113.800, összesen 225.300 K. A szabadka—gombos—palánkai h. é. \

adatai, az üzemid rövidsége miatt, ezúttal még nem jöhettek számításba. Tehát a vármegye terü-

letén lev helyi érdek vasutak szállítottak összesen 2,082.900 személyt és 326.400 tomia teherárút.

A személyszállítás után befolyt 1,376.600, a teherárúk után 1.208. 300, összesen 2.584.900 K. Ez ada-
tok alapján az évi átlagos bevétel km. -ként 3288 korona.

Hogy Bács-Bodrog vármegye törvényhatósága meiuiyire szívén viseli

a vasúti közlekedés fejlesztését, mi sem bizonyítja jobban, minthogy kiterjedt

vasúthálózata mellett, még egyre újabb vasútépítési tervek megvalósításán
fáradozik. így újabban a baja—bezdán—zombori és zombor—apatin—szondi

vonal kiépítésének az eszméje merült fel, melyre a kereskedelmi kormány már
megadta az építési engedélyt és a szükséges elmunkálatok serényen folynak.

A vármegye közönsége a két helyi érdek vasút támogatásaképen 550.000 korona
érték törzsrészvény jegyzését szavazta meg. E két vonal kiépülésével már úgy-
szólván valamennyi dunamenti község össze lesz kötve egymással, nemkülönben
a vármegye székhelyével.

Közúti vasút csak egy van a vármegyében és ez a Szabadkai villamos vasút.

a mely a város belterületén és Szabadka—Paücs fürd között bonyolítja le a
személyi forgalmat. Megnyílt 1897-ben, vonal hossza 115 km. A legutóbbi évben
szállított 582.598 személyt és a bevétel 111'. 442 korona volt. Ebbl kilométeren-

kent 9777 korona esik. tehát tíz százalékkal több, mint az elz évben.

A postaintézménynek már a XVII. században találjuk nyomát a várme- Posta, távíró,

gyében. így Labsatza, ma Lapsova-pusztán (Doroszló körül) már 1697 j úl í 1 1

~

20-án postaházat talált Savoyái Eúgén berezeg, mikor seregével Zomboi
Vepröd irányába vonult. Másnap, július 21-én pedig a kovacsoveczi postaháznál

pihent meg. a mely Karavukova (ma Bácsordas) falu körül volt. Ugyancsak ez

idben postaház volt Kerekity pusztán is. a mely Palánka község határában

Magyarország Vármegyéi és Vámfiai: Bács-B drog vármegye. U. 2»i
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feküdi Cothmanii 1763-ban említi a kerekúti postaházat, a melyei azután
Gajdobráhi aatoltak, Ma mái a vármegye minden községének
\;m postája

1 B53 Imii n\ ilt meg B Bácskán ál Péterváiadio vezetett távíró A távírói

[gg7 ben egyesítették a poBtával. Az egyeaítes idején már s/a mos tái Lróhivatala

vult I' - Bodrog vármegyének.

\ vármegyében az éké bávbooBéj L892 ben 1 1 \ ilt meg. 1893 ban mar mind
a négj törvónyhatÓBági városnak voll telefonja 1894-ben voll Baján '.u\ el-
fizet, használt sodrony 21.292 m és 25.756 beszélgetés; Szabadkán: 86 el-
fizet, használt Bodronj 89.362 m és 85.714 beszélgetés ; Újvidéken : T.'t elfizet,
hasznáH sodrony 92.849 m és 15.964 beszélgetés; Zomborban : 56 elfizet,
használt sodronj 36.538 m és 30.116 beszélgetés. Ezeken az állomásokon kívül

nem voll több a vármegyében jó idig. l!M>o-l>an kapott telefont Óbeese. Az
újabb idben állították fel a vármegye töbh helységében az ú. n. közigazgatási

telefont.

\ bajai posta volt \ - l - « 1
.

i
.ni j:i

. A luxnulos ívmlolo-

teket ide küldözték, mint a varmegye székhelyére és innen kézbesítették ós terjesztették tovább.
1697 július 20-án gr..t I'.. i K n-.ily postamestorró Knezevics György itteni bírót nevezte ki, a ki mái

i is teljesíteti postai szolgálatokat a hadsoreg részem. Salála után visszaszállt a julajdonjog
a Paar csilládra és késbb a kincstári.* I

7
'.
m i hon a posta Ivanovits Péter birtokában van, a ki óllí-

tólag 24.000 arany forintot fizetett érte a kincstárnak. Herczeg Grassalkovich Antal, a város akkori
földesura két szesszió (76 k. hold) szántóföldet hasított ki birtokából a postának és ez ma is a posl ".

illetleg az államé. Ivanovits lsls-han házat építtetett a Bárány-szálló mellett ós ott helyezte el a
. a moly 1 s7 l-ig az Ivanovits családé volt. 1848 eltt a bajai posta az eszéki fóhivatal ellon-

rzése alá int .>u. E/, idben itt egy postakiadó mködött, az 1850-os években pedig már három
kiadó segédkezett a postamesternek. Levélhordó is három volt. Naponta lovas-posta jött Szabadká-
ról ós ment innen Zomborba. A postai gyorskocsi-járat Baját hotenként egyszer érintette. Az
1873-ban rendszeresített kariol postakocsi-járat naponta közlekedett Szabadka és Zombor felé.

]s71 ti lss;-ia Sohuhmacher volt a postamester és mint ilyen, az utolsó. A távíró, a kincstár

kezelésében, 1858-ban nyilt meg. Fnök és kozelö egy személyben egy Roscnkranz nev német
volt, a ki egy szót sem tudott magyarul. A táviratkézbesítés határa délre Baracska ós Dávod, éjszakra

Hajós volt. 1869 ben •'! Morse-góp ós a fnökön kívül két tisztvisel mködött. A posta és távíró

dld István volt a fnök, a ki 1902-ben elhalt ós Marczell Andor, a mai hivatal-

fnök követte állásában. Az egyesítéskor volt itt 7 tisztvisel, 8 altiszt és szolga. Ma pedig van 16

rendszeresített tisztvisel (harmada n), 23 altiszt ós szolga és 3 hírlapkézbesít. A telefon 1892-ben
nyilt. meg 30 elfizetvel, ma 109 elfizetje van. A postacsomag és utalvány házhoz való kézbesítése

1901-ben indult meg 3 kocsival. Az 1908. óv forgalmi adatai a következk : Ajánlott küldomény :

érkezett 48.474, elment 40.467 db. Csomag- ós pénzküldemény : érkezett 54.487, elment 49.007 db.

Utalvány befizetés : 47.535 db. 2,622.958 K, kifizetés: 58.769 db. 3,325.703 K értékben. Postataka-

rék és csekkforgalom: befizetés 25791 db. 6,912.061 K, kifizetés: 4113 db. 1,622.117 K értékben.

Távirat érkezett 23.525, elment 22.901 db.

Szabadkán az 1840-63 években már volt posta, azonban a rendszeres postahivatalt 1846

május 1-én állították föl. 1870-ig magánkezelésben volt és addig a postamester mellett egy kezel
és egy levélhordó mködött. A távíró 1870 körül nyilt meg. 1885 január lén lépett életbe a posta-

takarékpénztár. 1887 augusztus 1-én történt a posta- ós távíró egyesítése. A távbeszél 1892 július

15-én indult meg. 1904 november 1 óta a csomagposta-kézbesítós a pályaudvari postahivatalról

5 kocsival történik. A Szabadkai postához, a melynek mostani vezetje Sebestyén Zoltán felügyel,

8 puszta tartozik. A Szabadka 1. és 2. számú hivatalokon kívül van egy postamesterség, egy gyjt-
hely és egy ügynökség. A személyzet áll 38 tisztbl, 37 altisztbl, szolgából és kézbesítbl. A posta

az újonnan épült emeletes kincstári épületben van elhelyezve. — A távbeszél, bár csak 513 el-
fizetje van, 1000 állomásra van berendezve. A helyi forgalmat 5, az interurbán-forgalmat külön

teremben 2 kapcsoló szekrényen bonyolítja le ugyanannyi kezeln. Az 1908. évi forgalom adatai a

következk : Pénzes levél : elment 3899, jött 2435. Ajánlott levél : elment 116.844, jött 113.331.

Csomag : elment 49.014, jött 19.267. Utánvóteles küldemény : érkezett 9043 db. 190.4019 K érték-

ben ; ebbl kiváltottak 8406 dbot 166.678-10 K értékben. Utalvány: elment belföldi 49.142 db.

3,768.902-06 K értékben, külföldi 8921 db. 805.429-74 K értékben ; érkezett összesen 39.447 db.

2,632.48569 K értékben. Távirati utalvány : jött 1117, elment 1334. Távírat : elment 35.713, érke-

zett 51.525, átmeneti volt 23.014 db. Távbeszélgetés volt : Ausztriába 461, Németországba 42, bel-

földi 11.170, trvényhatósági 176, összesen 11.849. Városi beszélgetés volt 1,557.998.

Újvidéken a postai szolgálatot 1853-ig a péterváradi postahivatal teljesítette. A kézbesít

naponta egyszer átjött és a küldeményeket kiosztotta czímzetteknek, míg a város két levélszekré-

nyének tartalmát kiürítve, átvitte Péterváradra, a honnan azt továbbították. Ellenben a csomagokat

és ajánlott küldeményeket át kellett vinni föladás végett. 1853 október 1-én nyilt meg az els posta,

melynek Alexics Ferencz volt a postamestere. A posta 1872 január 1-én került a kincstár tulajdo-

nába. A távíró 1860-ban keletkezett ós az egyesítés után egy évre, 1888 május 1-én közös hivatali

helyiségbe költözött. A telefon 1892 november 24-én nyilt meg. A posta, távíró és távbeszél 1900

május 1 óta a tágas kincstári épületben lakik. A kocsiposta és utalvány-kézbesítés 1897 márczius

1 óta nógy és 1907 október 1 óta öt kocsival történik. Az Újvidék 1. postahivatalon kívül, mely-

nek Tibor Mihály p. ós t. felügyel a fnöke, van még egy hivatal (Újvidék 2), a mely csak postai

küldemények ós távíratok fölvételére szolgál. A több mint 3000 tanyai és szállási lakos postaforgal-

mát a Vaskapu pályaudvaron 1904-ben fölállított postahivatal bonyolítja le, a honnan egy lovas

faluzó levélhordó kézbesíti a leveleket ós kisebb érték csomagokat és utalványokat ; egyúttal
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ilyen küldeményeket ia fölvesz. Az újvidéki posta- és távíró-hivatalban 37 tiszt, 40 altiszt és szolga
mködik. A távbeszélben 3 kapcsoló szekrény van használatban, mindenik 100— 100 elfizet
bekapcsolására berendezve. Az 1908. évben az Újvidék 1. és 2. sz. hivatal forgalmi adatai együtt a
következ voltak: Közönséges levél: elment 2,031.952, jött 2,343.848. Ajánlott levél: elment
101.955, jött 99.396. Csomag : elment 78.803, jött 90.597. Ut il\an\ : .•lment 80.570 db. 5,400.091 K,
jött 139.872 db. 7,616, 240 K értékben. Takarók-ós csekkforgalom:' befizetés 42.669 db. 10,087.646 K.
kifizetés 4855 db. 2,455.428 K értékben. Távirat : elment 59.063, érkezett 59.863, átmen 108.353.
Távbeszélgetés: a helyi forgalomban 948.182, a távolsági forgalomban 9240. A jövedéki bevétel
396.580 K volt.

A zombori posta szintén még a XVIII. század éljérl való. 1799-ben az itteni cs. ós kir.

postamesteri hivatalt Wolff Bertalan zombori választó-polgár vette meg özv. Kunerle Katalintól
3000 pengöforintért. A vételt Paar herczeg is megersítette. Postaindítás és érkezés 1850-ig
naponta csak egy volt, vagy Nemesmilitics, vagy Gádor, vagy Bezdán felé. Apatinban, Hódságon
és másutt gyjthelyek voltak, melyek gyalogpostással vitették el postájukat Zomborból. A szolgá-
latot egy kiadóval, két levélhordóval ós szolgával a postamester végezte, a kinek 250 írt volt az évi
fizetése, azonkívül vevénykárpótlás és egyéb kisebb járulók. 1850-ben kezddött a szegényes fizetés

emelése. Ekkor hozták be a kocsipostai küldemények fölvételét és szállítását. Zombor és Szeged
között hetenként négyszer gyorskocsijárat közlekedett egy utassal. A forgalmat 1850-tl 62-ig a
postamesteren kívül 2 kiadó, 3 levélhordó és egy szolga bonyolította le. 1869-ig naponta két indítás
és érkezés volt Szeged felé és fell. A kariol-szállítás hetenként négyszer közlekedett a zombor

—

újvidéki szakaszon. 1869 szeptember 13 óta a gyorskocsi (utas-szállítással) Zombor—Apatin és vissza

naponta, Zombor—Baja és vissza hetenként háromszor, Zombor—Bezdán és vissza naponta közle-

kedett. 1879-ben elvették a Wolff családtól a postát és az év október 15-én kincstárivá lett. A táv-
író 1859-ben keletkezett. Személyzete volt a fnök, egy tiszt, egy vonalr és egy kézbesít. Az egye-
sítéskor (1887) már 2 tiszt, 2 vonalr és 2 kézbesít volt. A távbeszél 1893-ban nyilt meg. A zom-
borijpostán ez id szerint Kraicz Lajos p. t. felügyel vezetése alatt, 25 tisztvisel és 33 altiszt ós

szolga mködik. A forgalmi adatok a következk : Levélpostai küldemény : elment 1,238.432, jött

1,146.808. Ebbl ajánlott levél : elment 73.419, jött 83.654. Csomagposta : elment 44.034, jött 65.951.

Utalvány : elment 60.544 db. 4,490.087 K, jött 64.116 db. 4,810.041 K értékben. Postatakarék- ós

csekkforgalom : befizetés 28,322 db. 5,447.722 K, kifizetés 3313 db. 1,906.740 K értékben. Távirat :

elment 32.398, jött 35.164, átmen 36.9S2. Távbeszélgetés : a távolsági forgalomban 4084, helyi for-

galomban 112.242. A jövedéki bevétel 196.549 K volt.

Bács-Bodrog vármegyében a következ kincstári posta-, távíró és távbeszélö-kivatalok
vannak: Ada, Apatin, Baja, Kula, Óbecse, Palánka, Szabadka 1. és 2., Újverbász, Újvidék, Zenta,

Zombor ; összesen 12. A nem kincstári hivatalok a következk :

Posta-, távíró- és távbeszáfó-hivatalok : Bácsalmás, Hódság, Palicsfürd, Szabadka 3, Titel,

Topolya, Újvidék 2, Zsablya ; összesen 8.

Posta- és táviró-hivatalok : Bács, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsfeketehegy, Bácsföldvár, Bács-
keresztúlrTíacsordásnBacsszentiván, Bácstóváros, Bácsújlak, Bajmok, Bezdán, Borócz, Csantavér 1,

Cservenka, Csonoplya, Csurog, Dunacséb, Dunagálos, Felskabol, Gombos 1, Jánoshalma, Katymár,
Kishegyes, Kisszállás, Kossuthfalva, Kölnény, Kuczora, Madaras, Magyaxkanizsa , Mélykút, Mili-

tics, Mohol, Mozsor, Nemesmilitics, Ó- és Újszivácz, Ófutak, Ókér, rszállás, Pacsér, Paripás, Péter-

réve, Petröcz, Pinczéd, Sajkásgyörgye, Szeghegy, Szentfülöp, Szenttamás, Szépliget, Szilberek,

Szond, Temerin, Torzsa, Újsóvé, Úrszentiván, Vepröd ; összesen 56.

Posta-hivatalok : Adorján p. u., Bácsalmási szlk p. u., Bácsgyulafalva, Bácskertes, Bács-
újfalu, Bajza7~Bafmonostor, Béreg, Boldogasszonyfalva, Bulkeszi, Csantavér 2, Csatalja, Csávoly,

Csikória p. u., Dávod, Dernye, Doroszló, Dunabökény, Felsszentiván, Gádor, Gara, Gombos 2,

Hegyesfeketehegy p. u., Herczegszántó, Karjad p. u., Káty, Kelebia p. u., Kerény, Kiskér, Kiszács,

Kunbaja, Külld, Liliomos, Martonos, Monostorszeg, Nádalja, Nagybaracska, Orom p. u., Palona,

Parrag, Piros, Regöcze, Sajkáslak, Sajkásszentiván, Szilbács, Sztapár, Tataháza, Tiszaistvánfalva.

Tiszakálmánfalva, Túrja, Tündéres-Dunagárdony p. u., Vajszka, Vaskapu p. u., Vaskút ; összesen

54 postahivatal.

A vármegyében lev posta-, távíró- és távbeszél-hivatalok forgalmi adatai— a törv.-hatósági

városok kivételével — a következk : Érkezett bérmentes ós bórmentetlen levél és zárt levelezlap :

4,867.772 ; levelezlap 2,694.744 ; nyomtatvány és árúminta : 2,562.352 ;
portómentes egyszer és

ajánlott levél : 1,099.332. Ajánlott díjköteles" levél : érkezett 374.608, elment 355.732. Csomag :

érkezett 530.920, elment 201.344. Díjköteles pénzeslevél : érkezett 42.280, elment 46.592. Portó-

mentes pénzeslevól és csomag : érkezett 26.520. Utánvéttel érkezett 34.112 levél, 138.684 csomag.

Postai megbízás 6945 drb. Utalvány : kifizetés 338.333 drb. 32,536.656 K, befizetés 633.582 drb.

34,489.319 K értékben. Takarék és csekkforgalom : befizetés 44,577.479 K, kifizetés 10,359.552 K.

Távírat elment : 189.822, érkezett 233.804drb. Távbeszélgetések száma (180 állomáson) 208.184.

Források : Iványi István :v|Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára. —
Matlekovits Sándor dr. : A kereskedelem története. — A szegedi kereskedelmi és iparkamara év-

könyvei. — Acsády Ignácz : Magyarország népessége a pragmatica sanctio korában. — IUesy János

dr. : Vásárszabadalmak jegyzéke. — Dudás Gyula : Bács-Bodrog vármegye egyetemes monográ-
fiája. — Vargha Gyula dr. : Magyarország pénzintézetei. Visszapillantás hitelviszonyaink fejldé-

sére.—Kormos Alfréd: Pénzügyi Compas. — A magyar kereskedelmi és iparkamarák keletkezésének,

fejldésének és mködésének a története. (Szerkesztette a budapesti kereskedelmi és iparkamara.)—
Magyar statisztikai közlemények 1900. — Iparfelügyelök tevékenysége 1907-ben. (Kiadta a keres-

kedelmi minisztérium.) — A magyar posta, távíró ós távbeszél statisztikája. — Kulinyi Zsigmond :

Szeged újkora. —'Szerznek a helyszínén gyjtött adatai.
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les Bodrog vármegye földrajzi fekvése magyarázatai adja annak, hogy
kulturális tekintetben miért kezd sokkal késbben és sokkal kisebb

mértékben szerepemi, mini az ország azon megyéi, a melyek közelebb

fekszenek a középpont hoz.

\ batáron fekv vármegyék sorsa mostohább, mint azoké, a melyek
az ország szivéhez közeiebi) állanak. De még e tekintetben is sokkal mostohább
a Bácska 3orsa, mini más határmegyéé, mert mÍLr nyugatra, Ausztriával szemben
és délnek a török és szláv szomszéd felé nyitva áll az ország határa, az Ausztriád al

határos vidékek, ha szenvedtek ík a középkorban a szomszédok ellenséges betöré-

sétl, de nyertek is késbb a nyugati mveltség terjedésével, épen arról az

oldalról kárpól lásl

.

Bács-Bodrog \ ármegye azonban egész a legújabb idkig oly barezok hullámai-

nak a szintere volt, a melyek után, ha el is vonult az áradat, nem maradt termé-
kenyít iszap. Az ország középpontjától, szívétl pedig minden tekintetben távol

feküdt e vármegye, különösen akkor, a mikor az ország középpontja nem is Buda-
pest volt, hanem, a hogy a harczok vándorlásai a kultúrát maguk eltt zték :

Pozsony. Kassa, Kolozsvár stb.

A mÍLr azonban más vármegyének kedveztlen földrajzi fekvéséi népességének
egysége ellensúlyozhatta, itt a soknyelv, több nemzetiség, fajú és vallású népes-

ség .1 legnagyobb mértékben kerékkötje volt a, fejldésnek.

Eogyan került volna ki magyar irodalom, magyar mvészet, magyar tudo-

mány abból a vármegyébl, a melynek a lakossága legnagyobb részében szerb,

dalmát és német eredet '.'

A vármegye lakosságának eredete és mai összeállítása olyan, hogy a kulturális

téren elért eredményeket a legnagyobb mértékben meglepknek lehet nevezni.

Mint mindenütt, úgy Bács-Bodrog vármegyében is a városoknak kell a szélien i

fejldés terén elljárniok. Városaink pedig hivatalnok- és keresked-városok,

a hol még a, fejldésnek az a lényeges felién le is hiányzik, hogy az értelmes elem
állandó maradjon. De épen ez a sokat változó része a lakosságnak tette jóvá azt,

a mit a magyarság csekély száma eredetileg nem tudott nyújtani. A sok áthelye-

zett és beköltözött idegen elem a maga szellemi kincseivel segített gazdagítani

a vármegyét és az alant következ betsoros felsorolásában a megye szellemi

munkásainak, ott fogjuk találni nagyon sok jelesünknek a nevét, a ki bár nem
született a vármegyében, de itt szerepelvén és mködvén, a vármegye fejldésé-

nek részese volt.

A míg más vármegyében a lelki szükségletek közössége hamar tömörítette

egy táborba egy-egy vidék lakosságát, addig Bács-Bodrog vármegyében épen a

politikai, társadalmi és felekezeti ellentétek minden egyes városban súlyos aka-

dályai voltak annak, hogy itt akár az els könyv, akár az els újság kiadható

legyen, nyomda alakuljon, vagy színház épüljön. A történeti kutatás a Bács-

megyére vonatkozó els nyomokra is idegenben talál.

1735-ben írta Bél Mátyás a ..Xotitia Comitatum Bach-Bodrogh" ezím
munkát a vármegye jóváhagyásával, de ez a munka nem jelent meg nyomtatásban.

1764-ben hoz a Pressburger Zeitung közleményt Zombor város uj telepí-

tésérl.
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1769-ben keletkezett az els nyomda a vármegye területén, Újvidéken.
Ebben els sorban szerb és nemei mvek jelentek meg. Dea mily természe-

tes szükséglete a haladásnak a nyomda, úgy eredményezi a meglév nyomda a
sajtó fellendülését és a következkben ismertetend hirlapstatisztika, a mely
közel száz lapnak Újvidéken való megalapításai sorolja fel, fényes bizonyíl

annak, bogy milyen arányban áll a szellemi fejldés a nyomda-iparral. Az a nagy
melylyel Újvidék megelzte Bács-Bodrog \ ármegye I öbbi városát a nyomda-
ás terén, biztosította neki a sajtó terén A kövei kez nyom-

dát 1844-ben alapították Szabadkán, 1853-ban Baján és 1865-ben Zomborban.
A helyi nyomdák alapítása eltt természetesen csak idegenben találunk

e vármegyére vonatkozó irodalmi kísérleteket. így 1872-ben a Magyar Hírmondó-
ban egy magyar nyelv közleményt, a mely Újvidék városát írja le. 1791-ben
a magyarországi szerbek története jelenik meg Új vidéken, német nyelven, ismeret-

érztl és 1795-ben Büky nev orvostól „hivatalbeli oktatás a pestis alkal-

matosságával".

1790-ben gróf Kollonich László kalocsai érsek folyamodása a bácsi örökös
fispánságért röpirat alakjában jelent meg Budán. Ugyancsak Bácsmegyére
vonatkozik Katona István kalocsai kanonok munkája, a kalocsa-bácsi egyház-
megye történetérl, a mely 1800-ban jelent meg. 1805-ben Vedres mérnök Szege-
den adott, ki egy munkát, a mely az akkor épül Ferencz-csatornáról szólt és

Ugyancsak Szegeden 1816-ban jelent meg Ugróczy Ferencz munkája a zentai üt k-
zetrl. 1822-ben Eimann János újsziváczi jegyz els munkája jelent meg Új-
vidéken, a melylyel már a bácsmegyei írók mködésének a sorozata megkezddik.

A nyomdák megalapításával a hírlapok is megindultak.
Az els megyei magyar lap Baján látott napvilágot „Aldunai lapok" czína Hírlapot.

alatt, a melyet Szarvas Gábor, a híres nyelvtudós szerkesztett és késbb „Bajai
Hírnök" czímen folytatott. 1860-ban ,. Bajai Közlöny" czím alatt Klamarik János,
a késbbi kultuszministeri tanácsos, nagy tanügyi tekintély, szerkesztett lapot.

1866-ban „Alvidéki Lápok" czímen indult lap és a „Bácskai Híradó": mind a
kett csak rövid ideig. 1867-ben indult meg a „Magyar Postaközlöny", a mely
1869-ben sznt meg. 1872-ben a „Bács-Bodrogh", mely szintén rövidélet volt.

1874-ben ..Baja" czím alatt tekintélyesebb lap indult meg, alapította Dömö-
tör Zuard, ki élénk szellemmel, változatos tartalommal szerkesztette azt.

A lap késbbi szerkeszti következ sorrendben váltakoztak : Erdélyi Gyula,
Cserba Ferencz, Barcs Samu dr. és Margalits Ede dr.

1878-ban keletkezett a „ Bajai Közlöny", a mely még ma is fennáll ; huszon-
hét évig szerkesztette Erdélyi Gyula, most Boróczy Kálmán dr. ügyvéd szerkeszti.

1882-ben indult a ,, Bajai Figyel" Olay Lajos késbbi országgylési képvisel
szerkesztésében, 1884-ben a ,,Nevén", 1885-ben a „Baja és Vidéke", a melyet
Inczédy László szerkesztett. 1886-ban a „Bajai Híradó", a melynek szerkesztje
Drescher Rezs ügyvéd volt. 1897-ben indult a Bajai Hírlap, a mely 1904 óta

politikai (szabadelvpárti) lap, szerkeszti Lemberger Ármin dr., a bács-bodrog-

megyei irodalmi társaság alelnöke, Arany Toldijának németre fordítója.

1900-ban alapította Szirmai Vidor dr. a „Bajai Független Újságot", a
melyet most Valentin Emil dr. szerkeszt (a függetlenségi párt lapja.) Baján az

összes magyar lapokat megelzleg Medersitzki Ignácz nyomdatulajdonos
1857-ben „Bajaer Handels- und Geiverbe-Zeitung" czímen német lapot adott ki,

a melynek Trics-Tracs czíminel élczlap-melléklete is volt, de két év múlva
megsznt.

Újvidéken, mint fentebb említettük, a szerb sajtó a legrégibb és ez okból

a legkifejlettebb is. Az eLs magyar lap itt csak 1875-ben indult meg. Ez az

„Újvidék"; elbb Franki István, utóbb Zanbauer Ágoston szerkesztette. A mikor
1908-ban Zanbauer átvette a „Határr" szerkesztését, megsznt. 1891-ben kelet-

kezett az „Újvidéki Hirlap". Alapította Nemes Sándor dr. újvidéki ügyvéd.

A függetlenségi párt lapja volt. Megsznt 1905-ben, a szerkeszt halálával, a

mikor gróf Teleki Arvéd a „Határrt" alapította, a mely most is a függetlenségi

párt lapjaként jelenik meg. Szerkesztik Pap Sándor és Zanbauer Ágost. A ..Ha-

tárr", gróf Teleki Arvéd íapvezérlete alatt. Mayer József alapította és szerkesz-

tette 1905-tl 1907-ig, 1908-ban pedig felels szerkeszt Lusztig Xándor dr., szer-

keszt Zanbauer Ágoston, 1909-ben felels szerkeszt Pap Sándor és szerkeszt-

kiadóhiv. igazgató Zanbauer Ágoston. Az Újvidéki Közlöny, társadalmi lap, meg-
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:k 1907 óta, politikai színezel aélkül. A „Törvényház", kizárólag jogi hírek

cs hirdetmények számára kiadott helyi lap, alapította Medveczky Imre <lr.

L008-ban, szerkeszti Mayer Oszkár <lr.

déknek Legrégibb nemei lapja a „Neusatzei Knisblatt". Alapította

FucJu 1857 i" ii isni ben Neusatzer Loealblatt ozímel vett fel és politikai

lappá változott á1 Fuchs [gnáoz szerkesztésében. isttIm-u megsznt. lS77-l>cn

indáit meg a .. Bács-Bodroger Presse". Szerkesztje Fuchs Emil. A lap ma is ]
>< >1 i t

i

-

kai lapként jelenik meg. A „Neusatzer Zeitung"-oi alapította Keller István.

1887-ben Obermüüer Ferenoz Tette át a lap szerkesztését s azon évi novemberig
szerkesztette, midn a lap megsznt.

Szabadkán 1*17 ben jelent meg a/, els Szabadkai Xaptár. 1848 ban politikai

röpívek jelentek meg ..Honunk állapota'
1

e/.íin alatt Szép Eerencztl. 1871-ben
indult meg a ,,

Bácska \ Rádiós és Hoós szerkesztésében, utána a ..Bácskai Hirlap"
Farkas Auial szerkesztésében, a „Szabadság" Szálai/ László Antal szerkesztésében,

ibadka" L873-tól 1875-ig és újra 1885-t»>l 1 886-ig. 1871— 1875-ig a „Bácskai
Híradó". 1872-ben a „Havi Krónika", L876-bana „Szabadkai Közlöny", 1877 ben
a „Szabadka és Vitlt'k<", issl 1>, u a „Bácskai Ellenr", szerkesztette Slotzek

Károly, 1886-ban a „Szabadkai Hírlap", szerkesztették Sziklay Soma, késbb
Buchwald Lázár, Siebenburger Károly és Lévay Simon A „Tanügyi Lapok"-a\ szer-

kesztette 1885— 1886-ig Torres Gusztáv. A „Bácskai Gazdasági Közlöny"-i szer-

kesztette 1879—80-ig Kticz Vilmos. A „Jogélet", szerkesztették Pillér Artúr,

Révész Ern, Szilasi Fülöp, Taitszig Izsó. A „Függetlenség", szerkesztették M iikits

Simon országgylési képvisel és Fisc/or .Iákó. A .. liácsun <///< i Xapló", szerkesz-

tette Csillag Károly. A „Bácsország", szépirodalmi lap, szerkesztette Csillag

Karoly. „Rakéta", élezlap, szerkesztette Lipschitz Sándor. .Mindezek a lapok meg-
szntek.

Jelenleg Szabadkán öt napilap jelenik meg : A Bácskai Hírlap, szerkesztette

elbb Csillag Károly, utóbb Braun Henrik, most Havas Emil.— Szabadkai Újság,

szerkeszti Pusztay Béla. — Bácskai Napló, szerkeszti Veréb Gyula. — Bácsmegyei
Napló, szerkeszti Fenyves Ferencz. — Délmagyarország, szerkesztik : Baloghy
Ern dr. orsz. képvisel és Braun Henrik. — Hetilapok : „Közgazdaság", szer

keszti Mahrer Sándor. „Hétfi Újság", (a harmineznégy évvel ezeltt megindult

Szabadkai Közlöny folytatása) szerkeszti Szabados Sándor.

Zomborban rövid ideig állt fönn az 1 865-ben megindult, ,/par'' czím szaklap.

1878 július 7-én indult meg a „Bácska", Radics György fgimnáziumi igazgató

szerkesztésében, a melyet tle Molnár István dr. tanár vett át, utána Baloghy
Ern dr. lett a szerkesztje, míg 1905 óta Bittermann Sándor szerkesztésében jele-

nik meg. — 1882-ben alapította a megyei ellenzék a Zombor és Vidékét, Molnár
Gyula szerkesztésében, a melyet késbb Alföldy Árpád dr., Donoszlovits Vilmos dr..

Szilágyi Lajos dr., Csillag Károly, Jankovich Lajos, Kemény János és Oblát Károly
szerkesztettek, illetleg szerkesztenek. A lap, Molnár Gyula szerkesztésének

utolsó éveibfn, a „Bácskai Karczos"-czímen vasárnaponként élczlap-mellók-

letet is hozott, különösen a szerkeszt kaczagtató humorával. Ez a melléklet

a bácskai nevezetesebb férfiak arczképeit és életrajzait is hozta. — 1893

—

1897-ig a „Zombori Hirlap" czímü függetlenségi párti lapot szerkesztette

Patay Sándor dr. — 1903— 1905-ig jelent meg Donoszlovits Vilmos dr. politikai

lapja, az „Uj Bácska". — 1905 óta jelenik meg a ^Bácsmegyei Függetlenség"
Jovánovits József dr. szerkesztésében ; a függetlenségi párt lv. lapja. — 1904
október 1-tl 1906 január l-ig Zomborban, azóta Budapesten jelenik meg Pataj
Sándor dr. politikai és társadalmi havi szemléje, az „Igazság". — 1909 áprilisban

indult meg az irodalmi társaság hivatalos lapja, az „Irodalmi Értesít". Szerkesz-
tik Pataj Sándor és Prokópy Imre. — Hild Jakab szerkesztésében jelent meg
Zomborban a „Zomborer Zeitung" ez. német lap rövid ideig, míg Oblát Károly
német lapja, a „Bácskaer Volksblatt", húsz évi fennállás után sznt meg. —
„Bácskaer Boté" czím alatt 1908 végén indult meg Inhoff József szerkesztésé-

ben a gazdasági egylet német hetilapja.

Zentán 1875—80-ig jelent meg a Zentai Figyel, 1881—82. Az „Alsó Tisza-

vidék". 1882. A „Zenta" és a „Zentai Hiradó" 1883—1892-ig a „Zentai Ellenr".
1886. „Zentai Hirlap". 1884-ben indult meg a „Zentai Közlöny" . Szerkeszti Fekete

Sándor. 1900. „összetartás", szerkeszti EllingerJen dr. (ellenzéki függetlenség lap).

1904. „Zentai Függetlenség" , szerk. LovászyAndor dr. (kormánypárti függetlenségi.)
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becsén az ..óbecse és Vidéke", Galambos Pál dr. lapja, tizennyolcazdik év-
folyamában jelenik meg ; legújabban az „óbecse" ez. lapot szerkeszti Feszi György.
Idközi lapok, a melyek megszntek, voltak az „óbecsei Hirlap", az „öbecsei
Hirek", az ,,óbecsei Közlöny" és a „Népbarát".

Apatinban két német lap jelenik meg : a „Bácskaer Zeitung", szerkeszti
Szavadul József és a „Bácsbodroger Zeitung", szerkeszti Gasz Mátyás, Az Apatini
Hirlap ez. magyar lap rövid élet után megsznt.

Adán az „Ada-Moholi Közlöny", alapította Gácsér Kálmán. Tizenkilenczedik
évfolyam.

Bács-Topolyán a „Bács-Topolyai Hirlap", szerk. Fárnek Dezs dr.

ósziváczon „Közép-Bácska" ezím alatt Kovácsfy Antal szerkesztett lapot,
mely öt évi fennállás után megsznt.

Palánkán Vermes Jen dr. szerkeszt „Palánka" cl. alatt és Csernicsek Imre
„Bácskai Hirek" ez. alatt helyi hetilapokat. A „Wacht" ez. német lap megsznt.

jverbászon ,, Verbász und Umgebung" ez. alatt ad ki Boros György lapot.
Cservenkán ..Süd-Bácskaer Zeitung" ez. alatt Welker Ádám szerkeszt heti

lapot.

A vármegye székhelye, Zombor, hivatalnokváros. A magyarságát a hono-
ratiorok, a kereskedk egy része és a tisztviseli kar teszik. Ez vajmi kevés arra,
hogy ers kulturális niunkát fejtsen ki és éppen azért a legnagyobb elismerést
érdemel az a néhány lelkes férfiú, a kik a vármegye politikai székvárosából kultu-
rális középpontot akart teremteni és lapok, egyesületek, körök alapításával
a kultúra úttöri voltak.

A színházépít bizottság, a Tóth Kálmán-kör alapítói, a Schweidel-szobor
tervezi és megépítteti, a Szabad Lyceum, a Napközi Otthon, a Bács-Bodrog-
megyei Irodalmi Társaság, a különféle jótékonysági és negyesületek, alkohol-
ellenes körök, hírlapírói és tisztviseli testületek, sportklubok ós még a pénzintéze-
tek is, mind. akármennyinek látszanak, csaknem ugyanazon férfiak kezdeménye-
zésének és közremködésének köszönik fennállásukat.

A bácsmegyei nagy múltú és kifejlett szerb sajtót és idszaki irodalmat
Grcsics János a következkben ismerteti :

Bácsmegye szerblakta városai közül a legújabb idkig csakis Újvidék
emelkedett a magyarországi szerbek politikai és kulturális életének központjává.

A következkben, szakok szerint osztályozva, kronologikus sorrendben
közöljük a bácsmegyei szerb sajtó és idszaki irodalom termékeit.

Az els szerb irodalmi folyóirat, a „Szerbszke Letopisi" (,,Szerb évkönyvek")
1824-ben látott napvilágot. E folyóirat els füzete naptárt is tartalmazott.
Kiadója volt Kauliczy Szilárd, újvidéki könyvkeresked, szerkesztje pedig
Magarásevics György, újvidéki szerb gimnáziumi tanár. E folyóiratból Kauliczy
kiadásában csakis három könyv jelent meg, mert kiadását az 1826. évben alapított

Szerb Maticza irodalmi társaság vette át. Magarásevics tovább is, haláláig, szer-

kesztette a folyóiratot, húsz kötetet. Halála után Hadzsics János, Szvétics Milos
álnév alatt vette át a Szerb Maticza évkönyveinek szerkesztését és hat kötetet
(21—26.) szerkesztett. Utána Sztamatovics Pál újvidéki esperes két (27. és 28.)

kötetet. Majd Pávlovics Tódor, a jeles szerb hírlapíró vállalta el a szerkesztséget
és huszonhét (29—55.) kötetet szerkesztett. Pávlovics után Szubotics János dr.

lett a Szerb Maticza évkönyveinek szerkesztje. Szuboticsot Ignyátovics Jakab,
ezt Mladenovics Szubota, emezt Gyorgyevics János és majd Hadzsics Antal követte
a szerkesztségben. Az szerkesztése alatt nyolezvan kötet jelent meg. Hadzsics
a szerkesztést 1896-ban Szávics Milánra, a szerb Maticza jelenlegi titkárára bízta,

ki az évkönyveket egy melléje rendelt szerkesztségi bizottsággal ma is szerkeszti.

Eddigelé — 1908. év végéig — 234 kötet jelent meg.
Szépirodalmi folyóiratok és almanachok : „Bácska Vila" („Bácskai tündér").

Újvidéken alapíttatott 1841-ben. Évenként egy könyv jelent meg. Kiadója Jan-
kovics Pál újvidéki nyomdász, szerkesztje Jovánovics Péter, újvidéki szerb

gimnáziumi tanár volt. összesen négy könyv jelent meg (1841— 1844). "Szremszki
Zabavnik" („Szerérni allmanach"). Újvidéken 1852-ben Medúkovics Dániel könyv-
nyomtató alapította. Csak egy füzet jelent meg. — „Fruskogorka" („Fruskagorai
n"), kis almanach. Újvidéken 1854-ben alapította és szerkesztette Marsovszki
Marsov Iván. összesen egy kötet jelent meg. — „Szedmicza" („A hét"). Els
száma Újvidéken 1852. évi június havában jelent meg. Hetilap volt.
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Újvidéken 1860-ban Popovics
11 voll a lap kiadója és szerkesztje. 1860 L 862-ig háromszor

hónaponkénl jelent meg L 863-tól <
I tenkénl l869-b9n Fmc/w Ignáoz vette

kiadási és ;i szerkesztést Ha Györgyre bj M 1
1 1 1 1872-ben. —

Újvidéken 1860-ban Csákra Emil alapította és szer
11 'i i. elent megfi még az alapít as é^ ób m iint.

i vet .i Újvidéken L862-ben Csákra Emil indította meg. ö volt

szerkesztje is. A lapból csals néhánj füzet jelent meg. „Jávor" („Juharfa").
Újvidéken 1862 ben Jovanovics János alapította \/. 6 szerkeszt

i jeleni

meg]] hónaponként, L863 Lis haváig. Akkor megsznt és i st l -i>:u

ndu Ognyanovics ülés dr váll el szerkesztségei 1876-ban ismét

megsznt éa 1877. e\ kezdetével Jóczics Lukács könyvkeresked kiadásában
Ognyánox b n 1890-ben Pajevics vállalta el ;i

kiadást. 1892-ben Karamai János zimönyi könyvkere ked adta ki egy évig,

Zsivályevics Dániel belgrádi író sz alatt. 1893 novemberben megsznt,
1889 ti i" movics mellett Qrcsics János is szerkesztje volt „Putriik"

Utazó") Újvidéken 1862-ben Fuchs Ignácz indíl a S rk ti Nato-

s György, Ignyal ' Raji György és Csákra Emil voltak. Csak
hal füzei jeleni meg. „Ogledalo Szrbszko" „A szerb tükör"), nyelvtudományi

rténelmi folyóiral vol1 I
! ken 1864-ben Hadzsics Jáno Szvétics Milos

ította. összesen kilenc/, száma jelent meg. „Maticza" („Méhkirályn").
Újvidéken 1865, évi október bávában a Szerb Maticza alapította. Havonkénl

mszor jeleni meg Hadzsic, bitalszerke ;

. 1870. év június havában
megsznt. „Omladinszka zajednicza" i..A fiatal nemzedék egyesülete").

1867-ben Belgrádban alapít tat ott. 18(18 és lsiui h-n l íj vidéken jelent m :g havon-
ként egy-egy könyv. — „Mláda Szrbadija" („A fiatal szerb nemzedék"). 1870-ben
indult meg Újvidéken. Szerkesztette Hadzsics Antal. Megjeleni havonként. s

3zes :n kilenc/, füzei jelent meg. Megsznt 1871. év végén. — „Zemlyák" (..Földi"),

városnak és falunak szánl néplap. Újvidéken 1870-ben Rajkovics György indí-

totta meg és 1871-ig állott fenn. — ..Glász Národa" i..A nép szava"). A népnek
szánt p, Újvidéken 1871-ben a szerb nyomdai társulat alapította. Els
évfolyam szerkesztje Popovics Pantaleon lelkész volt : 1872-ben Arszanjevics

Vladan tanár. 1873-ban Popovics V. István, 1874-ben ismét Arszenijevics és

L875-ben Popovics Pantaleon szerkesztette. Megjeleni hetenként egyszer. M"<;-

sznt 1875-ben. — „Liszt za narod" („A nép lapja"). Újvidéken 1876-ban Csákra
Emil alapította. Kiadásában és szerkeszl és alatl megjelent hetenként egyszer. —
„Zavicsaj" („Szülföld"). Újvidéken 1878-ban a „Zásztáva" politikai lap kiadó-

hivatala alapította. Szerkesztje Gyorgyevics Milán volt. Csók egy évig állott fenn.

Sztrázsa" „rség"), szépirodalmi és tudományos folyóirat. Újvidéken 1878.

évi szeptember havában Pajevics Arzén könyvnyomdász alapította.. Szerkesztje
Pacsv Lázár volt. Összeseit hat kötet jelent meg. .Megsznt 1879-ben. —
„Zádruga" (Házközösség"). Újvidéken 1879-ben indult meng. Hetenként egyszer
jelent meg. Szerkesztje Musiczki Bránkó volt. Ugyanazon évben meg is sznt. —
„Rodólyvb" (..Hazafi"). Zomborban 1880-ban Deszpotovics Péter alapította és

lssii-ig szerkesztette és kiadta. — „Vecsérnyacsa"' („Est-hajnali csillag"). Új-

ken Rajkovics György alapította. Kiadásában és szerkesztése alatt hetenként
egyszer jelent meg. — „Szrpszke Iliisztrovam Novine za zabavu, pouku, umetnoszt

i kiiyizsevnoszt" („Szerb képes újság"). Újvidéken Pajevics Arzén 1881-ben ala-

pította. Szerkesztette Popovics V. István. Havonként kétszer jelent meg, összesen

harminezhat szám. Megsznt 1882. év végével. — „Szlrazsilovo" (Szerémi hegy
neve. melynek csúcsán Radicsevics Branko szerb hírneves költ hamvai vannak
eltem. tve. E? idicsi vics Bécsben 1853-ban halt meg, hlt tetemeit 1883-ban ünne-
pélyesen hozták le Bécsbl Sztrazsilovóra). Újvidéken 1885-ben D< rí a I íyörgy dr„
Jovanovics A. Milán, Milovánov István, Grcsics János és Magarásevics György
gimnáziumi tanárok indították meg. A 28. számig Grcsics Jáno., szerkesztette,

a 29—45. számig Szávics Milán. A 45. számmal, 1885. évi november hó elején, a lap

megsznt. 1886. év kezdetén Grcsics János. Markovics Pál, karlóczai gimnáziumi
!'. álnév alatt, kiváló novellista társaságában, újra megindította

a lapot és szí -/.tette 1888. év végéig, midn a lap „Ja/oorral" egyesült. 1802. év
kezdetével Jóczics Lukács vállalta el a lap kiadás;* b, Grcsics pedig újra a ..Sztra-
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zeilovo" szerkesztje lett. A lap 1894. évi október hó elején megsznt. A lap heten-
ként egyszer jelent meg.— „Brslyan" („Borostyán"). Újvidéken, L885-ben, Raj-
lcovics György alapította. Szerkesztése alatt a lap havonként kétszer jelent meg.
Megsznt 1886-ban. — „Danicza" („Est-hajnali csillag"). Újvidéken, 1894-ben,
JóvicsJ. Sándor indította meg. Szerkesztette a 7. számig lir-lánovics .Milutin, majd
Jóvics István. Hetenként egyszer jeleni meg. Megszünl 1894. év vécével.
„Neddyne Novine" („Heti Újság"). Ojvidéken 1899-ben Pésics Sándor alapította
és az szerkesztése alatt a lap ugyanazon év végéig tétenként egyszer jelent meg.— „Szrpszka domaja" („Szerb hajlék"). 1903-ban a rumai „Rád" nev részvény-
társaság alapította. Szerkesztették : Gyurgyevics .Miklós és Miladinovics Zsárkó.
Havonként kétszer jelent meg. Megsznt 1906-ban.

Politikai lapok: „Napredák" („Haladás"). Újvidéken. 1847-ben Medáko-
vics Dániel alapította és szerkesztette. A lap elbb kétszer, késbb háromszor
hetenként jelent meg. 1849-ben megsznt, de 1863-ban újra megindult. 1865-ben
Popovics György vette át és annak mindvégig, 1869-ig, szerkesztje maradt. —
„Vjeszínik" (.,Hiradó"). 1848-ban Bogdánovics Szilárd alapította és szer-

kesztette. Csak néhány száma jelent meg. — ,.Szerbszki Dnévnik" („Szerb
napló"). Újvidéken 1852-ben Medákovics Dániel alapította és els szerkesztje
volt. L859-ben a lapot Qyorgyevics Jánosnak adta át. ki azt 1864. év végéig szer-

kesztette. Kezdetben hetenként egyszer, késbb háromszor jelent mec. —
„Szrbóbrán" (..Szerbvéd"). Újvidéken, 1861-ben, Ninkovics Péter alapította

Szerkesztésében kétszer hetenként jelent meg. 1866-tól fogva pedig hetenként
háromszor. Megsznt 1867-ben. — „Zásztava" („Zászló"). Budapesten
1866-ban Miletics Szvetozár dr. alapította. Ö volt kiadója és szerkesztje.
Budapestrl 1867-ben Újvidékre került és azóta ott jelenik meg. 1867-tl 1868.

év végéig Pavlövics István dr. szerkesztette. 1869-ben elbb Gersics Gergely, majd
ismét Miletics. 1870-tl 1872-ig Váczi Popovics István szerkesztette. Midn ez

Fogságba került, ismét Miletics vállalta el a szerkesztséget. 1874-ben Váczi
Popovics István a fogságból kiszabadulván, ismét a „Zásztava" szerkesztje lett

és a lapot az 1875. évi 47. számáig szerkesztette. Ekkor ismét Miletics vette át a
szerkesztést és ezúttal az 1876. évi 95. számig szerkesztette. Majd Gyorgyevics

Milán lett szerkeszt és az maradt 1880. év végéig. 1881 elejétl 1882 végéig
ismét Miletics szerkesztette. 1883. év elejével Dimitrijevics Mihály vette át a
szerkesztést, ugyanazon év 137. számáig, utána ismét Miletics következett, majd
Bekics Tivadar 1884. év végég. Ekkor a lap tulajdonjoga Miletics leányára, Mili-

czára szállott, a szerkesztés pedig Tomics Jásó kezeibe került. Tomics 1890. év
kezdetén börtönre ítéltetvén, Mihajlovics Braniszláv vette át a szerkesztést, de
csak egy évig. Utána Jóvics István jött. szintén csak egy évig. 1892-ben Pacsu
János dr. Tomics a börtönbl való kiszabadulása után ismét a lap fszerkesztje
lett, 1898 óta pedig Bradvarovics Szilárd szerepel felels szerkesztként. A lap kez-

detben hetenként kétszer, majd háromszor, azután négyszer jelent meg, jelenleg

pedig naponként jelenik meg kétszer. — „Szrbszki Národ" („A szerb nép"). Új-

vidéken Masirevics pátriárka alapította és Grujics János dr. szerkesztette.

A pátriárka halála után — 1870. évi január havában — a lap tulajdonjoga is

átszállott Grujicsra, ki a lapot hetenként kétszer 1891-ig adta ki. — „Národ"
(„Nemzet"). Újvidéken, 1870-ben, Szubotics János dr. alapította. Kiadásában és

szerkesztésében a lap hetenként kétszer jelent meg 1872. év végéig. — ,,Nase

Doha'' (..Korunk"). 1885-ben Újvidéken Pavlövics István dr. indította meg.
Ö volt a lap tulajdonosa, kiadója és szerkesz tje huszonkét éven át. Alap kétszer

hetenként jelent meg. Megsznt 1906. év végével. — „Branik" („Véd bástya").

Újvidéken 1885-ben Dimitrijevics Mihály indította meg. Ö volt a tulajdonos és

kiadó 1888. év végéig. Miután meggyilkolták, 1890-ben Polit Miály dr. lett a lap

tulajdonosa. 1892-ben a ,.Branik"-társulat kezébe került, mely késbb részvény-

társasággá lett. A lap els szerkesztjeJoisziwowcsMiklós volt s az maradt 1901-ig.

Utána Perics Jankó következett, ki ma is szerkesztje a lapnak, mely 1903. év

végéig hetenként háromszor jelent meg, 1904 óta pedig naponként jelenik meg.

A felels szerkeszt mellett Pofit Mihály dr. orsz. képvisel a fszerkesztje. —
„Szloga" („Egyetértés"). Zomborban, 1905-ben, Bugarszki Szilárd ügyvéd ala-

pította. Az szerkesztésében a lap hetenként egyszer jelenik meg. — „Nase kolo"

(„Körünk"). Zomborban 1907-ben Vujics Branko dr. alapította. Szerkesztésében

hetenként egyszer jelenik meg. — „Illusztrovana Ratna Krónika" (..Illusztrált



i -.
!

[rodalom, tudománj 6a mvi tei

háborúkrónika
l

) Pajevics Arzén alapította az oro ! török háború idejében,

esenhél füzet jeleni meg. 1877. évi július bávában jeleni meg az els éa L878.

r\ i február h&\ ;«
l >;m az utolaó.

I
.

,' ismeretterjeszt, oktató, szórakoztató folyóiratok, s-.tiklapok rs

iki kiadások: „Ratár" („Földmível"), Petrovics Dömötör karlóozai gimná
ziumi tanár alapította 1855-ben. Havonkénl kétszer, Újvidéken jelent meg.

s üyák" (.. Falusi"), Újvidéken, 1862-ben, RddicsGyörgy
kolai tanár indította meg. Eetenkónl egyszer jeleni meg. 1869-ben még

! ljuk Késbb a szerkeszt Szerbiába elköltözvén, a lap is oda
keiült. „Nedélyni Liszt" („Hetilap"). Újvidéken, Isn; Ihmi, /iroynultírz János
alapította. Eetenkónl egyszer jeleni meg Fitchs [gnácz kiadásában. Rövid fenn-

állás után megsznt, de 1879 ben isméi megindull Ignyatovics Jakab szerkesztésé-

ben Végleg megszünl 1884 ben Rádnik" („Munkás"). Újvidéken, L871 ben,

lics Sándor indította meg, de csak egy Bzám jeleni meg belle. - „Olasz

zanailija" („Az iparosok szava"). Újvidéken, 1872-ben, aszerb iparegyesület ala-

pította. A szerkesztéséri elbb Altkszics lílck, majd Prodánovics Miklós felelt, de

tényleges szerkeszt Szándics Sándor rolt. Egyévi fennállás után megsznt.—
„Liszt Za Národ" („A nép lapja"). Újvidéken, I87i>-I>;in. Csákra Emil alapította.

Eetenkónl egyszer jeleni meg. Rövid élet volt. — „Zadruga" („A családi kör').

Üjvidóken, 1879-ben, Musiczki Brankó indította meg. Hetenként egyszer jelent.

meg Rövid fennállás után megsznt. — „Narodni Lecsnik" („Néporvos"). Üj-
\ ideken, 1SSH é\ kezdetén, Untul Jovánovics Mikin dr. alapította. Szerkesztésében

és Pajevics Arzén kiadásában háromhavonként, füzetekben jelent meg, összesen

nyolc/, füzet. - ..Zdrávlyr" (..Egészség"). Zomborban 1880-ban Batut Jovánovics

Milán dr. indította meg. Szerkesztésében a lap havonkénl kétszer jelent meg. —
„Szrpszko kóló" („Szerb kör"). Újvidéken, 1881-ben, Dimitrijevics Miklós alapította

1884-ben Dimitrijevics István, majd I). Miklós <>/.vegye volt akiadó, a szerkesz-

pedig iss.") Ken Jokszimovivs .Miklós vállalta el. A lap 1885-ben megsznt.
Az els négy évfolyamában a tényleges szerkeszt Derra György dr. volt. A lap

kezdetben hetenként egyszer, majd kétszer jelent meg. — „Bácsvan/in" (,,Bács-

megyei"). Zomborban, 1885-ben, Popovics Dömötör ügyvéd és híres szerb költ
indította meg. Szerkesztésében hetenként egyszer jelent meg. 1886-tól Radulovics

Szilárd szerkesztette. Késbb Grujics Miklós vette át a szerkesztést, de 1893-ban

a szerkesztést Georgievics Szilárdnak adta át. A lap megsznt 1893-ban. —
„Knyige za národ" („Könyvek a nép számára"). Újvidéken, 1886-ban, a Szerb
Matieza indította meg és mai nap is Konyevics Péter alapjából adja ki füzetekben,

melyeknek megjelenése nincs idhöz kötve. Eddigelé 124 füzet jelent meg. —
„Domátyi liszt" („Házi lap"). Zomborban 1890-ben Konyevics István tanító ala-

pította. Ö voli a lap túladjonosa, kiadója és szerkesztje. A lap havonta kétszer

jelent meg. 1894-ben megsznt. — „Sztrázsa" („rség"). Újvidéken, 1893-ban,

Jóvics István alapította. Szerkesztésében hetenként kétszer jelent meg. Tulaj-

donos és kiadóként Jóvics Sándor figuráit. Megsznt 1896-ban. — „Vinogradar"
(„Bortermel"). Újvidéken, 1897-ben, alapíttatott. Szerkesztje Márics János
volt. Csak egy évig állott fenn. — „Národno Kolo" („Népkör"). Újvidéken,
1899-ben, egy társulat alapította. Els szerkesztje Jovánovics Milán, majd

'••s Milán volt. Megsznt 1900-ban. — „Nas vrt" („Kertünk"). Újvidéken,
1898-ban, Jovánovics Vojin alapította. Tényleges szerkesztje Mihajlovics György
volt. Összesen tizenkét szájn jelent meg. — „Bastován" („Kertész"). Újvidéken,
1900-ban, Mihajlovics György alapította. Havonként kétszer jelent meg, összesen
huszonnégy szám. — „Trgovacske Novine" („Kereskedk lapja"). Újvidéken,
1902-ben, indult meg és hetenként egyszer jelent meg. Mai nap is fennáll. Els
szerkesztje Popovics Milán, utána Markovics Bránkó volt, majd Miroszávlyevics
P. György, késbb Krisztics Péter lett a szerkesztje. 1908-ban Belánovics Szve-
tiszláv vállalta el a szerkesztést és ma is szerkeszti a lapot.

Egyházi folyóiratok : „Beszedau („Egyházi beszéd"). Újvidéken, 1868-ban
alapíttatott. Els kiadója és felels szerkesztje Monasevics András volt. 1869-ben
Nikolics István vette át a szerkesztséget. A lap havonként háromszor jelent

meg. — „Glász isztine" („Az igazság szava"). Újvidéken 1884-ben indult meg.
Kiadó és laptulajdonos Pajevics Arzén volt. Kezdetben Rajkovics György szer-

kesztette ; 1885-ben pedig Petrovics Száva. Havonként kétszer jelent meg.
1890-ben megsznt. — „Szrpszki Szion" („Szerb Zion"). Újvidéken, 1891-ben
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indult meg. A lap tulajdonosa mindvégig Brankovics György pátriárka volt,

kiadója pedig 1891-ben Pajevics Arzén, szerkesztje Petrovics Száva. A lap

1895-ben Karlóczára került, hol Ruvaracz Dömötör szerkesztésében, Brankovics
pátriárka haláláig, hetenként egyszer jelent meg.

Tanügyi folyóiratok: „Skolszki Liszt" („Iskolai lap"). Újvidéken, 1858
végén, Rajkovics György alapította, Medákovics Dániel pedig kiadta. A lap els
szerkesztje Rajkovics, fmunkatársa, majd szerkesztje Natosevics György volt.

A szerkesztség 1864-ben Budára és 1867-ben Zomborba került, hol Vukicsevics

Miklós szerkesztése alatt, félbeszakításokkal, több mint barmincz éven át, havon-
ként kétszer vagy egyszer jelent meg. 1906-ban Karlóczára került, hol Popovics
György egy évig szerkesztette. Megsznt 1907-ben. — „Növi vaszpitács"

(,,j nevel"). Újvidéken, 188S. év kezdetén Neskovics Dömötör indította meg.
Havonként egyszer jelent meg 1907-ig. — ,,Skolszki Odjek" („Iskolai visszhang").

Újvidéken, 1807-ben, az újvidéki szerb néptanítók alapították. Els szerkesztje

Müovánovics Kozmán volt. 1900-ban Travany Habakuk,. 1904-ben ismét Milo-

vánovics, 1906-ban pedig Kosztics Athanász. A lap 1906-ban megsznt. —
,,Skolzski Glasznik" („Iskolai Híradó"). Újvidéken, 1908. év kezdetén, Mihaj-
lovics György indította meg. Szerkeszti Popovics Gábor. A lap havonként kétszer

jelenik meg.
Mvészeti folyóiratok; „Pozoriste" („Színház"). Újvidéken 1871-ben,

Hadzsics Antal indította meg. A szerb nemzeti színház igazgatóságának kiadásá-

ban és Hadzsics Antal szerkesztésében, 1907. évi deczember 31-éig havonként
egyszer, t. i. mikor a szerb színtársulat nem idzött Újvidéken, vagy hetenként

legalább négyszer az újvidéki színi idény tartama alatt, jelent meg. E folyóirattal

összeköttetésben állott a „Zbornik Pozorisnith Déla" („Színmvek tára"),

1872-tl 1906-ig rövidebb vagy hosszabb idközökben megjelen füzetekben,

összesen 36-ban. Kezdetben a szerb nemzeti színház igazgatósága, majd Popo-
vics ~M. Testvérek adta ki.— „Szerpszki Muzicski Liszt" („Szerb zenelap"). Újvi-

déken, 1903. év kezdetén, Bájics Izidor indította meg. Havonként egyszer jelent

meg, de csak kilencz szám.
Élczlapok: ,,Meszecsár" („Alvajáró"). 1860-ban Müiajlovics Dömötör ala-

pította és szerkesztette. A lap fmunkatársa Zmáj-Jovánovics volt. Összesen

négy füzet jelent meg s még az alapítás évében megsznt. — .,Komáracz"

(„A szúnyog"). Alapíttatott 1861-ben, Újvidéken. Kiadója Keszerics Dragutin,

felels szerkesztje Rajkovics György, fmunkatársa Jovánovics János volt.

1863-ban a szerkesztést Jovánovics János vállalta el,' majd Popovics Sándor
Zúb, azután Telecski Lázár. 1867-ben megsznt, de 1868-ban Grujics János dr.

megvette a lapot, egy évig állott a lap élén. 1869-ben sznt meg. — „Domis-
lyan" („Az elmés"). 1862-ben indult meg és 1886. év végéig állott fenn. Kezdet-

tl végig Sztojadinovics Szvetozár szerkesztette. Havonként egyszer jelent meg. —
„Humoriszta" („Élczel"). Újvidéken, 1863-ban, Rajkovics György alapította

és hamarosan meg is szüntette. — „Zólya" („A darázs"). Újvidéken, 1864-ben

Trumics Szilárd alapította. Megjelenése nem volt idhöz kötve. 1865-ben meg-
sznt. — „Zmáj" („A sárkány"). Budapesten alapíttatott 1865-ben és ott több

mint négy évig Zmáj Jovánovics János, a hírneves költ szerkesztése alatt jelent

meg. 1869-ben Újvidékre került, hol Jovánovics Sándor Músa szerkesztette egy

évig. 1870-ben sznt meg. A „Zmáj" kéthetenként jelent meg. — „Ren"
(„A torma"). Újvidéken, 1867-ben, Rajkovics György indította meg. Összesen öt

szám jelent meg. — „Zsizsa" („Zsizsi"). 1871. évi november havában, Pancso-

vkn, Zmáj-Jovánovics alapította, 1872-tl Újvidéken folytatta és 1873. évi január

havában beszüntette. Pancsován maga, Újvidéken pedig Jovánovics Brankó

Musa szerkesztette. — „Sztarmáli" („Az okos"). Újvidéken, 1878-ban kezdett

megjelenni Pajevics Arzén kiadásában. Szerkesztje Zmáj Jovánovics János,

fmunkatársa pedig Ognyánovics ülés dr. volt. Megjelent .havonként kétszer.

Megsznt 1889-ben. — „Salyivi Asztronom" („Tréfás csillagász"). Újvidéken,

1879-ben, a szerb nemzeti egyleti nyomda kiadásában jelent meg. Szerkesztje

Maukovics Milivoj volt. A lap havonként egyszer jelent meg. Csak néhány füzet

jelent meg. — „Vrács Pogagyács" („Az ötletes kuruzsló"). Zágrábban, 1896-ban,

Lukin Lázics Simon alapította. Els szerkesztje Gyukics Miklós volt. Még
ugyanazon évben Petrov Besevics István vette át a szerkesztést. 1904-ben.

a kiadó halála után, özvegye vette át a lapot és most is adja ki, és a lap



felels szerki fszerkesztje pedig Petrov Be&evi* [stván A lap L902, év
lavonkénl kétezer jelenik meg (Jjvidéken. „Sztarmládi" („Koránérett").
léken, 1907 ben, Krsztonosics Pétéi LndJ i ós ma is szerkeszti, A Lap

tulajdonosa és kiadója n< je Krsztonosics Maria. Havonként kétszer jelenik meg
Nknek - menyek és folyóiratok : „Bibliotéka at zsenszki

i
jvidéken, 1877-ben, Popovics Testvérek ala

pítot enése nem volt idhöz kötvi i a kilencz füzete jelent meg.
„Zseni Nvilág

|
CJjvidéken, 1886. év április havában, Varagyanin

"•kád alapította \- újvidéki szerb jótékeny i jylel közlönyeként, havonként
mi a

Gyermeklapok : „Hadován" Újvidéken, 1876-ban, V. Popovics István alapi
totta és elhúnyl gyermeke nevérl Radovánnak nevezte el. Megjeleni havonkénl
egyszer. Rövid élet volt. „Golub" („Galamb"). Zomborban, L879-ben, Kara-
kast vics Milivoj alapította és Blagojt vics János szerkesztette huszonnyolcz éven át.

1907-1 - Szilárd Havonként egyszer jelenik meg. „Nevén"
i880-b&n Zmáj Jovánovics János indította meg. Szerkesztésében

és Pajevics Arzén kiadásában a lap havonként kétszer jeleni meg. 1901-ben
Mihajlovics Györgj lett a lap felels szerkeszt] •. de Zmáj Jovánovics, 1904-ben
bekövetkezeti haláláig kiadó és fszerkeszt maradi Halála után Mihajlovics
Györgj még hé számol szerkeszteti és aztán visszavonult. A kiadási és szei

kesztésl ekkor Milovánovics Kuzmán vállalta el, de a lap már többé nem jeleni

meg rendesen és 1908 ban megsznt.
A hírlapirodalom fejldésé l tél tái a életszellemi mozgalmai.

IgJ már az 50-es évek végén és a 60-as évek elején, hangversenyek msoraiban
hazafias szavalati költeményekkel hatottaka közszellemre. Baján Kalmár József
P< tfitl „A hazáról"), majd Csupor Oyula tanárok hazafias költeményekel sza-

valtak; lÁsznyai Kálmán és Vakot Imn Baján is tartottak felolvasásokat

;

Hollóst Kornélia nagy dalmvészn is ellátogatotl oda ilyen hangversenyre.
Állaga Blanka zongoramvészetével, Állaga Beftaénekével ragadták el a közön-

A 60-as évek elején állandó mkedveli társulata is volt Hajának, mely
Czirfusz Ferenci tana] felügyelete alatt mködötl ; zenei eladásait, az ének-
részekkel együtt, az akkor Baján idz .\llaaa <;<;<t ve/.ette. egy-egy darai. lia

beleszve az akkor már híresekké válni kezd dalait. Dömötör Zuárd megrázó
alakítású Zrínyije, A.ba Sámuelé. Zsiga czigánya, Csupor Gyula népszínmi
alakjai, Fejes István csizmadiája, Állaga Blanka, Állaga Bella, Jurits Bella
alakításai, feledhetetlenek voltak.

A gimnáziumi irodalomtörténeti eladások pedig elkészíti voltak az
irodalmi tevékenység meghonosításának. A bajai fgimnáziumban Kalmár József
tanainak, a Petfi volt gárdája egyik tagjának lelkes eladása azijfúság lelkére
nagy termékenyít ervel hatott. A fels osztályok tanulóinak java mveit
..T rösmarti A/Imm" ezímü füzetbe foglalta s ily tartalmú kötetet többet adott ki.

Azokban jelentek meg Augsburger (késbb Rónai) István jeles lírikusnak, Szülik
József egyházi. Popovits Döme magyar-szerb költnek. Beck Hugó jogtudományi
írónak és több más írónak els verses és prózai mvei. Itt gyújtják meg az emlé-
kezet fáklyáját Hanák Antal, tanuló-korában elhalt, nagytehetség költ fölött,

a ki ezekben az emlékkönyvekben számos megható, elégikus versét adta ki.

A szabadkai fgimnáziumban Jámbor Póí(Hiador) hatott lelkes eladásával
az ifjúságra. A szabadkai kiválóbb írói gárda az tanítása alól került ki.

A vármegyében született, vagy itt hosszabb ideig él és irodalmi vagy tudo-
mányos munkásságot kifejtett egyének, továbbá kiválóbb férfiak és mvészek
életrajzi adatai a következk:

Ács Jen. Ács Jen dr. ügyvéd, szül. 1881-ben Szabadkán. Városi törvényhatósági
bizottsági tag, a szabadkai Függetlenségi Kör fjegyzje. A megyei sajtóbanszámos
verse jelent meg. melyeket most rendez sajtó alá. Olasz mfordításaiból számos
tárcza, novella és vers jelent meg. A szabadkai Kossuth-szoborbizottság titkára.

Aczéi Henrik. Aczél Henrik, szabadkai festmvész, szül. 1876-ban. Legnagyobb sikere

a mcsarnokban az 1897. és 98-iki nemzetközi tárlaton volt. Részt vett a Nemzeti
Szalon nagyobb kiállításain is. Megfestette Baross Gábor, Ludvigh Gyula és
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Czorda Bódog arczképeil Szabadka város számára, iparmvészetiéi is foglalkozik.

fleg brszobrászattal. Közel 150 drb díszpolgári oklevelei mintázott brbl,
eredeti tervei után. Jelenleg a DMKE. ipari és veszeti titkára.

Ágai Adolf orvostudor, lapszerkeszt, a Kisfaludy-Társaság tagja, szül. Agai Adolf.

L836 márczius :51-én, Jánoshalmán. Már kiesi korában Orahovicán, Eszék mellet'

lakott és négy éves koráig csak horvátul beszélt . Szülei Péczelre költözvén,

itt sajátította el a magyar nyelvet, és késóbl> Nagy-Abonyban végezett az
elemi tantárgyakon kívül, két gimnáziumi osztályt, a! többit pedig Pesten
és Nagy-Krösön. Azután Bécsbe ment orvosi tanfolyamra s 1862-ben
orvostudor lett. Sokat utazott, bejárta egész Európát, Afrika és Ázsia cl'v

részét . Legels mve, melylyel írói pályáját megkezdte, az Antoinettecz. franczia
szabású beszély volt. mely 1854-ben, a Hölgyfutárban jelent meg. Ekkor írta

ugyanoda bécsi leveleit is (1854—57), a Vasárnapi Újságba (1857—1881) pedig
több rajzot és bécsi képet. Bécsben tartózkodása alatt Török János Magyar
Sajtójába fordította a sürgönyöket és írt a Wanderer, Humorist, Donau, Garten-
laube és a Fliegende Blátter czímü német lapokba. Tárcza-leveleivel ,,Porzó"
név alatt legelszr a „Hon" hasábjain lépett föl 1865-ben, mely lapnak akkor
szini kritikusa is volt. Tárczalevelei átmentek más lapokba is. így a Pesti Nap-
lóba és asaját lapjába, a Magyarország és Nagyvilágba is. a Pester Lloydban pedig
német fordításban jelentek meg. Az említett lapokon kívül írt még a követke-
zkbe : Nvilág (1857), Szépirodalmi Közlöny (1858), Napkelet (1858), Magyar-
ország, Üstökös. Bolond Miska. Családi Kör (1861— 62), Ország Tükre (1863), F-
városi Lapok (1870, 1877, 1879, 1882 és 1888—89), Magyar Bazár, Egyetértés,

Koszorú, Gombost, Reform (1874), Ország-Világ (1880, 1887), Képes Világ

(Kiss József szerk.), Magyar Nyelvr (1874, 1876 és 1877). Nemzet, Pesti Hírlap

(1882), Magyar Sálon (1884— 1886) és Budapesti Szemle (Gyulai szerk. alatt 1882).

Szerkesztése alatt 1868-ban indult meg a Borsszem Jankó, humorisztikus hetilap,

melynek 29 alakját maga teremtette és (Suttyomberki Dariust és Tarjagos Illést

kivéve) legtöbbnyire maga írta és írja. Szerkesztette a Magyarország és a Nagy-
világot 1870. november 20-tól 1879 végéig, továbbá a Kis Lap gyermek-lapot
1871 óta. Forgó bácsi névvel ; a Borsszem Jankó albumát, mely Jankó és Khc raj-

zaival 1869-ben jelent meg Pesten ; végre Heckenast Gusztáv kiadásában és

Bródy Zsigmond segédletével a Látcs napilapot és a Regél regém-füzeteket.

1877-ben választotta meg a Kisfaludy-Társaság rendes tagjává ; székfoglalója :

az „Alszögi történet", megjelent a Kisf. Társ. Évlapjai NHL kötetében, még két

felolvasása s bírálata u. ott a NIV. és NVII. ben. — Álnevei s jegyei: Náday.
Ezüstös, Dr. Tkés, K. T., Kappan Tóbiás, Forgó János, Csicseri Bos, Spitzig

Iczig, Lengenádfalvay Kotlik Zirzabella, Tallérosy Zebulon, Hirviszi Bíbicz .Misi.

Forgó bácsi, Nemó, Ali, M-B. A és + jegyek.

Munkái : Az arkanzási lókötk. Gerstáeker Fr.után ford. 4 kötet. Pest, 1860. Hartleben K. A.

(Zilahy Károlylyal). — Jelenetek a magyar ólét bi. De la Tour után fúrd. 3 kötet. V. ott, 1861.

Ilona. Regény a magyar életbl. Nixarpa Eiluj (Apraxin Julié) után ford. 2 kötet. U. t(

1861. — Egy szegény leány története. Sand Georges után ford. 2 kötet. U. ott, 1861

— Víg czimborák. Kock Pál után ford. 4 kötet. U. ott, 1863. — Egy örült szerelmei.

Montépin Xavér után ford. 2 kötet. U. ott, 1866—67. — Borsszem Jankó naptára 1870-re.

Szerk. Csicseri Bors. Deutsch M. 1869. — ."Mokány Bérezi naptára 1876-ra. Szerk. Caii

Bors. Budapest. 187ö (4 kiadást ért). Athenaeum — Porzó tárczalevelei. Rajzok a társaséletbl,

a család körébl, úti vázlatok stb. 2 kötet. U. ott, 1876. — Puff neki! Mokány Bérezi válog.

gorombaságai. Naptári részszel 1877-re. U. ott, 1877. — Gyerniekhumor. Rajzok és jellemz vonások

a gyermekvilágból. U. ott, 1877. — Abrincs ! 150 jordány vicz Seiffensteiner Salamontul. Szerk.

Mokány Bérezi 1879-re. U. ott, 1878-ra. — Gyöpre magyar ! Válogatott java kortes-adomák és dalok,

összehányta Duhaj Marezi. kiadta Mokány Bérezi.. . ott. 1879.— Csihaj ! Mulatságos és vérenp
antisemíta-naptár 1881-re. Tolyáss Dánielnek diktálta Mokány Bérezi, ü. ott. 1880. — Drukk 1 Mókám
Bérezi humorisztikus naptára 1882-re. U. ott, 1881. — Forgó bácsi gyermekszínháza. Tizenh

játék, szimnü és apró jelenet gyermekeladások alkalmára. U.ott, 1881. — Czutumm ! hexti antisze-

mida nopdár 18S3-ra. Szerk. Kraxelhuber Tóbiás. U. ott, 18S2. — Diák-ismeretek tara. Terjeszti

Bukovay Absentius. U. ott, 1883. — Mihaszna András naptára 1884-re. U. ott, 1883. — Poszkiszli

naptár 1885-re. Rátanált Mihaszna András. írtáka Borsszem Jankó Írástudói heten. XJ. ott, 1884

Az 1886-ra szóló Dsentri-naptár. Megcselekedték a Borsszem Jankó irástudi ordít Mokány
Bérezi. Franklin 1885. —Virtus-naptár az 1887-iki deczifittyes esztendre. Írtak a „Borsszem Jankó"

legényei, plaezra lökte Mokány Bérezi. Athenaeum, 1886.— Forgó Bácsi képeskönyve. Versek és

mesék. Athenaeum. 1887. — Azon kis világom. Versek és mesék. ü. ott, 1887,— Tilos-naptár

az 1881-iki szerelmetes esztendre. írták a „Borsszem Jankó legényei. U. ott. 1887. — Muszáj-naptái

1889-re. Sanyaró Vendelnek tollába diktálta Mokány Bérezi. Ü. ott, 1888. — Fáin !
Huni. i

1889. — „Hoeh" ! Hextinabbár. 1890-iki proczesziós esztendre. Egyberugdalta s plaezra eresztette

nöroös bugaczi és dombszögi Mokány Bérezi. U.ott, 1889. —Vizén és szárazon, Utiképek. 2 kötet.
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Aili aaeun 1894 Poi l> i a Kortársaim jellemraszai, I köl l' o, l'j hantok, Kortar
i I i toi* aatol i köl 1900. La opel Robi rí (Wod mer

i Pestrl Budapi I U 1908

AiisK.i i
Állaga Oéza, eeneszerz, gordonka- éa ozimbalommester, szül. ób csen,

imi l" ii A bécsi konzervatóriumon tanulta 1857 L861 ig a gordonka mvé
azetet, a zeneszerzéssel együtt. A Molnár Györgj féle budai népszínházban,
melyhez szerzdve volt, Bényei tstván szövegén irt ,A szerelmes kantor" czímfl

operettjei adták el, melynek dalai országszerte elterjedtek, köztük a „Szeretlek

S
\ irágom". Kempelen Gyz „Szép Mara" ós „A drótos tói "czim

népszínmveihez is irt zenét, köztük Tóth l\ „Befútta az utal a hó" kezdet
országos hírvé váll dalt. A Nemzeti Színházhoz szerzdve, Tóth K

Dobó Katicza" czímu népszínmvének zenéjéi írta meg. 1866 ben Pécsre meni
színházi karnagynak, Szigeti [mre társulatához s Bényei „Szakállas Farkas"
..nini operettszövegét, tárgyához képest, román ízlésben zenésítette meg. Sza-

badkán egyszersmind az iij „Zenede" tanára és dalegyesületi karmester volt,

L870 ben pedig a bajai állami tanítóképzben letl a zene tanára. L871 ben isméi

.i Nemzeti Színház ós folytatólag az L884. é\ szén megnyíU m. kir. Operaház
zenekari tagja lett. Szigligeti Ede „Az amerikai", Tóth Kálmán „Az ördög par-

nája" és Rákosi Jen „Nyomorúság ;i korsóban" czímú darabjaihoz írt zenét.

Dalainak egy része a Rózsavölgyi és Tal>orszk\ <-/.<Vii«'-l jelent meg. Ujabb dalai

között igen szépek a „Vadászdal", „Téli dal", „Vilma csárdás". Tóth Kálmán
rokona) emlékére, annak érczszubra leleplezése után kiadotl l"> eredeti dalt,

a költ verseire. Kiadotl még „Négybrilliansés könny 8zalondarab"-ot, négy kis

unokájaarczképével;,,Ké1 könnyszalondarab"-ot, egy eredeti magyar ábrándot,

kél szeri i dalt és kólót." 1880 óta foglalkozik czimbalommal, megírta iskoláját,

ím ki köszönhet jórészt e hangszer elterjedése. Tanította czimbalomjátékra
Thurn Taxis Aliiért herczeget is. néhai József fherczeg vejét. Újabb zenemvei :

„Eredeti magyar tréfás zenekóp" (ének és zongorára)
;
„Els nagyszabású magyar

czimbalom-concert" (1895). Szerkesztett gyjteményei: „Gzimbalom-album"
(1898) ;

„A legszebb 101 magyar népdal" (Ozimbalomra).
Aitöidy Dénes. Alföldy Dénes, vegytudor és okleveles gyógyszerész, szül. 1844. Baján;

istiü-lieii tanári képesítést nyert és lSVi'-tl a temesvári m. kir. állami freál-

iskolában a természetrajz, természettan és vegjdan rendes tanára.
Munkái: Néhány szó ;i reáliskolai kérdés megvilágításához. Temesvár, 1878. — A bor

> lemzése, különös tekintettel a hamisításokra. U. ott, 1880.

Ambrozovits Ambrozovits Béla, miniszteri tanácsos, a III. oszt. vaskoronarend tulajdo-

nosa s a belga Lipótrend középkeresztese, szül. 1835 január 20-án, Zomborban,
hol atyja. A. Nep. János oki. mérnök, ügyvéd, a város tanácsosa és egy ízben

követe volt a pozsonyi országgylésen. Még tanulmányai befejezte eltt segéd-

kezett a Strassburg—Kehi közti vasúti híd tervezésénél ; 1857 szén a Ferencz
József-vasút igazgatóságánál nyert alkalmazást Stiriában ; innen a déli vasúthoz

Nagy-Kanizsára és 1864-ben osztálymérnökként Budára helyezték át. 1867-ben

állarnszolgálatba lépett, a közmunka s közi. minisztériumnál vasúti felügyel,

1871-ben osztálytanácsos, báró Kemény Gábor alatt pedig miniszteri tanácsos

és a vasúti ffelügyelség fnöke lett. 1885-ben a Brüsszelben tartott els nemzet-
közi vasúti kongresszuson, a magyar kormánj' kiküldöttjeként, a kongr. egyik

szakosztályának elnöke és állandó bizottságának tagja volt. Beutazván Német-,
Franczia-, Olasz- és Angolországot, Belgiumot és Svájczot, 1863-ban Amerikába
utazott els nejéért, Meszlényi Gizelláért (Meszlényi Rudolf és Kossuth Zsuzsanna
idsbik leányáért). Ez 1865 szén elhalálozván, 1876-ban testvérét, Ilonát vette

nül. A. Béla a magyar mérnök és építész-egyletnek megalakulásától (1867) vál.

tagja, 1812—78-ban titkára, 1885-—88-ban alelnöke volt. A társulat közlönyét

pedig 1869-—78-ig szerkesztette. Közleményei és mvei, melyekben nem egy ön-

álló eszmével és gyakorlati érték elmélettel lépett föl s melyek a közgazdasági

tudomány elbbviteléhez nagyban hozzájárultak, kizárólag a M. Mérnök- és Épi-

tészegylet Közlönyében jelentek meg. Egyik elméletét, mely a vasúti politikára

vonatkozik. Loria hírneves olasz tanár a páduai egyetem katedrájáról hirdeti.

Egy másik müve. mely évekkel a vasúti zónarendszer életbeléptetése eltt jelent

meg és melyet Baross miniszter alaposan ösmert, tanulmányozott és felette

nagyrabecsült, hatással volt a magyar vasúti zónadíjszabás rendszeresítésére,

úgy hogy a Baross-féle zónarendszer elkészítésének az érdeme is az nevé-

hez fzdik. Ezeknek egy részét német, franczia és olasz nyelvre is lefordí-
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tották, st a newyorki szakfolyóiratok is átvették. 1889-ben a „Közlekedés"
szakfolyóirat közölte a vasúti kongresszuson tartott eladásait. Költészettel

is foglalkozott és többnyire alkahni verseket írt, melyek az egyesület kiadvá-

nyaiban és a Vasárnapi Újságban (1SS2) jelelitek meg. Meghalt Budapesten,
1905 márczius 9-ikén és Zomborban van eltemetve.

Munkái : Czélszerü volna-e a magyar államvasutakat bórbeadni, vagy azok kezelését magán-
vállalkozókra bízni ? Pest 1871. (Külön nyomat a M. Mérnök- és Építészegylet Közlönyébl). —
Felköszönt Schwarzl Sándor egyleti titkárra. Bpest, 1880. (Hosszabb költemény. Külön nyomat
ugyanonnan). — Ybl Miklósra 1882 deczember 5. Bpest. (Költemény. Külön nyomat a Vasárnapi
Újságból.) — Vasútforgalmi együtthatók. Tervezett vasutak bevételeinek meghatározása. Bpest,

1880. — A vasutak közgazdasági haszna. Bpest, 1887. — A magyar vasúti zónadíjszabás ós elmé-
letem. Bpest, 1893. — Az ár ós fogyasztás, illetleg termelés közti viszony. Bpest, 1895. — Országok
gazdasági erejének összemérésérl. Bpest, 1897. — A tudomány érdekében. Budapest, 1896. —
A technikus-kérdéshez. Bpest, 1896. — A vámtarifa kérdéséhez. Bpest, 1898. — A mvészeti ízlés

fejlesztésérl. Bpest, 1902. — De l'utilitó des chemins de fer au point de vue de l'economie politique

ed du calcul de cetté utilitó. Bruxelles, 1888. — La formation des omployés de chemins de fer en
Hongrie. Bruxelles. — Budapest, 1888. — Der gemeinwirschaftliche Nutzen der Eisenbahnen und
dessen Berechnung. Wien, 1888. — Vantaggio Economico delle Strade Ferrade e Calcolo del mede-
BÜno. Milans, 1888. — La Tariffa a Zone delle ferrorie Ungheresie la mio teoriir. Milano, 1895

Le tarif pír Zones des chemins de fer Hongrois et ma theorie. Bruxelles. 1895. — Moyens d'intéresser

le personnel des chemins de fer á la prospérité de l'entreprise. Paris, 1889. — Messung der wirth-

schaftlichen Kraft von Lándern. Wien, 1898. — Der ungarische Eisenbahn-Zonentarif mid meine
Theorie. Wien, 1898.

Arányi (Rajner) Dezs, bártfai városi tanácsnok, számvev és szerkeszt. Arányi Dezs,

született Nemes-Militicsen 1854-ben. Színész volt 12 évig. 1886-ban Bártfán a

rendrség kötelékébe lépett ; csakhamar tiszt, alkapítány s 1896. tanácsnok-

számvevlett. 1891 -ben alapította a Bártfaés Vidéke hetilapot, önálló mvei közül

megemlítendk : Színházi évkönyv (Kecskemét 1881, Miskolczy Henrikkel);

Festett világ (Pécs 1884).

Argay Bálint, kir. s.-tanfelügyel, szül. 1865-ben Privigyén. 1894. évben kir. Arsay BaUnt.

tanfelügyelségi tollnokkáés 1907-ben]kir.s.-tanfelügyelvéneveztettki Zomborba.
A „Magyar paedagogiai szemle", „Iskola", Néptanoda" és „Tanítók szava"
szakfolyóiratoknak munkatársa.

Munkái : A tanítói állás fontossága és javadalmazása. — A magyar nyelv tanítása az idegen-

ajkú népiskolában. — A minimális tanterv. — A kisdedóvás. — A tanítók önképzése, a tanítói érte-

kezletek és az iskolai életbl czím czikkei. — írta e monográfia számára a közoktatást.

Atanaczlcovics Bogóboj, szül. Baján, 1826-ban. Szülvárosában ügyvédes- Atanaezkovics

kedett haláláig, 1858-ig. Atanaezkovics a szerb irodalomban szép, eredeti novellái-

val és egy „Dva idola" („A két bálvány") czím regényével nagy feltnést keltett.

Novellái „Darák Szrpkinyi" („Kis ajándék a szerb nnek") czím alatt jelentek

meg összegyjtve, két kötetben, Budapesten és Szabadkán. 1852-ben „Knyiga za

dobre czéli" („Jó czéloknak szánt könyv") czím alatt almanachot adott ki.

Athanaczkovits Platón, szül. 1788-ban Zomborban. Elvégezvén iskoláit, Atnanaczko-

1812-ben Karlóczán papi pályára lépett. Fölszenteltetése után, tizenhat éven át, Tios platon -

tanárként mködött, elbb Szent-Endrén, utóbb Zomborban, hol lelkészi hivatalt

is viselt. Sztratimirovits metropolita felhívására 1829-ben szerzetessé lett ;

1839-ben budai püspök. 1848-ban a magyar vallásügyi minisztériumban miniszteri

tanácsos és bácsi püspök ; de egyházmegyéjét csakis 1851-ben vehette gondozása
alá. Meghalt 1867 április hó 9-én.

Számos önálló munkát írt, többnyire iskolakönyveket és bibliamagyarázatokat. Egyházi s

alkalmi beszédei összegyjtve jelentek meg 1845-ben „Dietalne beszéde" czím alatt.

Auer István, író és hírlapíró, szül. Bácsordason 1872-ben. 1894-óta hírlap- Auer István,

író, munkatársa volt a „Keresztény Magyarországnak", a „Nemzeti Újságnak",

„Magyar Államnak", titkára az Orsz. Pázmány-Egyesületnek. Az Alkotmánynak
alapításától kezdve belmunkatársa 1908-ig. A Christliches Volksblattnak 1896

—

1905-ig felels szerkesztje. 1908 óta a kassai tankerület kir. figazgatóságának
tollnoka. Irt német nyelven röpiratokat ; magyar nyelven költeményeket a

Magyar Szendébe és több kath. lapba, önállóan megjelent „Vergdés" czím
költeménykötete (1901), „Amerre én járok" czím elbeszéléskötete (1905) és

Handel-Mazzetti Enrica „Jesse és Mária" ez. kétkötetes regénvének fordítása

(1907.)

Avrámovics Dömötör, szül. Sajkás-Szent-Ivánon 1815-ben. Bécsben a fest- Avrámovios

akadémián tanult. 1840-ben Belgrádban az új metropoliai templom szent képeit

festette. 1846-ban a szerb kormány költségén beutazta Szerbiát, hogy a régi

szerb kolostorok és templomok képeit lemásolja. Ez alkalommal Szalonikiben
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és Konstantinápolyban is megfordult, ós az Athos hegység kolostorait is meg-
itta. Elte utolsó éveil Ojvidéken töltötte. Meghall 1865-ben.

dil Zlatm i ze mláde i
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Balassa József, bölcselettudor, keresk, akadémiai tanár, szül. 1864-ben,
benBudapesten tudori oklevelet nyert. Mini probaéves tanár egj ével a

budapesti gyakorló fgimnáziumnál töltött 1886-ban tanári oklevelet nyert.
i " en év óta a székesfehérvári kereskedelmi akadémia tanára Nyelvészeti
ezikkei a magyar és német szaklapokban és folyóiratokban jelentek meg.

Slun] B pervek és vitás kérdi el Bpesl 1885 V phonetika elemei, kül
i ..ii 1886 Ken kedelmi Zseb ótái Két n Széki

delrai levelezés kézikönyve. Eleibei után átdolgozta, r. ott, 1889 M
poetil i és rhetorikai bevezetéssel, Kére pisi használatéra. I. kötet az

imára Bpest, 1889 Kémei magyar és magyar-nómel kereskedelmi zsebszótér (Szé
r, 1889).—Némi addal, Budapest, 1900 902)

'
i I ott, II 902). Ét ad ere cns par nyelvtan (TJ. ott, 1902)

Balaton Géza, óbecsei tanító, szül. L 842-ben. Obecsén, isiil augusztus 1-éna
felemj iskolákhoz önálló tanítónak képesíttetvén, óbecse község, atyja B.

J s helyébe, tanítóvá választotta meg, hol L891-ig mködött.
Munkái M o fíópi kol i ha ználatra Kalocsa, ls7:t

(32 kiadásban és 1876-ban 14 x ni mi [jelent.) Földrajz, népiskolai használatra,

Bpest, 1876. (37 ki köl németben i .) Természetrajz, népiskolai használatra. Bpest,
1878 l u. ott, 1880.) Termi :ettan népiskolai használatra. Ó-Bei •

1880 Nyelvtani eredménytár (1886 Budapest, 11 kiadásban.) Történelmei
ás földrajzát tói nyelvre is lefordították,

.iiinoe. BalatonJános, csanád apáczai rum. kath. plébános ós esperes, szül. 1832-ben
Doroszlón. 1858-tól több helyen káplán és plébános-helyettes volt. 1866-ban
Temesvárra papneveli aligazgatóvá, 1871-ben Kétegyházára plébánossá nevez-
ték ki. 1 s 7 !

» óta apác/.ai ( speres-plébános ós szentszéki ülnök. Számos czikket írt

a tanügyi ós egyházi lapokba, folyóiratokba és a szaklapokba.
Munkái: [gazoló válás Szí ed, 1861 (Röpirat), [gazoló válasza szegedi kath. legény-

egyletérdekében. CT. ott, 1864. Sarlós Boldogasszony és széni Rozália élete. ü. ott, 1864.- Havi
Boldogasszony ünnepének eredete. CT. ott, isiit. — Római zarándok-utam. Bpest, 1888.

Balogh Ármin. Balogh A rmi a. középiskolai tanár, szül. 1859-ben Szabadkán. 1888-ban
a budapesti országos izraelita tanítóképz-intézethez rendes tanárrá nevez-
ték ki. hol jelenleg is mködik. — Tanulmányaiban különösen a magyar
irodalommal ós a középkori szellemi mozgalmakkal foglalkozik. Több könyv-
birálata megjelent a Philol. Közlönyben (1887). néhány paedagogiai tanulmánya a

M. Tanügy XI. évfolyamában. Irt a Nemzeti Nnevelésbe, (XI. K.) is.

Munkája : Baco Nóvum Orgánum els része. Ford. • ma yarázatokki l
i llátl i. Bpest. 1885

Bnioph János. Balogh János, m. kir. honvédszázados, szül : 1848-ban, Adán. 1869-ben
az újonnan szervezett kir. honvédgyalogsághoz sorozták be. 1871-ben a szegedi

tisztképz tanfolyamot bevégezvén, hadapród-rmester lett. 1872 tiszthelyet-

tes, majd hadnagy, 1879-ben fhadnagy, 1888-ban II. osztályú és 1889-ben
I. osztályú százados lett. Jelenleg a m. kir. munkácsi 11. honvédgyalogezred
i'-ik zászlóalj-parancsnokság vezetésével van megbízva. — Czikkei, melyek vidéki

lapokban jelentek meg, helyi érdek közlemények és tárczák.
Munkái : Eger-vár története. Eger 1881. — Munkács-vár története.

Km. Balogh y Ern, otsz. képvisel. Középiskoláit Zomborban és Budapesten
végezte. Hosszabb külföldi tanulmányutat tett. A budapesti egyetemen tett

ügyvédi vizsgát, mely után ügyvédi irodát nyitott Zomborban. Közéleti szerep-

lését Bácsvármegyében kezdte, a függetlenségi párt tagjaként. Ö szervezte a vár-

megyei függetlenségi pártot. 1906-ban az uj-verbászi kerület képviseljének
választotta meg. Tagja a közigazgatási bizottságnak is. A ,, Bácska" czím
lapot éveken át szerkesztette. Többször járt Olaszországban s a reneszánsz-
kori nagy festmvészek munkáiról a ,,Bácská"'-ban írt szépmvészeti czik-

keket. 189S-ban írta „A Magyar Kultúra és a nemzetiségek 1
' czím publkzis-

tikai kötetét, mely tartalmas munkáját a sajtó osztatlan elismeréssel

fogadta.

Barics limit*) Adalbert, jogtudor, a pesti egyetem tanára, szül. 1742-ben

Újvidéken. Jogot s politikát tanított 1769-ben Varazsdon, három év múlva
Zágrábban, négy év múlva Gyrött, végre 1777-ben a budai egyetemhez nevez-

tetvén ki. itt az államtörténetet adta el, 1784-tl pedig a pesti egyetemen
az európai statisztikát magyarázta. 1764—65-ben jelen volt a pozsonyi ország-
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gylésen; innen a hétszemélyes táblánál jegyz lett; régre 1786-ban recktor
volt az egyetemen. 1804-ben nyugalomba vonúll ;

61 L813-ban meghalt.
Munkái : Skriplomen ex regno Slavoniae a seculo XIV usque ad XVII. íncluaior col]

bz praeleotionibus, Varasdini, 1774. — Dio gewöhnlicho Krönungsfeyer der ungarischen Könige
und Königinnen. Pest, 1790. (Magyarul is) — Dissertatio statistiua de potestate exseguente
regis Angliáé : H. n. 1790. (Magyarul és németül is.) — Conspectus regirainis forraae regnoruni
Angliáé et Hungáriáé. (2 kiadás.) Dessertatio st hungarici. (Ka
1790. (2 kiadás.) — Nomilul de educatione juventutis scolasticae et studioriun reformation. bo

ditionibus Pannoicis, Pampelonae, 1792. — Kéziratban : Európa statisztikája 1792-böl : Cntroductio
n statistieam czimmel a M. Nemzeti Múzeumban.

Barsy László Endre, ref. lelkész, szül. 1870-ben. 1899. év óta a szabadkai
ref. egyház rendes lelkipásztora. A szabadkai szabad lyczeumnak igazgatósági
tagja. Fleg a hírlapokban fejtett ki tevékeny írói munkásságot. Számos czikket
és verset írt.

Munkái: A vallástanítás módszertena az elemi iskolában. Szabadka, 1903. — Tar Gábor
históriája. Budapest, 1899. — Xazarénus. Elbeszélés. Budapest, 1901. — Eszter. Költi elbeszélés.
Budapest, 1908.

Bayer József, akadémiai tag, szül. 1851-ben Baján. 1876-ban tanári vizsga- B '»'er József,

latot tett. 1877-ben a budapesti tankerülethez actuariussá nevi zték ki. Idközben
tanárkodván a budapesti II. ker. és VII. ker. gimnáziumnál, a budapesti IV. ker.

és VIII. ker. freálnál, végre 1890-ben a budapesti V. ker. fgimnáziumhoz nevez-
ték ki rendes tanárrá, hol jelenleg is mködik. A Kisfaludy-Társ. 1888-ban rendes,
a M. Tud. Akadémia 1899-ben levelez tagjává választotta.

Munkái : Magyarázó jegyzetek 1883. évi XXX. t.-czikkliez Budapest, 18S3. — A ii.
i

játékszín története. Bpest, 1887. Két kötet. (A Kisfaludy-társaságtól 200 aranynyal jutalmazott
pályam.) —Magyarázó jegyzetek az 1883. XXX. t.-ez. módosításához. Bpest, 1900. — A magyar
drámairodalom története. Bpest, 1897. Két kötet. (A M. Tud. Akadémiától, a Bezsán-féle 1200
arany forintos díjjal jutalmazva. Kitüntették e munkáért a M. Tud. Akadémiai bronz-érmével.
Páros iskolai drámák a XVIII. évszázadból. Bpest, 1897. — Balogh István Ludas Matyija. Bpest.
1897. — Diogne naplója. Három kötet. Bpest, 1901. — Egy magyar Eszther-dráma. Bpest, 1904. —
Szigligeti Ede színmvei. Két kötet. Bpest, 1904. — Katona József válogatott munkái. 1 kötet.

