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I. 

, 1247. TV. Béla király a csongrádi Mr. várhoz tartozott s Szegeddel 
határos és néptelen Tápé földet, úgyszintén a tatárok által legyilkolt Csupor 
nemzetség birtokát képezte Vártó halastavat, a szegedi polgároknak ado-
mányozza, s Leontin szöreghi apát által birtokba iktatja. 

Bela, dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, 
Gallicie, Lodomerie, Comanieqne rex, universis Christi fidelibus pré-
sentent paginam inspecturis, salutem in domino. Ad universorum tam 
presencium, quam posterorum noticiam harum serie litterarum volunms 
pervenire : quod accedentes ad nostram preseneiam fideles nostri hos-
pites de Zegedino, nobis humiliter supplicarunt, quod quandoquidem 
ipsis specialem gráciám in collacione cuiusdam terre et piscine, sicut 
plenius ex subsequentibus patebit, facere dignaremur. Nos siquidem 
considérantes ipsorum fidelitatem, eorum precibus condescendere volen-
tes, quandam terrain Thapey vocabulo, que ad castrum nostrum 
Chongradiense pertinebat, vácuam et contiguam terre predictorum 
hospitum ; riec non piseinam quam dam", nomine Warthow, que fuerat 
hominum de generacione Clmpur, qui per tartaros fuerant interfecti, 
nostris hospitibus supradietis, cum plenitudine gracie nostre- duximus 
in perpetuum conferendas, introducendo ipsos in corporalem posses-
sionem prefate terre ac piscine, per fidelem nostram Leoncium abba-
tem de Zewrvvg. Ut igitur liec nostra donacio seu collacio' in perpe-
tuum perseveret, nec ullis umquam temporibus per quempiam impos-
terum valent retractari "vei in irritum revocari, présentes eisdem 
concessimus litteras duplicis sigilli nostri munimine. roboratas. Datum 
Anno ab incarnacione domini Millesimo ducentesimo quadragesimo 
septimo. . 

Eredetije Mátyás kir. 1465. évi átiratában, sz. kir. Szeged város titkos levél-
tárában 28. sz. a. 

1* 
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XXIII. 

1359. aug. 3. A csanádi káptalan előtt Ilona asszony, Balak 
Benedek özvegye, Szeged-alsóváros mellett, Balak helységben levő birtokát 
a szeged-alsóvárosi polgároknak 65 forintért örökbe vallja. 

Capitulum ecclesie Chanádiensis memorie commendantes tenore 
presencium significamus quibus expedit universis, quod nobilis doraina 
Elena, relicta Benedicti, filii Andree de Balak, accedens ad nostram 
presenciam, retulit et eonfessa est oraculo vive vocis, quod porcionem 
suam et utilitatem nobilitatis sue, quam pro dothe et rerum parafar-
nalium suarum in dicta possessione Balak vocata, in comitatu Chan-
gradiensi existente, in corametaneitatu civitatis de Zeged inferiori 
adjacentis, sibi de jure pertinentem, ipsis civibus de iam diéta civitate 
inferiori, pro sexaginta quinque florenis vendidisset, dedisset et donasset 
perpetuo et irrevocabiliter possidendam, tenendam pariter et habendam. 
In euius rei memóriám presentes litteras nostras patentes sigilli 
nostri munimine feeimus communiri. Dátum sabbato proximo post 
oetavas festi beati Jacobi apostoli. Anno domini. Mo CCCo L mo nono. 

A hátlapon egykorú följegyzések: 
Balak — Ratione praedy Pallagy cirea Tuv existentis. 
Hártyán, hátlapján a letöredezett viaszpecsét nyomai. Eredetije Szeged v. tit. 

levéltárában 1. sz. a. 

III. 

1389. ápr. 9. Ottevény. Zsigmond király néhai Erzsébet anyakirálynő 
leveléből, meggyőződvén arról, hogy Buda, Félegyháza vagy másfelé a sár-
egyházi úton járó szegedi polgárok kereskedelmi czikkei a régi kiváltságok 
értelmében vámmentesek, azért a szer-i nemeseket inti, hogy a sáregyházi 
úton járó szegedi polgárokat s javaikat ne merjék adóztatni, ellenesetben 
a vámszectést a szegedi királyi vár javára foglalja le. 