Bpest, 1907.— 1908 óta a Kisfa ludy-társ. Skakespeare-bizottsága megbízásából szerkeszti a Magyar
Skakespeare-Tárí. — Ugyané bizottság megbízásából megírta a Shakespeare-drámák történetét

hazánkban. Sajtó alatt. Két kötetben. — Százakra men apró értekezései, melyek a Budapesti
Szemlében, az Irodalomtört. Közleményekben, az Egyetemes Philologiai Közlönyben, a Magyar
Shakesprere-Tárban stb. megjelentek, föl vannak részletesen jegyezve a Magyar Tudományos Aka-
démia Almanaehjaiban (az 1900-tól 1909-ig terjed kötetekben.)

Beck Hugó, jogtudós, ügyvéd, Beck Károly unokatestvére, szül. 1843 Btck husó

Baján. 1867-ben ügyvédi oklevelet nyert. 1868 óta Budapesten mködött. A buda-
pesti ügyvédvizsgáló bizottságnak s a niagyar jogászegyletnek igazgatósági tagja,

1892-ig a királyi kúria váltó- és kereskedelmi tanácsának bírájaként mködik. A
szabadalmi tanácsnak 1896 óta ülnöke, a magyar jogászegyesület pedig 1898

alelnökévé választotta.
Önállóan megjelent munkái : Észrevételek a magyar kereskedelmi törvénykönyv terveze-

tének a biztosítási ügyletet tárgyaló részére (1874) ; az 1S76. évi XXVII. t.-cz. hivatalos források

alapján szerkesztve (1878). — Törvényhozási reformok a biztosításügy terén (1890). — Tanulmá-
nyok a biztosítási jogból (1891). — Törvényjavaslat a magánbiztosítási vállalatokról (az igaz-

ságügyminiszter megbízásából, 1894 ; ugyanerrl jogászegyesületi eladás, 1895.) — Értekezései

és czikkei a szaklapokban jelentek meg. Két német és egy franezia munkát is lefordított magyarra.
1895 decz. 28-án magyar nemességet kapott.

Beck Károly, niagyar származású, német költ, szül. 1818-ban Baján. Beck Károly.

Bécsben orvosnövendék volt, utóbb Lipcsébe ment, holfiatal író- és mvész-
társai körében kizárólag a szépirodalomnak, költészetnek és tudománynak élt.

1841-ben Pesetre jött lakni. 1843-ban ismét Bécsbe ment, hol bens viszonyba
lépett Lenau Miklóssal. 1844-ben Berlinbe utazott. 1844, 1861és62-benkölteményci-

bl felolvasásokat tartott Drezdában, Weimarban és Berlinben. 1846 tavaszán

haza látogatván, ez alkalommal találkozott Petfivel is, kit verseibl már ismert.

Beck a Pesti Divatlap szerint (1846. 15. sz. április 9. 297 1.) Petfivel értekezvén,

ennek költeményeibl egy kötetnyit németre akart fordítani, a mi azonban el-

maradt. Az 1848-as mozgalmak kitörése után állandóan Bécsben telepedett

le, hol 1879 április 10-én meghalt. Utolsó éveiben nagy ínségben élt, a német
Schiller-egylet, a bécsi Concordia és az állam kegydíjaiból tengdött, úgy hogy
1878—79-ben télen gyjtést is kellett számára rendezni.

Munkái : Xáchte. Gepanzerte Lieder. Leipzig, 1838. — Der fahrende Poet. Dichtungen.

T. ott, 183S. — Stille Lieder. 1 Bdchen. U. ott, 1840. — Saul. Ein Trauerspiel in 5 Aufz. U. o., 1841.

(Isin. Blatter für liter. Unterhaltung. 358. sz.) — Jankó, der ungarische Kosshirt. IX. ott, 1841.

(Isin. Sonntagsblátter. Bécs, 1844) 2. jav. kiadás. Berlin, 1S53. 3. kiadá3— Gedichte. Berlin. 1846.

(4. kiadás.) Tiz kiadást ért. — Lieder vom armen Mann. Leipzig, 1S46. (3 kiadás. TJ. ott, 1848.) —

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bács-Bodrog vármegye, n. 27
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Di len 186 I i iáé • Mater Dolorosa. Erxahlunj Berlin, 1858 (2 kiadás. I ott, 1864

\i Pest, 1804.) Episte) Czaren. Bi tlin, 1854 Jadwiga
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Pi rolj tollából Ford. \\ it1 Fülöp. Berlin, 1878
I 'i ische Quell Pesten 1 885 ben, de csak

folyama jeleni meg 10 füzetben ; 1857-ben Bi ápirod Imi lapo
ii int. Magyar Országi 1802). ]
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myát írjii le ; » Koszorúba i 1879 L)pedi Vi Petfi Sándorra ozímtí czikket írt.

Beek Vá Magyar Jelzálog-Hitelbank nyugalmazott igazgatója,

szül. L849-ben Madarason. Tanulmányait befejezvén, elbb egy termónykeres-
kedó-czégnél, majd a császári és királyi Bzabadalmazotl kereskedelmies ipar

intézel budapesti fiókjánál, végül az Angol-Magyar Banknál vállalt állást. Innen

a Magyar Jelzálog-Hitelbankhoz került, a melynek akkor gróf Porgáoh Antal
volt az elnöke. Szorgalma, tudása, széles látóköre annyira megszerezte szán

az illetékes körök bizalmai és tiszteletét, bgj már L872-ben a bank vezet-
igazgatója lett. Kiváló érzéke roll a bank élnökigazgat ójának. Széli Kálmán-
nak nagj konozepcziói iráni és ezek megvalósításává] elévülhetetlen érdeme
van abban, bgj az aránylag fiatal intézel az ország legjelentékenyebb pénz
intézetévé fejldött, a melj czimleteinek a külföldön is jelentékeny piaczol

tudotl teremteni. Ez a siker baxminczhal esztend munkájának eredménye óé

közben báró Beck Nándor az intézel elnökigazgatói állásában is gyarapít-

batta érdemeinek sorozatát. Betegsége miatt le kelleti mondania errl a

díszes állásáról és az intézel igazgatóságában foglalt helyet, de tevékenységéi
itt i>. valamint a többi intézetnél, a melyeknek igazgatósági tagja volt, a

legszkebbre szorította. Munkásságának értékél a király kegye is méltányolta,

a III. oszt. vaskoronarendet, majd Madarasi elnévvel magyar nemességet, udvari

tanácsosságol végül a bárói czímel adván jutalmul. Irodalmilag i- mködötl és

szakezikkei névtelenül a különféle szaklapokban és egves napilapokhun jelentek

meg. Meghall L909-ben.

Beck Vilmos, festmvész, sz. 1824-ben Baján. 1837-ben Bécsbe ment a

itt több ével szenteli Eestészeti tanulmányuknak. Ezután visszatéri Pestre,

hol 1846-ban Der Zeitgeist czím alatt képes élczlapot adott ki. mely e nemben
els voll az országban. 1849-ben Bécsbe költözötl és Englánder S.-el szövetkezve,

szerkesztette a Charivaril : ezért az osztrákok elítélték de kél havi fogság után,

1850 február 17-én szabadon bocsátották és Pestre internálták. Itt munkatársa
voll a „Der Eulenspiegel" czím lapnak és szerkesztette a „Laczikonyha" czím
Lapot, ezenkívül a legtöbb németországi s ausztriai élczlapnak és folyó-

iratnak volt munkatársa, a kereskedelmi lapokai pedig közleményekkel látta

el és novellákat is írt. Meghalt 1802-ben. Az irodalomban AYilli Beck név alatt

mködött.
Bellosics Bálint, hajai áll. tanítóképz-intézeti tanár, a Magyar Népr.

Társaság és a Bács-Bodrog vármegye Tört. Társ. választmányi tagja, szül,

1 867-ben. Néprajzitanulmányokat írt az Ethnographiába, aMagy. Nemz. Múzeum
Népr. osztályának értesítjébe, az Eth. Mitteüungen aus Ungarn és az Am Ur-
quell füzeteibe, az Urániába és a Bács-Bodrog várm. Tört. Társ. évkönyvébe s e

monográfiába. Kiválóan tehetséges néprajzi író. kinek munkáit éles és alapos meg-
llemzi. Nagy elszeretettel terjeszti a néprajzi ismereteket és gondol

fordít arra, hogy e tudománynak mennél több hívet szerezzen.

Munkái: Nagyobb tanulmányok: A zala- és vasmegyei vendek. Osztr.-Magy. Monarchia
írásban és képben. IV. köt. — Vas és Zala vm, déli síkja. Turisták Lapja, 1896. — A gyermi
magyar népha ban. Bajai tanítóképz ért. 1902— 3. — Adalékok a nyári napfordul
gyaroi bez. Ethnogr. — A hetési faház. U. o. — Votiv-figurák. U. o. — Es varázslás

ii B ei Tört. Társ. évk. 1 905. — Polazsenik. U. o., 1907. — A természeti embei
munkássága. Uránia, VI. évf. — A Bácska települ, történetébl, CJ. ".. VIII. évf. — Bácsn
sokarv : ok. Népr. Múz. Ért. 19H7. — Útmutató népr. tárgyak gyjtésére. Kiadja:: I

megyei 1906. — Tankönyvek.

Bendt Imre, nyitrai róm. kath. püspök, szül. 1824 aug. 28-án Baján: a

theologiai pályára lépve, a bécsi Pazmanaeum növendékeként végezte tanul-

mányait; 1847 aug. 29-én pappá szentelték Kalocsán; egy ideig segédlelkész-

kedett. 1848-tól a kalocsai papnevel tanulmányi felügyelje volt s egyúttal az

i gyházjog és lelki pásztorkodástan tanáraként mködött. 1852-ben érseki levél-

tárnok, 1853-ban szentszéki jegyz, a következ évben futaid plébános, 1858-ban

Bende Imre.
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kerületi jegyz, 1864-ben esperes lett. 1869 ben Újvidékre került plébánosnak
<V az Isten áldásáról czímzett apátságot kapta. 1878-ban Újvidék országgylési
képviselje lett és a szabadelv párthoz csatlakozott

; 1884-ben újra megválasz-
tottak. 1886-ban kalocsai kanonokká, 1886 nov. 8-án beszterczei, majd 1893.

jan. 4-én nyitrai megyés püspökké nevezték ki. — Fpásztori szózata a

Beligióban (1887. II. 27. sz.) jelent meg, mely lapnak több évig munkatársa
volt. Bvebb életrajzi adatait Nyitra vármegye monográfiájában közöltük.

Beogradácz János, szül. Titelen, 1812-ben. Az olmüczi hadapródiskolát Beogrradacz

elvégezvén, 1833-ban hadnagy lett. Az olaszországi hadjárat alatt a vezérkarbán J^»os.

mködött. 1858-ban elsosztályú századosként kilépett a hadseregbl, és Újvi-

déken telepedett le, hol minden idejét egy perpetuum mobile föltalálásának szen-

telte, s minden vagyonát arra költötte. Meghalt Újvidéken, 1889.
Munkái : O. jeziku i pravopiszu szerbszkom (..A szerb nyelvrl ts . Újvidéken,

1857) ;
— Czrkva i drzsava (..Egyház és állam". Újvidéken. 1857.) Orient, Occident und Pansla-

vismus (Újvidéken, 186ö. Szerb nyelvre is lefordították.) — Miszli o szadasnyem polozsaju i buduty-
noszti naroda szrbszkog („Eszmék a szerb nép jelen állapotáról és jövjérl", Újvidéken, 1S66.)

Kéziratban maradt néhány nyelvészeti értekezése és a szerb szótárhoz való adalékok.

Berkes Kálmán, államrendrségi felügyel, szül. 1841-ben, Mélykúton. Berkes

ls84-ben a rendrséghez oktatónak és 1886-ban felügyelnek nevezték ki Buda-
pesten. Elzleg beutazta Amerikát, Angol-, Franczia-, Német- és Olaszországot

s Belgiumot. — Munkája : A tolvajélet ismertetése. Budapest, 1888. (Németre

ford. Erdélyi Viktor, ü. o. 1889.)

Beszédes József, bölcselettudor, vízimérnök és a M. Tud. Akadémia levelez Beszédes

tagja, született 1787 február 12-én. Magyarkanizsán. 1813-ban okleveles mér- Jozset

nök, lS14-ben gróf Esterházy Károly uradalmi mérnöke lett. 1816— 19-ben

a

Kapós vízszabályozásának tervét is elkészítette. 1819-ben bölcselettudorrá avat-

ták. A Duna szabályozását átmetszésekkel Baja és Báta között végrehajtotta.

A lincz-budweissi vasúttársaság megbízásából 1827—28-ban a vasútra káros

hatású vízfolyásokat igazgatta ki. Figyelmeztette hazafiait a Duna medrében
a Vaskapunál a hajózást gátló kszirtek szétrobbantására, nnek következté-

ben 1830-ban gróf Széchenyi Istvánnal a Dunán Galaczig, onnan Konstanti-

nápolyija utazott. A M. Tud. Akadémia. 1831-ben választotta levelez tagjai

közé. 1835-tl kezdve a Fejér-, Fekete-Körös, Csiger. Tz vizek szabályozását

i

végezte. A középponti vasútnak Pozsonytól Szolnokig 1848—49-ben technikai

igazgató-mérnöke volt. Meghalt 1852. Nagy szakirodalmi tevékenységet fejtett ki.

Birly Ede Flórián, orvostudor, szülészmester. egyetemi tanár és kir. tanácsos, Bir , y Ede
szül. 1787-ben Hódságon. 1814 június 27-én lett szülészmester s augusztus 30-án Fioriau.

orvostudor ; ekkor a híres Boer vette maga mellé segédnek. 1817 április 22-én ki-

nevezték a pesti egyetemhez a szülészet tanárává. 1824-ben felsége a magyar
nemességgel ajándékozta meg, 1842-ben egyetemi rektorrá választották. Meghalt
1S54 november 25-én. Több külföldi tudós társaság választotta tagjául.

Munkája: Dissertatio inaug. inediea de epilepsia. Viennae, 1814.

Bodrogi Lajos. szül. 1849-ben, Baján. Tanárvizsgálatot tett 1876-ban. Taní-
Bodrogj Lajof

tott Baján, Újvidéken, Ungyárott a gimnáziumokban, Kecskeméten a reáliskolá-

ban. 1907-ben nyugalomba ment. Els szépirodalmi dolgozatai 1871—72-ben,
Rákosi Jen ,.Reform" ezím lapjában jelentek meg. Irt novellákat és társadalmi

c/ikkeket a fvárosi és más lapokba. Füzetekben jelentek meg Zween Artikel

(Újvidék, 1880). Üzenet (Kecskemét 1891). Tanügyi czikkeket, színi bírálatokat

is írt. A Kisfaludy-Társ. pályázatán jutalomdíjat nyert ..Ezüst falak" czím
történeti elbeszélését a Társaság Évlapjai és a Vasárnapi Újság (1899) adta ki.

A Shakt speare-Tárban két értekezése és könyvbírálatai jelentek meg. (1908, 1909).

Önálló munkái: Emberek, árnyékok. Elbeszélések. Budapest. 1895. — Nemszab
FI- génj . Bud pi -t. é. n. (1896.)

Bogdanovics Lmczián, gör. kel. érsek, metropolita és szerb-patriárka szül. bou >

Baján, lS67-ben. Középiskoláit Baján, teológiai tanulmányait Karlóczán, a jogot L

pedig az egri érseki liczeumban fejezte be. 1891-ben a beocsini kolostorban szerze-

tesi fogadalmat tett. Újvidéken szentszéki aljegyz, és ugyanott az állaim isko-

lákban hitoktató lett. 1892-ben a karlóczai fgimnázium hittanárává nevezték ki.

Két év múlva Brankovics pátriárka mellett mködött fegyházmegyei jegyz-
ként, késbb mint protoszinczellus. Magyarevics. volt budai püspök halála után

patriákai mandatárius, majd a budai egyházmegye adminisztrátora lett:

HitT-ben beocsini archiniandrita és ugyanez év deczember havában a karlóczai

püspöki zsinat budai szerb püspökké választotta meg. 1898-ban szentelték föl.
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1901 '"ti kúrálj a kormánj elterjesztésére a temesvári görög-keleti püspök ég

adminisztrátorává nevezte ki az elhúnyl Popovioa Nikanor helyére, a rnelj

ollásban 1904-ig mködött. 1908-ban április bávában Brankovics pátriárka

áalála után, a patriárkátus adminisztrátorává éa valóságos bels titkos tana-

a nevezte ki a király; ugyanez év Bzeptemb c bávában pedig a szerb

egyházi kogresszna metropolita-patriárkává válsztotta meg, Brankovios
helyébe. Tagja a magyar frendiháznak. Nagykeresztese a Széni Száva-rendnek,

Boroiiiiszn Tibor dr. szatmári püspök, szül. 1840-ben, Jánoshalmán, fili t-

rajzi adatait Szatmárnémeti város monográfiájában közöltük,

Boromisza Tibor, festmvész, szül. 1880 ban Bácsalmáson.Akatonai pályára

lépeti és ma is a bonvédhuBzároknál Bzolgál. A katonai élei aem ölte ki lelkébl
n mvészei utáni lágyat, Itt is folyton dolgozotl és sikerüli is a minisztériumtól

bosszabb szabadségoltatásél kieszközölnie, a mikor aztán teljesen a mvészetnek
szentelte idejét. Modern pikturánk egyik mestere: Fcmwzy, vezette l>< a

dern festészetbe. .Majd külföldre ment, bol Rómában, deflegParisban szorgal-
ii dolgozotl s látogatta a aagj impresszionisták iskoláil . Itthon csak legutóbb

lépeti a nyüvánosság elé, bemutatva képeil a NYmzeti Szalon és a Köm ves Kál-

mán tárlatain, a hol azokkal nagy tetszésl keltett. .lelenleg egyik lmnvédhadapród-
jskola tanára.

<szky Károly, mezgazdasági statisztikai felügyel a m. kir. föld-

mívelésügyj minisztériumban, szül. 1862-ben, Pinczéden. Iskolai tanulmányail
részben magánúton elvégezvén, iss-i ben Hudajiestre jött a báró Fiáth Miklós
niin. tanácsos melletl kezdte meg bivatalnoki pályáját. Korán lépeti föl a köz-

gazdasági szakirodalomban; külön kötetben megírta „Pest-Pihs-Solt-Kiskún
vármegye mezgazdasági statisztikájál " (Budapest) és ábié^ alatl számos nemzet-
•razdas.i .i i:.|:nii<it bocsátctl kczre, melyek az érdekeli kczcns&g kori-ben fel-

tnési keltettek. A budapesti nagyobb napilapok közgazdasági rovatában és a

szaklapokban számos dolgozata jeleni meg. Évek során ál nagy áldozattal gyj-
tötte össze az adatokai Magyarország teljes birtokstatisztikájához, a melyen
jelenleg is dolgozik.

Borovszlcy Samu. bölcsészetdoktor, a M. Tud. Akadémia levelez-tagja s

irodaigazgatója, a M. Történebi i Társulal titkáras „Századok" czímíí folyi ii

nak szerkesztje, szül. 1860 október 25-én, Bácsordason, hol atyja, B. Pál, abban
az idben mérnökösködött. Középiskoláit Nagyszalontán és Békésen végezvén,
1875-ben a fvárosba jött s itt tett érettségi vizsgálatul az ev. ref. fgimnázium-
ban. Már itt mint az ifjúsági önképzkör elnöke, feltnt szépirodalmi és történelmi

dolgozataival, melyekkel többízben pályadíjakat nyert. A budapesti egyetemen,
hol felsége adományából a Ferencz József-Erzsébet aranyösztöndíjat élvezte,

a bölcsészeti szakra iratkozott be s 1883-ban tanári, majd doktori oklevelet szer-

zett. Kedves tanítványa volt Salamon Ferencznek, Gyulai Pálnak s ez utóbbi

ajánlatára jutott be még egyetemi hallgató korában a M. Tud. Akadémia szolgá-

latába. Lukács Móricznak, a Kisfaludy-Társaság elnökének s gróf Lónyay Menj
hért akad. elnöknek, halálukig, magántitkára volt. Résztvett 1889-ben a Magyar
Néprajzi Társaság megalapításában, melynek azóta választmányi tagja. Igazgat< -

választmányi tagja ezenkívül a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társulatnál

1899-ben választotta meg a M. Tud. Akadémia levelez-tagjául. Ennek kein lé

tagja egyszersmind a Történelmi bizottságnak. 1896-tól szerkesztje a „Magyar-

ág Vármegyéi és Városai" czím monográfiának, 1905 óta pedig annak
fszerkesztje.

Munkái : A dákok. Ethnografiai tanulmány (doktori dolgozat.) Budapest, 1883. — A hon

foglalás története. A mvelt közönség számára, Budapest, 1894. — Csanád vármegye története 17 1
•"

i _r

.

Két kötet. Budapest, 1896—97. — Tiszántúli ev. ref. papok. 1.597— 1679. Budapest, 1898. — Debre-

czeni Írók és tanárok. 1588— 17 00. Budapest, 1898. — A népvándorlás kora. (a Nagy Képes Világtörti

net IV. kötete). Budapest, 1899. — Karácsonyi Jé itt : Az idrendbe szedett váradi regestrum

bethív és tudományos kiadása. Budapest, 1904. — A nagylaki uradalom története. .Szól: 1 '

értekezés. (Az Akadémia történettud. Értekezései közt. XVIII. köt., 10. sz.), Budapest, 1900. —
Szendr vára. (Akad. tört. Értek. XXII. 2.) Budapest, 1908. — Borsod vármegye története a légi

idktl a jelen korig. I. kötet : A vármegye általános története a szatmári békéig. Budapest, 1909. —
Ezekr-n kívül, 1878 óta, számos nagyobb történeti tanulmány jelent meg tle: a Századi kbi n,

Ethnographiában, Ungarisehe Revueben, a Történelmi Tárban. Turulban, Archuenloei-'i Értesít-

ben, Irodalomtörténeti Közleményekben, Budapesti Szemlében, Egyetemes Philologiai Közlönyben,
Hadtörténelmi Közleményekben.

I Szemlében, Nyelvtudományi Közleményekben -

különböz hírlapokban.
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Braucsics
Blttgoje.

Br;iukoviei-
György.

fíoskovics János, szerb miniszter, szül. Újvidéken. 1834-ben. Miután elvégezte Boskovics

;i jogtudományokat, ügyvédi fogalmazó, majd 1859-ben Szerbiában a belgrádi
JáU08 '

gimnáziumban a szerb nyelv tanára lett. 1865-ben a szerb nyelv és irodalomtör-
ténet és a széptan tanára lett a belgrádi fiskolán. Ez állásban 1871-ig maradt.
Akkor Újvidékre jött, hol rövid ideig a Szerb Maticza évkönyveit szerkesztette.

1875-ben ismét visszatért Belgrádba, hol anémzeti könyvtár könyvtárnokává és a
nemzeti múzeum révé nevezték ki. 1880-ban ismét a fiskola tanára lett, 1892-ben
pedig vallás- és közoktatásügyi miniszter. Mint ilyen halt meg ugyanaz évben.

Számos nyelvtani értekezést írt. Kivonatot készített a szerb nyelvtanból és irodalomtörté-
netet, levélalakban. Összegyjtött munkái (Szkuplyeni szpisi Jovana Boskovitya) czím alatt

[887 ben jelentek meg Belgrádbankét kötetbon. — Piszma o knyizsevniszti szrpszkoj ihxvatszkoj
(A szerb-horvát irodalom története levelekben) czím alatt 1892-ben jelentek meg Újvidéken.

Bozsenik Béla, újvidéki publiczista, fgimnáziumi tanár, született 1861-ben. Bozseuik Beia.

Egyik alapítója és fmunkatársa volt a „Beszterczebánya és Vidéke" czímü
lapnak. Politikai, közgazdasági, tanügyi és vegyes tartalmú czikkei újabb idben
leginkább az „Újvidéki Hirlap"-ban és a „Határr"-ben jelentek meg, mely
utóbbinak állandó munkatársa. Fordított elbeszéléseket franczia íróktól és Gor-
kijtól. A Délvidéki Kárpátegyesület Útmutatójában leírta Lúgos várost. Az
alkotmányellenes kormányzás idején tagja volt az újvidéki jóléti bizottságnak,

m?ly az ellentálló törvényhatóság kebelében alakult.

Brancsics Blagoje, szül. Peterrévén 1860-ban. 1885-ben az újvidéki szerb

fgimnáziumhoz került helyettes tanárként. 1894-tl mint rendes tanár, alatin és

magyar nyelvet tanította. 1908-ban nyugalomba vonult.
Irodalmi munkássága : Derra György tanártársával Magyar-szerb (Újvidéken, 1889.) és

Szerb-magyar (Újvidéken., 1894.) szótárt írt és azt a Magyar Tudományos Akadémia anyagi támo-
gatásával adta ki. Eredeti költeményeket is írt, de sokkal sikerültebbek a fordításai, különösen
magyarból ; ez utóbbiak ,,Iz magyarszkog perivoja" („A magyar kertbl") czím alatt összegyjtve
jelentek meg Újvidéken 1906-ban. Irt egy magyar nyelvtant szerb tanulók számára ós egy magyar
olvasókönyvet állított össze. Nagyobb fordításai közül külön jelentek meg : Szigligeti Ede ,,A trón-

keres" czímü drámája (Knéz Borics", Újvidéken, 1894-ben) és a német Keim „Szulamith" czímü
drámája („Szulámka", Újvidéken, 1886-ban).

Brankovics György, gör. kel. metropolita, patriárka-érsek, szül. Kölpényben
1830-ban, hol atyja lelkész volt. Alsó iskoláit Zentán, középiskoláit óverbá-
szon és Baján végezte, bölcsészetet pedig Nagy-Krösön tanult. 1848-ban lépett

a közigazgatási pályára, Zenta város aljegyzjeként. 1852-ben folytatta félbe-

szakított papi tanulmányait a karlóczai fiskolában. A lelkészkedést is Zentán
kezdte. 1859-ben Zomborban esperessé választották meg. Két évtizeden át

részt vett a szerb egyházi kongresszusokon, melyeken nagy tevékenységet fej-

tett ki. 1882-ben belépett a zárdai rendbe és még ugyanabban az évben archi-

mandritává, majd temesvári püspökké szentelték. 1890-ben a szerb egyházi

kongresszus karlóczai érsekké és szerb pátriárkává választotta meg. A választást

a király megersítette és az új érseknek a valóságos bels titkos tanácsosi czímet

adományozta. Kitüntette azonkívül a vaskorona-renddel és papsága ötven

éves jubileumakor a Lipót-rend nagykeresztjével. Tulajdonosa volt még a szerb

Szent-Szabbas és fehérsas-rend els osztályú nagykeresztjének, továbbá a mon-
tenegrói I. osztályú Daniló-rendnek is. Tagja volt a magyar frendiháznak és

a horvát országgylésnek. Meghalt 1907-ben.

Buday Ge.ro, róm. kath. hittanár a zombori fgimnáziumban. Ír a me- Buday Gero.

gyei lapokba különféle közérdek czikkeket és vezeti a zombori kath. legény-

egylet tudományos és tanulságos felolvasó estélyeit.

Bugárszky István, akanémiai tag, vegyész, szül. Zentán 1868-ban. 1891-ben B
^:f^

ky

az állatorvosi akadémián a vegytani tanszék mellett tanársegédként nyert alkal-

mazást, majd 1893-ban ugyanoda segédtanárrá nevezték ki. 1894-ben a buda-

pesti egyetemen magántanári képesítést nyert az elméleti vegytanból. 1898-ban

az állatorvosi akadémiához ny. rendkívüli. 1903 deczember 15-én rendes tanárrá

nevezték ki. 1899-ben a M. Tud. Akadémia lev.-tagjává választotta, önálló dolgo-

zatainak legnagyobb része a M. Tud. Akadémiától kiadott Math. és Természettu-

dományi Értesítben jelent meg. Három tankönyvet is írt fiskolai használatra, az

egyiket Vezérfonal a végytani gyakorlat hoz. a másikatAkémia repetitoriuma ésbor-

kémiai praktikum czímen. Cheinia. (Tankönyv, Liebermann Leóval együtt 1900.)

Buky (Bruky. Bük,) József, orsós. szül. 1758-ban. A bölcseleti és orvosi Buky JózseL

tudományokat a nagyszombati s budai egyetemen végezte s 1782-ben orvostudorrá

avatták. Ezután Bácsmegya, 1801-ben Biharmegye forvosa és táblabírája lett.
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rarnibua nualibus, Budae, 1782. \
i

irdll itt • versekben, Pozsony, 1784, Hivatalbeli ol

1 dék, 1T'.'.">. — Dispositioni I 1796. Me-
thodu tfire kell « ni. Dobreozen, 1802.

I
Bükk

( hotci I atyja a Colloredo nevel viBel ezred praancsnoka voll

Milanóban, anyja BrunBwiok Henriette grófn atyjai korán elvesztette és így

nagyatyja hazában, jó magyar Bzellemben nötl föl. Iskoláit Nagyszombatban,
Budán, Pesten, Pozsonyban végezte Már végzett bölcsész és joghallgató volt,

mikor Báos Bodrog vérmegy Fölszólította, hogy báró Orozj Bélával együtt tanul

mányozzák Hollandia csatorna- és országút rendszerét. Az Alföldet akarták

hasonló módon rendezni. Tapasztalataik alapján tettek is kísérleteket Bá
megyében. Külföldi útja után két évig aljegyzje voll a vármegyének, isis ban
nit találjuk az országgylésen és mini korjegyz szeri pelt a fn ndiház els ülésén.

\ 18 mi nyék után futaid birtokára vonult és a gazdaságnak élt. Birtokainak

rendezése teljesen lefoglalta és nem is lépett ájra a közügyek szolgálatába. 11 irt okai

után a horvát tartománygylésnek is J

Bernát ( íajág Bernát, szül. 1861 ben Binyaszentkirályon, Somogymegyében.
issi -86-ig Pinozéden, L886 óta K.ulán tanító. Életrajzi adatail szülvárme-

monografiájában közöljük, lsss-ban megindította a Bácskai Hírlapot,

mely azonban rövid id alatt megsznt. L895-ben a Bácskulai tlirlapot indí-

totta meg. L891-ben szervezte ELulán az iparostanoncziskolát, melynek tizen-

nyolcz év< a á1 igazgatója volt.

sme. — Farsang, (40 tréfás jelenet). — A allérok,

I. fel L n igj. 2 felv. — l

kívül számos czikket írt a báosn : irosi lapokba.

^ux'v&uJ Csajághy István, orvostudor. kir. tanácsos, szül. 1813-ban, Bácsban.

1836-ban orvostudor és késbb bács-bodrogmegyei forvos lett. Az 1849-iki ma-
gyar kormány Karczagra, majd Nagyváradra nevezte ki kórházi forvosssá.
A szabadságharcz után visszakerült elbbi forvosi állásába, Zentára, honnan
Temesvárra költözött. 1860-banfürdorvos lett Buziáson, de elbb anevi zetesi bb

európai fürdkel és azegyetemi kórházakat látogatta meg. 188G-ban ülte meg fél-

százados orvost udori jubileumát, mely alkalommal a budapesti egyetem jubiláris

oklevéllel tisztein- meg, 1888-ban pedig kir. tanácsosi czíniet nyert.

Munkái: Orvostudori értekezés a rokonszenvrl Pest, 1836. — Beschreibung der Buziaser

Mini i
' asser. I lui l pest, 1 873.

Csajághy Károly, egyházi jogtudor, pécs-egyházmegyei nyg. esperes-

plébános, szül. 1815-ben. Bácsban. 1843-tól a pécsi papnevelben az alumnusok
igazgatójasa theologia tanára volt ; 1854-ben Babarczra, 1861-ben Szent -Királyra..

1874-ben Szászvárra ment plébánosnak; 1879-ben nyugalomba vonult és Buda-
pestre költözött, hol jelenleg is él. Számos egyházi értekezést írt, de szépirodalmi

dolgozatai is jelentek meg.
Csajághy Sándor, hittudor, csanádi püspök, szül. 1810 április 6-án,

Bácsban. 1833-ban misés pappá szentelték. A pesti nöpvendékpapság magyar
egyház-irodalmi iskolájának megteremtésén 1836-ban is közremködött. Ég]

töltött az Augustinum nevelintézetben; 1836-ban Baján káplán volt és

innen a pesti középponti papnevelbe tanulmányi felügyelnek nevezték ki. hol

1844-ig mködött és egyúttal az egyháztörténetei is eladta. Ugyanez évben

nyert kit tudori oklevelet. Ezután Kalocsára került vissza az egyháztörténeti tan-

székre, 1 846-ban érseki titkárrá és ez. kanonokká nevezték ki. 1850-ben valósá-

gra, 1851-ben csanádi püspökségre emelkedett. Adományai közül föl-

említend, hogy a Tisza szabályozására 60.000 forintot adott. Meghalt 1860

február 7-én, Temesvárt. Irodalmi kísérleteit még pesti papnövendék korában

kezdte, és késbb nagy hivatottsággal folytatta. Számos értekezést és czikket írt

bel- és külföldi, napi- és egyházi lapokba.
Munkái : Misés pap az oltárnál.-Sombuga után ford. 1838. — Az anyaszentegyház elli

megczáfolva a történetekbl s legjelesebb prote ban oi nézet. l>ul. N'émetbijl furd. 1840-ben. —
pes házasságok ügyébeni felírására. Európai Rotbeck Károly

.. Egy hazafitól. Pest, 1841. (Névtelenül). Párbeszéd a vegyesházasságokról.

(Barátságos felvilágosításul a Világ f. é. 11. sz. vezérczikkére). 2. kiadás. 1". ott, IS42. — Leli

rend a papnevel-intézetben. Schlör után, németbl. U. ott. 1843. — Párbeszéd az inquisitióról.

U. ott, 1843. (Különnyomat a Religióból) — Áhítatosság zsengéi. Keresztény kath. imakönyv az

ifjúság számár.'. Készítette a pesti növendék-papság magyar iskolája, Csajághy Sándor feliig

U. ott, 1843. (Kétféle kiadás). — Isten irgalmábólés az apóst. sz. szék kegyelmébl csanádi püs-

pök, székfoglalásánál minden híveinek üdvöt és áldást a mi Urunk Jézus Kri-zt u- 1 I • ."ár. 18ÖI.

Károly.
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Csáth Géza. író és zenekritikus, szül. 1887-ben, Szabadkán. Els irodalmi csáth Géza.

munkáit a Szabadkán megjelen Bácskai Hirlap közölte. 1905-ben zenével kez-

dett foglalkozni és zenekritikusa lett a Budapesti Naplónak, mely novelláit is

közölte. A zenemvészet fejldésérl hosszabb tanulmányi írt, a mely a Huszadik
Században jelent meg. 1908-ban jelent meg : A varázsló kertje ez. novellás könj ve

Czikkeit és novelláit a fvárosi napilapokon kívül, a szépirodalmi és kritikai

lapok is közlik. 1908-ban megjelent „Puccini" ez zenei tanulmánya.

Csernus Gerö. fgimnáziumi tanár. szül. L853-ban Nemesmiliticsen. Tanult Caemus Gero.

Baján, Kalocsán, hol két évig theologiát is végzett, a budapesti egyetemen és az
ppi rjesi jogakadémián. 1878-ban a görög és latin nyi U bi tanári képesítést nyert.

1879-ben Fehértemplomban rendes tanár lett. hol jelenlét' is mködik. Jogi tanul-

mányait magánúton végezte és az eperjesi és kecskeméti jogakadémiákon jog- és

államtudományi vizsgákkal fejezte be 1884-ben. Irodalmi mködését 1882-ben

kezdte, eredeti és görögbl fordított költeményekkel. Tárczaczikket írt számos
vidéki lapba. Költeményeit most rendezi sajtó alá.

Csicsáky Imre, kath. áldozópap. egyházi író és költ, szül. Bács-Almáson, Osicsáky Imre.

1860-ban. Pappá szentelték 1883-ban. Káplán volt Futakon. Csekonics Endre
gróf gyermekeinek nevelje, késbb plébános Zsombolyán és pápai t. kamarás.
Irodalmi munkássága elismeréséül a Szent István-társulat tudományi és irodalmi

osztályának tagjává választotta.

Önálló müvei : Alighieri Dante Divina Commedia müvének harmadik része. A
(Temesvár, 1S87). — Beatrice mint az egyház jelképe Dante Divina Commedia müvében, jelesül

a Purgatorio XXYIII

—

XXXI. énekeiben (Budapest. 1887). — Cs. költeményei és kisebb mfordítá-
ssá (spanyol, olasz, franczia, angol, német költkbl és a szentírásból. (Temesvár, 1S88). — Dante
politikája. (Budapest, 1888). — Dante bölcselete (Temesvár, 1888). — Dante ortodoxiája (Buda-
pest, 1890.) — Dante geológiája (U. o. 1891). — Dante és Olaszország városai : Róma és Florenz,

1891 és 1893). — Szent Konstanzia életrajza (Budapest, 1S91). — XIII. Leó pápa költeményei
(Temesvár, 1894). — Der heilige Vendelin. Ein Gedáchtnissbüchlein für das christliche Volk. (Zsom-
bolya, 1898). — XIII. Leó pápának Szz Máriához irt költeményvirágai (Temesvár, 1898). — Imád-
kozzunk. (Kereszt, kath. imakönyv (Temesvár, 1899). 2. kiad. 1. Zsombolya 899). — Dante tudo-
mányossága. Budapest, 1890. — XIII. Leo pápa összes költeményei, 1903. — Ezeken kívül

sok czikket, értekezést írt lapokba és folyóiratokba.

Csillag Károly dr., szül. 1862-ben, Kishegyesen. Már tanuló korában munka- csuiag Earoiy.

társa volt a Szabadkai Hírlapnak, a melynek késbb szerkesztje lett. Bács-

niegyében szerkesztette az els napilapot, a Bácskai Hírlapot, a mely még ma is

fennáll. Versei közül a Gaál Ferencz által megzenésített „Nemzeti Fohás

millenniumi ünnepélyen pályanyertes lett. Húsz éven át munkatársa volt

Bartók Lajos ..Bolond Istókjának", a melynek állandó alakját ..Verbczi Aladár
különös jogesetei" írta. Ezek a jogesetek külön kis kötetben is megjelentek. V<

közül többet megzenésítettek : ezek között ismeretes a „Bácsmegyei Osárdi

Színdarabot is írt ..A sátán útja" czímmel. (Nagel Ottó kiadása.) Egyfelvom
darabját a ..Vörös május" eladták. Szerkesztette Szabadkán az els képes

vidéki folyóiratot ..Báesország" czímmel : ezenkívül a Zombor és Vidéke. Bács-

megyei Xapló ez. lapokat. Számos czikket. útirajzot, humoros történetet írt még.
Rövid ideig a miniszterelnökségi sjtóirodában volt, ez id szerint Zsablyán ügyvéd.

Csupor Gyula, fszolgabíró, szül. 1839-ben, Baján. Középiskoláit ugyanott. Csupor Gyula .

a jogi tanfolyamot a budapesti egyetemen végezte. 1861-ben Baján városi al-

jegyz, 1862-ben az ottani fgimnáziumban a magyar irodalom tanára lett, hol

egy évig mködvén, ügyvédi oklevelet nyert. 1866-ban városi fjegyznek válasz-

tották meg. 1867-ben bácsmegyei második aljegyznek választották ; de csak-

hamarels aljegyz és tiszt, fjegyz, majd törvényszéki ülnök lett. Is72— 1884

között öbecsén ügyvédeskedett; azután ; fszolgabíró lett és Németpalánkán
mködött, majd nyugdijaztatása után óbecsén ismét az ügyvédi pályára

lépett s itt is halt meg. Költeményei, novellái a fvárosi szépirodalmi . de

leginkább a bácskai lapokban jelentek meg. A köz- és fleg a társasélet moz-
galmaiban, különösen a 60-as és 70-es években, vezetszerepett vitt ; kitn szónok

volt, ki költi színezet melegséggel eladott beszédeivel elragadta hallgatóit.

Munkái : Megbukott a mama ! Regény (Zomb Hullámok. (Ó - Költe-

mények, beszélyek és egy vígjáték). — Tíz év után. Költemények (Németpalánka, 188

Czernacki Vazul, szül. Turján 1781-ben. 1802-tl 1816-ig beutazta az európai Ozernaoki

Törökországot. Kisázsiát és Oroszországot, mialatt nyelvismereteit gyarapította.
Munkája : ..Szovokuplenije arabszko-perzijskn-turszkih reesej" („Arab-török -

vak gyjteménye , löOO szó. a szerb nyelv tisztázása végett. ( 1831 után jcient meg).
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Danninger

Deiunth Gyula

Dórra György

- ref. lelkész, szül. 1813 ban, Baján 1847 ben rendes lelkész letl

Duna Radványon. A Bzabadságharozban Komárom ostroma alatt tábori lel-

roll A vár feladása után visszatéri egyházaiul. 181 7-t öl a Prot. Egyh. és

Iskolai Lapokba irl (Komáromi egyházmegyei, Z. vágj Bajái ueve alatt) egyházi,

és oapi és lapokba gazdasági, különösen szlészeti és borászati czik-

kekel és a ueszmélyvidéki borászti társulai gyléseirl, melynek jegyzje volt,

tudósításokai stl>.

/.// Qyida, gombosi plébános, kiváló régész, szül, Dunaföldvárotl

1867 ben. Bvebb életrajzai Bziüvármegyóje monográfiájában közöljük.
Mm,' Ostro I 'unB ImI.Iv ,ui Mimi,

M. n I, ii i Lé 16 Élete (Szt. Isi B |i kés Gombos mull |a

(külön len l1 I

; bodrogvármegyei Töri I áj Evkönyveibl) Q boa régi emlékei. —
Arpádházi b. Margit, életraj: 1907, Kalocsa a Dunaföldvár múltja és jelene,

irosa ad ki. I
I rténel I i

: köd i választmányi tagj

Danic8ic8 György, szül. Üjvidéken. 18:25 Imi A jogtudományokai Budapesten
kezdte és Bécsben folytatta, a hol megismerkedetl a nyelvújító Karadzsioscsal.

Ez ismeretség következtében félbehagyta a jogi pályái ós a nyelvtudománynak
U-i I S5<í-ban a Ím lgrádi nemzeti könyvtár kiiny\ tárnoka, I s.i'.t-licn pedig a szláv

nyelvészet, általános irodalomtörténei és széptan tanára letl a belgrádi fiskolán

és ot1 maradt l^»>i végéig. 1865-ben a zágrábi délszláv akadémia meghívta tit-

kárának. Danicsics elfogadta e meghívást, Zágrábba költözött és ott maradt
l
s 7:; Lg. Y.7. évben ismét a belgrádi fiskola, tanára lett, de nemsokára megint

kbba téri vissza, hogy közremködjék a szerb ós horvát nyelv nagy szótárá-

nak kidolgozásában. Zágrábban halt meg 1882-ben.
Müvei : ..Kn z;i Bzrpszki jezik i pravopisz" (, rt való harcz")

mii értekezésével kezdte meg irodalmi mködését. I ekézi tgára a tudós világ

figyelmét Egi él n ;it sokat dolgozott, ós pedig n ikerrel a szerb nyelvészet terén. Megírta

illitotta a szerb iro

nyelvre remekül fordította az Ó-testamentumot, Majkov oro

Szerbek történetét s Muravijev orosz író liturgiáról szóló leveleit.

Danninger József, tanítóképz tanár, szül. 1839-ben, Csonoplán. Kalocsán
1859 ben az elemi mintafiskolánál altanitó lett; azután rendis tanító és tanító-

képz-segéd; rövid id múlva helyettes képztanárnak nevezték ki. 1869-ben

a sárospataki állami tanítóképz-intézetnél rendes tanár lett. 1872-ben a pozsonyi

tanítóképzhöz helyezték át. 1890-ben nyugdíjba vonult. A minisztérium

1869-ban Németországba küldötte a külföldi népoktatási intézetek, különösen
a weimáriak tanulmányozására. Számos tanügyi czikket írt.

Munkái: A magyar körmondattan. Pozsony 1878. — Amagyarnyeh tanításáé nép
ban. U. ott, 1879. — Nyelv- és mondattanainkban létez fogalomzavarról. U. ott, 1879. — (Ism.

Philol. Közlöny, 1880). — Nemet körmondattan. U. ott, 1879. — Nyelvtanirodalmi szán mdó
állapot. U. ott, 1882. — Az összetett mondat tana, vagyis rövid mondat kötéstan tanítóképzinté

zetek és felsbb osztályok számára. U. ott, 1880. — A magyar nyeli tan eredményei. Népoktatási

intézetek számára. U. ott, 1888. — Mit mívelnek nyelvtaníróink ? U. ott, 1890.

Decsy Géza, tanítóképz tanár, szül. 1850-ben, Baján 1873-tól 1876-ig tanító-

képz-intézeti segédtanár volt Csongrádon ; 1876 óta állami tanítóképz-intézeti

rendes tanár Aradon. Tanügyi czikkeket, bírálatokat, továbbá költeményeket,

humoros dolgozótokat írt . Aradon az Alföld és Arad és Vidékének munkatársa volt

.

Di iinith Gyula, bajai városi népiskolai tanító és az ottani állami kertész-isko-

lában a közismereti tárgyak eladója, szül. 1865-ben. Több vidéki lapnak munka-
társa volt. Fleg sok állatvédelmi czikket és útirajzot írt.

Munkái : ül iszországi útiemlékek. — Képek az osztrák fvárosból. — Egy korú' a \ ilé ép

ben. — Az én katonáskodásom. — irta a sok ézi c példányban közkézen forgó Bécsi Kalauz

czíinü müvet i . mely évekig az egyetlen magyar szöveg \ ezot volt a császárvárosban.

Derra György, szül. Újvidéken. 1844-ben. Budapesten jog- és államtudományi

tudorrá avatták. Ezután Újvidéken a görög-keleti szerb fgimnáziumban tanári

állást foglalt (1 és itt több mint harmincz éven át mködött. 1906-ban nyugalomba

vonult. Sokat utazott és utazásait, le is írta:

Müvei : ..L'szpomene iz Italije" („Emlékezetek Olaszországból'" két vaskos kötetben. 1S92.)

— „Putopiszne ezrte iz Ruszije" („Úti rajzok Oroszországból", 1897.) — írt azonkívül tudományos
értekezéseket, egyebek között egy nagyobbszabású munkát „Agrarno pitánye u Rimlyáná'
agrár kérdés a rómaiaknál") czím alatt. Brancsics tanárral egyetemben szerzetté a Magyar-szcrli

(1889) és Szerb-magyar szótárt (1894). — Francziából fordította Bernardin de Saint Pierre ,.1'al és

Virginia czím regényét.

Deszpotovics Péter, szül. Zomborban. 1847-ben. Szülvárosában tanítóskodott,

majd Szerbiába ment. hol az alekszináczi tanítóképz igazgatója lett. Nyugalomba
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vonulva. Belgrádban politikával foglalkozik és a „Szrpszka Zasztava" (Szerb
zászló) czím politikai lapot szerkeszti.

Müvei: Ifjú korában novellákat írt. melyekot a „Danicza" éa „Jávor" czím szépirodalmi
folyóiratokban közölt. „Zsalosztan Badnyi dán" (A szomorú karács.. ,Mileta" czím
szélesei külön könyvekben láttak napvil.i

I áa Wilka" nev verses eposzt is írt,

mely lsGS-ban jelent meg. Oroszból fordította Puskin ,.A kaukázusi rab" czímü költi elbeszélé-
sét. — Pedagógiai irodalommal is foglalkozott és e téren számos értekezésén kívül, az „Isztorijszka
pedagogika" (..Történelmi pedagógia") ezímü müvet írta.

Dimitrijccics Mihály, volt orsz. képvis -l. szül. Újvidéken 1846-ban. A jogot Dimítrijevics

elvégezvén, szülvárosában aljegyz lett, késbb az árvaszék bírája, mely
állásában 1882-ig maradt. Ez idtl fogva nem hivataloskodott többé, de mini
hírlapíró és országgylési képvisel mködött a közéletben. Meghalt Újvidéken
1889-ben. Irodalommal sokat foglalkozott. Irt irodalomtörténeti értekezéseket és

bírálatokat. Mvei eddigelé nem jelentek meg összegyjtve.
Dombi Márk dr., bajai cziszterczi tanár, szül. 1869-ben. Életrajzát szülvár- Domw Márk.

megyéjének monográfiájában közöljük. Bajára 1896-ban került.
Munkái: Kölcsey mint kritikus (Székesfehérvár, 1S96.) — Vajda János költészete (Katii.

Szemle, 1900.) — II. Rákóczi Ferencz a költészetben (1904). — Reviczky Gyula költészete (Kath.
Szemle, 1906.) Ezeken kívül számos czikket irt lapokba és folyóiratokba.

Donáth Gyula, egyetem' tanár, orvosdoktor, szül. lS49-ben Baján. 1871-ben Donáth Gyula

az innsbrucki egyetemre. Maly R. tanár mellé került assisztensként, hol

1873-ban orvosdoktori oklevelet nyert. 1874-ben Schneider tanár meghívására
a bécsi egyetem els vegyészeti tanszékénél az assistensi állást foglalta el.

1876-ban Gráczba ment. hogy az idközben oda áthelyezett Maly megyet.
tanár laboratóriumában a vegyészet gyakorlati tanítását vezesse ; ugyanott
1877-ben az általános és fizikai vegytan magántanáraként habilitáltatta

magát. Az 1677—78-iki orosz-török háborúban mint mtorvos vett részt
;

két hónapig a Sipka-szorosnál a kazanliki tábori kórházak forvosaként mkö-
dött és 1878 január 7—9-én a Sipkaszorosnál vívott csata után, mint török

részrl való parlamentair Kazanlik városát a g\-ztes oroszoknak átadta.

Azután a drmápolyi kórházakban, valamint a Boszporus magaslatain tábo-

rozó csapatoknál mködött. A háború befejeztével szülvárosába visszatért, hol

orvosi gyakorlatot folytatott. 1883-ban ideggyógyászati tanulmányútra Berlinbe

ment, hol egy évet Westphal ideg- és elmegyógyászati klinikáin töltött, de

egyszersmind Helmholtz Duboys-Reymond és Virchow laboratóriumaiban is

dolgozott. Miután még egy ideig Parisban Charcotnál a Salpetriéren tartóz-

kodott, 1885-ben Budapesten, mint idegorvos, állandóan letelepedett. A szak-

irodalomban kiterjedt munkásságot fejtett ki és kiváló szakczikkeinek száma
megközelíti a 300-at. 1893-ban a budapesti egyetemen az idegbetegségek

magántanára, 1908-ban rk. tanára lett. 1901 óta a Szent István-kórház ideg-

osztályának forvosa. 1S90 óta szerkesztje az általa alapított ..Klinikai Füzeteké-

nek és 1909 óta fszerkesztje az ..Epilepsia"" nemzetközi folyóiratnak, melynek
franczia, angol és német a hivatalos nyelve. Egyszersmind fszerkesztje a „Pester

M'diziiii-eh-Chirurgische Pressernek. Az epilepsiáról szóló dolgozatait. Xew-York
államának az epilepsiások számára alapított Craig-coloniája, a nemzetközi díjjal

tüntette ki.

Dömötör Aladár dr.. apatini kir. járásbíró. szül. 1877-ben, Zomborban. Jog- ^,m°£°r

tudományi r-zikkeket írt szaklapokba. Tárczaczikkei a Bácskában és más lapok-

ban jelennek meg. Tudományos felolvasásokat tart az apatini Szabad Lyceumban.

Dömötör Gyz, elbbinek fia. szül. 1880-ban, Zomborban. A zombori kir.

törvényszéknél jegyz. Aesthetikai és encyklopedikus czikkeket írt a Zomborban
megjelen lapokban. ..A görög n világa a régi Athénben"' (Zombor, 1909) czímü

munkája önállóan is megjelent.

Dömötör Pál i /</.). bajai ügyvéd és Báes-Bodrog. Baranya s Tolna vár- Dömötör Páiid.

megyék táblabírája, szül. 1770-ben, meghalt 1847-ben Baján. Nagy kedkvelöje

volt' az irodalomnak; hskölteményeket s útirajzokat írt. Tekintélyes szereplése

volt a vármegvei közéletben. Báró Orczy László, a jankovácziak volt földesura.

1804-ben az véleménye alapján tett al b helyen lépéseket Jankovácznak

mezvárossá emelése iránt s 1808-ban Dömötör Pál tartotta Jankováez. mint

mezváros els tisztújítását. Ezt az érdekes jog: és kultúrtörténeti okiratot a

Báes-Bodrog Vármegvei Tört. Társulat 1908-iki Évkönyvében közölte.

Munkája : Szünö bánat és fakadó üröm. melyet Radványi gr. Gyury Ferencz úr B.ic=-Bodrog

vármegyék fispáni székébi alkalmával erezett Pest. 1825. — Kézirati

Dömötör
Gyz.
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ál kn táblai bíró, elbbinek fia, szül. 1*11 ben, Baján. Kél évig

-! ügyvédkedetl
;

azóta a bírói pályán mködik i^sT óta vezet járás-

imbori kir. járásbíróságnak. Az írodalombarj az 1 863-ik évben, a „Vasár-

nap in lépeti felegj költeménynyel A Fvárosi Lapok"-nak L865 ól
i

állandó munkatársa \ <>lt g L867 ti Fogva már a fvárosi szépirodalmi lapok majd
mindegyikében jelentek meg lírai költeményei. Fordításai a szerb költészetbl —

rilágirodalmj jelentség aépkölteményekel is vaskos kötetre rúg-

nak, melyekbl a lapokban sokat kiadott, ígj Jovanovits Iván, Kosztits L sál

és más szerb költkbl, fleg pedig a szerb népkölteményekbl, mely utóbbiak

önálló gyjteménye ,,A szerb múzsa népénekeibl" czím alatt vár kiad

„A dal" rz ui iu tankölteménye a Kisfaludy-Társaság 1887-iki pályázatán dicséretei

nyeri ág Évkönyvében (XXI. kötet) megjeleni A. Tóth Kálmán szob-

b i leplezésére irts a bajai hölgyek díjával pályakoszorúzotl ódájál a szobor

leleplezésekor (1894) maga szavalta el. Az országo Jókai ünnep alkalmából

1894) írl ódájával pedig a Ka sai frodalmi Társaságnál letl pályanyertes.
Munka ii .i, Zombor, 1876. ujabb költeményei. I". ott, 1884

1885 \ íjon CJ. ott, 1 885. l
; ü. ott,

1886. \ váltó, vagy rizkedjél az uzsorásoktól. U. ott, 1886. \ lelyei bogár (prózában.) CJ. ott,

I B89 i nöl nyj I ott, 1889 íl nemzetiéi el y horvát, oláh, tót,

U. ott, 1 890. \ |i vulá útján

boldogs l ott, 1890. K Gyr, ] 888 V. í 1848-iki) < I i mii I

1

. .l.l.i kötete: szi Rózsák, 1895. Zombor. — l

kákát í
\l i Szemli Vidéki

| i. hazai athológiákban, igj b ECoss bas

\ 1

1 S Karolj i. Költi >1

'

el 6 is kép\ iselve

van.

- Pál. Drakvlics Pál, szül. Zomborban. 1856-ban 1882-ben lépett a közpályára,

mikor Bács-Bodrog vármegye árvaszéki iigyészszé választotta meg. 1887-ben

leköszönt és ügyvédi gyakorlatot folytatott. M'. I" o szülvárosa orsz. képvisel-

nek választotta meg. 1902-ben a szerb egyházi kongresszus tagja volt. Konsztan-

tin Mihály török krónikájál a XV. századból ismertette a „Századokban" 1
1876.),

1907-ben Budapesten hall meg.
Dreisziger Ferencz, tanár, szül. 1 863-ban. Baján. Sükösdön (Pestm.) mkö-

dött és 1887-ben Adára ment községi tanítónak. 1900 óta a kalocsai tanító*

képz intézet tanára. Irodain i mködéséi 1882-ben a szépirodalom i< rén k< zdte.

1885 óta paedagogiai czikkeket írt fle<i az egri Népiskolai Tanügybe s a nagy-

szombati Kalauzba. Tagja az Orsz. Közoktatásügyi Tanácsnak; társszerkesz-

tje a Kalocsai Néplapnak.
Munkái : Az iskol i záróvizsgálatokról. Önkép ly i \ el iol stálj teljes vezér-

könyve. A oépiskoli i . Ii rl. — Lakóhelyi ismeretek. — Úti

Szent Isi i ii iskolei könyveinek földolgozásához. — Olvasókönj d

fiúi I
i iB< ókönyv. — Általános és részletes oki tás

tan. — Bárány Ignácz : Tanítók könyi ! kötet. Mócsj Petrováeí \\ Itei

dik olvasókönyv > ódszen

Dudás ödün. [Muhoray) Ödön, született 1852-ben Zentán. Okleveles jegyz
volt és több bácskai községben hivataloskodott. Meghall 1889-ben Z>

1878-ban megindította a Bács-Bodrogh czíinu évnegyedes helytörténeti folyó-

iratot, mely másfél éven át egyesítette a bácskai történetírók kis csoportjí

ét. 1885-ben ismét folytatta vállalatát ; de csak rövid ideig tartotta

fenn. Ö pendítette meg a Bács-vármegyei monogTafia sa Bács-vármegyei Törté-

nelmi Társulat eszméjét és a társulatnak haláláig választ irányi tagja volt. Törté-

nelmi apróbb dolgozatokat írt és sajtó alá rendezve hagyta hátra: Guyon
Richárd honvédtábornok vezénylete alatt mködött magyar déli hadtest naplója
1899-tl. valamint az 1848 49. szabadságharezban szenplt honvédtisztek

életrajzi gyjteményét.
Dudás G 5-uia. is (Muhoray) Gyula, tanfelügyel, szül. 1861-ben. Zentán. Több

évig volt a zentai gimnázium és zombori középkereskedelmi iskola tanára

és a bács-bodrogmegyei történelmi társulat titkára. Számos történeti s <

czikket írt a Századokba és más szaklapokba.
Munkái: A zentai

I L bevezette Szilágyi Sándor. Zenta, 1885. — Bács I

vármegye régészeti emlékei. I". mr. 1880. — A zeni Szeged visszavétele 1686-bsn. U.
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ott, 1886. — A szabad hajdúk története. Szeged, 1887. — Szeretni György emlékirata. Bpest, 1886.— A Szeged-alsóvárosi templom m1 észeti Szeged 1887. — Kritikai jegyzetek S/.-

ged történetéhez. Zomhor, 1890. — Báeskai D [ok, Zombor 1893. — A szerbek I

aete. '/. bor 1894, — Az oktatásügy múltja Zombor 1901. — Az oktatástörténet.-
Bácsmegyében. Zombor 1903. — József császár tanügyi utasításai. Pécs, 1903. Az
története Zemplén vármegyében. S.-A.-TJjhely, 1906. Kéziratban Zenta város i m
melynek megírásával 1889-ben a város önsége bízta meg. — Bács-Bodrog vármegye tnegbl

ból szerkesztette többek közremködésével a vái i.ötetes monográfiáját 1896-ban.

Eimann János, községi jegyz jsziváczon, tova Duchxothról (Chur-Pfalz)
vándorolt í»e. 179:? nov. 1-tl 1797-ig ideiglenesen, azontúl fölesküdt és való-

ságos jegyzként viselte hivatalát.
Munkája : Der deutsche Kolonist oder die iedlung unter Kaiser Joseph dem

Zweiten in den Jahren 1783 bis 1787 absonderlich Lm I reich Ungarn in dom Bacser Comitat.
Bpest, 1S21'.

Eisenhut Ferencz, festmvész, szül. Palánkán. 1857-ben. Atyja. E. György
korcsmáros, a kereskedi pályára szánta, de az ifjút minden vágya
a mvészetek felé vonzotta. A késiibi jeles mvészre vallanak már azok a rajzai.

a melyeket keresked-gyakornoki éveiben papírra vetett. Pénz nélkül, senkinek a
segélyére nem számítva, ment ki Münchenbej hogy mvészeti tanulmányainak
alapjai megvesse. Életének ez a kora tele van szenvedésssel, nélkülözéssel.

A fiatal festnövendék azonban nem csüggedett és kitartásának nemsokára ered-

ményét is látta. Apró képei iránt érdekldni kezdtek a mkereskedk és meste-
reinek a figyelme is rátereldött szokatlanul ers tehetségére. Tanulmányainak
végeztével régi vágyát is elérte: a napsugaras Keletre utazhatott, ahol mvészlelke
a fest számára csodás kincsestárat talált. Színhatásokban megkapóan gaz-

dag és érdekes, bizarr képeket hozott haza errl az útjáról. Ezekkel a képeivel

azután egy csapásra megalapította hírnevét. A márusok keresték vásznait.

a melyeknek a kelendsége azután arra bírták a ímw észt. hogy újra és újra felke-

resse afrikai és ázsiai tájait. A Képzmvészeti Társulat kiállításain hamarosan
a legkeresettebb festk egyike lett. Gül Baba halála czím színpompás képével az

állami aranyérmet nyerte el, mvét a király vásárolta meg, míg az Álom czím
keleti képet a Magy. Nemzeti Múzeum számára vásárolták meg. Ez kezdete

volt késbbi komolyabb sikereinek itthon a hazában. Számos kitnt stés

jxitalmazta a jeles mvészt, a kit a külföld is megbcsült. Különösen párt-

fogolta öt Luitpold bajor királyi réuensherczeg, a ki számtalanszor felkérést.

a mtermét és hívta meg a mvészt az udvarába. Képei a budai királyi vár-

lakban, a müncheni Pinakothekben, a német, franczia, spanyol és amerikai

állaim és magánképtárakban sok helyen megtalálhatók. A berlini 1893. évi ki-

állításon szintén aranyéremmel ismerték el a jelességét. Szülvármegyéje is

hálás volt kitn fiához : az ezredév emlékére megf?sttette vele a zentai csatát,

mely hatalmas arányú képe a vármegyeház dísztermét ékesíti. A jeles mvész
iránt való kegyeletbl, monográfiánk e kötetében mlapon mutatjuk be ezt az

alkotását. Eisenhut Ferencz mvészpályája, sajnos, hamar szakadt ketté: élete

delén. 1903-ban, meghalt Münchenben, a mint éppen egy nagy munkáját fejezte

be, mely ma az özvegye birtokában van. Palánkán.

Érdújhelyi Menyhért, volt zentai plébános, szül. 1860-ban, Zentán. 1882-ben

kalocsamegyei miséspappá szentelték föl és több bácsmegyei községben segéd-

lelkészként mködött. 1887-tl segédlelkész és hitoktató Újvidéken, egyúttal

a szerb-horvát nyelvet is eladta az ipariskolában. .Késbb zentai plébános

lett, de legutóbb kivándorolt Amerikába. Irt számos történeti érteke/.

Bács-Bodrogmegyei Történelmi Társulat Évkönyvébe és a tudományi).- szak-

folyóiratokba.
Nagyobb czikkei : A szerémi magyarok. Kalugyerek reformja. — A magyarországi szerb

papság. — Szerkesztette a Kath. Hitoktatás ez. hitelemzési folyóiratot. Önálló munkái: „Újvidék.

Története", (melyet a város megbízásából írt.) Újvidék, 1894. — Péter és Bánk bán összeesküvése.

Újvidék, 1893. — írta e munka számára az Újvidéket tárgyaló fejezet nagy r -

Érdi Danid József, gimnáziumi tanár, lapszerkeszt, szül. 1844-ben,

Baján. 1868-ban misés pappá szentelték. 1868—69-ben Pannonhalmán hitszónok

volt. 1869—-7:2-ben tanár volt Sopronban. 1872—76-ig Esztergomban, 1876—79-ben

ismét Sopronban. Ez évben a rendbl kilépett. Július S-án a nagykikindai gim-

náziumhoz választották meg tanárnak, hol 1893 február 7-én bekövetkezett

haláláig mködött. 1863 óta jelentek meg dolgozatai a szépirodalmi és egyházi

lapokban. Költeményein, emlék- és üdvözlbeszédein, egyházi értekezésein

kívül, számos munkát írt.

Érdújhelyi
Menyhért.
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Evetovich János, bácsi plébános, bzüI. L860-ban Bácsalmáson. 1885 június

misés pappá szentelték fel, azután káplán voll Bátyon, Bököd.!, Katy-
máron, Bajmokon. Jelenleg bácsi plébános és a Bács Bodrogmegyei [rodalmi

l á .. \ álaszl iii.uix 1 tagja.
Munkái: Bács vármegye múltja, a bunyéváczok és aokaczob történetébl, Képel Baja

múltjából. — Több a Kuli S ilébe Költeményeket
fordított külföldi költk müveibl: Eranoziából : *

• l, Falconnet, Rebaul, Loprad

;

Wi ler, II. n-i Lui . Dhland, Schiller, Görres ; olaszból : Peti rl 1 , Monzoni,
Mili ; 11 1 1 ólból : Uoore Tamás, ÍVordsworth. Demaua Fi licia ; ap ínyolból : Lopez y Vi

\ okás legj izi a ból fordított regén jelent meg. — írta e munka

Falusy István, fgimnáziumi tanár, szül. L842-ben Baján. ISTJ óta

icsei katb. fgimnáziumban, bol a mennyiségtant és a természettani adja

el. Programmértekezése : A matbematikai és csillagászai az araboknál a VIII.

században. Egyéb czikki i a tanügyi szaklapokban jelentek meg.
Famler Gusztáv Adolf, torzsai evang. lelkész, szül. Modorban, Pozsony-

megye, i s ">! ben. Az evang. theolójiál hallgatta Sopronban, a jenai, balle-witten-

_< és l> -ríi 11 1. Torzsán 1881-ben választo'ták m g evang. lelkésznek.
Irodalmi téren nagy tevékenységet fejt ki. A Budi]) jelon és 117. o\ n

s/.iint „Grüss Gott" hetilapot öt éven át szerkesztette. Törtiínrl ni müve
erkölcsi t ixtalmú hosszab közül megemlítendk : Thurmweihezu Cservenka (1879). —

-st). — D.srRiedb-vuer (1881). — ChristianTraugott, oder die Lobons-

schicksaleeines ev. 1 rainTJn l sí(2). — Hochmut kommt vor dem Fali (1895). — Gott

1895). E három utolsó müvet a Luther-társaság adta ki. — Erzahlur ;en

. II. kötet. (1899). — „Luthers Kathechismus, mit Anmerkungen versehen" (1901). — A
Bécsben mr itsoh-Oesterreichische Litor.iturgeschichte" munkatársa. A „Missiói Lapok"
„Evang. Családi Lapok", „Evangélikus rálló' 'munkatársa ós levelezje stb. —-Emonografi 1 szám a 1

ijzi tanulmányt írt.

rozs f. Farbás József, szül. 1866-ban, Kulán. 1885 óta tanító Öbecsén. A belyi

és megyebeb lapokba írt czikkeket, majd az óbecse rs Vidéke lu-t ilaji szerkesz-

tje Lett.

Önálló munkái: Huszonöt éves története az óbécsei lövész-egyletnek. (1903.) — < apói

Gyida élete. — Daloskönyv a népiskolák részére. — A tanítói nyugdíjtörvény revíziója.

Farkas László. Farkas László dr., a Rókus-kórház forvosa Budapesten, szül. 1846-ban
Jánoshalmán. 1870-ben nyert orvosdoktori oklevelei a budapesti egyetemen.

Orvosi czikkeket írt az Orvosi Hetilapba és a Vasárnapi Újságba. Golyó történe-

tébl. A „Vörös kereszt"". 1892. Védekezés a kolera ellen. A hadegészségügy
reformja. Budapest, 1887.

Fekete József, középiskolai tanár, szül. 1833-ban, Baján. 1861-ben a pesti

m. kir. fgimnázium tanára lett, október 18-án ugyanott helyettes és 1866-ban

rendis tanárnak nevezték ki. 1879-ben nyugalomba vonult és jelenleg nevi 1"

intézet tulajdonosa Budapesten. Szerkesztette az Ijfúság Lapját 1867-tl 1
s 7ti

február 20-ig s a Tanuló Ifjúság Lapját L870.

Felékinér-Munkácsi Flóra, színészn, szül. Baján, 1836-ban. Atyja (Gaidler)

Munkácsi név alatt vidéki színész és anyja, szül. Mészáros Anna, színészn volt.

Már gyermekkorában rokonszenvéi és képességet mutatott a színi pálya iránt

s 14 éves korában Aradon és Nagyváradon a szende szerepeket nagy hatással

adta. Kiképeztetése czéljából Bécsbe ment egy nevelintézetbe, hol az intézet

által rendezett német eladásokban részt vett és általános elismerést aratott.

Bécs tekintélye- egyénei óhajtották t a német színészet részére megnyerni,

azonban Magyarországba jött s 1855-ben fellépett a pesti Nemzeti Színházban.

Meglep tehetsége, ügyes játéka csakhamar a közönség kedvenczévé tették.

Eleinte naj I kel küzdött, elsrangú szerepeket nem tudott kapni,

Fclckiné-Mun-
kácsi I
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de el nem csüggedett ; régre a Czigány Bzínmben Rózsi szerepéi adta s ez meg
alapította hírnevét. L868-ban Feleki Miklós neje lett. Külföldi csevegések czím
térczája jelent meg a Fvárosi Lapokban. Töredékekel közölt naplójából : Az én
els fölléptem a Nemzeti Színházban. Úttör mvészn volt és elsrend alakító,

a ki egész iskolát teremtett mvészetével és a közönségnek állandóan ked-
vencze volt. Számos kiváló szerepet kreált, melyekben eddig senki sem múlta
felül. Meghalt 1907-hen.

Ferenczy József ár., megyetemi tanár, a PetfUtársj az országos Ferenczj

közoktatási tanács volt titkára, szül. 1855-ben április 29-én, Baján. 1 878-ban a fe-
J6zsef -

hértemplomi állami gimnáziumhoz nevezték ki tanárnak, hol L883 márczius .'50-ig

tanított, midn az országos közoktatásügyi tanács jegyzje lett. irodalomtör-
téneti czikkeinek, szépirodalmi dolgozatainak, eredeti s fordított közleményeinek
és bírálatainak a száma oly nagy, hogy azokat itt felsorolni nehéz.Mindé czikkek,
értekezések és tanulmányok fvárosi és vidéki lapokban és szakfolyóiratokban
jelentek meg.

Fontosabb munkái : Torapa Mihály. Kassa, 1877. — A lélektani tanulmány föltétlenül szük-
mvészetekkel foglalkozóknak. Bölcsészeti értekezés. Birnberg után ford. K ssa, 1877. —

Obemyik Károly szépirodalmi összes munkái. Sajtó alá rendezte s életrajzzal kiegészítette. Bpest,
1S7>—79. Négy kötet. — Garay János életrajza. 40 arany jutalmat nyert pályam. TJ. ott, 1883.— Czakó Zsigmond összes müvei. Sajtó alá rendezte és életrajzzal bevezette. Bpest. 1S8I1—81

I

kötet. — Katona József, Pozsony. 1884. — Báró Eötvös József. U. ott, 1885. — Kossuth Lajos. Po-
zsony, 1885. — Trefort Ágoston. Pozsony, 1886. — Mit prédikált egy falusi pap a felebaráti szere-

tet ml. Bpest, — Hogyan gazdagodott meg Khon Ábrahám szemétbl. U. ott, — Mi van megírva a

a csillagokban. Tanulságos história. U. ott, — Erds Péter története. U. ott. — Magyar hírlapiroda-

lom története 1780-tól 1864-ig. A Magyar Tud. Akadémiától az Athenaeum-dijjal jutalmazott pá-
lyam. Bpest, 1887. — Gróf Desewffy Aurél összes müvei. Sajtó alá rendezte, életrajzzal 03 jegy-

zetekkel kísérte. U. ott, iss". — Magyar mesekönyv jó gyermekek számára. U. ott, 1887. —
— A fváros elemi népiskoáliról. U. ott, 1888. — Gróf Dessewffy József munkái. III. kötet. Le\ elek

1812—45. Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel kísérte. TJ. ott, 1888. — Szerkesztette 1888-ban a

gyri EgyeteD ee Könyvtárt, A Költk Lugasa ez. kiadványt. — Szavaló könyv. Bpest, 1S87. —
Versszavaló. U. ott, 1888. — Szerkesztette a nép számára 1885-tl „Históriák és Nóták" és iss:

ti a „Magyar Mesemondó" ez. gyjteményeket. Bpesten. 1888. Pulszky Ferencz életrajza. Po-
zsony. 1893. — Az Orsz. Közoktatási Tanács. Bpest. 1896. — Bosznia felé. Gyr, 1895. — Aes-
thetikai és mütörténeti czikkek. Bpest. 1898. — Irodalmi dolgozatok. Bpest, 1899. — A szépmü-
vészetek Spanyolországban ós Murillo. Kolozsvár, 1900. — Felolvasások az irodalom ós szópmvé-
szi tek körébl. Bpest, 1909.

Fialla Lajos dr. orvos, szül. 1829-ben, Szabadkán. Midn a szabad-,
,

,

ságharcz kitört, isijeállott az 5-ik önkéntes zászlóaljba; részt vett a hegyesi, szeg-

hegyi, kisbéri, kamenicziai. szregi csatákban és Soborsinnál az oroszok kezébe
s tlük az osztrákokéba : Araira került. Az orvosi tanfolyamot 1849— 1855-ig

Bécsben végezte ; 1857-ben Bukarestbe költöz tkorló orvos lett. 1859-ben
az ottani Kolcza-kórházban elsrend orvosi állomást nyert. 1860-ban az oláh-

országi orvosi nevelintézet boneztanárává nevezték ki. Bukarestben a legmaga-
sabb köröknek kedvelt orvosa s az ottani szegény magyaroknak valóságos gyámo-
lítója volt ; ingyen gyógyította s gyógyszerrel is ingyen látta el ket. Orvosi apró-

ságokat írt a Bukaresti M. Képes Naptárba 1890-re. Munkája : Az orosz-török-oláh

háborúból. Visszaemlékezés. Kolozsvár. 1893.

Flesch Ármin dr., mohácsi frabbi, szül. 1865-ben Bácsalmáson. 1887-ben fi< sc-h Ármin.

bölcsészeti doktorrá avatták és 1888-ban rabbi-oklevelet nyert.
Munkái : Maria ben Simon ben Anatoli mint exegeta. Adalék a biblia allegorikus magyaráz:

tának történetéhez. Bölcsészett udori értekezés. Bpest, 1887. — Élethivatásom. Szókfoglaló be-

széd, 1889. Pécs. Jákob Abbamari mint exegeta. 1887. — Gondolatok a talmudban. 1899. (Zen

A rabbi és hitközsége. 1907. — A mohácsi chevra-kadischa története 1900. — A zsidó (Mohács;. —
Ezeken kívül számos czikket, szónoki munkát írt és feloh

Flóris Ben. ref. néptanító, szül. 1825-ben, Pacséron. Báró Eötvös József

közoktatásiigvi miniszter Berlinbe akarta kiküldeni a porosz nevelési rendszer

tanulmányozása végett, de Flórisnak elébb a német nyelv elsajátítását ajánlotta,

mire a Szepességbe rándult ; de ide is elhatott a szabadságharcz szellem:

Flórist magával sodorta. A szabadságharcz után 1850-ben Báczkevén állapodott

meg mint tanító ; három év múlva Tatán nyert alkalmazást, hol azóta mködik.
Iskoláját az egyházmegye két ízben jutalmazta. Több értekezése jelent meg atan-

ügyi lapokban és három kisebb munkája.
Forgács Endre (álnéven Kajabusz), szül. 1849-ben. A ref. teológiai tan- Forgács Endre,

folyamot Sárospatakon végezte, hol egy évig a progimnázium tanára volt.

18S4-b?n Czeg'édre került, onnan Sárbogárdra ment, hol pappá választottá 1

.

Kajabusz álnéven számos humoros czikke jelent meg a Bácskában.



ti 1

1

h > lalom, in lom mj i mi

/./ István i'l.. szül. 1835-ben 1857-ben a Bzabadkai gimnáziumhoz
nevezték Id tanárrá, majd az intézel igazgatója lett. 1870-ben már báoBmegyei
kir. tanfelügyel, 1874 ben pedig az újvidéki kir. kai 1 1 . magyar fgimnázium
igazgatója 1890-ig írói munkásságai paedagogiai és tanügyi, majd történeti tar-

talmú dolgo átok jelzik. Számos ozikke ;i ntanitói intézménynyel foglalkozik,
isT.'i ben „Újvidék" czim alatt Újvidéken az els magyar politikai és társadalmi
hetilapot alapitotta, melyei négy és félévig szerkesztett. Szerkesztése alatl a Lap

minden számában jelentek meg tle politikai, társadalmi és közmíveldésiozikkek,
melyek mind hozzájárultak ahhoz, hogy ezidtl kezdve újvidéken a magyarságot

nyeznek - fokonkénl irányadó tényeznek tekintették. Nem kis érdeme
e lapnak a „Bácsmegyei Történelmi és Régészeti Társulat" megalakulása. Az
„Újvidék" vetette fel egy ilyen társulal eszméjét. L886 ben a király a tan- és

közügyek terén kifejteti hasznos mködése elismeréséül a Ferencz József-rend
lovagkeresztjével tüntette ki. A mull század kilenczvenes éveiben megírta
Bács Bodrog vármegye egyetemes tanügyi történetét, mely a megye milléniumi
Monográfiájában jeleni meg. ügyanoti jelent meg tle Bács Bodrogmegye
ethnografiája képekkel illusztrálva. Ugyancsak tle jelent meg L899-ben „Sza-
badka szab. kir. város ismertetése", melyet a Magyar Orvosok és Természet-
vizsgálók Szabadkán tartott XXX. vándorgylése alkalmával, a városi törvény-

hatóság megbízásából írt és szerkesztett. „A kaponyai ütközet. I849márczius 5."

czím alatt írta meg önálló füzetben a kaponyai gyzelmes csata történetéi a bács-

kai szerb lázadás hátterében. Az emlékirat az ütközet félszázados emlékezetére
Szabadkán a Nemzeti Casinó eltt és a határában lev kaponyai térségen emeli
két emlékoszlop felavatási ünnepélvére. I sitit ben jeleni meg.

Fridriki Fridrik Turnus, népiskolai tanító s ipariskolai igazgató, szül. 1829-ben, Bács-
kertesrn. Az Is4s tit-iki szabadságharezban ö is részt vett és Damjanics táborá-

ban szolgáll : ott voll mini tiszt Budavár ostrománál és a várfalról leesvén, sokáig
betegen feküdt. 1852-ben végezte Szegedena tanítóképz-intézetet ; ösztöndíjban

részesült. Adán választották meg tanítónak L853-ban és ott mködik jelenleg is.

1867 óta a bács-tiszavidéki r. kath. tanítóegyletnek alelnöke
;
tíz évig volt járási

faiskolafelügyel s selyemtenyészeti felvigyázó. A felnttek esti oktatása, a
tanyai iskolák keletkezése, olvasókör, népiskolák felállítása, ipariskolák meg-
kezdése, vezetése s újból való szervezése, faiskola létesítése és a selyem) en vesztés

körül kifejteti tevékenysége a magyar korinain' részérl a hatvanas és hetvenes
svekben több ízben elismerésben és jutalomban részesültek. Nagy irodalmi tevé-

kenységet fejtett ki és számos közhasznú értekezést írt.

Munkái : Hm Un. inm ,-c földrajzi, történelmi és statisztikai népszer leírása. Szeged,

1878. Térképpel. — Bács-Bodrog vármegye rövid leírása. Földrajzi alapfogalmakkal ós családok

számára. L". ott, 1880. Térképpel. 2. kiadás. Zenta, 1881. — Többi kiadásai : Nagykárolyban, Óbe-
csén és hót kiadás Zentán. 1892. (2!) ezer példány kelt el.) — Bács-Bodrogmegye színes térképe. Sze-

ed 1885.

FUChs i Fuchs Ignácz, könyvnyomdatulajdonos és hírlapíró. Újvidéken nyomdát
alapított és 1857-ben Neusatzer Kreisblatt czímmel. az els német lapot indította

meg ott, mely késbb Neusatzer Lokalblatt und Bácskáéi' Boté ez. alatt, majd
Bái skaer Boté czímet vett fel és jelenleg Bács-Bodroger Presse czím alatt politikai

hetilapként jelenik meg. E lapokat haláláig szerkesztette is. Azon kevesek közé
tartozott, a kik az Újvidékre nézve szomorú Miletics-korszakban. a törvényható-
sági életben nemcsak kitartással küzdöttek, hanem a kisebbségben lev nemei
ajkú, de magyarul érzpolgárság élén elkészítették a talajt, melyen ma már, mint

biztos alapon, sikeresen mködhetik a törvényhatóság. Meghalt 1877. Újvidéken.

Fvttaky Gyula, hírlapíró, szül. 1850-ben Újfutakon. Bende Imre. akkor
újfutaki plébános, késbb nyitrai püspök pártfogása mellett tanult. 1870 elején

be 1 uá k< isi Jen Reformjához korrektorként
;
itt mint országgylési tudósíi ó

is mködött ; azután átment a Pesti Naplóhoz. 1873 január 1-én belépett a Pester

Correspondenz szerkesztségébe, a melyet azonban csakhamar elhagyott. .Miután

szerbül és horvátul tudott, lement Karlóczára s az akkor ott mköd szerb kon-

gresszus tanácskozásairól az összes lapoknak küldötte a híreket, st a Mileties

Lak titkos konspirácziójáról is ö értesítette a sajtót. Azután Zágrábba
utazott és az ottani mozgalmas tartománygylés tárgyalásairól és a titokban folj

bt összeesküvésekrl küldött sokszorosított tudósításokat. 187-t elején a

P. Napló és a P. Lloyd állandó t tudósítójaként, az akkor készüld fúzió szükségét

hangsúlyozta a P. Naplóban : a fuzionális tárgyalásokról nap-nap után írt. 1875
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deczember lS-án megindította a Budapester C irrespondenc czímü knyomat:.-:
mely a bel- és külföldi sajtónak állandóan politikai hírekéi szolgáltatott magyar
és német kiadásban : azonkívül a reportagenak addig nálunk ismeretlen mén
s tartalmú termékeivel látta el lapját ; az orosz-török háborúról, a berlini kon-
gresszusról, a boszniai okkupáczióról. a magyar delegáczió összes tárgyalásairól,

különösen annak zárt bizottságairól, a magyar és osztrák kormány között évrl-
évre folyt tárgyalásairól, hadseregünk évi hadgyakorlatairól szóló tudósításai

a világ majdnem összes lapjaiban megjelent ek. A hetvenes években számos ezikke
jelent meg neve alatt és kezdbetkkel, különösen a berlini lapokban, a szászok
állítólagos sérelmei ellen, a valuta-szabályozás kérdésérl stb. : ez utóbbi tárgyról

a Pesti Hírlapba hosszú tanulmányt írt . mely a törvényhozás elé t erjesztett javas-
latokra is hatott.

Füredi Ferencz Albin, fvárosi hivatalnok, szül. 1848-ban, Baján. 1866-ban Fürem Ferencz

a Szt .-Benedek rendbe lépett ; 1872 július 29-én miséspappá szentelték föl ;

Albin -

azután Pápán gimnáziumi tanár volt 1877-ig, midn a rendet elhagyta, Buda-
pestre költözvén, a Nemzeti Politika ez. lap belmunkatársa lett. Jelenleg

fvárosi tisztvisel.
Munkája : A spanj'ol inquisitió vázlatos története. 1876. — Szerkesztette a Pápai Lapokat

lsTil okt. 7-tnl ls77 szept. 9-ig.

Galambos Margit, szül. 1885-ben, Obecsén. A bácsmegyei és fvárosi lapok- Galambos

ban számos költeménye jelent meg.
Gavrilovics Bogdán, szül. Újvidéken, 1862-ben. Budapesten 1887-ben böl- Gavritovics

i— settudori oklevelet nyert. Belgrádban egyetemi tanárrá választották s ott
Bo;diin -

mködik mais.
Munkái : „Az egyérték analytikus függvények elállításáról." Tudori értekezés. Bpest, 1886.

— j.Analiticsna geometrija, tacske, prave, kruga i konicsnih preszeka" („A pont, az egyenes vonal,

a kör és a kúpátmetszetek analytikus mértana", Belgrád 1896.) — „Teorija determinata" („A deter-

minaták elmelete", Belgrád, 1899.)

Geréb József dr., bölcselettudor és fgimnáziumi tanár, szül. 1861-ben, Sza- Geréb jozset.

badkán. 1888-ban rendes tanár lett s azóta Losonczon mködik. Több program-
értekezése jelent meg.

Munkái : Herodotos vallási és etnikai elvei. Bpest, 1883. — Aristoteles Poétikája, beveze-

téssel és jegyzetekkel. U. ott, 1891. — Görög vallás és mvészet. Segédkönyv az irodalom és mve-
ldéstörténeti tanításhoz. U. ott, 1891. — Herodotos történeti könyvei. U. ott, 1892—1893 ; 3 kötet.

(Görög-latin remekírók, bevezetéssel ós jegyzetekkel, görög ós magyar szöveggel. A Magy. Tudom.
Akadémia eláss, philol. bizottsága által kiadva). — Az Olvmpos görög-római mythologiája. U. ott,

1893.

Girh György dr., pécsi püspök, szül. 1793 április 22-én, Baján. 1819-ben a Gírt György.

történelem és egyházi jog rendes tanára lett. 1827-ben kanonokká, 1829-ben
tiszai fesperessé nevezték ki. Az egyházi hivatalokban fokonként emelkedve.

1838 február 15-én adrasi fölszentelt püspök és 1839-ben érsekhelyettes lett :

végre 1852 szeptember 4-én pécsi püspökké nevezték ki. Itt gyermek-szeminá-

riumot alapított és megyei zsinatot tartott. A Szent Vinczérl nevezett szürke-

nénéket meghonosította stb. Érdemei elismeréséül a pápa fpapjává, a király

1863-ban valóságos bels titkos tanácsossá s a vaskorona-rend I. oszt. lovagjává.

IX. Pius pápa pedig püspöktrónállóvá és római gróffá nevezte ki. Betegeskedése

miatt utolsó éveiben a budai ferenezrendiek kolostorában tartózkodott, hol

1868 november 24-én meghalt. Egyházi szent beszédei és levelei nyomtatásban is

megjelentek.

Gozsdu Elek dr., szépirodalmi író, szül. 1849-ben. Életrajzi adatait szül- gozsui Etek.

vármegyéjében ismert etj üli. A zombori kir. törvényszék elnöke volt 1897-tl

1906. évik'. Zomborban tartózkodása alatt írt több elbeszélést és itt írta ..A

felisten"" czímü drámáját, mely a Nemzeti Színházban 1908-ban került színre.

A Szabad Lvezeurnot Zomborban honosította meg. melynek elnöke volt.

Az irodalomban rajzaival, elbeszéléseivel tnt fel 1878 óta. Irt két regényt :

„Az aranyhajú asszony" (Budapest, 1880), ,,Köd
lí

(1882). „Tantalus" czím alatt

kilencz elbeszélést adott ki. Elbeszél irodalmunk legjava termékei közé tartoz-

nak. 19()6 óta a temesvári kir. Ítéltábla mellett kir. fügyész.

Göndör Ferencz, kir. s.-tanfelügyel, szül. óbecsén, 1870-ben. Több tanügyi GöndörFerenc

szakkönyvet írt. Legutóbb megjelent munkái közül felt linést keltett az „Isk

kívüli népoktatás'" czímü munkája. Megjelent Budapesten. Több ezer példányban

közkézen forog az 1907. évi XXY1I. t.-cz.-hez a nem állami elemi népiskolák jog-

viszonyairól írt magyarázata, a mely a törvény életbeléptetésekor a hivatalos
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i Itás kiadása eltl már könyvpiaozon volt, Elnöke voll .1 „Bácsmegyei Tanító
és felels szerkesztje a „Tanítószövetség" ozímxi tanügyi lapnak,

röbb vidéki tapol Bzerkesztetl és Bzakozikkeivel Brün találkozunk a napilapok

hasábjain S u ios ifjúsági egyletei és szövetkezetei szervezett. Gazdasági el-
adókéul éveken ál bejárta Bácsmegye községeil és népies eladásokai tartott,

\ közoktatásügyi miniszter közhasznú tevókenységeérl elismer leíratol intézett

hozzá, összegyjtötte kéziratban és részben nyomtatásban kiadta a bácsmegyei

tiszamenti községek l*i s 19-iki történetéi Munkálal alatt áll a „Tanítók

kalauza" ozimú Bzakmve.
(

;

"'•-' Orcsic-t János, szül. 1855-ben. 1877-tl L90 l-ig az üijvidéki Bzerb fgim-
un tanára volt. Jelenleg nyugalomban él Djvidéken,
Munkái: „Kratka isztorija rimszke knyizaevnoszti" („A római irodalom rövid története",

Újvidék i
vs - és L897-ben) ,.Kratka isztorija roske ] nyizsevnoszti" („Az 6 görög

irodalom rövid történi l'j\ déli 1883 é 1898.) \ magyar ayeli zótára : I. Magyar-
:6tár (Újvidék 1002). II. Szerb-magyar i eb tótár (Újvidék 1904.) - „Isztorija

[S i rb b I '1 mitörtónet. Újvidék 1903. ó-> 1906.) — „Stivo un/, isztorija

aanyok a Bzerb irodalmi történethez: I. és II. (Újvidék 1906.)

— „Odmetnik" (Az elpártolt", Carléoza 1903.) -
, N > ka gramatika" (Kémei n i Ivl tn

Újvidék 1906.) Magyarból fordította Csikj Qergel in [ivi Í1 („Sötél
i

i". ..A jó Fülöp",
\ iseml r", ,.Kél erelem") és Sere Perenoz „Gyurkovios fiuk -

, oz. regényét éa több,

u aetbfil fordította Grillpalzer „Sappho", „A toledoi zsidón" és „Medea"
ez. színmüveit, Hammerling „Aszpázia" oz. regényét, Wilbrandl „Arria és Meszalina" ós

„Fabriezius úr leás I imveit, II Pál Bzámos novelláját. írta e fejezet számara

a Bzerb írókra és irodalomra aatk 6 i :eket.

Ovbitza Kálmán. H7.ü\. Bezdánban, Is7<i-ben. I SS9-ben tanítói oklevelei nyert.

Jelenleg a monostorszegi állami elemi iskola igazgatója és a Bács-Bodrog Vár-

vei Történebni Társulal múzeum-re. Mini archeológus, a vármegye skori
történetének felderítése körül folytatotl munkásságával jelents eredményeket
éri el. Kutatásainak ismertetése révén nevel az archeológiai szakirodalom mun-
kásai közötl találjuk. Tanulmányai a Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Tár-

sulal ,,Évkönyve"-iben és a M. Tud. Akadémia Archeológiai Bizottságának a

kiadványában, az „Archeológiai Értesít"-ben jelentek meg. Monográfiánk
részére is irta a vármegye skorát tárgyaló fejezetet. Kzen felül több paedagogiai

szaklapnak és a helyi lapoknak is állandó munkatársa,
revios Gyorgycvics János, volt szerb miniszter, szül. Zentán 1826-ban. Budapesten

orvosnövendék volt. Az 1848-iki és Isi!) iki események következtében félbeszakí-

totta tanulmányait, melyeket tovább nem is folytatott, hanem három évig állami

szolgálatban volt Zomborban, Lúgoson és Temesváron. 1852-ben tanári állást

nyert az újvidéki szerb gimnáziumban, mely állásban 1857-ig maradt. Innét

Budapestre ment, hol a Szerb Maticza titkárának és a Letopis (Évkönyvek)
szerkesztjének választották. 1859-ben isméi visszatért Újvidékre, hol a „Szrpszki

Dnévnik" (Szerb napló) czím politikai lapot szerkesztette 1863-ig. Szószó-

lása következtében alapították a szerb színházat, melynek volt az igazgatója
lsr,:;-túl 1808-ig. Ekkor Mihály szerb fejedelem meghívására Belgrádba ment és

ott átvette az ottani újonnan szervezett nemzeti színház igazgatóságát, melyet
hét évig vezetett. Ettl kezdve Szerbiában élt. 1896-ban szerb vallás- és köz-

oktatásügyi miniszterré nevezték ki. Meghalt Belgrádban. 1900-ban. Irt alle-

góriákat, életrajzokat, szerkesztett egy [latin—szerb szótárt. Lefordította Ober-

nyik „Brankovics György" czím színmvét és Szigeti „A kísértet" és ,,A vén

bakancsos és fia a huszár" czím népszínm\ eil

.

Hadzsy János. Hiulzsy János, topolyai orvos, majd a verbászi kerület orsz. képviselje
volt. Kiváló emberbarát, a ki sokat tett városa és választókerülete érdekében.

Halála után Topolyán szobrot emeltek neki, és 1908-ban nagy ünnepségek közötl

leplezték le. Irodalmilag is mködött és orvosi szakc.zikkei a szaklapokban
jelentek meg.

H
lntaK

3 Hadzsics Antul. szül. Szabadkán, 1832-ben. A budapesti egyetemet végezte

és akk< r már ismert nev író. 1859-ben az akkor Pesten székel Matica Szerb-

szka, szerb irodalmi társaság ftitkárává és a társaság kiadásában megjelen
„Letopisz" (Évkönyvek) folyóirat szeskesztjévé választották meg.Utóbb, mikor
a társaság székhelyét 1864-ben Újvidékre helyezték át, is Újvidékre költözött

és ott folytatta mködését. Az szerkesztése alatt a Letopisz czím folyóiratból

több mint száz kötet jelent meg. Idközben szerkesztette a „Matica" czím szép-

irodalmi, majd a „Mláda Szrbadija" (Új nemzedék) czím kritikai és „Pozoriste"
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Hadzsics
György.

(Színpad) czim szülészeti szaklapot. L896-ban a Matica-Társulat elnökévé
választották meg. Nagyszámú ismeretterjeszt szépirodalmi, mbíráló, eszté-
tikai, irodalom-történeti tanulmányt és értekezési írt. Irodalmi munkáin min-
denütt meglátszik a magasabb filozófiai mveltség, s méltán tartják t tekin-
télynek a szerb széppróza terén. A szerb nép és a magyar haza közmveli lési érde-
keit szívén viseli s minden alkalommal szintén azon mködik, hogy szerb honfi-
társainknál testvéri szeretet váltsa íöl a különben is mesterségesen szított faj-

gylöletet. A magyar irodalomból számos munkát ülteteti át a szerbirodalomba.
E téren szerzett érdemeinek méltánylásául a Kisfaludy-Társaság már l-S(i7-ben

levelez-tagjává választotta, s e társaságnak több ülésén tartott felolvasást.

Számos czikket és értekezést közölt a budapesti és vidéki sajtóban ; . Az oszt rák-
magyar Monarchia írásban és képben" ez. munkában írt a szerbekrl. Nagv
érdemei vannak a szerb színészet fejlesztése körül is. \<j\ <\ i i/.eden át valóságos
lelke volt az újvidéki szerb színháznak, melynél a dramaturg, st az igazgató
teendit is többnyire végezte. Az mvezet igazgatósága alatt a szerb szín-

társulat modern színvonalra emelkedett. A szerb színmirodalmat sok magyar
színm átültetésével és színrehozatalával gazdagította. A magyar és szerb
irodalomban egyaránt mködik. Érdemeinek elismerésiül a Matica szerb iro-

dalmi társaság 1898-ban ünnepet akart rendezni 40 éves irodalmi mködésének
tiszteletére, de szerényen kitért minden ünneplés és ünnepeltetés ell. Ki-
váló érdemeit legutóbb a király is elismerte, midn a kir. tanácsosi czímmel
ruházta fel. Ö írta e munka számára a szerbek néprajzát és a gör. kel. egyházat.

Hadzsics György, városi tanító, Újvidéken.
Munkái : Prosti opis celog zemljepozninia. Újvidék, 1844. (Népszer Földrajz). — Pla-

csevno padenie Konstantinopola, 1453... V. ott, 1853. (Konstantinápoly bevétele 1453-ban).

Hadzsics János. „Szvetics Milos", szül. Zomborban, 1799-ben. 1830-ban ^^jj
08

a bácsmepyei szentszék ügyvédévé s egyszersmind az újvidéki szerb gimnázium
igazgatójává nevezték ki. 1834-ben Újvidék város tanácsnokának választotta

meg. 1837-ben Milos szerb fejedelem hívására Belgrádba ment s kilencz évi ott-

tartózkodása alatt a szerb polgári törvénykönyvet szerkesztette. Visszatérvén

Szerbiából, Újvidéken közigazgatási és törvényszéki hivatalokat viselt. 1854-ben
nyugalomba vonult. 1869-ben meghalt Újvidéken. „Szvetics Milos" irodalmi

név alatt, költészettel, történelemmel, nyelvészettel foglalkozott és irodalmi

folyóiratokat is szerkesztett. Vannak eredeti és szerb nyelvre lefordított költe-

ményei. Eredeti költeményei nagyobbára régi mintájú ódák és epigrammok.
Sokat fordított : latinból, Vergilius Aeneisének I. és II. énekét, Horatius De
arte poetica czím episztoláját, Martialis epigrammjait ; németbl : Herder Cid

románczainak egy részét és példázatokat, Goethe néhány dalát, Schiller néhány
költeményét és epigrammját, Klopstock Messiásának egy töredékét, Gessner

idylljeit és Lessing „A bölcs Náthán" czím színmvét. Történelmi munkái :

„A szerb nemzet szelleme", „A szerb felkelés Karagyorgye alatt" és „Napló-
emlékek". A nyelvészet terén néhány czikket írt és makacs irodalmi küzdelmet
fi ilyí atott Karadzsics Vukkal. A szerb Maticza szellemi alapítója volt és ennek hat

Évkönyvét szerkesztette 1839—1844. Belgrádban szerkesztette a „Golubicza sza

czvétom knyizsesztva szrbszkog" czím almanachot és 1864-ben Újvidéken indí-

totta meg az „Ogledalo szrbszko za jezik, povjesztnicu i szmjeszu knyizsevnu"
czím folyóiratot, melybl csak tíz füzet jelent meg.

Hajdú Dezs dr., zentai ügyvéd, szül. Péterrévén, 1869-ben. 1894-ben jogi n ,,,,

doktor, 1895-ben ügyvéd. Több fvárosi napilap poütikai tudósítója. 1904-ben

Közvélemény czímmel Zentán hetenként háromszor megjelen lapot alapított,

melynek fszerkesztje volt. Az általa megalakított „Közgadasági párt" elnöke-

ként tevékeny részt vett a városi és országos politikai ügyekben. Tanulmányutakat

tett Ausztriában, Német-, Olasz-, Francziaországban, Angliában, Hollandiában,

Belgiumban. 1906-ban megalapította a Zentai Agrár-Takarékpénztárt. Öt év óta

tb. vármeg3Tei fügyész.
Munkája : Röpirat az új bélyegtörvényrl. (Athenaeuin, 1894.)

Haraszty Ágoston, utirajzíró, szül. 1812-ben, Bács vármegyében; a

jogi pályára készült, de késbb a magyar testrség tagja lett, azután

pedig József nádor magántitkára. A 30-as években beutazta Éjszakamerikát

és írta azt a munkáját, mely ma már nem felel meg ugyan nyelvünk feji'

gének és egy utazási munka igényeinek, de akkor híres volt és gyújtó hatást tett
;

Ágoston.

Magyarország Varmegyéi ts Városai: Bács-Bodrog vármegye.
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ellem lengte ál minden sorát. Earaszty eladván magyarországi birtokát,

L848 eltl végkép Amerikába költözötl egész családjával. Polgártársai min-
dig és mindenüti tisztelték becsülték, évekig volt Kalifornia egyik választó-

kerületének képviselje b a gylésben minden bizottságnak tagja. 1868-ban
\ uábamenl lakni, hol frészmalmokat állított fel Nemsokára odaköltözése
után neje sárgalázban balt el, t magát pedig L869-ben az alligátorok tépték

Munkája: Utazás Ejszakameriákban. Pest, isii. Két kötetben.
Albert. Heiru ! Albert, msza a Ferencz csatorna r.-t. mszaki ós üzleti

gatója, szül L850-ben Megyetemi tanulmányait 1873-ban fejezte be.

Türr [stván Felismerve Eeinczban, az akkoráiig 24 éves ifjúban, a szakképzett-
Béget, 1874 ben meghívta a Ferencz-i atornát épít milánói építési bankhoz
mérnöki minségben. A Ferencz-csatorna rekonstruktionális építkezésénél nem

érdemekel Bzerzett. Az építkezések befejezése után a Ferencz-csatorna
r.-t. igazgató-tanácsa, érdemei elismeréséül a víziút fejlesztése érdekében, a vonal
mentén szakaszmérnöki minségben alkalmazta. Rövid idközökben a társulat

fmérnöke, majd mszaki tanácsosa lett, 1S!)S. évben pedig az igazgató-tanács

a vonalmenti vezetéssel tüntette ki, s mint mszaki és üzletigazgató még ma is ez

állást tölti be. Tervezje és építje lett a villamos üzemre berendezett modern
óbecsei „Türr [stván"-zsüipnek, amely mszakilag oly kiváló alkotás, hogy
messze idegenbl már nem egy magasrangú mszaki személy jött azt tanul-

mányozni. Az találmánya az általa tervezett úszó vashíd, melyet ószivácz ée

Szenttamás községekben épített. A csatornái vízépítészeti alapozásoknál már
több ízben alkalmazta az általa feltalált vas-szádíalakat. Az országos vízügyi

nagytanács tagja már több év óta és legutóbb a kereskedelemügyi kormány le-

kérésére bemutatta a Duna Tisza-csatorna tervezetében, a kormány által meg-
tartott országos tanácskozás alkalmával, az e csatornára vonatkozó tanulmányát

.

Még a kir. kultúrmérnöki hivatalok felállítása eltt volt els kezdeményezje a
vármegyei vízlecsapolási és öntözési berendezéseknek. A rizstelepek alkotása és

berendezése, valamint az egyes birtokok csatornázása és a mkenderáztatók
terén is volt az úttör. Irodalmilag a közgazdasági téren, inkább csak szaklapok-
ban mködik, ö írta e munka számára a vízügyi részt.

Uekinger István, gimnáziumi tanár, szül. 1849-ben, Baján. 1872-ben
a budapesti gyakorló-fgimnáziumnál gyakorló tanár. 1873-ban az aradi fgim-
náziumhoz nevezték ki tanárnak és 1874-ben Budapesten tanári vizsgát tett.

1875 végén a bajai gimnáziumhoz ment, honnan 1880-ban a kaposvári, 1885-ben
pedig a pécsi állami freáliskolához helyezték át, és 1904-ben nyugalomba
vonult. Jelenleg a pécsi polgári fiúiskola igazgató- ulajdonosa. Számos érte-

kezése jelent meg a különféle értesítkben és szakfolyóiratokban. Szépiroda-

lommal most is foglalkozik.
Munkái : A görögök fizikáj >. Arad, 1874. — Csillagászati földrajz. Baja, 1877. — A szül

kibékülése az iskolával. Pécs, 1888. — A természettudományok egyetemes haszna. 1891. — A tanár-

hiány okai. Bpest, 1895. — Tanítunk és nevelünk. 1905. — Tíz óv. 1906. — A népmvel polgári

iskola és B falusi tanítók. 1907. — Következ munkái kéziratban maradtak : A felsbb fokú egyen-
letek föloldási rendszereirl. Budapest delejes összrendezinek kiszámítása. Állami jutalomban
részesült. A tanár helyzete keleten, 1884. —Három tanügyi, illetleg physikai munka. — A Társa-

dalom ez. hetilapot indította meg 1883-ban, Kaposvárott, mely 1885-ig jelent meg.
Hennann Hermann Antul dr.. p.-ü. fogalmazó Zomborban. Különféle czikkeket és

könyvbírálatokat ír lapokba. Ezeken kívül költészettej is foglalkozik ; egy vers-

kötete megjelent a könyvpiaezon.

Hermann Hermann Vilmos, hírlapíró, szül. 1844-ben, ókanizsán. 1874 óta Bécsben
vumos hírlapírással foglalkozik. Rövid ideig a ,,Die Extrapost" kiadója volt, több évig

levelezje a „St.-Petersburger Zeitung"-nak. A korábbi években több lapnak is

munkatársa volt és rajzokat, novellákat közölt azokban.
H.t.sy Viktor, Hetesy Viktor, egyházi író, ref. lelkész, szül. 1843-ban, 1890 óta Bács-Kos-

suthfalván lelkész. A fels-baranyai egyházmegyének három évig volt aljegyzje
1891-tl 1905-ig pedig az alsóbaranyabácsi ref. egyházmegye fjegyzje.

Munkái : A bor és a kártya-szenvedély káros következményei. — A gazdag és szegény talál-

kozása. (Francziából, 1870). — A drávafoki ref. egyház évkönyve (1872). — Kalauz a helv. hitv.

Énekeskönyvhöz (1883). — Egyházi beszédek. (Hírneves franczia szónokok müveibl átdolgozva.

Két kötet, 1884—1885.) — Az alsó-baranya-bácsi ref. egyházmegye végzése. (Betrendben,.
1813—1888, 1890). — Vasárnapi, ünnepi ós alkalmi imák (1893). — Ima és emlékbeszéd Kossuth
Lajos felett (1894). — Köznapi imádságok (1896). — Gyászbeszédek, imák, sírbeszédek. — Bács-

megye kis földrajza. — Jézus vallását követem én ? — A Biblia mint szövétnek. — Ezeken kívül

sok czikket írt lapokba ós egj'házi folyóiratokba.

Bekinger
István.
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Hoffmann
Frigyes,

Hoffmann
Károly.

Hetzel Samu, nyg. községi iskolai igazgató, szül. L840-ben, Ojverbászon. Hetzeisanro.
1876-ban Temesvárra megválasztották belvárosi községi iskolaigazgatónak,
1869—72-ig és 1886—89-ig a délmagyarországi fcanító-egyletnek elnöke volt|
mindig a Diesterweg-féle irányt követve. 1892-tl nagyobb külföldi tanulmány-
utat tett. Számos czikke jelent meg a helyi és szaklapokban.

Nagyobb munkái: Gemeimmüt/ Temesvár, 1S09—72. — Kurzgefasste
Local-Geschichto des Marcktfleckens Liebing. U. ott, 1870. — Geschichte und Statistik des Volks-
Bchulwesens in Temesvár. Temesvár, 1873 Di I K.nsgeschicht.-

I i i .ott, 1^74.
Die Geschichte vom armen Stoffel. Kitüntetett munka. U. ott, I- Irajza.
1879. — Altalános földrajz. U. ott, 1880. — Der Gevatter. Dlustrierter Familienkalender auf das
Jahr 1SS2. — Dle Lebt-nsgeschichte des ungarischen Dichtei . 1 ott, 1882.— Kurz-
gefasste Geographie für Volkssehulen in Ungarn. XJ. ott, (1882.) — Das Büchli in vom „Grössten
Ungar." Charakterzüge aus dem thatenreichen Lében Stephan Széchenyi's CJ. .itt.

|
I vs:j.) Aqua-

rellbilder aus meiner vierten Reise nach Deutschland. U. ott, 1884. — Lesebuch für Volksscbulen
in Ungarn. U. ott, 1885—87. Három rész. (I. 3 kiadásban.) — Vázlatok Temesvár sz. kir. város

i népiskolai történetébl. U. ott, 1890. — Wie der Deutsche sprieht. Pl ler deutschen
Sprache vom Kulturhistorischen Standpunkte. U. ott. 1895. — Szerkesztette az IUustrierte Dorf-
zeitungot; a temesvári Hausfreundot 1871 szept. 12-töl 1878 végóig; a temesvári Beobaehtert
1885-ben.

Hlatky Miklós, freáliskolai tanár, szül. 1848-ba11 , Szabadkán. 1876 óta a matky müciób.

székelyudvarhelyi freáliskola rendes tanára, hol a mennyiségtant és természet-
tant adja el s a meteorológiai észleletek vezetje. Munkája : A meteorológia
elemei és Sz.-Udvarhely meteorok viszonyairól. 1895.

Hoffmann Frigyes dr., állami freáliskolai tanár, szül. 1853-ban, Bulkeszin.
1879-tl tanár volt a pozsonyi ev. lyceumban, az 1886. tanév végéig. Innen a
brassói állami freáliskolához nevezték ki tanárnak, hol jelenleg is mködik.
Értekezései, szakczikkei a különféle szaklapokban és értesítkben jelentek meg.

Hoffmann Károly, theologiai doktor, kalocsai apát-kanonok, szül. 1848-ban,
Csonoplyán. 1871-ben pappá szentelték ; 1875 Kalocsán lyceumi helyettes
tanár, papnevelintézeti tanulmányi felügyel s a szentszéknél szegényvéd.
1879-ben rendes tanár ésa bécsi egyetemen theologiai doktorrá avatták ; 1887-ben
zsinati vizsgáló, 1888-ban kulai plébános. 1890-ben ftankerületi érseki hiv. is-

kolalátogatóvá nevezték ki. lS94-ben zeermonostori, máskép pusztaszeri czímze-
tes apát lett. 1902-ben kalocsai fszékesegyházi kanonok lett s jelenleg a fel-

sbb hittudományi intézet pro-direktora, s az érseki fgimnáziumban érseki

biztos és a középiskolák hittanári vizsgáló bizottságának elnöke. A Bácskába több
értekezést írt a kalocsai egyházmegye speciális pátronátusi viszonyairól, a Kalo-
csai Néplapba nevelés- és módszertani, a M. Államba házasságjogi czikkeket.

1895-ben a budapesti egyetem hittudományi kara doktor kollegiatusnak
választotta meg. Mint a vármegyei törvényhatósági bizottság tagja, a köz-
életben tevékeny részt vett.

Horváth Antal, állami tanítóképz-intézet i igazgató, szül. 1852-ben, Vájsz- Horváth

kán. Egyetemi tanulmányait Budapesten befejezve, középiskolai tanári vizs-

gálatot tett s oklevelet nyert a kémiából és fizikából. 1880-ban báró lnkey
István házában, báró Eötvös József unokái mellett nevel volt lsS9-ig. 1890-ben
fcemesvármegyei kir. segédtanfelügyelvé sl893-ban a Temesvárt újonnan felállí-

tott tanítóképz igazgatójává nevezték ki. Szépirodalmi dolgozatai (többnyire

a svéd, norvég, dán és angol irodalomból) és tanügyi czikkei a vidéki és a szak-

lapokban jelentek meg. Munkája : Beszélyek és elbeszélések, tizenkét nép iro-

dalmából. Eperjes, 1889. két kötet.

Horváth Jeromos dr., cziszterczi áldozó-pap s tanár, szül. 1866-ban, Baján. Horváth

1890-ben pappá szentelték; 1890— 1905-ig fgimnáziumi tanár Baján. 1905-tl
jószágkormányzó Zirczen. 1891-ben bölcseletdoktori oklevelet nyert . Munkája:
Adatok az éti csiga (Helix pomatia L.) idegrendszerének boncz- és szövettani

szerkezetéhez. Bpest, 1891. Egy tábla rajzzal.

Horváth Mór dr., volt orsz. képvisel és ügyvéd, szül. 1846-ban. Szabadkán ; a Horváth Mór.

jogi pályára lépve, 1876-ban a jog- és államtudományok doktora lett és 1878-ban
ügyvédi oklevelet nyert Budapesten. Szabadkai ügyvéd korában választották

meg 1884-ben Szabadka város II. kerületében országgylési képviselvé, szabad-

elvpárti programmal. Munkája : A halálbüntetésrl. Szabadka 1876.

Ivanovits (M.) József, hírlapíró, szül. 1862-ben, Vaskútoh. 1884-ben vasúti ivanovits m.

tisztté nevezték ki Zimonyba. Innen naponta átjárt Belgrádba a sajtóirodába,

minisztériumokba s szerkesztségekbe s az összeszedett híreket megküldte a
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.Tiimtior Béla.

i Matild.

Jankovics
Manó.

budapesti lapoknak, melyeknek politikai ozikkekel és tárczákal is írt. isss ban
kizárólag a hírlapírásnak Bzentelte idejél és Belgrádban a Budapesti Hírlapol

képviselte. Annak megbízásából 1889 július végén a koszovói (rigómezei) ünne-
Ikalmával, Sándor királ} felavatásakor, beutazta Szerbiát, i ss i óta Mija-

tovics - erb történetíró, volt miniszterelnöknek egj terjedelmes (kétkötetes)

mnk Lítottama ryarra Számos költeménye, czikke és tárczája jeleni meg
a Í6\ árosi és \ idéki lapokban.

Jáblonkay Qéza, szül. 1 839-ben, Zomborban 1870-ig Báos Bodrogvármegye
allevéltárnoka volt. 1870-ben Szegeden nyeri alkalmazást. 1873 ban Lúgoson,
1874 ben Cemesvárl és L876 80-ig Zomborban vol1 távirótisztvisel. i ss i ben
Budapestre helyezték á1 számtisztként. 1883-ban hall meg. Költeményei s elbe-

jelentek meg a budapesti Lapokban.
Munkái : A lengyel forradaloi io I

: én r
I 186(1 Bi él] jaijtei

j V külföldi

• Írók müveibl. Temesvár, 1870. Két kötet Oro bi élyek | Szendike álma, l;

Bp i. 1884.

Jakoh i János, sebon osmester városi és ura lalmi orvos Baján.
Czikkei : az Orvosi Tárban (1831. L Különös kórjellel járó méhrák, Vízrák nevezet

esete, II. Egy t ei ete 111., VI., X., XI., 1831 33. Szent Vid táncza, jele kn etek,

1838 • sot által 1839. it hatása i tüdfekóly esetében, Viz-

yében, 1840 II Nevezetei I izolá ok B betudás, imputatió, törvény-
.
isit. I. Szui. . i.'ssr-f.-1'k. isis. II. Szívhabari

Jámbor Béla, szüL L861 ben. Életrajzi adatail szülvármegyéje mono-
gráfiájában közöljük, issi óta Bács-Bodrog vármegyében lakik és a Ferencz

csatorna r.-t. tisztviselje Bezdánban. A Bácskában kezdett Saxum álnév alatt

írni : késbb Eunyor álnév alatt a Zomborés Vidéke közölte czikkeit. Zenedarabo-
kai i- írt, melyek közül a ...Mit gondol fellem" ez. dal megjelent. (Budapest,

Etózsa\ ölgj i.
|

Jámbor Pál, író és költ, (írói neve Hiador), szül. I82l-ben. Kibb káplán
volt öbecsén, majd 1844-tl plébános Jankováczon. Káplán korában köszöntött

be verseivel az irodalomba. A Honderben megjeleni verseit külön is kiadta

:

Hattyúdalok, írta Hiador (Pest, 1845); Emléklapok egy frangú hölgyhez (Buda,

1846) : II. Karolj ez. ötfelvonásos történeti drámája miatt (megjelent Pest 1848),

mely tárgyról Szigligeti is írt színmvet, bevés polémiája volt Szigligetivel, s ez

az eset elszigetelte a többi íróktól. A szabadságharcz ügyét is szolgálta tollá-

val : Kossuth. írta Hiador (Pest) ; Hangok az emberiséghez (Pest, 1848); Halladák

(u. o. 1S48) : Szabad dalok a hadseregben (Debreezen. ISI!))
;
majd mind Hiador

álnév alatt. L849-ben a közoktatásügyi minisztériumban volt alkalmazva. A
katasztrófa után is kibújdosott s Parisban élt mint menekült, tolla után;
franczia lapokba dolgozott s Durivage álnév alatt egy kötél franczia költeményl
is adott ki és egy regényt. Les artistes czímmel (késbb magyarul is. A mvészek,
(Kolozsvár, 1869); fordított francziára Jókaitól s Petfi egyik franczia fordítójá-

nak, Chassin-nek segített. 1859-ben tért vissza, segédlelkész lett Hegyesen. Az
L861-iki országgylésre a kulai kerület képviselül küldte; a határozati párt

híve volt. Az országgylés után a szabadkai gimnázium igazgatója lett s 1867

—

1871-ben ismét a kulai kerület képviselje volt. Késbb az igazgatóságtól is visz-

szalépett s most nyugalomban él.

még: Párisi emlékek (2 köt., Szabadka, 1861); Egyházi beszédek. (Szabadka, 1862,

újabb ki id \s Bud ipest, 1872) ; Hiador költi müvei (2 köt.. Pest. 1.SH4. 2. kiadás) : N'a^y Sándor

5i [vonásban, Pest, 1865); Künn és hon, (költemények,. Szabadka, lsiiii): Hiador újabb
költeményei. (Pest. 1861) ; Jámbor Pál munkái (2 köt. Budapest, 1873) ; Mesék az ifjúság számára,

idegen kútfk után (Szabadka, lsT(i) ; Jámbor Pár müvei (füzetekben, Budapest, 1881—82) ; Tör-

i vér ez. drámáját. (Korvin Jánosról) sikerrel adták a nemzeti színpadon. N. L.

.haitin Matild, tanítón, szül. 1885-ben. 1903 óta Bezdánban mködik.
Képzi (mvészei i növendék volt, mikor els verskötetét „Versek" czímmel a Buda-
pesti Hírlap kiadta. ír fvárosi napi- és szépirodalmi lapokba ; a Jövend rendes

munkatársa volt.

Jankovics Manó, szül. Újvidéken 1758-ban. Magyarországon elvégezvén

a gimnáziumi tanulmányokat, Halléban az orvostant hallgatta. Lipcsében meg-
ismerkedett Obradovics Doszitheus szerb íróval, ki arra serkentette, hogy Új-

vidéken alapítsa meg az els szerb nyomdát. Jankovics Prágában egy nyomdához
szegdött társként, hogy gyakorlati készültséget szerezzen magának. Hazatérve

azonban nem kapott engedélyt a nyomda alapítására. Nemsokára azután meg is

halt Újvidéken 1792-ben.
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Olaszból fordította Goldoni „A kereskedk" czím vígjátékát s Lipcsében kiadta 1787-ben.
M adta ki 1789-ben Engl János Jakab : ..A hálás liu" czím vígjátékának szerb fordítását

és Bécsben ugyanez évben a németbl fordítót! .,Za<> otacz Lm i" („A rossz atya és gonosz
fia") czíinü vígjátékot.

Jausz János, tanító, szül. 1835-ben, Járeken. A szabadságharcz alatt család- J^usz János,

jávai bujdosott s a járeki s temerini ütközeteknek szemtanúja volt. 1849-tl
1850. szeptemberig Szeghegyen tartózkodott, hol szintén jelen volt a Guyon és
Jellasich közötti csatározásoknál. 1850-ben Járeken tanító lett ; innen L852-ben
Szeghegyre ment tanítónak, mely állásáról 1871-ben lemondott. 1892 óta Buda-
pesten tartózkodik. Többször beutazta Német- és Angolországot ; uti éleményeit
és tapasztalatait a bácsmegyei helyi lapokban közölte, a hova még több mezei
gazdasági s ipari czikket is írt.

Munkája : Szeghegy im ersten Jahrhunderf scines Bestandes. Kula, 18S6. Két helyrajzi tér-

képpel. (Tíz évig dolgozott ezen a munkán. A község ezer példányban nyomatta ki s minden
házaspár kapott belle egy példányt).

Jedlicska Jen. zentaj születés fiatal író, kinek tárczái, novellái, tanul- jediioskaJenö

mányai, versei,a megj'ebeli lapokban álnevek alatt jelsntek meg. Irt Istvánffy
Jen és Plagizátor név alatt is. Most gyjti össze novelláit, melyeket ..Tizen-

nyolcz év" czímmel szándékozik kiadni. A „Zentai Gyorsíró"-nak három évig

segédszerkesztje volt.

Jeftics István, szül. Újvidéken, 1849-ben, hol a fels leányiskola tanára volt, Jeftics István

majd Szerbiába ment és Belgrádban tanároskodott haláláig. .Meghalt 1904-ben.
Irt humorisztikus rajzokat, vígjátékokat, lírai költeményeket. Humorisztikus rajzai

összegyjtve jelentek meg ..Album humoriszticsnih szlika" (..Humorisztikus képek albuma"),
1877-ben Újvidéken és „Szito i reseto" („A szita és a rosta", I. 1885. II. 1887. Újvidéken) czím
alatt. Vígjátékai : „Csetiri milijona rubalyá" („Négy millió rubel", a Szerb Maticza pályadíjjal

tntrtte ki 18S4-ben) és „Blago ezara Radovana" (Radován czár kincse" Belgrádban). Lírai köl-

teményei összegyjtve jelentek meg „Vulkáni" (Vulkánok) czím alatt 1889-ben. írt még egy „Milu-

tin" nev eposzt is, mely Belgrádban jelent meg lS94-ben.

Jdky András, szül. 1732-ben, Baján. Mint szabólegény kivándorolt Xémet- Jeiky András,

országba. Sok viszontagságon ment át. Eladták katonának Amerikába, de Rot-
terdamban megszökött. Angliába menekült, onnan Kantonba, utóbb Batáviába.

Itt meg is telepedett, meg is nsült, vagyont is szerzett. Kalandos természete

azonban nem hagyta nyugodni. Egy ceyloni útjában kannibálok keze közé került

és csak a fnök leányának segítségével szabadult meg az ép oly biztos, mint külö-

nös haláltól. 1770-ben járt Japánban is, még pedig követségben. Ugyanazon
évben, neje halála után, visszatért Budára. 1771-ben kiadta emlékiratait. 1783-ban

meghalt. Korabinsky Baja város leírásánál külön megemlékezik róla. Kalandos

éleíének történetét Hevesi József feldolgozásában ismeri és szereti a serdül ifjú-

ság. Családjának nincsen nyoma a mai Baján.

Jeszenszky Dezs, a zombori fgimnáziumnak évek során át nagyérdem Je
J)
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történelmi tanára, kinek tanítása az ifjúságra termékenyítleg hatott s a történet-

tudomány iránti érzéket nagy mértékben fejlesztette a gimnáziumi Értesítben

megjelent dolgozataival is. Megjelent tle Zomborban, 1896-ban „A zombori

magyar királyi állami fgimnázium története. 1872— 1895". Ez a 6-od rét, 156

lapra terjed munka magasan fölülenielkedik az adatok krónikái felsorolásának

átlagos színvonalán, széles látkör, mély történet-bölcseimi eladásával. Született

Újvidéken 1846-ban, meghalt Zomborban 1899-ben.

Jévrics Pantahon. szül. Felskabolon, 1853-ban. lS75-ben szerzetes lett,

majd Sisatovácz kolostor fnöke. Meghalt 1890-ben.
Irt elbeszéléseket és úti rajzokat, melyek szétszórva jelentek meg a folyóiratokban. Leírta

Sisatovácz kolostort 1882-ben, majd Vrdnik kolostort 1889-ben.

Joannovich György, volt m. kir. postamester, bajai származású. 1867-ben

megvált a bajai postahivataltól, a fvárosba költözött, a postai szakirodalom

megalapítására megindította és szerkesztette a Postaközlönyt ; a magyar szelle-

met meghonosította a postán ; hívta össze azt az értekezletet, mely megalakította

a magyar postaintézet segélyz- és gyámegyesületét és az ennek támogatására

hivatott magyar-horvát-szlavonországi postamesterek egyesületét. Érdemeiért

az egyesület ÍS92-ben életjáradékot szavazott meg. Elbb a Wilkens-féle könyv-

kiadó* üzletben, azután a Pallas részvénytársaságnál foglalkozott pénztárnokként.

Utolsó éveiben az Egyetértés politikai lapnak szerb és horvát ügyekben

tudósítója.
Munkái : Post-Kalender für 1861. Baja, 1860. — Posta-naptér 1869 és 1870-re. Pest. —

M. Postászati Évkönyv 1871-re, U. ott. — Szerkesztette a Magyar Posta-Közlönyt 1867 május 20-tól

1868 végéig Baján és 1869 elejétl Posta-Közlöny ez. a. 1878. végéig Budapesten.

Jévrics
Pantaleon.

Joannovich
György.
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M yar Tudományos Vkadémia gondnoka bzüI Madarason,
í adkán végezte, jogot hallgatott a budapesti egye

temen 1873 tói 1 877-ig a Magy. Ali. Hitelbanknál dolgozott ; innen a budapi ti

kjr khez került 1881 ben a budapesti V. ker. kii', járásbirósághi

küldték ki. hol az 1881. évi LX. törv.-ozikk (törvóns a végrehajtási eljárásról)

életb< léptetétse körül kifejtett jelentéken} munkásságáért Pauler Tivadar igazság-

ügyminisztertl jutalomban és soron kívüli elléptetésben részesült egyúttal

irodák vezetésével bízták meg. > S ^T ben > Magyar Tudományos Uta

démit : aácsa gondnokká választotta meg.
• 1" ée az „öi : ltomé-

mától szerkesztett „D I
\ M. Tud. Akadémia £ Huzeuma-

nak i Ucadómiai Értesít 1 B98 1902 n jusi füzetei.) \ > ráno li élezi

.

- Jánoa-Zmáj, szül. Újvidéken, 1833 ban. Mint a Tököly-féle Lnté-

tója, a budapesti egyetemen az orvostant elvégezvén, orvossá avatták.

Gyakorló orvosként mködötl Pancsován, Karlóczán, öfutákoq, Újvidéken,

Kameniczán, Bécsben, Belgrádban és Zágrábban. Életének utolsó éveit Kame-
tczán töltötte s ot1 halt meg 1904 ben. Jovánovics János a legkedveltebb szerb

lyrai költ. A szerelem és házas-élet gyönyöreit remekül énekelte meg „Gyulityi"
l: izsák") daJfzérben ; az elvesztett családi boldogság fölötti bánatnak megható

költi kifejezést aduit „Gyulityi Dveoczi" („Hervadt rózsák") czím alatt össze-

gyjtött költeményeiben. Többi eredeti költeményeinek nagy része hazafias dal,

de vannak szép balladái és románczai is. itj korában írt három elbeszélést is.

Kitnt mint lm murist a író is. E nemben írta az egyfelvonásos ,Saran" („A ponty"
czím vígjátékot és a ..< !semer-déka és Pelen-báka" (..< Isömör apó és üröm anyó")

czím paródiát. Szerkesztette a következ humorisztikus élczlapokal : ..Ziuáj' -

A sárkány"), „Zsizsa" („Zsizsi") és „Sztarmaü" (. Koraesz"), azonkívül a

„Priklapaló' (, Mesefi") i 3 ..Zsizsan" („Zsizsi") czím víg naptárakat. A gyer-

mekek számára sokáig szerkesztette a ..Xeven" („Peremér") czím gyermek-
újságot. Szerkeszteti egy ,,Megynevencse" czím olvasókönyvet is. Mint m-
fordító a Legkiválóbb helyet foglalja el a szerb irodalomban. Fordított magyarból,

oroszból, németbl, francziából, angolbúi és románból. Magyarból : Petfi, Gyulai,

Ábrányi, Jókai stb. számos kisebb költeményein kívül, lefordította Arany ..Toldi

trilógiájának" mind a három részét és Petfi „János vitéz" czím költi elbeszé-

Lését, Madách „Ember tragédiáját", Arany „Murány ostroma" czím eposzát.

Mfordítói érdemeiért a Kisfaludy-Társaság levelez-tagjának választotta. Orosz-

ból lefordította Lermontov ..Démon" czím költi beszélyét, németbl Goethe
„Iphigenie auf Tauris" czím szomorújátékát, francziából Béranger néhány köl-

teményét . angolból Tennyson „Enoch Arden,, czím eposzát és románból Carmen
Sylva : „Manole mester" czím drámáját. 1871-ben megjelent eredeti költemé-

ny einek els gyjteménye : „Szve dojákosnye peszme Zmáj-Jovana Jovánovicsa"
(„Zmáj-Jovanovics János összes eddigi költeményei") czím alatt. 1882-ben

Popovics testvérek kiadásában s Hadzsics Antal szerkesztése alatt Zmáj-Jová-
novics költ mvei „Pevanija Zmáj-Jovana Jovanovitya" czim alatt jelentek

meg. 189ö-ben jelentek meg Belgrádban „Druga Pevanija Zmáj-Jovana Jova-
novitya"" („Zmáj-Jovánovity János költi mveinek második gyjteménye") és

ihvaticza" (..Alomban költ dalok") czím alatt. 1900-ban „Devesilye"
(„Suhancz") czím alatt török minták után készített költeményeit adta ki.

• Milán dr., gyakorló orvos Újvidéken.
Munkái : 1. Narodni lecnik Pouka s zwotu i zdravlju. Újvidék, 1880. (Nemzeti orvos.) — 2.

Branic od zaraza. XJ. ott. 1886. arczk. (Véd a betegség ellen a nép számára.)

Jovánovics Péter dr., gimnáziumi tanár Újvidéken. Költeményeket és elbe-

széléseket írt a szerb lapokba. Szerkesztette a Baczka Vila (bácskai tündér) szép-

irodalmi almanachot 1841-ben Újvidéken ; összesen négy füzete jelent meg.
Jiibn Adolf dr., iskolaorvos és egészségtantanár, az országos közoktatási

tanács tagja Budapesten. Szül. 1864-ben, Újvidéken. Szépirodalmi dolgozatai s

orvosi czikkei a helyi lapokban jelentek meg ; 1885 óta kizárólag szakirodalom-

mal foglalkozik ; az Egészség ez. folyóiratnak is munkatársa. Egészségtani

gyjteményéért ezüstérmet kapott az 1900. évi párisi világkiállításon.
Munkái : A szerb hadsereg egészségügye. (Az 1885. szerb-bolgár háborúban.) Budapest,

1886. A bels bajok klinikai kórisméje. Bakteriológiai, vegyi és mikroskopiai vizsgálati módszerek
segélyével. Dr. Jaksch Rezs után fordította. Átvizsgálta Högyes Endre tanár. Budapest, 1891.

Eladások a gyermekek betegségeirl. Kézikönyv orvosok és orvostanhallgatók számára. Dr Hensch
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Ede után ford. Átnézte Hgyes Endre. U. ott, 1893. A magyar és némot orvosi és paodagógiai f

iratokban megjelent nagyszámú értekezésein kívül : Az iskolák építése és berendezése N óraetország-
Svájczban, 1897 ; Testtan tanítóképzi: szamara :.' K. 1908 szeptember.

Juhász Árpád, festmvész, szül. lS63-ban, Zomborban. [skoláit a Falcione Juhász Árpád.

Gyula-féle városi ösztöndíjjal végezte és a mintarajztanodán rajztanán oklevelei

nyerve, Münchenben és Olaszországban folytatta festészeti tanulmányait. Táj-
képekben és tollrajzokban szép sikerekei aratott. A Studio 1909-ben nagy elis-

meréssel emlékszik megróla és tollrajzairól. Mint illusztrátor Körösi „Egyiptomát"
«s Malonyay Dezs „A Magyar Nép Mvészete" ez. munkáját látta el rajzokkal.

És utóbbi munkával van most is elfoglalva. Gödölln lakik, az ottani mvész-
telep tagjaként.

Kahos Márton dr., a Bács-Bodrog vármegye írod. Társ. választmányi tagja, Kabos Márton.

1858-ban szül. Tíz évig Csonoplyán községi orvos volt, azóta Zomborban folytat

gyakorlatot. Leginkább folyóiratokba, szaklapokba és politikai lapokba ír.

Munkája „Lélekbuborékok." Útirajz, Zornbor, 1906.

Kadosa Marczel dr., ügyvéd, szül. Kishegyesen, 1874-ben. 1904 óta Buda- '

íp
dos,

í

pesten ügyvéd. Itt a Borsszem Jankó munkatársa lett, majd néhány évig az

Üstököst szerkesztette. Közben novellákat írt a ,. Pesti Hirlap"-ba, a ,,Hét"-be

és politikai czikkeket az ,,Élet"-be. Szerkesztje volt a demokrata „j Század"-
nak, ennek megszntével pedig vezérczikkírója „A Nap"-nak és ,,A Polgár"-nak,
majd felels szerkesztje „A Nép" czím napilapnak. A könyvpiaczon két mun-
kája jelent meg, lS97-ben „Blanka" verskötet és 1902-ben „A kupicza bolondja"

czím elbeszélése a ,,Munkás-könvvtár"-ban.
Kalapsza János, 1848—49-ben huszárkapitány, szül. 1823-ban, óbecsén. Kaiapsza

A szabadságharcában honvéd volt és mint huszárkapitány 1849 augusztus 23-án Jáuos.

menekült Orsováról Törökországba. Ekkor Perezel tábornok segédtisztnek

nevezte ki; ily minségben 1850 február 15-én indultak Sumlából Kiútahiaba,

hová április 12-én érkeztek. Kossuthot 1851-ben Amerikába követte, s Bostonban
lovagló-iskolát nyitott. 1856-ban Utahban telepedett le, áttért a mormon hitre s

meggazdagodott. Önéletrajzi jegyzetei vannak (1849 augusztus 1-tl 1850 április

12-ig) a M. N. Múzeum levéltárában.

Kalmár Antal dr., közjogíró és publiczista, született Zentán, 1857-ben. Kalmár Antai.

Gimnáziumi tanulmányait Nagybecskereken, Szabadkán és Szegeden végezte, a

jogot pedig Budapesten hallgatta. Az ügyvédi diplomát 1891-ben szerezte meg
és Bácstopolyán ügyvédeskedett. A tudományos doktrinérségre való hajlama

ellenállhatatlanul vonzotta az irodalom felé és egy négyszáz oldalas közjogi mun-
kával egy csapásra szerzett magának hírnevet. Ez a könyve, a mely a magyar iro-

dalom legnagyobb polémikus munkája, „Beksics Gusztáv történet- és közjog-

írása" czím alatt 1902-ben jelent meg. Alapvet új közjogi doktrínák, fényes

dialektika, bonczoló vitatkozó elme, s a magyar Korpusz Jurisznak nagy tudása

jellemzi a mvet. E könyve megjelenése után, Kalmár A. kizárólag a publiczisti-

kára adja magát, s már eddig megjelent hatszáznál több közjogi vezérczikkeivel,

a nemzeti jogok legprononszírozottabb harczosa. Jelenleg az Országos Néplap
felels szerkesztje.

Munkái : Beksics Gusztáv, történet- és közjog írása, 1902. Budapest. — A király közjogi fel-

világosítása. 1905. U. ott. — Új dualizmus. 1909. U. ott. (Ez a kötete a magyar hadsereg kérdését a

pragmatica santio mintájára oldja meg. — Ezeken a munkáin kívül még kéziratban van a Tiszai

Koronakerületrl írt nagy történeti ós közjogi tanulmány,1..

Kalmár Endre, tanár, kegyes-tanítórendi tiszteletbeli rendfnök, szül. Kalmár Endre.

1823-ban, Szabadkán. 1879-ben rendfnökké választották meg. 1891-ben önként

letévén a rendfnöki hivatalt, a rend a tiszteletbeli rendfnök czímmel ruházta fel

•és mint a rendi kormánytanács állandó tagja vesz részt a rend kormányzati ügye-

inek intézésében. Irt költeményeket, prózai dolgozatokat, alkalmi és üdvözl
beszédeket stb., a budapesti és a vidéki lapokba.

Kálics Dömötör, szül. Újvidéken, 1847-ben. Elbb tanár az újvidéki fels Káiics

leányiskolában, majd Zomborban az ottani szerb tanítóképzben, melynek

rövid ideig igazgatója is volt.

A vígjáték terén sikerült müveket alkotott. Vígjátékainak tárgyát a szerb társadalmi életbl

merítette. „Préki lék" (Biztos orvosság), ,,Moj dzsep" (Az én zsebem), ,.Maxim" és ,,Po komandi"

(Vezényszó szerint") czímü vígjátékaival a szerb Maticzánál pályadijakat nyert. Többi vígjátékai :

„Szvekrva" („Az anyós") és „Krivotvorczi" (Pénzhamisítók). Két történelmi szomorújátókot is

irt : „Deoba Jaksitsa" (A Jaksicsok osztozása" 1906-ban) és „Rasztko Nemanity" 1907-ben. Jele-

sebb szerb írók életrajzait megírta „Szrpszki knyizsevniczi" Szerb írók czím alatt négy kötetben.
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KtiIlir,HÍ,i Andor, m. kir. ferdmérnök szül 1866 ban. Életrajzi adatail

Bzülvármegyéje monográfiájában adjuk 13 e\ óta Szabadka bz, kir. páros erdei-

nek eti Szakczikkei a Bzaklapokban jelentek meg, <• irta e munka
rmegye erdgazdaságára vonatkozó részt.

íjos, kir, Ítéltáblai biró, szül. 1848-ban, Nemesmiliticsen, 1872.

elejétl Bzámtisztként szolgált az igazságügyminiszteriumnál, Imi késbb minis/,

icn segédfogalmazóvá majd fogalmazóvá nevezték ki 1885-ben a kir. kúriánál

eti 1891 ben elnöki titkárrá, 1893-ban pedig kir. ítél

táblai bíróvá nevezték ki a szegedi kir. ítél táblához.
K i > . l

i j i k alatt jelentek n eg Muak&j i I

.
i l örvi nj kezesi helj n

Kanyurszky György dr., egyetemi rendes tanár, bzüI. Nemesmiliticsen,

1853-ban. Rövid ideig mködött Begédlelkészkénl Szántón, honnan L878-ban a

kalocsai nagyobb papnevel-intézel be hívták theologiai rendes tanárnak és tanul-

mányi felügyelnek. Egyúttal fszékesegyházi hu-' k volt. 1882 ti a a buda-

pesti egyetem tí nak rendkívüli a L886 óta rendes tanára lett. hol a

khald s az arab nyelvekel tanította. A Religióban L883 ban a külföldi egy-

házpolitikai s társadalmi rovatol vezette, s egyéb czikkeket is ín a lapba.
élei halála és a halál élete Ealoi 1879 V mü eltsi bál í

fzött király diadala. Nagyböjti ' u i 1880 \ tiorebi

iny. Polemikus értekezés, Beké és Voli ire sat. ellen Bpest, 2881. A klasszikus ural.

nyelvtan kézikön} \. Iskolai és magánhaszn trs Bécs, 1882. S erki tette i ECatholikus Theo
folyóiratot, többiekkel együtt, 1883 84 ben Buda]

Karakasevics Irézüca, férjezet! <lr. Maimig Györgyné, szül. Moholon,

1877-ben. Számos verse és tárcza-czikke jelent meg a megyebeli és a fvárosi

lapokban. Önálló munkája az ..Klet Imi" czím kötet.

Kardos Gyula, festmvész, szül. Baján, L857-ben. Mvészi tanulmányait

Münchenben végezte, ahol hal ével töltött az akadémián. Budapestre vissza-

térve, Benczúr tanítványa lett s ez idben festel te „Jób", „A szerelmes triton" ás

„Krisztus kigúnyoltatása" czím nagyobbszabású mveit, mely utóbbit a budai

királyi várpalota szaunára vették meg. Kardos késbb visszatért Münchenbe,
a hol a miniature-fi stészetre tért át s e téren is i._ren szép sikert aratott. A kül-

földi mkereskedk vásárolták miniaturejeit, melyek közül nevezetesebbek : a

,,Rendez-vous", a „Heged-virtuóz", A felolvasó", „A spanyol nemes". A szépen

indult kiváló mvész a kártya áldozata lett. Az ntolsó idben Montecarlóban
telepedett le. hol 1908-ban fbe ltte magát.

Kari János dr., orvos-sebész, múzeumi segédr és egyetemi magántanár.

szül. 1842-ben, Csérvenkán. lsTO-ben a Nemzeti Múzeum állattári osztályának

drévé hívták meg : egyúttal a budapesti ág. ey. fgimnázium rendes tanaira

s lsTH-ban az egyetemen az iehtiologia s herpetologia magántanára leit. Több
tudós társaság tagja volt. Meghalt lsS2-ben. Budapesten. Számos kiváló szak-

czikks jelent meg a tudományos folyóiratokban.

Kármán József. Kármán József ref. lelkész, szül. 1825-ben, jverbászon. 1846-ban Lovas-

berénybe ment akadémikus rektornak, hol két évig mködött, 1848-ban a lovas-

berényi nemzetörök kapitányává választották meg; 1849-ben Perczel Mór tábo-

rában voli élelmezési biztos, késbb'pedig Guyon táborában. 1850-ben atyja

mellett kápláni minségben mködött ; azonban még azon évben lemondott a
papi pályáról és Pestre ment ügyvédi irodába. Itt a bírói vizsgára készült.

Félév múlva kinevezték kisegít bírónak, majd Újvidékre helyezték át, hol

három é\ ílt mködött. Ekkor ismét a papi pályára lépett és újverbászi lelkész

lett. Számos czikket írt fvárosi szépirodalmi és egyházi lapokba, önálló munkája :

A babonáról. Zombor, l!S77.

Kármán Lajcn. Kármán Lajos- (újverbászi). ügyvéd, volt országgylési képvisel, szül.

1833-ban. jverbászon. Pesten ügyvédkedett 1872-ig, midn az újverbászi kerü-

let országgylési képviselnek választotta. 1884-ig volt a parlament tagja, azóta

Budapesten nyugalomban él. beutazta Németországot. Dániát. Belgiumot, Német-
alföldet. Franczia- és Angolországot. Olaszországot, Svájczot, Görögországot s

Törökországot. A Kisfaludy-társaságnak, az országos iparegyesületnek alapító

tagja. Számos czikket írt a gazdasági és jogi lapokba.
Munkái : Közigazgatási törvényele, miniszteri rendeletek és közigazgatási eljárás betrendben,

irománypéldákkal. Pest, 1870. (Karvív Adolffal együtt. 2 kiadás. U. ott 1871.) — Programm-vázlat,

ugyanott, 1S72. Kármán L"jos országcryülé-i beszédei. Bpest. 1*73. (Németül és szerbül is u. ott.
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Szarvas Gábor.

Tlian Károly
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A Schweidel-szobor Zomborban.
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1873. — Az 187."). államköltségvetés tárgyalása alkalmával jan. 28-án a képviselházban tartott
beszéde. U. ott 1875. (Németül is. (T. ott. 1875.)

Katyanszky István Vladiszláv. Szül. Szenttamáson, 1830-ban. Élete Leg- Katyanszky

nagyobb részét Szerbiában töltötte, mint gimnáziumi tanár és hírlapíró. Meg- LV*

hab Belgrádban 1890-ben. Kiváló szerb lyrikus volt. összegyjtött költeményei
1879-ben Újvidéken jelentek meg.

Kék Lajos, jogi doktor, ügyvéd és voll országgylési képvisel, szül. Kék Lajos.

1854-ben, Apatinban, a hol ügyvédkénl telepedetl le. Az 1892-iki választások
alkalmával nemzeti programm alapján képviselvé választották. A naplóbíráló-
bizottság tagja volt. A magyar országos tzoltó-szövetség ügyviv alelnöke és a

Tzrendészet] Lapoknak jelentsebb munkatársa. Szakczikkei a Jogban jelentek

meg. (1888-tól.)

Kelemen Géza. kereskedelmi iskolai tanár, szül. 1854-ben, Baján. Tanít Kelemen Géza.
188G óta az Aranyosi-féle felskereskedelmi iskolában német nyelvet és föld-

rajzot, ezen kívül a VI. ker. fels kereskedelmi iskola rendes tanára. Munkája:
Földrajz felskereskedelmi iskolák számára. Budapest 1897.

Ki meny János, hírlapíró, a Zombor és Vidéke szerkesztje, szül. ösziváczon. Kemény János.

1886 óta politikai czikkírója több lapnak. 1893-ban átvette a Torontáli Köz-
löny szerkesztését és kiadását, de 1907-ben visszatért szülvármegyéjébe és

jelenleg a Zombor és Vidéke [szerkesztje, úgyszintén a zombori sajtóiroda

elnöke. Számos czikkén kívül önálló munkája a ..Túlterhelés a népiskolában."

(Hajdúböszörmény 1S87.)

Kempelen Gyzné, Tóth Riza, beszélyírón, Tóth Kálmán testvérnénje, K
,
emp?e

«
n

szül. 1832-ben Baján. 1851-ben ment nül Kempelen Gyzhöz. Meghalt 1858-

ban Jászberényben. írói pályáját Hontalan czím novellájával kezdte a Magyar
írók Albumában (Pest, 1850. Riza aláírással) ; azután beszélyeit, leveleit és

egyéb czikkeit közölték a Hölgyfutár, a Családi Lapok, a Fanesy Album, Gyulai
árvízkönyv, Sárosy Gyula Albuma, Nvilág és a Magyar Gazdasszonyok Lapja.

Munkái: Kempelen Riza beszélyei. Szeged, 1855. Nagy kötet. Kempelen Riza. újabb beszélyei.

U. ott 1858. Két kötet. — Kibékülés. Irányregény. Kiadta Kempelen Gyz, U. ott. 1858. — A
grófn, Pest 1865. (Kempelen Gyz munkái II. kötetében.)

Király János, hírlapíró és szerkeszt, szül. 1825-ben, Üj vidéken. 1848-bán Király János.

Perezel Mór hadseregében mozgósított önkéntes-kapitány lett ; 1849-ben a
péterváradi helyrségben. Kiss Pál parancsnoksága alatt, egész a kapitulá-

czióig honvédszázados volt. A szabadságharcz után hosszabb ideig bujdosott
;

majd Pestre került és itt nyelvtanítással foglalkozott. 1860-ban megala-

pította a Pesti Hölgy-Divatlapot, mely a magyar kiadással egyidejleg németül

is megjelent ; 1873 októberében átalakította Budapesti Bazárrá, melyet késbb
a fia vett át. Czikkei legnagyobbrészt lapjaiban jelentek meg, de más buda-
pesti lapokba is írt.

Munkái : A takarékos háztartás. Pest, 1860. (2 kiadás.) Az els kiadás Alapos útmutató és

hasznos kézikönyv nk számára, Pest, 1858, czímü. Ugyanez németül. (U. ott 1858.) Szerkes/

1873-tól—75-ig a Magyar Regénycsarnokot ; kiadta 1889 január 1-töl 1890 deczember végéig a

Divat-Tükör czímü ni divatlapot.

Kirschnntk Ölön. plébános. író. szül. 1804-ben, Újvidéken. 1906 óta kis- Kirechanet

kszegi plébános. Nemzetgazdasági tanulmányokkal és irodalommal foglalko-

zik ; részt vett ismételten a nemzetközi antialkoholista kongresszusokon. Társa-

dalmi téren különösen a szövetkezeti ügy elharezosa. Srn jelentek meg czikkei

a Magyar Gazdák Szemléje, a Havi Közlöny és más lapokban.

Kisimrédy Pál, néptanító, szül. lS50-ben, Topolyán. Jelenleg Királysza- Kisimrédy Pál.

badján mködik. Munkája : Költemények. Budapest, 1880.

Kiss György dr.. orvos, szül. 1839-ben, Bács-Bokodon. 1874-ben Szabadka kíss György.

orvosa lett. A kolerajárvány alkalmával kifejtett buzgalmáért a király a koronás

aranykereszttel jutalmazta. A szabadkai kórház is neki köszönhet. Háza is

folytonosan kórház volt ; állandóan 8—10 beteget tartott házánál, kikrl nem-
csak díj nélkülgondoskodott. hanem élelmezésüket isasajátjábólfedezte. 1878-ban

Szegedre költözött. A szegedi árvíz után Belgrádba ment a szembajosok gyógyítása

végett. Azután ismét Szegedre tért vissza s onnét óbecsére ment lakni. Meghalt

1891-ben. Számos ezikke jelent meg a szakfolyóiratokban.

Klájics János. szül. 1815-ben, Újvidéken. Pesten tette le a jogi vizsgák-
Klajics János.

tokát. 1840-ben beiratkozott a bécsi fest-akadémiába, hol négy évig tanult.

Csakis egyházi képek festésével foglalkozott. Ö festette a bajsai. túrjai, bács-

földvári, óverbászi és günai templomok oltárképeit. Meghalt Turján 1883-ban.
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pariskolai tanár, szül 1855-ben Szabadkán, L885ta IV-

mesi olatanára, Az fi tervei Bzerinl épüli 1886 ben a Débnagyai
elmi és Régészeti Múzeum palotája, a belvárosi községi és áll,

felsbb Leányiskola épületei Temesvárit. Czikkekel írt a helyi lapokba.
Munkái i Zeichnenkura der Baukonstruktionslehre. < < •

I 1882 Vrohitektoni ohe Por

menli ' 1883 [2 kiad Bóoa L886
l
Mothode dea

teohn ohnens U. ott, 1884. (Mód \z osztrák iparoktatás

n I. Temesvár, 1892. Az ipari >nl I
' itt, 1803 \ építészeti

i párkán] ok Ti I dik fii loprendek,

,lmezök ás fals I
• tbb I trvitel, keresk. tniniszt. megbi>

KU hu r Ijijiis, p. prai'latns. érs. Iis. helytartó, e/.ímzetes apái és kanonok, a

kalocsa-bácsi egyházmegyében. Szül. L846-ban, l> szlón. 1873-ban az újon-

nan szervezeti egyházmegyei tanfelügyelséghez segédtanfelügyelnek nevez-

ték ki. 1878-ban a kalocsai férfitanítóképzben tanár, 1881 ben iskolaláto-

gató, 1883-ban a nagyobb papnevel aligazgatója, 1884-ben a középiskolai

hittanár-vizsgálóbizotl [ja, L886-ban fszentszéki ülnök és az ájtatos
.i alapítványok segédkezelje (1893-ban fnöke), 1888-ban zsinati rizs-

gáló, 1889-ben a kisebb papnevel kormányzója s pápai kamarás. ls90-ben

tiszteletbeh, L895 ben valóságos kanonok, 1896 ban sármonostori ezímzetes apát,

L897-ben tiszai. 1901-ben bácsi, L902-ben székesegyházi fesperes. 1903-ban
bácsi prépost, 1906-ban énekl-kanonok, juipai praelátus, érseki helytartó, ált.

ügyhallgató; 1907-ben olvasó kanonok. Czikkeket, tudósításokat, könyvismer-
tetéseket, kritikákat és polémiákat irt 1869 óta a tanügyi, egyházi és

vidéki lapokba.

Kiii-si József. Kliegl József, gépész, szül. 1795-ben, Baján. Megyei esküdi letl Bácsmegyé-
ben. de késbb Bécsbe ment. hol festnek képezte ki magát. De t nlajclonképeni

szenvedélye a gépészet volt. Tervei és találmányai között volt az a híres bet-
szed-gép is. melyrl egy országgylés közönsége sokat és lelkesen beszélt, st
pénzt is adtak össze reá, de nem annyit, a mennyi elég lett volna. Búvárhajót
is tervezett, továbbá egy-sínen járó vasútat és olyant, mely begynek fel és le

egyaránl könnyen megy és meg is áll, st olyan mozdonyt is, mely magával
hordja a síneket. Iv/.enkívül zongorára alkalmazható automatikus hangjegy-

írógépet, számológépet stb. szerkesztett. 1870-ben nagy nyomorban halt meg,

Budapesten. Számos géptechnikai értekezést írt.

Koch Antal. Koch Aulai dr., egyetemi r. tanár, a M. Tudom. Akadémia rendes tápja,

szül. 1S43 január 7-én. Zomborban. A gimnáziumot Kalocsán és Baján végezte ;

lsiil— 64-ig a pesti egyetemen bölcselet hallgató volt. 1865-ben az eperjesi kath.

fgimnáziumhoz rendes tanárrá, 1867-ben a József-megyetemhez természet-

rajzi, 1868-ban pedig a pesti egyetemhez ásványföldtani tanársegéddé nevezték
ki. 1869-ben a Magyar Kir. Földtani Intézethez került. 1871-ben a budai
kath. államgimnázium természetrajzi tanárává és 1872-ben a kolozsvári egye-

temre nevezték ki az ásvány- és földtan rendes tanárává. 1874-ben a kolozsvári

egyetem tiszteletbeli doktorává avatta. A Magy. Tud. Akadémia 1875 május
15-én levelez (1894 május 4-én rendes) tagjává választotta. 1891—92-ben az

tem rektora volt. 1895-ben a budapesti egyetemre nevezték ki a geológiai

s palaeontologiai tanszékre. Tanulmányi czélból bejárta nemcsak egész Magyar-
országot és különösen Erdélyt, hanem egész Nyugat- és Dél-Európát. Többször
beutazta Német-, Franczia-, Angol- és Olaszországot, valamint Hollandiát, Bel-

giumot és Svájczot. Sok slényt kereszteltek el a belföldi és külföldi szakférfiak

Ív. nevérl. maga szintén több kövület nemet és fajt vezetett be az irodalomba,
melyeket o fedezett fel. Több mint kétszáz dolgozata jelent meg önállóan és a kül-

földi s belföldi folyóiratokban.
Önálló munkái : Erdély ásványainak kritikai átnézete. Kolozsvár, 1885. — Kriesch János.

A természetrajz vezérfonala. III. rész. Ásványtan. Budapest, 1874-ben átdolgozta. — III. rósz.

Ásván}-- és földtan. IV. kiadás, 1878-ban. V. kiadás, 1881-ben. VI. kiadás 1886. Koch Ferenczczel

együtt : VII. kiadás, 1895. — Vezérfonal az ásványtan egyetemi eladásaihoz. Hallgatói számára
írta és kiadta Kolozsvár, 1889. — A dunai trachyfesoport jobbparti részének földtani leírása. Föld-

tani térképpel ós <j knyom, táblával. Kiadta a M. Tud. Akadémia. Budapest, 1877. B kivonata

németül megjelent a Deutsche Geol. Gesellsch. Közlönyében. — Az 1880 október 3-iki középerdélyi

földrengés. 3 táblával. Kolozsvár, 1881. — Az erdélyrészi medencze harmadkori képzdményei. I.

rész. Palaeogén soport, 4 táblával. A M. Kir. Földt. Intéz, kiadása Budapest, 1894.11. rósz. Neogen
csoport, 3 táblával. A 51. Földt. Társulat kiadása. Budapest, 1900. Ungyanezek németül is. —
A Fruskagor.i geológiája. Geol. térképpel és egy szelvénytáblával. A M. Tud. Akadémia kiadványa.
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Budapest, 1S9T>. Nemei nyelven is. — Erdély óteroziér eclúnidjei. 4 knyom, táblával. Kiadta a M.

Kir. Földt. Intézet, Budapest, 188S I német nyelven is. — Prohyri Ion orientális Koch,

egy új ösemls Erdély közép oeczón rétegeibl, - táblával. Természetrajzi fzetek, ÍS'.IV. Ném
is. — A beocsini ezementmárga kövülfc halai. 8 knyom, táblával. Természetrajzi füzetek., 1904.

\. M étül is. — Ezeken kívül több mint 200 értekezése jelent meg bel- és külföldi folyóiratokban

magyar, német és franczia nyelven. Szerkesztette a ..Földtani Közlöny"-t 1871—73-ban többek-
kel együtt ós a Kolozsvári Orvos-termószettud. Értr-it.. n-nn, /, 1 1 udományi szakát. 1879-tl
1895-ig.

Koch Ferencz dr., egyetemi rendkívüli s képezdei rendes t anár, szül. 1853-ban, Koch Fcreucz.

Zomborban. 1878—84-ig a kolozsvári egyetem vegytani tanszéke mellett tanár-

segédként mködött, és ez id alatt fleg az analytikai ehemiát mvelte.
1884—86-ig állami ösztöndíjjal a müncheni s erlangeni egyetemi laboratóriumokat
kereste föl és kizárólag az organikus chemiával foglalkozott. 1885-ben tette le a
bölcseletdoktori szigorlatot és 1887-ben a kolozsvári egyetemen magántanárrá
habilitálták ; ugyanekkor a kolozsvári tanítóképz-intézethez kinevezték rendes
tanárnak. 1889—92-ig a kolozsvári egyetemen az élet- és kórvegytani tanszéket

helyettesítette. 1897-ben nyerte Kolozsvárt az egyetemi rendkívüli tanári czímet

és jelleget. Dolgozatainak nagy száma a bel- és külföldi szaklapokban jelent meg.
Koch József, kiskéri ág. ev. lelkész, szül. 1854-ben, jverbászon. Czikkei a Koch józse f.

Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat Évkönyvében jelentek meg. A vár-

megye els monográfiájának is munkatársa volt.

Munkái : Sendbriefe an unsere deutschen Bauern. Neusatz, 1885. — Kis-Kér története ...

(Németül).

Kohn Sámuel dr., theologus, a pesti zsidó hitközség frabbija, szül. 1841 Kohn Sámuel,

szeptember 21-én, Baján. 1865-ben elnyerte a doktori oklevelet. 1866-ban hívták

meg a pesti hitszónoki székbe
;
június 2-án tartotta a pesti izraelita templomban

próbaszónoklatát, a legels magyar hitszónoklatot. Tevékeny része volt az

1868-ban egybegylt magyarországi zsidó egyetemes gylés munkálataiban.
Elnöke a zsidó irodalmi társaságnak. Értekezéseinek, czikkeinek a száma rend-

kívül nagy.
Önálló munkái : Zsinagógai szónoklatok. — Ünnepi és alkalmi beszédek. Bpest, 1875. Zur

Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Leipzig, 1875. A M. N. Múzeum könyvtárának
héber kéziratai. Bpest, 1877. Mardochai Ben Hillel. Sein Lében und seine Schriften. Breslau, ls77.

Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez. TJ. ott, 1881. A zsidók története Magyar-
országon a legrégibb idktl a mohácsi vészig. Részben kiadatlan kútforrások nyomán. I. kötet.

U. ott, 1884. A szombatosok. Történetük, dogmatikájuk és irodalmuk. U. ott, 1890. — Szerkesztette

Kayserlinggel együtt az Ung. Jüdische Wochenschriftet, 1871—1872-ben. Pesten.

Koklmann Dezs dr., zombori fgimnáziumi tanár, a helyi lapokba Kokimami

irodalomtörténeti czikkeket ír és a zombori Szabad Lyceumban tart gyakori

tudományos felolvasásokat.

Kollár Gyz dr., ügyvéd, kir. közjegyz, szül. 1862-ben, Baján. 1890-ben Koiiár gyuz.

nyert ügyvédi oklevelet ; elbb Budapesten, késbb Zomborban folytatott gya-

korlatot, ahol kir. közjegyz-helyettes is volt. Jelenleg Szent-Lrinczen (Baranya)

mködik. Czikkei a jogügyi szaklapokban jelentek meg.
Korény-Scheck Vincze, kir. kath. fgimnáziumi tanár, szül. 1844-ben, Hód- Korény.Scheck

ságon. 1867-ben Baja városa megválasztotta fgimnáziumi tanárnak. 1880-ban Vincze.

az újvidéki kir. kath. magyar fgimnáziumhoz helyezték át és itt a kereskedelmi

iskolánál egyszersmind óradíjas tanár volt haláláig. Több értekezése jelent meg
az Értesítkben. Önálló munkája : Buckle rendszere. Tanulmány. Bpest, 1876.

Kosztolányi Árpád, fgimnáziumi igazgató, szül. 1859-ben, Szabadkán. Kosztolányi

18S3 óta a szabadkai fgimnáziumban a mathematika és fizika rendes tanára, Árpád.

1900 óta igazgatója. Czikkei a Természettudományi Közlönyben, a Mathem.
és Fizikai Lapokban, a fgimnázium Értesítjében, a Szabadkai Hírlapban

jelentek meg. Önálló munkája : Az ingamozgás elmélete. Eszék, 1883. Fia

Dezs, a legifjabb költi gárdának tagja, színes mfordításokkal és eredeti

versekkel szerepel a szépirodalom terén.

Kosztolányi Dezs, költ és író, szül. Szabadkán, 1885-ben. Budapesten és Kosztolányi

Bécsben végzett, filozófiát. Els versei a „Budapesti Napló"-ban jelentek meg, Dezs -

mely akkoriban a fiatal modern gárda találkozóhelye volt. Munkatársa lett

késbb a ,,Hét"-nek s mostan is segédszerkesztje és bels munkatársa annak és

az Élet czím folyóiratnak. Irt azonkívül a „Figyel"-be, „Nyugat"-ba, ,,j
Idk"-be, „Vasárnapi Üjság"-ba s más heti- és napilapokba. Els kötete —
verseskönyv — 1907-ben jelent meg Budapesten „Négy fal között" czímen.

Második kötete 1908-ban : „Maupassant összes versei" czímen. Kosztolányi
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D verseil Horvál Henrik, a jeles nemei mfordító németre is Lefordította

s tavabj llan^ /;././. Lyrik des Auslands"-ában napvilágol islátott. Azonkívül
több novellája jeleni meg németül, románul és szerbül. A ,,Meroure de Francé"
ismertetési bozott róla, nemkülönben egy modem szerb revü is. Novelláit

ben adták ki : „Boszorkányos esték" czímen. Jelenleg társadalmi czik-

keket, ismertetéseket, kritikákal ir a „Hét" be LeJiotai, Punin és Jo álnevek
alatt.

szül. Alsó Kabolban, 1841 ben.Már tizenhétéves korában fel-

tiint mini Homer [Másznak ügyes mfordítója. Uju korában számos, lírai lóüie-

menyi írt. Jól BÍkerültek balladái és „Makszim Czrnojevics" („Csernovits Miksa")
;edinacz" („Szegedinácz Póró") czímü drámái. „Gordana" czímu

verses vígjátékai egj népköltemémj nyomán irta. E vígjátékai Erancziára éa

németre is lefordították, Shakespeare „Romeo és Júlia", „Lear király", ,,Ham-
let" és ..III. Richárd" czím drámait is lefordította, [rí néhány fontos esztétikai

értekezést, úgymínl : „Osznovi lepote u szvétu" („A szépség alapjai a világon i

1880-ban, „Osznovno nacselo"
I
.Alapvet elv") 1884 ben, „Narodno glumovar

nye" („Nemzeti s/ínjáts/.ás
-
') L893-ban, és irodalomtörténeti tanulmányokat,

u. in. „Hijádá. Pogléd na jednu lépu glavu" („Iliász. Egy szép fejezetre való

pillantás") és „Romeo i Júlia. Jedna ponuda za odomatyiványe Sekszpira u
szrpszkom narodu" („Romeo és Júlia. Egj ajánlal Shakespeare meghonosí-
tására a szerb irodalomban"). Költeményeinek gyjteménye Üjvidéken jeleni

meg kél kötetben: az els kötél 1873 ban, a második 1874 ben. ötvenéves iro-

dalmi mködésének tiszteletére a Maticza szerb irodalmi társaság mosl rendezi

sajtó alá összes költeményeinek díszkiadását.

Kosztics Milán, szül. ösziváczon, 1840-ben. Atheologiát Karlóczán végezte.

Azután Oroszországba meni és Kievben a theologiai akadémián magisteri kitün-

tetési nyert. Montenegróban egy ideig tartózkodott mini tanfelügyel. 1876-ban
óbecsén esperessé választották meg és ez állásban halt meg 1880-ban ugyanott.
Irt elbeszélésekel és útirajzokat különféle folyóiratokba. Legfbb munkája
„Skole u Czrnoj Gori od najsztarihij vremena do danasnyeg dóba" („Az iskolák

Montenegróban a legrégibb idktl mai napig"), mely 1872-ben jelent meg.

Kovács Ágoston, baranyamegyei szolgabíró, szül. L827-ben, Ó-Becsén.
1857-ben Pécs város tanácstitkára, 1858-ban ugyanott közigazgatási bíró és

1862-ben középponti szolgabíró lett. Meghall 1867-ben Pécsett. Költeményeket
írt az akkori lapokba.

Munkái: Egy pár szabad szó. Buda, (1848.) — Pályatársaimhoz, (1848.) — Honvédóh
naplójeg etei Pest, 1851. — GleirhenberL' e^-v magyar embernek. Üti jegyzetek. Pécs, 1SIÍ4.

^FerenczT Knnirs-H nszbi Ft nncz, óbecsei róm. kath. plébános, szül. 1869-ben, Óbecsén.

I sül' Ixii szentelték föl miséspappá és Doroszlóra, majd Temerinbe küldték káplán-

nak. 1894. szén az óbecsei kath. hitközség külvárosi lelkésze lett, hol ma is mkö-
dik. Elszeretettel foglalkozik a botanikával és évek hosszú sora óta vizsgálja a

Bácska növénytenyészetét és gyjti az adatokat, kiadandó növénytani munkájá-
hc íz. ( zikkei a megyei évkönyvekben és helyi lapokban jelentek meg. Szerkesztette

az óbecsei Közlönyt. Ö írta e monográfia számára a növénytani részt.

Kovács Károiyj Kovács Károly, bölcseleti doktor és fgimnáziumi tanár, szül. 1875-ben,

Újvidéken. 1897-ben a makói m. kir. állami fgimnázium helyettes tanára lett.

Munkái : Horatius ódáinak fordítói Virágig és a mfordítás kérdésének fejldése. Budapest,
1896. — Stavici. A szerencsemalom. (Rumén regény.) Makó, 1898.

Kovács Pál. Kovács Pál, volt országgylési képvisel, szül. 1848-ban, Bácsföldváron.
1875-ben mérnökként belépett a tiszavidéki vasúthoz. E vasutak államosítása
után Budapestre került és itt az elektrotechnikai tudományoknak szentelte

idejét. Az államvasutak és a mérnökegylet megbízásából több ízben tett utazáso-
kat külföldön. 1894-tl a kereskedelemügyi minisztérium mszaki osztályában
a villamos és egyéb speczális vasutak mszaki eladója volt és részt vett a buda-
pesti földalatti villamos vasút tervezésében és építésének vezetésében. 1896-ban
Zenta városa választotta meg országgylési képviselnek. Számos czikkeés tudo-
mányos értekezése jelent meg a szaklapokban.

Munkái : Az elektrotechnika kézikönyve. Bpest, 1890. — Amerikai tanulmányutam. U. ott,

1894. 82 szövegábrával.

Kovácsfy Kovácsiy Antal, hírlapíró, szül. Zomborban. 1870-ben. Sok munkája jelent

meg különféle lapokban. Öt éven át volt szerkesztje az általa alapított Közép-
Bácskának. Novelláit és verseit most rendezi sajtó alá.

Eosxl 108 Milán.

Kovács
ÁKOSton.
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Kováts Tamás József dr., benedekrendi fapát, kir. tanácsos, szül. 1783-ban ; !

Szabadkán. Gimnáziumi tanár volt 1804 -1809-ig Gyrött és 1809— 181:3-ig

Pannonhalmán theologiát hallgatott ;
1813—»-27-ig ugyanott a szentírás és keleti

nyelvek tanára s 1827—-29-ig prior volt ; 1803-ban fapátnak választották. Nagy
és Kis-Füss egyházi székek örökös és valóságos fispánja volt. Meghalt 1841-ben,
Pannonhalmán, hol számos kézirati munkáját a fapátsági könyvtárban rzik.

Kozma János, tanító Zentán. Költeményekéi irl vidéki lapokba s a Vidéki
i

Költk Albumába (Kassa, 1896). Kéziratban két színmve van : Szívek hareza

(Völgyi Ödön társulata adta el a kilenczvenes évek elején) s az Krdöör leánya,

(eladta 1896 február 9-én Lukácsi Aladár társulata Zentán.)

Kozma László, ügyvéd, volt országgylési képvisel. Szül. Cservenkán, Kozma i.

1849-ben. Ügyvédi gyakorlatát 1875-ben Zomborban kezdte, hol utóbb mint a
délkvidék híres kriminalistája lett ismeretes. Tevékeny munkása volt a közéletnek

és élénk részt vett Zombor város törvényhatósági képviseletében, valamint a

társadalom mozgalmaiban. 1894-ben Bács-Bodrog vármegye tiszti fügyésze;
ugyanez év nyarán az újverbászi kerület országgylési képviseljévé válasz-

totta; ezt a kerületet képviselte két czikluson át. Ma az alsóbaranya-bácsi ref.

egyházmegye gondnoka. A szabadkai ügyvédi kamara elnökhelyettese. A Bács-
Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat elnöke. — Ennek eltte az irodalom-

mal is srbben foglalkozott, nagy kedvvel az élczlapokban, de — fleg a helyi

lapokban — komoly dolgokat is fejtegetett. Irt prózát, verset egyaránt. — A
megyei történelmi társulat évkönyvében nevével ma is gyakran találkozunk. A
monográfia számára írta a ref. egyház történetét.

Körmöczy Ern. kalocsa-fegyházmegvei áldozópap, szül. 1877-ben, Zombor- Ko^^Z}'

ban. Pappá szenteltetvén, dolgozott az : „Alkotmány", , .Magyar Szemle", „Sza-

badka és Vidéke", „Bácsmegyei Napló", „Bácsmegye", „Bácskai Napló" czím
lapok számára.

Munkái : ..Emma néni meséi a jó gyermekek számára." — „A mi igaz hitünk." — Helyet
a gyermekeknek." — ,,Az antikrisztus csodái." — „Az új eljegyzési és házassági törvény magyará-
zata." — 1906 óta a „Bács-Bodrogmegyei Irodalmi Társaság" választmányi tagja.

Krishaber Mór, orvosdoktor, egyetemi tanár, szül. 1833-ban, Kulán. Orvos- "mö?.
'

doktorrá lett 1860-ban, Bécsben, azután Orosházán telepedett le, de késbb
Parisba költözött. A franczia fváros egyik tekintélyes orvosa s az egyetem tanára

lett. Meghalt 1883 ápribs 10-én Parisban. Halála eltt nyolez nappal a franczia

akadémia odaítélte neki a Monthyon-féle 20.000 frankos díjat, mellyel a tudo-

mány terén csak kiválóbb felfedezéseket szokott jutalmazni. A gége orvostana

sokat köszön Krishabernak. Az Orosháza ez. lapnak munkatársa volt és 1877

január 21-tl márczius 25-ig szerkesztette is azt, Anonymus névvel.

Krób Pál, kir. tanfelügyel, szül. 1826-ban, jverbászon, hol 1847-ben ren- Erób Pál.

des tanító lett. Innét 1853 szén a nagyharsányi (Baranyám.) ref. magyar iskolá-

hoz került. 1871 deczember 7-én Zalamegyébe másod-, 1876 szeptember 18-án

els tanfelügyelvé nevezték ki. Meghalt 1884 június 27-én, Zalaegerszegen.

Több idszaki és tanügyi czikket írt. Munkája : j testámentom magyarázata.

Kézikönyvül helv. hitv. néptanítók számára. Németbl ford. Pest, 1869.

Krump Vilmos, zombori felskeresk. isk. tanár, a helyi lapokba ír tárcza- vümos!

czikkeket, különösen útirajzokat.

Kuluncsich István, ügyvéd és városi képvisel Szabadkán, hol 1873 október K^g™*gd"

22-én meghalt 76-ik évében.
Munkája : Positiones ex civili romano et jure eriminali, quas in regia scient, univei

Pesthiensi publice propugnandas suscepit anno 1810 Budae.

Kuluncsich Tamás, jogi doktor, ügyvéd, szabadkai származáséi. K
t"''^!'

11

Munkája : Dissertatio inauguralis juridica de Fideivssore, quam quae debetur, promittit,

quam vna vom positionibus ex universa jurisprudentia .... in universitate Pestiensi pro summis

in jure disquisitioni submittit mense Decembri 1787. Pestini.

Kupeczky István, szül. 1871-ben, Szenttamáson. Tanító volt Tolna és K$.™g*
Somogy vármegyékben, színész Moszkvában ;

jelenleg pedig a zombori kir. tör-

vényszéknél irodatiszt. Több verse jelent meg bácsmegyei lapokban.

Önálló munkája : Werbczy Klára. (Verses elbeszélés. 1895.)

Lajihay János, róm. kath. plébános, szül. 1841-ben. Segédlelkész volt Lajthay János.

Baracskán, Ó-Kanizsán. Mélykúton, Ó-Becsén. 1879-ben plébános Ó-Kéren és

1892 óta Kupuszinán ;
egyszersmind érseki hivatalos iskola-látogató. — Kunszt

József kalocsai érsek életrajzát írta meg a M. Sionban (1886) ;
írt még a M.
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Koronába tanügyi és népnevelési csikkeket, a Szabadka, Szegedi Eírlap, Bácska,

Üjvidék éa több vidéki lapba nevelésügyi czikkekel éa könyvismertetéseket,
• l-'ulo/i festmvész, bzüI, Obecsén, 1869-ben. Egyike a mainem-

1

i cl ipfestinek, a ki az utóbbi években külföldön is sok

dics i : i i magyar névnek. A XIII. század prin ití.\ j( í óta, egészen a mai
korig, mindig a formai megoldás volt a Fötörekvés. A formát kifejezni, színek

i"- árnyalatok el. Csak az utolsó évtizedekben, épen László tanuló

éveiben, merültek fel újabb irányzatok ós törekvések, melyekben ftényez szín-

es hangulat voltak, a forma elhanyagolásával. Lászlói ezek az irányzatok nem
térítették el útjából. Ers egyénisége megóvta a tévútaktól. Nem órzelgetl a

színekben, nem kísérletezett sejtelmes ködökkel. Positiv tudási akart és ezt

sikerült is elsajátítania. Ez a virtuóz biztonság, a formának ismerete és unom
jellemzése, a mi különösen ni arczképeinél tnik szembe, adják meg mvésze-
tének f jellemvonásait. Tanulmányait az orsz. mintarajziskolában kezdte

meg, a bol Székely Bertalan és Lotz Karolj tanítványa volt. Azután Mün-
chenben Lietzenmayer Sándornál két évig majd Parisban Lefébre ós Ben

jarain Constanl tanároknál egj évig tanult. Els önálló müve ,,Az els mosás"
L890-ben a régi Mcsarnokban volt kiállítva, Iskolai kitüntetésein kívül a zág-

rábi kiállításon díszokmányt, a Mcsarnok 1891. évi tárlatán a Mbarátok ösz-

töndíját, az IXiHi. évi Ezredéves Országos Kiállításon milléniumi aranyérmet,

1897-ben kis állami aranyérmet kapuit, a párisi Szalun zsrije pedig Il-od osz-

tályú aranyéremmel tüntette ki t, Eohenlohe berezeg uómet birodalmi kanczel-

lárl ábrázoló arczképeért. László az utóbbi idben a németországi és angliai el-
kel köröknek is kedvelt és kereseti arczképfestje lett. Berlinben kiválóbb m-
veibl külön kiállítási rendezett, a melynek igen szép sikere volt. Felségét, a.

királyi festette meg természel után és Erzsébet királynéi a Szépmvészeti -Mú-

zeum számára. 1900-ban, Stiksegauban, (Írország) nül vette (íinnes Magdolna
Lucyt. A párisi nemzetközi kiállításon aranyérmei nyert. Bécsben, 1900-ban,

arczképeivel a tavaszi tárlat nagy érméi nyerte el és ugyanott, 1902-ben, Ram?
polla arczképeért az osztrák állami aranyérmet nyerte. A pápai Pius-rend lo-

vagkeresztjenek tulajdonosa és 1903-ban a III. oszt. vaskorona-rendet kapta.

MCr. László Mór, orvostudor, nyg. cs. és kir. sorhaj ó-orvos, szül. 18G2-ben, Ör-

s/.álláson. A cs. és kir. haditengerészet ösztöndíjasaként, a haditengerészet

kötelékébe lépett, mint corvette-orvos. A Saida nev corvetten másfél évi utat

tett a Földközi tengeren, Afrika éj szaknyugati partjain, Amerika keleti partjain,

majd Dél-, Közép- és Ejszakamerikában Canadáig, az Antillákon, és a déleurópai

városokat érintve, vissza, a pólai hadi-kikötbe. Ez utazásai alatt, felsbb pa-

rancsra, az érintett kiköt-városok kórházairól részletes jelentéseket írt. Ugyan-
csak felsbb megbízásból, a sík tengeren, a hajóról lebocsátott ú. n. uszályháló

segítségével, a cs. és kir. udvari múzeum részére, a tengerfenék faunájából, nyolez

nagy ládára való anyagot gyjtött. Azután az „Erzherzogin Stefanie" pánczéloson

megírta tanulmányát ..Szellzés és sebesültszállítás pánczélos hajóinkon"
(Über Ventilation und Verwundeten-Transport auf unseren Panzerschiffen) czím
alatt. lS90-ben Bécsbe vezényelték a fogászatban való kiképzése czéljából. Pó-
láha visszatérve, az ottani haditengerészeti kórházban részt vett a legels ily fo-

gászati intézet megalapításában és berendezésében, melyet éveken átvezetett.

Ezalatt tanulmányt írt a cocainról 1896-ban, 10 évi szolgálat után, mint cs. és

kir. sorhajó-orvos, nyugalomba vonult és cs. és kir. kamarai fogorvosként

Budapesten telepedett meg. Sokat írt az ipari higany- és phosphor-mérgezésekrl
és az országos népfürdk, illetleg egy orsz. népfürd-egyesület alakításáról.

Latinovits Latinovits Géza volt országgylési képvisel, szül. 1863-ban. Bácsmegye
tiszteletbeli fjegyzje ; a Bács-Bodrogh vármegyei Történelmi Társulatnak,

melyet újjászervezett, alelnöke. A vármegye területén folytatott régészeti kuta-

tásokat személyesen vezette szép eredménynyel. A Vörös-Kereszt-egyletnél tett

kiváló szolgálataiért, Lajos Viktor fherczeg fmegbízott-helyettessé nevezte ki

és hadjárat esetére, szolgálattételre, adlátusnak maga mellé rendelte. 1890-ben

megkezdte külföldi nagy utazásait ; beutazta Német-, Olasz-, Franczia-, Angol-
és Oroszországot, Svédországot és Norvégiát, a Balkán-államokat, továbbá
Algiert, Tunist, Syriát, Palesztinát, Ceylon szigetét és egész Britt-Indiát.

Nagyobb utat tett Amerikában is; errl kötetet írt ,,A business hazájából"
czímmel. A magyar földrajzi társulatban felolvasást tartott indiai útjáról.
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Hazatérve. lS97-ben, Bács város megválasztotta országgylési képvisi
'

1899-ben a Latinovits-család levéltárát örök megrzés végett a M. X. Múzeum-
ban helyezte el. Nagy irodalmi tevékenységet fejtett ki és különösen átlen
melyek számos lapban, elszórtan jelentek meg, keltettek nagy érdekldést.

Latinovits János, a frendiház tagja, a bácsmegyei Borsod községben
született s gimnáziumi tanulmányait Bécsben, jogi tanulmányait pedig Buda-
pesten végezte. Xvolcz évig mint táblai tanácsjegyz mködött, majd
1878-tól lssT-ig a rigyiczai kerületet képvis 'adelvü programmal.
1868-ban a Vöröskereszt-Egyesület igazgatója lett. 1895-ben a király a f-
rendiház tagjává nevezte ki s három évvel késbb újra kitüntetés érte : a király

a Lipót-rend lovagkeresztjét adományozta neki. Meghalt 1909-ben Budapesten.
Latinovits Pál, ny. fispán, fszerkeszt, szül. 1856-ban, Bácsborsodon. A

gimnáziumot Baján végezte, azután egyéves önkéntes lett a/. ."í-ik huszár-
ezredben ; a tiszti rang elnyerése után, két évig Bécsben, majd Budapesten hall-

gatta az egyetemet, melynek végeztével szerepet vállalt Báes-Bodrog várme-
gye közéletében. 1886-ban közgazdasági eladó lett és jelentései s gazdasági
czikkei a vármegyei lapokban, úgyszintén a Földmívelésügyi Értesítben jelen-

tek meg. 1896-ban a regezi kerület orsz. képviselvé választotta és 190U-ban
másodszor is t küldte a kerület a házba. Beszédei a földmívelésügyi és belügyi
költségvetések alkalmával a delegáczióban tntek ki. 1901-ben Bács-Bodrog
vármegye fispánjává nevezte ki a király, mely méltóságát 1906-ig viselte. F-
ispáni mködésérl a vármegye történetének keretében számolunk be. A Bács-
megyei agrár-takarékpénztár, a Bajai takarékpénztár és a Zentai és csajkás taka-

rékpénztár elnökévé választotta ; ugyancsak elnöke a Bácsmegyei Gazd
Egyesületnek. Lapvezére a Bácsmegye ez. hírlapnak, melynek hasábjain szám-
talan czikke jelenik meg, vezérczikk és tárcza alakjában.

Latinovits Szaniszló, városi tanácsos, szül. 1870-ben, Borsodon. Az érett-

ségi vizsga letétele után a kalocsai papnevel-intézetbe lépett, hol vallásos költe-

ményeivel Haynald bíbornok figyelmét is magára vonta s több ízben díjakat

nyert. 1888-ban a papi pályától megvált és Budapesten a jogot hallgatta ; majd
a közjegyzi pályára lépett. Jelenleg Zombor város tanácsnoka. Szorgalmas
munkatársa a bácskai helyi lapoknak, melyekbe költeményeket és czikkeket írt.

Munkája : Vadvirágok. Gödöll, 1895. Xyom. Bpesten. (Költemények Latinovits Stanci

névvel.

)

Latinovits Vincze volt országgylési képvisel s kir. fügyész. 1848 eltt

Bács-megyénél viselt hivatalt. A szabadságharcz alatt fegyverrel szolgálta a nem-
zeti ügyet; az abszolút uralom idejében hosszabb fogságot szenvedett. Xégy
ízben, 1861., 1865., 1869. és 1867-ben volt országgylési képvisel. Bácsmegye
1861 febr. 7-iki közgylésén indítványozta a nevezetes feliratot a királyhoz, mely

szerint a megye szorosan ragaszkodik az 1848. törvényekhez. Meghalt 1886 jan.

l9-én Baján, 63. évében. Országgylési beszédei a Naplókban jelentek meg.

Lemberger Annin, jogi doktor és ügyvéd, szül. 1856-ban, Baján. 1885-ben

Budapesten jogidoktorrá avatták és 1887-ben ügyvédi oklevelet nyert
;
ezután

szülvárosában mint gyakorló ügyvéd telepedett le. Buzgó agitácziót fejtett ki a

Közép-Dunának Baja—Báttaszéknél leend áthidalása tárgyában ; szervezte

ez ügyben 1898-ban a kormánynál tisztelgett monstre-küldöttséget és szerkesz-

tette a kormánynak átnyújtott emlékiratot ;
ugyanezen ügyben az 1898-ban

Szegeden megtartott II. kereskedelmi kongresszuson eladóként szerepelt és érte-

kezése a kongresszustól kiadott jegyzkönyvben (Szeged, 1898) jelent meg ; ez

érdemeiért Schmausz Endre fispán Baja város tiszteletbeli tiszti ügyészévé ne-

vezte ki. Választmányi tagja a bajai Gyümölcsészeti Egyletnek : tiszteletbeli

tagja a keresked-ifjak egyletének és az izraelita negyletnek. — Czikkei a kü-

lönféle szaklapokban jelentek meg. Szerkeszti 1898 óta a Bajai Hírlapot. Szer-

kesztette a bajai iparkiállítás Kalauzát 1900-ban. Arany János Toldijának

(A trilógiái, része) metrikus német fordítását is írta. Megjelent 1903-ban, Lip-

csében, a Jaeger-féle könyvkiadó-vállalat bizományában.

Létmányi Nándor, bölcseleti doktor, fgimnáziumi tanár, született 1854-

ben Szabadkán. 1881-ben nyert tanári oklevelet ;
tanár volt Xagybecskereken,

majd a brassói állami freáliskolában és 1895 óta a budapesti VII. kerületi állami

fgimnáziumban a történelem és földrajz tanára, egyszersmind a rákospalotai

Wagner-féle nyilvános gimnázium igazgatója.

Latinovits
János.

Lemberfjei^
Annin.
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i íillimi.lit és alkotmány viszontagságainak vázlata, issi iT'.m \r

-^i Párhuzam Hunyadi Janó ott, tekintettel hadvezéri képi égik és

hadsikereikro. Budapest, 1886 I rontal i helyi lapot 1880 jan. 22-tl issi mj^.

ken.

/ Henrik báró, s/ül. 1825 ben, Kisteleken, Kinevezeti örökös frendi
tag, a vaskoronarend lovagja, a Széni Móricz és Lázár olasz kir. rend

pkeresztese, az Elsó M Mi Biztosító-Tál alapitója és volt vezéri

kiváló közgazdász és emberbarát, Életrajzi adatail Gyr vármegye mono-
jában közöltük Közgazdasági irodalommal is foglalkozott; munkája

..WIi.hix s/.i mezgazdasági bajaink orvoslásáról" czimmel önállóari jeleni meg.

Linder György, voll orsz. képvisel, születeti 1850 ben, Paripáson. A jogot

Budapesten végezte. 1870-tl gyorsíró voll a képviselházban, 1876. évig. isTT

ben körjegyzvé választották Maja községben In tevékeny részi veti a köz-

életben. Megalapította a kisbirtokosok hitelintézetével szövetséges mezgazda-
sági intézetet. 1887. évben mérsékeli ellenzéki programmal a mohácsi kerületben

képviselvé választották. Tagja voll a zárszámadási és könyvtári bizottságnak.

L892 évben a csornai kerülel választotta meg és újból tagja letl a képvisel-

háznak Éveken ál a „Magyar Állam" országgylési rovatának voll a vezetje.

Munkája : szinte szó az agrárkérdéshez, illetleg a kisbirtokosok bitelügyének

rendezéséhez. Bpest, 1883. Országgylési beszédei a Naplókban vannak (1887

—

L896). Mini országgylési képvisel és azután is, a Budapesti Hírlap, Pesti Napló
es Pesti Hírlapba irt számos névnélküli politikai czikkel és tudósítást.

Loó,<z István, fgimnáziumi tanár, születeti 1868-ban, Szabadkán. .Mini tanár
hét évig mködötl a lugosi állami gimnáziumban, azután a szabadkai községi

fgimnáziumhoz került, hol jelenleg is mködik. irodalomtörténeti és

aesthetikai czikkekel irt a különféle szaklapokba.
Fbb munkai: Költi olvasmányok. rtománczok, balladák é.s h ni költemények, bevezetéssel,

rendszeres verstann I kai. Bpest, 1897 (T Gu ztáwal l Szemelvényeké
kurucz-vilég i

I Budapest, 1904. — Vörösmart} i Zalán haté ánal magyi rázata. r. ott,

1906. — Szemelvényi - irténetirókból ós szónokokból. U. ott, 1909. (Tonos Gusztávval).
— Ezeken kívül temérdek értekezés jelent in :.•. melyeket t.-li.-t ,t len iniml felsúrolni.

Lovászy Márton dr., szül. Zentán. lS(>4-ben. liudapi'st in. lssti-ban, az

államtudományok doktorává avatták. A közös hadseregben tartalékos tzér-
hadnagygyá, majd a honvédségnél huszárhadnagygyá nevezték ki. A közszol-

gálatol Bács-megyében kezdte, mint közig, gyakornok; késbb árvaszéki ülnök

és Ada mezváros fjegyzje volt. A hírlapírói pályára lépett és azóta a

„Magyarország" szerkesztségében mködik, jelenleg a lap felels szerkeszt-
jeként. 1901-ben képviselnek választották meg. azóta mindig tagja az ország-

gylésnek. 1903 óta a delegácziónak is tagja, a melynek különösen had-

ügyi es külügyi albizottságában élénk tevékenységet fejteti ki. Tagja a VIII.

bíráló, a közgazdasági- és védero-bizottságnak. Publiczisztikai munkássága rend-

kívül nagy. Yezérczikkei kiváló politikai készültségrl tesznek tanúságot. Ország-

gylési beszédei a Naplóban vannak.
Lukácsy István, szül. l*74-ben. Pappá szentelték 1897-ben. 1900-ban került

Szabadkára hitoktatói minségben. Nagyon sokat utazott külföldöm ; bejárta

csaknem egész Európát és útleírásait a helyi sajtóban közölte. A szabadkai

Szabad Lyceum 1904-ben titkárává választotta. Most rendezi sajtó alá összegyj-
tött tárezáit.

Magyarász Ferencz, bajai fgimnáziumi tanár, szül. 1877-ben. Életrajzi

adatait szülvármegyéje monográfiájában közöljük. 1904 óta a bajai cziszt. r.

fgimnázium tanára. Rendes munkatársa a Bajai Független Újságnak és a
Közérdek ez. szekszárdi lapnak, hol eddig közel kétszáz vezérczikke, tárczája

stb. jelent meg. Ezeken kívül számos más lapban jelennek meg dolgozatai.

A monográfiánk számára az tollábból való Baja város leírása. Több szent-

beszéde önálló kiadásban jelent meg.

Magyary Pál, szül. Baján, 1857-ben. 1880-ban szentelték fel pappá. 1879-

tl kezdve a püspöki irodában aotuárius, azután segédlelkész. 1886-ban a lugosi

fgimnáziumban hittanár lett. I 888-tól a csanádi kispapok lelki atyja és a

székesegyház hitszónoka Temesvárt ; 1893 óta ugyanott theologiai tanár. —

A

Bölcseleti Folyóirat munkatársa. Szerkesztette és kiadta Temesvárt a Szent-Gel-

lért czímü hetilapot és a Sz. Gerardusblatt ez. lapot. Az utóbbi melléklapja lett

a Landbotenak.
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Mály József, festmvész, szül. 1860-ban, Zomborban. 1893. év tavaszán m.u.

Münchenbe költözött és ott Hollósy Simon festiskolájában tanult, majd kél

évig a müncheni akadémiát látogatta, azután hazajött és három évig a Falcione-
féle 1200 koronás ösztöndíjjal a Budapesti országos m. kir. mintarajztanoda
és rajztanárképz gyakorló osztályának volt látogatója, Lotz Károly ali

lS95-ben Nagybányára költözött és itt festette legszíndúsabb képeit. 1898-ban
Budapesten a millenniumi díszfelvonulás czím nagy képen dolgozott. Az orszá-

gos magyar képzmvészeti társulatnak tavaszi tárlatán ,,A téli tájkép" czím
festménye feltnést keltett. 1898. év szén ismét részt vett a kiállításon, hol a
,,Gombosi tájrészlet'- „Szállás a zombori határban", „Kereszttz között" és
..Esti hangulat'- czím képeivel szintén nagy sikert aratott. Folyton beteges-
kedett és meghalt 1901-ben^Zoniborban.

Mandics Tivadar volt miniszteri tanácsos, szül. Újvidéken, 1824-ben. Jog- Mandics

és államtudományi tudorként lépett állami szolgálatba s mint ügyes és lelkiis-
Th

méretes hivatalnok, gyorsan haladt elre. A magyar királyi vallás- és közokta-
tásügyi minisztériumban miniszteri tanácsos s a szerb egyházi ügyek el-
adója volt. Újvidéken halt meg 1903-ban. Agg korában, igen érdekes emlékeit
írta meg. melyek ..Uszpomene iz szrpszkog narodno- czrkvenog zsivota" („Emlé-
kek a szerb nemzeti és egyházi életbl") czím alatt a szerb Maticza évkönyvei-
ben és innen külön lenyomatva, négy kötetben jelentek meg.

Marin Jakab dr., született Csonoplyán, 1848-ban. Egyetemi tanulmányait siaim Jakab.

Budapesten végezte, a hol orvos-sebészdoktori és szülészmesteri oklevelet nyert.

1880-ban állami ösztöndíjjal tanulmányutat tett Ausztria és Németország
egyetemein. 1881—1883-ban tanársegédként mködött a budapesti egyetem
szülészeti és ngyógyászati klinikáján. 1883-ban a szülészeti mtéttanból magán-
tanári képesítést nyert a budapesti egyetemen és nnt ilyen a közoktatásügyi
kormánytól megbízatást kapott a szegedi bábaképz szervezésére, melynek
igazgató-tanára lett. 1898-ban a királyi tanácsosi czímet nyerte, ugyancsak
1898-ban a bolgár polgári érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki, 1906-ban
pedig a magyar nemességet kapta, csonoplyai elnévvel.

Munkái bel- és külföldi szaklapokban jelentek meg. Nevezetesebb munkái : Szülészeti mtét-
tan orvosok ós orvostanhallgatók számára. Bpest. 1884. (2. jav. kiad. XJ. ott, 1894.) — A szegedi m.
kir. bábaképezde 1884—1894. Szeged, 1895. — Fels oktatásügy Magyarországon. Az 1896. ezredévi
országos kiállítás alkalmára a vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából. Bpest, 1896. „A bába-
kópzö-intézetek" czímén. — A hivatalos „Magyar Bábakönyv" szerkesztbizottsága által a könyv
megírásával megbízva : ..Magyar Bábakönyv", Budapest, 1902.

Manoilovics Emil, a kir. Curia volt tanácselnöke., szül. Szabadkán, Manoilovics

1823-ban, a hol kb. 24 évig folytatott ügyvédi gyakorlatot. 1865-ben Versecz EmiI -

városa megválasztotta képviseljének. Ekkor a balközéphez csatlakozott és

részt vett a delegáczióban. 1869-ben kir. semmisítszéki bíró lett, 1887-ben
pedig a kúria tanácselnöke. Tagja volt a legtöbb törvénykészít bizottságnak.

A Hazai jog codifieationális munkájánál is jelentékeny szolgálatokat tett.

Ennek elismeréséül kapta a Szent István-rend középkeresztjét. Czikkei a

Xemzetben jelentek meg ; beszédei az Országgylési Xaplóban vannak. A Pallas

nagy lexikonjának is volt munkatársa.

Margalits Ede, egyet, tanár, a Pázmány-társulat volt elnöke, szül. 1849-ben. Margaiits Ede
Xem a vármegye szülötte s így bvebb életrajzi adatait szülvármegyéje mono-
gráfiájában közöljük. Itt csak megemlítjük, hogy 1870-ben a bajai állami tanító-

képzben a vidéki szláv nyelvek rendes tanára lett, 1871-ben pedig ugyanott a

fgimnáziumban az irodalom tanára volt. 1875-ben a budapesti egyetemen a

bölcseletbl doktorátust nyert. A királyi elismerés már 1884-ben felkereste, a

mikor a koronás arany érdemkeresztet kapta. A következ évben a zombori gim-
názium igazgatója lett, 1891-ben pedig Budapestre, a Tud. Egyetem tanári

karába hívták meg. 1902-ben a Szent Gergelyrend lovagkeresztjét nyerte.

Báes-Bodrog vármegyében megjelent munkái : Párhuzam Vörösmarty ós Arany mint
épszköltök között. Baja, 1875. — Lucanus Pharsaliája. U. ott, 1876. — Bácskai közmondások ós

szólásmódok. TT. ott, 1877. — Középtanodai segédkönyv. Hsi eposzok meséi. Zombor, 1881. —
Emlékbeszéd Deák Ferencz fölött. U. ott, 1881. — Három év után. Beszédek ós hírlapi ezikkek.

U. ott, 1884. Irodalmi mködése rendkívül kiterjedt. További irodalmi mködését szintén szül-

vármegyéjének kötetében fogjuk közölni.

Marinkovics Konstantin (Szilárd), szül. Újvidéken. 1784-ben. Újvidéken Konstantin!

lett plébános. Szentszéki ülnök és gimnáziumi hittanár is volt. Meghalt l,s44-ben.