Propria commissio domini regis. 
Nos Sigismundus dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie 

etc., ac marchio Brandenburgensis etc. Memorie commendamus: quod 
quia nos ex serie efficatissimarum litterarum olim serenissime prin-
cipisse domine Elizabeth senioris regine Ungarie etc. matris nostre 
carissime felicis reeordaeionis fuimus informati, ut cives nostri Zuge-
dienses cum rebus et universis bonis ipsorum mercimonialibus, aut 
alys quibuscumque versus Budám, Feleghaz, vei aliquas alias partes 
illic tendentes, per viam Saareghaaz vocatam et eciam alias vias ex 
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pristine libertatis eorum prerogativa gracia eis coiicessa, libere et 
pacifice transitus corum fecerint et pronunc facere póssint: ideo vobis 
nobilibus de Zer nostris fidelibus, firrais damas regalibus sub preceptis, 
quatenus ipsos cives nostros de Zuged, per vias ipsorum predictas, 
ab antiquo consuetas, cum eorum mercibus et bonis ac rebus quibuspiam, 
libere et sine omni impedimento gressus ipsorum facere permittere 
debeatis, sine impedimento molestia et contradietione aliquali, nee 
eos ad tributum vestrum in prefata villa Zer nuncupata exigi consuetum 
pretensive competiere sitis ausi modo aliquali, alioquin scituri constanter, 
quod si secus in premissis feceritis, extunc dictum vestrum tributum 
pro nostra maiestati occupari, et ad castrum nostrum Zugediense applicari 
facie mus incunctanter; aliud igitur facere non ausuri in premissis. 
Datum in villa Vtuyn, sabbato proximo, ante dominieam Ramispalmarum. 
Anno domini Mo GCCLXXX mo nono. 

A pecsét papir-felzete alat t : Propria commissio domini regis. 
Kívül egykorú följegyzés: Ut simus liberi super viam Sareghaz. 
Hártyán, papirfölzetos veres viaszpeesétje ép. Eredetije Szeged v. tit. levél-

tárában 2. sz. a. 

IV. 

1405. Zsigmond király 1405. évi első decretuma (deer, minus), mely 
a királyi városok és a polgárok összes jogviszonyait szabályozza. 