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bács-Bodrog vármegye. ZS. -9
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Merkler József
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Marinkovics Vuk {F<n-bis), s/.iil l ' j\ idiUcn lsn7hen. Iskoláinak végezté-

vel Belgrádba ment, hol min! gyakorló orvos élt. Meghall 1859 ben.
Munkai: „Naoaelo Bzike" \ természettan elei Bel rád, 1851 i „Josztesztvena

povje I etrajt". Belgrád, 1861.)

. - Lázár, szül. Csurogon, 1876 ben. Az orvostanfolyamol Budapesten
én, Újvidéken telepedet! Le mini gyakorló orvos.

I álnév alatt kiadta 1006-ben „Pod novim démonon I alatt") ozimü eredeti

népszínmvét, A színpadon eladták „Milka" (a táraadal iletböl), .. I tzkooskínya" („Leán;
i oépéletböl) színmüveit a „Sztrasan Dan" (B i bohózatát,! „Qyakon Avakum'

drán Lját 1907-ben, „Nazodnjak" (Képvezér) vígjátékát, 1909-ben, „Bran-
Icovo Kolo" czimü folyóiral közölte. Számos orvo tani értek i

i sínházi bírálatot ia írt.

Mártonffy Károly, bzüI, Petrováczon, 1821 ben. L842-ben Zomborban ügy
védi irodái nyitott. 1848 ban bácsmegyei szolgabíró leit és még ugyanebben az

. \ ben petrováczi képvisel. Részi veti a szabadságharczban. Jelen voll a világosi

fegyverletételnél, majd Aradra ment. Itt elfogták és börtönbe vetették. Az aradi

börtönbl bárom hónap múlva a Neugebáudeba burczolták. Innen kél bét múlva
kegyelemmel elbocsátották, de iigj védi gyakorlatának foly tatására csak IS5(i ban

kapotl engedélyt. 1860-ban tiszti fügyész volt Bácsmegyében. 1871-ben kinevez

ték fispánnak és mini ilyen 1876 ig mködött. Iss l-ben zombori képvisel lett.

Beszédei az Országgylési Naplóban vannak.

Matics M. András, s/.iil. Mobolon, 185] ben. L876 ban nyert tanári oklevelei

és azóta az újvidéki szerb fgimnáziumban tanár.
ti Számtana, Fizikai és mathematikai Földrajza több kiadást ért. Többi munkái szerb

nyelvre fordított vágj átdolgozott értekezések. Irt egy „Szerb-német" és „Német-szerb" zseb-

I
[ is.

Mctximovics Miklós, szül. Zomborban. ls40-ben. A budapesti m. kir. tud-

egyetemen jog- és államtudományi tudorrá lett. Xégy í/.bcn képviselte s/.iil-

\ .i n is.it az c írszággy ülésen. Többször a szerb egyházi kongresszusnak is tagja, volt

.

Életének utolsó éveit nyugalomban a Kernya melletti jószágán töltötte. Meg-
halt Zomborban, 1907-ben. Számos értékes czikket és értekezést írt a politikai és

szépirodábni lapokba.

Min/rr liéla dr.. szatmári püspök, 1838 július 19-én. Zomborban született.

áldozópappá szentelték 1862 július 27-én. Négy évig mködött mint segédlelkész

Kuliin e- Militicsen. K;ipláni évei alatt elnyerte a doktori oklevelet. A kalocsai

érseki udvarnál elbb szentszéki jegyz, késbb levéltáros s 1870-ben érseki

titkai' lett. .Mint tanár a tanitóképz-intézetben is néhány évig tanított. 1875-ben

Bzentszéki tanácsos ; 1878-ban zsinati vizsgáló ; 1880-ban pápai kamarás lett

;

1881-ben pedig a kalocsai egyházmegye kanonokja, mely alkalommal egyház-

megyei ftanfelügyelnek és zsinati eladónak is kinevezték. 1883-ban apáttá,

L888-ban választott basoni püspökké nevezték ki. 1891-ben káptalani helynök,

1892-ben a szentszéki tanács elnöke lett. Csúszka György kalocsai érsek halála

után másodszor lett káptalani helynök s ezt a méltóságot viselte szatmári püspökké
történt kinevezéséig, vagyis 1905. évi október 27-ig. Elsrangú szerepe volt a

kath. nagygyléseken, hol a nevelésügyrl és a nkérdésrl szabad eladásokat
tartott. Kanonok korában a kalocsa-fegyházmegyei tanítók özvegyeinek és

árváinak gyámolítására 80,000 koronás alapítványt tett s 25,000 koronát adott

a kalocsai tanítók házának kibvítésére. A „Spiritizmus keresztény kath. meg-
világításban" czím munkája 1899-ben hagyta el a sajtót ; 1890-ben jelentek

meg alkalmi beszédei és értekezései ; majd 1902-ben ezeknek újabb sorozata.

Mayer megrongált egészségi állapota miatt nem foglalhatta el a szatmári püs-

pöki székel

.

Megyesi Ferencz, újvidéki fgimnáziumi igazgató, szül. 1874-ben. Tanári

oklevelet 1899-ben szerzett; 1906-ig a zombori állami fgimnáziumban tanár,

azóta Újvidéken igazgató. Mvészettörténeti, paedagogiai és szépirodalmi czik-

keket írt értesítkbe, szakfolyóiratokba és a bácsmegyei lapokba. Nagyobb
elbeszélése jelent meg a Kath. Szemlében. (1900.)

Merkler József, jánoshalmi születés. Tolnamegye tiszteletbeli forvosa volt

harminczöt évig. A szabadságharezot mint fiatal orvosnövendék harczolta végig.

A szreghi csata után elfogták, de a jószív Gerstner tábornok szabadon bocsa-
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totta. 1853-ban a pesti egyetemen nyert orvosi oklevelet. Irt az Életképekbe, a

Pesti Naplóba. Czikkei a Zeitschrift für Natúr und Heilkunde-ban, a Wiener
Medic. Presse-ben is megjelentek.

Mesterházy Kálmán, tájfest, szül. Szabadkán 1857-ben. Kezdetben a zenei
pályára készült, de errl a tervérl le kellett mondania, meri szerencsétlen balesel

következtében, lS71-ben, a kezét törte. A mvészetek iránt való nagy vágya azon-
ban nem hagyta nyugodtan és festészetet kezdett tanulni. Rövid idre külföldre

ment, a hol több jeles mester oldalán képezte ki magát. Már 1S74 óta állandóan
szerepelt a mütárlatainkon és a közönség hamar megkedvelte. 1 882-ben gróf Zichy
Jenvel sokat fáradozott azon, hogy a képzmvészetekel a vidékkel is meg-
kedveltesse ; egymásután rendezte az ilyen kiállításokat Debreezenben, Székes-
fehérvárt és Kolozsvárt. 1891-ben festiskolát nyitott a fvárosban. Élete delén
szakadt ketté a mvészpályája : 1898-ban agyonltte m

Mészáros Lázár, 184S-iki hadügyminiszter, szül. Baján, 1796-ban. Iskoláit Mészáros

itt kezdte, Szabadkán és Pesten folytatta. Ezután rokona, Szucsics Mátyás sza-

badkai plébános, késbb székesfejérvári püspök nevelte. Szenvedélyes bibha-
olvasó volt, mely szokását még katona korában is megtartotta. Nemcsak a ma-
gyar, deafranczia, olasz, német és angol bibliákat is ismerte. 1813-ban egyetemi
hallgató volt, de a fölkel-sereg vezérletére való könyvet és a mértant tanul-
mányozta. A bácsmegyei fölkel lovascsapat t választotta hadnagyának, de
innen a Liehtenstein berezeg nevét visel ezredbe sorozták fhadnagyi rangjának
megtartásával. 1814-ben Szlavóniába rendelték ezredével. Az olasz forradalom
alatt Milanóban három napig küzdött. Olaszországban hosszabb ideig tartózko-
dott. Reá bizták Rainer fherczeg begyakorlását. Olaszországi tartózkodása alatt

tanulta meg a tót. szerb, török és olasz nyelveket. Ekkor kezdett, irodalommal
foglalkozni s ekkor jelentek meg nyomtatásban munkái. Értette az asztronómiát,
szerette a vegytant, nagy természetbarát és mezei gazda volt. A Magy. Tud.
Akadémia 1844-ben választotta levelez-tagjául. 1848-ban nevezte ki Ferdinánd
király hadügyminiszternek. A július 5-én megnyitott pesti országgylésen meg-
jelent és azontúl többször tartott beszédet. A Debreezenben kiadott függetlenségi

nyilatkozat után a második minisztériumban már nem foglalt helyet. 1848-ban
Kossuth kinevezte a fels-dunai sereg fvezérévé, de e kinevezést késbb Görgeire
ruházta. Görgei azonban Aulich javára lemondott. Kossuth Mészárost és Dem-
binszkyt Szegeden újból kinevezte, még pedig úgy, hogy Dembinszky legyen a
fvezér és Mészáros a segédje. Mikor aztán Szregh mellett vereséget szenvedtek.
kimenekültek az országból. Az emigráczióban sok hányattatás és szenvedés után
halt meg Teleki Sándor gróf anyósának, lady Langdalenak birtokán. Az eyvoodi
kertben temették el. Czikkei a M. Gazdában, a Budapesti Divatlapban
jelentek meg.

Munkái : Huszárok kézi könyvecskéje. Pest, 1849. — Eszmék és jellemrajzok az 184S—49-iki

forradalom eseményei és szereplirl. Közrebocsájtja Szokoly Viktor. Pest, 1875. — Mészáros
Lázár élettörténete, külföldi levelezései, emlékiratai. Az eredeti kéziratokból közrebocsátja Szokoly
Viktor. U. ott, 1866—67. — Eredeti kézirata a IX. X. Múzeumban. 8-rót, 87 levél. Emlékiratainak
kéziratát Szokoly a M. Tud. Akadémiának ajándékozta.

Mészáros Nándor, szül. Szabadkán, 1837-ben. Szabadkára nevezték ki x|nj^°
s

gimnáziumi tanárnak, honnét Budára helyezték át. Itt a budapesti tanáregylet

titkára volt. 1872-ben már tagja volt a közoktatási tanácsnak. 1875-ben kormány-
biztosként az erdélyi középiskolák megvizsgálására küldték ki. 1874-ben kinevez-

ték a szegedi tankerület figazgatójának. L882-ben Szeged város I. kerülete orsz.

képviselnek választotta. 1884-ben a pécsi tankerület figazgatójának nevezték
ki. Mieltt állását elfoglalhatta volna, meghalt.

Munkája : Görög olvasókönyv. Magyarázó jegyzetekkel és szótárral a gimnázium V. és VI

osztálya számára. Schmidt H. ós Wenzel V. nyomán. Buda, 1873. — Szerkesztette : A budapesti

tanári egylet 1866. évrl szóló Értesítjét. Pest. 1867. Czikke az Országos Középiskolai Tanáregylet

Közlönyében jelent meg. Beszédei az Országgylési Naplóban vannak.

Mészey Géza, szül. Szabadkán, 1856-ban. A mérnöki pályára lépett és az

osztrák, majd az osztrák-magyar vasút szolgálata ba lépett. Gyorsan emelkedett

pályáján. Tarifa-referens lett és Hollandiában, Svájczban, Németországban és a

Kelet vízi forgalmában képviselte a társaságot. Az osztrák vasút államosítása

után, 1891-ben államvasúti fellenrként osztották be a magyar államvasút hajó-

zási szakosztályához. 1895-ben felügyel lett, 1S96 óta pedig a hajóskapitányi

oklevél elnyerésére kiküldött szakbizottság rendes tagja. Közgazdasági és köz-
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lekedósügyi i dkkekei trl hazai, berlini, bécsi Bzaklapokba, L883 óta a Pester

Lloyd közgazdasági rovatába is dolgozott.
Mnk B :

i. 1806, A. hajózási kereskedelmi szolgálat

0. ott

v Károly, ügyvéd, szül. Palánkán 1839 ben ; meghall i*'.'
1

.' ben. Kiváló

érdemekéi Bzerzetl Bzülhelye íelvirágoztatásában, Az kezdeményezésére léte-

sült az els dunai gzkomp, mely Eorvátországgal teremteti összeköttetést,

Ugyancsak hozta létre a palánka Eeketehegyi vasútat, mely a forgalom éa

kereskedelem emeléséi eredményezte. Nevéhez fzdik meg a palánkai díszes

kaszinó, a tzoltóegylet, a magyar kisdedóvó. a pulyán liú és leányiskola, a
palánkai takarékpénztár Btb.A szülhelyének tetl szolgálatok iráni való hálából,

díszes érczszobrol emeltek a kas/inni parkban emlékezetének.
Mihajlovics Miklós, a kir. tábla volt elnöke, szül. Zomborban, 1811-ben.

A. jogol elvégezvén, eleinte szülvárosában ügyvédeskedett, 1850-ben Zombor-
ban aljárásbíró, 1854 ben Temesvári országos töi-\ i'ti\ s/.«'-ki . majd ft örvényszéki

tanácsos, - végre a bécsi magyar udvari kanczdláriánál udvari tanácsos lett.

1865-ben országgylési képviselvé választották meg s tagja volt az els dele-

gácziónak. Néhány évvel késbb tanácselnökké nevezte '!< ki a legfbb itélszékhez

és ekkor kapta a II. osztályú vaskoronarendet. Issl ben a királyi kúria alelnöke,

1883-ban a budapesti kir. tábla cinciké lett. ls,s7-ben nyugalomba lépett és ekkor
a kir.-iK l a frendiház örökös tagjává nevezte ki. Meghalt 1895-ben, Budapesten.

Irodalmi mködési fleg jogi szaklapokban fejteti ki.

MiiuUfl .i. Mihálfi József, szül. Kiszáeson Is.'iS-ban. lS(i()-ban helyettes, késbb rendes

tanár a szarvasi fgimnáziumban ;
majd az ipariskola igazgatója lett.

Munkai : Vázlatos magyal irálytan, különös tokintettel a levélírásra, prózai ós költészeti

példát ' int irályfeladványokkal. Pest, 1871. — Magyarország ós Ausztria földrajza,

tekintette] természeti viszonyaikra, a legújabb kútfk fölhasználása ós a métermérték alkalmazasá-
\.il. tanodái is magánhasználatra. Bpest, 1876. — A földrajz eliskolája Szarvas városához ós kör-

nyékéhez alkalmazottan. Szarvas, 1880. — Békésmegye térképe. U. ott, 1881. — Dierner Endro,
Írország történelme. Tankönyvül. — Szerkesztette a Szarvasi Lapokat.

Mitassin Milassin Vihnos, szül. Baján, 1842-ben. A pesti egyetemen, 1864-ben avatták
doktorrá. 1861-ben Pest vármegye aljegyzje lett ; 1863—64-ben a kir. táblánál

hivat aloskodott ; 1864 óta gyakorló ügyvéd Budapesten. Beutazta többször
Európát és Oroszországról irt tárczaczikkeket. Költeményei az akkori szépiro-

dalmi lapokban jelentek meg. Irt politikai vezérczikkeket a Pálffy Albert Esti

Lapjába és az Egyetértésbe.
Munkái : Egy fiatal asszony története. Begóny. Ford. Pest, 1870. — A 13. számú percsomó.

Begény, ford. U. ott, 1871. Négy kötet. — Egy orosz herczegn. Begény, ford. U. ott, 187?. —
A következ regényeket fordította még francziából : Badére asszony, Egy rossz asszony, Benée kis-

asszony története. Az örültek orvosa, A gonosz fiú, Az abbé, A rochewillei bntény, A creoln-

leányai, A 13. sz. bérkocsi, Bémes éjjek, Mangers gróf leányai, Szerelem fensége, A millió, Az emir
leánya. A vak gróf, Pénz ö felsége, Az öreg Lecoqu, A balsors gyermeke, Két férj, Egy rossz ember,
A hóhér gyermeke. Szke boszorkány, A sírbolt rejtélyes halottja, A macskaszem, Gyilkos királyn,
\ alentine férjei, Szép özvegy, Borzasztó történet, Párisi dráma, Öngyilkos herczegi család, Két fele-

ség, Egy szerencsétlen mennyasszony, A férj kedvese, A vérpad, Egy szép n regénye, A tolvaj

leánya, A párisi Xotre Dame temploma, A vörös nyakkend, Egy halálraítélt utolsó napjai, Maude
Gueux. Ezeken kívül még vagy húsz regényt fordított névtelenül, vagy ni álnév alatt. Színmüve :

Házasságküzvetítö ügynökség. Vígj. 3 fölvonásban. A. Dreyfus után, ford. Eladták 1881. a Nem-
zeti Színházban. — A rózsaszín dominó, franczia vígjáték. Ford. — Kiadta a Beggeli Lapokat,
szerkesztette és kiadta a Hölgyek Lapját, az Új Szépirodalmi Csarnok czím regény-folyóiratot.
Álneve ördög Bábért.

Müetit- Miletits Szvetozár, szül. Mozsorban, 1826. évi február hó 10-én. 1854-ben
Bécsben jog- és államtudományi tudorrá avatták. Ezután rövid ideig liiva-

taloskodott Lúgoson, majd mint ügyvéd, Újvidéken telepedett le. 1865-ben
Budapestre költözött, hol a „Zasztava" czím politikai lapot indította meg.
Kiváló politikai szerepet vitt szerb kongresszusi, horvát tartománygylési és

magyar országgylési képviselként. Élete vége felé elmebetegségben szenve-

dett. Meghalt Verseczen 1901-ben. Hlt tetemeit Újvidékre szállították. Szá-

mos hazafias költeményt írt.

Miikó izidor. Milkó Izidor, szül. Szabadkán, 1855-ben. 1882-ben a jogtudományok
doktorává avatták. 1884-ben Szabadkán árvaszéki ülnöknek választották meg
és mint ilyen 1889-ig mködött, a mikor betegeskedése miatt lemondott állásáról.

Jelenleg Szabadkán él és élénk részt vesz a társadalmi életben. Tagja a szegedi

Dugonics-társaságnak. Tle indult ki az a nagyarányú eszme, a mely Magyar
népkönyvtárak megalkotását tzte ki czélul. Állandó és rendes munkatársa volt a
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Fvárosi Lapoknak, a Pesti Naplónak, Pesti Hírlapnak és csaknem minden na-
gyobb lapba irt czikkeket. Az Osztrák-Magyar monarchia írásban és képben czim
vállalatnak is munkatársa volt. Alelnöke a Bácsmegyei irodalmi társaságnak.

Munkái : Mindenütt ós sehol. (Rajzok és tárczák gyjteménye.) Bpest, 1880. — Divatok.
(Beszélyok. rajzok gyjteménye. ) U. ott, 1883. — Egy kritikus albumából. (Aphorismák.) TJ. ott, 1886
Kómái mozaik. Emlékek és jegyzetek az örök városból. U. ott, 1895. — Egy carriére története ós

«gyób elbeszélések. U. ott, 1896. — Mosoly. Húsz vidám történet. TJ. ott, 1897. — Úri emberek.
Jegyzetek a társaságból. TJ. ott, 1899. Szerkesztje és társtulajdonosa volt a Bácskai Közlönynek.
Álnevei : Fecske, Baedoker Flaneur és M. I.

M ilodanovits Simon, szül. Szabadkán, 1857-ben. Két évig jogot hallgatott, ^g^™7"6

Katonai szolgálatba lépett és 1886-ban fhadnagy, 1890-ben századossá lett.

1892-ben a honvédgyalogsághoz helyezték át. 1897—-98-ban a törzstiszti tan-
folyamot végezte és 1900-ban a brassói 24. gyalogezrednél rnagyi.rangot kapott.
A Ludovika Akadémia Közlönyébe dolgozott és a magyar élczlapoknak is állandó
munkatársa. Szépirodalmi és katonai lapokban katonai tárgyú elbeszélései jelen-

tek meg névtelenül v. „Lármás rmester' jelzéssel.

Munkái : Lovaglás szabad tisztekkel, altisztekkel ós legénységgel. Példagyjtemény a harcz-
téri szolgálatból. Ford. és bv. Budapest, 1888. — Válogatott hatvágások. Kiadta a Bolond Istók
szerkesztsége. TJ. ott, 1890. (Humorisztikus aphorismák.)

Miíovánov István, szül. Óbecsén, 1855-ben. A bölcsészetet Budapesten M
'i°t̂ 4"

ov

végezte ; Zágrábban tette le a tanári vizsgálatot. 1878 óta az újvidéki gör.

kel. szerb fgimnáziumban tanár. Számos czikken kívül írt „Fizika" „Geome-
trijszko czrtanye" („Mértani rajz") czim tankönyveket.

Mócs Szaniszló Gyula, bölcseleti doktor, cziszterczi rend áldozópap, szül. Mó0
^|^

lisz10

Kulán. 1885-ben pappá szentelték. Fgnnnáziumi tanár volt 1884—86-ig,

Székesfehérvárt, 1886—87 között Pécsett. 1892-ben bölcseletdoktori oklevelet

szerzett. Pécsett halt meg.
Munkái : Kézirati pálos iskoladrámák az Akadémia könyvtárában. Bpest, 1891. (Különnyo-

mat az Egyet. Philol. Közlönybl.) — A magyar gerundium-alakok történeti fejldése. TJ. ott, 1891.

(Különny. a M. Nyelvrbl.)

Mócs Zsigmond, hírlapíró, szül. 1853-ban, Kis-Sztapáron. A budapesti
Zii^ n̂d

egyetemen Classica-philologiát és Rómer régészeti eladásait hallgatta ; a múlt
század hetvenes éveinek elején írt a Borsszem Jankóba, Üstökösbe ; a Fvárosi
Lapokban a modern olasz írók mveit ismertette. 1874-ben a Pesti Napló
az orosz-török háború színterére küldte s harcztéri tudósításait oly vonzóan

írta, hogy azokat a német, franczia és angol lapok is közölték. Részt vett Zubo-

vics Feclor szabadcsapatának portyázásaiban is. 1880-ban a Pester Lloyd küldte

ki a dulcignói flotta-demonstráezióhoz és Montenegróba ; volt az els magyar
hírlapíró, ki itt megfordult és az I. Nikita fejedelemmel folytatott beszélgetésére

vonatkozó közleményei a külföldi sajtóban is figyelmet keltettek. E missiója

után az Egyetértéstl nyert ugyanazon évben megbízást, hogy az albán—monte-

negrói harcztér színhelyére menjen. Ez az expediczió csaknem életébe került,

de feladatát szerencsésen megoldotta. 1882-ben Fiume ez. a. egy magyar-olasz,

1883-ban már kizárólag magyar tengeri-kereskedelmi lapot indított meg,

melynek élete fogytáig kiadója és szerkesztje volt. Közben (1889—91.)

szerkesztette a Szegedi Híradó ez. napilapot is. Meghalt 1892-ben, Újvidéken.
Munkái : A kártyahsök. Regénv. Olaszból Scalvini Antonio után ford. Bpest, 1879. Három

kötet. — Olasz beszélyek. írták Barilli, Ghizlanzoni ós Sara. Ford. TJ. ott, 1880. (Olcsó Könyvtár 110.)

— Szerkesztette a Fiume ez. emléklapot, Fiume város közönségének az 1881 augusztus 14-én tett

budapesti testvéries látogatása emlékére. (Bpest, 1881.)

Mohácsy Lajos, ág. ev. leikész és püspöki titkár, szül. 1876-ban, Pivniczán. Mohacsr Lajos

Tanulmányait a soproni ág. ev. bölcselet-theologiai intézetben, majd három éven

át a lipcsei és berlini egyetemeken folytatta ;
elbbin, a philosophiai és zsidó

nyelvi semináriumok tagjaként mködött. Az egyházkerületi segélyeken kívül

megnyerte a Gusztáv Adolf-egylet 600 márkás ösztöndíját, ezenkívül felvették

a szász királyi lipcsei convictusba. lS98-ban szakvizsgát tett és Gyurátz dunántúli

püspök Sopronban lelkészszé avatta és meghívta miss. lelkészül s titkárául. Mint

theologiai hallgató egyházi beszédeivel többször pályadíjat nyert.

Czikkei a M. Szóban" melv lapnak keletkezésétl fogva munkatársa, jelentek meg. Munka-

társa az Évang. Egyház és Iskolának, a Dunántúli Prot. Lapnak, az Evang. Szemlének, az Evang.

Népiskolának. Egyházi beszédei a Prot. Pap ez. folyóiratban jelentek meg.

Mokry Endre, fmérnök és miniszteri osztálytanácsos, szül. 1827-ben Monos- Mokry Endre.

torszegen. 184S-ban Pesten mérnöki oklevelet nyert és a Ferencz-csatornánál,

Verbászon kapott alkalmazást. Ö is honvéd lett az I. magyar utász-zászlóaljban ;
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decz.-ben hadnagygyá 1 849 jún.-bari fhadnagy gyá m\ ezték ki, Pöltenberg tábor-

nok hadosztályában részt vett váczi.ipolyságiselmeczi.iglói.branyiszkói, kápolnai,

hatvani, nagysarlói, komáromi csatákban, ez utóbbiakban a Garam és Duna
áthidalásánál mködött. Világosnál tette le a fegyver! és társaival gyalog meni
[nnsbruckba, hol a 30. sz. gr. Nugent-gyalogezredbe sorozták be, közkatonaként,

kelleti vennie 1850-ben a Schleswig-Holstein elleni háborúban és csak egy és

háromnegyed évi szolgálal után bocsátották Bzabadon, Altonából, 500 fri váltság-

díj lefizetése mellett, mint manipuláns rmestert. 1851-ben véglegesed felmentet-

ték és ez évben visszakerüli a Ferencz-csatornához. 1873-ban a miniszté-

riumba rendelték be és kél évvel késbb fmérnök, L876 ban orsz. középítési fel-

ügyel lett. 1883-ban osztálytanácsossá lépeti elÓ. Meghall L889-ben.
Munkái : A bánáti vizek Bzabályo

i én il történeti ismertetése. Is7ü. De Legréné : Sajó
földi vízi ken, fordítás 1888. Számos czikket írt mi ») lapokba.

Mokry Sámuel, a békésmegyei gazdasági egyesület titkára (1867-tl);
szül. 1832-ben, Monostorszegen. Szerkesztette ;i társulat Értesítjét 1867-tl
• •vulan. Szépirodalmi és gazdasági czikkeket írt.

Munkái: Beszélgetések .i búza túltermeli kai Ita lelett. Gyula, 1S71. (A béki

ylet által 15 aranynyal koszorúzott pályamunka.] i. Mezhegyesi Szemle 1874-ben.

megyei gazdasági egylet I
. ott, 1875. Búzanemesítés. O. ott, 1875. —

Mezei ga de iágunl i ö. ott, 1881. l Néi telenül.
|

Molnár Gyuladx., jeles színmíró, szül. Szabadkán, Is.">7 ben. Szerkesztette

a Zombor és Vidéke ez. lapot lssi I sím; l>an. .Jelenleg a fvárosban folytat

ügyvédi gyakorlatot. Színmveivel nem egyszer nyert pályadíjat ós aratott

jelents sikereket. Ezeken kívül ders liuinorral megírt tárezáit adták ki a
budapesti lapok.

„Dekameron" (elbeszéli »k) ''• kötet. — Költemények, - kötet. Drámai költe-

mények. 1 kötet. Babos kend. Népszínm l! felvonásban. Csúzdi % i I ;< l_- . Énekes bohózat 'i

felvonásban. — Névtelen hsök. Dni I felvonásban. (A Petfi-Társaság által 100 aranynyal
koszorúzva). — fdyll. Vígjáték .'! felvonásban. - A nagyon j" ember. \ igjátéh :i felvonásban. —
Und. Tragédia ."> felvonésb d Rangkórság Vígjáték :! felvonásban. — Homokzátonyok. Víg-

játék :í felvonásban. — Nyári zivatai \ igjáték :i felvonásban. - Bayard lovag, Dráma :t felvonás-

ban, Hazuj törvény. Dráma 3 felvonásban. — A pap.i lányn. !" r i u - imlm/at :t K»-l\

<

>n;'mi>.iii.

Zenéjét Stojanoi ita Jen. — Ezeken kí\ ül számos czikket, elbeszélést írt a fvárosi lapokba.

Molnár Molnár Qyuláné [Kornia Aranka), szül. Baján. 1878-ban. Költeményei az

összes fvárosi szépirodalmi és napilapokban jelentek meg. Ezeken kívül Nebo
Begyén czímmel verses drámát írt, melyet a Nemzeti Színház fogadott el el-
adásra

Moln
£'

: Molnár István Lajos dr., fgimnáziumi tanár, szül. 1855-ben, Bács-Péteri-

ben. 1877-ben tanári oklevelet nyert, 1880-ban Zomborba került tanárnak.

Lapjában, a Bácskában, a hegyesszeghegyi honvéd-síremléket, a bajai Tóth
Kálmán-szobrot s a Dudás-féle Bács-Bodrog vármegyei monográfiát kezde-

ményezte. Jelenleg a budapesti VIII. kerületi fgimnáziumban tanár. Számos
czikket írt az Értesítkbe, a szaklapokba ós helyi lapokba. Jelenleg fkép szl-
szettel foglalkozik és a Borászati Lapok czikkírója.

Munkái : A zombori új templom története. Zombor, 1881. — Párhuzam Xenophon ós Platón

Symposionja között. Fehértemplom, 1879. — Magyar államszámviteltan. 1897. Két kötet. — Szer-

kesztette 1S80 január 27-töl 1893 végéig a Bácska czímü lapot.

Molnára Málnámé Badich Jolán sok verset írt, melyek Szürke Felh czímmel
dich Joian.

önánó kötetekben is megjelentek. (Budapest, 1907).

Molnár .t ' Molnár Jen, hírlapíró, szül. 1880-ban, Szabadkán. Jogot végzett és tanul-

mányaival párhuzamosan hírlapíróként mködött. A Magyar Újság, Szegedi

Napló és 1899 óta a Szegedi Híradó bels dolgozótársa. 1894 óta a Borsszem
Jankó állandó munkatársa.

Munkái: Szerelmes éjszakák. Szeged, 1902. (Költemények.) — Egy bohózata a budapesti

Xépszinház pályazatán dicséretet nyert és A legszebb dal ez. 1 felvonásos, verses vígjátéka a Szegedi

Dugonics-Társaság pályázatán szintén dicséretet nyert.

MoinárKároiy. Molnár Károly dr.. szül. 186.0-ban : az ügyvédi vizsga letétele után Bács-

Bodrog vármegye szolgálatába lépett és eleintén a kulai járás fszolgabírójaként,

késbb mint a vármegye fügyésze szerzett a közügyek terén érdemeket. 1896-ban

elször és 1901 másodszor a hódsági kerületben országgylési képviselnek
választották. Jelenleg a Bácsmegyei Agrártakarékpénztár igazgatója. — Ország-

gylési beszédei a Naplókban vannak.
Mukíts Emö. Mukiis Emi', ügyvéd, szül. 1825-ben. Szabadkán. 1847-ben a pozsonyi

országgylés alatt kir. táblai jegyz volt. 1848 elején letette az ügyvédi vizsgát,

majd a hadügyminisztérium igazságügyi osztályában mködött gyakornokként.
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Miután 1849-ben a hadi törvénybl letette a vizsgálatot, az aradi várrség had-
bírájává nevezték ki. A szabadságharcz után visszavonult Szabadkára és kerté-

szettel foglalkozott. 1861-ben a városi képviseltestület tagjává. 1869-ben pedig
országgylési képviselvé választották. Szabadkán a balpártot teremtette meg.
1872-tl 1884-ig is tagja volt a képviselháznak.

Munkái: Czikkeket írt a Pesti Naplóba (lsöi—53.) és két francziából fordított beszélyt a

Nvilágba (1858.) — Szabadkai Kazinczy-emlény. Szabadka, 1860.— Országgylési beszédei a Nap-
lókban (1S69—84.) vannak.

Mukits Simon, ügyvéd és képvisel, szül. 1861-ben, Szabadkán. A Jogi Muku
tanulmányai végeztével Pest vármegye szolgálatába lépett, de a Luppa Péter

és Krausz Lajos-féle szentendrei képvisel-választás miatt, melyen a vár-

megye kiküldött jegyzjeként mködött, a választási visszaéléseket felfedezvén,

állásáról lemondott és Szabadkára költözött, hol ügyvédi irodát nyitott. Itt

alapította meg a 48-as pártot, melynek elnöke. 1901-ben képviselvé választotta

szülvárosa. Az ellentálláskor az ellenzék élén küzdött s ez alkalommal tartotta

híressé vált öt órás beszédét.
Czikkei és programmbeszédei a szabadkai helyi lapokban jelentek meg. Orszá gylési b

a Naplókban (1901-tl) vannak.

Mutter Izidor, bölcseleti doktor, szül. 1854-ben Szabadkán. Bécsben Muiier Izidor,

nyert freáliskola] tanári képesítést a franczia és angol nyelvbl, míg a német
nyelvbl, mint melléktárgyból, Budapesten vizsgázott, hol doktori szigorlatot is

tett a franczia, latin és olasz nyelvbl. 1894 óta a fiumei állami felskereskedelmi
iskolában mködik, rendes tanárként. — A vidéki lapokban megjelent fordí-

tásain (de Amicis, Jacobsen, W. Irwing) kívül, értekezett a latin hangsúly-
talan magánhangzókról a franczia és olasz nyelvben és megírta Rousseau életét.

Musiczky Luczián, püspök, szül. Temerinben, 1777-ben. A bölcsészetet és a Musiczky

jogtudományokat Budapesten végezte. 1 800-ban Karlóczára ment. a hol két évig

szerzetesi pályára készült s 1802-ben szerzetessé avatták fel. 1803—1812-ig

a karlóczai theologián tanárkodott. 1813-ban Sztratimirovits metropohta
archimandritává és Sisatovácz zárdafnökévé nevezte ki. 1823-ban a károly-

városi egyházmegye administrátora lett és 1828-ban szentelték fel püspökké.
Meghalt 1837-ben. Összegyjtött költeményeibl az I. kötet 1838-ban Pesten,

a II. kötet 1840-ben Budán, a III. kötet ' 1844-ben Újvidéken, a IV. kötet

1847-ben Újvidéken jelent meg.
Nedelykovics Dániel, szül. Újvidéken, 1864-ben. Állandóan Szerbiában élt xedeiykovics

állaim szolgálatban. Meghalt 1889-ben. Magyarból fordította Petfi „A hóhér Dátt

kötele" czímü regényét. Azonkívül írt leveleket a harcztérrl 1887-ben.

Nikolics Izidor, szül. Bács-Szent-Tamáson, 1806-ban. Budapesten ügyvédi xikoiics Izidor,

oklevelet nyert és 1828-ban a királyi tábla esküdt jegyzje, majd Bács vármegye
fügyésze lett. 1843-ban a magyar királyi helytartótanácshoz titkárnak nevezték

ki. 1849-ben Bács és Torontál vármegye fispánja lett. 1852-ben nyugalomba
vonult. Meghalt Zomborban 1862-ben.

Lírai költeményei szét vannak szórva a lapokban. Xagyobb munkái : „Czar Lazar ili Padenie
szrbszkog czársztva" („Lázár fejedelem, vagy a szerb állam bukása." ötfelvonásos verses tragédia.

Budán. 1835.) — „Szpomeni naroda szrbszkog u bizantijszkim szpomeniczama." („A szerb nem-

zet emlékei, byzanczi írók nyomán. Budán, 1847.)— „Vojvodsztvo Szerba ausztrijszkih" („Az osztrák

szerbek vajdasága." Bécs, 1849.) — ,,Isztorija velikog zsupansztva bácsko—torontalszko—vrsacs-

IjOg godine 1849— 1852." „Bács-Bodrog—Torontál—Versecz föispánságának története.)

Nyitray József, született 1857-ben, Bács-Földvárott. Gimnáziumi tanul- Nyitray József

.

mányait a kalocsai jezsuita-kollégiumban és Budapesten, s egyetemi tanulmá-

nyait szintén Budapesten végezte. Munkatársa volt az ,,Ellenr"-nek, a „Xem-
zef'-nek, jelenleg pedig „Az Újság" belmunkatársa, hova Yartin név alatt

tárczákat ír s a mvészeti rovatot vezeti.

Odry Lehel, nyg. operaénekes, szül. 1837-ben. Xemes-Militicsen. 1858 szén, odry Lehel.

mint kezdt, Molnár György színigazgató szerzdtette a pécsi színtársulathoz.

Énekhangja és színpadra-termettsége 1863-ig mint népszínm-énekest és drámai
színészt tette a vidéki színtársulatok hasznos tagjává ; azután Snmsich Pál aján-

latára Radnótffai Sámuel akkori intendáns befogadta a már akkor elrehaladott

színpadi tehetséget a Nemzeti Színház karénekesei sorába. Mint operai kardalos

Stoll Péter énekmester vezetésével Xorma operában „Orovezo" szerepében aratott

hangjával és drámai játékával sikert. Nehogy haladását a kardalosi pálya befo-

lyásolja, Szabó Xavér Ferencz barátjával betanult több operai szerepet, a me-
lyekkel másfélévi kardaloskodás félbeszakítása után elszerzdött a kolozsvári
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színhá uiénekesnek. 1868 tavaszán Radnótffay Sámuel inten-

dáns 6dt< ttea budapesti Nemzeti Színházhoz. Alakító tehetsége és basa

bariton hangja az elsrend Bzakmára képesítették. 1872. é^ tavaszán elhagyta
\ ázat, s a béosi, drezdai és berlini operákból merítetl tanulmányi .

e közben Beán bJrneves játékmestertl nyeri leképezést a színpadi szabatos
játékból Egj <\ i tanulmán; után \ isszatért a Nemzeti Színház operájához, a Imi

a/ni. a m. kir. Operánál L 2 ével töltött el egyfolytában. L887 tavaszán
Falk Miksa buzdítására és az << ajánló-levelével fellépésre jelentkezett a béosi

nagyopera intendánsánál. Fauszl Mephistophelese, Eamlel ozímszerepe és

Sába királyn Salamonja szerepek eladásával ;i/. összes béosi lapuk elismeréséi

vívta ki. A kínáll elnyös bécsi szerzdési ajánlatol nem vol1 hajlandó megkötni
;

e helyetl a m. kir. Opera hosszabb idre terjed szerzdéssel kötötte le t. Szám
talán operai szerepei közül a következ mvészi szerepekel adta el kifogástala

íiúl : Bamlet, Mephistopheles, Mignon Lotharioja, Don Jüan, Teli Vilmos,
Lahore király Scindiája, Brankovics György, Bolygó hollandi, Mesterdalno-
kok Sans Sachs-a, Carmen Escamillója, Sába Salamonja, Othelló Jágója,
uarczos bál Renatója stb. E szerepek évtizedeken ál alkották állandó msorát.
Öt éven ál a Nemzeti Színház operájának frendezje volt. Közremködött az

írók és mvészek társasága alapításán, a melynek 13 rvcn át igazgatója volt.

1896 ban Nopcsa Elek intendánssága idejében nyugdíjba lépett.

Munkái: Az életbúi éa a színpadról. Bpest, 1875. K.i kötet. — Brankovics György, Szer
biades|"i.i| l'r,.|,ti il.ilimi, in \ i. h . /riirj.'t >/, i i KrU.I I ii ncz, a szövegét Obomyik Kun ily

drámája után Ormai Ferenc/, és Odry. U. "ti. 1875. (Nemzeti Színház könyvtára 82. Blfi

adták 1S74 május 20.. a budapesti Nemzeti Színházban.) — Piros Panna. Énekes népszínm három
felv. U. ott, 1877. (Népszínház könyvtára.) — Az ónok ós játékmester. Újpest, 1893.

Olchváry Ödön, ny. ezredes, történetíró, szül. 1851-ben. Kassán végzett és

L871-ben a honvédség kötelékébe lépett. I87i'-ban hadnagygyá, IssiMien i'had-

nagygyá, 1889-ben századossá, ls9<>-ban rnagygyá és 190 l-ben alezredessé lépett

el : 1903-ban ezredesi ranggal nyugalomba lépett és Szabadkára költözött. Kato-
nai irodalommal hadnagy kora óta foglalkozik : munkái a Ludovika Akadémia
Közlönyében jelentek meg, úgyszintén a M. T. Akadémia „Hadtörténelmi Köz-
lemények" ez. folyóiratban.

Ognyanovics Illés, szül. Újvidéken, 1845-ben. Az orvostant Budapesten
végezte, s tanulmányai bevégeztével Újvidéken telepedett le mint gyakorló
orvos. Meghalt Budapesten, 1900-ban.

Humorista, elbeszél, folyóirat-szerkeszt és szaktudós volt. Mint humorista, Abukazem
álnév alatt, buzgó mnk itarsa volt Zmáj-Jovánovics Jánosnak a „Zmáj," „Zsizsa" és „Sztarmali"

íczlapokban. Elbeszéléseket is írt. Tizenhét éven át szerkesztette (1874—1891) a „Jávor"
(„A jávorfa") czim szépirodalmi folyóiratot. Szakmüvei : ,,0 difteriticsnoj vratobolyi" („A roncsoló
toroklobról." Újvidéken, 1876-ban). „Kako sze valya csuvati od kolere" („Hogyan kell rizkedni a
kolerától". Újvidéken, 1884-ben). „Imena boleszti, kje mogu szmrt da naneszu, naucsni nnzivi,

protuinacseni na magyarszkom, szrpszkom i nemacskom jeziku, narocsito za nase szvestensztvo"

betegségek nevei, melyek halált okozhatnak, magyar, szerb és német nyelven, különösön
lelkészeink számára." Újvidéken, 1894-ben.) Külön jelentek meg következ müvei : „Abukazemov
salyivi kalendár" („Abukazem tréfás naptára, két kötet. Újvidéken, 1878. és 1881.) „Sala i Szatíra"

(„Tréfa és szatíra," öt kötet, összegyjtött humoros és szatirikus müvei. Újvidéken, 1882-ben.)

„Veszele pripovetke" „Víg elbeszélések." Újvidéken, lNNU-ben.) „Grobovi znamenitih szrba, koji

szu szaranyeni u Xovom Szadu" („Azoknak a hírneves szerbeknek sírjai, kik Újvidéken vannak
9ltemetve." Újvidéken, 1890-ben) és „Zanimlyive pricse iz zsivota znamenitih Szrba" („Érdekes

1 éles szerbek életébl." Újvidéken, 1900-ban.)

Oppenlánder Gyula, polgári iskolai tanár Apatinban.
Munkája : Használati utasítás. Melléklet a centrál vetítés alaptételeinek magyarázatához
t1 4ó drb. szemléltet eszközhöz. Középtanodák, használatára. Zombor, 1895. Tankönyv:

Látszattan polg. iskolák TV. osztálya számára. Apatin, 1909.

Ozoray (Nincsich Tóbiás) Árpád, hírlapíró, szül. 1833-ban, ökanizsán.

Tanulmányainak félbeszakításával 1848-ban a szegedi gimnázium IV. osztály-

beli hallgatóival Péterváradon az els lovas tüzér-ütegbe lépett, hol fokozatosan

hadnagyi rangra emelkedett. Részt vett a vár és hídf védelmezésében, a kame-
niczi sánezok ostromában és bevételében. Itt sebet kapott bal vállán. 1 849 májusban
Guyon hadtestéhez helyezték át, melylyel részt vett a szregi csatában, hol

fején kapott sebet. Innét 400 sebesülttel j-Aradra vezényelték, hol átadta a

sebesülteket, mire Lúgosra húzódott, hol aug. 12-én ismét Guyon vezetése alatt

részt vett az oroszok ellen vívott csatában, hogy menekülink idt nyerjenek
;

nyolcz óráig vívott csata után visszavonultak. Ezután bujdosott és 1850 februárban
tizenegyedmagával fogták el és Nagyváradra kísérték, hol Braunhof tábornok
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szabadon bocsátotta ket. Szülföldjére visszatérve, folytatta tanulmányait.
1855-ben a fvárosba jött és be akart iratkozni az egyetemre ; de mivel az el-
adás itt német nyelven folyt, elállt szándékától. Egy ideig (1858—60) vidéki
színtársulatoknál súgó volt. 1860-ban ismét a fvárosba jött és az irodalom terén
kezdett mködni; írt a Hölgyfutárba, Délibábba s Napkeletbe. Megismerkedett
az akkori fvárosi írókkal és baráti viszonyban volt Beöthy László, Lisznyai
Kálmán, Kövér Lajos, Balázs Sándor stb. írótársaival. Az említeti lapoknak
állandó munkatársa lett, majd az 1861-ben megindult Nefelejtsnek, Ország
Tükrének, a Jöv czímü politikai lapnak (1862— 1863) fmunkatársa ; késbb
a Magyarország és Nagyvilágnak és Képes Világnak. 1868-ban mszaki fordító-

nak lépett be a m. kir. vasútépítészeti igazgatósághoz, honnét 1870-ben
a m. kir. államvasutak igazgatóságához, fogalmazóként helyezték át. Itt sem
maradt sokáig. Ezután lázas munkával dolgozott, fordított és apró füzeteket
készített kiadóknak. Meghalt 1896-ban a budapesti Szent István-kórházban és
az írói segélyegylet temettette el.

Munkái : Játékszíni Emlény 1858-ra. Gyula, 1858. — Pécsi nemzeti szinházi Emlóny.
1858—59. Pécs, 1859. — Játékszíni Emlény. Nemzeti színházi évkönyv. Magyaróvár, 1860. —
Emlény. Emlék-Zsebkönyv. Egész új, komoly és tréfás napkeleti virágnyelv. Kiadta Vahot Imre.
Pest, 1860. — Eredeti virágnyelv humoriszt. kifejtés szerint. Agg és ifjú szerelmesek részére. 1860.— Nefelejtsbokor. Eredeti virágnyelv. A virágra alkalmazott költi gondolatok gyjteménye. 1865.
Tapín asszony. Regény. Irta Kock Pál, francziából ford. 1870. — Vasút-építósi, üzleti, távírászati

és gépészeti német-magyar és magyar-német szótár. 1872 és 1877. -— A szeretet áldozata.
Regény. Irta Dash grófn, francziából ford. 1872. —- Kis patakból lesznek nagy folyók. Regény.
Ch. P. de Kock után. Francziából ford. 1873. — Friquet. Regény. Ch. P. de Kock után. Francziából
ford. 1873. — A kovácsok sztrájkja. Coppóe Ferencz után francziából ford. — Júdásfiak. Regény.
Ponson du Terrailtól, francziából ford. 1874.— Casanova Jakab emlékiratai, 11 kötetben. Lipcse,

1873—76. Részt vett még több irodalmi vállalatban. Álnevei : Szemes, Tünde ; jegyei : y—d., y.

Pasics János, szül. Baján, 1771-ben. 1792-ben katonának állott be és húsz paaics János,

évig harczolt Olaszországban. Huszárkapitányságig vitte és mint ilyen 1812-ben
nyugalomba vonult. Újvidéken telepedett le, késbb Gyrbe költözött, innen
pedig 1838-ban Budára ment, hol haláláig maradt. Meghalt 1849-ben. Irt szerelmi

dalokat, melyek ,,Szocsinenija pjeszno-szlovszka" (költi mvek) czím alatt

Budán 1827-ben jelentek meg.
Pajevics Arzén, szül. Újvidéken, 1841-ben. 1876-ban könyvnyomdát nyitott Pajevics

Újvidéken, majd azt eladta és könyvkereskedést nyitott. Meghalt 1905-ben.
Több hasznos folyóiratot adott ki. így számos éven át adta ki a „Nevén" (i.Barangó virág")

czim gyermeklapot.a „Sztarmali" („Az okosdi") czímü élczlapot, a „Szrpszke Ilusztrováne Novine"
(„Szerb képes újság") czímü szépirodalmi folyóiratot, „Glász Isztine" („Az igazság szózata") és

„Szrbszki Szijon" („A szerb Sión") czímü theologiai lapokat és a „Jávor" („A jávorfa") szépirodalmi
folyóiratot. Úti rajzai : „Sza pétsztogodisnye szlave Vidovdanszke u Krusevczu" („Az ötszáz éves

Szent-Vidnapi ünnepélyrl Kruseváczon." Újvidéken, 1889-ben). —- „íz Czrnegore i Herczegovine"
(,,Montenegróból és Herczegovinából." Újvidéken, 1891.) és „Piszma isz Moszkve" („Moszkvai leve-

lek." Újvidéken, 1896.) 400,000 koronára rúgó, összes vagyonát az újvidéki szerb fgimnázium alap-

jának hagyományozta.

Palágyi Lajos, a Petfi-társaság tagja, szül. 1866-ban, beesén. Az elspaiágyi Lajos,

lap, melyben neve alatt vers jelent meg, Ábrányi Emil Magyar Nép-
barátja volt. Egy ízben összes írott verseit a Vasárnapi Újságnak küldötte be.

Azóta srn jelentek meg költeményei a Vasárnapi Újságban, majd a Magyar-
ország és a Nagyvilág, késbb az Ország-Világ hozták költeményeit ; ez utóbbi

lapnak rendes munkatársa volt, hol két évig dolgozott, miközben több szép-

irodalmi lapnak írt, míg Újváry Lajos, a Pesti Napló szerkesztje, fölvette a
szerkesztségbe, mint belmunkatársat ; idközben szerkesztette a Magyar Házi-

asszonyt, és tárczáit s költeményeit srn közölte a Magyar Szalon, Ország-Világ

(1894-tl), Fvárosi Lapok (melvnek rendes belmunkatársa lett), P. Napló,

Nemzet és más lapok. 1890-ben a Petfi-társaságtól az aradi vértanúk szobránál

elszavalandó költeményre kitzött 100 aranyas pályadíjtat nyerte el. 1898-ban

kinevezték hódmezvásárhelyi polgári iskolai tanárnak, 1899-ben a sárospataki

állami tanítóképz-intézethez helyezték át. 1900-ban a budapesti II. ker. áll.

tanítón-képz rendes tanára lett s azóta ott mködik. 1909-ben a Petfi-társaság

rendes tagjává választotta.
Munkái : Humoros költemények. Esztergom, 1888. — Küzdelmes évek. Költemények.

Bpest, 1890. — Komor napok. Újabb költemények 1889—90. U. ott, 1891. — Magányos úton. Leg-

újabb költeményei. U. ott, 1893. — Az ifjú szerzetes. Bölcseimi költemény. U. ott, 1894. — Új
magyar szavalókönyv az ifjúság számára. U. ott, 1895. — Nemzeti dalok. V. ott, 1895. — Vajda
János emlékezete. Ú. ott, 1897. — Bibliai emlékek. U. ott, 1896. Hugómhoz ez. költeményét

április 28-án a Petfi-társaság a Vigyázó-féle pályadíjjal jutalmazta. 1899-ben a M. Tud. Akadémia
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i költeményei i ott, 1001 A rabszolga. Dráma \ M Tudom,

myi-jutalomma] kitünteteti m. Bpeat, 1002, Faust, irta Goethe,

Budapest, 1000.

; írlapíró bzüI, Kossuthfalván, 1868 ban. Meghall Budapesten,
1900-ban. Zomborban diákoskodott ée a zombori lapokban jelentek meg elad

sikerüli tárczái. 1894 ben, az egyházpolitika idejében, Dániel pap név alatl írt

klerikális levelei és Monachus álnév alatl üt tárczái figyelmei keltettek s a Pesti

Naplóhoz való szerzdtetéséi vonták maguk után. Munkatársa voll a Buda-
pesti Naplónak, szerkesztette egyideig a Magyar Géniuszl és 1897-tl Mikszáth
lapjánál, az Országos Birlapnál a tárcza-roval vezetje volt. [rí egy szatirikus

tyl ; A rátótiak) és három kötél elbeszélést, amelyek közül vidám bácskai

történetei tetszettek legjobban. 1898 okt.-ben a képviselházban naplószer-

kesztsegéddé nevezték Ki. Utolsó önálló mve: Utolsó szerelem és egyéb elbe-

szélések i L898 i

Pártos l'xln. ügyvéd, politikai író. szül. 1844-ben Apátinban. 1867-ben

nyszéki aljegyzvé választották Zomborban, 1871 ben tiszteletbeli ülnök

lett. 1872-ben hivatalától megválva, Pestre jött, hol ügyvédi irodái nyitott,

A Szegedi Biradónak munkatársa volt. lssi'-tl a fváros törvényhhatósági

bizottságának tagja volt. Meghall 1903-ban.
Munkái : A fórendil Bpest, 1882. — A felsházi törvénj javaslatról, CJ. ott, 1884

— Az ötéves mandátum i Uen U. ott, 1885 \ függetlenségi ée > s a párt szervezésérl. U. "it,

t'. "tt. IssT. — Aj járói. 1 Ott, 1800. — VYilns/.tiis \-tij:y kiwvi"/.rs. .
\
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L

.
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a közigazgatási reformhoz. O. ott, 1801. (2. kiadás. O. ott, 1801. Németül ott, 1801.) A pol-

gári hé :

i ott, 1803. • A feli i

1" ii Néhánj i • néppártról és ellene való

inkrL l'. ott, 1802. (2 kiadás.)

Pártos Gyula, mépítész szül. Apatinban, 1845-ben. Gimnáziumi tanul-

mányait Becskereken elvégezvén, nagybátyja építési irodájában gyarkorno-
koskodotl három évig, azután feljött Budapestre s a József-megyetemre
iratkozott lie, melynek 1866-ig volt hallgatója : egyidejleg azonban Ybl Miklós

irodájában is dolgozotl s reszt votl a Sándor-utczai országház épít kezesénél is.

L866-ban Berlinben az építészeti adadémián fejezte be tanulmányait . .Majd nagyobb
tanulmányutazási tett Németországban és Olaszországban. Az 1870. évi párisi

nemzetközi kiállítás alkalmával. „Officier 'dAcadémie"-vé nevezték ki. Nevezete-
sebb mvei : az 1874-ben épüli híres „Kecskeméti ház" Budapesten, az új római
kath. templom Kun-Félegyházán, a szegedi városház, melyet Lechnerrel együtt

épített, valamin! a kecskeméti és szombathelyi lovassági laktanya, a kassai fel-

sbb leányiskola és internátus, sok bérház, megyeház, fogadó. Az iparmvészeti
múzeum és iskola budapesti palotájának terveit is készítette.

Pártos Zsigmond, r. kath. esperes-plébános a pécsi egyházmegyében, szül.

1847-ben, Apatjnban. 1870-ben miséspappá szentelték fel: segédlelkész volt

több helyen. 1880-ban Várdombon plébános lett
;
jelenleg Mzsön (Tolna-m.)

plébános és kerületi esperes. Néhány vezérczikke jelent meg a vidéki, valamint
számos közérdek czikke a fvárosi lapokban, egyházi beszéde a Toldy Lászlótól

kiadott Katholikus Hitszónokok ez. folyóiratban (1878— 79.)

Patyi István, szabadkai tanár, szül. 1865-ben. Életrajzi adatait szül-
vármegyéje monográfiájában adjuk. Czikkeinek. értekezéseinek és költeménye-
száma nagy és ezek elszórtan jelentek meg a különféle fvárosi és vidéki la-

pokban.

i i j Sándor. Pataj Sándor úr., ügyvéd és író. szül. 1863-ban. 1893-ban alapította a Zom-
bori Hírlapot, amelyet 1897. év végéig szerkesztett. 1904 óta szerkeszti az Igaz-

ság czímü Budapesten megjelen politikai hava szemlét, melynek mellékleteként

jelenik meg az Igazság könyvtára, Thot László dr. közremködésével. A Zom-
borban 1895-ben keletkezett Tóth Kálmán-körnek alapítója, majd ennek meg-
sznte után, Vértesi Károly elnök mellett tevékeny részt vett 1895-ben a Bács-

Bodrog-Megyei Irodalmi Társaság szervezési munkálataiban, a melynek meg-
alapítása óta ftitkára. A Társaság hivatalos lapját az ..Irodalmi Értesítt" szer-

keszti. Prokopy Imre titkárral együtt. A Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége

bácsmegyei választmányának az elnöke. 1907-ben alapította a Bácsmegyei
Munkás-Takarékot, a melynek els igazgatója volt. Mint a zombori Ügyvédi
Egyletnek titkára, 10 év óta a jogi irodalomban mködik és szerkesztette felira-

tait. Politikai czikkeit a megyei lapokon kívül a fvárosi lapok, költeményeit

a fvárosi szépirodalmi lapok közlik. Irodalmi mködéséért a párisi Alliance

Pártos
Zsigmond.

Patyi Isvi'm.
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Scientifique Universelle magyar delegátusává választotta, valamint a római
Societa Internazionale degl'Intellettuali tb. tagjává.

Munkái: Az eskü. 1887. — Egy kritikus dalai. (Budapest, 1892.)— Versei. II. (Budapest,
1900.) —. A megoldás. Politikai és közjogi tanúimat) ma u hadseregrl. (Zombor, 1903.) —
Magyar Szoezializmus. Politikai Essay. (Budapest, 1904.) Századvége. Ujabb versek. (Budapest
1905.)— A vörös talár foltjai. Igazságügyi tanulmányok. 1905. — Kovács András. Lcvól Kossuth
Ferenczhez. (Budapest, 1905.) — A nök jogairól. (Budapest.) - Nyár. Versek. (Budapest 1906.) — A
végrehajtás új szabályai. (Budapest.) — Az istenítéletekrl. 19(18.

Pavlovics Dömjén, szül. Újvidéken, 1840-ben. Iskoláinak végeztével Bel-
grádba ment és ott tanárkodott. de csak rövid ideig. 1866-ban, öngyilkos lett.

Irt lírai költeményeket és elbeszéléseket, bírálatokat és természettudományi tankönyvekot.
Németbl lefordította Goethe „Torquato Tasso" és ..Iphigenie auf Tauris" czímü drámait és fran
cziából Moliére ,,Le mariage foricé" czímü vígjátékát.

Pavlovics István, szül. Újvidéken, 1829-ben. Évek hosszú során Újvidéken
ügyvédeskedett, de e mellett politikai szerepe is volt, országgylési és kon-
gresszusi képvisel és mint a „Zasztava" („A zászló") czim polikai lap szerkesz-

tjeként. A ,,Nase Dóba" („Korunk") politikai lap kiadója és szerkesztje volt

huszonöt éven át. Meghalt 1908-ban, Újvidéken.
Irt eredeti elbeszéléseket a társadalmi életbl : irodalomtörténeti értekezéseket és i

ráfiakat. „Mala poétika" („Kis költészettan") és „Aesthetika" („Széptan") czímü müveivel
jutalmakat nyert a szerb Matiezától. Mind a kétm Újvidéken jelent meg, az els 1887-ben, a má-
sodik 1895-ben. Irt még egy szoptam" tanulmányt, melynek czíme „Lopota u zsivotu" (..A szép az
életben") Lefordította latinból Tacitus „Agricola" czím müvét (1858.), francziából Picot müvét
„Les Serbes en Hongrie."

Pavlovics Jen, szül. Hódságon, 1850-ben. Pozsonyban és Budapesten a

jogot elvégezvén, ügyvéd lett Zomborban, s ott halt meg 1901-ben.
Irt szerelmi, hazafias és humoros költeményeket és elbeszéléseket a népéletbl. May varr:

Lefordította Jovánovies János „Rózsák" czímü költeményeit. (1875.)

Pavlovics Simon, orvosdoktor, Bácsbodrog vármegye tiszti forvosa, ls74-

ben nyert orvosdoktori oklevelet Bécsben. — Munkája : Zombor szab. kir. város

közegészségügyi állapota 1884. Tizenkét havi jelentés. Zombor 1885.

Pechan József szül. Dunacsében. 1875-ben. Eisenhut ajánlatára állami ösz-

töndíjjal Münchenben 1891-tl 1894-ig a képzmvészeti akadémiának növen-
déke volt. Késbb Verbászon telepedett le, de egy nyáron át Hollósy

mvésztelepén is dolgozott, 1903-ban. Jobb mvei : „Az utolsó gyufa", ,,Ópa-

lánkai Dunapart" s a ..Póttartalékos", mely utóbbival általános tetszést ara-

tott az 1904-ik évi tárlaton, st a király hízelg elismerését is kivívta.

Pet Lajos, szerkeszt, szül. 1869-ben. Korán kezdett hírlapírással foglalkozni:

küls munkatársa volt csaknem minden nagyobb fvárosi lapnak és levelezje

több külföldi. így a Kölnische Zeitung, Berliner Tageblatt stb. német napi-

lapoknak. 1898-ban indította meg a ,.Baranya" czím lapot, melyet két évig

szerkesztett. 1900-ban indította meg Latinovits Géza nagybirtokossal és volt

orsz. képviselvel a ..Bácsinegyét", melyet ma is szerkeszt. Ennek a lapnak a

vezérletét idközben Latinovits Pál ny. fispán vette át. A ,,Bácsmegyé"-vel

egyidejleg több éven át szerkesztette a ,, Bácsmegyei Gazdasági Egylet Hiva-

talos Lapját". Gazdasági czikkeket is írt. Kiadta a Bácsmegyei Közigazgatási

Naptárt. Sajtó alá rendezte Latinovits Pál fispáni beszédeit. A vidéki zsur-

nalisztikában újítást teremtett azzal, hogy a Bácsmegyét Budapesten nyomatja

és szerkeszti.

Petrovácz József, leányiskolái igazgató, szül. 1845-ben. Baján. Elbb ér-

seki paedagogiai segédtanfelügyel volt. 1878-ban a kalocsai egyházmegye

részére segédtanfelügyel lett, majd képzintézeti tanár, 1888 óta pedig a kalo-

csai zárdai leányiskolák igazgatója. Haynald biboros-érsek elterjesztésére a

pápa Szt. Gergely lovagjává nevete ki.

Munkái : A tanítási anyag megkülönböztetésére szolgáló elvek az osztott és osztatlan nép-

iskolákban. Bpest, 18S3. (Többekkel együtt.) — Els tankönyv. Az osztatlan kath. uép

iskolák II. és IV. évfolyama számára. A Szent I-t\ án-Társulat megbízásából. U. ott, 1886. Három
rész. (2kiadás 1890., 3 k. 1893. U. ott.) — Német olvasókönyv. Deutsches Lesebuch für die dritte,

und vierte Klasse der kath. Volksschulen. In deutseher Bearbeitung von Schultz Emerich. ü. ott

1892—93. (2. kiadás, új k. U. ott, 1901. Mócsy Antallal és Walter Gyulával együtt). — M
olvasó- és tankönyv az osztatlan kath. népiskolák V. és VI. évf. számára. I*. ott. 1S95. (3. kiadás.

Mócsy Antallal és Schultz Imrével együtt.)

Petrovics Bosko, szül. Paripáson, 1869-ben. Mint bölcsészettudor Boszniába

ment, hol a szarajevói, majd az alsó-tuzlai gimnáziumban volt tanár. L905-ben

Újvidékre jött, s a szerb fgimnázium tanára lett.

Pavlovics Jen.

Pechan József.
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Polith Mihály.

Ifju korában 1 ir.» i költeményeket Irt, melyekel 7. datl adott ki Újvidéken,
1892-1) D I h ii „Üoseno mati"

|
\ I mull anya", 1893.),

„Za r „Sajál tzhelyen", IS „Moderno roblye" (A modern rabok, 1908.)

\ i övek (a mi emberünk) i Imii atirikus 8 felvonásos komé-
diát in. In ir.nl.. i ,ii müvet,, melynek

problemi Bloaoflje" ("Ab lapi . 1903.)

Petrovics Dömötör, szobrász, szül. L799-ben Baján, \ bécsi képzmvészeti
akadémiái) tanult suti L823-ban kél ízben dijai nyeri munkáival. Bécsben ké

szitette Vénusz és Ámor, Perseus a Medúza Fejjel Bzobrait. Utolsó nagyobb
müve l\isfaluil\ Sándornak a Magyar Nemzeti Múzeum számára készíteti

lu.'ii..- nl'i.i \nli. mehet isis-lian fejezett l>e. .Meghall 1862-ben.

Piukovich Sándor, böloseleti doktor és Fgimn. tanár, szül. 1879-ben, Baján.

\ budapesti egyetemen végzetl olassioa philologiai és szláv nyelvészeti tanul-

mányokai és 1901-ben nyeri bölcaeletdoktori, 1902-ben pedig tanári oklevelet.

Az újvidéki kir. fgimnázium tanára.
i

l pek zenéje. — A görög nópok
S tbad liiirc költészetérl.) - Munkája : \/. orphicus cultus vázlatot

áttekintése. Bölcseletdoktori értekezés. Bpest, 1901. — A tulipiin 1905. — Lossing „Laokon",
i ában. 1906.

J'hilz Bonifácz, theologiai doktor, czisztetvzi-r. áldozópap és nyg. kir.

tankerületi figazg., az Akadémia lev. laüja. s/.iil. Isisl.an. 1 sitj-lini lett a

szegedi tankerülel kir. figazgatója. Tagja a budapesti országos tanárvizsgáló

bizottságnak, a S/t. István-társulat tudományos és irodalmi osztályának, a
magyar pedagógiai s a szegedi Dugonics-társaságnak. Czikkei az egyházi és

anügyi lapokban jelentek meg. A Böleseleti Folyóiratnak és a Hittudományi
Folyóiratnak is munkatársa volt.

Munkai : Az emberi nem kora. Baja, 1830. — Az ember eredése, faji egj ége és kora. Tanul-

mány. Bpest i
s ^i Dei Mei i CJrsprung, seine Rassen und sein Altér, Mit 250 Dlustra-

tionon. Würzburg and Wien IssT. (Lengyelül Karol Jurkiewitz. ford. Varsó, 1S92.) — Dio Völker
der Erde L88S 93 (Számos képpel). — O-Egyptom irodalma. Bpest, 1898. — Cantate a cziszt.-r.

nyolezszázados alapításának emlékére. 1098— 1898. Bija, 189S. — Utazás a természetben. Bpest
1900. — A föld története 1902. — Katholikus levelek egy megtér nhöz. 1902. — A monizmus.
1902.

Polith Mihály. Szül. Újvidéken, 1833-ban. Miután a jogot végezte és jog-

és államtudományi tudorrá lett, rövid ideig állami szolgálatban volt, majd ügy-
védi irodát nyitott. Kiváló politikai szerepet játszott mint képvisel a horvát
artománvgyülésen. a karlóczai szerb egyházi kongresszuson és a magyar or-

országgylésen, hol most Xagykikinda várost képviseli.

ios szerb, német és franczia nyelv czikken és értekezésen kívül írt egy „Verenicza
Czrnogorka" („A montenegrói mátka") czím novellát és egy történeti drámát, melynek czime
..Br.mivoj, knéz zahumszki" („Branivoj. Z ihinnlye fejedelme.") Összegyjtött országgylési
beszédei két vaskos kötetben jelentek meg Újvidéken, 1883.

Poór Károly, ref. lelkész, szül. 1798-ban, Torzsán. 1824-ben atyja helyébe
rendes papnak választották s itt maradt haláláig, 1860-ig. A bácskai német is-

kolák iskolavizsgálójaként 15 évig mködött és az kezébl kerültek ki az ezen
iskolákban használt Földrajz, Természettan. Illemtan czím kézírati tankönyvek.

.Munkája : Kurzgefasster Unterrieht in der christlichen Religion nnch dem Bekentnisse der

evang. reformirten Kirehe. Pest, 1845. (Azóta számos kiadást ért. E m fordítása, illetleg átdol-

gozása a dunamelléki egyház-kerületben használt Polgár-féle népiskolai káténak, a nevezett egy-

házkerület által jutalmazott pályam s ref. német népiskolai tankönyvül használtatik.)

Popovics Döme (Zlatojevics Szlávko.) Szül. Újvidéken, 1826-ban. Tanár
lett Karlóczán, hol 1856-ban meghalt.

Irt lírai költeményeket, melyeket összegyjtve ..Zlatinsztvo" czím alatt adott ki Prágában,
IS.jl ben. Szerbre fordította a Königinhofi kéziratot, írt „Glász szrpszke vile" (',A szerb tündér
hangjai") czím alatt egy népszer könyvet, szerkesztett egy „Rátár" („A földmivelö") czím gaz-

dasági lapot és irt politikai czikkeket a „Szrbszke Novine" czím lapba.

Popovics Dömötör. Szül. Baján 1841-ben. Iskolái végeztével Baja városá-

nak fjegyzjévé választották. Késbb Zomborban ügyvédi irodát nyitott

és ott ügyvédeskedett 1886-ig. Budán halt meg 1888-ban.
Lírai költeményeinek négy gyjteménye jelent meg, az els Pancsován 1874-ben, a második

„Pred Vaszkrsz" („A feltámadás eltt"). Újvidéken, 1877-ben, a harmadik „Szvótli dáni szrpszki"

(„Szerb fényes napok") czím alatt Újvidéken 1878-ban és a negyedik Zimonyban, 1885-ben.Popárcs
Döme költeményei czím alatt. Balladákat is írt és fordított, különösen magyarból. Novellában is

tett kísérletet és drámákat is írt és fordított. A többi között : Dóczi Lajos ,,A csók" czím drámáját.

Eredeti történelmi drámái : „Krvavi présztó" („A véres trón"), „Gradinya i szin mu Nemanya")
..Sztevan, poszlednyi boszánszki králv" (..István, az utolsó boszniai király") és „Deszpot Lázár
Brankovics" („Brankovics Lázár, a deszpota"). Van egy népszínmüve is. czime ,,Nasi szelyani"

(„A mi íalusiaink").
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Popovics V. István. Szül. óbecsén, 1844-ben. Tanulmányai bevégeztével Po
??

t
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a szerb egyházi kongresszus a bácsi és budai egyházmegyék szerb népiskoláinak
felügyeljévé választotta meg. Nyugalomba vonulva, a budapesti Thököly-fék-

intézet igazgatójává lett, mely állásban ma is mködik.
Az irodalom terén eredeti elbeszéléseivel tnt fel. Elbeszéléseinek tárgyát a szerb társadalmi

életbl merítette. Nagyobb elbeszélése : „Sumareva tyórka" („Az erdész leánya") külön könyvben
jelent meg Újvidéken, 1882-ben. Irt irodalmi bírálatokat

; szerkesztette az „Ilusztrovane Novine"
(„A képes újság") czímü szépirodalmi lapot; a „Hadován" ez. lapot adta ki gyermekek számára.
Irt pedagógiai ezikkeket és értekezéseket is. Évek hosszú során át szerkesztette az Orao (Sas)
czímü naptárt.

Prokopcsányi Tódor, szül. Szabadkán, 1820-ban. A jogot Budapesten el-
Pr

°Todo1?
nyi

végezvén, ügyvédi oklevelet nyert és szülvárosában ügyvédeskedett haláláig.
Meghalt 1857-ben. Novellákat irt és magyarból lefordította Báró Józsika Miklós
„A könyelmek" czímü regényét.

Pusibrik Vazul. Szül. Zomborban, 1838-ban. A tanári vizsgálat után 1865-tl Puaibrik vazm.

1871-ig tanárként, azóta pedig igazgatóként mködik az újvidéki szerb fgim-
náziumban.

Pedagógiai ezikkeket írt. Nagyobb munkái: „Pred szábor" („A congresszus eltt", Újvidék.
1892.) ;

„Posztanak i razvitak szrpszke pravoszlavne velike gymnastje u Novom Szádu" („Az új-
vidéki görög keleti szerb fgimnázium keletkezése és fejldése", Újvidék, 1896.)

Putnik József, szül. Újvidéken, 1777-ben. 1805-ben a verseczi kerület ad-Putmk jzeet
minisztrátora, elbb hat évig a görgetegi kolostor fnöke volt. 1808-ban pak-
ráczi püspök lett. Meghalt Temesvárt 1830-ban. Munkája : „Lyuboszavai
Radován ili Pjeszni pravoucsitelnije" („Tanulságos dalok").

Rácz Soma, állami fgimnáziumi tanár, szül. 1861-ben. Bvebb életrajzi Rácz Soma.

adatait szülvármegyéje monográfiájában fogjuk közölni. 1885 óta tanár
Zomborban. Költeményei, tudományos, társadalmi és tárczaczikkei elszórtan
jelentek meg a vidéken és a fvárosban.

Munkái : M. T. Ciceronis de Imperio Cnaei Pompei oratio ad quirites. Latin szövegbeveze-
téssel. Praeparatióval ellátva. Bpest, 1893. (Latin praeparatiók 20—22. füzet.) — Latin nyelvkönyv.
Középiskolák I. II. osztálya számára. U. ott 1902. — Latin olvasókönyv. Középiskolák I. és II.

osztálya számára. Képekkel. TJ. ott, 1902.

Rácz Vilmos, levéltáros, szül. 1847-ben, Kulán. Sok évig volt a Báes- Rácz víimos.

Bodrog vármegyei gazdasági egyesület titkára, a megye közgazdasági eladója
és bizottsági tagja, utóbb városi levéltárnok lett Szabadkán. A Ferencz Jó-
zsef-rend lovagja. A mezgazdaság és ipar érdekében fejtett ki hasznos tevé-

kenységet. Meghalt 1887-ben, Zomborban. — Czikkei a gazdasági szaklapokban
és a vármegyei lapokban jelentek meg.

Munkái: Cultúra és munka. Pest, 1873. (Nyomatott Zürichben.) — Hazánk mveldési érde-
keihez. Vonalok. Bpest, 1875. — Bács-Bodrogvármegye mezgazdasági viszonyainak felvétele.

A gazdaság egyesület programmja. Szakosztáh-ok szervezése. Közlemények a megyei gazdasági
egyesület nyári közgylése alkalmára.U. ott, 1879. — Közgazdasági viszonyok Bácskában. Szabadka,
1884. — A kender nemzetgazdaságunkban. Bpest, 1884. — A búza a nemzetközi piaezon. A búza
termeléseésforgalnia,különöstekintetteiamagyar búzára. U. ott, 1885. — Növénytermelési viszonya-
ink Bácskában. Zombor, 1887. — Szerkesztette a Szabadkai Közlönyt másfél évig a kiadó neve alatt.

Radics György, fgimnáziumi igazgató, szül. 1846-ban, Szabadkán. 1868-bar Radicsi

tett tanári vizsgát s elbb Szabadkán volt fgimnáziumi tanár, majd a zombori
állami fgimnázium igazgatója és városi törvényhatósági bizottsági tag lett.

Meghalt 1886-ban, Zomborban.— Munkatársa volt a Hazánk és Külföldnek.
Czikkei a Fvárosi Lapokban és a bácsmegyei lapokban jelentek meg.

Munkái: Bácskai emlény. Szabadka, 1873. — Ásványtan. L*. ott, 1873. — A zombori állam-

gimnázium. Zombor, 1S74. — Természetrajz. II. rész. Növénytan. U. ott. 1S75. — Bácsbodrog-
megyei Árviz-Album. V. ott, 1876. — Bács-Bodrogmegye leírása. V. ott, 1879. térk. — Rigómezei
dalok. U. ott, 18S2.— Sibinjanin Jank. A magyar történelem alakjai a délszláv költészetben. U.
ott, 1883.—Kralj Matias.TJ. Ott, 1884. — Szerkesztette ós kiadta a Bácska ez. vegyes tartalmú heti-

lapot 1870. okt. 1-tl 1872 végéig Szabadkán és 1888. júl. 7-tl 1880-ig Zomborban. — Álneve :

György László 1871—78-ig a Bácskában és jegye : R. 1869-ben a Fvárosi Lapokban.

Radó—Róthfeld Sámuel, jogi doktor, hírlapíró Budapesten, szül. 1857-ben, Ra(i„ samnei.

Petrczön. Egy ideig a bécsi országos törvényszéknél jegyzként mködött.
Késbb az írói pályára lépett és néhány évet Parisban és Berlinben töltött.

1887-ben külföldi lapok tudósítójaként került haza és késbb a Pester Lli >\ i

munkatársa lett. 1898-ban báró Bánffy Dezs miniszterelnök a magyar táviró-

iroda vezetésével bízta meg. A napi politikával foglalkozó számos czikket írt.

Munkái : Tisza, seine Partei, seine Gegner. München, 1888. — Az összeférhetetlenség. Irta

Fabricius. Bpest, 1898. — Die Ungarische Verfassung geschichtlich dargestellt. Mit einem Anhang

:

Die wichtigsten Verfassungs-Gesetze. Berlin, 1S98. Francziára ford. Bertha Sándor. Paris, 1898.

Das Deutschthum in Lngarn. Berlin, 1903.
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i Ern

Révész Eugé

Gyula.

üónai István

Radonica Nóvák Szül Moholon, 1826-ban. A béosj fest-akadémián négy

évig tanult majd Olaszországban tanulmányozta az olasz festket. Fmunkás
i képek festése volt, A bácsszenttamási, adai és Ulandzsai tem

plomokban az ikonosztázokal festette, Több történelmi képei is festett. Meg
hall Kameniczán, 1890-ben.

latomban mini bumorj te tni ki E aen inkái „Molszka mudrovanya" („Moholi
ujt\,' jelentek meg i jvidéken, kél kötetben. 1878.

Rajk Aladár, országgylési képvisel, bzöJ 1871-ben Baján. Ügyvédi
irodáját - iilvárosában nyitotta meg L901 ben Plósz Sándor, akkori igazság-

iigyminiszterrel szemben, függetlenségi programmal képviselnek választották,

\ választás után Baján betilapoi indított, a melynek ma is a fszerkesztje,

1905-ben és L906-ban ijra képviselnek választották.

Rajkovics Oyörgy, szül. 1825-ben, Újvidéken. L846-ban tanító lett Vuko-
váron 1850-ben Újvidékre kerüli s itt voll L863-ig. 1866-ban nyugdíjba Lépett.

Meghall Újvidéken L886 ban.
1844 ben lírai költeményekkel lépeti Eel a „Podunavka" czira lapban. Az ötvenes években

ölt, nemei és orosz mesékéi fordítón t ott. n i,l \ , Ufu'k mi^yniih ívs*,. ls;,si,nn

jeleni meg ,,Jéd i méd" (Epe és méz) czim alatt 1862 ben összegyjtött költeményeit adta ki, Peda

gogiai, egyházi, humorisztikus ós szépirodalmi lapokai szerkesztett, szerb népdalokat gyjtött, k

szerb Ir6k életéi és mködéséi kutatl i i rólok czikkekei irt.

Révay Nep. .Ionos, orvos-sebészdoktor, szül. L836-ban. Zentán telepedett

le, hol forvos lett. Czikkei a Gyógyászatban, a Magyar orvosok és természet-

vizsgálók munkálataiban jelentek meg.

Révész Ern dx., ügyvéd, szül. 1862-ben Bajmokon. 1894 óta ügyvédi gya-
korlatot folytai Szabadkán. A Magyar Jogászegylet IS9.X-ban az i^a/.uat ó-vá-

lasztmány tagjává választotta, a szabadkai ügyvédi kamara pedig L897-ben

titkárává. Voll félévi"; a szabadkai fels kereskedelmi iskolában jogtanár, de
ír. .1 lemondott. Az irodalmi mködési a Fvárosi Lapokban kezdte meg. Szá-

mos czikke jeleni meg a többi fvárosi Lapokban is. Szakczikkeinek nagy száma
pedig a jogi szaklapokban. Az „Útón-Vitelen" ezímü novellagyjteménye
L900-ban jelent meg. a ..Rigmusok" e/.ím verses kötete Ix'll-ben.

Révész Hugó, állatorvos, szül. L873-ban Bajmokon. Jelenleg magyar királyi

járási állatorvos Németbogsánban. - Szépirodalmi czikkei a bácsmegyei
lapokban, az állatorvosiak pedig a szaklapokban jelentek meg. Munkája: Bács-

kai dalok, mesék. Szabadka, 1892.

Roediger Lajos, állami fgimnáziumi tanár, szül. 1854-ben. 1890 óta ál-

lami fgimnáziumi rendes tanár Zomborban és a Bács-Bodrog Vármegyei Törté-

nelmi Társulat titkára. — Czikkei a kecskeméti állami freáliskola Értesítjében,

a Bács-Bodrog vármegyei Történeti Társulat Évkönyvében és az Arch. Értesít-

ben jelentek meg.
Rohonyi Gyula, ügyvéd, volt országgylési képvisel, szül. 1852-ben. A jog-

és államtudományokat Budapesten hallgatta. 1877-ben ügyvédi vizsgát tett.

Mint egyéves önkéntes a 2. hadmérnök-ezredben szolgált és 1872-ben tartalékos

hadnagy lett. Újvidék városának és Bácsmegyének ismételten megválasztott

törvényhatósági bizottsági tagja, 1881 óta tiszteletbeli fügyésze és 1893 óta a

bácsszerémi ev. egyházmegyének felügyelje. Az 1887—92-iki országgylésen

a kulpini, 1S94—96-ban a hódsági kerületet képviselte 1901-tl pedig Újvidék

városát. Az utolsóeltti országgylésen a „képviselválasztások feletti bírás-

kodásról" szóló javaslatnak volt eladója. Az 1896— 1901-iki országgylésen
jelentékeny szerepet vitt mint a házszabályok revíziójára kiküldött bizottság

és az összeférhetetlenségi törvény és eljárás elkészítésére kiküldött bizottság

eladója. Mind e javaslatok eredeti szövegét készítette s az szövege szolgált

a bizottsági tárgyalások alapjául. 1903 augusztusában elnöke volt annak a par-

lamenti bizottságnak, mely a képviselk vesztegetését czélzó eszközök eredetét

kutatta. — Jogi és politikai lapokban gyakran jelentek meg dolgozatai. Czikke

a Jogtudományi Közlönyben (1881. A correctionalisatio) ; a Bács-Bodrog
megyei Történelmi Társulat Évkönyvében (1885. Arómai sánezok); költeményei

a Vasárnapi Újságban (1900.) — Munkája : A honfoglalás története. Budapest,

1896. Két térképpel.

Rónai István, róm. kath. plébános, szül. 1840-ben Szentfülöpön. 1863-ban

szentelték fel miséspappá. 1867-ben kalocsai érseki könyvel. 1870-tl a kalocsai

papnevel-intézetben tanár, 1875-tl 9 éven át a hódsági kerület országgylési
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képviselje. 1878-tól plébános Priglevieza-Szent-Ivánon, 1880-ban czimzetes
kanonok, 1884-tl alesperes. Meghalt 1893-ban. — Czikkei, történelmi tanul-

mányai és értekezései a fvárosi sajtóban és a megyebeli szakfolyóiratokban
jelentek meg. Az állatok megtérése czímü verses meséjét a Kisfaludv-társaság
1873. évi pályázatán dicsérettel tüntette ki.

Munkái : Szikla és hullámok. Egyházi beszédek. Budapest. 1878. — A természetes
kereszténység. Aphorismák. Bevezetéssel Schmitt Jentl, ü. ott, 1894. (Németül. Lipcse, 1894.)— Gediehte, Leipzig, 1804. (Német folyóiratokban megjelent költeményei ; kiadta testvér-húga,
Graber Mária.) — Álnevei : Stefan Auborn, August Golf és Rónay-Burg.

Róth Albert, lapszerkeszt Budapesten, szül. 1850-ben, Baján. I
'""'

Munkái : Adókulcsa házbéradó és pótlókairól budapesti bérházak számára, 2. kiadás, Bpest,
1890. — Útmutató a társulati adó, I., II., III. és IV. oszt. kei.-,! i adó. házadó, tke, kamat- és jára-

dékadó, hadmentességi díj kivetésérl. A törvények és szabályok pénzügyi, közigazgatási, bírósági

döntvények és határozatok és miniszteri rendeletekre váló hivatkozással. U. ott, 1896. — Steuer-
schliisselzurHauszinssteuerundUmlagenfurGebaudederSta.lt Wien. Wien, 1903. — Wegweiser
zur Bemessung der Gescháftssteuer der zur öffentlichen Reclinungslegung verpflichteten (Jnter

nehmimgen in Oesterreich. U. ott, 1905. — Útmutató társulatok és szövetkezetek adójának meg-
állapításáról, valamint az I., II., III. és IV. oszt. keresetadók, házadó és töke-kamatadó adókive-
tésérl. U.ott, 1904.— Szerkeszti az Adók és Illetékek Közlönyét 1891. óta, Budapesten. Legújabban
írta : Adókulcs a házbéradó és adópótlékairól a budapesti bérházak számára, a házakról és

pöreilelem adóról szóló 1909. évi VI. és X. t. ez. alapján. Budapest, 1909.

Rvdics József báró, bölcseleti és jogtudományi doktor, fispán. Rudica józser.

a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, szül. 1792-ben Szabadkán.
1809-ben bölcseleti, 1813-ban jogi doktorrá avatták. Az 1811-iki országgylésen
absentium legátusként jelent meg. Pesten korán megismerkedett Kisfaludy

Károlyival és az 1822-ben megindult Aurorát anyagi segélyben részesítette

182")-ben Bácsrnegye aljegyzje lett. de az irodalomnak pártfogója maradt.
Iróbarátjai ajánlására több munka kiadását támogatta. 1832-ben Bácsmegye
alispánja lett és az 1832—3ö-beli országgylésen a vármegye követe, 1837-ben

helytartótanácsos és Bácsmegye adminisztrátora, 1841-ben fispánja volt,

1848-ig, midn méltóságától megvált. A pesti egyetem jogi karának bekebe-

lezett tagja volt. 1854 augusztus 10-én birodalmi bárói rangot nyert. Az alkot-

mány visszaállításakor 1861—62-ig ismét Bácsmegye fispánja volt és 1867-ben

az lett negyedízben is. 1S73 május 21-én a Magyar Tudományos Akadémia
tiszteleti tagjává választotta. Meghalt 1879 augusztus 21-én. A Magyar Tudo-
mányos Akadémiára 1860-ban 2100 koronát (fia, ifj. Rudics József 180,000

koronát ) hagyománvozot t

.

Munkái : Epieedium in rev. dnum : Emericum Tucich. qui V. idus Decembris 1811. Albae-

Regiae obiit. Budae. (Költemény.) — Carmen rev. ad clar. dni Pauli Nagy Abbatis de Bein

dum III. calend. Julii 1812. diem nomini suo-sacrum recoleret. U. ott. — Ode rev. dni Antonii Dre . .

dum Abbas de Pilis et Pásztó, et abbatiae Zirkzensis administratoi renunciaretur, honoribus sata

ravis. U. ott. 1812. — Epieedium in exc. ac ül. dnam comitissam Christinam Gyry de Radvany-
notam Andrássy de Sikloss quae obiit III. calend. Junii 1814. U. ott. (Költemény.) — Dissertatiy

inauguralis juridica de jure statuendi impedimenta matrimonii dirimentia, quam pubheae erudio

torum disquisitioni subjicit ... a. 1816. Pestini. — Hervatag füzér. Irta s kézirat helyett nyon

U. ott. 1873. Szerz köny.arczk. (Költemények). — Nevérl nevezték ela Rudics-codexet, melyet

rácz-almási könyvtára számára szerzett meg.

Riippert Antal, szül. Baján, 1856-ban és jelenleg ugyanott a polg. fiúiskola Rappert Antal.

tanára. Az 1890-es évek elején kezdett írni.Novellái jórészben a Budapesti Hírlap-

ban jelentek meg. ezenkívül az Új Idkben és Pesti Hírlapban. Elbeszéléseinek

egy részét összegyjtve 1897-ben kiadta ..Az Egerek és egyéb elbeszélések""

czímen. írói neve : Vértes.

Safarik Adalbert, prágai egyetemi tanár. szül. Újvidéken. lS29-ben. Böl- Sajkáik

cselettel és természettudományinál foglalkozott. Elbb Rsdtenbacher labora-

tóriumába került, a hol 1847—50-ig maradt, míg végre, Quadrat Bernát brünni

tanár hallgatójaként, teljesen a vegytannak szentelte idejét. 1851-ben mái-

prágai reá liskoíai tanár, honnan államsegélylyel. 1856-ban. külföldi tanulmány-

útra indult. 1859-ben visszatért és a bécsi kereskedelmi akadémia tanára lett.

Errl az állásáról betegsége miatt két év múlva lemondott és hazájába tért vissza.

hol erdélyi fürdkben keresett gyógyulást. 1865-ben ismét a prágai egvetemen

van, a hol elbb irnok, majd a vegytan véglegesített tanára lett. Tagja volt a csel]

tudománvos társaságnak és Fürstenberg berezegnél könyvtárnokként mkö-
dött. Munkatársa volt több külföldi lapnak. Egy két-kötetes munkája jelent

meg: Základové chemie cil lurby. Prága. 1860. (A kémia alapvonalai)

czím alatt.
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Sároséi Ica
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Schmidt
Fülöp.

$a ;
I jvidóken kezdte tanulmányait. 1838-ban orvdsdoktorrá

avatták Gyakorlatai újvidéken kezdte meg In kezdeti foglalkozni a délszláv

n\i'l\ tanulmányozásával, cégi okiratokat, Leveleket, régiségekel gyjtötl és

ismertetett. 1861 ben Belgrádban múzeumi r lett, Egymásután érték a kitün-

roll több külföldi tudós társaságnak, elnöke a Bzerb tudós társa -

36 i helyei foglall a Bzerb államtanácsban. Fbb munkája : Leta
arobivi e1 reliquorum slavorum meridionalium. Belgrád, 1860.

/. Pál József M esztendeig éli Ojvidéken, a fgimnázium tanára éa

igazgatójaként. szervezte az iíj gimnáziumol éa ;i magyar nyelvéi is tanította.

Szabad idejében átkutatta az újvidéki, karlóczai a fruska-górai zárdák levél

tarait. Mikor s/lav régiségei megjelentek, híre külföldön is mind nagyobb lett.

\ porosz kormán; meghívta a berlini vagy boroszlói egyetem azláv philologiai

tanszékére, de nem fogadta el a meghívást; ekkor a porosz kormány á „pour
le mórite" renddel t iintette ki. Tagja volt t<">l>l> t udománx os akadémiának. NTyolez

obb munkája jelent meg szláv ós nemei nyelven.

Sandics Sándor, gimnáziumi tanár Ojvidéken.
Munkái : Na vis na lovcvn mi grob Yli'dici Kadu. Újvidék, 1901. (Railu. MKiiitcncprói vlndika

dott munka.) Milos Obelics, hoskölten ény. Kraljevics Mirko, hsköltemény. Valamennyi
több kiadási ért.

Sárcsevics Ambrus. Szabadkán él, a hol a szeri) kérdéssel foglalkozik.
>i * 'i ' mi szi-rb Kzriii|iMii1lii'il l'i>]m\ ics mán fc.nlih.t la

b dkán, 1865-ben Magyar délszláv törvénykezési ós ki [mszótár.

Sashegyi Damascen János (István), szül. óbecsén, 1827-ben. 1846-ben a
Benedek-rend kötelékébe lépeti és 1852-ben már miséspappá szentelték töl.

Pályáján gyorsan emelkedett. Pannonhalmán hitszónok, majd Gyrötl gimná-
ziumi tanár volt, ma pedig tihanyi perjel. Czikkei a Szent István-társulat kiad-

ványaiban, a Gyri Közlönyben és elszórtan idszaki lapokban jelenlek meg.

Schaifir Jakab, szül. Yaskúton, 1855-ben. 1871-ben lépett a Jézus-társa-

ságba. Miután az innsbrucki egyetemen theolog. tanulmányait elvégezte, vissza-

került tanárként Kalocsára, innen Szatmárra mint házfnök, azután Buda-
pestre, késbb a rendtartomány fnökének titkáraként Bécsbe, innen ismét

Szatmárra mint házfnök. Pozsonyban is volt. mint akadémiai hitszónok. Irt

Magyarország kegyhelyeirl, úgyszintén a (lelki) Harcz-ról könyvit.

Schájer Károly, szül. Apatinban, 1867-ben. A bajai tanítóképzben szer-

zett diplomái és Gajdobrára került tanítónak. Ott él. Számos tárczája, czikke

jelent meg napi- és tanügyi lapokban. Hírlapilag lépeti föl a katonatanítók érde-

kében is, még pedig eredménynyel.
Schenk Jakab, szül. Ó-Verbászon, 1876-ban. Tanulmányai befejezése után

L898-ban aszszistens lett a magyar omithologiai központban. Késbb a báró

líadvánszky családhoz került nevelnek, de két évi nevelsködés után Újra

elfoglalta elbbi állását. Jelenleg is ott mködik. Czikkei a szaklapokban
jelentek meg.

Munkái : Madárvonulás Magyarországon az 1898. év tavaszán. Budapest, 1899. — Madár-
vonulás Magyarországon 1899. év tavaszán. TJ. ott, 1901.

Scherer Lajos, szül. Ó-Verbászon, 1874-ben. Tanári oklevelet 1900-ban nyert.

Tanári mködését Losonczon kezdte, a hol késbb véglegesítették. Tárczái,

czikkei széltében jelennek meg vidéki lapokban. Andorka Lajos álnév alatt is ír.

verses könyvét is e név alatt adta ki.

Munkai : Ifjúkorom. Költemények. Újverbász, 1896. — Az iskola egészségügyi reformja.

Griessbaeh H. után ford. Budapest, 1900. — Fáy András nevelési elmélete és annak történeti

móltatása. Kolozsvár. — A losonczi ág. h. evang. egyh. negylet negyvenéves története. Losoncz,.

1902.

Schmidt Fülöp, szül. Bácsfeketehegyen, 1870-ben. 1898-ban lett okleveles

tanár és 189S. év óta a zentai községi fgimnázium rendes tanára. Czikke a zentai

gimnázium Értesítjében jelent meg, 1901-ben, a A Gracchusok tagikuma czímen.

Schmidt Henrik, szül. Újverbászon, 1877-ben. 1899-ban avatták doktorrá.

A következ évben helyettes tanár lett a pozsonyi freáliskolában. Innen a

Tisza-családhoz került nevelnek, a hol hat évig maradt. Munkatársa az Egye
temi Philosophiai Közlönynek. Munkája : A verbászi német nyelvjárás. Buda-
pest, 1899. 1907-ben kapta az Akadémiától a Sámuel-díjat.

Schmitt Jen, szül. 1851-ben. Még gyermekkorában Zomborba került.

Bács vármegyénél gyakornok és irnok, késbb a zombori törvényszéknél irnok

volt. E közben bölcsészeti tanulmányokkal foglalkozott s a Magyar Philosophiai
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Tóth Kálmán és bajai szobra.



Mészáros Lázár.

Türr István.



Irodalom, tudománj és mvészet. 5)3

Szemlében több czikket közölt. 1887-ben a berlini philosophiai társaság pályá-
zatán Das Geheimniss der Hegel'scben Dialektik ez. munkaját megjutalmazták
és a társulat kiadványai közé felvették. Trefort ekkor ösztöndijat eszközölt ki
számára, melylyel egyetemi tanulmányai! folytatta Budapesten és Berlinben.
1888-ban Budapesten bölcsészetdoktorrá avatták. 1889-ben. berlini tartózkodása
alatt, tette közzé: Henrik [bsen, als psychologischer Sophisl ez. füzetét és már
elbb, Michelet und das Geheimniss der Hegel'schen Pbilosophie ezimen (1888.)
feleletet írt a nevezett német bölcsész ellene intézett vitairatára. 1890-tl Buda-
pesten az igazságügyminisztériumnál mködött irodatiszti és könyvtárri min-
ségben. 1892-ben tette közzé a Krisztus istensége a modern ember szellemében
czím munkát (magyarul Budapesten, németül Lipcsében) és vallásbölcseleti
iskola megteremtésén mködött a Szellem vallása czímü mvével. A modern
anarkista-mozgalom idealisztikus irányban alakítására Lipcsében 1894—96-ban
szerkesztette és kiadta Die Religion des Geistes ez. folyóiratot s közremködött
a berlini Der Socialist ez. anarkista-közlönyben. 1896-ban állami hivataláról
lemondott. A szellemi vallás szövetsége, az idealisztikus anarkia terjesztése
czéljából Budapesten iskolát alapított és a külföld különféle országaiban is

híveket szerzett. 1894 elején Budapesten Állam nélkül és Ohne Staat ez. idealista

anarkista hetilapot indított. Anarkista lapja miatt több ízben pörbe fogták, de
az esküdtek mindannyiszor felmentették. Ujabb mvei : Fr. Nietzsche an der
Grenzscheide zweier AVeltalter (1898), Leo Tolstoj und seine Bedeutung für
unsere Cultur (Leipzig, 1901). Die Kulturbedingungen der christlichen Dogmen
and unsere Zeit. (Leipzig, 1901), Die Csuosis, Grundlagen der Weltanschauung
einer edleren Kultur. (Lipcse, 1903, 1. k.), Der Idealstaat (a Leo Berg által ki-

adott Kulturprobleme der Gegenwart ez. sorozat egyik kötete. Berlin, 1904).

1899 végéig szerkesztette az Erszaknélküliség ez. idnként megjelent lapot.

Schneider János, szül. Szentfülöpön. Tanulmányait Budapesten, a Föld- schneider

rajz és Történelem okleveles tanáraként fejezte be. 1879 óta a budapesti VIII.
kerületi községi freáliskola tanára. A kisdedneveléssel sokat foglalkozott ; egy
ízben helyettes titkára is volt a Kisdednevelk Országos Egyesületének. Számos
szakezikke jelent meg a kisdednevelésrl, a melyet az úgynevezett ,,FröbeP*-féle

irányba akart terelni.

Munkái : Egyetemes Földírati Tankönyv. Budapest, 1885. — Európa államainak rövid
ismertetése, az Osztrák-Magyar Monarchia kivételével. Budapest, 1886. — Földrajz a polgári fiú-

iskolák részére. Budapest, 1888., 1889., 1890. Három rész. — Földrajz a polgári leányiskolák szá-

mára. U. o. 1889. Két rész. — Általános Földrajz, polgári fiú- és leányiskolák számára. A dr. Hun-
falvy János és Schmidt János által írt földrajz befejez része. U. o. 1892.

Schreiber Mór, szemorvos Szabadkán. Munkája : A trachoma. Szabadka, schreiber Mór.