Sigisruundus dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame,. Servie, 
Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex, marchio Brandenbur-
gensis, sacri Romani imperii archicamerarius, necnon Bohemie et 
Lucenburgensis heres, universis Christi fidelibus tam presentibus quam 
futuris, presencium noticiam habituris, salutem in omnium salvatore. 
Sceptrigera regalis dignitatis altitudo eo vigil anciori cura, subditorum 
suorum conservacionem ac tranquilitatem exquirit, quo felieitatem 
publicum, in sui augmentum et glóriám, calamitatem vero in sui cernit 
detrimentum et ignominiam redundare. Ñeque enim princeps esse 
potest inglorius, qui de subiectorum pace et securitate semper cogitat, 
ñeque non ignavus, qui futuris malis et periculis non providet, quando 
potest. Hinc est quod convocatis ex omnibus regni nostri comitatibus 
ac districtibus, civitatum, oppidorum et liberarum villarum regio 
iurisdiccioni pertinencium nunciis et legatis auditis et diligenter intel-
lectis eorum et cuiuslibet ipsorum peticionibus, requisicionibus, infor-
macionibus, opinionibus et querelis, de prelatorum, baronum et pociorum 
regni nostri procerum, ipsorum eciam legatorum consilio,. maturaque 
superinde deliberacione prehabita, pro bono et pacifico statu, evidén-
tique utilitate tocius regni, quasdam civitates murorum ambitu cingendas, 
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quasdam liberas villas seu oppida, civitatis lionore sublimandas, quasdam 
consuetudines, que pocius abusiones videbantur, aboleudas, quasdam 
moderandas, quasdam in melius reformandas, quedara eciam de novo 
statuenda decrevimus, sancimus et ordinavimus, prout infra. Ad 
quam rem una potissimum consideracio mentem nostrum induxit, 
quod retroactis temporibus, prout in cronieis" legitur hungarorum, 
hoc regnum nostrum varys sepe affiiccionibus, interdum per Bissenos, 
aliquando per tartaros, nonnunquam per alios paganos, novissime 
per Turcos irrogatis, solummodo ob muratarum civitatum sen aliarum 
municionum careneiam et defectum, cum homines, ubi se et bona 
sua reducere possent, loca forcia non haberent: qnin imo cuneta 
expósita predis hostium in propatulo subiacerent, miserabiles deso-
laciones tristissimas populorum abducciones et generaliter immemora-
bilia, que horror est referre, et, inestimabilia pertulit -detrimenta. Primo 
namque quorumdam subditorum nostrorum precibus inclinati, libertates 
infra declarandas statuimus: Quod in omnibus civitatibus, oppidis, 
castris et villis et generaliter ubicunque intra regni nostri ambitum, 
tarn in nostris, quam aliorum quorumcumque sint, libera, statera, ulna, 
mensura vini, frugum et generaliter onmes res ponderabiles et mensu-
rabiles, ponderentur et mensurentur, secundum mensuram civitatis 
nostre Budensi. Demptis tantummodo mensuris decimarum et moncium 
tributis, vulgo hegwam et in tbeutonico pokreith (sic) vocatarum, ac 
lucris censibus fundis et redditibus presbiterorum et vironun eclesiasti-
eorum, quos in suis statu et justicia quantitate et valore volumus 
permanere. Si quis autem contrarium facere presumpserit, incidet in 
penam amissionis rei ponderate vel mensúrate, perdendo pro parte 
ponderata vel mensurata totam rem ponderandam vel mensurandam. 
Sancimus preterea mercatoribus forensibus in civitatibus quibuslibet 
pannos incidere et ad ulnam vendere, imo nee pauciores sex staminibus 
simul vendere, ullo tempore eciam diebus nundinarum non licere, dummo 
do idem mereatores sex pannos vel plures habere dinoscantur. Si vero 
panciores sex haberent, eosdem Íntegros vendere vel commutare valeant 
atque possint. Quod si secus attentatum fuerit, pridam quelibet stamina 
contra huiusmodi ordinacionem nostrum vendita, alienata vel commutata, 
neenon pecunia si qua sorte soluta fuisset pro eisdem (Ivimaradt: 
auferantur). Decrevimus insuper, quod nullus publicus notarius in 
causis, que inter duos laicos vertuntur, sive coram judice ecclesias-
tico seu seculari procurare debeat, vel ullatenus advocare sed nec e x . . . ; 
testimonium inter cives locum habeat, nec nobiles seu viri ecclesiastici 
inquisiciones possent facere contra eos. Porro omnibus et singulis civibus, 
hospitibus et populis quarumcunque civitatum nostrarum et liberarum 
villarum alicui ex principalioribus civitatibus annexarum, a quacunque 
sentencia per eorum judices et cives lata, ad magistrum thavarnicorum 
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nostrorum vel ad judicium illius civitatis, cuius libertate talis civitas 
vel villa libera fungitur, liceat appellare. Nec ab eorum, ad quos 
appellation fuit, judicatu vel sentencia sit ulterius in aliorum judicum 
contra procedendum, sed ipsa causa debeat coram eisdeni finaliter 
terminari. Ad hec quemadmodum ex antiqua regni nostri consuetudine, 
per divos reges predecessores nostros et nos hactenus observata pala-
tinus, comités parochiales, aliique honorem seu dignitatem baronatus 
tenentes, in congregacionibus ac generalibus judicys, quoslibet fures, 
latrones ac alios malefactores inibi proscriptos et extradatos judicare, 
condempnare, puniré seu proscribere consueverunt. Et insuper veluti 
nobiles, ex speciali gracia regia ipsis concedi consueta, .in eorum 
possessíonibus, eciam malefactores, quos in malefieys et culpis 
deprehenderint condemnare penaliter, ac puniré facultatem liberam 
habuerant. Ita et nos in presenti sanctione . duximus statuendum, 
quod de cetero pro conservanda pace, proque civitatum et villarum 
uberiori tranquilitate pro viarum securitate, pro itinerancium com-
modo et ut malefactoribus delinquendi materia substrahatur, omnes 
et singule civitates ac libere ville, seu judices èt jurati earundem, 
huiusmodi malefactores, qui in eorum tenutis maleficia perpétras-
sent, quemadmodum et nobiles ex gracia et donacion'e regia facere 
possent, condemnandi et debitis puniendi supplicys plenam et liberam 
habeant facultatem ; salvo, si ipsi rei et supplicys cligni, a regia maiestate 
obtinuisset graciam superinde. Sin autem palatinus, comités et aliquin 
honorem baronatus habentes, necnon civitatum rectores, huiusmodi male-
factores extradatos comprehendere et puniré non possent, sed nichilominus 
eos culpabiles judicando prosciberent, eo casu teneantur illi, qui proscrip-
cionem fecerint, tales malefactores proscriptos cunctis judicibus et justi-
ciarys regni nostri et in omnibus civitatibus denunciare et per. eorum literas, 
maleficii eorundem seriem continentes, manifestare. Qui judices et justi-
ciary ac eciam civitatum rectores, postquam huiusmodi litere ad nianus 
eorum pervenerint, ipsos malefactores, si in eorum tenutis et distrietis 
invenerit, possint et valeant, imo teneantur ac debeant arestare, 
captivare, puniré et iuxta ipsorum demerita, dignis affligere supplicys 
et tormentis, salvo semper si a regia maiestate venie graciam impet-
rassent. Quod si quis judicum, iusticiariorum vel rectorum predictorum 
ipsos malefactores, cum in manus ipsorum inciderint, puniré contemp-
serit, sciât se procul dubio indignacionem maiestatis nostre gravissimam 
incursurum et a nostra serenitate iuxta qualitatem excessus exinde 
dependentis irremissibiliter puniendum. Nullus . . . omnino présumât 
eosdem malefactores fovere, protegere vel aliqualiter defensare, sub 
pena superius annota. Sancimus preterea ut a modo autea, cives seu 
hospites aut jobagiones nostri regales, de nostris civitatibus, possessio-
nibus, opidis et liberis villis, castrorumque nostrorum tenutis, ad ecle-