1895. Ebben a könyvben részletesen ismerteti ezt a betegséget, fajait, tüneteit

és az ellene való védekezést.

Schulhof Lipót, csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, szül. 's
Ij
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Baján, 1847-ben. 1877-ben meghívták a párisi Obszervatóriumba és azóta

Parisban lakik. A M. Tud. Akadémia 1878-ban beválasztotta levelez tagjai

közé. Kizárólagosan az üstökösök és bolygók pályaszámításával foglalkozik

és az elért eredményeket csillagászati folyóiratokban közli. így: Astrono-
mische Nachrichtenben, Wiener Sitzungsberiehteben, Berliner Jahrbuch kör-

leveleiben, a párisi Comptes rendusben. 1878-ban a párisi Akadémia kitüntette

a 4000 frankos Vaillant-díjjal.
Munkái : Az 1870. IV. számú üstökös definitív pályaszámítása. Budapest, 1X74. — A/. 1871.

II. bz. üstökös definitív pályaszámítása. U. o. 1874. — Az 1873. VII. sz. Coggia Winecke-féle Üs-

tökös pályaszámítása. U. o. 1881.

Schweidel József, honvédtábornok, szül. Zomborban, 1796-ban, kivégezték schweidci

Aradon, 1849 okt. 6-án. Katonai szolgálatát a 4. huszárezredben kezdette meg,
mint közhuszár, s részt vett a Napóleon elleni hadjáratban. 1848-ban rna
volt s midn ezredét Bécsbl Magyarországba rendelték. Apponyi ezredes helyett

ö vette át az ezred vezényletét s azt haza is vezette. E hazafias tettének jutalmául

alezredessé nevezték ki. Részt vett a pákozdi és schwechati ütközetekben. 1849.

májusban a magyar kormány katonai parancsnokká nevezte ki Debreezenbe,

majd a kormánynak Pestre, Szegedre és Aradra távozása után, mindenütt azon

helyekre, a hol a kormány székelt. A kormány lemondása után követte Görgeyt,

es Világosnál is az oroszok, s ezek útján az osztrákok kezébe került. Élei

hagyásáért könyörg neje, Bilinszky Danicella bárón, csak a bitófától tudta

Magyarország Vármegyéi és Városai: Báes-Bodrog vármegye. II. 30
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Sobök József.

Seress László.

menteni férjét, kii Baynau, kegyelme következtében, golyóra] végeztek ki,
!

\
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r i Karolj kezdeményezésére a vértanú-tábornok emléké-

nek díszes érozBzobrol emeltek, melyei országos ünnepélylye] 1905-ben lep-

leztek le. Fia, Béla, Bzintén a honvédhadseregben szolgált s huszárszázados]

rangol viselt. \ • > 1 1 osztrák tisztként is évi várfogságra ítélték, de utóbb
kegyelmei oyert,

Bzül. Zentán, L860-ban. Középiskolai és egyetemi tanul*

mányail Budapesten végezte, 1883-ban külföldi tanubnányútra indult. Bejárta

biál és Németországot, i
ss -l ban hevesmegyei, L896-ban borontálmegyei

dtanfelügyelö lett. Végül, L895-ben, kir, tanfelügyel Lett Eevesmegyében
isii; 900-ban kormánysegélylyel beutazta a külföldet, különösen Svájozot, Bel-

giumot, Francziaországot. l'orosz, Szász- ós Bajorországot, bogy az iskolai fel

ügyeletet, iskola- és árvaügyel tanulmányozza. Sikeres útjáért, az összegyjtötl
i anyagért, a Ferencz József rend lovagkeresztjét kapta. 1903 óta Csongrád-

vármegye, Szeged ós Hódmezvásárhely kir. tanfelügyelje ós 1905. óta kir.

tanácsos. Xagy elfoglaltsága melletl maradi ideje a szépirodalom számára is.

Munkai : Morituri. Regény. Krasevszky .1. után ford. Budapest, 1880. Két kött. — Tóth
agyai nép. U. o. 1882. — Az ólot i-ikoléja. Szeged, 1888. — Elbeszélések. Nagybecskerek,

1890. Ámor Veru Regén; Budapest, 1893. - Jelentés Bevés varmegye népoktatási ügyének
97. évi állapotáról I bt, 1897. Tanulmány-úton. Budapest, 1903. — A kanári. Vígjáték,

Egy fel sdi városi színházban 1904-ben. — Almanach. U. o. 190a 909,

— Czuoro Dives. öt elbeszélés, Budapest, l'.nn',. Ilii/tartási és gazdasági ismétl leányiskolák

könyve. TJ. o. 1906. — „Délvidéki Tört. nit,k s,.,i r.mi; \, ...
v ,.,

l /a/,a,l. liu.lapi,,; Unix

Cr,,ith ura (2 kötet) Budapest 1909. ..Mai. .a aynt ' Budape i 1910.

Sebk József, városi jegyz Baján, a hol 1848 ápr. 9-én ,,Kiáltvány"-t

adott ki. Elszórtan jelennek meg gazdasági czikkei a különféle szaklapokban,
Hírlapíróként is mködött ós a Bajai Hirnök eziin vegyestartalmú hetilapot

szerkesztette.

Seress László, hírlapíró, szül. lS75-ben, Baján. Gazdasági és jogi tanulmá-

nyainak befejezése után hírlapírói pálvára lépett, a hol a legkiválóbb újságírók

egyikóvó küzdötte fel magát. 1 s<»7 190(l-igaz Újságírók Egyesületének titkára

volt, azóta pedig ugyanennek az egyesületnek választmányi, majd igazgatósági

tagja, késbb ftitkára lett. Igazgatósági tagja azonkívül a Magyarországi

Hírlapírók Nyugdíjintézetének, valamint az Újságírók Takarék és Hitelszövet-

kezetének is. Közgazdasági és politikai czikkei az „Egyetértés"-ben, a „Pesti

Napló"-ban, stb. jelentek meg. Lefordította és elszóval ellátta Lassale kiválóbb

értekezéseit. A tzsdeadóról és az adókról írt pályamvét a Magyar Tudományos
Akadémia megdicsérte. 1896-tól az „Egyetértés" helyettes szerkesztje volt.

Innen a „Független Magyarország"-koz hívták meg ugyanilyen minségben,
majd a „Magyar Szó"-nál dolgozott. 1902 óta a Pesti Napló politikai f-
munkatársa.

Munkái : Er és anyag, vagy a természetes világrend alapvonalai. Irta : Büchner Lajos,

fordította. Budapest, 1895. Darwin, az ember származása. TJ. o. Sajtó alatt van : „A magy., hon'.,

szlavon-dalmát államjogi kapcsolat tört. fejldése és központja" (2. köt.), valamint „A Habs-
burgok magyarországi trónszerzése" ez. mve.

Sevics Milán. Sevics Milán, szül. 1866-ban, Újvidéken. Iskolái bevégeztével gimnáziumi
tanár lett Belgrádban, jelenleg pedig nyugdíjazva a tudománynak él.

Irt irodalomtörténeti értekezéseket és bírálatokat, •— ilyen „Dositheus Obradovic, ein ser-

bischer Aufklarer des XVIII. Jahrhunderts". Irt egy vígjátékot is. melynek czíme „Xa pozornici i u

zsivotu" (,,A színpadon és az életben"). 1893-ban „Uvod u filosofiju" (,,Bevezetés a bölcsészetbe")

czímü tanulmányt és 1901-ben „Okonczentracziji nasztave" (,,Az oktatás összpontosításáról") czím
pedagógiai értekezést adott ki Belgrádban,

sevics Sevics Mitrofán, szül. Újvidéken, 1854-ben. 1880-ban segédtanár volt a
Mitrofán.

z4raj papnevelben. A nagyesz ember gyorsan emelkedett. 1881—91-ig a

könyvtár re, 1885—91-ig pedig a szeminárium igazgatója lett. Innen átment
Karlóczára a theologia rendes tanárának, majd Kopovára került, az ottani

kolostor fnökeként és innen archimandrita-zárdafnöki minségben Kruse-

dolba. 1880-ban diakónus, 1881-ben presbiter, mint ilyen 1890-ben püspöki

syncellus, 1892-ben pátriárkái protosyncellus, 1895-ben arcliimandrita, 1899-ben

pecüg bácsi püspökké szentelték fel. 1901-ben a szerb király a szent Száva-

rend I. osztályú nagykeresztjével s utána nem sokára a Takovói rend I. oszt.

nagykeresztjévl tüntette ki. Kisebb egyházi értekezésein és tanulmányain
kívül, a melyek egyházi folyóiratokban jelentek meg, lefordította oroszból Mogila

Péter „A keleti katholikus egyháznak hitvallása" és Makarija moszkvai metró-
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polita „Dogmatika" czím nagyobbszabású és a gör. kel. egyházra nagy
jelentség munkáit. Legutóbb pedig a különféle magyarországi gör. kel. szerb
egyházmegyék fhatóságaitól kibocsátott sematizmusaiban monográfiákat írt

a magyarországi gör. kel. szerb püspökök történetébl.
Spannagd József, lelkész, született Kovilszentivánon, 1853-ban.
Munkái : Stimmen des Herzens aus der Jugendz.it. Költemények. — Vorwandte Lenau's . .

.

JÓZ8eL

1881. Kiadta atyjának Kurzgefasste Reformationsgeschichte-jét, kiegészítve 2. kiadásban Buda-
pest, 1894-ben.

Spannagel (Schaller Jen) Sámuel, szül. Bulkeszen, 1859-ben. Ma Cser- spannagei

Yenkán mködik, mint nyomdász és szerkeszt. Munkái: Gráf Kari von Oran.
s4nrael-

.(Költemény.) Cservenka 1888. Alig. Weltwahrheit. l\ o. lssit. (.Magvarra for-
dította Seeman Gábor). Nürnbergéi- Trichter. U. o. 1889. Kindesmörderin.
Dráma. U. o. 1890. Philosophische Sclirullen. U. o. 1891. Szerkesztette az Orient
•és Salair czím lapokat.

Speiser Ferencz, szül. Apatinban, 1854-ben. Középiskolai tanulmányainak speiser

befejezése után a Jézus-társaságba lépett. Ma Kalocsán fgimnáziumi tanár.
Ferenoz -

.Munkái : Coleopterák Kalocsa vidékérl. Kalocsa, 1883. — 2. Kalocsa környékének bogár-
faunája. Coleoptera regionis Colocensis. Kalocsa, 1893.

Spelletich Bódog, szül. Szabadkán. 1815-ben. Történelmi családból szár- >peUeüoh

mázott. Szépanyja Martinovich apát édesanyja volt. Az pályafutása méltó
B6dog '

volt eldjeihez. 1848-ban képviselnek választották. Volt kormánybiztos és
mint nemzetr a csatamezn is megállta helyét. Világos után Bem csapatában
menekült Hamburgba. Londonban gyári munkásként kereste kenyerét. 1850-
ben Éjszak-Amerikába vándorolt és Dawenporthban letepedett le családjával.
1866-ban két leányával visszatért Magyarországba. 1890-ben fejezte be életét
Tata-Tóvárosban. Hírlapi czikkeket írt, Kossuthtal srn levelezett. Híres be-
szédei az Országgylési Naplóban vannak megörökítve. Történelmi szereplését
a vármegye történetérl szóló fejezetben méltatjuk.

Spitzer Zoltán, szül. Apatinban, 1880-ban. 1902 óta munkatársa, majd társ-spitzer z itán .

szerkesztje a Bajai Hirlap czím politikai lapnak és e minségében látja el

a lap közigazgatási rovatát. Olykor tárczában is megszólal és felolvasásokat
is tart. Most foglalja kötetbe a darabont-éra alatt a Bajai Hírlapba írt vezér-
czikkeit és néhány novelláját.

Staudacher Mariska, Zomborban él. Számos czikke jelent meg a vidéki és f- st.mdacher

városi lapokban. Munkája : Egy csomó mályva. Zombor, (Elbeszélések, rajzok.)

Steécz György, szül. Csonoplyán, 1853-ban. 1878-ban Temerinben, mint stíécz György,

káplán kezdte meg papi mködését ; de nemsokára Kalocsára nevezték ki a
kisebb papnevel-intézet felügyeljévé és a theologia tanárává. 1887-ben már
rábízták a nagyobb papnevel-intézet lelki vezetését. Ezután zsinati vizsgáló-

szentszéki ülnök, majd a kalocsai papnevel-intézet igazgatója lett. 1893-ban
kalocsai czímzetes kanonok, apatini plébános, 1906-ban kalocsai kanonok és

tiszai fesperes. A Szent István-társulat tudományos és irodalmi osztályának,
valamint az aquinoi Szent Tamás-társaságnak tagja.

Munkái : Helyzetmennyiségtudomány ós a mennyiségtudomány revíziója Aristoteles és
Aquinói sz. Tamás bölcseleti elvei alapján. Budapest, 1894. 2. Analytikus síkszögmértan az irány-
mennyiség elméletében. U. o. 1906.

Stelzer Frigyes, szül. Kiszácson, 1837-ben. A lelkészi pályára lépett. Czikkei steizer Frigyes.

a tanügyi, egyházi és megyebeli lapokban jelentek meg.
Munkái : Geschiehte der Bácska. Neusatz, 1883. — Pánszláv világ az Alföldön. U. o. 1887.

Két füzet. — Követválasztási elkészületek Bácsmegyében. Budapest, 1891. — Bácsmegye szeny-
nyese. Adalék a Bácsmegyei korrupezió megismeréséhez. U. o. 1893. — Álnevei : Alvidéki, Eöri,

S. F. Alsó-Bácskából.

Suták József, szül. Szabadkán, 1865-ben. Mködését, mint kegyes tanító- Suták József,

rendi tanár, Szegeden kezdte, honnan Budapestre került. Itt 1896-ban az egye-
temen a mathematikai szakból az egyetem magántanárává habilitálták ; tanított

az Eötvös-kollégiumban is. Számos értekezést írt.

Munkái : Az isoklin-normálisok görbéinek meghatározása és alkalmazása a másodrend felü

letekre. Bpest, 1891. Algebrai vizsgálatok a függvénytanban. Math. és Phys. Lapok III. k.

157. 1. 1894. N. K. 12. 1. 1895. Math. és Termt. Értesít 1. k. — A másodosztályú felületek

általános elmélete. U. o. 1895. Alaprendszerek egyváltozás algebrai függvényeknél. Math. és Phys.
Lapok. IV. k. 321. 1. 1895. V. K. lS4f.. 173. 1. VII. k. 171. 1. 1898. Az elsrend algebrai dif-

ferencziálegyenletek szinguláris integráljairól. Math. Phys. Lapok. V. K. 243. 1. 1896. — Bolyai
János, Appendix Scientia spacii absolute vera exhibeus. A tér abszolút igaz tudománya. Elszóval,
magyar fordítással és magyarázattal. Bolyai J. életrajzával Schmidt F.-töl. U. o. 1897.— Geometriai
-axiómák. TJ. o. 1898. — A fény elktromágnessógi elmélete. TJ. o. 1895. (A M. T. Akadémia lS95-ben
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\ .nii.T. életei U. o 1906 Ezeken Idvül még sok érte*

okban.

./. /'. r< m :. gépész, öb&
Munkája: Kézikönyv kazánftk, looomobil .1.4,. valamint alai

magé ü nden ki re. 300 kérdés és feleli 1 Obeca
- i átdol kiad 120

8, javított kiadás 445 k. és f. 60 ábrával 1908.)

Szalay Frigyes, belügymin. fogalmazó, szül. Bácsordason, L 872-ben.

A „Bácska" bels dolgozótársa voll és Baloghy Ern dr., orsz, képvisel, akkori

felels szerkeszt melletl 8 éven ál mködött, mini helyettes szerk. is. 1906-ban

a minisztériumba rendelték be. Számos politikai és társadalmi czikk, tárcza,

novella, vers stb. jeleni meg tollából. Több beszédje is megjelent. Foglal*

kozotl szinmüirássaJ is: „A másvilágon" és a „Csak hidegvér" czím ríg-

játékail a zombori színpadon adták. A zombori Schweidel-szobor leleplezési

ünnepélyére „Hazaszeretet" czím alatt drámai képel írt, mely szép sikerre]

kerüli színre.

söntés Szántó Károly, zombori tanító, szül. 1875-ben. A Bácska és a Bácsmegyei
Függetlenség számára tárczaczikkekel írt. Nemei költkbl fordított.

,.zarvilg ,
Szarvas Qábor, kiváló nyelvtudós, a magyar nyelvi isztaságnak híres baj unka.

szül. Ail.in. L832.márczdus22-én,meghaH Budapesten. ls!i.-> október I l'-i'd. isis ha n

nemzetrnek akarl állani, de fiatal kora miatt nem fogadták el. Akkor a benczések

közé ment, de midn 1852-ben letette az érettségit, kilépeti a szerzetbl és öt

éven ál jogol hallgatott. Tanulmányai! kél évi betegség miatt félbe kellett

hagynia. L857-ben tanári állást vállalt a bajai gimnáziumban ; l.s5,s-ban az egri

gimnáziumhoz nevezték ki, 1860-ban ismét Hajára. 1801-ben Pozsonyba, 1869-ben

pedig Pestre. 1877-ben gerinczvel-bajba esett, ennek következtében szeme is

mindinkább gyöngült és L88l-ben nyugalomba vonult. Tagja volt a Magyar
Tudományos Akadémiának (lSTl-töl levelez. Iss4-tl rendes) s a helsingforsi

finn-ugor társaságnak (1889-tl). 1890-ben királyi tanácsosi czímmel tüntették

ki. A magyar tudományra s mveltségre vak') hatását legfényesebben bizonyítja

az, hogy mindjárt halála után mozgalom indult meg emléke megörökítésére,
- ennek eredménye az akadémia eltti téren álló szép mellszobor, melyet Jan-

kovich Gyula mintázott. Ugyané mellszobor másolatai állították fel szülvárosá-

ban, Adán. Szarvas 1867-ben keltett föltnést els nagyobb értekezésével,

melynek ez volt a czíme : Magyartalanságok. Ugyanakkor akadémiai pálya-

kérdésül tzték ki a magyar igeidk helyes használatát és 1869-ben az mun-
kája lett a nyertes. Ekkortájban sokat beszéltek arról, hogy a magyar nyelv

mvelésére s a nyelvészeti kutatások népszersítésére folyóiratot kellene indítani.

A Magvar Nyelvr megindult s csakhamar rendkívüli hatást tett. Az iro-

dalom s a közönség körében rendkívüli érdekldést keltett, de egyszersmind

kemény támadásokat idézett föl maga ellen a nyelvújítás egyes híveitl, fleg
magában az Akadémiában. E támadások visszaverésében fejtette ki Szarvas

legnagyobb erejét. A nyelvrködés mellett a tudománynak még két ágában
jeleskedett Szarvas termékeny munkássága. Az egyik nyelvnk története, melyet
a Magyar nyelvtörténeti szótárban vitt hatalmas lépéssel elbbre. Másik

a szófejtés, melynek fényes példáit közölték kötetrl kötetre a Nyelvr lapjai.

Skeresen küzdött a nemzeti hiúságnak ama balvéleménye ellen, mintha szé-

giyenünkre válna az idegen nyelvekbl való jövevényszók kimutatása. Ellen-

kezleg, ebben van. mint az angolnak, a mi nyelvünk gazdagságának is egyik

legdúsabb fonása. Szarvas legtöbb munkája a Magyar Nyelvr 24 kötetében

jelent meg. Értekezései közül kiemelendk : A magyar nyelvbeli idegen szók,

2. kötet : Az ikes ragozás kérdései 3. kötet : A nyelvújítás apológiája, 4. kötet
;

A nyelvfilozófia, 5. kötet : Tisztázzuk a nézeteket (a jövevényszókról), 6. kötet

;

A magyar nyelv szótára (Czuczor és Fogarasi szótárának elitél bírálata). 7. kö-

tet : Ballagi Mór és a magyar nyelv, 10. kötet ; A nyelvigazítók. 12. kötet ;

A nyelvgazdagodás, 18. kötet ; A c és ez mérkzése. V. ö. Nyelvrkalauz a Ma-
gvar Nyelvr 25. évfolyamához (Budapest, 1897.) Továbbá: Nyelvremlék,
Szarvasnak királyi tanácsossá történt kinevezése emlékére szerkesztették ba-

rátai és tiszteli (Budapest, 1890.)
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Szászy István dr., községi orvoa öbecsén . 3zül. 1802-ben. Oklevelét 1886 ban iBtván.

kapta. Elbb az élettani tanszék, majd az 1886—87-iki tanévben Kovács József
tanár mellett gyakornokoskodott. Prózái és költeményei elszórtan a helyilapok-
ban. a Szegedi Xaplólmn. az < hszág-Világban és Vasárnapi Újságban jelentek m

Munkái: „Tiszavirágok" költemények.
| 1897.) - Pestmegyei anekdoták (1908.) — El

nútairo. 1907-ben „Óbecsei nóták" czím alatt 2."> dala jelent meg, melyeknek d

tette. - \ gyé krabban találkozunk czikkeivel. A közeljövben hagyja el a
nyomdát Bácsmegyei Anekdoták czim füzete.— Tóth Béla Adomakincsének sok része az ö tollából

kelült ki.

Szekula Mór, szül. Moholon. 1839-ben. A mérnöki pálvára lépett, de egy év Szekuia .Mor.

után a szépmvészeti akadémia hallgatója lett. 1860-ban riporter a „Wanderer"-
nél majd mvészeti, színházi, irodalmi kritikus lett. Dolgozott ezenkívül a

Debatte, Presse és több szépirodalmi lapba. 1867-ben a „Kleine Wiener Presse"
czímü lapot szeresztette, de a lap félév múlva megsznt. Ekkor az els Erdélyi
vasútnál számvizsgálói állást vállalt. Itt maradt három esztendeig és innen
az „Ungarischer Lloyd"-hoz ment tárczarovat-vezetnek és mvészeti kritikus-

nak, majd több bécsi lapnak lett magyar levelezje. 1877-ben az Arader Zeitung-

hoz hívták meg szerkesztnek, de késbb a Neue Arader Zeitung szerkes

lett. Munkája : Der „Mamzer" (Bastard.) Erzahlung, Budapest. 1 s7<>.

Szemz János, szül. 1863-ban, Baján. 1888-ban szentelték fel. Ma adminisz- szemz János,

trátor Rémen, Bácsmegyében.
Munkái : Az igazság világossága. Hitvédelmi népirat. Zombor, 1898. Der Weg des Herrn,

eine wiehtige Sittenlehre fiir's christliche Volk. Apatin. 1900.

Szeremlyéni Mihály, pap, a Baja melletti hajdani Szeremlye községbl "zjí^
1

1y
ém

való. 1544-ben írt éneket „Egyiptombéli kijövésérl Izraelnek" czímen, Kanizsa
várában. Nyelvezete könnyed és verselése ügyes tollra vall. E versében Mózes
életét írja le. születésétl egész haláláig.

Szilágyi Lajos dr.. szül. 1878-ban, Zomborban. Miután a Zombori Hírlap szilagyi Lajos,

belmunkatársa lett, nemsokára Szabadkára került a Bácskai Hírlap fmunkatár-
saként. Itt ers küzdelmet fejtett ki, különösen a pánszláv irányzat ellen. Innen
Szegedre került, hol a Közvélemény czímü napilapnak egy ideig felels szer-

kesztje, majd a Szegedi Naplónak dolgozótársa lett. Innen visszatért Zom-
borba. hol a Bácsmegyei Független Hírlapot alapította, majd a Zombor és

Vidéke szerkesztését vette át. Idközben megszerezte a kolozsvári Ferencz

József tud.-egyetemen a jogi és államtudományi doktorátust.
Munkái : ,,A kis Margó és egyéb elbeszélések." Novella-kötet. — ..Harakiri." Regény. —

Több vidéki színházban eladták ..Milán a szerb legény" ez. 3 felvonásos népszínmvét. Jelenleg

több szépirodalmi és politikai lap munkatársa.

Szobonya Bertalan, szül. 1853-ban. Bvebb életrajzi adatait szülvár-
l™.'^^

8

megyéje monográfiájában közöljük. 1884-ik év végén gróf Széchenyi Pál minisz-

ter megbízta az adai földmíves-iskola létesítésével s ugyanoda igazgató-tanárnak

kinevezte. 17 évi mködése alatt ez iskolát elsrangú szakiskolává fejlesztette.

Jelenleg Szabadkán lakik s a város és a vármegye gazdasági életében tevékeny

szerepkört tölt be. st gazdasági tevékenysége kiterjed a szomszédos Csongrád

vármegyére is. A borellenrz bizottság alelnöke és Királyhalmán nagyszabású

és mintaszer szllgazdasággal foglalkozik. A zentai és topolyai gazdaköröknek

tiszt, tagja. A gazdasági irodalom terén nagy tevékenységet fejt ki. s írta

e munka számára a ,.Mezgazdaság és állattenyésztés" czímü fejezetet is.

Szohner Antal, miniszteri tanácsos, szül. Baján, 1847-ben. Középiskolai Szonner Antal,

tanulmányait Baján, jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte.

A hetvenes évek elején a m. kir. honvédelmi minisztérium kötelékébe lépett.

a hol 1905-ben miniszteri tanácsosnak nevezték ki. Fiatal korában több elkel
szépirodalmi és pohtikai napilapnak volt belmunkatársa és többnyire tárcza-

trással foglalkozott. Szép sikert aratott a színmírás terén is. „A vén bnös"
czímü népszínmüvét a kolozsvári nemzeti színházban adták el. „A huszárosán"'

czímü vígjátéka elször a nagyváradi Szigligeti-színházban, ..Az anyós"" czim
négyfelvonásos vígjátékát pedig. — a melyrl a fvárosi sajtó is kedvez bí-

rálatot mondott, — nemcsak a fvárosban, hanem igen sok vidéki színpadon

adták el nagv sikerrel. A két utóbbi színdarab nyomtatásban is megjelent.

Sztratimirovits György, tábornok, szül. Újvidéken. 1 822-ben. Bécsben a kato- * z%^nU

nai mérnöki akadémián végzett s huszárba dnatry U-t t. Egy ideig Olaszországban

szolgált, majd kilépett a szolgálatból és kölpényi uradalmában gazdálkodott.

1850-ben alezredesként lépett a cs. kir. hadseregbe és 1859-ben tábornok lett.
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1863-ban kilép i az osztrák szolgalatból. 1866 1871 ben Nagybeoskerek
ji volt, Tagja voll a szerb egyházi kongresszusoknak L861« L86S

.V 1869 ben 1876 ben mini a szerb hadsereg alparancsnoka barczoll a törökök
ellen. Szerbiábi érv< Bécsben telepedet! le, hol meg is ball 1908 ban

el politikai sikkel in. Iriváll a prágai >,Die Politik" czim lapban, önálló im-

.Reformen m dei Türkéi".

sruiiv j, voll óbecsei plébánoB, egyházi költ. A bajai gimnáziumban
i

skolai tanuLmányail és már tanuló-korában tün1 fel költi munká-
lataival. Meghall Obecsén, L 890-ben, hol hívei síremlékei is állítottak neki.

Költeményei és mfordításai a gyri Egyetemes Könyvtárban összegyjtvi
jelentek meg.

Tinity p Tatity Péter ár., budapesti járásbiró, bzüI. lS70-ben. Zomborban. Kez-
detben sportirodalommál foglalkozotl a megalapít otta a. Sport világ ez. lapot.

Számos jogi munkál is írt.

Tek* Teles Ede, szobrász, bzüI. 1872-ben, Baján. Gyermekóveil Szabadkán töl-

tötte és otl végezte a gimnázium négy alsó osztályát. Löéves korában Budapestre
került, a fvárosi iparrajziskola mintázási tanfolyamára, hol Vasaili Ferencz volt

a tanárja. Idközben egy dekoratív-szobrász mtermében is dolgozgatott;

L888-ban a bécsi képzmvészeti akadémia tanítványa Kit, lml nég\ éven ál

Bellmer volt a mestere. Akadémiai tanulmány, i \égén egy kompozicziójáért

a Füger-féle aranyérmei kapta. Ezután az akadémia mesteriskolájába lépett, hol

bárom évig voll Zumbusch taníl ványa. A mesteriskolán az els évben kapta meg
a ..nu'stei iskola-dijat". Elször Bécsben állított ki a Künstlerhaus rendis kiállí-

tásán. ÍM éves korában és pedig arczkép-szobrokat. Budapesten a „Két Bor-
nemisza" czímn szoborcsoportján al szerep 11 elször, melyi t a király vásárolt meg.
Budapesten L895-ben telepedett meg. Fbb munkái : A két Bornemisza, Goliáth,

a kecskeméti Kossuth-szobor, a budapesti Vörösmart \ s/.obor i melyet K.illós

Edével társulva készített), a nagykanizsai Deák-emléktábla, a Szilágyi-emlék

Szilágyi t> lepi .-községben (Bácsmegye), a bácstopolyai Hadzsy-emlék, Szent

László és III Károly szobra a millenáris emlékmvön, a Barabás-síremlék a kere-

pesi temetben. Azonkívül számos mellszobrot, emlékérmet és plakettet készített.

,li Iriil.L: Munkácsy .Mihály síremlékén dolgozik.

Than k Tlutn Károly, szül. óbecsén, 1834-ben. A szabadságharezban mint gyer-
mekifjú vett részt. Az erdélyi hadseregben mint tüzér harczolt. A kémia iránt

nagy hajlandóságot érezve, a harcz lezajlása után tanulni kezdett. 1855-ben
érettségi vizsgát tett Szegeden. Ezután a bécsi egyetemre iratkozott, honnan
1200 forintos ösztöndíjjal Heidelbergába ment és Bunsen mellett egy évig tanult.

Késbb Parisba is eljutott, a hol több tudós tanár társaságában megfordult.
1859-ben Bécsben már segédtanár volt, 1860-ban a pesti egyetemen látjuk a
kémia helyettes, majd 1862-ben pedig rendes tanáraként. Már 1858-ban kiadta
Bé -ben a runiuc inról írt dolgozatát. Ezenkívül több tudományos értekezésben
számolt be kutatásainak eredményeirl. 1897-ben jelent meg „Kísérleti Chemia"
czím munkájának els kötete. 1884-ben a kultuszminiszter megbízásából a
kémia eladására nézve a középiskolák részére utasítást dolgozott ki. A ..Magyar
Gyógyszertár" kiadása és az egyetemi vegytani intézet létrejötte az érdeme.
A vegytani intézet megalkotása köriili munkájáért az 1 s7 1-íki londoni világki-

állításon díszokmányt. lS73-iki bécsi világkiállításon haladási czímet és az
1885-iki budapesti országos kiállításon nagy érmet nyert. 1860-tól tagja, 1862—72-ig

alelnöke, 1872— 1880-ig pedig elnöke volt a Természettudományi Társu-
latnak. Az Akadémiának 1860-ban levelez-, 1870-ben rendes-, 1876-ban igaz-
gatósági tagja lett, 1887-ben pedig a III. osztály elnökévé választották. A tu-

dományegyetemen a bölcsészeti kar dékánja. 1875-ben pedig egyetemi rektor
volt. 1872-ben királyi tanácsosi czímet, 1873-ban III. oszt. vaskorona-rendet
nyert, 1880-ben pedig ö felsége a ,.pro litteris et artibus" érdemmel tüntette ki.

Tanárságának 2-ik évfordulóján lOOOforintos pályadíj-alapítványt tett. 1892-ben
frendiházi tag lett. Ö indította meg a Magyar Chemiai folyóiratot. 40 éves tanári
jubileumakor. 1902-ben, a Ferencz József-rend nagykeresztjével tüntette ki a
király. 1903-ban az akadémiai nagy jutalomban részesült. Szakmunkáinak
száma rendkívül nagy. Meghalt 1909-ben.

Thim józseí.
Thim József, orvos. Rendkiv. egézségügyi tanácsos. Szül. Zomborban,

1864-ben. Oklevelet 1889-ben nyert. 1893-ban zombori járásorvossá nevezték
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ki. 1896-ban Sándor szerb király a Szent Száva-renddel tüntette ki. Jelenleg

Apátiában orvos.

Önnlló müvei : Az egészségügyi közigazgatás nagy kézikönyve. (Bpest, 1897.) — Hazánk
egészségügyi viszonyai és n reform. 1805. — Az egészségügyi közigazgatás reformjáról. 1894. —
A maláriáról. — A himlojtási eljárás, különös tekintettel a gya korlati végrehajtásra 1896. — Dél-
magyarország önvédelmi harcza. I. k. 1887. — A szerbek története a legrégibb kortól 1848-ig. (3 köt.

Nagy-Becskerek, 1892.) — Az 1848—49-iki szerb felkelés (BpeSt, L894.) Ezenkívül több értekezése
és felolvasása jelent meg tudományos folyóiratokban. Az 1895-iki nomzetközi kongresszuson tartott

felolvasásai : Über Serbiens Sanitatswesen und Gesetz ; A Duna—Tisza-köz maláriajárványáról.
A Pallas Lexikonba történeti czikkeket írt.

Tenus Tivadar, szül. 1862-ben. Mint újságíró a Pesti Hirlapnál kezdte Tenus Tivadar,

pályáját, honnan a „Budapest"-hez került s itt, rövid megszakítással, tizenkét

évig volt. Önálló kötetben megjelent tle „Poros akták közt" novella-gyjtemény
és „Megosztott szerelem" czím regény. Irt ezenkívül szépirodalmi lapokban tár-

czákat s fordított és írt napiérdek regényt. Kilencz évvel ezeltt került a Bács-
kába s azóta „Temes "név alatt ír.

Tóth Kálmán, költ, szül. Baján, 1831 márcz. 30-án. Meghalt Budapesten, Tóth Kálmán.

1881 febr. 3-án. Atyja 1845-ben benczésnek adta be Pannonhalmára, de bete-

geskedése miatt az év végén kilépett és Pécsett folytatta tanulmányait. Itt

olvasta elször Petfi verseit, melyek költi hajlamának megfelelbb irányt

adtak. Ekkoriban volt elször szerelmes egy bajai szép zsidóleányba (Spitzer

Nina) a fiatal szív egész rajongásával s ez az érzés, melynek emlékeihez élte

végén is visszatér, tette igazán költvé. Álnév alatt 1848-ban az Életképekbe
is küldözgetett verseibl s két verse ugyanaz évben külön íven is megjelent

Pécsett. A szabadságharcz elején Pestre sietett, hogy a Ludoviceumban képezze

magát. 1849 elején a bácskai hadosztályba lépett át és Perczel Mór seregében,

leginkább irodai foglalkozással szolgált ; de részt vett a csurogi és sinki ütköze-

tekben is. A világosi fegyverletétel után otthon rejtzködött s 1851-ben Pestre

menvén, Nagy Ignácz Hölgyfutárjánál nyert alkalmazást. Ettl fogva nagy
tevékenységet fejtett ki az irodalomban. Dalos természete ritka termékeny-

séggel szólalt meg ; dalai a lapokban, majd önálló kötetekben srn követték

egymást s Tóth Kálmán csakhamar egyik legnépszerbb lírikusa lett az ország-

nak. Eleintén a dalai élénken mutatták Petfi hatását, késbb azonban egyre
sajátosabb és igazabb hangot nyertek. Els kötete egy népies hsköltemény
volt : Kinizsi Pál. Ersen emlékeztet Arany Toldijára ; irodalmi körökben nem
tett hatást, ponyván ma is fennmaradt. Lírai gyjteményei : 1. Szerelmi vad-

rózsák. 2. Tóth Kálmán költeményei. 3. Száz új költemény. 4. Összes költeményei.

Különösen a nknek lett kedves költje ; számos dalát a nép is eltanulta (Fütyül

a szél, Sírjon-ríjjon a heged, Naptól virít stb.), más érzelmes dalait a mvelt
ni közönség szerette meg és nem tudta elfelejteni máig sem. Hazafias líráj a

az 50-es szomorú években férfiakat és nket egyaránt lelkesített ; híres hazafias

költeményei voltak : Losonczi özvegye, Szilágyi Erzsébet. Gara Mária, Isi volt

nagyobb? Elre stb., melyeket országszerte szavaltak. Els szerelmi regénye

a valláskülönbség és a leány férjhezmenetele miatt megszakadván, pesti tartóz-

kodása alatt egy új viszony foglalta el szívét. Ismeretségbe jutott az elkel,
gazdag és büszke Majthényi Flórával, a ki szintén ü't költeményeket ; nagy
hatással voltak egymásra, de inkább szellemük vonzódott egymáshoz, mint
szívük. Miután a Majthényi család vagyoni helyzetének megrendülése megtörte

a fényesebb vre számító anya ellenállását, 1856-ban egybekeltek. Ez a szerelmi

történet, mely késbb válással végzdött (1868), sugallta a költ szerelmi dalai-

nak második cyklusát. Hangja egyre változatosabb lett ; a fiúi, testvéri, atyai

szeretet is szinte hangokban szólalt meg lantján. Nemsokára a színköltészet

terére is átlépett és nevezetes sikereket aratott. 1857-ben Az utolsó Zách ez.

tragédiáját biztatólag fogadták a Nemzeti Színházban, hol akkor Szigligeti,

Dobsa, Kövér voltak divatban. Ezután Egy királyné ez. darabjával megnyerte
az Akadémia 100 aranyas Teleki-díját. A harmadik magyar kiráy ez. drámája

1860-ban került színre. Késbbi színmveiben általában bizonyos korszerségre

törekszik. Ezek : Dobó Katicza, a magyar n honleányi hivatásának dicsítésére ;

A király házasodik, történeti vígjáték, 1863; jóval késbbrl: A nk az alkotmány-

ban (1871. vígjáték). Legutolsó két darabja : Az ördög párnája és Kis hóbor-

tos ez. nem aratott sikert. Tehetsége a 60-as években állott deleljén. Eleinte

kizárólag szerelmi lírája, már hazafias lfra is volt. Mint politikai szatirikus
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i- ii.il'\ népszerségre bet! szert, Az Akadémia és Kisfaludy-
l 186] ben tagjául választotta Az utóbbi belyen ...Mit végzett az [sten

költeményével köszöntött be de éppen akkor sajtóvét
rl el lévén rói l'.iliu Móricz helytartó nem ersítette meg a válasz

1863 ban aztán választás nélkül egyhangúlag megválasztottnak jelentette

ki ;i társaság A közszellem ébredése indította arra, hogy megalapítsa a Bolond
Mi-ka cz, élczlapol (1860), mely 71 ilöfizetjével roppant népszerségre emel
kedetl s a maga idején valóságos hatalom volt. Jeligéje a Zrínyibl veti mondás
voll : .

NA bántsd a magyar! I" Falakja Kipfelhauser voll s Kipfelhauser versei

melyekei 1861-ben külön füzetben adoti ki, 10.000 példányban keltek el. Ez
politikai élczlapunk a kiegyezésig virágzott, azután hanyatlani kezd; régi

témája elfogyván, a magyart a szerkeszt maga sem akarja bántani. Még egy
nagy lapalapítás fzdik nevéhez: a Fvárosi Lapok. Ezt soká maga szer-

kesztette, késbb Vadnay Kan. ívnak adta át. E vállalatai anyagilag is jól jve
delmeztek, körülbelül 20.000 Itt évi jövedelme voll : de bkezsége és jó szíve

megakadályozták a vagyongyjtésben. Az alkotmányos idkben politikai pályán
is szerepelt. 1866 ben Baja megválasztotta képvisel jenek s ls7s-ig az i.s maradt,
elbb a Deák-pártban, késbb a szabadelvben. Midn I STS ban a párttól meg
vált, Baján is elpártoltak tle. Ez hántotta érzékenységét. Költeményeinek
újabb gyjteményei voltak még: Bolond Miska költeményei. — Huszonöt óv
után. — Irka-firkák. — Tóth K összegyjtött költeményei. isTs. - Halála
után jelentek meg összes költeményei (1888. 2 két.) 1870-ben adta ki a honvéd-
menház emlékkönyvét, mely 1000 frtol jövedelmezett az intézetnek. Költi
pályája 25 éves fordulóján a magyar hölgyek díszes ezüst -koszorúval tisztelték

meg. Ezután már kévései írt. A végs években ereje hanyatlott, tépeldött,
érzékenységi túlságig fokozódott. lsT'.i okt. 13-án, éppen nevenapján, agy-
szélhdés érte, mely jobb felél megbénította s bár jobban lett, szélhdési rohamai
ismétldtek. Kórágyán ápolta egykori neje. Díajthényi Flóra is. A Kisfaludy-

Társaságban Vadnay tartott fölötte emlékheszédet. Szülvárosa 1894-ben szobrot
emelt emlékének. Az irodalomtörténetben, néhány színdarabján és politikai

költészetén kívül, fleg szerelmi dalai és hazafias költeményei biztosítanak neki

belyet. Az 50-es és 60-as években legtermékenyebb és legnépszerbb lírikusunk,

a ki nem rendelkezik ugyan az érzelmek nagy skálájával s kivált a forró szenve-
dély hangja hiányzik költészetébl, de a szerelmi panasz, lemondás, epedés,
liánat kóréhen nagy változatosságot fejt ki és érzéseinek keresetlensége. köz-

vetet lensége, kedélyének melegsége, nemes idealizmusa és formáinak könnysége
a Petoti utáni lírikusok legnépszerbbjévé tették.

Trencsény Károly. Szül. 1867-ben. Bvebb életrajzi adatait szülvármegyéje
monográfiájában fogjuk közölni. 1892 óta a zombori felskereskedelmi iskola

tanára. Versei megjelentek a fvárosi és vidéki lapokban, önálló kötetben is

kiadta verseit : Az én világom czímen (Zombor. 1893.). Néhány dalát meg is zené-

sítették. Irt esztétikai, történelmi, nyelvészeti s iskolaügyi czikkeket. 1901 óta
titkára a Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulatnak, melynek Évkönyv
ezün évnegyedes folyóiratát szerkeszti. Ö írta e monográfia számára a Zombor
városára vonatkozó fejezetet.

Türr Antal, pénzügyi számtanácsos. Szül. Baján, 1854-ben. 1878-ban, a

boszniai okkupáczió alkalmával, hét csatában vett részt. Boszniából hazatérve,

1879-bena titeli áll.polg. iskola tanára lett. Itt öt évigmködött, mikor a pénzügyi
pályára lépett. Az irodalommal 1879 óta foglalkozik és több száz különféle tárcza-

czikke jelent meg.
Öt önálló munkája jelent meg: „Humoros bakalevelek" (1886); „Képek a boszniai okku-

páczióbóT' (1804).— ..Apró trténetek az életbl ellesve" (1898). — „Borúra-Derü" (1904), czím
tárczakötetek és „Rövid vezérfonál" a számvitelrl czím szakmunka (1904). — Sajtó alatt van ez

id szerint az ..Újabb képek az okkupáczióból" czím tárczakötete (1909). Irt több paedagógiai

értekezést i.s Titelen, de azok kéziratban maradtak.

Türr István, olasz kir. altábornagy, szül. Baján. 1824-ben. Iskoláit szül-
városában, Tóth Kálmánnal együtt járta. Fiatalon katona lett s az osztrák had-

seregben Ferencz Károly fherczeg ezredében szolgált hadnagyként s mint ilyen

1848-ban, az olasz forradalom kitörésekor, Radetzk\ seregével Olaszországba

kényszerült menni. 1849-ben sikerült piemonti területre szöknie, a hol egy

magyar légió parancsnokságát vette át. A novarrai vereség véget vetett a kis

csapat reméivyeinek és Türr Badenbe sietett, hol a forradalmi hadseregben ez-
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redea lett. De a forradalmat levertek és Tit Svájczba menekült. Ott értesüli

a világosi fegyverletételrl s ekkor hosszabb tartózkodásra Londonba indult

A krimi háború kitörésekor elnkein állási vállalt az angol-török hadseregben
1855 végén az angol kormány n lehúzásából a dunai tartományokba utazott,

hol eg3T volt tiszttársa feljelentésére Bukarestben elfogták, Bécsbe vitték, had-

bíróság elé állították, mely halálra ítélte. Csak Viktória királyn közbenjárására
bocsátották szabadon. 1856-ban Törökországba ment, részt vett a cserkesz
háborúban az oroszok ellen. 1859-ben Olaszországba ment, hol Garibaldi mellett

küzdött Ausztria ellen. A villafrancai béke után Garibaldi hadsegéde lett s egyike
volt ama halhatatlan ezernek, mely május 6-án hajúra szállt és .Marsalánál kötött

ki. Palermo bevétele után, melyben nagy érdeme volt, Oaribaldi a nemzetrség
ffelügyeljévé és tábornokká nevezte ki. Sebe miatt egy ideig a hadsereg szer-

vezésén fáradozott, majd a messinai ütközet kivívásában dics része volt. Xá-
poly bevétele után Garibaldi kinevezte a város polg. és kat. kormányzójává,
mely állásában kitnnek bizonyult s nagyban hozzájárult Nápolynak Olasz-

országgal való egyesítéséhez. A hadjárat után az olasz kormány megersíté l
altábornagyi rangjában. Viktor Emánuel szárnysegédévé nevezte ki és sok kényes

ügy elintézését bízta rá. 1861-ben Mantovában nül vette III. Napóleon császár

unokahugát, Wyse-Bonaparte-Adélt. Ugyanazon évben levelet intézett Klapka
tábornokhoz, melyben óvatosságra inté honfitársait, nehogy részt vegyenek
egy elhamarkodott mozgalomban, értve ezalatt a magyar emigráczió akkori

terveit. 1866-ban, aköniggrátzi csata után, Belgrádban szervezett egy csapatot.

melylyel mint Klapka éjszakon, úgy délen szándékozott Magyarországba törni.

A porosz-osztrák háború után visszatért Olaszországba. Az általános amnesztia
után Magyarországba jött s élénk részt vett a közügyekben. A Ferencz-csatornát

,

az 18"n. XXXIV. t.-cz. által beczikkelyezett engedélyokmány alapján, vette

át üzlet és használat végett. Közmveldésünk ügyét is óhajtván szolgálni,

megalapította a Központi Népnevelési Kört, mely azonban a 70-es években meg-
sznt. 1881 május 18-án 99 évre engedélyt nyert a görög kormánytól a korinthusi

földszoroson keresztül ásandó tengeri csatorna létesítésére és üzemben tartására.

Midn 1888-ban a vállalatot vezet társulat megbukott, sikeres tevékenységet

fejtett ki, hogy a kormányokat és a közönséget újabb tkék befektetésére bírja.

Politikai missziókat is teljesített. Fáradozott a franczia-olasz. osztrák-magyar
szövetség létrehozásán, bár nem hivatalosan. Sokat fáradozott az örök béke

eszméjeért s a III. nemzetközi békekongresszuson (Bpest, 1896 szept. 17, 22)

elnökölt. Bendesen Parisban lakott. Több röpirata jelent meg : Arrestation,

procés et condamnation du général T. racontés par lui-méme. (1863). La Masion
d'Autriche et la Hongrie. (1865.) Solution pacifique de la question d'Orient.

(1882.). La question egvptienne devant le congrés de l'Institut international

(1882.). — Meghalt 1908-ban.

Türr Lajos dr.. bajai születés, ez idszerint kecskeméti tanár, számos tüitl;ijo3.

közérdek czikket irt a zombori lapokba. Egy ideig a Kecskeméti Lapok
szerkesztje is volt.

Tyirity Izidor, szül. O-Sziváczon, ls-tt-ben. L871-ben az akkori pátriárka- Tyirity Izidor.

helyettes : Sztojkovics Arzén titkárrá nevezte ki. Ez állásban Angyelics és

Brankovics pátriárkák alatt is megmaradt haláláig, 1893-ig.

Szerelmi és hazafias költeményeket és elbeszéléseket írt a népéletböl. Magyarból Gyulai Pál

„Éji látogatás" czím balladáját, németbl Schiller ,.Der Ring des Polykrates" és ..Das Geheim-

nis" czím költeményeit fordította le szerb nyelvre.

Uhlyarik Albin, szül. Topolyán, 1858-ban. Bosznia megszállásában had- uhiyarikAibin.

apródként vett részt. A váczi, nagyenyedi, szegedi, soprom és szamosujvári letar-

tóztatási országos intézeteknél a börtönügyi tisztviseli állások különféle foko-

zataiban szolgált. A börtönügyi irodalom terén is mködik és a pétervári. vala-

mint az 1900. brüsszeli nemzetközi börtönügyi kongresszuson részt vett mun-
kálatával.

Vali Béla, szül. Szabadkán, 1858-ban. Meghalt Budapesten, 1896-ban. Böl- váü Béla.

csészeti tanulmányai végeztével, doktori czimet nyervén, a közoktatásügyi

minisztériumba lépett fogalmazóként. 1877 óta nagyban foglalkozott színészet]

tanulmányokkal. A Magyar Színészet története ez. müvével száz aranyas pálya-

díjat nyert 18S6-ban. Késbb Bayer Józseffel együtt írta meg sokkal nagyobb

terjedelemben a magvar nemzeti színészet-történetét. Azóta igen sok hasonló



[rodalom, tudoménj és 1 1 1 » i v

.

irányú munkája jeleni meg, többek közi :
A/, .-nádi Bzinészel története, ö hozta

haza Vas Gereben mveii Bécsbl és adta ki életrajzzal együtt, L892-ben ;i kor*

mán} képviseljeként Bzervezte éa vezette a bécsi Bzinészeti kiállításon a ma-
gyal osztályt. A Pallas Lexikon számára színészek életrajzail is írta.

Oyvla dr., kalocsai éresk, szül, 1846 aug, 13-án, Zomborban,
A középtanodai érettségi vizsgál a kalocsai gimnáziumban állotta k i 1866-ban,

kitn eredménnyel, Theologiai tanulmányail a budapesti egyetemen 1S66—
70-ben eh L870 július 26-án pappá szentelték és Csonoplyára küldték

káplánnak, a hol 1873-ig mködött, amelj évben magasabb theologiai kiképzés
céljából a bécsi Augustineumba került. 1875-ben a béosi egyetemen a the-

ktorává avatták, Haynald Lajos érsek még ez évben kinevezte az érseki

hivatalhoz iktatónak és le\ éltárosnak. Kit iin képzel tségóvel csakhamar kürj érte

érsek bizalmát, a Ki tehetségéi és buzgóságát különféle hivatalokban fel-

használta. L876-ban szentszéki aljegyz, 1^77 ben az izgalmas nvérek gyóntatója,

1878-ban a fszékesegyházi könyvtár könyvtári sa. 1880 ban az ez évben felállí-

tott kalocsai gyermekszeminárium sub régense és a kalocsai theologiai Lyceumban
az egyháztörténelem és egyházjog helyettes tanára, 1881-ben pedig rendes tanára

lett. Ez évben az érsek t munkásságának elismeréséül tiszteletbeli pápai kama-
rássá neveztette ki. |ss.'!-li;ui s/.ents/.éki iilnükké, IsM ben a középiskolákban

alkalmazandó hittanárok vizsgáló-bízott sálának tagjává, Issti-han a ple-

báni si vizsga vizsgáló-bizottságának tagjává, 1887-l>en a kalocsai káptalan
tb. kanonkjává és a uagyszcminariuin reetmává. 1KSS ban pedig a kalocsai káp-

talan tényleges kanonokjává nevezték ki. .Mint ilyent lxiii'-bcn Császka György
érsek oldalkanonokjává tette. lN!t.'i-ban a tiszai fesperesi. l<S!»5-ben a
bácsi fesperesi, 1897-ben a fszékesegyházi fesperesi stallumokra léptottók

el. 1898-ban XIII. Leo pápa házi praelatusává tette és ugyanazon évben a
király a budapesti központi papnevel-intézet igazgatójává nevezte ki. 1901.

nov. 1-én székesfehérvári püspökké nevezték ki. 1902 jan. 19-én pedig fel-

szentelték s ugyanez év márczius 9-én foglalta cl székesfehérvári püspöki székét.

Innen 1905 okt. 19-én a kalocsai érseki székre került, melyet 1906 január
1 1-én foglalt el. Ugyanabban az évben a király kinevezte bels titkos

tanácsosává, Zombor sz. kir. városa pedig tiszteletbeli polgárává válasz-

totta meg.
Irodalmi mködésénél különösen a kalocsai egyházmegye története terén

végzett kutatásaival tett kitn szolgálatot. Erre vonatkozó kritikai dolgozatait

a kalocsai egyházmegyei schematismusokban tette közzé, a melyek a következk

:

Astricus sedi suae Colocensi servatus. (Schem. Col. 1879. VII—XXXIX.) — Abbatiae et

Praepositurae Arclii-Dioec. Col. et Bacsiensis. (Sch. Col. 1880. 7—26.) — Kegesta Capituli Bacsi-

ensis ab anno 1158 usque 1527. (Sch. Col. 1883. VII.—XL.) — Disquisito historiea de unione eccle-

ii Colocensis et Bachiensis (Sch. Col. 1885. VII.—XXXVII. — amelyben a bácsi érseki szék-

hely kérdését tisztázta és eldöntötte.) —- Observationes eriticae in seriem Arcliiepiscoporum Colo-

eensiurn et Bachiensium (Sch. Col. 1886. VII—XXIX.) — De translatione Andreáé de Benciis de
Gualdo Archiepiscopi Colocensis ad Sédem Sedunensem. — Genealógia Ludovici Comitis ab Helf-

fenstein Archiepiscopi Colocensis. (Sch. Col. 1887. VII.—XVII. és XVIII.—XXI.) — Notitiae

Genealogicae de origine quorundam Archiepiscoporum Colocensium et Bacsiensium (Sch. Col.

1888. VII.—XXIV.) — Novae disquisitiones genealogicae de originibus quorundam Archiepis-

coporum Colocensium et Bachiensium (Sch. Col. 1889. VII.—XXVIII.) — Inquiritur, utrum
et Cosmas diversi fuerint Arcliiepiscopi. (Sch. Col. 1890. VII—XI. — Andreas de Benciis

de Gualdo Archiepiscopus Colocensis civibus Perusianis adseriptus. (Sch. Col. 1891. VII.—XII. —
b irodain, i müvei: A katholikus iskolaügy Magyarországon. I. köt. A magyar kath. alapít-

k jogi természete. Kalocsa, 1882. — Az els esztergomi érsek és a pannonhalmi alapítólevél.

(Tört. Tár 1S85. évf.) — Antiochiai Anna magyar királyné származása és családi viszonyai. (Szá-

zadok, 1886.)

vértesi Károly. Vértesi Károly, ügyvéd, író, szül. 1843-ban, Zomborban. Három évi theo-

logiai tanfolyamot, majd jogot hallgatott és 1872-ben a budapesti egyetemen
ügyvédi oklevelet szerzett. Igen sokat utazott és megfigyeléseirl számos czikk-

ben, majd kötetekben számolt be. Beutazta Magyarországot, Ausztriát, Boszniát,

Herczegovinát , Montenegrót, Bajorországot, Németországot, Svájczot, Eranczia-,

Spanyol-, Olasz-, Dán-. S véti- és Norvégországokat, Portugáliát
;
járt még Angol-,

Görög- és Törökországban is. Beutazta éjszaki Afrika és Kis-Ázsia egy részét,

utóbb pedig nagy utat tett az amerikai Egyesült-Államokban. Els irodalmi

kísérlete ..Az Alpesek között" czímmel 1878-ban jelent meg, azóta egész kis

könyvtárra mennek a kötetei. Irodalmi munkájában súlyos csapás érte, a mikor
csaknem a szemevilágát vesztette és nyolez évig tollba mondta czikkeit. A köz-
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életben is jelentós szerepet vállalt magára ; .szülvárosában az ö kezdeményezésére

és alakításával létesült a Bács-Bodrog Vármegyei Irodalmi Társaság, melynek
megalakulása óta elnöke, és ugyancsak az búzgóságának köszönhet Schweidel

József 48-as vértanú-tábornok szobra, a melyet Zomborban emeltek ; most pe-

dig az Irodalmi Társaság közgylésén tett indítványára és az szoborbizott-

sági elnökletével, Rákóczi szobra készül Zomborban. Lelkes agitátor és szónok.

A zombori ügyvédegyletben több évig viselte az elnöki tisztet. Szervezte a

Tulipán-szövetséget Zomborban. A hazafias ünnepélyeket rendez bizottság-

nak is másfél évtized óta elnöke.
Munkái : Az Alpesek között (1878.) — Útiképek Olaszországból. (1881.) — Több országból.

(1888.) — Ködképek a múltból. Rajzok ós beszédek (1896.) — Keleti ég alatt Egiptoraban (1898.)

— Keleti ég alatt Palesztinában. (1900). — Konstantinápoly. (1902.) — Bosnyákország, Hercze-

govina, Montenegró ós a Dalmát partvidék. (1903.) — Három fváros, Berlin, Koppenhága, Drezda.

(1903.) — Az éjféli nap országában, Svédország. — Az éjféli nap országában, Norvégország.

(1904). — Ujabb beszédei. (1904.) — Spanyolország, Portugália (1906.) — Legújabb beszédei.

(1908.) — Körutazás Amerikában. (1908.) Czikkei megjelentek csaknem az összes honi lapokban,

ós az amerikai magyar hírlapokban, úgyszintén harminoz különböz budapesti szaklapban.

Virter Ferencz, az Országos Monográfia Társaság igazgató-szerkesztje, szül. virter Ferencz.

Hódságon, 1875-ben. Hosszabb idt töltött az amerikai Egyesült-Államokban

és az ottai magyar kolónia életébl sok czikket közölt. Késbb Délkarolinába

és Floridába utazott, a hol Carnegie András ismert milliárdos emberbarát hajóján

több hónapig tartó utat tett az Antillák között és a mexikói öbölben. Az 1898.

évi spanyol-amerikai háború kitörésekor az amerikai haditengerészet szolgála-

tába lépett és a Scindia hadihajóval a kubai flottamüveletekben vett részt. A
háborúból hosszabb czikksorozatot írt a Vasárnapi Újság számára. Az angol-búr

háború idejében több budapesti hírlap levelezje volt Londonban. 1901-ben az

Uránia magyar tudományos színház igazgatója lett, 1902 óta pedig a Pesti

Hírlap szerkesztségének tagja. 1906-ban a Magyarország Vármegyéi és Városai

országos monográfia segédszerkesztje, majd szerkesztje és 1907 óta igazgató-

szerkesztje. 1906-ban Ferdinánd bolgár király tüntette ki a bolgár nemzeti

polgári érdemrend koronás lovagkeresztjével, a mikor a Koháry nemzetség tör-

ténetének adatait gyjtötte össze a monográfia-társaság.
Munkái: Innen-Ónnan, (1894.). — Az Óceánon (1898.) — Atlanti történetek (1901.) —

Párisi elbeszélések (1906.), utóbbiak Francois deBiveíiói neve alatt. — Ezeken kívül írt mintegy

600 czikket ós fordított színdarabot, elbeszélést, regényt stb.

Vojnits István báró, a frendiház tagja, szül. 1856-ban, Szabadkán. Iskoláit vojnite istvan.

részben Nagykanizsán a piaristáknál, részben Budapesten végezte és 1880-ban

az államtudományok doktorává avatták. 1882-ben Bács-Bodrog vármegye tb.

aljegyzje, 1884-ben valóságos aljegyz, 1885-ben tb. fjegyz lett. 1886-ban a

hódsági kerület országgylési képviseljeként a parlamentbe került. 1893-ban

Szabadka sz. kir. és Baja tjh. városok fispánjává, 1895-ben pedig Bács-Bodrog

vármegye és Zombor sz. kir. város fispánjává neveztetett ki. 1899-ben magyar

báróságot és örökös frendiházi tagságot kapott. Fispáni mködésérl a vármegye

történetének keretén belül számolunk be. 1901-ben fispáni méltóságáról lemon-

dott és az újverbászi kerület képviseljévé választotta. A szabadelv párt elnöke

lett. de mandátumát 1906-ban letette és újból elfoglalta helyét a frendiházban.

Szereplésével a vármegye történetében bvebben foglalkozunk.

Völgyi Gusztáv, szül. 1866-ban, Zomborban. Kezdetben hírlapíró volt és <™faÍ
Heves vármegyébe költözvén, átvette Kemechey Jentl az „Eger és Vidéke"

szerkesztését. Késbb Ögyallára került tb. szolgabíróként, majd állami szolgálatba

lépett és jelenleg Székesfejérvárt pénzügyi titkár. Irodalmi munkásságával, külö-

nösen ódáival, jelents sikereket aratott. Zeneirodalommal is foglalkozik.

Munkái : A budapesti tudományegyetem harmadfélszázados fönnállását diesit „Óda"

10 darab aranynyal jutalmazott pályam. (1885.) — „A tizenhárom". (Óda.) A Petfi-Társaság

500 frankos pályazatán els dicsérettel kitüntetve. — ...Jön Rákóczy'' (Óda.) a kassai „Kazinczy-

Kör" 200 koronájával jutalmazott pályam. — ..Kárhozat országa" (óda) a M. Tud. Akadémia

Farkas-Raskó pályazatán els dicsérettel kitüntetett pályam. (1909). — „Éji vándorok" (ballada)

a Petfi-Társaság Bulyovszky-pályazatán dicsérettel kitüntetve. — „Vörösmarty szobra eltt", a

Magy. Tud. Akadémia Farkas-Raskó pályazatán és a Petfi-Társasa _• Bulyovszky -pályazatán dicsé-

rettel kitüntetve. — „Wesselényi" (Oda). A Kisfaludy-Társaság pályázatán dicséretet aratott.

— „Mondják, ez ama nagy" (óda). Ezzel leplezték le Vajda János szobrát, Válban,

1908. — „Lengyelekhez" czím óda, melylyel a lengyel testvérnernzet vendégeit fogadták a Petfi

szobra eltt 1885-ben. — Prózai müve : Van-e a költi teremtöképzeletnek az aesthetika által meg-

vont korlátja s melyik az (Dialógus,) a Kisfaludy-társ. pályázatán dicsérettel kitüntetve.

„A gyehenna-tüzön át." (Regény. 1 kötet.) — Három vígjáték: A napraforgók (3 felv.) Vaktöltéssel

(3 felv.), Halászlé (3 felv.), melyeket a gróf Teleki-pályázaton dicsérettel kitüntettek. — Ezenkívül
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i i Dél tovább i irosi 1 ipökban. Zene
: i. „A toursi lakoma" egyfölvi

ilul lati mok.

i Illés, szül. Újvidéken, isii ben ^.jogol Budapesten elvégezvén,

jegyz Bzolgáll bzüIÓvárosában, azután ugyanott ügyvéd
vnlt halálai 1904 Lg Mini kongresszusi képviselnek kiváló szerepe volt.

. uredala rpszke provoszlavzc zarodzo orkveze autozozije.

\ autói ijijnr ,1\ i-i ml< ili i i. gyjteménye.) Fiatal korában
i

i argenyi t „Din?" („ \ lü <) ozlmfl

V iijics .hxichiiii ül Baján, 177- ben, Iskolái után egy ideig tanítóskodott

oárkodott. Majd felhagyott e foglalkozással és egész életéi utazással töltötte.

áJlandó lakása uem volt. A szerb Bzinészel uttörjekénl Bzintársulatokal is szer-

bl és velk szinieladásokal rendezeti Budapesten, Széni Endrén, Aradon,
Temesvárott, Pancsován, Zimonyban. Meghall Belgrádban, L847-ben.

Müvei ,Vi érfonál a franczii nyelvtai t, 1 805. ). ,,Ter jz, különösen az
i; it nemei író után, (Buda 1809 |, „1 jonnan teli dall és jól szervezett erény

i
i • b földrajz"(Buda, L825)stb Színmüvekéi fordított németbl és olasz

ákot, melynek i
I

Fi ete Györgj szerb \ ezer" ( L843.)

útirajzol írt : („Utazás Sorvát, Sziavon és Dalmátor zágon", „utazás Szerbiában",

,1 I B ud iban, Moldvában, Chersonban és Krim félszigeten".) Mi ;írta

Irt elbeszéli litot! ol ból és németbl. Nyelvészettel i foglalkozott és

a Karadzsics A rok hosszú során ál tartót! nyelvtani küzdelem
ben, mini a nyeli lijitó Ka radz iíc ellensi

Vuhicsemcs György, szül. Zomborban 1838-ban. A jogol elvégezvén iigy-

vt'iu oklevelei Budapesten nyert : Újvidéken telepedett le.

Ifjú korában írl eredeti elbeszélésekel a társadalmi életbl „Vid" írói né\ alatl lH92-ben

Újvidéken kiadót! négj románczot „Csetiri szrpszke romancze" („Négy szerb románoz") czimen.

rörténelenunel is foglalkozott és [rí néhány értekezést, .(cici és politikai I i nli .
l . i is tárgyalt és a

3ad ics \m.-l „Ma1 icza" czímíí Eolyóíratéb a közölte „O «ro<l r.tvu knu preponi Ura ka
i

zrk-

pravu pravoszlavne ezrkve" I..A rokonságról, mini ház ági akadályról .i e,, ,•.,,. i.i. ti egy

házi jogszerint", 1866-ban) és „Reprón en! tivno szisztéma" („Képviseleti rendszer".) Magyar I

• ii \ i i ryar joglexikonban a gör. kel. szerb egyházi autonómiáról terjedelmes nografiá! írt,

Vuldosi Vukicsevics Miklós, szül. Zomborban 1830-ban. Iskolái végeztével tanár,

majd igazgató letl a zombori szerb tanítóképzben. Néhány év óta nyugalomba
vonulva, Zomborban él. Irt számos paedagogiai értekezést. Xéliány czikke jelent.

meg összegyjtve „Cslanczi o vaszpitányu, za roditelye" (..Szülknek szóló

czikkek a nevelésrl") czím alatt 1867-ben. Sokai írt folyóiratokba, különösen az

általa éveken át szerkesztett ..Skolszki liszt" (..Iskolai lap") eziniü folyóiratba.

Winkler Pál. Winklír l'iil. kalocsai érseki könyvtárnok, szüleiéit Palánkán. L 859-ben.
Iss l-ben szentelték pappá. 1899-ben könyvtárnokká és érseki levéltárnokká

nevezték ki. mely hivatalában ma is mködik. 1902-ben a pápa tb. házi káp-
lánjává nevezte ki.

Munkái : \ i iocsai fszékesegyházi könyvtár keletkezési- és fejldésének története (Kalocsai

p 1901. évfban.) - Földrajzi karczolatok. (Kalocsai Néplap 1902. évf.) — Természetrajzi kar-

czolatok. (Az állattan fejldésének vázlatos története.) (KaKa-sai Néplap l!io:t. évf.) — Addita-

menta d l: -.- ti < ipitnli Hachiensis. (Schematismus Coloconsis 1904. VII—XIII. — Regesta
eiisis ab anno 1149 nsquo 1538. Cum adjecta Serié Praepositorum. (Schematismus Cn-

loc. 1904. XIV -XXXI.) — A kalocsai káptalan története 1007— 1538-ig. (Kalocsai Néplap 1904.

évf.) i Képek Kalocsa múltjából. (Kalocsai Néplap 190.5. évf.) — Adatok Kalocsa tör-

aódoltság idejébl. (K. N. 1908.) — Visszapillantás Ivdnesi székesegyházaira.

(K. XT . 1908.) —Az élet Kalocsán 1750 táján. (K. N. 1908.)— Egy Rákóczi-ereklye a kalocsai

kim- i X 1908.) — Páter Takács Raphael szerzetes-nyomdász viszontagságai. Kultúrkép
a XV III. századi, 61. (K. N. 1909.) — A kalocsai fszékesegyházi könyvtár kéziratainak jegyzéke
és leírása. ! \ bácsi érseki székhely keletkezése és története, a bácsi szókhely plébá-

niáinak története s a kath. vallási élet fejldése a székhely keletkezésétl a mai napig. (Magyar
ország Vám \ n-..sai. Rács-Bodrog vármegye II. köt. ) —- Egyéb czikkei a Kil„es

i Néplap
évfolyamaiban.

Zakó Milán. Zakó Milán, ny. fispán, szül. Szenttamáson, 1860-ban. Tanulmányait
Zomborban és Budapesten elvégezvén, Bács-Bodrog vármegyében kezdte meg
szereplését, mint a vármegye tiszteletbeli aljegyzje. 1883-ban közigazgatási

gyakornok. 1887-ben tiszteletbeli árvaszéki ülnök, 1890— 1892-ig zsablyai

fszolgabíró. 1892-ben szabadelv programmal képviselnek választották meg.
A zárszámadás vizsgálóbizottságnak is tagja volt. Azután Pancsovaés Versecz sz.

kir. városok fispánjává nevezte ki a király, mely méltóságáról 1906-ban lemon-
dott. Országgylési beszédei a Naplóban vannak.

závodszkv Závodszkij Levente dr., született 1881-ben. Bvebb életrajzi adatait szül-
vármegyéje monográfiájában közöljük. 1905 óta mint tanár Zomborban az áll.

jgimnáziumnál mködik. Ugyanott a Bács-Bodrog Vármegyei Tört. Társulat
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másodtitkára, a Zombori Városi Könyvtáregylet s a D. M. K. E. bács-bodrog-
megyei fiókjának jegyzje s a Bácsmegyei Irodalmi Társaság számvizsgáló bizott-

ságának tagja.
Önálló mvei : A Széni István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati b

zatok forrásai. Bpest, (Stephaneum) 1905., 2151.—Sajtó alatt a M. Tud. Akadéo
i

meg-
jelen Hóderváry család ..kl.-\-éltára. néhai I'.i- i; i i ,,. . ,. jégében. Czikkei és
tudományos értekezései a fvárosi szakfolyóiratokban és a megyebeli tu könyvekben
jelentek meg.

Zsedényi Aladár, szül. 1874-ben, Szabadkán. Hírlapoknál dolgozott és Zsc

1S97 óta fvárosi tanító. Hírlapírói munkáival nem egyszer keltett feltnést.
Az Uránia-szinházban eladott darabjával jelents sikert aratott.

-Munkái : Becsület és jellem (1899.) — A mi vármegyénk. (1900.) — A csicsa. (1901.) — A
i " '

i ik. (Néprajzi tanulmány; Uránia-színház, 1905.) — Tanügyi szatírák. — Ott túl a rácson.— szi vihar. (Fordítás. Nemzeti Színház. 1907.) — Az aranycsillag. (Kéziratban.) — Ezeken kívül
kisebb czikkeket irt különféle lapokba és néhány zeneszerzeményt a Bácskaiak ez. darabjához.

Zsivkovics Dömötör, szül. Óbecsén, 1853-ban. A bölcsészetet Budapesten Z3
i

vk °v
.

ics

elvégezvén, külföldre ment s elbb Boszniában tanároskodott, majd Szerbiában
a classica philologia és német nyelv tanáraként mködött. Most Belgráditan
gimnáziumi igazgató.

Elbeszéléseinek gyjteményei a következk : „Zabavnik" (Almanach, Újvidéken, 1877.).— „Pripovetke I." („Elbeszélések I.", Belgrádban, 1883.); — „Boszancsicze" (.,1892., 1897
„Prvi i poszlednyi put" („Elször és utolszor", 1892.). Hazafias költeményeket is írt. Azonkívül egy
történeti szomorújátékot, melynek czime „Czár Jovan" („János czár". Újvidék, 1881.) Irt még
tankönyveket, u. m. „Napomene komentarime J. Czezara o galszkom ratu" (Észrevételek J. Cae-
sarnak a gall háborúról való conimentárjaihoz. (Belgrád, 1891.) és „Latinszka csitanka" („Latin
olvasókönyv", Belgrád, 1901.). Latinból szerbre fordította Casesar „Commentarii de bello gallico"

czímü mvét.
Zsoldos Ben, kir. törvényszéki jegyz Zomborban, szül. 1875-ben. A zom- zsoldos Ben.

bori kir. törvényszéken 1902 óta mködik. Évek óta rendes munkatársa a ..Va-

sárnapi jság"-nak, az ,.j Idk"-nek, ., Ország-Világ" '-nak stb. Számos kul-

túrtörténeti és társadalmi irányú czikket és tanulmányt írt a fvárosi napilapokba.
Jogi tárgyú értekezései és ismertetései a szaklapokban jelentek meg. Monográ-
fiánk els kötetébe tanulmányt írt a vármegye törvénykezésérl. Az „Uránia'"
tud. társaság folyóiratába több czikket írt ; a Bács-Bodrog Vármegyei Törté-
nelmi Társulat évkönyveiben több históriai tárgyú érekezést és ismertetést tett

közzé. Pénztárnoka a Bács-Bodrog Vármegyei Irodalmi Társaságnak ; megvá-
lasztott els delegátusa a római ,,La Sociéta Internazionale degl' Intellettuali"

czímü tudományos, irodalmi és mvészeti társaságnak. Angol mfordításai a
fvárosi kritikai szakfolyóiratokban jelentek meg. Munkatársa „Az Élet"' ez.

irodalmi és kritikai hetilapnak is.

Források : Szinnyey : Magyar írók élete és munkái. — Pallas Nagy Lexikon. — Beöthy :

Nagy irodalomtörténet. — Bod Péter : Magyar Athenás. — Danielik és Ferenczy : Magyar
írók. — Sturm : Országgylési Almanach. — Önéletrajzi adatok.

A vármegye székhelyének, Zombor szab. kir. városnak a színészete rövid

kelet. Az a kevés magyar színtársulat, a mely a XIX. század elején vándor-

útjában ide is eljutott, játszott Zomborban is.

A mikor gróf Gyry Ferenczet a vármegye fispánjának installálták,

1824-ben, a székesfehérvári színtársulat játszott Zomborban, 1825-ben újra

visszatért és Bayer József adatai szerint, 1825 május havában ..Imre"" és „István,

Magyarok jóltevje," júniusban „Benjámin Lengyelországból", Donna Diana.

Favorita, Hívség gyzedelme, Mátyás király és a kolozsvári bíró, Kronsteini

viadal. Mexikói vlegény. Tudálékos, Burgundiái gróf és az Élet csak álom

czímü darabokat adták. Azután átmentek Szabadkára és Bajára. Ekkor Horváth

József és Komlóssy Ferencz voltak a színigazgatók.

1827-ben Kilényi Dávid színtársulata játszott Zomborban, utána pedig

mind gyakrabban jutott a vármegyébe és így Zomborba is egy-egy magyar szín-

társulat, egy-két heti tartózkodásra.

A szabadságharcz után Zombor ersen német jelleg lett, az alkotmány-

visszaállítása után pedig a közigazgatási tisztviselk többsége szerb lévén, ma-
gyar színészet támogatására nem igen lehetett kilátás.
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rb a [neszek a vármegyében éa ezek a 70-es években
rendszeresen minden második évben tartottak eladásokai Zomborban, sut a
zombori színhá; i piti ie alkalmával a részvényt) alakult, felében Bzerb

[ében magyar részvényesekkel, hogy minden második év a. szeri > elöadá-

Bokra i

ibi ri állandó Bzinház felépítése eltl a nagy Vadászkürt-szálló terme,
lben az ennek az ud\ arán épített fabódé voll Tbália temploma.

\ 70-es években Bókody, Aradi. Ottiiigtr Kde és Zoltán Gyula magyar ós

Ott< pp néim sereplésének akadunk nyomára.
L 879-ben, a mikor a szegedi árvíz volt, Annii Ger színtársulatai nagy

lelkesedéssel fogadta Zombor város közönsége. A társulat akkor 1879 márczius

51, a mikor az [bolyafalóval megkezdette eladásait, 1879 május 4-ig ját-

és > „Niniss" czímü operettel Fejezvén be eladásait, Bajára költözött.

\ egedi árvíz kormánybiztosságában voll Szemz Gyula, a kerónyj kerület

orsz. képviselje is. a Isinek a Lelkes közremködésével alakult meg a Zombori
Színbáz Részvénytársaság.

ISTI* május I I -én jelent meg felhívása a részvényaláírása, és buzgólko-

dásának csakhamar sikerült közel xii.iino koronát a színház fölépítésére össze-

bozni. (A mi hiányzott, azl Szemz Gyula pótolta.) A részvénytársaság igazgató-

sága, a mebj Szemz Gyula elnöklete alatl Athanaczhovits György, Barikat József

,

lli/.iir Simon, (li njuror .Mikin. Mi/nliís János. Mihis.si rils János, Hátay József dr.

lojlcovite Péter dr. tagokból állott, nagy Lelkesedéssel fogott hozzá a szín-

ház építéséhez és ezt pályázat útján Voyta Adolf építészre hízta, a ki az akkori

viszonyoknak megfelelen. n,ej\ megelégedésre oldotta meg feladatát. A szín-

ház elkészültéig a Vadászkürtben játszottak.

L880 márcziusban rövid ideig német társulat. 1880 április 6-tól július 4-ig

Temesvári/ Lajos magyar színtársulata, 1881 április 3-tól 13-ig Erdélyi Marietta,

utána issl . prilis tii-tól június 30-ig Csóka Sándor színtársulata, a kinél liláim

i vendégszerepelt óriási ünnepeltetés kö'.epette, játszottak itt. Csóka társulata
július elején átment Szabadkára, Zomborba pedig tigj anákkor szerb társulat jött.

1882 januárban Jakabffy Gábor társulata jött Zomborba, az utolsó, a mely

még szállodai teremben volt kénytelen játszani , mert 1882 szeptember 0-án

megkötötte a színházi részvénytársaság a szerzdést Sághy Zsigmond és Dobó
lor színigazgatókkal, hogy az új színházat 1882 november havában ünnepé-

lyesen megnyitják.

A megnyitó-eladás 1882 november 25-én volt. Kölcsey Hymnusza és

Dömötör Pál alkalmi prológja után (a melyet Margalits Ede dr. szavalt) színre

kerüli Szigeti Bzínmve : ..Rang és Mód." — 1883 márczius 13-án vendégszere-

pelt az új hajlékban Hegyi Aranka és márczius 22-én ért véget a társulat mkö-
dése. 93 eladás után. 1883—4-ben Tóth Béla színigazgató játszott 103 estén, —
I ss i szeptember és októbor hónapjaiban Mándoky Béla társulata 30 eladást tar-

tott. 1885 januártól márcziusig Mosonyi Károly 50 eladást. 1885 deczember havá-

ban szerh társulat mködött az új színházban elször, a mely azóta, fölváltva,

minden második évben játszik. Mindig ugyanaz a „Szerb Nemzeti Színtársulat"

(igazgatója Dobrinovits Péter), a mely állandó alapból húzza a fizetését és így a
ttások sikerétl teljesen független. Ugyanez a társulat játszik Szabadkán,

Újvidéken. Zentán, óbecsén, valamint a szomszéd vármegyék ersebb szerb

városaiban is.

1886 márczius—ápribs havában Tóth Béla magyar színtársulata tartott

35 eladást a zombori új színházban. 1886 november 27—1887 február 27-ig

Sághy Zsigmond társulata 78 eladást. — 1887—8 -ig Rakodczay Pál, a híres

dramaturg társulata 52 eladást
Ugyanez év 1888 április havában Schulz, eszéki német színigazgató társulata

adott 12 operett-eladást. Ez volt — bár a színház minden este megtelt, — a
német színészet hattyúdala Bácsmegyében, mert többé itt német társulat nem
játszott.

1888—89-ig Sághy és Borsodi; 1889—90-ig Halmay Imre ; 1890—91-ig Egry
Kálmán ; 1891—92-ig Veszprémy Jen ; 1892—93-ig Rahodczay Pál ; 1893—94-ig
és 1894—95-ig Polgár Károly ; 1895—96-ig Füredi Károlv ; 1896—97-ig és

1897—98-ig Knhegyi Miklós ;1898—99, 1899—900, 1900—01, 1901—902-ig
Deák Péter ; 1902—903-ig Monori Sándor ; 1903—904-ig Balta Kálmán és 1904
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sz óta állandóan Polgár Károly színtársulata mködött a téli idény 3 hónapján
Zomborban.

A színház, a moly a megalapításakor nagynak látszott, ma már régen
szknek bizonyult. A város a részvényesektl megvel te a színházat és most fog-

lalkozik újjáépítésének tervével.

Szabadka színháza régibb, mint a zombori. Állandó színházának fölépítése

eltt a kis vidéki társaságok vendéglkben játszottak. 1785—1795 között német
társulatok játszottak Bácsmegye több helyén, így Szabadkán, Baján és Újvidéken
is. 181S-ban a gimnáziumi épületben tartottak eladást a magyar színészek,

késbb a „Fekete sas" szállóban, 1847-ig.

A székesfehérvári Komlóssy és Horváth-íéle színtársulat 1824-ben „viszonti

odamenetelekre" alkalmas játékszínt készített Szabadkán és 1825-ben hét estén

át játszott. Darabjai voltak : IV. Béla, Benjámin, Kronsteini viadal, Favorita,

Aurelius Commodus és Elégett Ház, Burgundiái gróf, Testvérek ellenkezése.

Kilényi Dávid társulata 1826-ban játszott Szabadkán.
A város tanácsa a fokozódó igények kielégítése czéljából már a szabadság-

harcz eltt tervezte alkalmas színház építését, de ez a terv a közbejött háborús
események miatt elmaradt 1854-ig. Ekkor készült el a „Pest városhoz" czímzett

nagy városi szálló, amelylyel a tágas színház is kapcsolatos. 1909-ben újabb
átalakításon ment át. Az új színházat 1854 deczember 16-án nyitotta meg Lala-

bár Endre színtársulata a „Két Barcsay" czímú színmvel. A város lakosságának
nagy száma a színészetnek maradandóbb tartózkodást biztosít, mint Bácsmegye
kisebb városai, miért is a társulatok itt hat hónapot szoktak tölteni. E nagy
elnye következtében a város gazdagabb, jobban felszerelt társulatokat kap, a

legjobb vidéki erkkel és sok évi szerzdéssel. 1870 óta aránylag nagyon kevés
színtársulat szerepelt a városban. Az igazgatók sorban ezek voltak : Aradi
Ger, Krecsányi Ignácz, Ditrói Mór, Csóka Sándor, Erdélyi Marietta, Halmay
Imre, Pesti Ihász Lajos és Farkas Ferencz dr. 1909 virágvasárnapig.

Baján a színészetnek állandó hajléka még nincsen. A színészek a Bárány
szálló alkalmatlan nagy termében kénytelenek játszani ; régebben még kényel-

metlenebb vendégli helyiségekben vendégszerepelgettek. A legrégibb színész-

kedés adatai a székesfehérvári és az erdélyi színtársulatok vendégjárasára vezet-

nek, a melyek, midn Szabadkán és Zomborban vendégszerepeltek, 1824, 25, 26,

27-ben, Baját is meglátogatták és 1825-ben, június havában a : „Benjámin Favo-
rita és „Mexicoi vlegény", júliusban pedig az „Elégett Ház" és a „Fecske Deme-
ter" ez. darabokat adta a Komlóssy és Horváth-íéle társulat.

A szabadságharcz után Rössler debreczeni színtárulata adott operákat

Baján. Késbb a Nemzeti Színház egy-egy mvész-csapatjá jött, ifj. Egressy

Gábor vezetése mellett, évrl-évre vendégszerepelni Bajára, a mely mint duna-

menti város, nagyon könnyen volt hajón elérhet, mert akkor még vasút nem
járt. Ilyen vendégmvészek voltak: Feleki Miklós, Prielle Cornéha, Lendvai és

Lendvainé, Tóth Imre, Bidyovszky Lilla (igen gyakran), késbb Csillag Teréz,

kinek els vendégfellépte Baján volt. — A Bach-korszakban német színészek :

Dieffenbach és Rémay szenior és junior színtársulatai mködtek Baján.

A 70-es években Völgyi György magyar színtársulata, utána fia !""/;/</

Gyula, késbb Csóka Sándor színtársulatai játszottak.

A szegedi árvíz után Aradi Ger Zomborba, és utóbb Bajára vitte szegedi

színtársulatát és miután a közönség fölkarolta vállalatát, nyári színkört épített

és többször is visszatért. A midn periig Zombor 1882-ben állandó színházat

nyitott, a színigazgatók állandóan egyszerre szerzdtek olyképen, hogy a telet

Zomborban, a tavaszt Baján töltötték. így jöttek ide is rendszeresen ugyanazok a

társulatok, 1883—1900-ig, a melyeket Zombor város színészeténél felsoroltunk.

Ekkor Zombor a délvidéki színkerülethez csatlakozott (Xagy-Becskerek, Nagy-
kikinda, Lúgos, Vercsecz) míg Baja, Szabadkával szövetkezve, ennek társulatait

kapja; 1901—1905-ig Pesti Ihász Lajost, 1906 óta 1909-ig Farkas Ferencz drt.

Újvidék színészetében a szeri) Nemzeti Színház játszsza a vezérszerepet.

A magyar társulatoknak a múltban kevés keresni valójuk volt e határszéli város-

ban. Mégis, a midn a 70-es években egész Bácsmegyében ersödött a nemzeti

kultúra, kisebb színtársulatok rövidebb vendégszereplésekre elmentek Zom-
borból vagv Bajáról Újvidékre is. A 80-as évek elején Erdélyi Marietta, 1885,

86,87. Zoltán Gvula, 1888— 1891. Csóka Sándor, 1S92— 1894. Bodoki. 1885—97.
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Halmai 1897 1900. Somogyi, 1901 1904. Kvessy, 1905 6. Sztfógyt, 1906—7.

, [907 8. lío/tó, L908 Uezei Kálmán és 1909-ben Kveesy színtársu-

latai mködtek a Dun féle színházban.

\ miiven oehéz a színészei boldogulása azokban a városokban, a hol állandó

jsen, még küzdelmesebb a helyzetük a kisebb helyeken It1 rendszeres

rtolás nem fejldhetik i nagyobb helyei b Zenta, Öbeose, a kozeh

g
.....,, : kapják néhánj bótre amikora aagy városok

adették a szünetel : Palánka, Kula sat. pedig még bsebb vándorló társu-

latoknak adnak rövid idközökre tanyát.

A zombori régi színház.



BÁCS-BODROG VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI.

Tomori érsek czimere a bácsi várból.

A mai Bács-Bodrog vármegye területét,

a Duna-Tisza-köz alsó felét, a honfoglaló
magyar nemzetségek mindjárt az els le-

telepedés alkalmával megszállották. En-
nek a területnek a nagy folyók menti része
különösen alkalmas letelepedési helyül
szolgált egy lovasnép számára, mely meg-
talált itt mindent, a mihez hosszú ván-
dorlása alatt hozzászokott. A Tisza men-
tén csakhamar jelentékeny telepek kelet-

keztek, s az els megszállók, ha a harczi
riadó nem szólította ket csatasorba, nyu-
godtan szentelhették szabad idejüket s-

L . ,|l . jfiW foglalkozásuknak, a halászatnak.
A fennmaradt okleveles emlékek,

a honfoglaláskori leletek és az eredeti ma-
gyar helynevek után ítélve, e területen

még a nemzeti királyság megalapítása
eltt srn laktak a törzsökös magyar

nemzetségek, mert e területen alig találjuk nyomát annak, hogy az idegenbl
beköltözött jövevény nemzetségek sei nyertek volna birtokokat.

Egybevetve a fennmaradt okleveles adatokat, a mai Bács-Bodrog vár-
megye területén legrégibb birtokosok a Bancsa, Monoszló, Botond, Vaja és a
Haraszt nemzetségek voltak, ide

1

sorozhatjuk még a Becse-Gergely és a Csanád
nemzetségeket is, melyeknek si birtokai szintén belenyúltak a mai Bács-Bodrog
vármegye területébe. E nemzetségek birtokviszonyairól még a XIII. század els
felébl, tehát még a tatárjárás eltti korszakból maradtak fenn okleveles adatok.
A Bancsa egyike azoknak a nemzetségeknek, a melyek a Duna és a Tisza közén
telepedtek le. Ösi fészke Bancsa, Bács és Parraga között, a mai tovarisovai határ
éjszaki szélén. Okleveles adatok azonban csak a XIII. század elejéig nyúlnak
vissza e nemzetségrl. Els ismert se, Orbász^ comes (1213). Fiai, István (1238

—

66) elbb bácsi, majd 1238—40-ig titeli prépost, 1240—42-ig váczi püspök,
IV. Béla király meghitt embere, 1242—52-ig esztergomi érsek, majd bibornok és

praenestei püspök. Testvére, Vincze, Esztergom vármegye fispánja (1244),
ennek fia, István, 1263-ban'pápai káplán és pozsegai prépost, 1266—78-ig kalocsai
érsek. A fenti I. Orbász testvére I. Beké (Benedek). Fiai, I. Péter (1253), Lam-
pert (1255) és Dénes (1256—69). Az utóbbinak fia II. Beké, a kirl egy 1283 évi
oklevél azt írja, hogy Bancsára való: bácsvármegyei lakos. I. Péter fiai : Orbász,
pozsegai prépost (1280— 1284) és Tamás (1283). A nemzetség további elágazásá-
ról már nagyon fogyatékos adataink vannak. 1308-ban Bancsai István mint tanú
szerepel, Mihály 1355-ben királyi ember. (Gr. Zichy okmt. II. 629.)

Volt e nemzetségnek Bancsán kívül más birtoka is, de erre nézve nincsenek
közvetetlen adataink. Figyelemre méltó azonban, hogy 1387-ben Bancsa egy
uradalom középpontja, mely akkor a Horváthi családé volt. A Horvátinak els
ismert se Tamás, ha ez egy személy a fenti Péter fia Tamással, akkor könnyen

Magyarország Vármegyéi és Városai : Bács-Bodrog Tármegye II.
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thetjük.Uhogy Bánosa mikénl kerüli a Eorváthiak birtokába, egyúttal

a Borváthi osalád eredete La tisztázva volna, E csaliul Valkó vármegyében tnik
fel. Ha tekintetbe veszszük, hogj Bánosa aembeli Péter fia, Tamás testvére,

Orbási (1280 84) pozsegai préposl volt, a az ugyané nemzetségbl Bzármazott

[stván, kalocsai érsek is L 263-ban, mini pozsegai préposl kezdte pályáját, <• sze-

mélya valószínnek látszik, A Horváthi osalád tagjai közül Péter fia,

János (1377 1381), maosói bán^Banosa, Orbász palotája, Mortályoa és Földvár

ura volt. L387-ben azonban Mária királyné birtokokat, a délvidéki Lázadásban

való rósztvétele miatt, tle elvevén. a (Sáraiaknak adta, 13SS han ezt az ado-

mányi ünnepélyesen megersítette. Garai Miklós nádor, a, ki 1386-ban Mária

királyn védelmezése közben veszítette életét, kél fiái : Miklósi és Jánost,

1396-ben iktatták be e birtokokba, (Karácsonyi János- Magyar nemzet ségek

]. 196 íványi [stván: Báos-Bodrog várm. belynóvtéra III. 98.)

\ Botom! nemzetség a Dráva és a Száva között telepedett le, azon a vidéken,

a hol a Névtelentl megénekeli Botond a1 \ ja, Kölpéin az nevérl nevezett, várat

építette. E nemzetség szintén még a tatárjárás eltti korszakban volt birtokos a

vármegyében, nol L231-ben Szond egy részét bírta.. Ettl nem messze fekszik

Külld (régente Kollát. a középkorban Külvöd). melynek egyik földesura Bobjár

fia Bathand.'alkalmasint szintén e nemzetség sarja volt . (Karácsonyi i. m. I. 273).

Monoszló. E nemzetség si fészke Uelovár és Körös vármegye, de már a

XII. században kimutathatólag birtokos voh* a vármegye területén. Egyik se
I. Makariás 1196-ban birtokos volt Szondon. Fia Tamás (1202—1231), 1202-ben

együtt volt Endre herczeggel elzárva, kinek úgy trónküzdelmeiben, mint ural-

kodása alatt leghbb emberei közé tartozott. 1221-ben valkói ispán. Fia Gergely

(1237—1260). krassói fispán, a kunok bírája, megvette a Szond melletti Fz-
egyházát. Ennek fia, Egyed, már nagy vagyonra tett szert a tatárjárás utáni kor-

szakban. .Midn I V. Béla'ósfia között I 263-ban kitört a versengés, Egyed az utób-

bihoz állott, kinek fötárnokmest ere is volt. ö fegyverezte fel a bácsi várjobbá-

gyokat, közülök Marczel fiai. Kelemen és .Márton, András fiai Sándor és Olivér,

Mátyás, Benczencz, Tamás, Gergely, Péter, Jakab, Saul és Torzói, az hadában
mint tisztek szolgáltak. E várjobbágyokat, a Dobra nemzetség seit, V. István

1265-ben megnemesítette s nekik a bácsi várhoz tartozott Keszi földet adomá-
nyozta. (Karácsonyi i. m. II. 377. Fejér i. m. IV. 3.296. VII. 1. 329.)

Vaja. ösi fészke a mai Temes vármegye területén feküdt Ormánd melletti

Vaja falu volt. Egyik öreg tagja Mohor, a kit 1242-ben megöltek. Fia Jakab, a ki

1229-ben már nagykorú volt, nagyanyja leánynegyede fejében Szondot bírta,

egy részét azonban Monoszlai Tamás ebben az évben kiváltotta. Jakab fiai

1242-bens zintén tatár.,rabságba kerültek, közülök Ipoly (Hippolyt) 1244-ben

szerencsésen kiszabadult. (Karácsonyi i. m. III. 129.)

A Becse-Gergely) nemzetség, melynek si birtoka a Csepely szigeti Becse
helység volt, Baja felé terjeszkedett. E nemzetség, melynek tagjait 1199-ben
emiitik elsiízben, a XIV. század folyamán egyike lett Bodrog vármegye leghatal-

masabb és leggazdagabb birtokosainak. Imre (1311, f 1334) királyi fszekerész-
mester, majd királyi tárnokmester és barsi fispán, 1318-ban a Bodrog vármegyei
Szigetes Bátmonostorának ura, melyeketa királytól nyert adományul. 1323-ban
övéi volt Bát monostor, a Holtszigeti erd, Dobortó és Kistó halastavak, Hídas-
tóhalas, Báth, másként Szentpéter, Bátoregyház és Bátteremi. Ugyanez évben
Akács, a Bodrog vármegyei'Szent Miklós (Borsódszentmiklós) és a Bács vármegyei
Moharéve birtokosa, hol 1332-ben Salánki Dombótól is vásárolt egy birtokrészt.

(Gr. Zichy okint, I. 162. I. 243. I. 236. I. 390.) Fia, István, (1325, f 1355) Bács
vármegye fispánja, a királyné fajtónállója, visegrádi és óbudai várnagy, pilisi

fispán, a Báthmonostori Töttös család se. 1334-ben testvérével, Zselizi Vesszs
Györgygyei egyetemben, megveszi Kéme fiaitól és rokonaiktól a bodrogi Gara
és Bothalma nev birtokokat, 1339-ben a három Ilya birtokot szerzi (Szent

László és Örs szomszédságában), 1340-ben királyi adományt nyer Gebárt, Rusd és

Bátoregyháza elpusztult helységekre Bodrog vármegyében. 1341-ben a Bodrog
vármegyei Dústelek, HöÍgytelek és A.csa egyház birtokosa. 1345-ben a báthmo-
nostori apát Bénye nev földterületet adta át neki, hogy azt benépesítse és bizo-

nyos összeget fizessen érte. 1345-ben Pócsteleki (Potteleki), Bátoregyház és

Paczalaszentp tii nev Bodrog vármegyei birtokokba iktatták. 1347-ben Nagy
Lajos királytól Bartbán nev birtokot nyerte adományul, ugyanez évben a
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Bodrog vármegyei Kerekböködbe (a mai Bikity határban) iktatták be. Tttös
István két fia : Miklós és László (1346—1:589) közül, az ut ('>bl.i t erjesztette tovább
a családot. László 1377-ben mint István herczeg étekfogója szerepel, különben a
közpályán nem igen mködött. Fiai : István (1384) és László (1380— 1422), ki
fleg a hadi pályán tüntette ki magát. 1396-ban, 1399-ben, 1400-ban, 1408-ban,
1413-ban és 1415-ben részt vett a törökök elleni hadjáratban. 1415-ben török
fogságba került, honnan csak a következ évben szabadult ki. a boszniai had-
járatban élete is veszélyben forgott, e mellett a diplomáczia terén is sikerrel
mködött. 1399-ben jelen volt a lengyel királyival kötend béketanácskozások-
nál. 1411-ben ismét Lengyelországba ment. 1414-ben a rácz deszpotához is külde-
tett. Érdemeinek elismeréséül a király Bodrog vármegyében bármely birtokára
várépítési engedélyt adott. Fiai közül László, a ki 1419-ben nándorfehérvári
várnagy volt, összeköttetései révén ama politikai párthoz tartozott, mely V.
László trónrajutását egyengette. Ezért sem Hunyadi János kormányzó, sem
Mátyás király uralkodása alatt nem vett részt a közügyekben, csak egy ízben
szerepel nyilvánosan, midn 1461 január 16-án Maróthi Lajossal, Herczeg Pállal,
Geszthi Lászlóval és Mihályival a törvénytelennek tartott adószedés miatt
szövetségre lép. Egyetlen fia Péter azonban még életében elhalt, így vele 1468-ban
kihal a Tttös család, mely másfélszázadon át leghatalmasabb családja volt Bod-
rog vármegyének. (Gr. Zichy Okmt. X. köt., V—X. lapok.)

A Csanád nemzetség is azok közé tartozott, a melyek még a tatárjárás
eltt szereztek bütokokat a vármegye területén. E nemzetség si birtokai ere-

detileg a Tiszáig terültek, de azért átterjedtek a Tiszán is. Az 1247. évi tatár-
járás alkalmával Csanád nembeli Pongrácz comes si birtokai között szerepel
Zentarév, ajmai Zenta átellenében, továbbá Zanath a Tisza mellett és egy Halász
nev falu, mely ott feküdt, a hol a Harangod folyó a Morotvába szakad, mely
Péterréve fell jön. Késbb Moharéve is e nemzetségbl leszármazott Telegdi
család birtokába kerül.