8 

siarum, nobilium et alterius preeminencie hominum jobagiones, in 
prefatas nostras possessiones, castrorumque. nostrorum ten uta et gene-
raliter quemlibet libere condicionis homines, de possessionibus .nobi-
lium in eclesiarum possessiones, et de eclesiarum possessionibus in 
nobilium possessiones, temporibus semper successivis, universis et 
perpetuis, liberam totam et omnimodam manendi causa et se trans-
ferendi liabeant facultatem, harum nostrarum literarum per vigorem. 
Hys moderaminum limitacionibus clare presentibus expressatis, ut 
quicunque et quorumcunque jobagionum dominus, aliqua birsagia sua, 
quibus jobagio suus aliquo tempore fuisset convictus, infra unius 
rnensis spacium non exegisset, sique eundem extunc birsagia talia 
super eundem jobagionem suum dicto mense elapso recipere et 
eundem jobagionem retiñere non valeat sed idem jobagio, quo 
maluerit, modo prehabito indemnis moraturus abscedat. Jobagiones autem 
ultra Drave fluvium residentes, huius libertatis privilegio gaudere 
nolumus, sed pocius in suis antiquis consuetudinibus decrevimus 
permanere. Decrevimus insuper et ordinavimus, quod nullus ex prelatis, 
baronibus, proceribus, nobilibus ac alterius cuiuscunque dignitatis ordinis 
status et condicionis hominibus regnicolis et subditis nostris occasione 
debiti, delicti aut, culpe et maleficy unius persone seu hominis cuius-
cunque status et condicionis existât, audeat . . . présumât civitatem, 
opidum vel villam ubi talis debitor, delinquens culpabilis aut maleficy 
residere consuevit, seu cives, opidanos vel villanos arestare, detinere 
vel modo aliquo impedire. Sed si quis contra talem quinquam accionis 
habet vel habuerit, id in presencia judiéis sui ordinari exequatur, prout 
retroactis temporibus fieri in talibus, secundum regni nostri justiciam 
consuevit, ita quod innoxy pro nocentibus nullo modo aggraveátur. 
Statuimus eciam et ordinavimus, quod quemadmodum antiqua regni 
nostri habet consuetudo, si cuiuscunque in villa vel possessione 
alicuius domini terrestris cuiuscunque status et condicionis, tain ecle-
siasticus quam secularis existât, aliqualis inferretur injuria, dampnum 
passus, primo ad dominum seu judicem illius possessionis accedendo, 
iusticiam postulare teneantur. Et si talis dominus vel judex, sibi ius-
ticiam facere contempserit, ad comitem provincialem valeat appellare. 
Et si comes eciam in reddenda justicia lepidus fuerit, vel remissus ad 
nostrum regiam maiestatem possit eciam appellare. Ita nunc quoque 
volumus, quod si alieui persone regnicole vel extranee in aliqua civi-
tatum, opidorum et villarum liberarum nostrarum per aliquem euiusvis 
status existât et condicionis aliqualis iniuria, offensa, vel dampnum 
fuerit irrogata vel illata, tunc illis lesus, seu dampnum passus primo 
coram judice illius civitatis, suum debeat exerceri justiciam. Et si 
judex et jurati illius civitatis justiciam sibi debitam facere recusaverint 
vel exhibere distulerint, tunc ipse lesus vel dampnum passus ad 
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magistrum thavernicorum nostrorum suam causam attrahere valeat 
atque possit. Deinde si eciam ipse magister thavernicorum nostrorum 
super huiusmodi querela iusticiam ministrare contempserit, tunc liceat 
annotato leso vel dampnum passo ipsius magistri thavernicorum 
judicio demisso, suam causam in nostre maiestatis presenciam attrahere, 
nos itaque quin ex regiminis nostri regalis officio tenemur, unicuique 
ministrabimus iusticie complementum. Quod si quispiam lesus vel 
dampnum passus hoc ordine servato, autlioritate propria se presump-
serit vindicare et sibi satisfaccionem recipere, talis transgressor huius 
nostri decreti, in facto potencie convincatur, cum neminem liceat 
nulla postulata iusticia propria se authoritaté vindicare. Decrevimus 
eciam, quod in quibuscunque causis et processibus, de quibus judices 
causarum quarumcunque nonam et decimam ab ilia parte, que causam 
obtinet, reciperit, consueverit, de cetero non ab ipsa parte, quern 
causam obtinet, sed ab ilia, que in ipsa causa convincetur, recipere 
debeant iudices illius cause et extorquere. Cum non sit equum, ut 
qui iustus est, pro iniustis puniatur et in rebus dampnificetur. Statuimus 
eciam, ut quilibet seu inhabitator quarumlibet civitatum nostrarum a modo 
in antea ad collectas nostras regales et contribuciones pro rata non 
obstantibus quibuscunque libertatibus, ipsis hoctenus datis et imposterum 
per nos et nostros successores dono et credendi quas quoad premissa ipsis 
non volumus ullatenus suffragari, solvere et cum illis nostris civibus contri-
buere teneantur. Si vero nos vel nostros successores aliquos cives 
nostros libertare et exemptos facere contingeret, tunc et eo casu, 110s 
et nostri successores predicti, quidquid ipsi cives libertati ad collectas 
solvere debérent, id de communitatis compoto defalcandi ad nostram 
teneamur et debebimus recipere racionem. Item licet cives nostri 
Budenses inter ceteras eorum libertates tali libertate per nostros pre-
decessors ipsis largita et concessa ac per nos confirmata, freti et usi 
hucusque dinoscuntur, ut puta, que omnes et singuli tam regnicole, 
quam extranei mercatores universas et quaslibet res mercimoniales et 
bona venalia seu commutabilia, tam ascendendo quam descendendo, 
in ipsorum civiuin Budensium medio depoñere et depositas inibi vendere 
et commutare abindeque nullatenus alias abducere, neque deportari 
facere debuissent et fuissent assueti. Tamen quia nunc facta generali 
congregacione quarumlibet civitatum opidorum et liberarum villarum 
nostrarum regalium habito superinde consilio visum et consultum exstitit, 
ut pro ampliori fructuositate et ulteriori statu comodo et communi 
bono regni et regnicolarum ac precipue civium et mercatorum nostrorum, 
ne propter utilitatem et augmentum ünius civitatis . tota regni nostri 
communitas dampnum et inconnnodum suscipiat et nocivuiri recipiat detri-
mentum ; omnes et singuli mercatores nostri videlicet regnicole de regno 
nostro exeuntes et in regno nostro commorantes, universas et quaslibet 
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ipsorum res mercimoniales et bona venalia seu commutabilia, per totum 
nostrum regnum et extra ipsum regnum quocunque, quociuscunque et 
quandocunque voluerint, liberam meram plenam et securam deducendi, 
deferendi, peliendi, reducendi, deponendi, ac deportandi, vendendi, 
commutandi et abinde deferendi et deduci faciendi et cum eisdem 
intra eorum voluntatis libitum disponendi habeant facultatem. Non 
obstantibus quibuscunque libertatibus et privileges dictis civibus 
nostris Budensibus super premissa rerum deposicione, quomodolibet 
datis et concessis, quas et que quoad premissa ex certa nostra 
sciencia revocamus; exceptis extraneis, qui teneantur in premissis 
antiquam consuetudinem observare. Insuper omnes et singuli cives 
civitatum, quas de novo creavimus, quibusque aliarum civitatum consti-
tuimus libertates si de judicata et sentencia judicum et juratorum 
suorum noluerint contentari, ad illam civitatem, cuius libertate fun-
guntur, aut ad magistrum thavarnicorum nostrorum valeant appellare. 
Ita tamen, quod postquam magistrum thavarnicorum elegerint, ad 
judices et juratos redire non valeant, nec e contra ad nullum 
ulterius, nisi si opus fuerit, ad presenciara nostram personalem appel-
lacio possit fieri quovis modo. Sancimus nichilominus statuentes, ut 
cives et hospites nostri quarumlibet civitatum nostrarum regalium intra 
ambitum et climata regni nostri existencium dona seu muñera ipsorum 
in novo quolibet anno pretextu strenarum regie maiestati debita, sic 
et eo modo nostre maiestati dare et solvere,- . quemadmodum noviter 
convenimus cum eisdem, et in quibuslibet civitatum opidorum et .vil-' 
larum nostrarum liberis, literis per nos ipsos concessis, inter alias eorum 
libertates, clare exprimuntur, debebunt et tenebuntur. Preterea magistro 
janitorum nostrorum, tempore in prefixo, non plus, quam sex florenos 
dare*) et cum eisdem nostris muneribus, annis singulis solvere teneantur. 
Dum autem ubi et quando nostram vel reginalem claritatem in aliquam 
civitatem, opidorum et liberarum villarum regni nostri intrare conti-
gerit, extunc cives et hospites loci illius, in quem ingressum fecerimus, 
nostre ac reginali maiestati victualia apportuna ad unum prandium et 
unam cenam, si prandium et cena ibidem habere voluerimus, aut 
prandium vel cenam tantummodo, si nisi semel nos ibidem comes-
cionem habere contigerit, habundanter dare et administrare teneantur. 
Magistro vero Agazonum, civitates per quas nostram seu reginalem 
maiestatem transiré contingent, illius scilicet civitatis artifices' cuius-
libet generis, utputa omnes pellifices unum pellicium, omnes frenatores 
unum frenum et sic de singulis una vice du'ntaxat, quandocunque nos 
inde transiré contingent et non alteri dare et administrare teneantur. 
Demptis tantummodo civitatibus que ad premissa ex antiqua consuetu-