A Haraszt nemzetségrl csak a XIII. század közepétl kezdve maradtak
fenn okleveles adatok. E nemzetség a Tisza mentén, a mai Magyarkanizsától
délre telepedett le. Itt e tájon volt Fels-Adorjánban Szent-Márton tiszteletére

emelt si monostor, ezenkívül a Baracskától délre es Tóti, továbbá a Baracska
és Vaskút ^között lev Tárnok monostora, valamint Haraszti (Rasztina), mely-
nek egy részét még 1435-ben is e nemzetség birtokában találjuk, voltak e nem-
zetség si fekvségei. Az egyes nemzetségi ágak 1270-ben osztoztak meg az si
javakon. A nemzetség els ismert se Miklós bán, kinek fiai közül II. Miklós
(1240—1266) a Sági és a Csuporfalvi Sebestyén, a Tolna vármegyében letelepe-

dett Laki ág se. A fenti II. Miklós fia Benedek (1296). II. Miklós és Lrincz fia

Bernát, 1240-ben 76 holdat engedtek át a titeli egyháznak az si nemzetségi
földekbl. Nevezett Bernáttól származik a nemzetség Tárnoki ága. A nemzet-
ség negyedik ága az Incsei ág, mely 1330-ban osztozott meg a Laki és 1337-ben
ajSági ággal,

Tmely alkalommal Tótiban kapott birtokokat. (Karácsonyi II. 140.)

A tatárjárás utáni korszakban új nemzetségek tnnek fel a vármegye terü-

letén. E nemzetségek si birtokai az ország más részeiben terültek el, s a XIII.
századj második felében, részint királyi adomány, részint vétel útján szereznek
birtokokat a vármegye területén.

Azok közé a nemzetségek közé, melyek a vármegye történetében minden-
kor kiváló szerepet játszottak, számíthatjuk a Dorozsma nemzetséget. E nem-
zetség si fészke a Szegedtl nyugatra es Dorozsma helység volt. Öse János
comes, a ki 1269-ben szerepel, kiváló szolgálatokat tett IV. Béla királynak.

Fia, István (1269—1300) királyi kardhordó, késbb bán, kinek három fia volt :

I. Pál (1301— 1348) pozsegai várnagy és macsói bán, 1312—1328-ig Bodrog vár-

m?gye fispánja s a királyné udvarbírája. Botos János (1314—133S) a Halapkai
család se és I. András (1314—-30). I. Pál fiai : János (1350—57) veszprémi püs-

pök és Pál (1350—1376). Ennek fiai : László és István (f 1356 eltt), kinek fia

Pál a Garai Bánffi család se. Pál fia, Dezs, 1419-ben Bodrog vármegye fispánja.

A fenti I. András fiai : I. Miklós (1340—86) és III. Pál (1340—56), az utóbbinak

'

fia, János, 1386-ban Mária és Erzsébet királyné életének védelmezése közben
esett el. I. Miklós 1356-ban, mint macsói bán és Bodrog vármsgye fispánja
kezdte pályáját. 1376-ban nádor, macsói bán és a kunok bírája. Mint az Anjou-
ház egyik legodaadóbb híve, 1386-ban is lekísérte a királynket Alsó-Magyar-
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Borváthiaktól Bzítotl Lázadási személyes megjelenésükké]

akarták Lecsillapítani, mely alki Lommal, midn a Lázadók a királynkéi L386-ban
ámadták, Lia^eg küzdve elesett. Fiai: II. Miklós (1386 1433) és János

[386 L427) L387-ben Bancsa, Mortályos, Orbászpalotája, Földvár birtokokai

nyerték adományuL .Miklós fiai: III. Miklós, 1438-ban macsói bán, 1466-ben

borvál és tlr'nuit h n. cv László L432, L439és 1447-ben macsói bán, 1433 és 1447-

ben Bodrog vármegye fispánja. (Karácsonyi I. in. I. 4 1 s. Wcrtner Mór : Magyal
nemzetségek 1. 233.) •! i

\ Csák nemz3tség Újlaki ága a XIII. Bzázad második felében telepedetl

Le Bács vármegyében. A nemzetségnek ez az ága Kurpe (Kulpin, jelenleg Köl-

pény) birtokol nyerte IV. Béla Ldrálytól adományba. Péter fia, Domonkos, L266

ban nádor, bácsi és szerémi fispán volt. Testvére, Pósa (1267), a ki az Abaúj vár-

megyei Encs helységei nyerte adományul. Ennek li;i. l'glin.
(

I i'f.s I lMI.x) Szö-

rényi bán, országbíró és flovászmester. Kuliért rlárolynak egyik Legodaadóbb
híve, fleg az bíztatására adta át 1301-ben Garai Pál pozsegai várnagy a gond-
jaira bízol várai Károly királynak. L304—1311-ig tárnokmester, fia, Miklós

ben Kölpényt az újlaki bírónak, Mihály fia Istvánnak adományozta (Anjou-

kori okmt. IV. tsti.) Részi vett a nápolyi hadjáratban és 1350-ben Aversa ostro-

mánál BÚlyoBan n egsebesült. 1 355— 56-ban macsói lián ós Bodrog vármegye
fispánja. Fiávp 1

, Lászlóval ({ 1364), a nemzetség Újlaki ága sírba szállott. (Wert-

ner Mór i. m. 1. I !»7 I.)

Csernél vagy C emény. E nemzetség a XIII. században tnik fel Bodrog
cs Baranya vármegye területén. 1339-ben a nemzetség saljai a mai Apafin és

Kupuszina között 2 anyán faluban éltek s az ott lakó nemzetségi tagokat

1339-ben Borjrdi Miklós eltiltotta a Bodrog vármegyei Monostorszeg falu alatt

lev Szent-György elidegenítésétl (Karácsonyi i. m. I. 373—375.)

E nemzetségbl származik az Aranyáni család.

A Csór nemzetség, melynek si fészke Fejér vármegye, a XIV. században
szerez birtokokat Bács-Bodrog vármegye területén. E nemzetség egyik kiváló

Bárja Tamás (1326—58), csókaki várnagy, liptói és körösi fispán, királyi Jajtón-

álló, 1333-ben a ma ; Monostorszeg közelében fekv Csentét kapta adományul.
1340-ben az egykori Bodrog vármegye területéhez tartozó Bel-Küllyöd (Kollut,

Külld határában) és Battyán helységeket bírta. Fia János (1354—73), kir.

föajt ónálló, ennek azonban csak leányai maradván, a nemzetség ez ágának
magvaszakadt. (Karácsonyi i. m. I. 384—87.)

A Héder nemzetségbl származó Szekcsi Herczeg család a XIV. század
folyamán telepedik le a vármegyében. E nemzetségbl Németújvári (Güssingi)

Henrik fia, III. Henrik, szlavóniai bán, tárnokmester, 1304— 1307-ig Bodrog
vármegye fispánja, ennek fia, Péter, a Szekcsi Herczeg család se, 1342-ben
Bodrog vármegye iispánja, kinek hasonnev fia terjesztette tovább a családot,

melynek 1523-ban Miklóssal magvaszakadt. A család birtokviszonyait alább
ismertetjük

A Rád nemzetség szintén a XIV. század els éveibenszerzett birtokokat

a vármegye területén. E nemzetség si fészke a Balaton melléke. Egyik ágából,

a béri ágból származott Benedek, 1290— 1309-ben veszprémi püspök, kinek
unokatestvére Prótáz fia István, 1307-ben az egykori Bodrog vármegye területén

fekv öt halastavat, Asszonyfalvával, együtt nyerte a veszprémi egyháztól, cse-

rébe veszprémi vármegyei birtokáért. 1336-ban e birtokokba újból beiktatták.

(Karácsonyi i. m. III. 1.)

Az elsorolt si nemzetségeken kívül a XIV. század közepéig még a követ-
kez jelentékenyebb birtokosokkal találkozunk a vármegye területén

:

Ácsai 1290-ben Büdkahna (Bodrog) és 1341-ben Ácsa nev helységet
bírta. Alpári 1345-ben Kurpe (Kölpény), Aniánfi 1301-ben Tóti szomszédos
birtokosa. Aranyi 1331-ben Aranyban birtokos. Asszonyfalvi 1337—39-ben
Asszonyíe'ván és Negyvenben birtokos. Bajai 1331-ben Baját, 1332-ben Lak
helység egy részét, 1345-ben Arany helységben bír részeket. Bakai 1323-ban' e

család tagjai Baka helységben lev birtokok ügyében egyezkednek. Bekuni
(Bökönyi) 1318-ban a bács vármegyei Szent-Iván helység felét nyerte rokonai-
tól. Cserghi 1339-ben az Asszonvfalvi Csitár-féle birtokból foglal Negyvenben
és Asszonyfalva határában. Dauti, a Haraszt nemzetségbl származik, Dautot
és Fels-Adorjánt bírta; e birtokok közül az elst Róbert Károly király 1330
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táján a család magvaszakadt ával Szekcsi Herczeg Henriknek, az utóbbit pedig

Magyar Pál gimesi várnagynak adta. Doroszlói 1323-ban Baka helységben volt

birtokos. Egresiek 1345-ben szomszédai voltak a Kölpény helységbeli Ujlaki-

féle jószágoknak. Földvári 1330-ban Földvár és Nyék helységekben birtokos.

Futalei. F. István fia Dénes 1303-ban nyeri Futak helységei Róberl Károly király-

tól. 1311-ben a bácsi káptalan Csurg, Kétszántó és Bukkefey nev részbirtokba

iktatja. 1316-ban Bács vármegye fispánja. 1320-ban Szls-Jakabfölde nev
birtokot nyeri adományul. Ekkor Bihar vármegye fispánja volt. 1350-ben
visszanyeri Almásszentgyörgy birtokot az Irugdiektl. Gerecsi 1325 eltt Róbert
Kati ily királytól Csurog, Bekuskereki és Dál birtokokat nyerte adományul.

Györkfi 1346-ban Fonyó és Ibrány (Valkó vármegye) helységekre nyert ado-
mányt, melybe a bácsi káptalan ebben az évben beiktatta. Jakabfi 1320-ban

Pauli helységbeli birtokait meghatároltatja. Jobbágyi Paii (Bodrog várin
)

helységben bírt részeket. Kajandi István 1304-ben egyezkedik rokonaival.

Kn róni Csaba fiai 130S-ban Sebesszeg birtok egy része miatt perelnek. Kdmus%
Péter fiainak 1333-ban Drugeth nádor egy részbirtokát adományozza Haraszti-

ban. Kuludi 1305-ben Bortán nev helységet nyerte adományul. Kürti Karcs-

in irai 1345-ben Kölpény szomszéd birtokosa. Heysza a szaraczén származású
Mizse nádor fia, Tolna, Baranya és Bodrog vármegye fispánja, 1301-ben meg-
vette a Haraszt nembeli Lakiaktól Tóti nev helységet. Maróthi Mihály 1303-ban

macsói bán, Bodrog vármegye fispánja. Pauli. e helységbl való Péter fia Miklós

és János fia Miklós unokatestvéreket 1327-ben Pauli helység részeibe beiktatják.

Puszta-Szent-Mihályi 1345-ben szomszédbirtokosai Kölpény helységnek. Sa-

lánki Dombó 1323-ban Moharévét nyeri egyezség útján adományul. Szente-

Mágócs nemzetségbl származott Simon fia András 1320-ban Hattyas nev
halászóhelyet a dunaszigeti pálosoknak hagyta. Szentiváni 1318-ban Szent-

Iván helység birtokosai. Szilváéi 1345-ben szomszéd birtokosai Kölpény hely-

ségnek. Szinnuai 1316-ban kir. adományt nyer Baládföldére. Szécsényi Tamás
erdélyi vajdát 1327-ben Thamana birtokába iktatták. Tízház-Szent-Mártoni

1346-ban Tízház-Szent -Márt ont elcserélte Gyós és Szemlékháza nev birto-

kokért. Örsi Tygres (Tagyos) 1347-ben Aranyad birtoka ügyében egyezkedik

az Aranyániakkal. Vaskapui. E család tagjait 1352-ben említik (Dudás Gyula

egybeállítása után.)

A XIV. század második felében Nagy Lajos és Zsigmond királyok ural-

kodása alatt hatalmas fúri osztály alakúit Bács vármegyében, de azért úgy
itt mint Bodrog vármegyében is nagyszámú köznemességet találunk. E köz-

nemességbl a Doroszlai és a Doroszlai-Kiss családok már 1350-ben Doroszló,

Tótfalu, Berezgely stb., 1406-ban Doroszló, Tótfalu, Cserefalva és Berezgely,

1492-ben Mácsa, boroszló, Após stb. összesen mintegy 8—10 falu urai voltak.

A Ripakiak 1441-ben Maróti Lászlótól kapták Ripak, a két Tárcsa, Tárnok,

Kereked, Szent-Márton és Udvarnok részeit. Jakab 1447-ben a vármegye alis-

pánja volt, a velük azonos vagy vérrokon Ripaki-Oláhok pedig 1489-ben Ripak.

Kereked, Szent-Jakab és Parlag helységekben voltak földesurak. Az Ajnádok

vérébl származó Zsámbokiak, a kik Pilis és Valkó vármegyékbl költöztek át

Bács vármegyébe, 1448—1467-ben Böki, Nagy és Kis-Harsány, Szenttamás

stb. helységekben voltak birtokosok. A Patolcsiak 1390-ben tnnek fel, 1482-ben

Hullatag, Szent-Tamás, Taplód, Kéget, Tatárrév stb. helységekben, a Ke-

resztúriak 1410-ben Kereszt úrt, Erdmegyét, 1390-ben Bódogasszonytelkét,

1424-ben Szent-Mihálvt bírták, hol a velük rokon Szilágyiak is birtokosok voltak.

A Szántai-Morhártok 1403-ban Tapolcza, Kenyeres, Paraszti stb. helységekben

voltak birtokosok. E család magvaszakadtával rös, Paraszti, Kenyeres stb.

helységekben fekv jószágaikat 1486-ban a Xagylucseiek kapták királyi ado-

mányul.
, ;
A Lekcsei-Sulyok család, mely Bodrog vármegyébl származott,

1437-ben Csébet bírta, birtokai a Duna mentén, Cséb vidékén terültek el, 1469-ben

a Zsámbokiak jurádalmát is megkapta a böki kastélylyal egyetemben. Az Al-

páriak 1422-ben a Bodon családdal együtt jogot tartottak Réte-Szent-Márton,

Bódogasszonytelke, ^Kistelek, Erdköz' stbi birtokára, birtokaik a mai Alpár,

Kér és Petrovácz vidékén, továbbá a vármegye délnyugati zugában terültek el.

A frangú családok közül a Taüóczi Bánfiak 1480-ban Váralja, Bogárd,

Hernyefalva stbi helységekben földesurak. Az Ákos nemzetségbl származott

Pelsczi Bebek család 'már a XIV. században Fonó város és a hozzátartozó ura-
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dalon I irtoko8a volt, mely e század közepén az ugyané nemzetségbl származott
/' aviczi vagy ördög családé volt. Ehrzsébel királyné 1440-ben ugyan a fonói

nradalmal Bebei Miklóstól és Istvántól, mivel I. Ulászló pártjához állottak,

elvette és Prodaniczi ördög Miklósnak adta. 1468-ban Fonói Mátyás király

foglalta !<-. mégis 1496-ban isméi a Bebek család birtokában találjuk. Az egykori

Ojlak átellenében a Conl Miklóstól Bzármazó ifjabb Újlakiak birtokai terültek

el. 1418-ban Kulpi birtokosa 1446-ben Révfalu földesura. L486-ban Pesl városi

(a mai Ólokkal Bzemben) Újlaki Lórincz birtokában találjuk. A Mamiink- a

\\ század folyamán nagy kiterjedés birtokokai szereznek Bács vármegye
területén, i 104 ben kapják a btk Székelyiek részéi [rög és Kürl helységekben,
1406-ban Várfalván földesurak, 1422-ben bírják Szent-Miklós, Széni Márton

eit, késbb Kisdit, Dobrál éí Mácsál L 477-ben, a család magvaszakadtával,
e birtokok a Bátoriakra Bzállottak. A Tisza mentén, Csurog tájától Péterrévéig

terjed területet, 1440-ben Brankovics Györgj rácz despota bírta. A Qarai
család 1387-ben és 1396-ben Zsigmond királytól a htlen Eorváthiak.birtokait
nyerte, mini Báncza, Orbászpaiotája, Mortályos stb. helységeket, 1408-ban
Futakol és tartozékail nyeri adományul. 1437-ben a magbanBzakadl Szent-

[váni Balogh Mihálj részeil nyeri adományul. 1438-ban királyi jóváhagyást
nyer Csika és Csereg birtokára, övék voll a íulaki vár is, melyrl 1422-ben kell

oklevél emlékezik meg A XV. század közepén (1468 eltt) Vaskapu város is ;i

birtokába jut, de II. Ulászló király 1491-ben, htlenségük miatt, Váradi Péter

kalocsai érseknek adta. Az kezükben voll a >[Y. században Gyála város,

1464-ben Kisdi-Vásárhely városai is egy ideig zálogban bírták.

Mátyás király uralkodása alatl számos birtok cseréli gazdát a vármegye
területén. Mátyás király hívei közül többet bkez adományokkal jutalmazott.

Dóczi László és Péter 1462-ben Bajesot, Sásvári Belmosevity Milos Fejéregy-

házál és Feketeegybázál nyerte adományul. Mátyás király anyjának Szilágyi

Erzsébetnek is számos adományt tett. 1461-ben Porkoláb Tamástól zálogban
hírt gözi. esalászi. óbánczai részeket, 1462-ben az. ekkor Csongrád vármegyéhez
tartozó Györgyéi és tartozékail nyerte fiától. Mátyás király a Garaiak kihaltával

természeti s fiáinak. Corvin Jánosnak adta a futaid uradalmat, melyet már
1487-ben az kezén találunk, ö örökölte Szilágyi Erzsébet birtokait is, való-

színleg Gyála városát is. 1604-ben Kamarás, Ókor, Hímesegyház, Csontafejér,

Két fül stb. helységekben volt birtokos.

Az elkel urak közül még a következket találjuk a XV. század végén
és a XVI. század elején Bács vármegye területén. Bornemissza János alkincs-

tartó 1490-ben Szelénd várát bírta, Nagylucsei Orbán, gyri püspök és kincs-

tartó, Parasztit szerzi meg, melyre 1486-ban vásárszabadalmat nyer. Telek városa
1500-ban Enyingi Török Imréé, mely 1494-ben még a Vingárti Geréb család

birtoka volt. Vaskaput, mely a XV. század közepén a Garaiak és a Klapistyi

Kishorvátok kezére került, 1491-ben Ulászló tlük elvevén, a kalocsai érseknek
adta, de 1506-ban ismét birtokukban találjuk. A Szalánczi családból János
1495-ben Bodrog vármegye alispánja. 1496-ban Szent-Tamáson birtokos. 1506-ban
ismét egy Szalánczi Benedek szerepel, mint Bács vármegyei birtokos.

Bodrog vármegyében a XIV. század közepén inkább a köznemesség volt

többségben, nagyobb uradalmak csak a XV. század folyamán keletkeztek.

A XIV. század második felében a következ nagyobb birtokosokat találjuk a

vármegye területén: Aranyandi (Aranyadi). Vízmelléki Szent-Györgyön már
1339-ban és 1389-ben voltak részeik, 1394-ben Bod-Szent-Péteren kaptak jószá-

gokat Zsigmondtól. A Czobor-Szentmihályi Czobor család már 1360-ban feltnik
a vármegyében. 1399-ben a Régyi és a Régyi Csamafi családdal együtt Czobor-
Szent -Mihályt, Szent-Andrást, továbbá Bakács, Halmos, Csomoklya és Régy
helység* kb( n birtokos. A Geszti család 1376-ban Adorjánban bírt földesúri joggal.

A Szekcsi Herczeg család már 1351-ben Bodrogváros és Dávod kastély ura volt.

Ezenkívül 1351-ben Dávod, Szántó, Nyavalád, 1384-ben Tttös, 139Í-ben Igal-

hegy birtokosa. Maróti János 1399-ben kapja kir. adományul a kormosi vámot,
a XV. század folyamán számos birtokot szerez a vármegye területén. A Kagy-
völgyiek 1391-ben földesurak Kölögy helységben. A Bartáni Peres család, mely
már 1368-ban birtokos a vármegyében, 1394-ben Zsigmond királytól Bod-Szent-
Péter részeit nyeri. A Lekcsei Sulyok család szintén már 1368-ban tnik fel a
vármegye területén, késbb Pákán voltak részei. A Báthmonostori Tttös család
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se Becsei Imre 1322-ben nyerte Báthmonostort, 1323-ban Bot-Alja-Szentpéter
helység birtokába iktatták. 1400-ban e két törzsbirtok körül már hatalmas
uradalom keletkezett, melyhez a kovetki zö birtokok tartoztak : Báthmonostora,
Tóti, Pályi-port, Lak, Arany. Bátkuta, Gara, Bátalja-Szent-Pétei . Egyházas-
Kajánd, Borsod-Szent-Lrinez, Bátoregyház, Al-'Szent-György, Ata-Egyház,
Mátjusegyháza, Dézsjés Szent-Derzs helységek.

A XV. században a vármegye birtokviszonyai a következleg alakultak :

a mai Zombor vidékén az Aranyam Révaiak 8— 10 falu és puszta urai. E család
1448-ban tnik fel elször a vármegyében. 1512-ben már Aranyán, Tót-Aranyán,
Viznielléki-Szent-György, Bakács, Cseretyés és Elegy helységekben, továbbá
Csomoklya és Gyula pusztákon birtokos. Velük szomszédos birtokosok voltak
a Szántaiak vagy a Szántai Morhártok, a kik 1455-ben és 1467-ben a Lekcsei
Sulyok családdal kötött örökösödési szerzdés szerint Szántó, és Budi (Szent-
Miklós) helységekben voltak birtokosok. A Regyiek, vagy a Régyi Csalnának,
a XV. század elején Régy, Szent-András, Bakács, Csomoklya stb. helységekben
birtokosok. A Bajaiak Baja városát bírták, melyet Bajai András magvaszakad-
tával 1472-ben a Czobor és a Pákai családok nyertek. A Czobor család a XV.
században kezd mindegyre emelkedni, 1403-ban ugyan a Nápolyi László-féle

felkelésben való részvétel miatt fbirtokaikat, mint Czobor-Szent -Mihályt, Já-
nosit elvesztették, de e birtokokat 1442-ben I. Ulászlótól új adományul nyerték,

st Mátyás király uralkodása alatt új birtokokat szereznek. 1464-ben megkapják
a magbanszakadt Harapkói Botos György birtokait, 1468-ban a király Maróti
Mátyás birtokait igérte nekik, melyeket 1476-ban Marótinak magtalan halála

után megkaptak a királytól, csakhogy Mátyás király 1477-ben a Maróti-fé\e

örökséget a Szent-Györgyi grófoknak adta, s e birtokokat nekik visszaadatni

rendelte. Emiatt elkeseredett viszálykodás támadt a Szentgyörgyi grófok és

a Czobor család között. Bár a Szent-Györgyiek 1486 táján a birtokokat elzálo-

gosították Matucsinai Gábor kalocsai érseknek, mindamellett a Czobor család

e birtokok közül : Hetes, Nagy-Hetes, Gergelyi, Szaka helységeket megtartotta

magának s egész a mohácsi vészig egyike volt a vármegye legnagyobb birtoko-

sainak, a XV. század végén összesen 32 helységben vagy pusztán voltak birto-

kosok, azonkívül Czobor-Szent-Mihályon 1476 óta váruk is volt. A Bartáni
Ptres családot 1441-ben Nagyvölgyi Lászlóval együtt Bartán, Piski, Déd, Paris,

Tatárrév, Várasd, Szent-György és Mene 1 irt okába iktatták, alkalmasint e család

sarja volt Nagyvölgyi László, a kit 1455-ben egyedül iktattak be e birtokba.

A Geszti család, mely a Dunamenti Gesztrl száimazott, 1482-ben Küllyöd várá-

nak ura volt. Vele szomszédbirtokos volt a Lévai Cseh család, mely az 1420-as

évek elejétl kezdve a magbanszakadt Treutel család után volt birtokos a vár-

megyében, övék volt Szent-György s a mai Nemesmilitics és Bezdán környékén
fekv falvak. A Báthmonostori Töttös család a XV. század közepén a vármegye
éjszaki felében mintegy 33 helység ura volt. Mikor Tttös László 1466-ban Kis-

várdai István kalocsai érsekkel kölcsönös örökösödési szerzdést kötöttek, a
Töttös család Bát-Monostora városán kívül 20, helységben volt birtokos. E bir-

tokok Lászlónak 1468-ban bekövetkezett halálával csakugyan a Várdaiakra
szállottak.

A vármegye éjszakkeleti rónáján, melyet hol Bodrog, hol Csongrád vár-

megyéhez számítottak, a Hunyadi család szerzett birtokokat. Szabadkát s a
hozzátartozó birtokokat 1439-ben Albert király Hunyadi ' Jánosnak zálogosí-

totta el. A nagy hadvezér halála után Szilágyi Mihályra, majd tle Mátyás királyra

szállott. Mátyás 1464-ben Dengelegi Pongrácznak adta adományul, kitl fia

Mátyás örökölte, a ki még 1499-ben is birtokában volt. 1501-ben Corvin János
birtokába került, a ki Enyingi Török Imrének adta el. Szabadkához tartozott

s ekként vele egy uradalom volt 1439-ben Madaras, Tavankút, Halas helység

és
- Csszapa puszta felerésze. A XVI. század elején pedig : Madaras város,

Veresegyháza, Tavankút és Sebestyénháza, melyeket akkor Csongrád vár-

megvéhez számítottak. (Csánki Dezs : Magvarország Tört. Földrajza a Hunya-
diak korában. II. 131—227. 1.)

A mohácsi vész fordulópont volt a vármegye birtokviszonyainak törté-

netében. A török hódoltság következtében az si birtokosok földönfutókká

lettek, helyüket török földesurak foglalták el, bár a vármegye területének leg-

nagyobb része puszta és míveletlen maradt. Az egykori földesurak ivadékai
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mindamellett fentartották igényeikéi egykori jószágaikra, bi aémi javadalmai
un. Czobor [mre például 1679-beii Szegedj Ferenoz egri

I
\ ;i török hódoltságban lev Báos éa Bodrog

\ ;i v 1 1
1

•

;ondozza és azoknak jövedelmeii Bzedje be, Wesselényi
i is rendesen szedette úrbéri járandóságai bácskai birtokairól, mikénl

ezt :i/ 1662 évi úrbéri lajstromokból is láthatjuk Bái b vármegye területe 1540

t<>! kezdve teljesen török aralom alá került, az egyes földesurak a jogtalan birtok-

foglalásellenóvási cincitek. ll\ óvásokról L552 L 610. évekbl vannak adataink.

St az i fess \ \ fi. századon át számos királyi és nádori adományozásról maradtak
fenn oklevelek. Qj adományozások már az ellenkirályok korszakában vették

ükét, midn a vármegye Szapolyai János birtokában volt.

L636 ben l Ferdinánd király a Bodrog vármegyei Szentmargit, Budi, Rég,

, Záth, [vánfalva és Szántó nev helységekéi Kerecsényi László gyulai

kapitánynak adta. 1636-ban megersíti Ahati Ferencznól bzüI. Várday Borbálát

.i Bodrog vármegyei üdvard, Várasd, Bártyán stbi birtokokban. .Midim Várday
Borbála a következ évben Pusztaszentmihályi Tamási örökbe fogadta és e

javakai neki átadta, e birtokváltozási a király megersíti. A XVI. s/,;í/.ail második
ii, akkor, a midn a vármegye már a török hódolt sálhoz tartozott, gyakran

találkozunk ily birtokadományozásokkal. L647-ben Varjadi Csabai Miklósi és

Majthényi Margitol megersítik Várjad helység birtokában. L559-ben a Haja

melletti Szent-Iván helységet, mely a kalocsai káptalan birtokaihoz tartozott,

b egyházi javakkal együtt Csáthi Zányi lláfael, Kamótlü Balázs, Kilép

Döme, StrauBZ Bieronymus, Ludányi May [gnácz és Meleg Boldizsár részére

engedték át. Ugyanez évben Csepelyi Mihály, Hényci Korláth Mihály, Gellethfi

György és üzaly Katalin Záth, Várjad, Aranyán stKi helységekel nyerik ado-

mányai, Keszv Lrinc/, pedig visszanyeri Szent -Iván-Keszi vagy Kis-Keszi,

Baka-Szent-Péter stlii birtokokat. 1560-ban Buszkai Dobó István egri kapitány

Csenthe-Tótfalut, Negyvent, Bartyánt, Vitéz János egri kapitány pedig Radies

Bozics halála atán ennek birtokait nyeri adományul.
A XVII. század folyamán a következ családok sarjai nyertek adományt

egyes Bács-Bodrog vármegyei birtokokra : Soós, Géczy és Koháry (1600), gróf

Esterházy (1626), Kérj (1627), Besenthey, Katona és Jeleny (1631), Kovácsy

(1633), olasz (I 6:i6). gróf Esterházy és Lósy (1637), Lósy (1638), Milojkovies

(1639), Zolnai Gombköt és Rimay (1639), Szombathelyi '(1640), Boda és Kún
(1640), Urbanecz és Osztroziczky ( I ti^r.—48), Milojkovies Horváth (1641),

Aszalaj (1642), Jakus (1642), Zoinai Gombköt (1646), Semléky és Partinger

(1660), gr. Wesselényi (1655), Gbelányi (1656), Darvas, Némety, Posgay és

Csepregi Szabó Miháív (1656), Bernátfalvi Földvári Mihály, Ráday és Mányoki
Szabó '(1656), Darvas és Geszthelyi (1656), Zolnai Gombköt (1657), Földvári

(1657), Kisserényi Serényi (1658), Földvári és Komjáthy (1658), Szalatnyay,

Oroszlányi és Csepreghi Szabó (1658), Tembe (1658), Fels-Szudi, Dúló és Pápay
(1658—59), Milojkovies és Szombathelyi (1659), Libercsey, Szalatnyay és Darvas

. Posgay (1660), Bory (1660), Vattay (1662), Bory, Dvornikovics, Posgay

éa Eorváth (1663), báró Balassa (1681), "Gbelányi, Mihalek, Pálli Nagy, Páni

Hamar, Bottyán, Füzéri Hamar, Agárdy és Rácz (1682). (Bács-Bodrog várm.

monogr. I. 247—255 1.)

A török hódoltság megszntével az egykori birtokosok ivadékai s ama
családok sarjai, a melyek a hódoltság alatt adományokat nyertek, siettek jogaik-

nak érvényt szerezni, csakhogy tömérdek akadályba ütköztek. A határrvidék

szervezésével a vármegye területének egy jó része katonai uralom alá került,

maga a vármegye is csak évek múlva szabadult meg a fhaditanács és a kamara
gyámsága alól. Az si birtokosok közül egyedül ja Czobor családnak sikerült

hiit ukai egj nszét visszakapni, hosszas utánjárással végre 1727-ben adományt
nyert a bajai uradalomra. A XVII. században adományt nyert családok közül

is csak egynéhánynak sikerült jogait érvényesíteni, ezek közé tartozik az Osz-

troziczky és az Urbanecz család. Az elbbi Madaras, Roglaticza és Csatalja,

az utóbbi Gara helységre nyert adományt (1712). A bécsi kormány a törököktl
visszafoglalt területet uratlannak tekintette, melyre els sorban a fiskus tette

rá a kezét. E birtokokból azután a kamara bkezen osztogatja az adományokat,
els sorban a császári sereg ftisztjeinek, a szerbek fembereinek, de néha-néha

egy-egy jóérzelmü magyar család is nyer adományt.
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Az adományozások még a II. Rákóczi Fercncz szabadságba reza. eltt kez-
detüket veszik. 1700-ban Ákszimarkovics Zombort, báró Buttler János ezredes
1699-ben Borsodot és Legyent, Nehem báró péterváradi parancsnok 1703-ban
Futakot nyeri adományul.

1712-tl kezdve rohamosan szaporodtak az adományok. III. Károly ural-
kodása alatt (1711— 1740.) a következ adományokról vannak adataink. Biliárd

1733-ban Mateovicsre, Rasztinára, Ivánkára és Kölesre, Bajtay 1720-ban Kis-
Malios pusztára, Cavriani gróf 1731-ben Futakra, Czobor gróf 1727-ben Bajára
és a hozzátartozó uradalomra. Latinovits 1727-lxn Borsodra és Legyenre. Osz-
troziczky 1712-ben Roglaticzára, Madarasra és Csataljára. Odaver gróf 1728-ban
Futakra, báró Orczy 1741-ben Ivánkára, Urbanecz 1712-ben Garára, Zuanna
Manfréd, János-Márk és Jakab 1731-ben Novoszelóra és Szent-Lrinczre.

A telepítések megkezdésével mindegyre több birtoktalan nemes költözött

a vármegye területére. Ezeknek egyrésze a vármegyei tisztikarban foglalt helyei

.

míg a többiek mint uradalmi tisztek nyertek alkalmazást, egy részük a városok-
ban és a nagyobb helységekben telepedett le.

A vármegye nemességének legjelentékenyebb része azonban az egykor
fennállott határrvidék tisztikarából került ki. a kik a XVIII. század közepén
a határrvidék feloszlatásakor nemesleveleket és birtokadományokot nyertek.

Ezek közé tartoztak a tiszai határrvidék községeiben él családok, továbbá
a szabadkai, zombori, ókanizsai stb. sánezokban szolgált tisztek. E nemesítések
már III. Károly király uralkodása alatt vették kezdetüket s Mária Terézia

királyn alatt 1741—51. években öltöttek nagyobb arányokat, a midn a határ-

rvidék végleges felosztásakor az összes akkor szolgálatban állott tiszteket és

zászlósokat magyar nemességre emelték.

Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásba a vármegye területén összesen

192 nemest vettek fel, ebbl 35 volt birtokos nemes és 157 armalista. Az össze-

írásban szerepl nemeseket azonban ekkor csupán azon az alapon vették fel az

összeírásba, mivel tényleg a nemesi kiváltságok gyakorlásában találták, vagy
nemeseknek tartották ket. Így történi azután, hogy mindazok a családok, a

melyek az 1754—55. évi összeírást megelzleg a vármegyében nem hirdették ki

nemességüket, az összeírás után évek multán igazolták nemességüket. Az 1754—55.

évi országos nemesi összeírásban szerepl családok az alább betrendben közölt

családok között külön feltüntettük.

Mária Terézia királyn trónra léptétl kezdve 1848-ig még a következ
családok nyertek adományt : Antunovics 1745-ben Kunbajára, 1803-ban Almásra.

Alföldy 1803-ban Xemesmiliticsre. Abrahámovics 1758-ban Mohóira. Aliaga

1803-ban Xemesmiliticsre. Burza 1803-ban Xemesmiliticsre. Branovácsky
1758-ban Zentára, Baderlicza 1758-ban Zentára, Branovacsky II. 1758-ban

öbecsére. Berkó 1803-ban Xemesnúliticsre. Bajcsy 1803-ban, Baghy 1803-ban

és Barásevics 1803-ban Xemesmiliticsre. Brunswick gróf 1810-ben Futakra.

Csejtey 1748-ban Mateovicsra, Rasztinára és Kölesre, Csanády 1758-ban ókani-

zsára, Császár 1801-ben Pacsérra, Csernovics 1744-ben Futakra, Cseh 1778-ban

Xovoszelóra. Csernus 1803-ban Xemesmihticsre. Czintula 18Q3-ban Xemes-
militicsre. Dózsa 1803-ban Nemesmiliticsre, Dudvarszky 1758-ban Adára, Egri

1758-ban Martonosra, Eremics 1758-ban Martonosra, Golub 1758-ban Zentára,

Gyukics 1758-ban Szent-Tamásra, Gyurisics 1758-ban Martonosra, Guganovics

1745-ben Kunbajára, Gromon 1817-ben Vajszkára és Bogyánra, Grassalkovics

1750-ben Bajára, 1775-ben Plágára és 1779-ben Matheovicsra. Hajnal 1803-ban

és Horváth 1803-ban Xeniesmilitiesre, Huszár 1801-ben Pacsérra, Hadik gróf

1769-ben Futakra, Horváth 1801-ben Pacsérra, Heinrich 1801-ben ómora-
viczára, Ivánkovics 1803-ban Xemesmiliticsre, Hlics 1758-ban Bács-Földvárra.

Ivanics 1803-ban Xemesmihticsre. Julinácz 1751-ben Csurogra, Kubura 1758-

ban Mohóba, Karapancsics 1758-ban ókanizsára. Karakasevics 1758-ban Mohóira,

Kászonyi 1801-ben Pacsérra, Kanyó 1803-ban. Kúnszabó 1803-ban, Körmendy
1803-ban és Klinovszky 1803-ban Xemesmiliticsre, Kroncz-Koronay 1801-ben

Pacsérra 1803-ban Almásra, Knézy 1803-ban, Kaity 1803-ban Xemesmiliticsre,

Kovacsics. 1803-ban Almásra, Kovách 1801-ben Rigyiczára, Kray báró 1803-ban

Topolyára, Kuluncsics 1835-ben Xemesmiliticsre, Latinovits 1745-ben Kun-
bajára, 1752-ben Madarasra és 1800-ban Katymárra, Laczkó és Litthvay 1803-ban
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Nemesmiliticsre, Miskolczy 1746-ban Alsó-Roglaticzára, Mjrülovics I7r>8-ban

Bács-Földvárra, Medjanszky 1758-ban ókanizsára, Milinovics 1758-ban Zentára,
Márffy 1791-ben Csebre. Mátyus és Molnár 1803-ban Nemesmiliticsre, Mészáros
1801-ben Pacsérra, Markovics 1803-ban Nemesmiliticsre, Mattyasovszky 1801-

ben Pacsérra, Mándics 1803-ban Nemesmiliticsre, Mikolics és Nikoletics 1758-

ban Szenttamásra, Mucsics 1758-ban ökanizsára, Nagy és Német szeghy 1803-ban
Ni mesmiliticsre, Odry 1801-ben Pacsérra, báró Orczy 1747-ben Bajára, Pálffy gróf

1751-ben Novoszellóra és Szent-Lrinczre, báró Pejacsevics 1747-ben Alsó-Rogla-
ticzára, Putnik 1759-ben Sziregre, Bogyánra és Kovilra, Pilaszanovics 1777-ben
Roglaticzára, Piukovics 1779-ben Matheovicsre, 1803-ban ómoraviczára és Nemes-
militicsre, Pocskay 1801-ben Pacsérra, Polyák 1801-ben Pacsérra, Pál 1803-ban
Nemesmiliticsre, Radisics 1758-ban Szenttamásra és Kutasra, Rudics 1785-ben
Almásra, Radics 1803-ban Nemes-Militicsre, báró Rédl 1780-ban Rasztinára,

Rezsny 1801-ben Pacsérra, Szucsics 1801-ben Pacsérra, Szalmásy 1803-ban
ómoraviczára, Siskovics 1803-ban Almásra, Sztratimirovics 1745-ben Kulpinra,

Szemz 1842-ben Kamjonkára, Széchen gróf 1796-ban Temerinre és Járekre,

Tar 1803-ban Nemesmiliticsre, Tésity 1758-ban Zentára, Tomcsányi 1803-ban
ómoraviczára, Vidákovics 1803-ban Nemesmiliticsre, báró Vay 1742-ben
Bajára, Vojnits 1759-ben Bajsára, ISOl-ben Roglaticzára, Pacsérra, 1803-ban
ómoraviczára, Vusity 1758-ban Zentára, Vojnovity 1758-ban Bácsföldvárra,

Vujevics 1803-ban Nemesmiliticsre, Zakó 1758-ban Óbecsére, Zakó II. 1751-ben

Bajsára, 1758-ban ókanizsára, Zorád 1803-ban Nemesmiliticsre, Zlinszky

1791-ben Roglaticzára. (B.-B. várm. Tört. Társulat Évkönyve XIII. évf. II.

füzet.)

A vármegyében a XIX. század els felében fenállott birtokviszonyokról az

1826. évi katasztrális összeírásból meríthetünk adatokat, különösen becses ez az

összeírás, mert egyúttal feltünteti a vármegyei birtokosok birtokának területi

kiterjedését is.

Ez összeírás szerint : a kamara 514.336, a korona uradalom266. 507, a kalo-

csai érsek 38.031, az esztergomi érsek 7494, esztergomi káptalan 5967, Bogyán
kolostor 206, herczeg Grassalkovich 108.663, gróf Brunswick 57,479, gróf Eltz

300, gróf Pálffy 5111, gróf Széchen 20,543, báró Kray 24,560, báró Orczy 44,598,

báró Rédl 20,869, Szabadka város birtoka 34,297, Gromon 15,120, Koronay 3300,

Kovács 10,607, Latinovits 44,241, Márffy 5822, Piukovics 3565, Rudits 17,845,

Stratimirovics 6414, Vojnits 22,452, Zakó 4884, Pilaszanovits 6445, az Antunovics,

Kovacsics, Németszegi, Siskovics és Vermes családok együtt 11,306, Nemesmili-
ticsi közbirtokosság 11,455, Heinrich, Szalmásy és Tomcsányi családok együtt

2397, a Császár, Horváth, Huszár, Kászonyi, Mattyasovszky, Mészáros, Odry,

Polyák, Potskay, Rezsny, Szucsics családok együtt 11,571 holdat birtak.

Alább közöljük a vármegyebeli nemes családokat, különös tekintettel

azokra, a melyeknek tagjai közpályán szerepet játszottak és a melvek jelenleg is

virágzanak.

Abrahamovics. A. Velimir (Villmir), a moholi vársáncz volt hadnagya, neje Pevadina Angéla,

továbbá gyermekei Péter, János, Pál és Janka 1751 márczius 1-én nyertek czímeres nemeslevelet,

melyet 1751. október 5-én hirdettek ki Bécs vármegyében. E Velimir elfordul az 1754. évi orsz.

nemesi összeírásban Bácsvármegye nemesei között. 1758-ban a család adományt nyert.

Adamovics I. A. György 1625 okt. 10-én nyert czímeres nemeslevelet II. Ferdinánd királytól,

melyet 1626-ban hirdettek ki Pozsony vármegyében. Bács vármegyébe a családból Bálint tele-

pedett le, a kit 1736-ban vettek fel, Pozsony vármegyének 1732 febr. 6-án kelt nemesi bizonyítványa

alapján, a vármegye nemeseinek sorába. Bálint és Mihály elfordulnak az 1754—55. évi országos

nemesi összeírásban Bács vármegye nemesei között. Mihály Baján ügyvéd volt. 1762—1781-ben

Bécs vármegye ügyészeként szerepelt. A család Nemes-Militicsen volt birtokos.

Adamovics II. (Csepini) A. Pál, neje Knezovics Judit, valamint gyermekei Márton, Ferencz,

Mária. Anna és Margit, 1714 nov. 6-án nyertek czímeres nemeslevelet. A család Boszniából szár-

maiik, hí nnan Várasd, majd Veröcze vármegyébe költözött. A nemességszerz Pál Vercze vár-

megye alispánja volt. Kapisztrán János 1770 okt. 6-én nyert a Vercze vármegyei Csepinre ado-

mányt és elnevet Mária Terézia királyntl. Antal Vercze vármegye fispánja. Károly 1848-ban

kapitány. A család 1848 eltt Ténye, Erdd és Almás (Veröcze várm.) helységekben bírt

földesúri joggal. 1892-ben telepedett Bács-Bodrog vármegyébe. Iván 1893-ban cs. és kir.

kamarás lett.

Czímer : Kékben, szarvaival felfelé fordított, arany félholdon nyugvó, fehér oszlop, melyet

jobbról a paizs fe's bal sarkában hatágú arany csillagtól kisért, farkát lábai közé húzó, arany or •z-

lán t: rt. — Sisakdísz: arany markolatú, görbe kardot tartó, kinöv arany oroszlán. Takarók:
Kék-arany—veres-ezüst

.

Akszimarkovics. A. Gruja a zombori határörvidóki sáncz zászlótartója, Ciriák nev testvérével

együttj 1699 április, 7-én nyert I. Lipót királytól magyar nemességet, melyet Báesban 1700 márczius
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kben, zöld alapon, arany griff. Sisakdfsz : kinöv zölddolmányos, veres
[látott fekete kalpagos, véres görbe kardot tartó magyar vitéz. Takarók: kékarany

—

I .üst.

Aüaga. Családi hagyomány szerint Dali rmazik. A. Péter 1722 július 15-én nyert
• lepedetl le, hol jelenleg is birtokosak. A nemeslevelet

!"-:! hirdettek ki Bác B i tartott közgylésében. Az 1754—55. évi ors.-.á-

összeirásban e családból Pál és János vannak fe véve a vármegye nemeseinek névjegy-
zékébe. A osalád tagjai több ízben nyertek nemesi hizonyságlevelet a vármegyétl. így Péter 1797-ben,
a család Nemes ilit csen székelt tagjai 1708. májas 22-én és 1838. novemb r7 én Tagjai közül dváló

M \. Imre. 1848-ban a rigyiczai kerület országgylési képviselje, a kii a haditörvény-
zék 1850 jún 9 26-án kötél által halálra ítélt, de Haynau, mieltt állásától felmentették volna,
aeki i- mezett. 1861 márczius 26-án a rigyiczai kerület újból képviselvé választotta
1873— 1803-ig Baja város fjegyzje volt. Tagjai közül Jakab Nemes Militicsen birtokos.

Czimer: Kékben, zöld alapon kiemeli.. ! >p, melyet jobbról befelé fordult arany
oroszlán tart. Sisakdísz : görbe kardot tartó aranygriff. Takarók : kék-arany—veres-ezüst.

Alptiry (Bollyi.) Abauj vármegyébl származik, hol 1429-ben már birtokos volt. Idvel át-

zott Zemplén vármegyébe, hol 1570-ben Bollyt és Pálföldét bírta. Simon 1570—71 b n
alispánja. 1345-ben Alpáry Pongrácz Kölpény birtokosa. 1428-ban az Alpá

jogiakkal együtt jogot tartanak e birtokhoz.
Czimer, melyet 1513-ban II. Ulászló király A. Mihálynak és Mátyásnak adományozott:

Kékben csipkés sziklacsoportból kiemelked, balra fordult, koronás arany oroszlán, els lábaival
hegyével lefelé álló pallost tartva. Sisakdísz : kék-arany levéldísz. Takarók : kék-zöld-arany

—

zöld-arany.

Ambrozovics (A nbrosovits). A. János és fia László 1760 nov. 25-ón nyertek czimeres i

levelet Maria Terézia királyntl. A család Pozsega városából származik, honnan a XVIII. század
végén Zomborba költözött, hol Ferenez 1790 táján városi szenátor volt. Ennek fia János szintén
városi szenátor és ügyvéd (szül. 1789., f 1869.), egy ízben Zombor várost képviselte a pozsonyi
országgylésen. Fiai : Béla (szül. 1835., f 1905.) kereskedelmi min. tanácsos. Károly (f 1889.) Zom-
bor város tiszti fügyésze és Gyula, (f 1897). Béla fiai közül Dezs az Orsz. Képzmvészeti Tár-
sulat titkára, Lajos 1906 óta Baja város fispánja

Czimer : a paizs fels szegleteibl kiinduló és a paizs közepén csúcsban végzd ós a csúcsból
kiinduló függleges vonal által három részre hasított paizs. Felül veresben kardot tartó, pánczélos
kar, a jobb oldali ezüst mezben a vágási vonalból kinöv, veressel fegyverzett fekete sas, a baloldali
kék mezben háromlevel hármas lóherét tartó arany oroszlán. Sisakdísz : nyílt fekete szárny között
három arany lóhere. Takaró : kék-arany—veres-ezüst.

Antunovics. A. Janics. a titeli varsán z v Ír kapitánya, valamint gyermekei Demeter és
Mária. 1751 márczius 9-én nyertek nemességet Mária Terézia királyntl, melyet ugyanaz évben Bács-
Bodrog vármegyében kihirdettek. A család már 1745-ben nyert Kunbaja egy részére . dományt, a
Latínovits és a Guganovics családokkal együtt, mint oly birtokra, melyet már eldeik is bírtak.
1 /51-ben kir. adományt nyert Óbecse részeire, késbb Almásra, honnan elönevét írja. Az 1754—55.
évi országos nemesi összeírásban Simon, István és János vannak felvéve a vármegye nemeseinek
névsorába. Tagjai közül István 1797-ben a bácsi felkelt nemesi seregben hadnagy, Simon ugyanakkor
hadbíró. Ferenez és Károly 1000 forintot adtak a Ludovika Akadémiára. Albert 1825—30-ig másod-,
1830—32-ig els alispán. Mátyás 1848—49-iki honvédtiszt. József 1892—96-ig országgylési képv.

Czimer : Vágott, fels részében hasított paizs. Jobbról veresben ezüst horgony, balról ezüstben
egyenesen álló dárda, a dárdanyelet is körülövez egy-egy ezüstrózsás veres zászlóval, alul aranyban,
felhbl jobbra kinyúló meztelen kar, markában ég szívet tart. Sisakdísz : jobbjában kardot, bal-

jában nyilat tartó, kinöv arany oroszlán. Takarók : vörös-aran '—vörös-ezüst. — Más változat :

kékben, zöld alapon, veresruhás, veres bélléssel ellátott, fehérkalpagos, kardos magyar vitéz, jobb-
jában görbe kardot tartva. Sisakdísz : fészkében ül, fiait vérével tápláló pelikán. Takarók : kék-
arany—veres-ezüst. Ezt a czímert használta A. József, Báes-Bodrog vármegyei ülnök 1828-ban.

Ast (Astenbergi.) A. Vincze. cs. kir. dragonyoskapitány, 1822-ben osztrák lovagi rangot,
késbb Magyarországba költözvén át, 1834 július 17-ón magyar nemességet nyert. A nemességszerz
36 évnél tovább szolgált a hadseregben. 1788-tól a török háborúkban, majd a francziák ellen, végre
a nápolyi felkelés leveretése alkalmával kitüntette magát. Fia Nándor 1849-ben és 1861-ben Bács-
Bodrog vármegye fjegyzje, majd a kir. Kúria bírája. Ennek fiát Vincze zombori ügyvédet,

tábornok örökbefogadta.
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i kék-ezüst

B Mihályt, ki Zemplén vármegyébl származott, e vármegye nemesi bizonyít

ványaalapj > nemeseinek sorába. Nevezett Mih ily már az 1754—55
lófordúl Báosvár gye ni Bei közöti

ilídból Perenozet, 8ai\ I, tadrással és Jáno iái, fíógrád Tármegye bizonyítványa
d, L768-ban iktattál gye ni Bei Borába. Vz is2i>. évi összeírás alkal-

e osaládol a nemes railitiosi közbirtokosok között találjuk.

EÚneredetfl osalád, melynek egyik sarja B. István kunszentmiklósi lakos, nje
Maria, valamin! gyei • '

'
"

I
il'l'á János, iit>jii Kaszás Zsófia, gyermekei

\iuai. István, Zsófia, végül néhai fiának, Istvánnak. |{ íjkó Sárától született gyermekei
Mihál] .-Maria 1793 jun ii 10-én nyertek ezímercs nemeslevelet, melyet még óbbon hz évben Fejér

. 9 i !'in 26 én a jászol i kúnol kerületi rülesórj birdett k ki. A osalád

hadi pályán tntek ki. István 16 I Buda o ti mai megsebesült. György ós .Lm
1786 ' ia 1'ri'n la/ailas leverésében, János 1741-bon ujonezoktil és lovak it ajánlott fel

'. á kitörésekor. 1760-ban az általa felajánlott lovasokon kívül három fiát, Istvánt,
Mihál i ia a hadba küldte. Mihály 17t>2 július 22-én Preiburgnál olosott. György a

k fogságába korült, de sikerüli neki megmenekülnie.! E i Iádból izármazik Elek, jjlonleg

i izéki ü nök.
i : kékkel ós veressel ötször vágott, paizsban, bármaa zöldhalmon a pajzs föls jobb

sarkában aranynap és a balsarokban befelé fordult ezüst félholdtól kisért griff jol>lijál>.m kardot,

lorok fol tart \ a. Sisakdis/. : nvilt hl... i. a . n\ I.. ./..) t
. :;. a I . !.a i

. |..t fart,, i, kii

nvoklo kékmez kar. A kardon átütött török fvel. Takarók : kék-ozüst—veres-ezüst.

Baicsi (Bnjczi.) Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban e családból Antal van felvéve

a \armegye nemesei közé. Az 1826. évi összeírás a nemes-militicsi közbirtokosok között sorolja fel.

Az IMI. rv i nemesi összeírásban Baján és Bajmokon találkozunk o család tagjánál.

Halán (Sipeki). Nógrád vármegyébl származik. B. Gergoly, nojo Katalin, fia Mihály, továbbá
ennek neje Dorottya s Lukács, valamint ennek neje Orsolya, KIXi február 27-én

nyertek címeres nemes levelet, melyet 1636 február 11-én hirdettek ki Nógrád vármegyében. A csa-

l.irtoka Zsidó volt, melyet Sipekkol cseréltek el, amelyre nádori adományt nyertek. Ezenkívül
Legénden ós Bodonban voltak birtokosok. E család sarja B. Víncze, in. kir. ferdömester és a Ferencz

rend lovagja, Apatinban lakik.

Czímer : Kékben, hármas zöldhalmon, jobb el -lábában kardot ós három fohér rózsát tirt
arany griff. Sisakdísz: Pajzsalak növekven. Takarók: Kék-aranyveres-ozüst.

Hasonnev családból B. József 1 8 1 4-ben hirdette . t e ki nemességét a vármegyében, Nógrád
varmegye bizonyítványa alapján. Az 1841. évi nemesi összeírásban ily nev családnak több tagja

el, u. m. I'éter, Tamás, Imre özvegye, István, András, Mihály ós Márton, a kik mindnyájan
• ii laktak.

Egy másik hasonnev család sarja Mihály, a ki fiaival Jánossal, Péterrel, Imrével, ós Mi-
hályival együtt Bevés vármegyébl származott át s o vármegye bizonyítványa alapján 1797-ben
vették fel ket Bács-Bodrog vármegye nemeseinek sorába.

Ballá. (Ireghi.) Veszprém vármegyébl származik, hol -iének B. Györgynek és attól

I inos fiinak nemességét 1720-ban eUsmertók. B. Gvörgy testvére volt B. Mihály,
kinek ti.n János bezdáni lakost 1747 mérczius 23-án vették fel Bács-Bodrog vármegye nemesei

'. a ki 1754-ben nyert a vármegyétl nemesi bizonyítványt. E családból származik
B. Aladár, jelenleg Újvidék szab. kir. varos fispánja, a ki 1909. évi április 27-én kelt legfelsbb
elhatározással régi magyar nemességének épségben tartása mellett az Ireghi elnevet nyerte.

Czímer : kék pajzs, veres pajzsfvel. Abban két hatágúaran .csillag. Alatta zöld halmonhárom
verestetös tornyú, ormózattal és nyitott kapuval ellátott, természetes szín kövekbl rakott vár.

A kimagasló középs tornyon két, a két szélsn egy-egy ablak, a kaputól jobbra és baba pedig
e8y"eg.v lrés látható. Sisakdísz : aranymarkolatú, görbe kardot tartó, vaskeztyüs pánczólos kar.

Takarók : kék-arany—veres-ezüst.

Ballun. Nyitra vármegyébl származik, hol a szakolczai kerületben 1723-ban megtartott
nemesi vizsgálatok alkalmával felmutatván az 1569-ben adományozott czímeres nemeslevelet,
nemességét elismerték. Nyitra vármegye bizonyítványa alapján Elek és Pál 1781-ben hirdettetik
ki nemességüket Bács-Bodrog vármegyében. Pál 1839-ben a vármegye levóltárnoka, majd föpónztár-
noka és táblabírája volt.

Czímer : veresben, hatágú arany csillaggal megrakott kék lebeg pólya felett két, alul egy
hatágú aranycsillag. Sisakdisz : két ezüst szarv között, hatágú arany csillag. Takarók : veres-ezüst

—

kék-arany.

Balogh I. B. Ferencz 1752-ben hirdettette ki nemességót Bács-Bodrog vármegyében Nógrád
vármegye bizonyítványa alapján. 1754-ben pedig Bács-Bodrog vármegyétl nyert nemesi bizonyság-
levelet. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Ferencz és Imre vannak felvéve a vármegye
nemeseinek névjegyzékébe.

Balogh II. Szatmár vármegyébl származik. Jánost. Istvánt és Samut e vármegye bizonyít-
ványa alapján 1793-ban Bács-Bodrog vármegye nemeseinek sorába iktatták A család Nemes-Müi-
ticsen telepedett le, hol 1799-ben Gábort, fiáv 1 Istvánnal, az ottani nemese.; közé felvették. I

Baloghy (Balogi). srégi család, mely a Poltári Soós és az Alsósztregovai Madách-családokkal
közös törzsbl származik. se Radun comes, a ki már II. András király uralkodása alatt szerepel

(1235). Fiai : Miké Madách de Eszlár (1250), Tóbiás és Tamás új adománylevelet kapnak IV. Béla
királytól, a Garam vize mentén Zólyomban elterül si birtokaikra. E testvérektl származnak a
Madách, Balogh/, Soós és Miczin-zky családok. A XVIII. század közepén Balog, Htusjó és Bátorfalu,
a XIX. század els felében pedig Ipolybalog helységben volt földesúri joguk. E családból származik
B. Ern, a jogtudományok tudora, országgylési képvisel és zombori ügyvéd.
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Baraasevita (Barásevics.) Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Antal ós József sze-

repelnek a vármegye nemesei sorában. Az utóbbi elfordul az 1776. évi összeírásban is. Márk 1798-

ban hirdettette ki nemességét. Az 1826- ik évi összeírás alkalmával a nemesmiliticsi közbirtokosok
között szerepel.

Barich (Barits). B. Mihály, bácsi adószed, valamint neje. Pernthaller Mária-Rebeka, továbbá
gyermekei, József, Anna-Katalin 1722 május 1-én nyertek czímeres nemeslevelet III. Károly királytól.

Mihály 1737-ben nyert nemesi bizonyságlevelet Bács vármegyétl. Az 1754—55. évi országos
nemesi összeírásban Antal és Béla vannak felvéve a vármegye nemeseinek névsorába. Alkalmasint
az utóbbi egy személy volt ama B. Béla-Ádám tanárral, a kinek részére a vármegye 1775-ben nemesi
bizonyságlevelet állított ki. B. Béla 1742-ben Szabadkán született. 1769-ben Varasdon, utóbb Zág-
rábban, majd Budán volt egyetemi tanár. 1790-ben a koronázás alkalmával latin nyelven a magyar
királyok és királynk koronázásáról egy könyvet adott ki, melyet magyar nyelvre is lefordított.

Beck (Madarassy-Beck, Madarasi báró). B. Miksa, a leszámítoló bank elnöke, B. Nándor és

B. Hugó jogtudós, kúriai bíró, 1895 decz. 28-án magyar nemességet nyertek. B. Nándor m. kir.

udvari tanácsost, a Magyar Jelzáloghitelbank elnök-vezérigazgatóját, 1905-ben bárói rangra emelték.
Fia : Gyula jogtudor, ügyvéd, a III. oszt. vaskoronarend lovagja, a Magyar Jelzálog-Hitelbank
igazgatója.

Czímer (bárói) : három arany czölöppel hasított kék pajzs, kék szív-pajzszsal. Abban veressel

fegyverzett egyfejü fekete sas. A pajzs felett a bárói koronán nyugvó sisak dísze pajzsbeli sas. Ta-
karók mindkét fell : kék-arany. Pajzstartók mindkét oldalról egy-egy arany oroszlán.

Beké (Baróthi). Háromszékbl származik. Egyik-? a legrégibb múltú székely családoknak,
melybl számosan tntek ki a katonai és polgári pályán. Az újabb nemzedék se: Pál (1485

—

1545), ki 1525-ben ópítifel si házát Baróthon. Fiai közül Péter és Márton 1602-ben Rudolf király

hségére esküs/.nek. János 1614-ben lustrál. Harmadik fia, Pál, ki 1635-ben lustrál, terjesztette

tovább a családot. A család több tagja az 1848—19-iki szabadságharezban tüntette ki magát. József
székely kapitány 1848-ban nemzetrségi százados, fiai közül II. József mint cs. kir. százados
lépett át a honvédséghez. 1848-ban Zaránd vármegye parancsnoka volt, de 1849 február 7-én Bem
magához rendelte, ettl kezdve részt vett az erdélyi hadjáratban, nevezetesen a febr. 9-én vivott
piski csatában, hol mint alezredes 800U emberrel és 29 ágyúval döntó csatát vívott ; késbb
ezredes ós Háromszék kormánvzój a ; továbbá Vízaknánál, Dévánál küzdött, s április elején az
oláh mozgalmak elnyomására küldetett. A temesvári csata után Bem t tette az erdélyi sereg pa-
rancsnokává, de a szétmálló sereggel a harezot folytatni nem tudván, Dévánál Lüders orosz tábor-

nok eltt aug. 17-ón leteszi a fegyvert, mikor is fogságba kerül és Josefstadba viszik; 1856-ban
amnestiát nyert. Gyula 1848—49-ben mint mérnökkari rnagy szolgált a szabadságharezban s

Temesvárott került fogságba. 1868-ban belépett az újonnan alakított honvédségbe, 1878-ban
alezredesi ranggal ment nyugdíjba. A család a XIX. század ötvenes éveiben telepedett le Bács-
Bodrog vármegyében, hol jelenleg Gyula ós Imre rszállásm laknak.

Czímer : kék, tojásdadalakú pajzsban, görbe kardot tartó ezüst oroszlán. Sisakdísz : görbe
kardot tartó pánczélos kar.

Berecz. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Péter és János, a kik Nemes-Militicsen
laktak, szerepelnek a vármegye nemesei között.

Berkó. A család 1598-ban nyert czímeres nemeslevelet, melyet Márton, István ós Tamás
sági lakosok 1720-ban Pest vármegyében kihirdettettek. A család tagjai 1754—1797 között Szelén
laktak. Ennek az ágnak sarja, László, 1827-ben nemes-militicsi lakos. Az 1754—55. évi országos
nemesi összeírásban ily nev családból Pál van felvéve a vármegye nemeseinek névsorába. 1780-ban
György, István, József és László, továbbá József fiai, László és János, végül István fiai, Antal,

József és Márton, Pest vármegye nemesi bizonyítványa alapján hirdettették ki nemességüket Bács-
Bodrog vármegyében. 1798-ban István és Sándor Nemesmiliticsen voltak birtokosok, hol a család

1803-ban adományt nyert. Az 1841. évi vármegyei nemesi összeírásban János ós ennek fia Antal,

Pacséron voltak birtokosok, hol utódaik jelenleg is virágzanak.

Bezerédj (Bezerédi). A Lörinte nemzetségbl származik. si fészke a zalavármegyei Lrinte,
melyre 1456-ban új adományt nyert. Zsigmond király 1430-ban János és Zsigmond fiainak czímer-

levelet adományozott, mely jelenleg is a család birtokában van. A család a XIV. század végén élt

Györgytl szakadatlan jön le, kinek Zsigmondtól született unokája. II. György terjesztette tovább a

családot. E családból B. Miklós (szül. 1793., f 1865.) a Bács-Bodrog vármegyei 1848—49-iki nemzet-
rség parancsnoka, telepedett le a vármegyében, kinek neje Polimperger leány volt. Fia : Béla

(t 1883) ; ennek fiai közül : István (született 1861-ben) az eltt Baja, jelenleg Szabadka város fis-

pánja, Kossuthfalván birtokos. Béla (1S64) és Pál (szül. 1867) szintén ott birtokosok.

Czímer : veressel és kékkel vágott, balra dlt pajzsban balra fordult fél arany oroszlán, szá-

jában háromágú korbácsot tart. A balra dlt zárt sisakon kék-vörös tekercs, ebbl a pajzsbeli oroszlán

emelkedik ki. Takaró mindkétfell kék-arany.

Biczó (Bitzó). Nyitra vármegyébl származik. A XV. században tnik fel. 1472-ben Mátyás
királytól adományt nyert Kiskórre, honnan elnevét írja. Az 1754—55. évi országos nemesi össze-

írásban István van felvéve Bács-Bodrog vármegye nemeseinek sorába, a ki Nemesmiliticsen tele-

pedett le. Nevezett István, továbbá ennek fia, Ignácz és testvére, Nyitra vármegye nemesi bizonyít-

ványa alapján, 1759. szept. 13-án igazolták nemességüket.

Boczot. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban István szerepel a vármegye nemesei

között. István és Dániel 1760-ban nyertek nemesi bizonyságlovelet a vármegyétl. István 1773—77-ig

a vármegye második alispánja volt.

Boderlicza (Baderlicza). B. János, zentai tiszai határörvidóki hadnagy, neje Jovanova Sára,

gyermekei Seb, Mária-Anna és Erzsébet, 1751 márczius 1-én nyertek czímeres nemeslevelet Mária
Terézia királyntl. A nemessógszerz elfordul az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban

Bács-Bodrog vármegye nemesei között. 1758-ban Zentán birtokadományt nyert, melyet 1775-ben

megersítettek. Tagjai közül György 1794— 97-ben vármegyei esküdt. István 1835—43-ig adószed,
Arzén az 1840-es években a tiszai koronakerület ülnöke. György volt titeli járási szolgabíró.



;,7 i Bodrog vái megj • nemes osaládai

|th< B Péter neje lilienfeldi Ounther Ki i. i , ;
.

. i-inekei ihiio s/np.
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1.1M érdemeiéri bárói rangot nyert, A család azután a Trencsén vármegy'
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Adamóczon, Kisbáróozon, Ratnóczon, Tepliezen és Zablát, m 1 birtokos lett. A XVII. század

elején B. György a nyitraván ei vlttenozen szerzett birtokokat s ide költözvén ét, megalapí-

Vitteni ; vágj Vitézn; 1 (u-reskedett 11 IVlktssytkk. 1, l'liurzo Kerfin-zezel,

l'alfív Tamáasal és Km-nh Jánossal. 17X1 ban Trencsén vármegye s nemesi vizsgálatok alkalmával

B. Jánosnak, Gáspár Sa, Lászlónak 1 a egy másik Jánosnak, valamint Pálnak nemességét si jogon

igazolta. Ez idtájt tíagj Barlón is birtokosok voltak. A család egyik aga n!övol Pozsony ós innen
Esztergom vármegyébe költözött át, másik ága a XIX. század elején leszakadt Bács-Bodrog vár-

1
Mihály, lili> mosi ág. ev, lelkész (f 18:(I.) és Sámuel pinczédi ág. ev. lelkész

(t 181)0). Azutóbb nak négy fia tevékeny részt vett a szabadségharezban. Pál (f 1891) mérnök, kinek
fia B. Samu dr. a Magyar Történelmi Társulat titkára és a Magyar Tudnniáinyos Akadémia tagja.

B. Rezs dr. jel'nleg S ntfülöpön '' reni Cserv nkán lakik.

Bory (Bori és Borfi). Els ismert se Márton fia Miklós, ki Il'7"> ben IV. László királytól

1 honti várhoz tartozó Boriföldet nyerte hadi érdemei jutalma' 1. A család idvel átszármazott Nyitra

Mihály 1594-ben a bakabányai várrség parancsnoka. 1595-ben Varbókra
nyert adományt. Ferencz 1622-ben Boni vármegye szolgabírája. György, fiával Mihálylyal Teg-

Eóre nyert adományt, de midn 1 't."i7 ben e biriokokba be akarták iktatni, Lipthay
György és István ellentmondottak. Idvel mégis sikerült e birtokokra való jogét érvényesíteni,

Mihály korponai kapitány 1665-ben Kálnai ós Tegzes-Borföi elnévvel élt. A fenti György
idényt tartott. Mihály 1663-ban Gara, Katymár és Madaras községekre nyert

adományt. Gábor 1705-ben Hont vármegye alispánja, egy másik Gábor pedig 1756-ban a vármegye
esküdtje. A nógrádi ágból származott B. Miklós 1810-ben aljegyz, 1811— 1818-ig fjegyz, majd

ster. kir. táblai ülnök, végre k nczelláriai eladó és udvari tanácsos. Pál|(1836— 1839) Nógrád
vármegye f< szolgabiraja, 1847—18-ban a vármegye országgylési követe, 1850-ben Hont, 1851

—

53-ig Xógrád vármegye fnöke. A család egy ága 1860-ban Szabolcs vármegyébe telepedett le, hol

I, lányban hirtokos.

Czímer: Kékben, arany markolatú görbe kardot tartó pánczélos kar, a kardon átütött török

fö. (Más változat : arany markolatú görbe kardot tartó pánczéb s kar, a kardon átütött török fö,

a karhujlásnál hatágú arany csillag, s a kardon sarkaival lefelé fordult ezüst félhold.) Sisakdísz:

Pajzsbeli kar. Takarók : Kék-arany—veres-ezüst.

Borza (Burza). E családból B. Istvánt és Tamást 1748-ban iktatták Bács-Bodrog vármegye
í sorába. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Tamás van felvéve a vármegye nemesei

közé. 1798 október 15-én kelt bizonységlevél szerint István, fiaival Bélával, Ferenczczel és Mihálylyal

együtt, mint nemesmiliticsi birtokosok szerepelnek.

Botlik. Nyitra vármegyébl származik. István már 1753-ban Nemesmiliticsen volt letele-

pedvesaz 1754—55. évi országos nemesi ösfzeirásban Bács-Bodrogvárme nemi ei között for-

di 1 elo. A vármegye mindamellett csak 1763-ban iktatta nemesei közé, Nyitra vármegye bizonyít-

ványa alapján. Az 1891. évi vármegyei nemesi összeírás szerint Márton és ennek hasonnev fia

Szabadkán laktak. - ;

Branovacsky I. B. Szubotka tiszai határörvidéki hadnagy, neje Z^arkovics Mária és gyermekei
Jakab, Pál, György-Simon, Gábor, Márk, János-Tivadar és Mártha, 1751 márczius 1-én nyeltek

czímeres nemeslevelet Mária Terézia királyntl. 1758-ban Zentán birtokadományt nyert 58 kuriális

lónczföldre. melyet 1775-ben megersítettek. Tagjai közül: Glisa 1779-bm a vármegye adószedje,
Timót 1811-ben adószed, Simon 1814-ben esküdt, Tivadar adószed, Péter 1833-baii bíró Zentán.

Simon tiszai koionakerületi ülnök. Ignácz 1872-ben 1902-ig vármegyei számvev, ókéri lakos.

Czímer : Két ezüst pólyával vágott kék pajzs, közepén h • tagú arany csillag, a pajzs aljá-

ban levágott török fö fekszik. Sisakdisz : Nyílt kék szárny a pajzsbeli pólyákkal megrakva. Ta-
karók : Kék-arany— kék-ezüs*.

Branovacsky II. B. Mihály, a becsei palánk zászlótartója. 1751 márczius 1-én nemeslevelet^

1758-ban pedig Óbecsén birtokadományt nyert.

Brestyánszky. X'yitra vármegyébl származik. Ignácz 1726-ban nyert czímer levelet, mely
B. Miklós zombori lakos birtokában van. A családn k ez az ága Nyitrából Torontálba majd ennan
a XIX. század 70-es éveiben Bács-Bodrogba költözött. Ez ágból származik B. János, ki 1850—60

között József foherczeg torontáli uradalmainak jószágigazgatója, Kálmán 1880—1893-ban zentai

ügyvédés József foherczeg uradalmainak jogtanácsosa. Miklós jogtudor, vármegyei tisztvisel. Ha-
sonnev családból Jánost 1749-ben, Trencsén vármegye nemesi bizonyítványa alapján, felvették

Bács-Bodrog vármegye nemesf i sorába. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban György sze-

repel a vármegye nemesei között.

Czímer: Kékben, zöldalapon, görbe kardot tartó arany oroszlán. Sisakdisz: Fészkében ül
fiait vérével tápláló pehkán. Takarók : Kék-arany.



Bács-Bodrog vél ládái.

Brunswick (Korompai gróf). A család Pozsony vármegyében pán a \\ I I

ban tnik fel. Els ismert se Tóbiás (1622 25) rhurzó Szaniszló ien \ \\i
jén Mihály Nyitra vármegyében volt birtoki 3. Ennek hasonni íí 6a 17 m ben Galgócz egy ré-

szét bírta. Fia, Antal, 1747-ben személynek, L756-ban nádori itélmester, 1770-ben Észt.
vármegye fispáni helytartója, 1775-ben elsszülöttségi foggal - emelték Fiai közül
Antal, hétszemélynök. Martonvásárra telepedett, József (t 1827). országbíró, Eorom]
birtokos. József s nejétl. Kesselkei M fcb/ dj . Urnától született ígosl József, Juliunna-Henrina
és Mária-Luiza, 1790 november 18-án grófi ran igbíró vétel útján megsze-
rezte a gróf Hadik család futaki és cserevicsi uradalmait, melyeket 1801 deczember 16-án vett át.
Ez az adás-vétel királyi jm áhagyást nyervén. Józsefet 1810-ben az uradalmak birtokába beiktatták!
József országbíró halála után (1827) a Hadik család ismét jogot formált a futaki uradalomra, de
visszaváltani nem birván, József özvegye 1843-ig megmaradt a futaki uradalom birtokában.
Halála után Júlia, báró Forray Andrásné és Henrika, gróf Chotek Hermáimé örökölték, honnan
lS47-ben gróf Chotek Hennán fiinak, Ottónak birtokába jutott.

A családi czímer leírását a Pozsony vármegyét tárgyaló kötetben közöltük.
Buday. B. József, volt zombori kir. adófelügyel, 1888-ban nyert magyar nemességet. Fi i ;

Gerö. tanár Zomborban, Pál dr. föszolgabiíró Kulán.
Burza. B. Tamás ós neje Szmutkó Ilona, valamint tiai. István és Tamás, 1718 márczius 21-én

nyertek czimeres nemeslevelet. Istvánt és Tamást 1748-ban vették fel Bács-Bodrog vármegye neme-
sei sorába. B. István és fiai. Béla, Ferencz és Mihály, 1798 október 15-ón kelt bizony 11

szerint. Xernesmilitiesen laktak, hol a család 1808-ban adományt nyert. Az 1841. évi nemesi össze-
írásban Simon Pacsér helység nemesei között foglalt helyet.

Buzás. B. János újverbászi lelkészt, valamint fiait, Lászlót ós Jánost 1804-ben Krassó vár-
megye bizonyítványa alapján vették f íl Bács-Bodrog vánnegye nemesei közé. Az 1841-ben eszközölt
vármegyei összeírás szerint László Baracskán lakott.

Chotek (Chotkovai és Vagnini gróf.) Csehországból származik. 1556-ban bárói, 1723-ban cseh
grófi, 1745-ben birodalmi grófi rangot nyert. Az 1764—65. évi 46. t.-cz. Ch. Jánost, a Szentlstván-
rend nagykeresztesét, valós, bels titkos tanácsost és fó-tuzérparancsnokot, valamint fiát, Nep.
Jánost összes maradékaikkal együtt honfiúsította. E családból Hermán gróf (szül. 1789 + 1822.)
gróf Brunswick József országbírónak leányát, Henriettet vévén nül, a futaki uradalmat örökölte.
Utána fiai : Ottó (szül 1S16 f 1890) cs. kir. kamarás, az osztrák urakházának tagja és Rudolf (síül.

1822 f 1903). 1848 ban a magyar frendiház körjegyzje, két évig Bács-Bodrog vármegye aljegi
is volt ; az alkotmányos élet visszaállítása után, mint a frendiház örökös jogú tagja, tevékeny részt
vett a frendiház tanácskozásaiban. Fia Rezs Ottó Hermán (szül. 1870) 1897 óta a magyar frendi-
ház örökös jogú tagja, cs. és kir. kamarás.

Czímer: négyeit pajzs szívpajzszsal : az utóbbi vágott, felül veressel és ezüsttel hasított,
alul a vágási vonalból kiemelked ezüst félkerék. Xagy pajzs 1. és 4. aranyban verescsörü ós lábú,
kétfej fekete sas. 2. és 3. kékben arany medve. Három sisak. Sisakdíszek: I. pajzsbeli kétfej sas ;

takarók : kék-arany. II. négy, váltakozva veres és fehér strucztoll. Takarók : kék-arany.—veres-

ezüst. III. pajzsbeli medve növekven. Takarók : minikét felöl : veres-ezüst.

Cottman (Cothman). C. Márton Konrád udvari föhadbiztos. 1734-ben lovagi rangra emelték.
Alkalmasint ennek a fia volt C. Antal udvari ós kamarai tanácsos, a ki fleg a bácskai kamarai
birtokok betelepítése körül szerzett érdemeket ; 1763. évi körútja alkalmával szerzett közvetetlen

tapasztalatai alapján készült jelentése, nemkülönben telepítési javaslata alapján rendelte el M
Terézia királyn Bács-Bodrog vármegye betelepítését. Érdemei elismeréséül az 1765. évi ország-

gylés honfiúsította. 1765 április 8-án pedig magyar b:rói rangot njert.

Czímer : veressel és kékkel vágott pajzsban, felül két arany C bet felett aranyleveles korona.
Alul ezüst harántgerenda, mindkét oldalán egy-egy hatágú arany csillag. Három sisak. Sisakdiszek :

I. három (fehér-veres—fehér) strucztoll. Takarók : veres-ezüst. II. (középs) egy-egy arany C-

betüvel megrakott, nyílt veres szárny között nyugvó hatágú aranycsillag. Takaró : veres-kék . HT.
Kékkel és ezüsttel váltakozva vágott két szarv öblében egy-egy hatágú arany csillag. Takarók :

kék-ezüst.

Csanády. Cs. Gruba. kanizsai (Magyar-Kanizsa) zászlótartó, neje Thesina Milieza, gyermekei

György és Siván, továbbá Györgytl született unokái, 1751 márczius 1-én nyertek czimeres nemes-

levelet, melyet még ebben az évben hirdettek ki Bács vármegyében. Az 1754—55. évi orszá-

gos nemesi összeírásban Gruba nev tagja szerepel Bács vármegye nemeseinek sorában. 1758-ban

a család adománvt nyert Oksnizsára.

Czímer : Kékben, ezüst szarufa felett ötlevelü arany rózsa. Sisakdísz : Arany markolatú

görbe kardot tartó, kékmezü kar. Takarók: Kék-ezüst— kék-arany.

Császár (Pacséri). Cs. János-Mihály és gyermekei Márton, Lipót, Nándor,, Xavér-Ferencz,

Mihály. Ferencz-József, Éva, Francziska. 1790 november 18-án nyert-k czimeres nemeslevelet

II. Lipót királytól, melyet 1791-ben hirdette .0 k ki Bács-Bodrog vármegyében. A család Pacsér egy
részét bírta ; Nándor, Ferencz és Sándor 1801 május 1-én nyerték a Pae<. Cagjai közül

Ferencz az 1797. évi nemesi felkel-seregben hadnagyi rangot viselt. Az 1841. évi vármegyei össze-

írásban Sándor és néhai Nándor özvegye vannak felvéve, mint pacséri lakosok. Péter jelenleg a to-

polyai járás fszolgabírója.

Czímer : Vágott, alul hasított pajzs, felül kékben, a pajzs fels balsarkában sugárzó arany

nap felé röpül természetes szín sas. fiát karmai közt tartva. Alul : jobbról zöld alapon arany mékhas,

körülötte röpköd méhekkel, balról ezüstben fehérhasú szürke vizslakutya, nyakán arany nyaköv-

vel: Sisakdísz : pajzsbeli vizslakutya növekven. Takarók : Kék-arany.

Cseh. Két ilv nev családdal találkozunk a vármegye jegyzkön, veiben. Az egyik csa

Mihályt, fiával. Antallal együtt. 17S4-ben, bemutatván az eredeti czimeres nemeslevelet, Bács-

Bodrog vármegye nemesei közé felvették. A másik család, mely Dobronyi elnévvel elt. Veszprém

vármegyébl szakadt Bács-Bodrog vára 1
Iád sarja János. 1793-ban igazolta nemességét.

Az 1841. évi vármegyei nerj L'jvári József és Lajos vannak felvéve

a vármegye nemesei névsorába. E családtól való Cs. Ervin nyg. miniszter.

M.i-y^rország vármegyéi és városi: Bács-Bodrog vármegye II. .",2
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Bács Bodrog vármegye nemes családai. 577

' \. ithr,/. Nyitra vár gyébl Bzármazik. Tagjai közül Pál 1734—48-ig Bács vám
alispánja volt. Fiai Pál. Imre és Antal 174S bari Mai ovics, Rasztina és Köles pusztákat nyerik
adományul. Az ]7."í4— 55. évi országos nemesi összeírásban e családból Antal, Pál ós Imre vannak
felvéve Bács-Bodrog vármegye nemeseinek névsorába. Az 1841. évi vármegyei nemesi összeírás sze-

rin Péter Baj in lakott.

Csepcsányi. C . István, elbb újvidéki, majd kiskéri tanító. 1841-ben Túrócz vármegye nemesi
bizonyítványa alapján hirdettette ki nemességét.

Csernorirh (M esi). í's. Mihály, továbbá neje. Jorge Anna ós fia, János. 1720 április 29-énnyert
czímeres nemes levelet III. Károly királytól. Mihály 1744-ben bérije vévén gróf Cavriani Frigyestl
a f itaki uradalmat, Bács-Bodrog vármegyében telepedett le. Halála után özvegye, valamint fia

György bírták a f itaki uradalmat. Az 1754—55 évi országos nemesi összeírásban nevezett Mihály
özvegye, valamint fiai János, Arzén, György, Simon és Pál vannak felvéve a vármegye nemeseinek
névsorába. Ugyané családbúi Illés újvidéki lakos és Ádám 1745-ben hirdettették ki nemességüket
a vármegyében. Lázárt 1793 márczius 7-én grófi rangra emelték, ágának azonban 1825-ben magva-
szakadt. Lázár testvére Pál 1809 április 7-én kisoroszini elnevel nyert.

Czímer : kékben, zöld alapon, zöld takaróval ellátott fehér lovon vágtató, aranyzsinóros,
veresruhás, sárgacsizmás és veres bélésfel ellátott íeketekuesmás magyar vitéz, felemelt jobb-
jában aranymarkolatú görbe kardot tartva. Sisakdísz : pajzsbeli vitéz növekven. Takarók : veres-

ezüst — kék-arany.

Csernus. I. Nógrád vármegyébl származik, melynek bizonyítványa alapján Mátyás 1792-ben
hirde'teti meg nemességét Bács-Bodreg vármegyében. 1803-ban Nemes militicsen nyert adományt.
Az 1826. évi összeírásban a nemes militicsi közbirtokosok között foglal helyet.

Csernus II. Hont vármegyébl származik. 1652-ben nyert czímeres nemeslevelet. Tagjai
közül Pált, Jánost és Andrást 1798-ban vették fel Bács-Bodrog vármegye nemesei sorába Pest ós

Hont vármegyék nemesi bizonyítványai alapján. András 1805-ben Hegyesen lakott. József, András,
György és István, a kik mindannyian Hegyesen laktak, az 1841. évi vármegyei nemesi összeírásban

fordulnak el.
Csery (Chery). Ch. Imre sztanisicsi lakos. 1801-ben Nógrád vármegye bizonyítványa alapján

hirdettette ki nemességét. Az 1841. évi vármegyei nemesi összeírásban hét tagja szerepel, a kik

mindnyájan sztanisicsi lakosok.

Csiba (nagyabonyi). Pozsony vármegyébl származik, hol Nagyabonyban bírt földesúri jog-

gal. E családból Gáspár 1754-ben vétetett fel a vármegye nemeseinek sorába, a ki az 1754—55. évi

országos nemesi összeírásban már Bács-Bodrog vármegye nemesei között szerepel. Cs. Ferencz
ez id szerint Vajszkán birtokos.

Czímer : kékben, hármas zöld halmon két farkú arany oroszlán, jobb els lábával arany mar-
kolatú görbe kardot tartva. Sisakdísz : veresruhás, feketekalpagos vitéz, jobbjában aranymarko-
latú görbe kardot tart s balját csípjére teszi. Takarók : kék-arany— veres-ezüst.

Csókás. Gs. Jánost Hont vármegye nemesi bizonyítványa alapján 1783-ban vették fel Bács
vármegye nemesei közé.

Csóka. E családból az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban István van felvéve a vár-

megye nemesei közé.

Csokics. Cs. Jakab tiszai kerületi kapitány, nejétl. Dudvars.ky Euphroniától született

Vazul, Gábor, György és Anna, 1791 augusztus 11-én nyertek czímeres nemeslevelet II. Lipót

királytól, melyet 1792-ben hirdettettek ki Bács vármegyében.
Csokity (Csokics). Cs. György becsei tiszai határrségi hadnagy, neje Sivanova Rozália, gyer-

mekei János, Márta-Katinka, Mária-Anna, Erzsébet, Ivánka, Zivana, 1751 márczius 1-én nyertek

czímeres nemeslevelet. 1758-ban pedig adományt Óbecsén. Az 1754—55 évi orsz. nemesi összeírás-

ban György szerepel a vármegye nemesei között. János fiai : Miklós és Sebestyén, 1786-ban igazolták

nemességüket.

Csupor (Szentgyörgyvölgyi). Zala vármegyébl származik, nemességét 1622-ben elismerték.

Idi ivei Vas és Sopron vármegyékbe is átszármazott. Ádám 1729-ben Bács vármegye másod-, 1730

—

-34-ig els alispánja. 1732-ben hirdettette ki nemességét. Az 1754—55. évi orsz. nemesi összeírásban

Ádám van felvéve Bács vármegye nemeseinek névsorába. E csalidból származott Cs. G /ula a költ.

Csuzy (Csúzi ós Szentmihályi). A Szemere nemzetségbl származik. si bú-tokai a Komárom
vármegyei Csúz, Szemere, Kürt és Lóth helységek. se Sándor (1247), a kitl a leszármazás szaka-

datlan. János 1327-ben a velenczeiek elleni háborúban a magyar sereg egyik alvezére volt. Mihály

1416-ban Kürt ós Szemere birtokosa. A családot 1536-ban a bodrogvármegyei üdvard, Várasd,

Bár.yán. Baranka, Szentgyörgy, Kormos, Paris és Tatárrét birtokába beiktatták. János és

Menyhért örökösei 1540-ben Csúzra új adományt nyertek. János 1569-ben alországbiró. Gáspár
1764—1772-ben Komárom várm. alispánja.

Czímer : kékben, zöld alapon ágaskodó jobbrafordúlt szarvas, a nyakán hátulról jöv nyíllal

átlve. Sisakdísz: paizsalak növekv n. Takarók: kék-arany—kék-ezüst.

Czintula (Nemesnúliticsi). János 1580-ban nyert czímeres nemes levelet. Idvel átszárma-

zott Pozsony, Nyitra és Torontál vármegyékbe. János 1798-ban Torontál vármegye nemesi bizo-

ny tványa alapján hirdettette ki nemességét Bács-Bodrog vármegyében. 1803-ban Nemesmiliticsen

adományt, 1806 június 25-én pedig Nemesmilitiesi elönevet nyert. János 1823-ban vármegyei

sedrialis elnök; fiai: János óbecsei fbíró, Antal székelyhuazár ezre.dbeli fószázados és 1848—49-ben

a Bács-Bodrog vármegyei nemzetrség rnagya volt. Mihály vármegyei tisztvisel, utóbbinak
fia. Mihály, legutóbb Torontál vármegyei földbirtok

Czímer : veresben kiemelked arany zerge, szarvai között hatágú arany csillaggal. Sisakdisz :

három fehér strucztoll. Takarók : kék-ezüst—veres-ezüst.

Czobor (Czobor-Szent-Mihályi gróf). A NIY. szazad közepén tnik lel. si fészke az egykori

Bodrog vármegyében fekv Czoborszentmíhály (ma Zombor). A család a NY. században emelkedik,

tagjai a legmagasabb méltóságokat töltik be. Mihály 1458-ban a budai vár kapitánya. Fia Imre

1490-ben a Csallóközben várat kezdett építeni. 1497-ben és 1503-ban II. Ulászló követségbe küldte.

.Márton (1483—1505) Bodrog vármegye fispánja é; II. Ulászló alatt fókamarásmester. Imre (1567

—
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Dózsa (Dósa). Nemesmiliticsen volt birtokos, hol már 1754-ben találjuk. Az 1826 óvi össze-

írás is a nemesmiliticsi közbírtokosok között sorolja fel. Az 1754—55 óvi országos nemesi össze-

írgy szerepel Bács-Bodrog vármegye nemesei között. Albert 1766-ban nyert nemesi
irolet Bace t éj megyétl.

Dömötör (Enyi). 1). György 1613 márczius 16-án nyert ezimeres nemeslevelet II. Mótyál
királytol. A család B re vá zármazik, honnan idvel Xyitra, Pest, Veszprém és i In

vármegyékbe terjedt el. Tolna vármegyétl a család 1793 május 7-én nyert bi/.oii\Wi:_'lo\elel. I). Pál

Duna S 61 költözött át Hajára s Tolna vármegye nemesi bizonyítvúrya alapján 1805
május 24-én hirdettette ki nemességét Bács-Bodrog vármegyében (f 1847). Bocs -Bodrog, Bar nya

b táblabírája s ügyvéd volt, ki költészettel is foglalkozott. Fia Pál (szül, 18-14) kir.

ítéltáblai bíró, a zombori járásbíróság vezetje. E családból szármizik még Sándor, a Magy.
Foly. és Tengerhajózási r. t. fhivatalnoka és Béla, a Pesti Hazai Els Tkp. igazgatója.

Czímer: kékben, hármas zöld halomból kiemelked, görbe kardot tartó koronás farkas (?).

Sisakdísz: kinöv pajzsalak.
Dudás. Nógrád vára ej yébl szára ázik, hol a XVII. században tnik fel. D. Miklóst, a ki

Mohoraj elnévvel szerepel, 1682-ben Thököly Imre híveként említik s a kuruez hadban kapitányi

viselt. Márton nógrádi és kékki kapitány (1701). András II. Rákóczi Ferencz kuruc/, hadá-
intén kapitányi rangot viselt (1703— 1711). E családból származtatta magát D. Endre*

184S—49-ben honvédhadnagy, a ki szintén a Mohorai (Muhorai) elnévvel élt s 1848-ban telepedett

le, Bacs-Bodrog vármegyében. A XIX. század 50-es éveiben számos czikke jelent meg, melyek a
felállított szerb vajdaság ellen irányultak. Késbb Zenta város rendrkapitánya volt. Fiai : Lajos.

Zenta város volt pogánnestere, István lapszerkeszt, Ödön és Gyula (szül. 1861) történetírók,
Andor városi tenácso

Czímer : kékben, hármas zöld halom középsjén, jobbjában görbe kardot, baljában koronás
magys jzsot tartó, arany oroszlán. Sisakdísz : pajzsalak növekven. Takarók : kék-arany,

ezüst.

I ). Miklós osztrovai zászlótartó, neje Lukina Márta, gyermekei : Péter, Jóka ós

Anna, 175] márczius 1-én nyertek ezimeres nemes levelet, melyet 1752-ben hirdettettek ki Bács
gyében. Miklós, mint volt határrvidék] tiszt, Adán nyert birtokot. Az 1754—55. óvi országos

i írásban Miklós van felvéve a vármegye nemeseinek névsorába. Sándor az 1809 évi

Bács-Bodrog vármegyei felkelseregben hadnagy volt.

Czímer: kékben, a paizs közepén összeér és hegyi ikkel a paizs két fels szeglet, ^ tla

mint a paizs csücske felé irányzott három (2:1) nyíl. Sisakdisz : hegyeikkel lefelé álló három
nyíl. Takarók : mindkétfell kék-ezüst.

Dvornikovich (Liptó-Téplai). Liptó vármegyébl származik. András 1662-ben Nezettóre nyer
adományt Boronkay Istvánnal. Miklós, a kit az 1662. évi országgylésen a határszéli bizottmány-
tagjává neveztek ki. Katymárraés Garára nyert adományt. Özvegye 1677-ben kieszközölte, hogy
fia : János adományt nyert Liptó-Teplára; melynek részeit a kamarától még atyja megvásárolta.

tér. Fia Miklós (1716) Hont, késbb Liptó vármegye alispánja. Mihály
1687— 1700. váczi püspök. Miklós az 1791. és 1808 évi országgylésen az alsó-táblán vett részt. 1814— 19-ig a hétszemélyes tábla ülnöke volt. Mihály 1822-ben Zala vármegye szolgabírája.

Czímer : kékben, zöld alapon felugró fehér egyszarvú. Más változat : kékben öt hatágú kék
csillaggal megrakott szarufa, mindkét oldalán felkúszó egy-egy fehér egyszarvú, a szarufa alatt zöld

alapon egy természetes szín hattyú áll. Sisakdísz: hiányzik. Takarók : mindkétfell kék-arany.

Ivi). Trencsén vármegyébl származó, messze elágazó család, mely a Velits

ddal együtt kös bi származik. Els ismert öse Pirk Othmár (1244), kinek Gyuge nev
fiától ered az E. és velits nev fiától a Velits család. A család Lászlófalura, késbb a Nyitra vár-
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megyei Átrak, Vásárd és Ranócz falvakra nyert adományt. Tagjai közül Pál 1374-ben és János
1646-ban, Túrócz vármegye alispánja. Ádám 1750 ben Esterhágy-ezredbeli kapitány. János L78
vízaknai kamaraispán. Gyr vármegyébe a család a X\ 1 1 1. század közepén telepedett le, hol J

1756-ban mutatta be Nógrád vármegye nemesi bizonyítványát. Károly Ga Vilmos, a ki Kraszna
vármegyében telepedett le, 1843 június 19-én nyert Túrócz vármegyétl nemesi bizonyságlevelet.
Ennek fia, Elemér, futaki plébános. E családból származik még Antal gyri lakos.

Czüner : ezüstben, zöld alapon, a pajzs jobb oldalán kiemelked három nád eltt befelé
fordult ezüst félhold ós három hatágú arany csillagtól kísért, nyakán nyíllal átltt, természetes
szín, elugró szarvas. Sisakdísz : pajzsbeli szarvas növekven, kísérk nélkül. Takarók : kók-ar íny

—

veres-arany.

Eremics. E. Zsiván martonosi zászlótartó, neje Maletin Mária, gyermekei György, l a
János, Jefra és Maricza, 1751 márczius 1-én nyertek ezímeres nemeslevelet, melyet 1752-ben hir-
dettek ki Bács-Bodrog vármegyében. 175S-ban a Martonos helységben fekv birtokra adomány-
nyert, melyet 1775-ben megersítettek. Tagjai közül : Vazul az 1809. évi felkel nemessereg fhad-
nagya, késbb fszolgabíró. Lukács fszolgabíró. György vármegyei esküdt, majd várni, ülnök,
végül járásbíró. Bogolyub vármegyei árvaszéki ülnök. Pál országgylési képvisel'
Vlajkó Martonoson volt, Milán jelenleg Mozsorban ji

Czímer : veressel és feketével vágva. Felül a pajzs bal szélébl olönyúló, könyökl pánczélos
kar, egy pallost ví/irányosan tartva. Alul két ezüst pólya. Sisakdísz : veres lobogó. Takarók : veres-
arany—fekete-ezüst.

Fejérváry. F. László újkobilai határörvidéki kapitány s gyermekei Péter, László, Mária-Éva-
Julianna 1751 márczius 1-én nyertek ezímeres nemes-levelet. László 1751-ben hirdettette ki nemes-
ségét Bács vármegyében. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Péter van felvéve a vár-
megye nemeseinek névsorába.

Czímer : kékben, zöld alapon, felugró fehér lovon ül, veresdolmányos, kéknadrágos, sárga-
csizmás és prémes vereskalpagos magyar vitéz, derekán átkötött karddal, jobbjában aranymarko-
latú görbe kardot, baljában a kantárt tartva. Sisakdísz : pajzsbeli vitéz növekven, jobbjában egy
levágott török fvel átütött kardot tartva. Takarók : kék-arany—veres-ezüst.

Fekete (Galánthai). A XVI. század közepén tnik fel Márton, a ki Galántha egy részéhez
házasság révén jutott. 1590 november 21-én nyert kir. adományt. A család tagjai közül kivált F.
György (szül. 1711 f 1788), a ki ügyvédbl országbíróságig emelkedett s emellett 1785-ben Arad
vármegye fispánja volt. 1758-ban grófi rangra emelték, de ágának 1836-ban magvaszakadt. A csa-

lád másik ágából Mihály esztergomi érsek ihelynököt, unokaöcscsével, Jánossal, 1859-ben osztrák
bárói rangra emelték. János uiódai Pozsony vármegyében virágoznak. A család egyik ága Arad
vármegyébe költözött, hol 1848 eltt Paulison volt földesúri joga. Ez az ág 1873-ban Bács-Bodrog
vármegyébe köl özött. József jelenleg Nagy-Alpáron bú-tokos.

Czímer : tojásdadalakú kék pajzsban, aranyleveles koronából kinöv, barnanadrágos ós

turbános, veresinges török, jobbjában aranymarkolatú görbe kardot tartva, melyen egy levágott
ifjú f van átütve. Takarók : mindkétfell : kék-veres.

Fernbach (Apatini). F. Bálint, valamint testvére Antal ós ennek fiai, Lajos és Péter, 1896-ban
nyertek ezímeres nemeslevelet. Bálint fiai Antal

(-f- 1902) volt országgylési képvisel. József

országgylési képvisel, Károly 1906 óta Bács-Bodrog vármegye és Zombor város fispánja. Bálint
szondi földbirtokos. János Kossúthfalván b.rtokos. Antal fiai : Lajos (f 1902) Temerinben volt bir-

tokos és Péter országgylési képvisel.

Czímer : kék pajzs, veres pajzs fvel, abban három egymás mellé állított arany búzakéve.
A paizs alsó részét természetes szín víz foglalja el, abban két, szemközt fordult ezüst potyka, a víz

színén s. gárzó arany naptól ós befelé fordult ezüst félholdtól kísért, orrával balra fordított, gabona-
szállító hajó úszik. Sisakdísz : természetes szín daru felemelt jobb lábában három arany búzakalászt
tartva. Takarók : veres-arany—kék-ezüst.

Fodor. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban József van felvéve Bács-Bodrog vár-

megye nemeseinek sorába, a kit 1750-ben, Nyitra vármegye nemesi bizonyítványa alapján vettek

fel a vármegye nemesei közé. Az 1841. évi vármegyei nemesi összeírás szerint András és ennek fiai,

Imre és Antal Szabadkán laktak.

Fratricsevice. F. Jakab, zombori polgár s nejétl, Margetics Katalintól született, Fülöp,

Mihály, Péter, Antal, Mária, Magdolna ós Rozália, valamint unokái 1791 július 14-én nyertek ezí-

meres nemeslevelet. Fülöp fia István 1797-ben a bácskai felkelt nemes seregben hadnagyi rangot
viselt. E családhoz tartozik János és ennek fia, István tb. fszolgabíró Újvidéken. János ren-

drkapitány Migyarkanizsán.
Czímer : négyeit pajzs : 1. és 4. kékben, a pajzs bal, illetleg jobb oldalán, sugárzó arany

nap felé szálló fekete sas. 2. és 3. veresben ezüsttollat tartó arany oroszlán. Sisakdísz : jobbról arany-

nyal és kékkel, balról veressel és aranynyal vágott ós oldalain pávafarkakkal díszített szarv között

kinöv görbe kardot tartó arany oroszlán. Takarók : kék-ezüst—veres-ezüst.

Gaal {Gyulai). Somogy vármegyei eredet család, melynek els ismert se Ispán Gál volt,

a. kmek neje egy jómódú gyulai polgár, Soruodi Benedek leánya, Krisztina volt. Nevezett Ispán Gál
1499-ben, egy a Gyula város határához tartozott telket megvett, melyet Beatrix királyné 1508-ban

mentesített. Ez idtl kezdve használja a család a gyulai elnevet. 1514-ben Gyulai várnagy és

udvarbíró lett, 1518-ban kir. adományt nyert Meggyes helységre. Gyermekei közül András, Békés
vármegye alispánja és követe, terjesztette tovább a családot. András és testvérei : György, István és

Bertalan, 1556-ban Fövenyes, Kézdiegyháza, stb. helységekben birtokosok. András fia Mihály
1557-ben született ; nejétl Makray Dorottyától született fia György, a ki Pozsonyban telepedett

le s 1663-ban a párkányi ütközetben esett eL Ennek Felsszeli Fúló Erzsébettl, született fia volt

István, nyitrai kapitány, kinek fiai Gábor, László és Sándor voltak. Gábor Nyitra vármegyébl So-

mogyba telepedett át s ott, valamint Zala vármegyében több birtokot szerzett, melyekre 1741-ben

királyi adományt nyert. A jelenleg virágzó nemzedék se Gábor (f 1754), kinek fiai közül József,

Ignácz, Kristóf és Elek hagytak hátra utódokat. József ágából származik István, jelenleg ügyvéd
Zomborban. Feren z H-rozegszántón uradalmi tiszttartó. Ignácz ágából Gyulám, kir. honvód-

huszárezredes, R zsj Újvidék ny. rendrkapitánya, Mozsor-Varjas pusztai birtokos.
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Czímcr : Kékben, zöld alapon álló, ketts farkú, arany oroszlán, jobbjával torkán átdöfött

hegyes kardot tartva. Sisakdisz : pajzsalak növekven. Takarók : kék-ezüst.

Gazaffy. A család eredeti neve Stogar alias Gazapi volt. Pozsony vármegyébl származik,
do már a XVIII. század közepén Bács vármegyében volt megtelepedve. A család I

7."a; október 12 ón
nyert nemesi bizonyítványt Pozsony vármegyétl. Az 1754 —55. évi országos nemesi összeírásban

Pál van felvéve a vérmegye nemeseinek névsorába. 1773-ban a család Parabutyon (Faripás) volt

birtokos. András és Kátyás jelenleg Bácstóvároson, György és Mihály pedig Vájszkán lakik.

Gelonics. Az 1754—55. évi nemesi összeírásban e családból Jakab van felvéve a vármegye
nemeseinek névsorába.

Géczy (Garamszeghi). si nógrádvármegyei család, melyet a XIV. században már Gór/, birto-

kában találunk. Idvel átszármazott Gömör-Kis-Hont, Hont, Pest és Bács-Bodroy vármegyékbe.
Béla újkécskei birtokost 1755-ben, Mihály megyeri lakosi 1705-ben, Imre abonyi birtokost 1766-ban,

Nógrád vármegye bizonyítványa alapján, l'est vármegye nemeseinek sorába felvették. Imre ne]

ségót Pest vármegye bizonyítványa alapján 1792-ben h rdették meg Bács-Bodrog vármegyében.
Pál moholi lakos 1804-ben hirdettette ki nemességét Nógrád vármegye bizonyítványa alapján.

Az utóbbinak leszármazói Kálmán, in. kir. honvédhuszárrnagy, jelenleg Marosvásárhelyen van
állomáson, János rszálláson birtokos, Karolj G idorb a, Kört a lakik.

Czímer : kékben, arany vadászkürt, felfelé álló és összekötött arany zsinórral, mögötte ke-

resztbe fektetett három nyíl. Sisakdísz : aranymarkolatú, görbe kardot tartó, kinöv oroszlán.

Takarók : kék-arany—veres-ezüst.

Golup. G. György zentai határrvidéki kapitány, neje Radonics Anna s leánya, Dimitria
Erzsébet, 1751 márczius 1-ón nyertek czímeres nemeslevelet. 1756-ban rokonát. Györgyöt és ennek
fiát, Antalt is nemességre emelték. Az 1754—55 évi országos nemesi összeírásban György van fel-

véve Bács-Bodrog vármegye nemeseinek névsorába. János és Péter 1782-ben nyertek nemesi bizony-

ságlevelet Bács-Bodrog vármegyétl.
Czímer : kékkel és ezüsttel hasítva. Elül természetes szín vízbl kiemelked sziklán álló bár-

kából kiröppen, verescsörü és lábú galamb, csrében olajággal. Hátul aranymarkolatú, görbe kar-

dot tartó, veres oroszlán. Sisakdisz : jobbról fekete, balról veres nyílt szárny között kinöv pajzsbeli

oroszlán. Takarók : kék-ezüst—veres-ezüst.

Gombos (Gombosfalvi és Kisfalusi). A Tekule nemzetégbl származik. Ósi fészke Sáros var-

megye, hol Gombosfalván kívül Szent-Mihályt, Szent-Györgyöt, Gyecsehalmát bírta, se János
fia János (1312— 1342), a kitl a leszármazás szakadatlan. Tagjai közül kitntek: Egyed, Sáros vár

megye alispánja. Miklós 1392-ben Zsigmond király mellett Dobor vára alatt hadakozott. Miklós

1613-ban Szepes várának kapitánya. Vincze 1613-ban Sáros vármegye szolgabirája. IV. Imrét,

Ónod és Putnok várának kapitányát, 1708-ban bárói rangra emelték. István 1734-ben Sáros vár-

megye alispánja. V. György 1751-ben cs. kir. altábornagy. V. Imre 1751-ben m. kir. testr. VI. Imre

1826-ban m. kir. udvari kamarai tanácsos. 1830-ban a pesti törvényszék tagja. 1837-ben udvari

tanácsos, majd 1839-ig Heves- és Küls-Szolnok vármegye fispáni helytartója. 1835 szeptember

14-én a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti taggá választotta. Kálmán 1838-ban Sáros vár-

megye alszolgabirája. Bertalan 1860-ban kir. hétszemélynök. Bács-Bodrog vármegyében Gábor,

a bácskai kincstári javak kormányzója, 1716-ban telepedett le, a ki 1716 deczember 22-ón Sáros

vármegyétl nyert nemesi bizonyítványt, melyet Bács-Bodrog vármegyében kihirdettetett. Az
1754—55. évi országos nemesi összeírásban avármegye nemeseinek névsorába Antal van felvéve, a ki

alkalmasint egy személy azzal az Antallal, a ki 1776-ban a vármegye adószedje volt. Ferencz 1787-

ben a vármegye fjegyzje. Pál 1797-ben a bácskai felkel nemesség hadnagya. Ignácz, Antal fia,

1790-ben nyert testvéreivel nemesi bizonyságlevelet Bács vármegyétl. Károly 1848-ban Bács vár-

megye szolgabirája, fia Gábor Zenta város volt polgármestere. Béla 1880-ban fszolgabíró, 1896-ban

az óbecsei kerület országgylési képviselje. Dezs jogtudor, óbecsei birtokos.

Czímer : kékben, zöld alapon fekv, fejnélküli csonka torzs, mellette fehér lovon ül, veres-

ruhás magyar vitéz, felemelt jobbjában görbe kardot tartva. Sisakdísz : kinöv természetes szín
oroszlán. Takarók : kék-arany—veres-ezüst.

Grassalkovich (Gyaraki gróf és herczeg). Els kiváló tagja I. Antal (szül. 1694-ben ürmény-
ben, f 1776) pályáját mint királyi ügyész kezdte ; nemsokára a kir. ügyek igazgatója, királyi személy-

nk, kincstári elnök, 1751-ben koronar és valóságos bels titkos tanácsos lett. 1736-ban bárói,

1743-ban grófi rangra emelték. Fia II. Antal kincstári tanácsos, majd Bodrog és késbb Zólyom vár-

megye (1769—1790) fispánja, a kit 1784-ben herczegi rangra emeltek. Ennek fia' Antal ( 1777

1841) Csongrád vármegye fispánja. I. Antal 1750-ben szerezte kir. adomány útján a bajai uradal-

mat, melybea kalocsai káptalan 1763-ban iktatta be. III. Antal özvegyétl, szül. herczeg Esterházy

Leopoldinától a bajai uradalmat a Horváth-család vette zálogba, melyet 1850-ben gróf Viczay

Károly vett meg, a ki viszont 1856-ban Zichy-Ferraris Bódognak adta el.

Czímer: négyeit pajzs, a 3. és 4. közé beékelt 5. mezvel és szívpajzszsal. Ebben ezüstben veres

M. T. betk láthatók. A nagy- pajzs : 1. ezüstben, hármas zöld halmon, görbe kardot tartó, veres

oroszlán. 2. és 3. kékben, hatágú arany csillag és befelé fordult ezüst félholdtól kísért felajzott ijj.

4. veresben, zöld alapon görbe kardot tartó, természetes szín leopárd. 5. ezüstben zöld alapon,

zöld száron három piros rózsa. Öt sisak. Sisakdíszek : I. kinöv veres oroszlán. Takaró : veres-ezüst.

II. kinöv veresdolmányos és kucsmás magyar vitéz, jobbjában aranymarkolatú, görbe kardot

tartva. Takaró : veres-ezüst. III. (középs) herczegi koronán álló, kiterjesztett szárnyú, kétfej

koronás fekete sas. Takaró: fekete-arany. IV. kinöv kókdolmányos és kucsmás magyar vitéz,

jobbjában aranymarkolatú görbe kardot tartva. Takaró : kék-arany. V. pajzsbeli leopárd növek-

ven. Takaró : kék-arany.

Greguss. G. Tamás a tiszai korona-kerület kincstári ügyésze s nejétl, Mag Teréziától szüle-

tett Ede-József, Károly, Tamás, Vincze, Zsigmond, Terézia. Karolina és Mária-Zsófia, 1807 július

17-én nyertek nemességet, melyet 1808 január 11-én hirdettettek ki Bács-Bodrog vármegyében.

Tagjai közül : Ede 1830—40-ig kamarai igazgató. Károly 1848-ban Újvidék város polgára •

Czímer : arany pajzs, kék pajzsfvel, abban arany nap és befelé fordult ezüst félhold között

nyolez (5 : 3) hatágú aianycsülag. Alatta a pajzs két oldalán emelked fénykkel bentt S alján
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Hadik (Futaid gróf.) Tui yéböl származik. Boldizsár 1585-ben Tót prónán lakik.
I János (szül. 1585 t 1042) superintondens. Fia 1. Mihály, ennek fia II. Mihály, kínok nemességét
III. Károly király 1720 nov. (ián kegyelembl megersítette, a N'ádasdy -ezredben kapitány volt.

Fia András (szül. 1710 : 1790 márcz. 12.) tábornagy, kit 1763 mm /u ^ magyar grófi, 1777-bon
szentbirodalmi grófi rangra emeltek. H. András haili i rdi mi i jutalmául 1700 bon nyerte a

futaki os a cserevicsi uradalmakat, melyeknek birtokába a kalocsai káptalan 1770-ben ós 1771-ben
beiktatta, 1770 szept. 9-én Bécs vi gye fispánjává nevezték ki. Fiai János József helytartósági

irolj OS. kir. altábornagy, elesett a mafengói (1800) csatában ós András (f 1840) lovas-

bornok. Károly fia Frigyes a futaki uradalom egy részét a XV11I. század végén eladta gróf
Brunswick József országbírónak, majd 1801-ben Károly testvére András is eladta az részét, mely
ad is-M'vos királyi megersítést nyervén, gróf Brunswick 1810-ben a futaki uradalom birtokába
iktattál, .1 1. Brunswick József országbírónak 1827-ben üutódok nélkül bekövetkezett halálával
a Hadik család újból igényt tartott a futaki uradalomra, de azt visszayáltani nem tudván, az ura-
dalom továbbra is a Brunswick örökösök tulajdona maradt. A fenti András fia Gusztáv, ki 1848

—

honvédezredes (szül. 1801 | 1873) és a szegedi hadosztály parancsnoka, tevékeny részt veti

1848 szén ós 1848—49 telén a szerbek elleni küzdelemben.
Czímor : (si) feketében, arany koronán, szájában levágott török ft, jobbels lábában kardot

tartó, kétfarku arany oroszlán. Sisakdísz : pajzsalak növekven. Takarók : fekete-arany—veres-ezüst.

Bajnál. H. Ferencz, Békés vármegye bizonyítványa alapján, 1753-ban hirdettette ki nemes-
Bodrog vármegyében. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban János és Ferencz

vannak felvéve a vármegye nemeseinek névsorába. A család 1803-ban Nemesmüiticsen nyert ado-
mányt.

Hammrr.?chmied. H. Ferencz-Antal és neje Zsuzsanna, 1718 szept. 13-án nyertek czímeres

melyei 1719-ben hirdettek ki. Ferencz 1721—25-ig Bács vármegye II. alispánja

- 1 ó 1
, r havában azonban a fispán állásától elmozdította, ekkor az újonnan alakult Bodrog

gyének ajánlotta fel szolgálatait, mely 1728-ban alispánná választotta és követül küldte az

1729. évi országgylésre. Bírta Borsod és Legyen pusztákat, melyeket tle a Latinovits család
vásárolt

Ható. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban e családból Ignácz van felvéve a vár-
megye nemeseinek névsorába.

Hayll. H. Ignácz, neje Fenderich Anna-JIária, leánya Borbála 1741 okt. 28-án nyertek
res nemeslevelet, melyet 1742-ben a vármegyében meghirdettek. Az 1754—55. évi országos

nemesi osszi írásban Ignácz van felvéve a vármegye nemeseinek névsorába. 1821-ben Zsigmond és

Miksa nyertek nemesi bizonyságlevelet Bács-Bodrog vármegyétl.
Hegyi. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban e családból József van felvéve a vár-

e nemeseinek névsorába. János 1796-ban Veszprém vármegye bizonyítványa alapján hirdet-
tette ki nemességéi Bács-Bodrog vármegyében.

//• /<r;cA (Ómoraviczai). H. Alajos és Ferencz 1S27 június 1 -én hadi érdemeik jutalmául nyerték
a czímeres nemeslevelet. A család Ómoraviczán volt birtokos, hol az 1841. évi nemesi öszeírásban
Alajos, valamint ennek fiai : ifj. Alajos, Károly, János, Ferencz és Nándor, továbbá Ferencz és

ennek fiai : János, Károly, Ignácz, ifj. Ferencz. Lipót és József vannak felvéve. Ferencz 1845 június

3-án családnevét legfelsbb engedélyivel Tnczédyre változtatta.

Czímer : négyeit pajzs. 1. és 4. veresben befelé fordult arany oroszlán. 2. kékben jobbradlt
ezüst horgony. 3. kékben két ezüst pólya felett aranyleveles korona. Sisakdísz : nyílt fekete szárny

közé tzött veres-fehér zászló. Takarók : kék-arany— veres-ezüst.
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Hciizler-Gyurgyovúnszky. H. Ferenczre 1907 jun. 7-én kelt legfelsbb elhatározással, nagy-
atyja Gyvirgyovénszky György nemességét kegyelembl átruházták
nyert czímeres nemeslevelet, a melyet Trencsén vármegyében 1657 decz. 11-én T-s Torontál vér-
megyében 1S40 máju^ 11-én hirdettek ki. E családnak ISI* eltt PuchÓE votí birtoka.

Czimer : kékben, zöld alapon, aranyleveles koronán könyökl, három, keresztalakban, he
gyeikkel lefelé álló nyílvesszi tartó, veresmezü, sárga hajtókás kar. Sisakdísz: pajzsbeli kar. Ta!
kék-arany—veres-ezüst

.

Herczegh (Szekc öi.) A Hóder nemzetségbl származil se I. Péter a Németujvári
ágból, ki 1342-ben Bodrog vármegye fispánja. A család a XV. században Baracska, Béreg, 1 1

(Da it), Herczegszántó, stb. helységekben voll igjai közül Rafael 1437—98-ig boszniai
püspök. Miklós 1459—90-ig Mátyás király pohárnoka. Fia Ferencz ( 1495—1505) az 1505. évi rákoBi
országgylésen Baranya vármegye követe. Ennek fia Miklós a mohácsi ütkö étben (1526) •

fogságba került. A család utolsó sarja Imre (1527) I. Ferdinánd király udvarmestere, kivel a család-
nak a XVI. század elején magvaszakadt.

Hcrnyákovics. H. János, volt titeli határrségi zászlótartó, 1751-ben kapott czímeres nemes-
levelet, melyet ugyanez évben hirdettek ki Bács-Bodrog vármegyében. Az 1754—55. évi országos
nemesi összeírásban János van fölvéve a vármegye nemesei sorába. Müos jelenleg Titelen lakik

Horánszky (Hórai). Liptó és Szepes vármegyében már a XVI. - zereplö nemes
család. Innen egy ága Pest vármegyébe szakadt. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban
e i salad tagjai Bars, Liptó, Nógrád és Szepes vármegyék nemesei között fordulnak el. László
jelenleg Bács-Bodrog vármegyében lakik.

Horvátit (Szentgyörgyi). Vas vármegyébl származik. Egyik ága Pest vármegyében tele-

pedett le. Ez ágból származott Antal, ki 1848—49-ben Bács-Bodrog vármegye fispánja s a ki Baján
volt birtokos.

Horváth. Ily nev családból József és Mihály 1707-hen igazulták nemességüket. \

Nemesmiliticsen laktak. H. András, István, József, János és Dániel 1798-ban Pest vármegye bizo-

nyítványa alapján hirdettették meg nemességüket. H. Ferenczet és Istvánt 1800-ban vett

a vármegye nemesei közé.

Horváth (C abai). Nyitra vármegyébl származik. Onnan Pest vármegyébe szakadt. Józsefül

1795-ben Pest vármegye bizonyítványa alapján vették föl Bács-Bodrog vármegye nemeseinek
névsorába. E család Pacsér egy részét bírta. Mihály 1800-ban vármegyei fszámvev volt. Tagjai
közül Péter cs. és kir. huszár-százados ; János és István pacséri lakosok.

Czimer : kékben, hármas zöld halom középsjén nyugvó, leveles koronából kiemelked,
görbe kardot tartó arany oroszlán. Sisakdísz : görbe kardot tartó, könyökl, pánczélos kar. Takarók :

kék-arany—veres-ezüst

.

Huszágh. H. István 1667 július 12-én kapott czímeres nemeslevelet Sóshartyáni elnévvel
I. Lipót királytól. A család Zólyom vármegyébl származik, de késbb elterjedt Nógrád, Zemplén
és Bá s-Bodrog vármegyékben is. Bács-Bodrog vármegyében még 1S48 eltt telepedtek le. Ez id
szerint Nándor ügyvéd Zentán és István városi tanácsos Magyarkanizsán.

Czimer : kékben, zöld alapon, aranymarkolatú görbe kardot tartó, arany oroszlán. Sisakdísz :

arany markolatú görbe kardot tartó, veresmezü kar. Takarók : kék-arany—veres-ezüst.

Huszár. E család királyi adomány alapján a XIX. század eleje óta Pacsér községben volt

részbirtokos, a község más 12 közbirtokosával egyetemben, melyet H. Károly és Elek 1800-ban

több más nemes úrral vettek meg a kincstártól.

Ivanics. E család tagjaiból 1780-ban I. Józsefet, Jánost és Imrét, 1790-ben I. Józsefet,

Jánost, Jakabot, Tamást és Imrét, 1799-ben I. Józsefet, Györgyöt és Jánost, Heves vármegye
bizonyítványa alapján iktatták be Bács-Bodrog vármegye nemesei közé. A csalál 1803-ban Nemes-
militicsen adományt kapott.

Ivánkovits. I. Miklós és Antal 1744-ben hirdettették ki nemeslevelüket Bács-Bodrog vár-

megyében. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Antal és Miklós van fölvéve a vármegye
nemesei sorába. I. Albert, Tádé, Márton és Mihály 1798-ban Nemesmiliticsen igazolták nemességüket.

A család 1803-ban Nemesmiliticsen adományt nyert. 1808-ban I. Györgyöt iktatták a nemesek közé.

Jancsovics. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban György van fölvéve a vármegye
nemeseinek névsorbáa.

Jeremich. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Zsivan van felvéve a vármegye

nemeseinek lajstromába.

Jeszenszky (Kisjeszeni és Megyefalvai). se Paulovics Miklós volt, ki Jámbor Ádámmal együtt

a Turócz vármegyében fekv Kisjeszen helység felét nyerte 1521-ben II. Lajos királytól adomány-
képen. Maradékai errl írták nevüket. Ennek utóda, János, Turócz vármegyébl Baranyába köl-

tözött. 1756-ban a Megyefalvai elönevet nyerte adományul. János (1748—1765) fiai Emánuel
(Emánuel utódai közül III. Ferencz Baranyamegyének 30 éven át alispánja, IV. F
országgylési képvisel.) (1749—1805) és Antal ágát két fvonalban terjesztették odább. Antal

(1774—1812) fszolgabíró és országgylési követ ; ágából Gyula, 1848—49-iki honvédszázados,

elesett a kátyi ütközetben. József 1861-ben fszolgabiró. Zoltán a magyar nemes testörségnél

szolgált, 1848-ban a honvédséghez lépett át és a szabadságharczot végigküzdötte. Lehel 1848—
49-ben a császár-huszároknál szolgált. Géza 1848—49-ben nemzetr. József fiai közül Aladár kir. járás-

bíró. Gyula fszolgabíró, Béla Temerinben lakik, Kálmán fszámvev. Tivadar Ibaf in földbirtokos.

Czimer : kékben, zöld alapon vörösruhás, sárgaöves és csizmás, süveges férfi, jobbjával

baltát emel, baljával szarvánál fogva tart egy dámvadat. Sisakdísz : a pajzsbeli férfi növekven.

Takarók : kék-arany—veres-ezüst.

Julinácz. J. Arzén, mint csurogi kapitány, 1751-ben ugyanott birtokadományt nyert, melybe

a kalocsai káptalan iktatta be. 1755-ben meghirdettette nemességét. A birtokot 1757-ben 250U

frtért adta el a kincstárnak. Ennek unokája Péter, 1808-ban. a vármegyétl nemesi bizonyítványt

nyert s 1809-ben a bácskai nemesi fölkel sereg gyalogságának a kapitánya volt.

Kajthy (Kaity). Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Jakab. Miklós, Márk. József és

Péter vannak felvéve a vármegye nemeseinek névsorába. Az 1841. évi összeírás szerint Dávid öz-

vegye Baján lakott.
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Kanacsanin. K. János tiszai határrségi hadnagy, neje Vukova Sivana és gyermekei : Cyril]
és Anasztauz, 1751-ben nyertek czímeres nemeslevelet s 1758-ban birtokadományt.

Kanacsky. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban János van felvéve Bács-Bodrog vár-
megyo nemeseinek névsorába.

Kmujó. K. János, neje Bodj Dona és gyermekei: István, Mihály, György, János és Pál,
továbbá István neje : Bakos Mária, Mihály neje : Molnár Dorottya, György neje : Bálás Erzsébet,
1714 márczius 14 -én nyertek czímeres nemeslevelet. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban
Pál, István és György vannak felvéve Báes vármegye nemeseinek névsorába. Egy másik hasonnev
családból Mihály 1766-ban igazolta a nemességét Bács-Bodrog vármegyében. Györgyöt és Gyulát
1785-ben, Nógrád vármegye bizonyítványa alapján, vették fel a vármegye nemesei közé. István
1791-ben szintén Nógrád vármegye bizonyítványa alapján igazolta nemességét. Az 1826. évi vár-
megyei összeírásban e családot a nemesmiliticsi küzbirtokosok között találjuk. Az 1841. évi vár-
megyei nemesi összeírás szerint Alajos Baján lakott. -V családból jelenleg Ödön Bácsújfaluban lakik.

Karácson (Bozsóki). K. András 1656-ban nyert czímeres nemeslevelet, melyet 1658-ban
hirdettek ki Veszprém \ ármegyében. A család Veszprém vármegyében telepedett le, a hol 1848 eltt
Torna és Bozsok községben volt földesúri joga. A XIX. százod els felében Bács-Bodrog vár-
megyébe telepedett, hol József 1836 június 20-án hirdette ki nemességét, 1900-ben a király
a Bozsóki elnevet adományozta neki. E családból származik Gyula" (1895— 1906-ig) Bács-Bodrog
vármegye alispánja, kir. tanácsos, a III. oszt. vaskoronarend lovagja. Fiai közül Gyula, kir. alügyész
és Pál m. kir. honvedhuszárfhadnagy.

Czímer : kékben, ágaskodó fehér lovon ül, sárgacsizmás, fehérnadrágos, veresdolmányos,
görbe kardot tartó magyar vitéz. Sisakdísz : veresruhás, sárgaöves és fehérkucsmás kinöv magyar
vitéz, jobbjában görbe kardot, baljában levágott török ft tartva. Takarók : kék-arany— veres-ezüst.

Karakassevits. K. Bragies, moholi határrvidéki hadnagy, neje Mediczka S/taja és gyermekei

:

Szabbas, János, Tivadar ésThodor, 1751 márczius 1-én nyertek czímeres nemeslevelet, melyet ugyanez
évben hirdettek ki Bács-Bodrog vármegyében. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Drag
van fölvéve a vármegye nemesei közé. 1758-ban királyi adományt nyert.

Karapancsics I. K. Száva, kanizsai hadnagy, neje Popovics Makrina és gyermekei : Mihály és

Mária, 1751 márczius 1-én nyertek czímeres nemeslevelet, melytt még ebben az évben Bács vármegyé-
ben kihirdettek. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Száva van felvéve a Bács vármegyei
nemesek névsorába.

Karapancsics II. K. Miklós, kanizsai zászlótartó, neje Radonlavleva Rusicza, valamint
leányai 1751 márczius 1-én nyertek czímeres nemeslevelet.

Kúszonyi. K. Ferencz és Sándor 1774-ben, Zemplén vármegye bizonyítványa alapján, hir-

dették ki nemességüket Bács vármegyében. Ferencz 1773— 1787-ig Bács vármegye fjegyzje volt.

1826-ban a családnak Pacsér helységben volt földesúri joga.

Kerék (Motesici). Trencsén vármegyébl származik. Els ismert se, Ferencz, 1658-ban
Trencsén vármegye alispánja volt. 1690-ben még Motesiczen volt birtokos. 1816-ban átszármazott
a Jászkunságba, késbb Csongrád, Tolna és Ivrassó vármegyékbe. Illés jelenleg Baján lakik. Ferencz

és György cservenkai lakosok.

Czímer : vágott pajzs. Elül aranyban, a vágási vonalból kiemelked fekete sas. Hátul ezüst

pólyával, vágva, felül kékben három (1:2) hatágú arany csillag, alul veresben arany oroszlán. Sisak-

dísz hiányzik. (Családi közlés.)

Késmúrky. K. János Albert 1649 április 13-án nyert III. Ferdinánd királytól czímeres nemes-
levelet, melyet 1649 június 21-én a Sztregován tartott közgylésen hirdettetett ki. A család egy ága
Nógrád vármegyébl Pozsony vármegyébe költzött, hol György 1755-ben fszolgabíró volt. Ennek
fia, József, (1780) Veszprém vármegyébe, Berhidára költözött, neje szentkirályszabadjai Rosos
Magdolna után a berhidai birtokot birta. A család másik ágából János 1777-ben, Nógrád vármegye
bizonyítványa alapján, hirdettette ki nemességét. Egy másik Jánost, szintén Nógrád vármegye bizo-

nyítványa alapján, vették fel a vármegye nemeseinek sorába. Antal, táblabíró, 1809-boen a vár-

megyei felkel nemes seregrnagya volt. A veszprémi ágból József és Pál-Antal 1820 november 23-án

hirdettették meg nemességüket Bács-Bodrog vármegyében, ugyank elfordulnak az 1841. évi

összeírásban is, ekkor Baján laktak. Ennek az ágnak Óbecsén volt földesúri joga. József jelenleg

Zomborban lakik ; Béla ugyanott ügyvéd, Géza Szentfülöpön lakik. József árvaszéki ülnök

Zomborban.
Czímer : kékben, zöld alapon, görbe kardot tartó, arany oroszlán. Sisakdísz : kinöv fehér

egyszarvú. Takarók : kék-arany — veres-ezüst.

Kiss (Kissárosi). Nógrád vármegyébl származik. Nemességét 1691 deczember 30-án hir-

dettette ki Túrócz, 1782 október 9-én Sáros vármegyében. 1782-ben Bács-Bodrog vármegyébe tele-

pedett le, hol Bácsszenttamáson volt birtokos. Nemességét 1783 márczius 17-ón hirdettette ki s 1839

márczius 11-én nyert nemesi bizonyságlevelet. Tagjai közül János 1691-ben gyalogsági kapitány,

János mint alezredes 1758-ban elesett a íiochkireheni csatában. József, kii-, kamarai igazgató-mérnök

és Gábor, cs. kir. mérnökkari rnagy, 1792-ben a Ferencz-csatornát tervezték és építették. Ferenczet,

(szül: 1791. f 1859) ki korának híres régésze, 1839-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagjává

választotta. Mihály 1816-ban Bács-Bodrog vármegye táblabírája. Manó 1848—49-ben honvédszázados,

ki a tarczali csatában 1849 január 22-én súlyosan megsebesült. Gyula jelenleg Overbászon jegyz.

Czímer : kékben, zöld alapon, három természetes szín liliomot tartó arany griff. Sisakdísz :

pajzsbeli griff növekven. Takarók : kék-arany — veres-ezüst.

Klinovszky. Az 1754—55. évi országos nemesi össszeírásban József van felvéve a vármegye

nemeseinek névsorába. Mátyás 1793-ban Nemesmiliticseii lakott. József, András és János 1800-ban

igazolták nemességüket, mely alkalommal nemességüket legfelsbb elhatározással elismerték.

1803-ban Nemesmiliticsen nyertek adományt. 1826-ban a család Nemesmiliticsen volt birtokos.

Az 1841. évi vármegyei nemesi összeírás szerint József, Dániel és ifj. József Szabadkán laktak.

Knezcriiu. K. Mátyás, György és János, a kik az 1753. évi nemesi összeírás szerint Nemes

militicsen laktak, már ekkor nemesekként szerepeltek. Knezevity Antal és István 1843 február 9-én

igazolták nemességüket, melyet ez alkalommal a legfelsbb helyen is elismert, k.
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Az 1826. évi vármegyei összeírásban a nemesmiliticsi közbirtokosob között foglalt helyet.

Kossá (Magyary-Kossa, Nagysarlói). Régi csallóközi nemes család, melynek els eredeti

oklevele 1381-ben kelt, a pozsonyi káptalan eltt. A család bol Kossá, hol Miuyiin néven fordul el.

Újított ezímeres levelet 1699 április 1-én kapott I. Rudolftól Nagysarlói Kossá Albert, fia Gergely,

két lest vére : Pál és Jáno- anya Zsuzsanna. A család e három testvér után három ágra
szakadt. A Jásznagykúnszolnok, Pest és Tolna vármegyékben ma birtokos család Jánostól ered és

a leszármazás szakadatlan. A családnak Komárom. Tolna és Heves vármegyékben is volt és van bir-

\ in. -següket Harsban 16ÜII dcezember ISun. Komáromban 1699 márezius 10-én és 1727-ben,

Veszprémben 175S július 29-én. lm ábbá I eliér, Tolna és Heves vármegyékben hirdették ki. A czí-

merlevélszerz Jánosnak a fia volt Miklós, ennek fia János, ki 1606-ban született és 1710-bon halt

meg 104 éves korában. Ennek fia volt Péter, kinek három fia maradt : ifj. Péter, az idsb és István,

az ifjabb ág megalapítója, József magtalanul hunyt el. Az ifjabb ág utódai 1876-ban telepedtek

Bács-Bodrog vármegyébe, a hol most Miklós dr. Titelen kir. közjegyz.
Czhner: kék, jobbharánt pólyával hasított, ezüst és veres pajzs. A pólyában jobbra futó,

természetes szín oroszlán. Sisakdísz : veres Btrueztollas, sisakos és vasba öltözött, szemközt fordult

vitéz növekven, jobbjában kardot tart, melynek hegyére turbántos török fej van tzve, baljában

kekkel éa aranynyal vágott s a sisak koronájába tzött zászlót fog. Takarók: kék-arany—veres-ezüst.

Kossity (Ko sits K. Péter újkobilai zászlótartó, neje Markovics Rozália és gyermekei : András
és Márta. 1751 márezius 1-én nyertek ezímeres nemeslevelet, melyet 1762-ben hirdettek ki Bács-
Bodrog vármegyében. Az 1754—5.3. évi országos nemesi összeírásban Péter van felvéve a vármegye

órába.

Kovúch (Horti és Rigyiczai). K. Pál, a füleki rség lovaskapitánya, neje Zsuzsanna, fiai :

Gergely, János, István és György és leánya Anna, 1613 már zius 26-án nyertek ezímeres nemeslevelet

II. Mátyás királytól. A család a Heves vármegyei Horton telepedett le, honnan elönevét is vette.

András fia Imre, 1794 május 1-én nül vette Verseghi Márffy István leányát. Katalint, mely házas-

ság révén Bács-Bodrog vármegyében telepedett le. 1801 július 10-én I. Ferencz királytól adományt
nyert Rigyicza helységre, egyúttal engedélyt, hogy a Rigyiczai elönevét is használhassa. 1848 eltt
Rigiczán (a mai Regöczén) volt földesúri joga. Tagjai közül kiemeljük a következket : Pál 1613

—

1640-bsn a füleki rség lovaskapitánya. János 1613—1663-ban lovas-fhadnagy. József 1828-ban
Nógrád vármegyében biztos. Imre, a ki 1801-ben Rigyiczát szerez e, elzleg a herczeg Grassalkovich
család gödölli uradalmának igazgatója volt. Fiai, József, bölcsészett dor, Bács-Bodrog vármegye
fszolgahirája, több vármegye táblabírája és Mihály, Bács-Bodrog vármegye aljegyzje és több
vármegye táblabírája. József fia, János, 1848—49-ben honvédtiszt, késbb vármegyei aljegyz.
Mihály fia ifjabb József 1848—49-ben szintén Itonvédtiszt, késbb ügyvéd és Rigyicza [földesura,

Béla jelenleg u* és földbirtokos Regöczén.
C'zímer : kék pajzs zöld pajzslábban ; abban egymás mellett három levágott törökfö. A pajzs

lábból sugárzó arany naptól és befeléfordult feldholdtól kísért, aranymarkolatú görbe kardot tartó,

pánczélos és sisakos vitéz emelkedik ki. Sisakdís^ : pajzsbeli vitéz. Takarók : kék-arany — veres-

ezüst.

KqvacMch I Almási, Radonicsi és Perlekovicsi). Dalmát eredet család. Els ismert se Gáspár,
kinek nemességét 1604-ben megújították. Gáspár Xyitra vármegyében telepedett le, hol 1608 február

12-én a Nagytapolcsányban tartott közgylésen hirdettette ki nemességét. Gáspár fiától, Györgytl
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s leszármazás a következ : Fia, Ferencz, (szül. 1689) állami regálebérl, késbb Budán generális
perc ptor. Fia. II. Ferencz, (szül. 1739) alapítványi igazgató s Baranya vármegye táblabírája. Fiai :

III. Ferencz. 11. György, a hg. Coburg-Koháry uradalmai 1803 24 én
kirél) i adományt nyertek Almásra, melynek ív .-salad egyküencsed részéi bírta. Antul lim : II. Antal
1861—63-ig alispán, ügyvéd. III. György pályáját a gróf Ficquelroont-féle dl

majd a gróf Tholdy-féle huszárezredben részt vett az 1866. évi hadjáratban s Königgratznól vitéz-

ségi érdemjelt kapott, utóbb tizenöt évig a magyar testörségnél szolgált, mint rnagy. Károly ti

(t 1896). Máté. bácsalmási plébános és Szentbenedeki apát. Antal 6a, József, Bács-Bodrog vármegye
tb. ügyésze, bírája, ügyvéd. Károly fiai közül Kálmán Bács-Bodrog vármegye tb. föszolgabírája.
A fenti III. Ferencz fia volt Albert, ennek fiai i János, honvédhuszái százados és Béla.

C'zímer : három hatágú arany csillaggal megrakott, zöld balharánt gorondával vágott, peres
pajzsban felül a vágási vonalból és alul a pajzsaljából kiemelked 3—3 zöld halom. Sisakdisz; veres

és zöld szarv között czölöpösen állított és könyökénél meghajlott, három kereszti).- fekteteti nyilat
markoló pánezélos kar.

Kovács, K. József 1755 október 6á-n nyert czímeres nemeslevelet, melyet 1756-ban hírdett k
ki Bács-Bodrog vármegyében. Tán ennek fia volt József, a ki 1781—Mi-in .- 17 '.'•

i u-s vár-
megye els alispánja volt. Györgyöt 1797-ben vették fel a vármegye nemeseinek névsorába.

Kovács. Borsod vármegyébl származik. K, Benedek, ónodi lovas vitéz, 1628 n. •-

26-án nyert czímeres nemeslevelet. A család a XVIII. Bzázad végéit telepedet! le Temerinben.
Leszármazottai számosak, kik közül János tataházai plébános, Antal t

Czimer : kékben, zöld alapon, fehér lovon ül, hosszú veresköpenyeges, párdúczkao ai

sárgacsizmás, fekete kalpagos magyar vitéz, jobbjában a kantárt, baljában veres hadilobogót tat

Sisakdisz : görbe kardot tartó kinöv arany oroszlán. Takarók : kék-arany—veres-ezüst.

Kray (Krajovai báró). Sáros vármegyébl származik. K. Pál 1662 június 3-án
nemeslevelet. A bárói rangot K. Jakab fia Pál, neje Mihitz Francziska és fiai : Ferencz és János,
17'J2 augusztus 9-én és a Topolyai elnevet, 1S00 április 8-án nyerték. K Pál (szül 173". február

5., t 1S04 január 19), 1754 óta az osztrák hadseregben szolgált s résztveti a i úban.
A török hadjáratot (1788—89) már ezredesi rangban küzdötte végig. A békekötés után ( 17!">) tábor-
nok lett és hadi érdemeiért báróságot nyert. Az erdélyi oláh zendülés (1787) alkalmával fogta el

a pórok vezéreit. Hórát és Kloskát. 1793—95-ben Németalföldön harczolt és gyzelmeiért altárbor-

nagygyá nevezték ki, olaszországi fényes hadi tetteiért pedig (1798) táborszernagygyá. 1803-ban
nyerte Topolyát királyi adományképen. Fia János báró ai 1841. évi vármegyei nemesi összeírásban

fordul el. Ennek leányát. Irmát, gróf Zichy Xep. János vette nül, a ki Topolyát kapta hozományul,
C'zímer : kékben, fehér sziklákon álló. jobbjában kardot, baljában könyvnyomda szedsorzót

tartó arany oroszlán. Három sisak. Sisakdíszek : I. Kinöv veresruhás, fehér turbános és zöld sapkás
szakállas török vitéz, jobbjában félholdas lófarkot tartva. Takaró : kék-arany. II. Pajzsbeli oroszlán.

Takaró : veres-ezüst. III. Fehérbe öltözött, báránybrsüveges oláh harezos, mellén keresztbe átal-

kötött fekete szíjakkal, jobbjában kaszát tartva. Takaró : kék-arany.

A család nemesi ágából, mely a Rókus, i elnévvel él, származik K. István, szegedi kir. Ítél-

táblai elnök.

Kubára (Kubura). K. Osztója, moholi zászlótartó, neje Radivojova Anna és fiai : István és

János, 1751 márczius 1-én nyerték czímeres nemeslevelet, melyet 1752-ben hirdettek ki a várme-
gyében. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Osztója van felvéve Bács vármegye nen
nek névsorába. Ignácz 1780-ban igazolta nemességét.

Kuluncsics. K. József bajai jegyz, neje Bischof Erzse és gyermekei : Gyula-József-Antal,

Ágost -Xep. János-György, József-Györey-Viktor, Viktor-Ern, Mária-Kata-Antónia, Karola-Erzse,

Vilhelmina-Ludovika, Ottilia, Adél-Henrika és Berta-Laura, 1835 április 30-án nyertek V. Ferdinánd
királytól nemességet, Xemesmilitiesi elnévvel. Egyidejleg Xemesmiliticsen b rtokadományt is

kaptak. A nemességet Bács-Bodrog vármegyében 1835 október 12-én hirdették ki. K. József fia

Ágost vármegyei tb. flevéltáros volt.

C'zímer : veressel és kékkel vágva, felül befelé fordult hold és két hatágú arany csillag között,

kardot tartó arany oroszlán, alul kiemelked fehér sziklán aranyleveles korona. Sisakdísz: három
(piros, fehér és zöld) strucztoll. Takarók : veres-ezüst—kék-ezüst.

Kunszabó. K. Ferencz, János és György, Szabolcs vármegye bizonyítványa alapján, 1773-ban

hirdettette ki nemességét Bács-Eodrog vármegy-ében. A család Xemesmiliti sen volt b rí

1798-ban Mihály és István nemesi bizonyságleselet kaptak a vármegyétl. E család tagjait az

1826. évi vármegyei összeírásban a nemesrniliticsi közbirtokosok között találjuk felsorolva. Miklós

jelenleg bajsai lakos.

Czimer : kékben, hármas zöld halmon, görbe kardot tartó, arany oroszlán. Sisakdísz : kinöv
pajzs alak. Takarók : mindkétfelöl kék-arany.

Laczkó. L. István, nemesrniliticsi lakos, Pest vármegye bizonyítványa alapján, 1766-ban hir-

dettette ki nemességét a vármegyében. Már az 1754 ti írszágos nemesi összeírásban e családból

István van fölvéve a vármegye nemesei közé. Györgyöt 1780-ban, Xógrád vármegye bizonyítványa

alapján, vették föl a vármegye nemeseinek névsorába. István 1798-ban bizonj apott a

vármegyétl. A család 1803-ban Xemesmiliticsre nyert adományt.

Lulinovits (Borsodi és Katymárí). A család eredeti neve Latanovicz, e néven kapták István

és Dániel 1719 sz.-ptember 23-án a nemességet. 1725- 26-ban megszerezvén Borsod és Legyen pusz-

tákat. 1747 október 30-án Péter és atyjafiai elnevet szereztél. -zerzó

Dániel fia Péter, Bács vármegye alispánja és kir. tanácsos, .Második feleségétl, báró Bernyákovics

Annától Bzületett fiai, János és József, megszerezték Katymárt, a melyre 1S01 június 12-én királyi

adományt nyertek és egyben elnevül kapták azt. János, a Sz.-nt István-rend vitéze, a helytartó-

tanácsnál szolgált (f 1823 február 21). Józsefnek utódai nem maradtak. A család se Tádé. a kinek

fiai a nemességszerz István és Dániel, kik a ma virág >

; alapították. István ágál 1

min Dánielét fia Péter it 1779) folytatta. Ez utóbbinak fiai közül István (1740, t 1789) és

(t 1823) a család emez ágát két vonalban terjesztették tovább. A család tagjai leginkább -

hivatalokat viseltek. Közülök nevezetesebb szerepet játszottak a következk: Lajos (szül. 1805,
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t 1869 április 20) az 1848—49-iki országgylésen Bács-Bodrog vármegye követe. Fiai I. Ödön (szül.

lSL'.s. t isii.-i június 22) cs. kir. kamarás, dzsidásezredes és III. Albin (szül. 18:10) cs. kir. kam
János fszolgabíró volt a vármegyében. Fia II. Illés (szül. 182] október 20, f 1886 márcziu
cs. kir. huszárfhadnagy. Ennek fiai En 14) volt országgylési képviseli Pál

I
íül. 1856

okt. 9) Bács-Bodrog vármegye nv. fispánja i Géza (szül. 1863 február) voH országgyüli
Benjámin (f 1872) Bács-Bodrog vármegye fjegyzje. Fia Móricz (szül. 1806, f 1868 februi

Bács-Bodrog vármegye szolgabírája és követe.

Czímer : kék pajzsban, zöld mezn két farkú, arany oroszlán, els lábaival kétnyelv, veres
lobogós, veros nyel lándzsát tart. Sisakdísz : szemközt fordult veresnadrágos, pánczélos, három
Btrucztollas, nyíltsisakos, jobbjában török fejet tartó vitéz növekven. Takarók : kék-arany
ezüst.

Lazarovics. L.. Milán esurogi határrségi kapitány, neje Pannova Similiana és fiai : Pál. Miklós
és Mihály, 1751 márczius 1-én nyertek czímeres nemeslevelet, melyet ugyanez évben hirdettek ki

Bács vármegyében. Mihály 1813-ban igazolta nemességót. Az 1841. évi vármegyei nemesi összeírás-

ban a Petrovoszellón lakó L. Ilia, Pál, Száva és Kuzman özvegye vannak felvéve a vármegyei
nemesek lajstromába.

Lestár (Bori és Oroszi). Hont vármegyébl származik. se Mátyás (1562), a kitl a leszánna
zás szakadatlan. A család els letelepedési helye a Bars vármegyei Nemesoroszi volt, honnan idvel
átszármaztak a Hont vármegyében fekv Boriba, hol jelenleg is birtokosok. A családot Mátyás
(1652— 1698), Bars vármegyei adórovó terjesztette tovább, kinek unokái : Mát j ás |

' 1807) és János
voltak. János fia Péter (f 1822) Kecskeméten volt bir;okos. Ennek fiai közül Péter és Lajos Hont
vármegyében telepedtek le, míg Sándor Kecskeméten maradt. Fia Pé er (szül. 1818 f 1896) 1848
—49-ben honvédszázados, utóbb Kecskemét város polgármestere és a III. oszt. vaskorona-rend
lovagja. Lajos Hont vármegyei táblabíró unokája Albert (szül. 1869), ügyvéd, jelenleg Topolyái]

lakik. Dániel, Jani s és Lajos Pacséron birtokos ik, hol a családnak 184s el t földesúri joga volt.

Czímer : kékben, zöld alapon, görbe kardot tartó, kéifarkú arany oroszlán. Sisakdísz : pajzs-

beli oroszlán növekven. Takarók : kék-arany—veres-ezüst.

Lithvay. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban György és János vannak fel

vármegye nemeseinek névsorába. E család Xemesmiliticsen telepedett le. László 1766-ban, Nyitra

vármegye bizonyítványa alapján, igazolta nemességét. Az 1841. évi vármegyei nemesi összeírásban

több tagja szerepel a nemesmiliticsi közbirtokosok között.

Lóvey. L. János fiai, névszerint János, Mátyás, Antal, Sebestyén, Gáspár. Mihály-és József,

csantavéri lakosok, 1812-ben Heves vármegye bizonyítványa alapján hirdettették ki a vármegyé-

ben nemességüket. Az 1841. évi vármegyei nemesi összeírásban Gergely, József, Mátyás, Antal,

István és Mihály Zenta székhelyivel vannak felvéve a vármegye nemesei közé.

Magyar. Pozsony7 vármegyébl származik, mely vármegye bizonyítványa alapján 1763-ban

igazolta nemességét. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Antal, a ki Xemesmiliticsen

lakott, van felvéve a vármegye nemeseinek névsorába. Az 1841. évi vármegyei nemesi összeírásban

e családból Imrét Jankováczon találjuk.

Mándics I. (Mandity). M. Mátyás, zombori lakos, 1720 április 29-én nyert czímeres nemes
levelet, melyet Bács vármegyének 1720 október 3-án Baján tartott közgylésében hirdettetett ki.

Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Tamás, Márk és Jeromos vannak felvéve a

vármegye nemeseinek névsorába.

Mándics II. E család 1688-ban nyert czímeres nemeslevelet, melyet 1747-b -n Veröcze,

1798-ban Bács vármegyében hirdettetett ki ; Xemesmiliticsen telepedett le, a hol 1803-ban ado-

mányt nyert.

Czímer : kékben, zöld alapon, zöld takaros fehér lovon ül. veresruhás, sárgacsizmás és kócsag-

tollal ellátott csákós magyar vitéz, jobbjában görbe kardot, baljában a kantárt tartva, egy veres-

nadrágos, sárgadolmányos, feketekucsmás férfit hajtva maga eltt. Sisakdísz : buzogányt tartó,

könyökl pánczélos kar. Takarók : kék-arany—veres-ezüst.

Manics. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban e családból Márk van felvéve Bács

vármegye nemeseinek névjegyzékébe.
Slann (Csonoplai). M. Jakab, kir. tanácsos, igazgató-tanár Szegeden, a ki 1906-ban nyert

czímeres nemeslevelet, egyike ama családok ivadékainak, a kik II. József uralkodása alatt, Elszász-

ból költöztek be Magyarországba.
Czímer : arany pantallérral vágott pajzs, felül veresben, jobb haránt ezüstpólya, mely mind-

két oldalán, ezüstfonállal összekötött, három-három három!eveles ezüst lóherével van díszítve. Alul

hullámos arany pantallérral átszelt kék mezben, veres csörü és lábú, csrében aranykígyós aeskulap-

botot tartó, repül arany gólya. Sisakdísz : veres, illetve három ötágú csillaggal megrakott, bal-

haránt arany pólyával vágott, kék szárny közül kiemelked, jobbrafordúlt .
természetes szín

bagoly. Takarók : veres-ezüst—kék-arany.
"

Márffy (Csébi). E családból Lipótot. 1791-ben, Baranya vármegye bizonyítványa alapján

vették fel a vármegye nemeseinek névsorába. Lipót, aranysarkantyús vitéz. 1791— 1808-ig a vármegye

fjegyzje volt. 1806 július 25-én nyerte a Csébi elönevet, 1S10 július 10-én pedig engedélyt nyert,

hogyKliegl Károlyt nevének átruházásával fiává fogadhassa, akit 1811-ben a vármegyei birtokos

nemesek sorába iktattak. 1826-ban Cséb helységben bírt földesúri joggal.

Markovies. M. Damián, a zombori határörvidéki erd kapitánya, 1690 május 29-én nyert

Lipót királytól czímeres nemeslevelet, melyet fia, György 1713-ban hirdettetett ki Bács vármegyében.

Az 1754—55 évi országos nemesi összeírásban Márk, Miklós és Mihály vannak felvéve a vármegye

nemeseinek névsorába." Egy más hasonnev családot, mely 1796 május 25-én nyert czímeres :

levelet, 1798-ban vettek fel a vármegye nemeseinek névsorába. Béla 1787-ben igazolta nemese

utódai Xemesmiliticsen telepedtek le.

Markulin. M. János 1776-ban, Tamás, Mátyás és György, szabadkai lakosok, 1811-ben '

tettek ki nemességüket a vármegyében, 1808-ban Tamás. József. Mátyás és Mihály igazoltak nemes-

ségüket. Sebestyén 1818-ban nyert nemesi bizonyságlevelet Bács-Bodrog vármegyétl. Az 1841

•évi varmegyei összeírásban e családból Simont, a ki Szabadkán lakott, találjuk feljegyezve.

Felsöszentivánon birtokos.
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M Hass in. M. Miklós székesfehérvári püspök s ti tyéri PéJ valamint ennek gyermekei, b

elhalt testvéreiknek 7-én nyertek czimeres nemee levelet,

I Miklós. Márton ós .Vntal 1791-ben hirdettettek ki Bács vármegyében. A család Csávolyon

.;. tt le, hol az 1841. évi vármegyei nemi serini ekkor 20 férfi tagja élt. Jelonleg

dkán \iragzik a csalj],

üst ikerpólyával vágott pajzs. Felül aranyban, lábú, koronás,

sas. Al 1 ki kben, hármas zöld halmon, három hatágú aranj csillag. Sisakdísz : három

fehér, kék) strucztoll. Takarók: veres-ezüst kék-arany.

ML Nessa, zentai határórvidéki zá Vdamova Milinka i

János, na, 1751 márczius 1-én nyertek czimeres nemeslevelet. Az 1754 55 óviországoa

i összeírásban Nessa van felvéve Bács-Bodrog vármegye nemeseinek névsi.rába.

\/ 1754—öö. évi országos nemesi ö leírásban e családból Farkas van felvéve

vármegye nemeseinek névsorába.

MlMaxim, földvári zászlótartó, neje Jovanova Siimlana és gyermekei:

Elek és Magdolna, 1751 márczius 1-én nyertek czimeres nemeslevelet, melyet 1752 ben hirdettek ki.

\/ 1754 55. évi országos nemesi összeírásban Maxim van felvéve Bács ^ ii nseinek nóv-

<lczy. M. 1-tvaii. 1740—1747-ig Bács vármegye fjegyzje. 1746-ban fiaival: Ferencz-

yütt királyi adományt nyert B glaticzára, IT48 márczius 25-én pedig a Rogls

ticzai rték. Fia József, 1 769-ben nyert nemesi bizonyságlevelet a vármegyétl, Farkas

pedig 1772-ben.

ír. A család 1694 deczember 1-én nyert czimeres nemeslevelet, melyet 1696 január 4-én

hirdettek ki H. nt vármegyében. Nemességét az 1730 évben tartott vizsgálat alkalmával igaz.,lta.

ii. Hont vármegye bizonyítványa alapján, hirdettette ki nemessó-gót Bács vár-

t ISOO-ban, ugyancsak Hont vármegye bizonyítványa alapján, vették fel a vár-

. -órába. E család Xemesmiliticsi n telepedett le, hol 1803-ban adományt nyert.

\. Pál, 1633-ban nyert czimeres nemeslevelet, melyet 1S17 június 30-án

Pozsony. 1819 május 3-án Verocze, 1825 november 28-án Bács-Bodrog és 1827 október 15-én Szerem

n hirdettek ki. A család Pozsony vármegyébl származik s 1825-ben telepedett le Báes-

n Ákos, jelenleg Palánkán ügyvéd és birtokos. Aladár, bácsi lakos.

üsttel és veressel vágott pajzsban, hármas zöld halmon, arany markolatú, görbe

kardot arkú arany oroszlán. Sisakdísz : három egymás mellett kiemelked, természetes

liliom. Takaróik : mindkétfelöl veres-ezüst.

Az 1754— 55. évi országos nemesi összeírásban ily nev családból István, János és Ferencz

vannak felvéve Bács-Bodrog vármegye nemeseinek névsorába.

1 T.-.4— 55. évi országos nemesi összeírásban Maxim van felvéve Bács vármegye

nemeseinek névjegyzékébe.

Almási). N. Istvánt és Jánost 1790-ben, Komárom vármegye bizony 11

alapján, vették fel a vármegye nemeseinek névsorába. I p. János 1803 július 8-án nyerték

az Almási elönevet, a családnak 1826-ban Almás helységben volt földesúri joga.

\/ 1754—55. évi országos nemesi összeírásban István van felvéve Bács \ árinegye

neme.- ba. Antal 1784-ben, Pozsony vármegye bizonyítványa alapján, hirdettette ki

a. Istvánt 1793-ban, másik Istvánt 1 , 96-ban és Györgyöt 1797-ben iktatták

be a vári .esek névsorába. A család Nemesmiliticsen telepedett le.

Nikoletta (Nicoletich). X. János, szenttamási határrségi zászlótartó, neje Sivkovics IKria ós

mekei : Anna, Konstantin, István és György, 1735 márczius 2-án nyertek czimeres nemeslevél t.

Az 17.T I -szagos nemesi összeírásban István van felvéve Bács vármegye nemeseinek név-

jegyzékebe.

ics. N. Manó, újvidéki polgármester, neje Raskovich Erzsébet és gyermekei : Tamás,

Miliálv, Zsuzsanna, Anna és Anasztázia, 1791 február 7-én nyertek czimeres nemeslevelet
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Nikolils (Nikolics, Szerbográdi). \. Zsivén, szenttamási hadnagy, neje Ninkov Maria ée
gyermekei : István, Lukács, József, Sára és Márta, 1751 márczius l-én nyertek czímeres nemesi
melyet még ebben az évben, október 5 én hirdettek meg Bács vármegyében. 1758-ban a család ado-
mányt nyert Szenttamáson. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Zsivan van felvéve a vár-
megye nemeseinek névsorába. E családból Bzármazott X. Izidor, 1847—48-ban a vármegye fjegyzje
és követe, 1850— 1867-ig kerületi biztos. Izidor

j

Czímer : Kékben, két ezüst haránt pólya kö bal sarkában, hatágú arany
csillag s az alsó jobb sor kban ezüst félholdtól kii éri haladó arany oroszlán. Sisakdísz : két keresztbe-
fektetett tornalándzsa. Takarók : kék-ezüst.

Odry (Pacséri). Hont vármegyi bi származik. \ i Bálád 1716 augusztus 28-án nyert czímeres
nemeslevelet, melyet ugyanez év deczember 10-én hirdettek ki Hont vármegyében, hol az 1730. évi
nemesi vizsgálatok alkalmával igazolta nemességét. \ csal ga nnen Pest vármegyébe
szakadt. Gergely, a ki már apacséri elnévvel élt, 1752-ben Pest vármegye nemesi bizonyítványával
igazolta nemességét. Gergely fiai : Pál, András és Albert, 1766-ban nyertek nemesi bizonj Ü

a vármegyétl. A család Pacsér egy részét bírta. András 1789—90-ig és 1791 -96 ig másod- 1 797
1822-ig els alispán. József 1830—32-ig vármegyei ügyész, 1832-—42-i_' els alispán és országgylési
követ, majd helytartósági tanácsos. András jelenleg községi jegyz Herczegszántón, István Zoml or-

ban lakik. Jen polyai ós János örszállási lakó-. F. c i rms l. . 1, a m. kir.

Operaház n . tagja és ennek fiai, a kik B idap n kn
Czímer : kékben, zöld alapon, gyökerestl kitépett zöld fenyfát tartó fekete medve. Sisak-

dísz : pajzsalak növekven. Takarók : veres-ezüst — kék-arany. Más változat : kékben, zöld halmon
nyugvó, leveles koronán könyökl, hét búzakalászt tartó, pánczélos kar. Sisakdísz : paizsalak.

Orczy (báró). A család Somogy vármegyébl származik és az ottani Orczi helység'öl veszi
nevét. A családot már a XV. században említik. A XVI. század végén élt Gergely, a kitl a leszárma-
zás szakadatlan. A család gazdagságának alapját O. István (szül. 1669 szeptember, f 1749 deczember
12) vetette meg nagyméret birtokszerzéseivel. Fia, Lörincz (szül. 1718 augusztus 9, f 1789 július 28),

tábornok, utóbb Abaúj vármegye fispánja. A család nemesi és bárói ágából Istvánt 1731 április

30-án római sz. bir. bárói rangra emelték, 1736 július 5-én pedig O. István kir. tanácsosnak, valamint
nejének : Petrovay Zsuzsannának és Lörincz és Anna gyermekeiknek említett bárói rangját Magyar-
országra is kiterjesztették. O. István 1736-ban Biliárd Mihály özvegyétl megvásárolta Ivánka
pusztát, a mit 1741 szeptember 9-én fiának, Lörincznek ajándékozott, a ki arra 1741 szeptember 10-én

nádori adományt is nyert. Ugyan 1747-ben a Czoboroktól megvásárolt bajai uradalom egy részére

királyi adományt kapott. 1826-ban Jankovácz és Kisszállás helységekben birt földesúri joggal.

Az 1841. évi vármegyei nemesi összeírás szerint e családból O. Béla, György, József özvegye, István
és Lajos Jankováczon (Jánoshalma) laktak.

Czímer : négyeit pajzs, a 3. és 4. közé ékelt 5. udvarral. I. Arany mezben arany zsinóros,

vörösruhás vitéz törzse (lebegleg, dolmánya aljáig), derekán arany öv, fején prémes, lecsüng vörös
süveg, felemelt jobbjában kivont kardot tart, melyre levágott, vérz török fej van szúrva, balját

csípjére tes i. II. Vörös me: öben ketts farkú, ágaskodó, arany oroszlán. Jobb els lábában két-

leveles, zöld száron, ötszirmú ezüst rózsát tart, arany kehelylyel. III. Vörös mezben befelé ágaskodó
íarany oroszlán. Felemelt bal els lábában kivont kardot tart. IV. Arany mezben fekete sas, melyet

léiig elföd az V. udvar. Ebben kék mezeben arany vadászkürt, arany zsinórral. Sisnkdísz : Három sisak.

b. (középs) két fekete sasszárny között (a jobboldalin korona alatt arany C, a baloldalin VI.) paizs-

beli kinöv vitéz. II. Befelé fordult, kinöv arany griff, jobbjában három (vörös, ezüst, kék) ki nem
bontott zászlót tart, felemelt 1 aljában három arany nyel nyilat tart. III. Befelé fordult, kinöv,
sisakos, pánczélos vitéz, felemelt jobbjár an vas bmogányt tart, 1 alját csípjére tes. i. Takarók:
mindkétfell veres-arany.

Pajazetovity. P. Athanáz, tiszai határrségi hadnagy, 1751-ben nyert czímeres nemeslevelet,

melyet még ebben az évi en kihirdettek Bács vármegyében. Az 1754—55. évi országos nemesi össze-

írásban Atanáz van felvéve a vármegye nemeseinek névsorába.

Czímer : ezüstben, zöld alapon felugró fekete ló, hátrafelé vetett kantárral. Sisakdísz : nyilt

fekete szárny. Takarók : mindkétfelöl fekete-ezüst.

Paál. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban András, a ki Nemesmiliticsen lakott, van

felvéve a vármegye nemeseinek névsorába. János 1766-ban, Komárom vármegye bizonyítványa

alapján, hirdettette ki nemességét. Pál, András és István. 1792-ben nyertek a vármegyétl nemesi

bizonyságlevelet. Antal 1861-ben és 1867—71-ig Bács-Bodrog vármegye els alispánja volt. Lajos

jelenleg örszállási lakos.

Pálffy (Erdódi gróf). A család történetét a <jozsony vármegyét tárgyaló kötetben ismertettük.

E család 1746-ban vétel útján szerezte Novoszellót (Bácsújlak) és Lrincz-pusztát báró Zoana János-

tól, 1778-ban azonban gróf Pálffy János e két birtokot eladta csepini Adamovics János királyi taná-

csosnak.

Pápay. I. József, neje Ekker Anna, leányai : Jozefa és Erzsébet és unokatestvére : Frank

Gábor, valamint neje és ennek gyermekei, 1791 január 27-én nyertek czímeres nemeslevelet,

még ebben az évben hirdettek ki Bács vármegyében.
Czímer : négyeit pajzs. 1. és 4. veresben ezüst hullámos pólya. 2. kékben befelé fordult, ezüst

buzogányt tartó, arany griff. 3. befelé fordult arany oroszlán, els lábaival tekerödz kígyót tartva.

Sisakdísz : kék lobogót tartó arany griff.

Pápay. II. Pozsony vármegyébl származik. P., másként Súnonyi Antal, elfordul az

1754— 55. évi országos nemesi összeírásban Pozsony vármegye nemesei között. E családból József

Pest vármegyébe költözött s Pozsony vármegye bizonyítványa alapján a vármegye nemesei közé

felvétetett. 1786-ban nemesi bizonyságlevelet nyert Pest vármegyétl. Tagjai közül László jelenleg

Bácstopolyán lakik.

Parcsetich (Bákóczi). P. Márton, neje Csúvardich Olga és gyermekei : Antal és József, 1753

deczember 3-án nyertek czímeres nemeslevelet, melyet 1754-ben hirdettek meg Bács vármegyében.

Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Marton, a ki Zomborban lakott, van felvéve a vár-

megye nemeseinek névjegyzékébe. János, György, Antal, Miklós és József és általuk gyermekeik,

I ig .rurizág vármegyéi és városai: Bács-Bodrog vármegye II. 33
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oeptor. A 1 cskai ágból : Márton fia, Miklós, 1746-ban Baja váró bírája. [I. Márton (sz. 1772)

többi blabirája, kir. kincstári ügyész. - Máté (sz. 1778) az 1806 9-ikine bí felkelésben

tnt ki. -János (sz. 1791) Baja város kapitánya, majd bírája. Ei 1819) bajai földbirtokos!

ennek fia, Ottó, jelenleg ny. kir. táblai bíró, kinek lia, Erm i i-i birtokos.

r : kékben, felül egy hatágú arany csillag, alul balrafordult, ezüst holdsarlótól kísért,

I

ilya, abban egy aranj ormú, Fehér Bzikla felé ugró, két farkú arany oroszlán, jobbjában arany

passziokt •!< .s/.tit tartva. Sisakdísz : felemelt jobb lábúban követ tartó daru. Takarók : kék-arany —
veres-ezüst.

P. András, István, József 1763 ban, l'-t vármegye bizonyítványa alapján,

hirdettették meg a vármegyébe! ' Az 1764—55. évi országos nemesi összeírásban

András van felvéve a vármegye nemeseinek névsorába. Ferenez 1742-ben Hi'us vármegye, aljegyzje,

1748—58-ig fjegyzje és 17ö',t—07-ig másodalispánja. A család Nem, mi] n telepedett le.

Peres (Barthéni). 1304-ben Bá1 Bácsborsod környékén), 14-11 ben Piski (Bács

helység határában feküdt elpusztult község) birtokéba iktatták. A XV. század elején már Vara-dot

is bírja.

Pesity (Pesics). P. Miath, titeli hadnagy, neje Veszala Marina és fiai : Lázár és István, 1751

lus l-i n nyertek czímeres nemeslevelet. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Mihály

van felvéve a vármegyei nemesek névsorába.

Pidkooüy (Piakovits). János ókobilai zászlótartó, neje Gavrivolo Sivana ós gyermekei : Pea,

Jovanka és Mar a, 1751 márczius 1-én nyertek czímeres nemeslevelet. Az 1754—55. évi országos

összeírásban János van felvéve a vármegye nemeseinek névsorába.

anovich. A család Pozsony vármegyébl származik. A nemességet Jakab, István,

Fülöp é6 János testvérek szerezték. Nemességüket Bács-Bodrog vármegyében 1741 október 28-án

és 1742-ben hirdettették ki. Dávid, György és Márk Miskolczy Józseftl megszerezték Boglaticza

felét, a melyre 1777-ben királyi adományt nyertek. A nemességszerz Fülöp unokáival : Péterrel és

Miklóssal, a család két virágzó ágra szakadt. Péter ágából Józsefnek (szül. 1830 június 24, | 18Ü5

január 23) a fiai : Mátyás (szül. 1861 november 5, f 1891) november 1) Bács-Bodrog vármegye
alügyészo és József (szül. 1864 április 24) cs. és kir. tart. huszárfhadnagy. Miklós- agából 1. Jen
(szül. 1821, f 1882) 1848—49-ben honvédszázados. Testvérének Károlynak (szül. 1823, f 1869

márczius 16) az unokája Antal (szül. 1875 február 28) b'lügviniiii-/.t.-ri fogai nazó.

Czímor : kékkel és veressel jobb haránt hasított pajzsban, zöld mezn követ tartó daru. Sisak-

dísz : kardot tartó, veres mezü kar. Takarók : veres-ezüst—kék-ezüst.

Pt'reí (báró). A család a brabanti Jodoigne városból ered. Régi nemességét Baydaels Károly

János, az aranygyapjas-ren d czíinernöke, 1783 márczius 31-én Brüsszelben kelt oklevéllel ersítette

meg. Báró Piret de Bihain Lajos, cs. k. kamarást és vezérrnagyot 1827-ben honfiásították, de mivel

a honfiúsítási díjat nem fizette le, 1830-ban törülték. 1840-ben érdemeinek elismeréséül a díjat elen-

gedvén, báró Piret Lajos cs. kir. arany kulcsos altábornagyot és a Lipót-rend középkeresztesét újból

honfiúsították. 1860-ban báró Piret Béla cs. kir. kamarás 545.000 írtért megvette a bács-feketehegyi

uradalmat, azóta a család a vármegyében birtokos.

Czímer : ezüst mezben természetes szín, lombos fa, gyökerestül, melyet két oldalt és alul

egy-egy ötszírmú, aranynyal futtatott, veres rózsa kísér. Sisakdísz : zöld-ezüst fonadékon a fe.

Takaró : zöld-ezüst.

Piukovics (Ómoraviczai). P. János 1741 október 28-án nyert czímeres nemeslevelet, melyet
1742-ben hirdettek ki Bács vármegyében. A család 1749-ben vette meg Ómoraviczát a Csejthey

családtól; Mateovics (Mátételke) puszta fele részere 1779-ben nyert adományt s abba a kalocsai káp-
talan iktatta be. Tagjai közül említendk a következk : Antal 1777—85-ig és 1790-ben másodalis-

pán. Benedek az 1797. évi vármegyei felkel nemes seregben kap.tány. Fülöp ugyranitt hadnagy.
István pedig az 1809. évi felkel nemes seregben viselt hadnagyi rangot. Ágoston elbb vármegyei
fjegyz, 1848-ban másod, 1849-ben els alispán, 1850—60-ig törvényszéki elnök, 1861-1 en cs. kir.

biztos, utóbb fispáni helytartó. Antal és Lázár 1848—49-ben honvédtisztek, Lázár 1849-ben Szreg
alatt esett el. Dénes 1848-ban honvédtiszt, azután mint felszentelt pap Bikityen plébános. Mihály
1861-ben országgylési képvisel. Ödön elbb szegedi kir. ítéltáblai, 1890-tl kúriai bíró. János
kir. táblabíró. Elemér 1905-ben országgylési képvisel. József 1900-ban a kerényi kerület ország-

gylési képviselje. Ferenez jelenleg Herczegszántón, Antal Baján és Károly Felsszentivánon lakik.

Czímer : kék pajzs veres pajzsfövel. Abban hatágú arany csillag és befelé fordult ezüst félhold.

Alatta zöld alapon, buzogányt tartó, arany oroszlán. Sisakdísz : kinöv aranysújtásos, veresruhás

és kucsmás, aranjTnarkolatú, görbe kardot tartó, magyar vitéz. Takarók : kék-arany—veres-ezüst.

Pocskay. P. György és József, 1742 augusztus 4-én nyertek czímeres nemeslevelet, melyet
1743-ban hirdettek ki Bács vármegyében. Ez az ág Zomborban telepedett le. A család másik
ága Pest vármegyébl származik. Sándor pestvármegyei biztos s fiai : József, Péter és András.
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1790 november lS-án nyertek czímeres nemeslevelet. Sándor 1801-ben Pacsér l
/m részét nyerte ado

mányul, 1801-ben január 31-ón pedig a Pacséri elnevet. Tagjai közül : András 1821-ben táblabírói

Gergely 1822—40-ig táblabíró. Zsigmond esküdt. Sándor 1893-ban zombori ügyvéd és városi ii

Cziiner: ezüsttel és kékkel vágva, felül a vágási vonalból kiemelked, veres köm
aranyöves, szakállas férfi, jobbjában zöld Bzárú és level, piros rózsát, baljában derekához szorított

arany búzakévét tartva. Sisakdísz : kinöv pajzsalak. Takarók : vei kék "züst.

Podmaniczky (Aszódi és Podmanini báró). A család a XVII. században Zólyom vármegyében
tnik föl. János és Sándor testvéreket, gyermekeikkel egj ni t , 1 7~>2 július 5-én bárói rangra emelték.
E csalódból származott József (szül. 1755, f 1823 május 11), ki 1802—1823-ig Bács vármegye
fispánja volt.

Czímer : Alulról jö\ ö ékkel három udvarra osztott pajzs. Jobbról veres mezben, zöld alapon
álló, pánczélos vitéz, fején sisak, jobbjában aranymarkolatú, kivont kardot, baljában levá

vérz török ft tart, hajánál fogva (si Podmaniczky czímer). Balról arany mezben koronás, jobbra
néz, fekete sas. Az ékben : ezüst mezben kürt (a testvérek anyjának, Osztroluczky Juditnak czí-

merébl). Sisakdísz : három sisak. I. (középs) két nyílt, fekete szárny. II. A kinöv pajzsbeli

kardja babérlevelekkel környezve. III. Öt strueztoll. a kél széls és középs arany, a két küls
fekete. Takaró : veres-ezüst—fekete-arany. Pajzstartók : jobbról ezüst egyszarvú, balról ezüst ló,

fejük kifelé fordítva.

Polimperger. P. József, neje Magdolna, gyermekei Jakab, János és Erzsébet. Jakab
mekei : József. György, Teréz és Borbála és testvérének Ferencznek fia Fülöp, ennek neje Kaller

Erzsébet, gyermekei : Ferencz, György, Fülöp, Ignácz, József, Anna-Mária, Magda-Teréz és Kóza,
1792 november 26-án nyertek czímeres nemeslevelet, melyet József 1790-ben hirdettetett ki Bács-
Bodrog vármegyében. A család 182'i-ban Cséb helységben bírt földesúri joggal.

Polyák. P. Antal bácsi esküdt, neje Csabai Julianna s fia József, 1757 július 18-án nyert czí-

meres nemeslevelet, melyet ugyanez évben Bács vármegyében meghirdettek. Péter és Márton
1817-ben nemesi bizonyítványt nyertek a vármegyétl. 1826-ban Pacsér helységben volt birtokos.

Popovics (Popovity). P. György határrvidéki hadnagy, neje Stojanova s fiai : Pál és János,

1751 márczius 1-én nyertek czímeres nemeslevelet. Az 1754^—55. évi országos nemesi összeírásban

György és Zsivkó vannak felvéve a vármegye nemeseinek névsorába ; az utóbbi, a ki szintén határ-

rségi hadnagy volt, 1751 márczius 1-én nyert czímeres nemeslevelet.

Popovics II. Ephtimius zombori bíró, nejétl Kirkovics Erzsébettl született Áron, János,

György, Miklós, Pulcheria, Zsófia és Katalin, családnevüknek Papházyra való változtatásával,

1791 szeptember 9-én nyertek magyar nemességet, melyet 1793-ban hirdettek ki Bács vármegyében.
Posóczy. E családból az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Ádám van felvéve a vár-

megyei nemesek névsorába.

Prusinszky (Pruzsinai). Trencsén vármegyébl származik. P. János 1649-ben nyert czímeres

nemeslevelet, melyet 1650-ben Trencsénben hirdettek meg. Ferenczet 1752-ben, Trencsén vár-

megye bizonyítványa alapján, vették fel Bács vármegye nemesei közé. Ugyan az 1754—55. évi

országos nemesi összeírásban Bács vármegye nemesei között szerepel. József 1758-ban nyert nemesi

bizonyságlevelet Bács vármegyétl. 1816-ban Istvánt vették fel a vármegyei nemesek lajstromába.

Purgly (Jószási). Bajorországból származik. Tagjai a XVTII.'század vége felé jöttek Gyrbe,
honnan a család rövid id múlva Mosón, Veszprém, Arad és Torontál vármegyékbe terjedt el. Arad
vármegyében Jószás és Jószáshely községekben szerzett birtokokat, mely két községre János és

György, 1820-ban, I. Ferencz királytól adományt és czímeres nemeslevelet nyertek, Jószási elnév-
vel. Á nemességüket 1821-ben hirdettették ki Mosón, Arad, Torontál ós Gyr vármegyékben. Tagjai

közül János Arad vármegyében birtokos, volt országgylési képvisel. Sándor, volt országgylési

képvisel, jelenleg takarékpénztári igazgató Szabadkán.
Czímer: négyeit pajzs. I. kékben, kardot tartó arany oroszlán. II. veresben, arany búzakéve.

III. veressel és ezüsttel, hatszor hullámosan vágva. IV. kékben, zöld alapon, fehér lovon ül, kivont

kardot tartó huszár. Sisakdísz : kék ruhás, veres csákós, jobbjában kivont kardot, baljában olajágat

tartó, kinöv huszár. Takarók : kék-arany, veres-ezüst.

Putnik (eredetileg Meneszkovics-P.). M.-P. István, ügyvéd és zombori fbíró, 1791 január

3-án II. Lipót királytól nyert czímeres nemeslevelet, melyet ugyanez év április 11-én h rdettek meg
Bács vármegyében. A nemességszerznek három fia : Antal, József és István volt. Ezek egyikének

utóda Béla, Bács-Bodrog vármegye vezéralispánja 1849-ben. Ennek fia Rezs (f 1899) családjának

utolsó fisarja.

Czímer : kékben, zöld alapon, veres nyeregtakaróval ellátott, fehér lovon üiö, sárgacsizmás,

kéknadrágos, veresdolmányos, kalpagos magyar vitéz
;
jobbjában aranymarkolatú görbe kardot,

baljában fehér hadilobogót tartva. Sisakdísz : kinöv pajzsbeli vitéz. Takarók : veres-ezüst—kék-

arany.

Rácz (Tövisi). Erdélybl származik. R. János 1665 június 30-án nyert czímeres nemeslevelet

Apafi Mihály erdélyi fejedelemtl, melyet Mária Terézia királyn 1776-ban megersített. A család

1834 február 20-án nyert nemesi bizonyítványt Alsó-Fehér vármegyétl, melyet 1834 április 22-én

hirdettek ki Temes vármegyében. Idvel elterjedt Arad és Bihar vármegyébe iá. Bács-Bodrog vár-

egyében 1858-ban telepedett le. Tagjai közül Györgv, (f 1!»>9) Kulán volt b

Czímer : kékben, zöld alapon, aranymarkolatú, görbe kardot tartó oroszlán, a kardon átütött

török fvel. Sisakdísz : hiányzik. Takarók : veres-arany—kék-ezüst.

Radics. E családból János 1725—1729-ig Bács vármegye el alispánja volt. Az 1754—55. evi

országos nemesi összeírásban György és Mátyás vannak felvéve a vármegyei nemesek névjegyzékébe.

Radisich. Boszniából ered család. Els Sse Pál, ki a XIV. a „bogumil" szektáho

tozott. Pál 1381-ben Nagy Ltijos követeként megkötötte a turini békét. R. Márk, határrségi

zászlótartó Szenttamásom 1751-ben nyert cc:meres nemeslevelet. Az 1754—55. évi országos nemesi

összeírásban Márk szerepel Bács-Bodrog vármegye nemesei között. Tagjai közül István az 1809.

évi bácskai felkel nemes sereg tiszai koronakerületi részének kapitánya. Jen helytartósági taná-

csos, ifj. Jen. szül. 1856. a budapesti iparmvészeti múzeum igazgatója, testvére György miniszteri

osztálytanácsos a földrnívelésügyi minisztériumban.
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Bái Bodroi vármegye nemes család 596

Czímer : ezüstl en, 1 alhari aranyceillaggal Si-ak-

dísz : váltakozva ezüs tel és zölddel vágott k rakarók : zöld i arany.
Sajkovics. R. Péter, új-kobilai határon

'. Az 1754— 56. évi országo -a vármegye
nemeseinek névsorába.

R ászt inai 1 áró). A családot kamarai tanácsos, a bácsi és tiszai korona-
javak igazgatója alapította, ki 1750 május 17-én roti i évvel osztrák, 1765 április 16-én

pedig magyar nemességet nyert. Fia Ferencz, udv. tanácsos és az erdélyi kanczellárin eladója,
1780<1' kir. adományképen kapts honnan a csa-

lád elneve ered, a mely L822 ji n. k f'ai : In i
Lajos-

Ferdinánd, 1808 márczius 11-én ka] i rangot. Az 1841. évi várit > írás sze-

rint br, lí. [i re • II"- 1
I ikos.

Czímer : Négyeit pajzs, hasított BZÍ\ pajzszsal. El ben jobl ról, ki k mezi en, n liasítási vonalra
támasztott, arany félsas ; balról ezüst mi pólya, A nagy pajzsban : I, kékki és ezüsttel

vágva. Fönt balra fordult, kinöv, kettsfarkú, arany oroszlán. Lent aranykelyh, hátszín ú, veres
rózsa. II. és III. kék mezben, felhkbl befelé nyúló, meztelen kar. markában arany bségszarút
tart, melybl arany-ezüst pénz hull. IV. en ágaskodó, arany oroszlán, j bbelsö lábában
kivont kardot tart. Sisakdísz : Három sisak. 1.(1 Kinöv arany sas. Takaró : kék-arany

—

veres-ezüst. II. Kinöv ezüst oroszlán, jobb els lábában kivont kardot tart. Takaró : veres-ezüst.

III. Veres-ezüsttel és kék-aranynyal vágott elefántagyar között, melyeknek öblös végeibl három-
három arany búzakalász n ki. a pajzsbeli rózsa. Takarók : veres-ezüst—kék-arany. Pajzstartók :

két fehér 16.

:/.!/ (Revisnyei). A család Árva vármegyébl ered. se Hontimér, ki 1272-ben IV. László
királytól az Árvában fekv, két ekényi Revisnye birtokára nyert adományt. Fiai : Lóránt, Bodor
és Miklós terjesztették tovább a családot, mely idvel több ágra'oszlott. Dénes 1350-ben Domokos-
sal együtt Nagy Lajostól hat ekényi földet nyert adományban a Hotocsin'i folyó mellett. Bálint

1391—99-ben királyi ember. A családot Árva vármegye 1756 augusztus 15-én kelt bizonyságlevele

alapján vették föl Zemplén vármegye nemesei közé. Károly (szül. 1737, f 1793 augusztus 10) nagy-
követ, v. b. t. tanácsos stb. 1770 november 26-án magyar bárói, 1783 november 28-án grófi ; János
(szül. 1702 június 23, t 1773 november 28-án) altábornagy, birodalmi bárói és Ádám (szül. 1786

május 23, f 1862 április 21) es. k. kamarás, v. b. t. t., fudvarmester, borsodi fispán stb. 1825 szep-

tember 9-én grófi rangot nyert. Ez ágak azonban kihaltak és a család ma csak a nemesi ágban virág-

zik. Antal (szül. 1723, f 1771) lekéri apát és tábori püspök. Imre 1778—86 között hétszemélynök.

Gábor (f 1822) debreczeni fbíró. Károlyt és Pált 1832 június 4-én, Árva vármegye bizonyítványa
alapján vették fel Esztergom vármegye nemesei közé. Mihály, János és Antal 1836-ban nyertek

bizonyságlevelet Esztergom vármegyétl. Dienes (szül. 1798) táblai elnök. Károly (szül. 1788, tl861)

kir. tanácsos, törvényszéki elnök, Esztergom vármegye alispánja. László 1815-ben bihari táblabíró.

Elek (szül. 1819, f 1856) 48 eltt az alsó tábla tagja. István (szül. 1828) honvédszázados. Sándor

honvédfhadnagy, elesett 1849-ben. István (szül. 1836, f 1899) cs. kir. tábornok. Károly (szüL

1841, | 1899) honvédezredes. Konrád (szül. 1848, + 1908) min. tanácsos. Imre (szül. 1813) kir. taná-

csos, zempléni alispán. Pál (f 1873) törvényszéki elnök. Károly (szül. 1852) 1891-ben országgylési

képvisel, Bikolon birtokos. Ambrus, cs.k. kamarás, közigazgatási bíró. A'család'még^Abaúj, Pozsony,

és Nyitra vármegyékben is el van terjedve. Jelenleg László honvéd-, Ádám közös százados Pozsony-

ban, Jen pedig kir. közjegyz Palánkán.
Czímer : (nemesi) kékben, zöld alapon, aranyszegély, verestakarós, fehér lovon ül, pánczé-

los, három veres strucztollas sisakos, sarkantyús vitéz, vaskeztys jobbjában aranymarkolatú görbe

kardot, baljában fekete kantárt tart. Más változat szerint a pajzs fels jolb sarkában hatágú arany-

csillag, a talsaroktan befelé fordult ezüst félhold van. Sisakdísz': három, aranynyal futtatott veres

rózsa, zöld száron, mindenik két-két zöld levéllel. Takarók : kék-ezüst.

Rezsny. A család Pozsony vármegyébl ered. R. Jánoe, a gróf Brun zwick-fóle uradalom

jószágigazgatója, 1801-ben adomány útján Pacsér község egy-tizenketted részét nyerte. A család

1826-ban Pacsér helysgben volt b.rtokos. János fiai : II. János ügyvéd, 1848—49-ben országgylési

képvisel, késbb vármegyei árvaszéki ülnök ; Imre 1848—49-ben honvédörnagy ; Aurél lS49-ben

az aradi csatában esett el. János fia. Róbert, vármegyei tisztvisel és Imre fia Aurél, pacséri birtokos

és Zenta város rendrkapitánya.
Czímer : kékben kardot tartó arany oroszlán. Sisakdísz : görbe kardot tartó, pánczélos

könyökl kar.

Ribényi. R. András 1749-ben Nyitra vármegye bizonyítványa alapján hirdettette ki nemes-

ségét Bács vármegyében. A család 1690-ben nyert czimeres nemeslevelet ; nemességét az 1723.

évben a szakolczai kerületben tartott nemesi vizsgálat alkalmával igazolta. Az 1754—55. évi orszá-

gos nemesi összeírásban András van felvéve a vármegye nemeseinek névsorába. R. Miksa 1793-ban

nyert nemesi bizonyságlevelet Bács vármegyétl. István az 1809. évi bácskai felkel nemes seregben

rmester volt.

Ruclics (Almási báró). A család Dalmácziából származik. R. Kristóf 1756-ban Mária Teréziá-

tól kapott czimeres nemeslevelet. Fia : I. Mihály a Szabadka és Almás határában elterül birtokot

fiai : I. Máté, I. Antal és I. János között fölosztotta I. Máté (t 1826 április 28) elbb Bács vár-

megye fszolgabírája. II. József császár alatt Dezséri Bachó János kerületi biztos titkára, a k

két öcscsével királyi adományképen kapta Almás három-kilenczed részét és az Abnási elonevet.

Ugyan 1815-ben megszerezte Kunbaja pusztát, a melyet újra telepített Almás helységgel együtt,

a hol 1825-ben kegyúri templomot épített. Késbb kir. tanácsos lett, majd Bács vármegye tábla-

bírája és a pozsonyi országgylésen Bács-Bodrog vármegye követe. A Ludovika Akadémia számára

1808-ban 5000 frtos alapítvánvt tett. Enneköc cse I. Antal, almási birtokos, kinek 11 gyermek

Ezek közül : Dániel (szül. 1786 decz. 12, t 1859 febr.), 1827-ben Bács-Bodrog vármegye ország-

gylési követe, 1840-ben alispánja, majd udvari tanácsos és a pesti m. kir. váltótörvényszék elnöke ;

Károly (f 1892) cs. és kir. huszártiszt, majd testr és mint huszár-zázadost nyugdíjazták ;
II. Antal

huszárszázados, 1845-ig a magyar testrség tagja ; II. Máté elbb Bács-Bodrog vármegye fszolga-
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: arany pajzs kék pajzsfi irány nap ós befelé fordult ezüst félhold.

Alatta told alapon, ikaros fehi c lovon ni", ki I

. jobbjában arany markolatú görbe kardot, baljában a kantár sarakat tartva,

rany markolatú, görbe kardot tart Cakarók : arán} veres

. nevesvármegyei lakos, 1690 mán ' ozl nemeslevelet,

telepedett Bécs-Bodrog vármegyébe, kinek I Heves \ ;im» gyének
1807 május 2-án kelt bizonyítványa alapj oirdettékn i

kir. kincstári ispán volt. Fia:Gyöi I ki, majd árvaszéki ülnök (] 1 ~> 7
', • ) •

Fiai : Fei ei 1848 19-ben honvódszázados ; Béln Bios-Bodro vármegye éa Zombor sz. kir. v'ros
fóispiú . 7.— 1895) ;G isel (f 18891.

Sáponyai). S. Gyula 1902 május 2-án nyert ozlmeres nemeslevelet. Cvula elbb
unl.ior város polgármestere, majd ök, ama

i\ adékainak egyike, a kik lTsii Hm t.-lopedtek !•• Hrcsztováczon.
r : vörös szalaggal körülkötött, arany vessznyalábbal ós ezüst bárddal rakott, bal-

haránt kék pólyával vágott, ezüst pajzsban felül hatágú veres csillag, alul három természetes

méh. Sisakdísz: aranytnarkulatú görbe kardot tartó, veres nyelv, kinöv, arany oroszlán. Takarók:
veres-ezüst—kék-arany.

ól származik, egyes ágai az egó</. székelyföldre

kiterjedtek. 1610-ben már Lerohényen birtokos volt, A családfa az 1604-ben élt Gergelytl hoz-

ható le szakadatlanul. A család egyik ága lKOl isus között t , 1, -

j
•• - L-t t I.- Hács - 1'.. •. 1 1

>'. \ ármo
gyébe, hol 1836 februir 8-án hirdettette ki nemességét. Borzason ós Ósóvén volt birtokos. Tagjai
közül Gyula pir bí jegj 5, fis Gyula apatini szolgabíró, fivére Dánes vármegyei árvaszéki ülnök-

Göntér jegyz és földbirtokos Ósóvén, fia János várnia* ei tb. föJ9gyz, ennek testvére Aladár
gazdász ; Göntér t tvére Laj réss Okéren, Gyula pedig Honoluluban (Hawai s/.igetok)

lakik.

r : kékben, zöld alaj ián kivont kurdot, baljában fehér zászlót

tartó n Sisakdísz : nyüt fekete szárny között kiemelked, kardot tartó n agyar vitéz.

Takarók : veres-arany—kék-ezüst.

Siskovica. Baranya vármegyébl származik, hol Gödrét bírta. 1826-ban Almás helyséjben
volt birtokos. József Báes-Bodrog vármegye aljegyzje, 1841—49-ig Vercze vármegye fispánja.

Somoakeóy. S. István 1792-ben, Nógrád vármegye bizonyítványa alapján, hirdettette k l

nemess irmegyóben. A- család Nógrád vármegyébl Somosujfaluból származik. 1694-ben
nyert czimeres nemeslevelet, melyet 1696 okt. 16-án Heves vármegyében hirdettk ki. Idvel eltor-

jedt Bihar, Szatmár és Bács-Bodrog vármegyékbe is.

Czímer : kékben, zöld alapon, a pajzs jobb oldalán emelked szikla felé felugró, fehér egy-
szarvú. Sisakdísz : kinöv egyszarvú. Takarók : kék-arany—-veres-ezüst.

nooics. S. Gáspár 1752-ben. Pozsony vármegye bizonyítványa alapján, hirdettette ki

nemességét a vármegyében. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Gáspár van felvéve

Bács vármegye nemeseinek névsorába. Antal 1791-ben a vármegye adószedje volt.

Stvrteczky. S. Mihály, neje Zsófia, fia Márton és ennek neje Borbála, 1655-ben nyertek czi-

meres nemeslevelet, melyet Pozsony vármegyében 1657 januír 8-án hirdettek ki. A család 1744
okt. 29-én hirdettette ki nemességét Bács vármegyében. Az 1754—55, évi országos nemesi össze-

írásban József van felvéve a vármegye nemeseinek névsorában. József és Mihály 1761 május 6-án
nyertek nemességbizonyságlevelet Bács vármegyétl. Aladár jelenleg árvaszéki nyilvántartó Zom-
borban.

Czímer: kékben, zöld alapon, sárgacsizmás, fehérnadrágos, v resdolmányos ós mentés,
barnakucsmás magyar vitéz ; oldalán kék bársonytokos díszkarddal, jobbjában három termé-
zsetes buzakalászt, baljában egy fehér és egy kék, zöldleveles szlfürtöt tartva. Sisakdísz : pajzsbeli

vitéz, jobbjában arany markulatu karddal. Takarók : veres-arany—kék-arany.

Szakáll. Sz. Mihály, 1616-ban nyert czimeres nemeslevelet. Ennek utódai : György izsépi és

János hajdúdorogi lakosok, 1749-ben nyertek Zemplén vármegyétl nemesi bizonyítványt. János fia,

György, Dorogon lakott a Hajdúkerületben, ennek fia, József, ügyvéd, Baján telepedett le, hol mint
uradalmi ügyész mködött. 1840 május 4-én nyert Szabolcs vármegyétl nemesi bizonyítványt,
melynek alapján fölvették Bács-Bodrog vármegye nemeseinek sorába. A családból való Ad >rján

kir. kö/.jsgyz Gyöngyösön.

Szalay. Sz. Péter 1775-ben, Pest vármegye bizonyítványa alapján, hirdettette ki nemességét
Bács vármegyében. 1795-ben István szintén Pest vármegye bizonyítványa alapján igazolta nemes-
ségét. A család t igj i ka ü való Zsigmond gád iri lakos.

Szántó. Sz. Istvánt 1797-ben, mint praedialis (egyházi) nemest hirdették ki, Kollonics Lipót

esztergomi érsek 1699. évi július 19-én kelt adománylevele alapján, Bács-Bodrog vármegyében.
Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban ily nev családból István, a ki Nemesmiliticsen
lakott, van felvéve a vármegye nemeseinek névjegyzékébe.

Szárics I. Sz. István, ókanizsai határrségi zászlótartó, 1751-ben nyert czimeres nemeslevelet,

melyet ugyanez évben hirdettek ki Bács vármegyében.
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ki nemességét. Tagjai közül: Lajos, zombori lal

.- Inji Izéa aélkül) nj ! Jc,

Horvát eredet i dád. Sz Mátyá és Sándor testvérek 1763
,, -, nemeslevi I

öl. 1740 máro sius 18, f 1812 ki i al, b I
.

uja és a Szent I i án n nd \ Itéze

ii aegyei Tem irin bú

t] pl tekéi : Jozefa, Magdolna, Káról] de; i ed . Fra n ziska, Miklós
.

i pánja és Zsófia f< >nj f< i id\ armeotere
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Antul \.

Felsvidéki gi B td, lynek a leszármazása Vlihálj (1550

eszprémivárj któl szakadatlan. V család hatalmának alapj 11 1592,

I

iajd kaloi sai i i e íztergomi érsek vetetti

>k más birtokkal együtt a sárvári é 1 Nadfl l; uradalmat, honnan a család elnevét
kapta. A család kiválóbb tagjai a követi il. 1656), 1696 ban Egervár, Pölöske és

Szentgyörgy örökös várkapitánya czimet, 1697 márcziu 30-án j . . 1 1 l_' i

i

»
• j

• t
. ) . Mórócz Ilonától szüle-

teti Zsigmond, Juliánná és Judit gyermekeivel együtt, grófi rangol nyert. Ferencz (szül. 1754 április

1820 deczember 13), a M. Ktii/ \lu ii.ipitoju, lurmn lia s/.á nira a wgesdi is.,!,im L-\ ),

iványi (Sopron) és a pölösk i (Zala) uradalmakból bárom hitbizományt alakított. István öl.

1791. szeptember 21, t L86i
!

' magyar, ki Magyarország újjn

i játszott. Sz. Emil, Sopron vármi ryi voll Eöi pánja neje Sunyady Mária grófn tán

. ét Vajszkán birtokos. Gyermekei: Uajos, Pál Imi Ei bel Henriette, Mária Hen-
riette és Margit.

Czímer : Négyeit pajzs, koronás kerek szívpajzszsal. Ebben arany mezben, zöld halmon
álló, kiterjesztett szárnyú, fehér galamb, veres csrében zöld koszorút tart. Nagy pajzs : I. és IV.

veres mezben, zöld hármas halom középsjébl kiemelked ketts kereszt. II. és III. kék mezben
koronás zöld halom fölött, az udvar jobb fels sarkából kinöv, arany nap felé röpül, természetes

szín ács. A pajzsot grófi korona alatt aranybíborpalást fogja be. Jelmonda : Si Deus
pro nobis 'mis contra nos.

Szemz (Kamjonkai). Aeigler János zombori polgár, a ki Szászországból bevándorolt család

sarja volt, nejével < ilatz Erzsébettel, továbbá Ján i . Mátyás, Nándor, István ós Katalin-Joz ifa ni n íi

gyermekeivel együtt, családnev nek Szemzre való átváltoztatása mellett, 1342 február lü-én

nyertek czimeres nemeslevelet. A család Prigleviczaszentiván (most Baesszentiván) helységben te-

lepedett le. Tagjai közül: János a nemességszerz, a III. oszt. vaskoronarend lovagja. Mátyás
1861 ben ée 1865 66-ban országgylési képvisel. Nándor 1865—6S-ban szinten országgylési

képvisel. István 1S66—68-ban a regczei kerület képviselje, jelenleg zj.-nbori birtokos. János kir.

-. 187 l-ben országgylési képvisel. Gyula 1878-tól kezdve három czikluson át ország

képvif i ! iodrog vármegyei gazdasági egyesület elnöke. A fenti János gyermekei:
Karolj 1898 abíró Hódságon, János 1896-tól fszolgabíró és D ö ü Titelen,

István nyugi dó. Mátyás gyermekei: Artúr nyg. m kir. honvédszázados. Elemér cs.

és kir. dragonyoskapitány. István birtokos Kerényen, Gyula birtokos Urszentivánon.

kkel és zölddel hasítva. Ell a vágási vonalból kiemelked, aranykoronás ezüst

rany csillagtól kísért, befelé ford lt, koronás arany oroszlán. Sisakdísz : Kiemel-

ked veresnadrágos, aranyzsinóros, kékdolmányos, barnakucsraás, kócsagtollas, magyar vitéz,

arany markolatú görbe kardot tartva. Takarók: Kék-ezüst zöld-arany:

Szent-Andrássy. Sz. Imre 1773-ban, Szepes vármegye nemesi bizonyítványa alapján, hirdet-

tette meg nemességét Báesban. Utóda Lajos Ujfutakon lakik.

Szorul i vármegyébl származik. Sz. János 1694 márczius 1-én nyert czími rea

nemeslevelet, melyei augusztus 9-én hirdette,; ki Gömör vármegyében. A család 1787-ben telepe-

dett le Hars vármegyében. Nemességét 1787 április 19-én hirdette:te ki. Facséron szerzett birtokot,

hol Dani' eg is birtokos.

Czímer : I ékl en-zöld alapon felugró szarvas, szarvai között hatágú arany csillaggal. Sisak-

dísz : kinöv egyszarvú. Takarók: Kék-arany—veres-ezüst.

Sztanojeuity. Az 1754—55-ik évi országos nemesi összeírásban Arzén van felvéve a vármegye

eseinek névsorába.

Sztratimirovics (Kulpini). S. Bogics 1754 július 16-án nyert czimeres nemeslevelet, melyet

ugyanaz évben hirdettek ki Bács vármegyében. A család neve eredetileg Vucskovics volt. 1738-ban

a herezegovinai felkelést e család tagjai szervezték, de mivel a törökök a lázadást elnyomták, Vucs-

kovics Bogics, János, Tamás és Miklós testvérek magyar földre menekültek s itt Mária Terézia

királyntl magyar nemességet és a kulpini uradalmat nyerték. E családból valók : István 1790

—

1836-ig karlóczai metropokta ; György 1848—49-ben a szerb felkelk egyik vezére. György jelenleg
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Kölpényben birtokos. A csaliid 1848 eltt Kulpin közséj • t bírta a hozzátartozó uradalommal együtt,
mely a Szemz, majd a Dungyerezky család birtokába került,

Sztrokay. Vas vármi hol Pál 1733-ban Nemescsóban voU birtokos. Antal,
bajai ügyvéd. 1808-ban, Vas vármegye bizonyítványa alapján, hirdettette ki nemességéi
Bodrog vármegyében.

Szucsics. Szabadkáról származik, hol sei félszázad
I ipil in voltak.

Lukács, a ki HiíST-t öl kezdve Szabadkán kapitám volt, lli'JO-hcii ezímeres nemeslevelet nyert.
Nemességét 1718-ban igazulta Báes vármegyében. Fia Qlés 1714 24 -ig, ennek fia Jakab 1724—43-itl

volt szabadkai kapitány. András 1772-Im-ii Uncs \ ármegyo fjegyzje. Boldizsár a bácskai I

nemes sereg egyik fhadnagya. István az 1809-ik éi i felkel nemes seregben kapitány. József 1819—

-

25-ig másod-, 1828—30-ig els alispán, kir. táblabíró, altárnok
l

I 1835.) Kárulj I

ügyész. Pál (f 1834.) székesfehérvári, majd d) pök. \ család 1801-ben Pacsér helység
egy részét nyerte, János és József pedig 1810-ben a Pacséri elnóv használatára nyertek enged lyt.

Szudarovity . Az 1754-55, évi országos nemi
í tája iran föl

nemeseinek névsorába.

Szudy. Zólyom vármegyébl származik. E vármegye 1724 janii ír 13-án kelt bizonyítványa
alapján, 1730-ban igazolta nemességét Hont vármegyében. László, János és Benedek 1808-ban
Hont vármegye bizonyítványa alapján hirdett ék ki nemességüket Bács Bodrog vármegyében.

Taar (Tar). T. György 1744-ben, Zala vármegye bizonyítványa alapján, hirdettette ki nemes-
ségét a vármegyében. Az 1754—55. évi évi orsz. nemesi összeírásban György van fölvéve a vár-

megye nemeseinek névsorába. A család 1803-ban Nemesmiliticson nyert adományt. Az 1841. évi

vármegyei nemesi összeíráskor Antal, György és Pál Madarason, Mihály Veprováozon lakott.

Tajnay. T. Mihály 1730—34-ig fjegyzje, 1734—40-ig, továbbá 1752—59-ig els alispánja

volt Bács vármegyének. A család Bars vármegyébl származik. Mihály 1754-ben, Bars-vármegye
bizonyítványa alapján, igazolta nemességét, az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Bács
vármegye nemesei között szerepel.

Tamás (Alsókosályi). Szolnok-Doboka vármegyébl származik. T. Lukács, Farkas és István

1609 június 9-én nyertek ezímeres nemeslevelet Báthori Gábortól. Tagjai közül G ir kvári birto

Artúr cs. és kir. ezredorvos, fia Szevér, Rumán. Gvörgy kir. járásbirósági tisztvisel Zentán.

Czímer : veresben, hármas zöld halmon, szájában bárányt s jobb lábában kalászesomót

tartó, természetes szín farkas. Sisakdísz : hiányzik. Takarók : mindkét fell veres-kék-arany.

Teleki (Széki gróf). A család a régi Garázda nemzetségbl ered és közös eredet a kihalt Horog-
szegi Szilágyiakkal. Közös czimerüket (fenyfát legel, lángokból kinöv vadkecske) 1409 február

24-én nyerték Zsigmond királytól. A Garázda nemzetség 1408-ban szerzi meg a család nevét adó
Telek birtokot Békés vármegyében és 1441-ben az egyes ágak elnevét adó Zágorhída, Szék stb.

birtokokat. Ez ágak fiága kihalván, házasság útján valamennyien a Széki T. családban egyesültek.

A család hatalmának és gazdagságának alapját T. Mihály (szül. 1634, f 1690 aug. 21) vetette meg,
ki Apaffy Mihály erdélyi fejedelem fökanczellárja volt és 1685-ben grófi rangot nyert, melyet halála

után a családnak 16S5-tl kezdve született valamennyi tagjára kiterjesztettek. Mihály fiai : Mihály,

László, József, Pál és Sándor 1697 ápr.lií 20-án rómaisz. bir. grófi rangot és bvített czímert nyertek.

E családból származik Sándor (f 1875), kinek fia József (szül. 1859-ben Gyomron) a frendiház

örökös tagja s ennek neje Apaji Szászy Júlia, ki jelenleg Bácsalmás és Kunbaja községekben bir-

tokos. Továbbá Arvéd (szül. 1865 júniuí 19.), ki jelenleg Újvidék város országgylési képviselje.

Czímer : Hasított és kétszer vágott pa;zs, koronás szívpajzszsal. Ebben veres mezben ágas-

kodó, természetes vadkecske, jobb els lábában háromlevel zöld ágat tart. Nagy pajzs : I. és IV.

kék mezben, az udvar alján, szarvaival fölfelé fordított, ezüst félhold ; ezen befelé ágaskodó, két-

farkú arany oroszlán, jobb els lábában arany koronát tartva. II. és V. arany mezben, a hasítási

vonalra támasztott, fekete félsas. III. és VI. ezüst mezben veres czölöp. Sisakdíszek : két sisak.

I. Befelé fordult, kinöv ezüst egyszarvú. Takaró : kék-ezüst. H. Befelé fordult, ága kodó, kétfarkú.

aranyoroszlán, jobb els lábában kivont egyenes kardot tart, melynek közepére arany korona van

húzva. Takaró : veres-ezüst.

Tessity (Tésity). Mihály, zentai tiszai határörvidéki hadnagy, 1751 márcz s 1-ón nyert ezímeres

nemeslevelet, melyet 1752-ben hirdettetett ki Bács vármegyében. Az 1754—55. évi országos nemesi

összeírásban Mihály szerepel a vármegye nemesei között. 1758-ban Zentán nyert adományt. Tagjai

közül Tódor 1797—98-ig Zenta község 'bírája, Jakab 1838-ban esküdt, Leo 1845—46-ig pénztárnok.

Sándor (1880) közgyám.
Teszak. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban János, a ki Nemes iliticsen lakott,

van fölvéve a vármegye nemeseinek névsorába.

Thurszky. Th. András, tihanyi provizor. 1795 decz. 3-án nyert ezímeres nemeslevelet. 1805-ben,

mint kulai uradalmi igazgató, Zala vármegye bizonyítványa alapján hirdettette ki nemességét Bács-

Bodrog vármegyében. Fiai : Ferencz, Károly és Pál. Az 1841. évi varmegyei összeírás szerint Károly

és Pál Szántován lakott. Ferencz 1848-ban Bács-Bodrog vármegye másodalispánja volt. Ennek

fia Antal, zombori fbíró és szenátor, kinek gyermekei : Jen 1893-ban városi tanácsos Zomborban ;

János községi jegyz Szontán ; Zsigmond ügyvéd Zomborban. E családból származik még Pál, titeli

orvos.

Czímer : kékkel és ezüsttel hasítva. Elül : zöld alapon, hegyével lefelé álló, ezüst nyilat tartó

arany oroszlán. Hátul : a vágási vonalból kiemelked, veres csrü és lába fekete sas. Sisakdísz : két

fekete strucztoll kiül kinöv, pajzsbeli oroszlán. Takarók : kék-arany—fekete-ezüst.

Tomcsányi (Tomcsányi vagy Tomcsinyi). Turócz vármegyébl származik. Els ismert se
Márton 1467-ben nyert új adományt. Utódai : László, Miklós és György, 1574-ben szerepelnek.

A család idvel elterjedt Nyitra, Pest, Békés, Ung és Bács vármegyékbe. Békés vármegyében 1736-

ban, Pest vármegyében 1742-ben hirdettette ki nemességét, Turócz vármegyének 1740 május 7-én

kelt bizonyítványa alapján. Nyitrán 1775 jan ..ár 10-én igazolta nemességét. A család nyitrai ágából,

mely Ürményben lakott, Tamás 1780 táján Somogy vármegyébe költözött, hol késbb Puszta-Ková-

csiban szerzett birtokot. Utóda Sándor 1890-ben Bajára költözött, hol jelenleg mint ügyvéd m-
ködik. A család Pestvármegyei ágából Andrást 1793-ban vármegye nemesi bizonyítványa alapján
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ti Bács-Bodrog Qyi vármegyébe, ragjai közül: L Károly (t 1885)

pénsgyminiszteri Bzámtanáosos volt ; ennek fiai : Gyula, kalocsai érsek. Károly, ny. kincstári jószág

igazgatósági titkár, László (f 1905), Bács-Boilroe Tivadar, tank
11. Karoly fiai : Karoly és György ; míg Kvadar ágából : Gyula.

Vutt.it (Fel Vattai.) Borsod vármeyébl származik. Kiváló tagja V. Ferencz 1503-ban

Léka, Velike ée Kapuvár kapitánya. \\ 1529 táján. l'al. kinek m-ju Bornemisza Anna volt, lfiöl-ben

Doroszlót éa Matheo ' ^zta birtokára királyi adományt nyert, 1662-ben

l (Tataháza) birtokába iktatták.

Vermes (Nagy-Budafai.) Pozsony vármegyébl származik. 1356-ban tnik fel. 1394-ben

Budaíalván birtokos. László, a ki Szabadkán lakott, 1755-ben mint adományos nemes hirdettette

ki családja nemességét. László és Mihály 170:.' decz. 17 én igazolt k nemességüket, melyet a legfel-

sbb helyin a elismertek és a királyi könyvekbe bevezettek, Mihály, a kit 1810-ben, Pozsony vár-

megye bizonyítványa alapján vettek föl a varineu'ye nemesei közi'-, Almás helységben volt birtokos.

Az 1841. évi vármegyei nemesi összeíráskor Fábián Almáson lakott. Jelenleg Béla, volt orsz. kép-

visel, Szabadkán lakik.

Czlmer : kékben, aranyleveles koronán könyökl, aranymarkolatú görbo ka dot tartó,

pánczélos kar. Sisakdísz: nyilt fekete szárny I. i arany csillagon nyugvó, ezüst kereszt.

Takarók : kék-arany—veres-ezüst.

I w irgy, a ki társaival 5000 bunyevác el' in, Iö87-ben Törökországból vándorolt

ki s Szabadkán tolepedett le, 1690. jun. 1-ón nyert czimeres nemeslevelet, melyet 1718 di

ber 4-ii hirdeti k ld Báes vármegyében. György részt vett a zentai csatában is; 1701-bon

: lkai kapitány lett, i (1690) a bácsi vár helyettes parancsnoka volt s a

királytól salva guardiat kapott. Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Mátyás, Márton,

István, Jer. in s Gergely szerepelnek a vármegye nemesei között. Az 1841. évi vár-

megyei nemesi összeírás szerint a családnak számos tagja Almáson, Baján, Csávolyon, Bajmokon
i, lakott. Miklós jelenleg, bácstóvárosi ip c plébános.

Czímer : kékben, zöld alapon, veresruhás és három tollas fövogü magyar vitéz ; jobbjában

görbe kardot, baljában hajánál fogva lecsüng levágott török ft tartva. Takarók: kék-arany—
veres-e. üst.

(Bodoni.) A XV. században már birtokos volt a vármegye tel üli bén. Lénárd 1517 eltt

Kis-Bodon birtokosa, kinek elhalálozása után birtokát II. Lajos király ebben az évben Brezniczeí

Jánosnak adta. E családé volt a XV. szazadban Szent-Péter (a mai Szenttamás tájékán), mely
család 1414—1430 között itteni birtokát a Garaiaknak adta el. E család sarja lehetett János egri

várparancsnok is, a ki 1564-ben az elhalt Radics Bozsics Túrja nev birtokát kérte a királytól.

l'ojnits (Baj l.aró). A család Dalmácziából szárm ázik. Tagja; 1687-ben már a sza-

badkai határörségben találhatók. Részt vettek a török elleni küzdelmekben és a Rákóczi-fae szabad-

sigharcz idején a császári seregben katonáskodtak. 1714-ben a s abadkai helyrség lajstromában V.

Miklós, András. József, Péter, lilás és Lukács szerepelnek. Lukács 1724- 34-ben már hadnagy. 1737-ben

István határrségi zászlótartó. István Szabadka város fölszabad, tása körül szerzett érdemeiért János
testvérével és gyermekeivel együtt, 1741 október 28-án Mária Teréziától czimeres nemeslevelet ny rt.

István 1743-tólSzabadka város fbírája, János pedig tanácsosa. István fiai : Lukács, a ki 1734—43

között határrségi hadnagy, továbbá András, Jakab. József, Simon és Mihály, 1759 jan. 14-én

megvásárolták a Zakó családtól Baj a község felét 13.000 írtért. De a királyi megersítést és

a Bajsai elnév használatát csak 1793 decz. 16-án kapták meg. Vétel útján megszerezvén Rogla-
ticzafele részét is. arra a család 18uS jún us 24-én I.Ferencztl királyi adományt nyert és a birtokba

iktatást még ez év szeptemberében a kalocsai káptalan foganatosította. András fia Fábián, 1790

körül Bács vármegye föszolgabírája, utóbb táblabíró s 1801— 19-ig II. alispán. 1805-ben és 1807-ben

a pozsonyi országgylésen a vármegye követe. Unokatestvérei : Antal, szintén alispán és Lörincz,

táb abíró. Testvérük József vármegyei esküdt. A család tagjai tevékeny reszt vettek mindig a
vármegye életében, nevezetesebbek még a következk : Dániel (1825) tb. alügyész, 1828-tól szolga-

bíró, 1832-tl fszolgabíró. Mihály, György, Miksa és János táblabírák (1825). Ferencz tb. alügyész,

Alajos táblabíró (1828). János fszolgabíró, Mihály alügyész. László, Ferencz, András, Menyhért,
Máté és Bertalan táblabírák (1832). Barnabás (1829) szolgabíró, 1844-tl országgylési követ, 1845-tl
fszolgabíró. Ferencz fszolgabíró. Dénes, Gábor és István táblabírák (1845.) Lukács országgylési

képvisel (1848). Dávid 1848-ban honvédtiszt. Jakab, Lukács (t 1892), Simon, Sándor és Imre
szabadkai nagybirtokosok. István titeli f-és Máté zentai szolgabíró. István (szül. 1856 augusztus

18) 1882-ben az államtudományok doktora, Bács-Bodrog vármegy-e tb. aljegyzje, 1884-ben aljegyz,

1885-ben tb. fjegyz. 1887-ben országgylési képvisel. 1893 márcziusbanBaja és Szabadka, 1895

június 6-án Bács-Bodrog, Baja és zombor fispánjává nevezték ki 1899 január 4-én nyerte a magyar
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bárói rangot és az örökös frendiházi tagságot. Ifj. István (szül. 1861-ben I

vármegye alispánja, 1906. d ától. Sándor földbirtokos, 1896-ban országgylési kép-
nek választották. Antal szabadkai anyakönyweze

Czímer : (nemesi). Veresben, arany szarufa felett, a pajzs fels két sarkában, szarvaival fel-

felé fordított, két ezüst félhold, alatta törzsétl szakított, turbános török fvel. Sisakdisz : arany-
markolatú görbe kardot tartó, könyökl pánczélos kar. Takarók : veres-arany—

\

oica. V. Tádé fia Vúja, földvári zászlótartó, neje Tyurcsicza Anna - s gyermekei :

-

Vazul és Ilona, 1751 márczius 1-én nyertek czímeres nemeslevelet, melyei 1 7 ö 2 február 1 i i

dettek ki Bács vármegyében. Az 1754—55-ik évi országos nemesi összeírásban Vúja van fölvóve
a vármegye nemeseinek névsorába, a ki Földváron (ma Bácsföldvár) nyert birtokukat. Tagjai közül
ülés vármegyei esküdt. Áron (1900.) hín Uiklós 1861-ben Óbecsén fszolgabíró. Vladan
és Péter óbecsei birtokosok.

Czímer : veresben, ezüst haránt pólya felett és alatt, éleikkel kifelé fordított egy-egy fekete-
nyelü bárd. Sisakdísz : czölöpösen állított, pajzsbeli bárdok, éleikkel kifelé fordítva. Takarók :

Veres-ezüst — fekete-ezüst.

Volarics (Fels-Lukaveci). Az 1754—55-ik évi országos nemesi összeírásban Forencz és István
szerepel a vármegyei nemesei között, kiket 1753-ban hirdettek meg a vármegyében. Az 1841-ik
évi vármegyei nemesi összeíráskor a család több tagja Baján lakott. Tagjai közül : Imre az 1809-ik
évi bácskai felkel nemes sereg hadnagya. Dániel 1848-ban honvédszázados, megyei tisztvis l.

Vucsetity. A nemességet V. Jován zsablyai határrségi hadnagy nyerte, kit 1752-ben
hirdettek meg a vármegyében. Az 1754—55-ik évi országos nemesi összeírásban Jovicza van föl-

véve a vármegye nemesei közé.

Vucskovity (Vucskovics). V. Zsivkó, zászlótartó, neje Miikova Manda ós gyermekei : Gergely,
Timót, Mária és Ilona, 1751 márczius 1-én nyertek czirneres nemeslevelet. Az 1754—55-ik évi

országos nemesi összeírásban Zsivkó van fölvéve a vármegye nemeseinek névsorába.
Vuich. V. Arzén martonosi, késbb szabadkai határrségi kapitány, neje Anna és gyermekei :

Lázár, Péter, Pál, Bazil és Júlia, 1741 október 28-án nyertek czímeres nemes levelet.

Vuits. V. Maxim, martonosi hadnagy, neje Csorbina Mária és fiai : János és György, 1751
márczius 1-én nyertek czímeres nemeslevelet.

Vujevich. V. Gergely, Szabács rségének kapitánya, 1690 június 4-én nyert czímeres nemes-
levelet. A család 1719 táján telepedett le Bács várraegyében. Nemességét 1719 január 29-én a Baján
tartott közgylésen hirdettette ki. A család késbb Nemesmiliticsre költözött. Az 1754—55. évi

országos nemesi összeírásban Mihály, György, Péter, András, Lukács és Tamás szerepelnek a vár-

megye nemesei között. A család 1803-ban Nemesmiliticsen nyert adományt. Az 1841. évi vármegyei
nemesi összeírás szerint Ádám, György és Mátyás Baján, egy másik György Béregen és a család

számos tagja Bajmokon lakott. Tagjai közül : Zakár 1848—49-ben honvédfhadnagy, utóbb ügyvéd

(t 1894). Lajos, az apatini járás fszolgabírája. Zoltán, budapesti ügyvéd.
Czímer : kékben, zöld halmon nyugvó, koronán könyökl, görbe kardot tartó, veresmezü kar.

A kardon átütött török fvel. Sisakdísz : hiányzik. Takarók : kék-arany — veres-ezüst.

Vusity (Vuxits). Az 1754—55. évi országos nemesi összeírásban Ignácz, a ki 1751-ben nyert

czímeres nemeslevelet, van fölvéve a vármegye nemeseinek névsorába. 1758-ban Zentán nyert

adományt.
Wesselényi (Hadadi báró). A család Nógrád vármegyébl ered. A XVI. század elején Erdélybe

költözött. Miklós (szül. 1504, f 1584 márczius 10), Erdély ítélömestere, adományul nyerte a gyekéi

uradalmat, melyrl a család egyik ágát nevezték. Testvére, Ferencz, Báthory Istvántól az el-

adó hadadi uradalmat kapta adományul ; 1582-ben bárói rangra emelték „Hadadi szabad báró"

czímmel ; 1590 április 7-én Lengyelországban honfiúsították. Ennek unokája II. Ferencz (f 1667),

1655-tl nádor, aranygyapjas vitéz és v. b. t. tanácsos. 1646-ban „Murányi örökös gróf" czímet nyert.

Ez az ág kihalt. Ferencz kincstartó Pál nev fiától származik a bárói nemzedék. István (f 1734 április

28), v. b. t. tanácsos és Erdély kormányzója ; báróságát a XVHI. század elején megersítették.

Ferencz 1652-ben Bácsfeketehegy, Radanova (Bácskeresztúr határában), Kishegyes, Kula, Kétvilla-

puszta (Óbecse körül), Ószivácz és Szentfülöp, 1656-ban Körtés, 1658-ban Borota (Rém körül) hely-

ségekben birtokos. Ádámot 1655-ben iktatták be Bácsfeketehegy, Bácsordas, Boldogaszzonyfalva,

Cservenka, Kishegyes, Alpár, Kula, Ácsa, Nádalja, Ókér, Óverbász, Szeghegy és Szentfülöp birtokába.

Zakó (Bajsai). A család Dalmácziából származik. Z. István, tiszai határörvidéki kapitány

Ókanizsán, 1751 június 25-én nyert nemességet és adományul kapta Bajsát, honnan elnevük ered,

hogy azt betelepítse. 1759-ben Bajsa felét a Vojnitsoknak adta el. A család 1826-ban még Bajsa

helységben volt birtokos. Tagjai közül említendk : Péter, 1752-ben Óbecsén fhadnagy. György,

vármegyei táb abíró. Ennek fia, II. István, vármegyei ügyész. 1848-ban követ, 1849-ben honvéd-

ezredes. II. Péter, 1848-ban követ. lS61-ben és 1867—70 között másodaUspán, végül árvaszéki el-

nök. Sándor, 1860—70 körül több ízben kanizsai orsz. képvisel. II. György, 1S70. után zentai

orsz. képvisel, késbb nagykikindai törvényszéki elnök. Milán, két ízben titeli orsz. képvisel,

1901 után Versecz és Pancsova fispánja. Jelenleg Z. István, ki két ízben volt Etel orsz. képviselje,

kir. közjegyz Zentán. Fia, ifj. Milán, az egész család egyetlen fiú a- ja.

Czímer : vágott és felül hasított pajzs. Fent elül, veresben ezüst félhold. Hátul kékben, egyenes

kardot tartó, arany oroszlán. Alul kéknadrágos, dolmányos, fehér prómbóléssel ellátott mentés,

veresöves, barna kalpagos, arany markolatú kardot tartó vitéz. Sisakdisz : fészkében ül és fiait

vérével tápláló pelikán. Takarók : veres-arany — kék-ezüst.

Zamaróczy (Zamaróczi). Trencsén vármegye egyik legsibb birtokos nemes családjaiból való.

mely még jelenleg és az elönevét adó Zamárd (elbb Zamarócz) birtokában van. A család eredete az

els Árpád-házi királyok koráig vihet vissza, ezt igazolja a IV. Béla király 1241-ben és 1261-ben kelt

adománylevele. Els ismert sük : Supk fia Pepiilének, Chebk fia István, Dobin fia Mártonnak,

továbbá Bense és Hostina. A másodhelyen említett Chebk, 1274-ben Trencsén vármegye fispánja.

A család néhány tagja 1211-ben Némertoszágba elkíséri a késbbi Szent Erzsébetet, II. Endre

királyunk leányát, Türingiai Lajos rgróffal való eljegyeztetése alkalmából. Ez az ág lett megala-

pítója a Riedesel birodalmi bárói családnak. A XIV. században 1341 táián Péter. Miklós, György,
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d 1496-ban János alispánok voltai ! Lénárd 1606-ban Trenosén
I y le d ni királ] alatt

\! ikli « II. Ráki i i Férem alatl ha
i Haister lerombolja, A család a fenti \ ármej yi kívül
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Tagjai 1 o, jelenleg kir. jéi

ii gólya,
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.ii : 1 1 1 v ki k ezüst.

Zana iimazik, az i /. János 1602
M Rudolftól nyerte a czimeres aemealevelet, u mit 1604 ben hirdettek ki \

54í

1905 i • n költözött. Jelei li birtokos.

i : aranyban, kék haránl pólya, abban I arvú. A pólya

Sisakd bárom piros n I u-6 : kék-arany

Zbitkó. Z. M t 1746-ban, Ti

alapján hirdették ki a vám i országos nei van föl-

. közé.

Zicbi Vá onl Okli alapján kimutatható, bgj a családnak el

Zajki Gél volt, ki ,i t: Zajk helységei bírta. A család eleinte Zajkról nevezte magát,
. ználni a „de Zich" nevet. Tagjai' közül Péter, Róbert Korloy király

alatt vitézkedett b 1306-ban Eszti rei : László és Jakab, Nagy Lajos király

alatt szolgáltak s had ,t nyertek. Jakab utóda György, elbb
a hadi pályán tnt ki. majd Mosony, 1696— 1600-ig Vas vármegye alispánja s 1696 ban ország-

Festvere MiháU (1636 Vae íja, utóbb ezredes, Föle származik
. melynek tagjai: Antal (f 1898) örökös frendiházi tag és Mihály (szül. 1827) világ-

hír festmvész. A jelenleg virágzó gi mái j ílötl Pál (1619) Mszprómi
alkapitány (f 1538). Pia István [szül. 1616, : 1693) gyri várparancsnok, 1655 július 17-én bárói,

1679 aug. 2] én pedig, mint koronar, grófi rangot nyert. A család jelenlegi elágazásának ismerte-

Pozsony vármegyéi tárgyaló kötetben közöltük. A Cziferi ágból való volt III.

Karolj gye fispáni helytartója, kinek fia Nep. .János (szül. 1820 szept. 23) nül veven
báró Krajovai Ki. ál Irmát, vei ipta hozományul.

Zlinszky. A család Nj itra vármi gyól öl Bzármazik. /. Mátyás 1771 május 4-én Nyitra városá-

tól kapott nemesi bizonyságlevelet. A család egyik tagja kincstári hivatalnokként került a vár-

• '. A család 1791-ben Roglaticzán nyert birtokadományt. '/.. Mátyás (í) gróf Hadik fispán
alatt, 1776—80 körül volt.

Zombory. Az 1754— 55. évi országos nemesi összeírásban Imre van fölvéve a vármegye
ii ii k névsorai a, '/.. Imre 1784-ben, István, Antal és Mihály p dig 1

7
'.

' 7 I en, Baranya varmegye
bizonyítványa alapján, hirdettették ki nemességüket a vármegyében. Gáspár 1819-ben kapott ne i esi

bizonyságk velet 1' étl
Zorall, (Zorád . Az 1754— 55. évi orsz. nemesi összeírásban e családból Ádám van felvéve a

oek névsorába. Z. István és József 1765-ben, Nyitra vármegye bizonyítványa
alapján, hirdettették ki nemességüket a \ármegyében. A család 1803-ban Nemesmiliticsen nyert
adományt.

Zsigmond - ad néven).

Zsuf/a. Zs. András és Mátyás, zombori lakosok, lS12-ben, Árva vármegye bizonyítványa alap-

ján, hirdettették ki nemességüket Báes-Bodrog vármegyében. E családból származik Zs. Vincze. ki

aáziumi tanár Zomborban.

Források : Dléssy János : Az 1754— 55. évi orsz. nemesi összeírás. — Illt'ssy-Pttkó : A király-

könyvek. — Nagy Iván : Magyarország családai. — I. Siebmachers Alig. Wappenbuch. — Nagy
Iván családtörténelmi értesít : I—III. — T> dás Gyula : A bácskai nemes családok. Évkönyv 1893.

évfolyam, II— III. füzet. — Di dás Gytüa: A bácskai nemes családok összeírása 1841. évbl. Évkönyv
XII. évf. IV. füzet. — Kovachieh Józ-t f : Az Almássj Rudics család története. Évkönyv XIV.
eví. III. füzet. — Muhoray : Bácskai földesurak. Évkönyv XIII. éxf. II. füzet. —- Dudás Gyula : a
Vojnits család sei. Évkönyv XIII. évf. IV. füzet. — Magyar nemzetségi zsebkönyv : Frangú csalá-

dok I. — Xemes családok I. — Turul 1883— 1908. évfolyama. — Levéltári anyag : Az 1826. évi vár-

megyei összeírás — Közgylési jegyzkönyvek 1718— 1840. — Hont vármegyében 1730. évben
m-gtartott nprnesi vizsgálat alkalmával felvett jegyzkönyv. — Nyitra vármegye által 1723. évben
megtartott nemesi vizsgálatairól szóló jegyzökönyvek. — Végül az egyes családoktól beérkezett

adatok.
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II. Lajos emlékérme 90

Báthory István ; 99

Szapolyay János 99
I. Ferdinánd pecsétje 99
János Zsigmond 100
Szolimán szultán 100
Roggendorf 100
H. Ferdinánd 109
Bethlen Gábor 109
Thököly Imre 110
Veteráni Frigyes 110
Gróf Starhemberg Guido 119
A szalánkeméni ütközet 119
I. Lipót 120
II. Mustafa 120
Savoyai Eugén 129
A zentai ütközet 130
II. Rákóczi Ferencz 147
IU. Károly 148
Ferencz, lotharingiai herczeg 148
Mária Terézia 165
I. Ferencz király 165
II. József * 165
István füher. zeg 166
V. Ferdinánd 166
Kossuth Laji is 199

Vetter Antal 200
Damjanics János 200
Gróf Batthyány Kázmér 209
Csernovics Péter 209
Sztratimirovits György 210
Gróf Jella?ich József 210
Knicsanin, Szenttamás ostrománál 219

t a hegyesi csatából 220
A hegyesi csataemlék 229
Sehweidel József 229
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Hadik tadrás 240
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H.-rvatl. Antul 240
Mihajloi ics Miklós 249

ny Károly 249
Di 240

249
Báró Vojnits István <lr 249
Latinovite Pál 249

yeház 250
li K.ir.'lv fispán 283

Vojnits István alispán 284
Bács. — A ferenczrendiek régi temploma 301
A báthmonostori apátsági templom alap-

rajza 302
>li prépostság alapfal -maradványai 302

Városy Gyula dr. ének 327
A kaboli zárda-templom 361
A bogyáni zárda-templom belseje 362

vitB ( lyörgy 363
Bogdanovits Luczián 364
Kis~ József sirja 373
Kiss József 373
Az óbecsei Türr István-zsilip 374
A IVrrncz-csatorna dunai torkolata Bez-
dánnál 383

Szenttamás. — A Ferencz-csatorna zsilipje 383
A feketehíd a Jegricska barán 384
A bácsföldvári komphíd 384
Fernbach Károly kastélya Baba-

pusztán 393
Legifj. Szemz István urilaka keri'nyi bir-

tokán 393
Dungyerszky György lakóháza Bácsban,

a ménes egy részével 394
Részlet a futaki uradalom Ottó-major-

jábó! 394

Oldal

até ..int i . a

bácsi gazdaságban . . 408
bika a rasztinai ura-

dalomban 404
i uradalomban 404

t >r 1 )ur. angol fcelrt ér, lenyi

uradalomban 418
.'i raez-

ii 418
állási uradalomban .

.

414
Cétéve Eleotorál fíegretti-c oporl a fu-

taki uradalomban 414
Hajtóhalászal a Eisberován, a vajszkai

uradalomban 423
Bálóhúzáa a Kisberova rekeszében a

vajs.-i .bán 424
Az óbecsei Brgyár 441
A honi fonó- ós Unt. I > t < 1. j

>.

•

H' 44

1

l i i
í , ár r. t. t. li'pi> l j-

verbászon 442
A kcniloráztató óh kutflfonógyár r. t. te-

1
-

t
- Opalánkán 442
tpjüfonó és szövgyár Kulán 451

A futaki uradalom kenderkikészito gyára 451
A Dungyerszky-féle gyártelep Dunaesóben 452
Az óverbászi sclyemgubóraktár 461

\ titeli selyemgubóraktár 461
A baja-bátaszéki híd 462
Az újvidéki híd 462
A zentai híd 4ii2

gombosi gzkomp menetközben 471
A gombosi gzkomp kikötése 472
Ágai Adolf 48.1

Bende Imre püspök 489
Eisenhut Ferencz 49 1

'

Than Mór 490
László Fülöp 490
Szarvas Gábor 515
Than Károly 515
A Schweidel-szobor Zomborban 516
Tóth Kálmán 541

Tóth Kálmán szobra Baján 541

Mészáros Lázár 542
Türr István 542
A zombori régi színház 558
A Latinovíts-család birtokainak Mária

Terézia korbeli térképe 568

CZÍMEREK.

Tomory érsek czímere a
bácsi várból 559

Adamovich 57

1

Alföldy 571
Alpáry 57

1

Aliaga 57

1

Ambrozovits 571

Antunovics 57

1

Baky 571

Bezerédj 571
Brankovics 57

1

Brunswick 576
Borovszky 576
Chapy 576
Chotek 576
Cottmann 576
Cs' h 576
Czintula 576
Czobor óTü
Erddy 576
Fernbach 580
Gaál 580

Gara 580

Geréb 580
Gombos 580
Grassalkovich 580
Haraszty 580
Herczeg* 580

Karácson 580

Késrnárky 584
Kisvárdav 584

Kohary 584
Kovács 584
Kovácsics 584
Kray 584
Kuluncsics 584
Latinovits 584
Mandieh 584
Maróthi 584

Nikolits 58S

Odry 588
Orczy 588
Országh 588
Paukovich 588

Pilaszanovits 588
Piret 58S
Pócskay 588
Podmarczky 594
Putnik 5!)4

Rácz 594
Redl 594
Rudics 594
Sulyok 594
Széchenyi 594
Szemz 594
Szentgyörgyi 594
Teleki 597

Thurszky 597
Újlaki 597
Vermes 597
Vitéz 597

Vojnits 5'.i7

Vujevich 597

Zakó 597
Zichy 597
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Ábel József és tsa 4.3'i.

Abrahamovies csukni ."H>7, 569.

Ács Jen 484.

Aozél Henrik 484.

Adai lelet 3, 6, 7, 23.

Adamovits Antal 184.

Adamovics család 569.

Adamovies (Csepini) cs. 569.

Adamovics Iván 294. 409.

Adliczer Antal 223.

Adományok 115. 116.

Adók 103, 106, 107, 115.

Ágai Adolf 485.

Ág. h. ev. egyház 3.52— 357.

Agárdy család 566.

Agyagipar 443.

Akszimarkovics család 566. 569.

Alapi György 82.

Albert osztrák herczeg 07.

Albert fherceg 235.

Albrecht József 237.

Áldásy család 570.

Alföldy család 567, 570.

Alföldy Dénes 486.

Alföldy István 238.

Alföldy János 183.

Alföldy József 261.

Alispánok 46, 48, 248.

Aliaga család 567, 570.

Állaga Géza 486.

Állaga Imre 193, 204, 234, 244.

Állaga Ottó 27.

Állategészségügy 400.

Állatkereskedés 460.

Alpáry család 570.

Alsókaboli gazdaság 409.

Aman József 260, 376.

Aman József és tsa 455, 456.

Ambrozovics Béla 486.

Ambrozovics család 570.

Ambrozovics Gyula 431.

Andrássy Mihály 167.

Angyelics Germán 365, 366.

Antunovics Albert 190, 192,

193.

Antonovits család 567, 570.

Antunovits István 181.

Antunovics János 242, 251.

Antunovics Pál 223. 237.

Antunovits Simon 181.

Apafi Mihály 117.

Apatini lelet 2, 5, 6, 2:;. 25,

32.

Apátságok 304.

Apponyi Antal 382.

Apponyi Albert 271, 292.

Arányi Dez>ü 487.

Aranyossy Ferencz 237.

Arvay Bálint 487.

Armhrust Péter 247.

Ármentesitö társulatok 375

—

381.

A-bóth János 189, 357.

Ast család 570.

Aszalay család 566.

Ászt Nándor 223. 234, 241,

246. 252, 253.

Atanaczkovics Bohogoj 487.

Athanaczkovics Trifun 238,

245.

Athanaczkovics Platón 487.

Aulich ezredes 211.

Auer István 487.

Aui-rsperg altábornagy 127.

Avarok 24, 25, 28.

Avramovics Dömötör 4S7.

B*ehó János 177, 178.

Bácsalmási gazdaság 409.

Bácsborsódi gazdaságok 409.

Bács elfoglalása 92, 108.

Bácsfeketehegyi lelet 25.

Bácsföldvári lelet 3.

Bácsi érsekség 295—345.

Bácsi fesperesség 299.

Bácsi gazdaság 409.

Bácsi káptalan 306.

Bácsi lelet 5.

Bácskeresztúri lelet 3, 5, 22, 33.

Bácsmegyei család 572.

Bácsordasi lelet 6.

Bácsszentiváni lelet 5, 25. 27.

32.

Bácsújlaki gazdaság 409.

Bács vára 35, 84.

Baderlicza Arzén 207.

Baderlicza család 567. 573.

Baghy család 567, 572.

Bajai lelet 7. 27.

Bajazid aga 122.

Bajcsy család 567. 572.

Bajsai gazdaság 410.

Bajsai lelet 3.

Bajtay család 567.

Bakay Károly 271.

Bakonyi tábornok 211, 214.

Baky család 572.

Bálás család 572.

Balassa csalá< I

Balassa József 488.

Balassy Endre 271.

Balaton Géza 488.

Balaton Gyula 286.

Balaton János 488.

Ballá család 572.

Ballá Ferencz 375.

Ballagi Mur 244. 247.

I 572.

Ármin 488.

Balogh csulád I. és 1 1. 572.

Balogh Ferencz 132.

Balogh János 488.

Baloghy család 572.

Baloghy Ern 279, 290, 292,

293, 294, 488.

Bancsi nemzetség 33, 559.

Baranyay Miklós 162.

567, 573.

Barics Adalbert 488.

Barich család 573.

Barics Mihály 163.

Barkóczy Ferencz 118, 121.

Baromfitenyésztés 399.

Barsy László E. 491.

Bartha Miklós 285, 291.

Bartók Mátyás 191.

Báthori Endre 81.

Báthori István 77, 78.

Báthori Zsigmond 108.

Bátmonostori lelet 8, 32.

Batthyány József 155, 169.

Batthyány Lajos 212.

Batthyány Kázmér 215, 217,

21S, 221, 222, 223, 232.

Baudisz József 215.

Bauer Károly 260.

Bauer Radó 354.

Bayer József 491.

Bechtold Fülöp 205, 206, 208.

Bech család 573.

Beck Hugó 491.

Beck Károly 491.

Beck Nándor 492.

Beck Vilmos 492.

Becker Jakab 5, 356, 357.

Bedö Albert 280.

Beké család 573.

Beké Gyula 252.

Beké Imre 18.

Becse elfoglalása 101.

Becse-Gergely nemzetség 560.

Béla I. 51.

Béla III. 36, 54.

Béla IV. 36, 37, 56, 57, 58.

Béla herczeg 51.

Bellosics Bálint 492.

Belohorszky Gábor 356, 357.

Bem tábornok 224.

Bende Imre 247, 265, 492.

Bende József 244.

Bene alezredes 224.

Beogradácz János 493.

Beöthy Ödön 214. 215.

Bercsényi Miklós 122, 139, 142.
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1 19, 153.

i;. rkee Kálmán I

Barko\ ite B

án L21, 136, i 12,

143

B nyei [stván 83

J
l.uk.i. - -

193,

164.

Bethlen András 274.

Bethlen Gábor 111.

Betsch Jáno
ii lelel 3.

73.

dj [stván 280.

dj Miklós -Jet. 214— IC.

ii Pál 101.

::7i ;
-

Biczó család 57:>.

Bieliezky Gyula 279.

' onnét Gusztáv 356, ''••'

Bigga Péter 208.

Bikk László 143.

Biliárd család 567.

Birly E. Flórián 493.

Bíró Antal 205, 216, 235, 238.

Bisitz János 379.

Blagojevics Imre 213.

B< .bor Dániel 1S4.

Boczó Dániel 171.

Boczor család 573.

500.

Bodrog vára 35.

Bodrogi föesj)

r.o;

Bodrogmegye 133, 140, 149,

150, 151, 154.

Bogdanovics Luczián 368, 193

Bohuss Theofil 376.

Boncompagni hgné 412.

Borkereskedés 163.

Bornemisza Tibor dr. 494.

Boróczy csalá

dsza Tibor 266, 275, 194.

Bripar 445.

Börner táborszernagy 127.

Boros Frigyes !7 S
.

Borovszky család .774.

Borovszky Károly 494.

Borovszkj Samu dr. 13, t'.M.

Borovszky térparancsnok 217.

Bory család 500. 574.

Borza család 574.

Boskovics János 495.

Bosnyák János 18, 375.

Boszics Tódor 221.

Botlik osalád i' I

i. 560

Bottyán osalád

Bottyán János 141, 1 12 l 1 1,

Manó 215.

ik Béla 196.

ios Blagoje

. 76, 251,

27::. 366, 367, 368, 495.

I tranki i\ ícs • Ij örgj deej

Brank 70.

Branko\ ios Vuk 70.

osalád 1. és 1 1 .

56J, 57 i

Branovácskj [stván 244, 247.

Branovácskj Tódor 3.

Breno\ ácski Je\ 6 216.

1 '.ív i \ .in ízky család 574.

Hrczovics l'i-ti i- Isi

Bronzkorszak 4—6.

I Mim .» Lek család 507, 575.

Brunswick József 183, i >> >

,

353, 397.

Buda; család 575.

Buda; Gerfi 195

Bugarszky István 495.

Bugarszky Miklós 184.

Buky .József 495.

Burza család 507. 574.

Buttler család 566.

Búzás család 575.

Caramora mérnök 386.

Capistráno János 68, 69, 70.

Caprara 122. 124, 125. 136.

Castaldo 98.

Cavriani család 567.

Chotek család 575.

Chotek Rezs gróf 397. 410,

157, 496.

Cornel József 140.

Coronini Cronberg János 235.

(
'. írvin János 74.

( itlmiann 173.

Cottmann család 575.

( sajágbi Bernát 496.

< -.i|a-li\ János 142, 143.

jliy Karoly 496.

. Iiy Sándor 496.

Csák nemzetség 562.

[mre 1 15, 172.

Csáky Miklós 161.

( isanád nemzetség 561.

Csanády család 567, 575.

Csantavéri lelet 4, 6.

Gsaplovits Mátyás 357.

Csarnojevics Arzén 135, 136,

141.

Csarnojevics Péter 202, 204,

206, 207.

( ísászár család 567, 575.

i
i i ii. ím. 184, 238.

Császár Nándor 179, 180.

u Pétéi 261, 27'.'. 286.

.... 277, 282,

287.

Osátta ( ;..-.i 197,

( !sá\ olj i lelel 6.

Cseh \nial 244.

C e ad 507. 575.

C ejthi j \nial 162.

Csejthey család 567, 577.

I
i mónj ) nem

I epi ...
]

i

i alád 577.

Cserey [gnácz 212.

C -. Mihály 132.

Jován 93, 94, 95.

( lserno\ ie \l-. m >r 378.

' n i m.h Les arzén 358.

Csernovich család 50.7. 577.
•

'-. in. .\ i.Ji János 162.

i its Mihály 17S.

1 emu család 1. ós 1 1. 507. 577.

Csernus Ger 497.

Cservenka Alajos 185.

nkai gazdaságok 410.

Cser} család 577.

Csiba család 577.

Csicsáky Imre t'.i7.

Csillag Károly 497.

Csókás család 577.

Csóka család 577.

< Isokics család 577.

Cs ikity család 577.

Csonoplyai gazdaság 410.

Csontipar 444.

Csór nemzetség 562.

Csuha Antal 201, 213, 217.

Csupor Ádám 158, 162, 163,

164, 167.

Csupor család 577.

Csupor Gyula 497.

Csup i János 167.

( V.ii/.y család 577.

Czapf József 184.

Ozóhek 436, 437, 438.

Czernaczki Vazul 497.

Czika János 498.

Czillei ülrik 68, 72.

Czinkler Kálmán 376.

Czintula Antal 204. 216, 217.

218, 221. 222. 223, 225. 220.

Czintula család 567, 577.

Cziráky Gyula 1, 7, 12, 13, 16,

25. 32, 33, 498.

Cziráky jegyz 271.

Czirfusz Ferencz 17, 207.

Czobor Ádám 131.

Czobor család 567, 577.

Czobor Imre 43.

Czob ír István 121.
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Czobor Mark 154. 165.

Czobor Márton 43.

Czorda Bódog 233, 241, 244,

247.

Czukorrépa 396.

Czvetkovics György 257.

Dahnady Sándor 121.

Damjanich 206.

Dancs Márton 181.

Danisics György 498.

Danninger József 498.

Darvas család 566.

Davidovics tábornok 1S4.

Deák Ferenez 242, 260.

Deák Ferenez vezér 139, 140.

Deák Zsigmond 279, 286.

Deáky János 183.

Debelyáczi lelet 22.

Decker Péter 354.

Decsy Géza 498.

Dedinszky család 578.

Deibler A. János 132.

Della Vedella Antal 260.

Deller János Jakab 152.

Demuth Gyula 498.

Derra György 498.

Deszpotovics Péter 498.

Deteri Orbán 146.

Dévay Imre 185, 233, 238.

Diakovics Ézsaiás 144.

Dienes család 578.

Dietrich altábornagy 226.

Dimitrevios Milos 247, 261, 269.

Dimitrievics Misa 269, 271. 498.

Divisch József 185.

Dobozy Mihály 167.

Dobra nemzetség 560.

Dombi Márk 499.

Dombovics Antal 376.

Donáth Gyula 499.

Donatiók (lásd : Adományok).
Doroszlói lelet 3, 6.

Dorozsma nemzetség 561.

Dózsa család 567, 578.

Dózsa György 76.

Dömötör Aladár 499.

Dömötör család 578.

Dömötör Gyz 499.

Dömötör Pál 267, 271, 277,

499, 500.

Drágffy János 81.

Drágics rnagy 217.

Drakulits Gábor 237.

Drakulits Pál 275, 285, 291, 500.

Draskovich Lipót 155.

Draveczky László 167.

Dregán Péter 261.

Dreisziger Ferenez 500.

Drescher Ede 275.

Dubravay János 237.

Dudás család 578.

i [yula S00.

Dudás Ödön 500.

I hide ai b
]

i alád 567, 578.

Dudvarszky Sándor 183.

Duka Péter 183.

Dukai Mátyás János 4 15.

Dúló család 566.

Dunacsebi gazdaság 410.

Dunaszabályozás 372.

Dungyerszky György 409, 415.

Dungyerszky István 417.

Dungyerszky Lázár 410, 455,

457, 458.

Dvornikovich család 566, 578.

Dzsafer basa 126.

Éberling János 260.

Éder vezérrnagy 211, 212.

Egry család 567.

Egyházi élet 107, 175, 176.

Eigl József 275, 281.

Eimamm János 501.

Eisenhut Ferenez 501.

Élelmezési ipar 446.

Endre I. 51.

Endre II. 36, 54, 55.

Endre III. 61.

Engelshoffen tábornok 167.

Eördögh család 578.

Épít-ipar 449.

Eppert József 260.

Erba-Odescalehi gróf 244.

Erdgazdaság 419—429.

Érdujhelyi Menyhért 3, 5, 501.

Eremics család 567, 579.

Eremics György 261.

Eremics Vazul 183.

Erdi D. József 501.

Érsekek 295, 298, 304, 309, 310,

314, 315.

Ertl és Schwerer 456.

Ertl János 291, 294.

Erzsébet anyakirályné 58, 64.

Esterházy család 566.

Esterházy Antal 140, 142, 161.

Esterházy Ferenez 162.

Esterházy Pál 115.

Esterházy Sándor 214, 215.

Eydtner Ferenez 124.

Evetovits János 292, 502.

Fábry Jakab 161.

Fack ezredes 208, 211.

Fack Oszkár 221.

Faipar 444.

Fakereskedés 463.

Falcione Lajos 376, 406, 407,

415.

Falusy István 502.

Famler Gusztáv 502.

Farbás Jó/.sef 502.

Farkas László 502.

Fazekas Kristóf 241.

Fecondo rnagy 233.

Fejérváry család 579.

Fekete család 579.

i 502.

Felekiné Mim i a 502.

Fel " Bzudi család 566.

Ferdinánd I. 94, 95, 97, 98, 101.

ind V. 193.

Ferenez I. 175, 179, 235.

Ferencz-csatorna 381—388.

I rencz Jczsef-rsihp 372, 386,

Ferenez, 1"' har. berezeg 160.

Ferenczrendüek 1 13.

Ferenczy József 503.

Fernbach Antal 271.

Fernbach Bálint 376, 417.

Fernbach Bálintné özv. 412,

417.

Fernbach család 579.

Fernbach János 412.

Fernbach József 275, 294, 376.

Fernbach Károly 291, 292, 294,

410.

Fernbach Péter 18, 285, 294,

417.

Fialla Lajos 503.

Flatt András 241, 246.

Flatt Viktor 272.

Flesch Ármin 503.

Flóris Ben 503.

Fluck kapitány 140.

Fodor család 579.

Fodor Mihály 16.

Fogyaszt, és érték, szövetkezet

406.

Folyóiratok (lásd sajtó).

Fonóipar 445.

Forgács Endre 503.

Forster ezredes 204.

Fesperesek 308.

Fispánok 43, 46, 47, 247. 248.

Földmívesiskolák 390.

Földvári család 566.

Földváry Sándor 217, 218,

221, 222.

Franczl Endre 7.

Franki István 504.

Frankovics Mihály 187, 188.

Fránya Károly 376.

Fráter György 98.

Fratrich Péter 241.

Fratricsevics család 579.

Fratricsevics István 181.

Fratricsevics János 184.

Fratricsevics Pál 193.

Freund József és fcsa 456.

Frey Imre ifj. 22.

Fridrik Tanúi
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Fuohs i

Fuchs Karolj ifj

Sándor 201.

Futak 1 10.

Futtakj Gyúl

[mri 155

Fürj I

Qaal osalád 681.

217, 218, 221, 222.

. di 163

506

Galambos Séndoi

Galga khán 118.

Garnika [gnácz L86.

457.

Gavanszky táblabíró 1S3.

ioa Bogdán 505.

il 581.

105,

( lazdaszövetség 406.

Gbelánv i család 566.

Gbelanyi Miklós 116.

Géczj osalád 666, 581.

ránoa 115.

Gépgyártás 440.

Geramb Lipót 181.

Gerbcr Nándor ée fia 156.

Geréb József 505.

Geszthelyi család 566.

Gesztinger Adolf 386.

Geyer testvérek 410.

Géza I. 51.

Géza II. 52, 53.

Gfeller Forencz 215, 222.

Girk György 505.

Glavenics Sebestyén 149, 150.

Globitz tábornok 141.

Glöckelsberg ezredes 128.

Godor Ignácz :>:;.

i 2 1 2.

Golub család 537.

Golup család 581.

család 581.

Gombos Gábor 266, 407.

Gombos Dezs 415.

i ' i 1

.

Gombos Béla 257, 261, 279 80.

Gombköt János 1 13— 16.

Gombosi lelet I. 5, 7. 22. 25, 32.

Göndör Ferencz 505.

Goreezky Venczel 184.

Gornika Ignácz 184.

Görgey István 357.

Gör. kel. egyház 107, 358—68.

lu Elek 505f

Gráber Gyula 376, 417

ko\ ioh osalád ">sl

.

Iki v ii b tatai 165, 172.

181

Grauaug .1. Lipót 155,

:í ,,S
|

Ed( 184

ráno

i Irieszfelder Györgj 156

I 582.

I 582.

60, 261, 262,

269, 271, 273, 275. 277.

280, 282, 285, 291.

Z i
'in I 183.

i Id gróf 127.

Gábor 207, 223,

254.

i Irossics l.i zló l 15.

Grósz Dlés 379.

reofil 357.

Grueb t Mihály János 146,

150.

Gubitza Kálmán 2, 26, 50G.

t\ ics család 567.

osalád 582.

ni. Srliiiiult és tsa 455.

Guyon Rikárd 226, 227. 228,

231.

' rünther Ferencz 400.

Gyelmis Ger 294.

Györky család 582.

Gyorgyevics János 506.

Gyry Ferencz 190, 192, 193,

194.

Gyufagyártás 449.

Gyukics család 567, 582.

Gyulafalvi lelet 24.

Gyulivácz család 582.

Gyurisics család 582.

< ryümölcskereskedés 463.

Gyümölcstermelés 405.

Gyuricskay Pál 185.

Hacl i
l Márton 223.

Hadik család 582.

Hadik András 174, 178. 353.

Hadik Gusztáv 215—18.
Hadik János 353.

Hadik Sándor 294.

Hadzsics Antal 506.

Hadzsics Györgj- 507.

Hadzsics János 507.

Hadzsi János 285, 506.

Háfner K. fia 458.

Haip Reinhard és Gyula 455.

Hajdú Dezs 507.

'.
i

ezredes 217.

Hajnal család 582.

Hajnóczi Sámuel .'i-V>.

Hajózás 468—470.

t-Löi un vi káptalan

307.

i 100

Halbrohr Adolf 117.

n.iii. i i i van 167.

Saller Sámuel 167.

rlamaliái Márton 355.

1 1 imar (Fii éri) c alád 566,

Páni) o alád 566.

1
1 'inni 'i- .lm I

.• alád 582,

1 1. inni i ohmi í Ferencz An-

tal 165,

I l.iiiiii,! i. in Rii-luinl 416,

i [ara zl a oazel ég '>''. 3 l, 661,

I [arai /t 3 Lgoston 507.

I

I

ii i .ii I, János 382.

I [art inaiul és Korínén czi 100

Hasi ingen \ ezérrnagy 127.

i Int., c alád 582.

Határrvidék 133, 134, 136,

136, 137, 138, 152, 156, 164,

168, 169, 170, 258.

I [auke Ubert 235.

Hauke Béla 204.

II. ink, Imn- 27!l. 286.

Ilavll család 582.

Haynald Lajos 252, 267, 275.

M 228, 231.

Házi ipar 450.

I D !. inger [stván 508.

Hódor nemzetség 562.

11,'ilry Boldizsár Ki2.

Hegyi család 582.

Hegyesi Ferencz 260, 375.

Heinrich család 582.

Heiszler-Gyurgyovánszky 583.

Hellebrandt János 141.

Helm Mihály 457.

Hentzi Henrik 214.

Herberstein Ern, 144. 145,

149.

Herczegh család 583.

Herger Pál 201.

Hermáiul Antal 508.

Hermán Gáspár 205, 235.

Hermáim Vilmos 508.

Eernyákovics család 583.

Hertelendy Károly 191.

I [i rtelendy százados 227.

Heszler és tsai 458.

Hesz Péter 376.

Hetesy Viktor 508.

Hetzel Samu 509.

Hevessy Bertalan 269.

Heyek ezredes 217.

Heincz Albert 387, 508.

Eeinrich Pál 237.

Heisler tábornok 122, 124.

Heisster Siegbert 127. 140.

Hipp Dezs 279, 286.

Hipp Dezsné 22.
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Hírlapok (lásd sajtó)

Hirschhegger Mihály 185.

Hitelszövetkezetek H>7. 165.

Hitelügy 165—468.

Slatky Miklós 509.

daság 412.

Hódsági lelet 7.

Hodzsa Milán 291. 294.

Hoffmanii Frigyes 509.

Hoffmann Károly isii. 509.

Hoffmann Mihály 233, 234,

237.

Hollán Ern 231.

Hollinger György ifj. 26.

Homok 389.

Horthy Istvánná 412.

Horánszky család 583.

Horváth család 566, 583.

Horváth Antal 207, 509.

Horváthi család 559. 560.

Horváth Jeromos 509.

Horváth József 184.

i lor\ áth Kálmán 257.

Horváth Mihály 194.

Horváth Mór 271, 509.

Horváth Péter 196.

Hrabovszky János 204, 213.

Hungária-gyár 458.

Hunkár Antal 215.

Hunnok 23, 24.

Hunyadi János 68. 69, 76.

Hunyadi László 71.

Huszáuh család 583.

Huszár család 583.

Husziták 66.

Ibrahim nagyvezér 82.

Igmándy ezredes 226.

i lo-\ ay Imre 143.

Imreífi Mihály 81, 93.

Inhoff József 406.

Ipar 436—458.

Iparfelügyelet 453.

Ipari szövetkezetek 450.

Ipartelepek 455—458.

Ipartestületek 453.

Irodalom, tudomány, mvészet
476—558.

István II. 52.

István III. 53, 54.

István IV. 53, 54.

István V. 58.

István fherezeg 196.

István ifj. király 36, 37, 42. 58.

Ivácskovics Prokop 365.

Ivanics család 583.

Ivánkovies család 583.

Ivankovits Sándor 378.

Ivanovits M. József 509.

Ivanovits Iván 275, 280. 379.

Ivánka Imre 271.

tványi István 268.

u liták 34.

J iblonkay Géza 510.

Jákobéi János 510.

Jakobovits János 2S6.

család 566.

Jámbor Béla 510.

Jámbor Pál 204, 244, 247, 510.

Janda Matild 510.

Jancsovics család 583.

Jankovich Aurél 265.

Jankovics Cziril 184.

ívics János 1S4.

Jankovics Manó 51 ti.

János Zsigmond 97, 98. 101.

Jausz János 511.

Jazygok 21, 22.

Jedlicska Jen 511.

Jeftics István 511.

Jeleny család 566.

Jelky András 511.

Jellasieh 212, 213, 224. 225. 226.

227, 231.

Jeremich család 583.

Jeszenszky család 583.

Jeszenszky Dezs 511.

Jévries Pantaleon 511.

Joannovich György 511.

Joanovics Izsák 202, 204,

Joanovics Mihály 211.

Jókai Mór 276.

Jónás Károly 512.

Jovanovics János Zmáj 512.

Jovanovics Mihály 213.

Jovanovics Milán 512.

Jovanovics Péter 512.

Jovanovics Vincze 159.

Jovics István 201, 203. 204.

József I. 144.

József II. 174, 313, 346. 353,

József fherezeg 257, 261. 280,

287.

Juba Adolf 512.

Juhász Árpád 513.

Juhtenyésztés 399.

Julinácz család 583.

Julinécz Péter 183.

Justh Gyula 291.

Kabos Márton 513.

Kacskovics Károly 23 k
Kadosa Marczel 513.

Kajthy család 583.

Kalapsza János 513.

Kalapsza József 255.

Kálics Dömötör 513.

Kallinik pátriárka 359.

Kallivoda Andor 514.

Kalmár Antal 513.

Kalmár Endre 513.

Kálóczy Kálmán 203.

Kálozi Mátyás 32.

I 585.

Kanacsky család

375.

Kanj o c alád 585.

Kanj 6 Lajos 514.

Kanj urszky ( työrgy 51 i.

nih ények 395.

585.

286, 292, 376.

Kara 223, 237.

Karagics István 8.

Karakasevics család 585.

Karakasevics [rezika 51 1.

Kara Musztafa 117, 118.

id 585.

Karassay 216. 224.

Kárász Imre 378.

Kárász [stván 379.

Kardos Dániel 238.

Kardos Gyula 514.

Kardos János 237.

Kari János 514.

Karlóczai béke 131.

Kármán József 257. 514.

Kármán Lajos 261, 514.

Karner Vilmos 356.

Károly III. 145.

Károly lotharingiai hercz* ig I 22,

125, 127. I

Károlyi Ferencz 167.

Károlyi István 121, 207.

Károlyi Sándor 139, 140, 142.

143, 167.

Kasics Bertalan 113.

Kaszap Gyz 379, 380.

Kászonyi család 585.

Katholikusok 107, 113, 114.

Katona család 566.

Katyanszky J. V. 517.

Katymári gazdaságok 412.

Kék Lajos 275. 517.

Kelemen Géza 517.

Kelemen István 379.

i János 405.

Kelták 7.

Keményítgyártás 449.

Kernény János 517.

Kempelen Gyzné 517.

Kender 396.

Kenderkereskedés 463.

Kénsav és mtrágyagyár 449.

Kerék család 585.

Kereskedelem 458—465.

Keresk. és iparkamara 453.

Keresk. testületek 464.

nyi György 162.

Keresztes [gnácz 237.

Kern Lajos 276.

34*
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I
mutató.

Kertvóleesj Pál 350.

alád •

Késmárky Amál 183

rkj Bt la 257, 261.

Kinizsi Pál 7 i

Király János .".17.

Kirohanok Ödön 51 7

Kishegyééi lelel 7. 26.

Kisimrédj Pál ."'17.

királj 64.

Ki>- Gábor L80, 382.

Kiss Ferenc*

K l
:

i i
.

."'17.

ula l I. 292.

244, 247.

Kiss József 180, 357, 382.

ssef kanonok 162.

Kiss Lajos 24.

Kiss Pál ezredes 225. 231

Kl-s/ul
i

: .
. I 12.

Kivándorlás 392.

Klájics János ."•
1 7.

Klasz Márton 386.

KI. in. v Lajos 518.

Klein Jakab 518.

Khegl József 518.

Klinovszky család 585.

Klulmsiczky Ferencz 155, I • >'!.

Klobusiczky József 190.

Klotáld-gyár 4ü7.

Kmetty György 226, 227, 228,

231.

Knezevity család 585.

Knézy család 586.

Knézy Antal 195, 196, 205, 207,

215, 222, 223.

Knézy József 237.

Knézy Zsigmond 252.

Knicsanin 222, 224, 228.

Koch Antal 518.

Koch Ferencz 519.

Koch József 519.

Kócsag 431.

Koczik Pál 241, 252, 255.

Koczkár Zsigmond 271, ti 17.

Koháry család 566.

Koháry István 114.

Koháry Péter 115.

Kohlmann Dezs 519.

Kolin Sámuel 519.

Kóipar 443.

Kkorszak 1—4.

Kollár Gyz 519.

Kolera 160, 193, 247, 258.

Kölgey alezredes 224.

Kollonits bibornok 138.

Kolowrat ezredes 211.

Kölpényi gazdaság 415.

Komáromy család 586.

i.\ e alád 566.

Komló
Komlós} család 686,

Kom!.. 214,

Konc/ . alád 586

Kondraj Györgj 183.

tadtler testvérek 168

K .i.\ ..\ n l >.i\ .1 288.

Korbai Karolj 272, 360

K. írén; l ti la 7.

Korénj Sohek Vinoze 519,

K n:i\ család 586.

Köröskényj család 586.

Körmendj család 586.

K, .i-m. 11. I\ László 158.

Ím .. 1 j l Irn 521.

Köröskén] 1 Mihálj 181.

Kossá család 586.

Ko ii\ család ÓM'..

Kosztics Lázár 520.

Kosztics Mii>
1 201.

Kosztics .Mi hm 620.

Kosztics Sándor 198.

Kossut hfalvai gazdaság 4 12.

Kossuth Ferencz 291, 292.

Kossuth Lajos 197, 201. 204,

214, 276.

Ko iz1 . lánj i Árpád 519.

Kosztolányi Dezs 519.

Kovachevich Alajos 237.

Kovách család 586, 587.

Kovách Ágoston 520.

Kovachich család 586.

Kovács Bálint 458.

Kovács Ern 226.

Kovács Gáspár 205.

Kovács-Huszka Ferencz 520.

Kovács József 163, 176, 178,

179, 251.

Kovács Károly 520.

Kovács Pál 280, 520.

Kovácsy család 566.

KovácsE Alajos 246, 252, 254.

Kovácsfy Antal 520.

Kováts Ádám 184.

Kováts T. József 521.

Kovatsits Antal 245.

Kozics Gáspár 235, 244, 247.

Kozma János 521.

Kozma László 280, 521.

Közoktatás 88.

Közokt. statisztika 369—371.

Közutak 469.

Kramer és Hahn 456.

Kray család 183, 587.

Kray János 216.

Kray Szeréna 418.

Kreutz vezérrnagy 140.

Krieg Béla 376.

Krishaber Mór 521.

Krób Pál 521.

Krump Vilmos 521.

Kubára család 587,

Kubinyi Ágoston -
:

•

Kudala \i.i;il 22.

Kulai gazdaság ti ..

Kulünc i. c alád ó*7.

Kulim, ios I i \ un 237, '-'II. 521 .

Kulunosioh Tamás 521.

Kun család 566,

Kúu László 61.

Kunok 34, .'lü.

KunSZabÓ család 5S7.

Kupeczky István 521.

KÜrthj Uhun 2 12, 252.

Kuzmányi Károly 355.

Kuzmiák Sándor 3, 22, 33.

Kyb.'i tábornok 139.

L M /.ko család 587.

Lajthay János 521.

Lajos II. 45, 77.

Lajos bádeni rgróf 122.

Lalossovits István 237.

Lamberg Ferencz Zsigmond

136, 137

Láng ezredes 228.

Lányi Mór 294.

Laszky Jeromos 95.

László I. 52.

László II. 53.

László V. 68, 72.

László Fülöp 522.

László Mór 522.

La Taine-korszak 6—7.

Latinovits család 567, 587,

589.

Latinovits Albert 181.

Latinovits Anna 238.

Latinovits Benjámin 190, 192,

193, 237.

Latinovits Bertalan 183.

Latinovits Ern 271, 275.

Latinovits Frigyes 409.

Latinovits Gábor 261, 271.

Latinovits Géza 285, 406, 409,

522.

Latinovits Gyula 261, 279.

Latinovits János 184, 251, 257,

261, 269, 412, 523.

Latinovits József 184. 20,

Latinovits József ifj. 18o.

Latinovits Károly 195, 196, 7
.

232, 233.

Latinovits Lajos 197, 242.

Latinovits Margit 412.

Latinovits Móricz 204, 235, 244'

246.

Latinovits Nep. János 261.

Latinovits Pál 279, 280, 281,

285, 286, 288, 289, 290, 292,

294, 406, 407, 409, 523.
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Latinox its LVter 158, 102, Ki.'!,

183.

Latinovits Szaniszló 523.

Latinovits Tádé 180. L82.

Latinovits Viacze 241, 242. 244,

261, 523.

Latinovits Zsigmond 223.

Laukoidesz Mihály 357.

Lazsanszky báró 122.

Lázár György 378.

Lázár Pál 291, 294.

Lazarovics család 589.

Lebanovits Simon 182.

Leelmer József 385, 386.

Ledsrer Móricz 221.

Ledniczky Ipoly 7.

Légszeszgyártás 449.

Leiningen-West erburg Ármin
380.

Lelbach Antal 412.

Lelbach Gyula 417.

Lelbach János 410.

Lelbach László 410.

Lelbach Péter 410.

Lemberger Ármin 523.

Lénárd Máté 233, 234.

Lenkev János 214, 215.

Lestár család 589.

Létics György 368.

Létmányi Nándor 523.

Lévay Henrik 524.

Liberczey család 566.

Lichtenstein vezérrnagy 127.

Lieszkovszky István 218.

Lijci Kristóf 355.

Linder György 524.

Lipkay Zsigmond 163.

Lipkovics Mártin 132.

Lipót I. király 116.

Lipszentsits Lázár 407.

Lisztkereskedés 463.

Lithvay család 589.

Löffelholz parancsnok 146, 149,

157.

Lóhere 397.

Lollock Alajos 401, 416.

Lónyay Menyhért 201.

Loósz István 524.

Losonczy József 172.

Lósy család 566.

Lótenyésztés 397.

Lovich Ádám 355.

Lovászy Andor 294.

Lovászy Márton 271, 285, 291,

294, 524.

Lovászy Mihály 252, 257, 260,

261.

Lovey család 589.

Löwy és tsa 457.

Luczerna 396.

Lukácsy István 524.

M icskovics József 237.

Macsvánszkj Maxim 255.

Magyar, i 524.

Magyar család 589.

Magyar Imre 242,

Magyarkanizsai gazdaság 415.

ry Pál 524.

Mahler Kde dr. 15.

Mailáth György ifj. 204.

\l M István 216, 254.

Mály Józsei

Mamuzsits Alajos 235.

Mamuzsits Lá/.ár 265.

Mandics Márk 241.

Mándics család 589.

Manics család 589.

Mándics Péter 204.

Mandits Tivadar 237. 525.

Mann család 589.

Mann Jakab 525.

Manoilovics Emil 525.

Manojlovits Lázár 183.

Márffy család 589.

Márffy Lipót 179, 180, 182, 183.

Margalits Ede 267, 525.

Marhatenyésztés 398.

Mária királyn 04, 65.

Mária özv. királyné 94.

Máriássy János 206.

Mária Terézia 155, 164.

Marinkovics Konstantin 525.

Marinkovics Vuk 526.

Markovics család 589.

Markovics János 201.

Markovics Lázár 526.

Markulin család 589.

Marsó Alajos 237.

Mar:inovics Ignácz 179.

Marnnovits Pál 380.

Mártonffy Károly 204, 242, 244,

256, 260, 269, 357, "526.

Masiirevics pátriárka 360.

Mátét elki lelet 24.

Matics M. András 526.

Matkovics Lajos 257, 261, 275,

279.

M tkovics János Simon 113.

Mátyá? Alajos 146.

Mátyá? király 43, 45, 72, 73, 84.

Matyó 'c Ferencz 184.

Maximovits Miklós 261, 265,

526.

Mayer Béla 526.

Mayerhofer Ferdinánd 212, 214.

224, 234.

Mogyesi Ferencz 526.

Méhészet 401.

Mensdorff-Pouilly Sándor 241.

Merkler József 526.

Mesterházy Kálmán 527.

Mészáros Antal 183.

M áros Lázár 205, 208, 211,

212, 234, 527.

Mészáros Lrincz 76.

\l /áros Nándor 527.

Mészey Géza 527.

Mezey Imre 286.

Mezey Károly 528.

I gazdaság 389—397.

Michels-féle gyár 457.

Mihajlovits Kornél 279, 285,

291, 432.

Mihajlovits Miklós 247. 251,

254, 528.

Mibalek csalá

Mihalek Miklós 116.

Mihálfi József 528.

Mihailen its István 266.

Mihálovits Endre 294.

Mihalo 217, 218,

221, 224.

Mihályi (Deák) Pál 127.

Mihályi János 268, 270, 279.

Mihelics János 257, 261.

Mihelsz Károly 294.

Miklós Gyula 402, 406.

Miklosics Majkó 145.

Milasevics József 185.

Milassin Zsigmond 252.

Milassin Vilmos 528.

Miletics Szvetozár 201, 247,

528.

Milinovity család 590.

Milkó Izidor 528.

Milkovics család 590.

Milodánovits Simon 529.

Milejkovics család 566.

Milovánov István 529.

Milutinovics Szvetozár 247.

Milyoszávlyevits Milán 291.

Mikosevics Kanut 286, 292.

Miksa Emánuel 122.

Miskolczy család 590.

Miskolczy István 162, 168.

Mittermiller József 181.

Mitis Ferdinánd 385, 386.

Mócs Sz. Gyula 529.

Mócs Zsigmond 529.

Mohácsy Lajos 529.

Moholi lelet 6, 24.

Mokry Endre 529.

Mokry Lajos 257.

Mokry Sámuel 530.

M illinári Károly 202.

Molináry altábornok 360.

Molnár család 590.

M ilnár Ferencz 375.

Molnár Gyula 530.

Molnár Gyuláné 530.

Molnár István 265.

Molnár Jen 530.

Molnár I. Lajos 530.
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370.

Sióinál -

130, 139,

l 10.

2, 6, 7. 21.

M

j
220.

257.

27 1.

157.

Mukica Ern 238, 261,

Mukics .Lm. í 2 16.

Mukits Sim m 285, 291,

531.

MüJler Izidor 531.

Munkásjóléti intéi

Munkásmozgalmak 392.

Musitzky Döme 294.

a 1 27.

Muszti án 124, 12

Nadasdy Pál 146, 1 19, l

590.

d 566.

Nagy Antal 76, 7 7.

..i lelel 4.

, 257, 261.

Nagy Lajos király 44, 64.

Mihály 237.

104

Nancsics család 590.

Naszádosok 72.

Návay Marion 25.

Nedelykovics Dániel 531.

Nehem báró 121, 124, 125,

126, 131, 143.

Nehem család 566.

Neipi rg gróf 160.

Xemegyci Bódog 217, 22:!.

Nemes családok 559—602.

! 67, Imi. 182.

Nemesmiliticsi lelel 8.

Németi család 566.

Német palánkai lelet 22.

Németszegi c alád 590.

Xenadovics Proto 216.

Neszméry család 590.

Xévery kormánybiztos 235.

Névery Sándor 237.

Xiczky Ferencz 191.

Niczky György 217.

Nigrinyi István 140.

Nikoletics család 590.

\ család 590.
'

\ oa Izid i f I, 196, 198,

232, 234, 212. 27i'. .'M.. 531

Isi.

2 1 ti.

,/i;,, 261, 380

Nikoli d 591

X i \ m Ai :t 252,

Q< tábornok 218, 221.

i. ei 531.

1 i 1.

ig 415.

1 > 2:t.

Odry üldl 179 L80

182, is:;, is;,, ist, isii.

Odry család •'''•'l.

193, 194,

195, 197.

Odrj Lehel 531.

Oduyer család 567.

im,\ ics Illés

Oláh Balázs 77.

i

566.

Olay Lajos 271. 275.

Olay Szilárd 269.

, dor 405.

a ider < rj ula 532.

Orbán I L63

Orczy család 567, 591.

Orczy István 162.

Orczy Lrincz :!'J7.

rszállási gazdaság 41.7.

Osgyán István 183.

halmok 15—21.

kor 1—27.

összeírások 104, 105, L06, 132,

151. 152. 17li.

Osztrozaczky Imre 132, Ilii.

150.

Osztroziczky család 566, 567.

Ottinger altábornagy 227.

Ozmán hasa 127.

( Izoray Árpád 532.

Paál család 591.

Pacséri lelet 3, 7.

Paganini százados 218.

Pajazetovity család 591.

Pajevics Arzén 533.

Pál Antal 217. 218, 244, 25).

252. 256, 257. 201.

Palágyi Lajos 533.

Pálffy család 591.

Pélffy János 156, 159.

Pálffy Károly 118, 127.

Pálffy Miklós 108, 146, 181.

Pápay család I. és II. 500. 591.

Pápa] István 279.

Papir ipar 446.

Papp I »ánii l 13 I

Pap /. igm ind 21 1.

l'.o
i etioh i alád 591.

Pa 166

B< i., 534

i
I 269, ::!

/ i 'in. ni. I

. ; i

Pán j Sál I 357.

Pa ic Jáno 533,

tiii i, Gábor 168, 104.

Sándor 534.

Pataky Jáno ::7s.

Patasich I :. örgj l Mi, l 19.

Patsits János 184.

i fcván 5.". I.

592.

l'.ni!,,\ M s Izidor 257.

ic \ i larion 157.

I',i\ i. i uh M ihály 1 62, I 67.

ic I tömjén 535.
1

I'.i\ l,,\ Les Jen 535.

I'a\ lo\ its Lj ubomir 380.

Pavlov ics Simi ,n

Pécsy család 592.

Pei li.ni Józ lef 535.

Pejai s > ii
i

i i ,] gy 145, 150,

162.

Pénzintéz tek 465— 408.

Perez 1 Mikis 204.

Perczel Mór 211,217,218, 221,

222, 224, 225.

Pereczy .Mihály 220.

Peres család 592.

Pertschy Ferencz dr. 16.

Pezity család 592.

Pestis 144, 160, 164.

Pestyéni Gergely 90.

Pestyéni János 93.

Pétervárad 88, 92, 102.

Póterváradi csata 123, 124. 156

Pet Lajos 535.

Petrichevich-Horváth 217,

227.

Petri Károly 357.

Petrovácz József 535.

Petrovics Boskó 535.

Petrovics Dömötör 530.

Petrovics Nóvák 121, 135.

Petrovics Pál 237.

Pfefferhofen vezérrnagy 127.

Piakovity család 592.

Pilaszanovich család 592.

Pilaszanovics József 217, 2.'i4.

412.

Pilaszanovics- Lajos 244.

Pizet család 592.

Piukovics Ágoston 196, 197,

232, 237, 245, 246, 247.

I
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Fiukovics Antal 178

Phikovics Benedek 181.

Piukovics család 592.

Piukovits Elemér 291.

Piukovics Fülöp 181.

Piukovics István 183.

Piukovits József J7.".. '-'77. 279,

280, 185, 41C>. 157.

Piukovics Mihály 244.

Piukovich Sándor 536.

Platz Bonifácz 530.

Plébániák 320—345.

Plósz Sándor 280.

Pocskay család 592.

Pocskay Sándor 183.

Podgoricsanin Szofron 359.

Podmaniczky család 593.

Podmaniezky Endre 410.

Podmaniczky Frigyes 209,

211.

Podmaniczky József 182, 183,

189.

Pogány Benedek 70.

Polereczky Bálint 194.

Polimberger család 593.

Polimberger József 183.

Polith Mihály 530.

Polyák család 593.

Pongrátz Antal 357.

Poór Károly 530.

Porgányi Lajos 370.

Popovics család I. és II. 593.

Popovics Döme 530.

Popovics Dömötör 530.

Popovics Márk 237, 242.

Popovits Simon 181.

Popovics Vazul 252, 201, 209,

271, 275.

Popovics V. István 537.

Posgay család 500.

Poaoczy család 593.

Posta 473—475.

Prépostok 300, 307.

Pribék család 593.

Pribil Ern 280.

Prokopcsányi Tódor 537.

Protestánsok 107.

Pruzsinszky család 593.

Pruzsinszky Ferencz 158,

102.

Puffer ezredes 227, 231.

Pulszky Ferencz 209, 271,

275.

Purgly család 593.

Pusibrik Vazul 537.

Puskás rnagy 223.

Putnik Béla 223. 233, 234.

Putnik család 593.

Putnik István 184.

Putnik József 537.

Putnik Mózes 179.

Ributin gróf 1
-'.""..

1
_*<;. 143.

Rác: - alád 566, 593.

Rácz i ryörgj 107. 4 15.

•-•::7.

Rácz S ima 537.

Rácz Vilmos 261, 537.

Ráday család 566.

Ráday 1 íedi on 205.

Kád in 1:

Rádi Mihálj 255.

Radich Bozsich '.»::. 94, 95.

Radich Tihamér Is.

Radics család 593.

Radics György 537.

Radics János 103.

Radisich család 593.

RadisitS István 18.'!.

Radó Sámuel 537.

Radonics Xovák 538.

Radovánovics 291.

Ragadozók 4M4.

Raichl F. V. 458.

Raichl Péter 207.

Ráics Miklós 261.

Rajacsics József 201. 212. 214.

217, 222.

Rajk Aladár 294, 538.

Rajkovics család 595.

Rajkovics György 538.

Rajkovics Rafael 122.

Rákóczi Ferencz 139, 140, 111.

143, 144.

Rákóczy György II. 117.

Rákóczi-Partsctich Hugó 235.

Ramberg tábornok 228, 231.

Ráskai Balázs 82.

Rasztinai gazdaság 410.

Ráth Ferencz 238.

Rausch Ede 412.

Rédl Béla 398.

Redl család 595.

Redl Ferencz 172.

Rédl Gyula 232.

Rédl Imre 232.

Rédl Lajos 244, 398, 410.

Ref. egyház 346—351.

Ref. gondnokok 351.

Ref. püspökök 350, 351.

Regényi Lajos 407.

Regczei gazdaság 416.

Regczei lelet 8, 25, 33.

Reich Aladár 285.

Reich és Lebhercz 458.

Rendházak 304, 310, 315, 316.

Reödiger Lajos 3. 15. 16, 18, 538.

Reuss vezérrnagy 127.

Révai István 77.

Xep. János 538.

Révész Ern 538.

Révész Hugó 538.

Reviczky7 család 595.

R znii i 226.

1 595.

R ZS!I\ 1

' 2.'!7.

R bényi

; In:;.

Rimay család ~>*>t>.

i

:

1 1 10.

Rizs 390.

Röbel v >zérörnagy 127.

Rób n 62, 63.

Rohonyi György 353, 357.

Rohonyi ( Íj ula I 5, 271,

275. 280, 356, 357, 358.

. 285.

Róka 434.

Rómaiak 11—15.

Római sánczok 11— 15.

Rombay 1 ) as 4o_>.

Róm. kath. egyház 295—345.

Rónay Amadé 237.

Rónay István 261, 538.

Ross István 181.

Róth Albert 539.

Róth Tivadar Károly 357.

Rudics Antal 181.

Rudics család 183, 595.

Rudics Dániel 190, 195.

Rudics József 193. 194. 197.

2o7. 217. 232, 2:;:;. 242, 244.

246, 247. 251, 261, 266, 539.

Rudics Károly 203, 204.

Rudics Máté 178, 185.

Rudics Mihály 257.

Rudics Miklós 196.

Rudics Sándor 237, 257.

Rudolf király 108.

Ruházati ipar 446.

Rujer Ferencz 370.

Ruppert Antal 539.

Sifarik Adalbert 539.

Safarik János 540.

Safarik József 540.

Sághy százados 218.

iskerülef 171. 173. 258.

Sajtó 477— 4S4.

Salamon 51.

Sámuel József 232.

Sandics Sándor 540.

Sándor Béla 257. 261, 204. 265,

272. 275. 277, 286.

Sándor család 596.

Sándor György 264.

San Martino gróf 412.

Sánta István 237.

Sárcsevics Ambrus 540.

Sárosi János 122.

Sashegyi D. János 540.
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Sau< >

! H8
Jen ] t. 126, 126,

127, L28, 131, 156
-

Scultétj
-

Schafer Kái i ly S 10.

Sohaumburg Lapp h 399

Sohenk Jakab 140

Scheri '

Schikk Mátyás 261.

Schlabendi a I
- 127.

Sohlagetter család B96.

Sohlagetter Gyula 271, 273, 276,

279.

127, 132,

134, 137,

Schmausz Endre iif. 1 . 264, 268,

270, 271, 273, 275, 277, 278,

279, 280, 292, 405,

Scbmidburg Viktoi 238

Sebmidi Fülöp 540.

Silmii.lt II. ni ik 540.

Schmidt Jen 540,

i János ''•'>'.

ider János

Sohreiber Mór 543.

Schulbof Lipót 543.

idei \ li ..rí 235.

Schwi idei József 233, 235, 288,

291, 543.

Schwell Titus 375.

Scbwerei Jái - 23,

Schwen özv. 5.

Sean Károly 184.

Sebk József 245, 246, 544.

Selyemhernyó-tenyésztés 401.

Semléky család 566.

Sennyey István 121.

Seress László 544.

:;99.

Sevics János 167.

Sevics Milán 544.

Mitrován 544.

Sigmond család 596.

József 244.

Simonovics Igiiácz 237.

Sinkay János 205.

Siskovics család 596.

ics Pál 183.

Siskovics Tamás 280, 398.

Skultéty Ferencz 286.

Skvárics János 145, 162.

Sokszorosító ipar 449.

Somoskey család 596.

Soós család 566.

Soós János 115.

Sopron Antal 184.

Sorok Sándor 216.

Sörteipar 445.

I I I.

Spanna l Jé Í46

Spano i :t.'.:i. ;. 15,

r Ferencz 5 15,

Spelletiofa Bódog 197, L98, 204,

212, 216, 217, 21*. 222. 223.

Sp lletieh Keresztelj 193.

Spitzer I
i

\ i .

Spitzer 1. és i

Spitzer Karolj i Eia I 15

Spitzer Zoltán 545

Stanisa idyi ii in adar 171.

Sl bj iiembei
;

Guidó tábornok
12::. 124, 12.-.. 127. L36, 113.

Staudacher Józ ef, Latal 158

3taudacber Mariska 545.

Steécz György 545.

Stefanovics százados 221.

Stehló József 244.

Steinga jzm r FCAlmAn 379.

Steiner Ede 380.

Stepanovics család 596.

Stettin Brodan 123, 124.

Siip-.cs András 184.

Stelzi r Frigj 1

". 1."..

Stratimirovics György 198, 201,

202, 204, 207, 208, 211. 211.

222, .-.17.

Stratimirovics János 181.

Stúr Dániel 356, 357.

Storteczky család 596.

Suplikácz István 202, 212, 213.

214.

Suták József 545.

Szabadkai gazdaságok 416,417.

Szabadkai lelet 3, 4, 26.

Szabó (Csepregi) család 566.

Szabó (Mányoki) család 566.

Szabó ezredes 214.

Szabó László 271, 275.

Szabotnik Ferencz 546.

Szakáll család 596.

Szakoktatás (ipari) 454.

Szakoktatás (kereskedelmi) 464.

Szalatnyay család 566.

Szalay család 590.

Szalay Frigyes 546.

Szalay János 291.

Szalay Károly 261.

Szalánkeméni csata 122.

Szabnásy Ferencz 204.

Szántó család 596.

Szántó Károly 546.

Szapolyai Imre 73.

Szapolyai János 77, 78, 93, 94,

95, 96.

Szápáry Gyula 263.

Szápáry Pál 378.

Szappangyártás 448.

G I. '. 546

Szárics Bertalan 127.

. ialád l. 596

Száries család 1 1. 598.

Szárics örnagj 223.

Szarmaták 8, 21.

I I víiii 517.

Szatmáry Ferencz 261, 252

Szávics Móricz 21 1. 215.

Szavitj család 598

Szaych család .mis.

Szí berénj 1 Jani is 365.

Szeohenácz Jakab 179.

Széohen Antal 232.

S éclien csillád 59S.

Széchenyi család 598,

S2 - hí 0.3 i Emil 277, 401.

Széchenyi Emiiné l Is.

Széchenyi Jen 269, 271.

n.\ 1 József 280.

Széchenj i Karolj 182.

Széchenyi Pál 1 1 1. 131, 132.

138.

Széchenyi Tamás 279, 286.

Szegedi f pei ég 300.

dinácz Peró 157.

Szeghegyi lelet 26.

Szekula Mór 547.

Szélinger Lrincz és fiai 456.

Szelepcsónyi György 116.

Szemere György 181.

Szemere László 144.

Szemz család 598.

C\ nl;i 261, 269.

Szemz István 418.

Szemz János 244, 255, 279,

286, 547.

Szemz Károly 286.

Szemz Mátyás 244, 247.

Szendy Lajos 3, 279, 288.

Szent-Andrássy család 598.

Szent István 35, 48.

Szentkirályi Móricz 207, 211.

Szent László király 83.

Szent-Miklósy János 143.

Szenttamási gazdaság 417.

Szép Ferencz 194.

Szépligeti lelet 24.

Szerbek 94, 96, 102, 103, 107,

108, 135, 136, 140, 141, 157,

158, 159.

Szerémi íöseperesség 300.

Szeremlyéni Mihály 547.

Szerzetek 304, 310, 315, 316.

Szesz-ipar 447.

Szikits Ferencz 23.

Szilágyi Lajos 547.

Szilágyi lelet 2.

Szilágyi Mihály 72.

Szilágyi Zsigmond 379.

Szilyánovics István 77.
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Szily János 167.

Szimonidesz János 354.

Színészet 555—558.

Színi István 1 13.

ácz József Antal 146, 150.

k 28.

155.

Színik Antal 376.

Szmi linszky és tsn 457.

Szobonya Bertalan á05, 547.

Szohner Antal 547.

Szombathelyi család 566.

Szombathy család 598.

Szondi gazdaságok 417.

Szltermelés 401.

Szövipar 445.

Sztanojevics rnagy 217.

Sztanojevity család 598.

Sztehlo András 353, 354. 357.

Sztéhló János 357.

Sztéhló József 356, 357.

Sztejin Demeter 216, 217.

Sztojkovics Arzén 360, 365,

366.

Sztojkovits Péter 258.

Sztratimirovics család 598.

Szfcrilich Mihály 257.

Sztrilich Sándor 237.

Sztrokay család 599.

Szucsica Béla 233.

Szucsics Boldizsár 181.

Szucsics család 599.

Szucsics József 185, 189, 190,

192.

Szucsics Károly 19.3. 195. 244.

251.

Szcs Farkas 143.

Szcs István 144.

Szudarovity család 599.

Szudy család 599.

Szulejman szultán 78, 82, 83,

91, 92, 96, 97, 122.

Szülik József 548.

Szuppek Béla 376.

Szutrély Lipót 286.

Taar család 599.

Tajnay család 599.

Tajnay Mihály 162, 163, 164.

Takarmányrépa 397.

Tamás család 599.

Tárczay Dezs 279, 286.

Tatárjárás 56, 57.

Távbeszél 473—475.

Távíró 473—475.

Tejcsarnokok 407.

Tejszövetkezetek 408.

Teles Ede 548.

Teleki Árvéd 294.

Teleki család 599.

Telepítések 172, 17::. 174. 175.

Tembe c alád 566.

Temerini . 117.

Tenus Tivadar 549.

Teodorovics tábornok 214, 218.

Tessényi János 356, 357.

Tessényi Károly 357.

Tessity család 599.

' I 599.

Thaly Kálmán 290.

Than Károly 548.

Theodorovics István 548.

Thim József dr. 5, 548.

Thököly Imre 117, 118, 123,

126.

Thököli Jován 126.

Thurszky család 599.

Thurszky János 376.

Tisza István 290, 291.

Titel elfoglalása 92.

Titeli csata 124.

Titeli káptalan '>>''.

Titeli lelet 3, 7.

Tolvaj Márton 123.

Tomcsáiryi család 599.

Tomori Pál 81, 82.

Tompa Antal 275.

Tompos család 600.

Topolyai gazdaság 418.

Török Bálint 82, 93, 95, 97.

Török hódoltság 91.

Török Imre 70. 77.

Török János 231.

Törley Gyula 398, 399, 407, 417.

Törvénykezés 86.

Töttös család 561.

Tóth Ágoston 226.

Tóth család 600.

Tóth Kálmán 247, 265, 269,

549.

Tóth Lajos 4117.

Tournon János Henrikl33— 35.

Trattnyaky Miklós 357.

Trencsényi András 237.

Trencsény Károly 550.

Trifvmácz Pál 198.

Truka János 237.

Tumbász István dr. 16.

Türelmi rendelet 175.

Türr Antal 550.

Türr István 263, 386, 388, 550.

Türr István-zsilip 388.

Türr Lajos 551.

Túzok 433.

Tyirity Izidor 551.

Udvarnoky Béla 218.

Ügetverseny-egyesület 406.

Inlyarik Albin 551.

Újfutaki lelet 33.

Újlaki Lrincz 74.

Újlaki Miklós 43.

Újverbászi lelel 2.'!.

Ulászló II. 43, 45, ''7. 68, 74,

75. 7(i. 77.

Ungár Ferencz 418.

1 11 11 Jó 1 412.

Drbán Péter 379.

Urbanec/. család 566, 567.

1 15, 146, 162.

Örményi József 179. L80, 182,

382.

Vadászat 430—435.

Vadlúd 433:

Vaha tábornok 158.

Vaja nemzetség '''• 34, 560.

Vajszk 1 In.

kai lelet 3.

Vali Béla 551.

)i is társulatok 316, ".1 7.

Mihály Sai 455.

Váradi Péter 7::, 71. 75.

Várbirtokok 36, ::7.

Varga család 600.

Karolj 261, 291. 294.

Városok 84, 85, 86.

család 600.

Városy Gyula 275. 287, 293,

296, 297, 317. 318, 552.

Várszerkezet 35.

Vásárhelyi Pál 377.

Vásárszabadalmak 459.

Vas- és fémipar 440 .

Vaskalap István 223.

Vasút 470—473.

Vattay család 566, 600.

Vaudemont 125, 127. 128.

Vay Ábrahám 194.

Vécsey Károly 215.

Végh Bertalan 214, 215. 216.

235.

Vegyi ipar 448.

Velicskovics Tivadar 237.

Vendéglsipar 450.

Vermes Béla 280.

Vermes család 600.

Vermes Gábor 198.

László 162.

Vermes Sándor 181.

Károly 552.

Vetter Antal 214, 217. 226, 227.

V,t. Tani Frigye- US. 121. 12.i.

Vidákovics család 600.

Vidákovics György 122.

Vigyázó Ferencz 291.

Virincsik János 21li.

Virter Ferencz T. 232, 237.

Virter Ferencz H. 553.

Virter Károly 2i>4.

Visy József 27'.'.

Visztinger József 184.
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127

.

\ -; i

192.

. L86,

i 203.

184,271,275,278,

285, 290, 291,

M)9, 553.

Vojnits István ifj. 279,280, 286,

375, i":.

Vojnits Jakab 181, 266.

3 183.

Vojnits Józsi i 181.

205, •-'ti. 247.

Vojnits Máté 279, 286.

i Mihály n'j. In:''.

Vojnits Salamon 181.

Vojnits Sándor nj 280,

Vojnits Simon 397.

d 601

Volai 601.

Volasich Imre 183.

Völgyi Gusztáv 553.

József 183.

\ ösmarty Mihály 204, 235.

601.

Vucsetíty ülés 554.

Ymskovity család 601.

Vuich család 601.

Vuics Arzén 107, 168.

\ uios Pi i' r 28ft

216.

i 601.

L83.

\ n^ \ i. . család 601.

\ 1 1 j

.

Vuje\ ioh Zakár 261.

Jo 1 5fi i.

\ okacs Lukái 146, l 50

16 i

564

Vukovics Seb 206, 225.

Vukovios Simon 237.

Vuzity család 601.

WaUis Q
\\ a . !i i tfihál; 10.

Weigang János 2, s, 15,

Weindl Mór 22, -117.

Weinhut A. és fiai -1 "> 7

.

Wenkheim Frigyes 399.

Werbczy István 78.

i 116.

\\Y>-. 566, 601.

Wesselényi Fi rencz 114, 1 in.

ez 458.

Windisch-Graetz 21 í, 215.

Winkle fal vén 458.

Winkler Pál 554.

Wolfram Nándor 213.

Wollenhoffer tábornok 207, 208.

Zahoray Kálmán 204.

Zakó család 601.

Zakó István 195,196,197,198,

201, 204, 208. 234. 285.

Zakó Mil.m 275. 2SH. 554.

Zakó Péter 205, 244, 217. 252,

257, 261, 268, 270.

Zakó Sándor 244, 261.

Zamari ' 601

Zambelli Lajos 231.

Zanath; íj d 602.

! ti 554
i

ipii2.

ró 'i 184,

:.\ Karolj 204

Zentai osats l L8, 126, 127. I2s

Z ntai ge daság t is.

lelet 3, 6, 6, 7. 22.

/. irin József 237.

Zichy Ádám L63.

Zichy család 602.

Zichy Ferencz 208, 386.

Zichj l-iv.in 127.

Zichj Nep. János 418.

Zickmund és társa 458.

Zlinszky család 602.

Zomborcsevics Ferencz 215,

241.

Zomborcsevics György 271.

pi iri gazdaság 418.

Zombori lelet 4, 7. 22, 24.

Zombory család G02.

Zorath család 602.

Zsablyai lelet 23.

Zsodényi Aladár 555.

Zsigmond király 42, 64, 65, 66,

67.

Zsivkovics Dömötör 555.

Zsivkovics Theophan öiiii.

Zsoldos Ben 555.

Zsuffa család 602.

Zuanna család 567.
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