*) Egykorúlag aláhúzott és megjegyzett sor. 
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dine, nullatenus obligantur. Ceteris vero officialibus tarn nostris quam 
reginalibus, videlicet pincernarum et dapiferorum magistris dispensa-
toribus, hostiariis, cocis et aliis quibuscunqne, nihil penitus dare seu 
solvere teneantur. Disposnimus eciam de modo et consuetudine ab 
antiquo solitis observare, quod prelati et quipiam viri ecclesiastici 
causas aliquas inter regnícolas nostros motas, amodoque in antea 
qualitercunque, quociescunque et ubicunque movendas et suscitatas 
utputa judicium seculare concernentes, judicare et definire minime 
valeant, neque possint. Et e converso barones, comités provinciarum 
et aly regni nostri nobiles, civesque et hospités, causas aliquas 
lites seu quesciones forum videlicet ecclesiasticum tangentes, clis-
cutere et judicare non debeant, neque presumant. Et si inter ipsos 
viros ecclesiasticos ab una, parte vero ex altera judiees seculares 
pretaxatos super aliquibus causis in coram presencia vertentibus, circa 
ipsarum causaram judicium, cuius videlicet ipsorum judicio perti-
neant discordia seu disceptacio aliqualis extiteret suborta, extunc 
partes eedem causas seu causam huiusmodi litigiosas in specialem 
nostrum presenciam ubi deo duce protunc fuerimus constituti cum 
prelatis et baronibus nostris dirimandas transmitiere teneantur, ubi 
decernantes sanciemus ad cuius partis judicium seu forum spectare 
debeant et pertinere cause prenótate. Insuper quemadmodum et ab 
antiquo iuxta statuta regni, aurum argentum cuprum et alia metalla de 
regno nostra edueti prohibita existunt. Ita inter alias constituciones civi-
tatibus, opidis et liberis villis ad preseas editas sancimus et statuimus, 
u t inqual ibet civitatum opidorum et liberarían villarum duo jurati cives 
ad -id idonei, per judicem et cives eligantur, qui quilibet ligacionibus 
et obstriccionibus balarum, vasorum et aliorum ponderara ligandorum 
interesse et eosdem conspicere debeant, sine quibus civibus ad id 
deputatis, nulli mercatores, institores ac aly quicunque commutatores 
ipsorum balas et alia pondera ligare aut concludere presumant. Quas-
quidem balas et pondera idem duo cives eorum sigilloruin apposicione 
consignare debeant et munimine. Et si contra factum fuerit extunc 
ipse bale vel mercimonia non inspecte nec sigillata, ut premittitur, 
totaliter amittantur et fisco nostra regali penitus aplicentur. Quibus-
quidem balis aut alys quibusvis ponderibus sic ligatis et consignatis, 
ad locaque tricesimarum nostrarum deductis et portatis, si eo in casu 
nostri tricesimatores aut eorundem officiales, talibus sigillacionibus 
fidein nolent adhibere, sed huiusmodi balas prestenderent disli-
gare, extunc si currus in quibus bale et pondera deferuntur, magni 
onerati in vulgo masa dicti extiterint, unam marcam auri, vel sexa-
ginta quatuor florenos, aut monetam eiusdem valoris; si vero curras 
medius seu parvus foret, tunc mediam marcam aut florenuin seu 
monetam eque valentes, ad tenorem ipsius currus appendeiido, easdem 
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balas et pondera disligare et conspicere valeant, atque possint. Et 
si huiusmodi balis séu ponderibus aurum, argéntum vel alie res 
prohibite non reperientur, extunc trieesimator amittat marcam, seu 
pecuniatn appositam, que domino earundem rerum, seu mercatori 
debeat remanere. Si vero aurum, argéntum vel alique res prohibite 
reperte fuerint in ipso curru et invente, tunc non solum eedem res 
prohibite, sed eciam alie universe ac bona quevis in ipso curru et bala 
existentes et habita, simul cum marca seu pecunnys huiusmodi, per ipsos 
tricesimatores. aut eorum officiales auferant et recipiantur. Statuimus 
eciam et deliberacione decrevimus, quod nullus omnino mercatorum 
alterius eciam euiusvis regni nostri status condicionis et preemi-
nencie hominum res mercimoniales ac bona quevis venalia et commu-
tabilia forensium ac extraneorum sub nomine rerum et mercanciarum 
propriorum prout in talibus astucia aliquorum hactenus facere consuevit, 
acceptare, recipere, teuere, conservare, vendere, commutare, seu eciam 
modo quovis expedire, societatesque cum ipsis forensibus contrahere, 
facere, stabilire, ordinäre et firmare, racione atque causa, ut sub colore 
huiusmodi societatis premissa libere exerceat dictoque nostro decreto 
contra facere ullatenus audeat atque possit. Contrarium vero facientes, 
rerum omnium et bonorum sub huiusmodi conclusa collisione, in 
nostri presentís edicti contemptum in régnum nostrum apportatorum, 
venditorum, vendendarum, commutatorum et commutandarum irremis-
sibilem perdicionem et fisco nostro regio applicacionem, personasque 
ipsis penam arbitrariam nostre maiestatis incurrere volumus eo facto, 
tocies quocies in contrarium premissorum per quempiam contra factum 
fuerit seu eciam acceptatum. Preterea quia noviter certis iustis- et 
racioualibus causis moti pro reipublice utilitate tociusque conservacione 
pro qua eciam retroactis temporibus predecessores nostri Hungarie 
reges multa statuta, multasque consuetudines inducere curaverunt, 
unaeum predictis prelatis, baronibus et regni nostri proceribus decre-
vimus, ut universi mercatores, negociatores et alii cuiuscunque status 
et condicionis homines, extra regni nostri limites mercimonia seu res 
mercimoniales ac venales deferentes et exportantes, tricesimam partem 
quemadmodum de illis, que introducuntur ad regnum, solvere et admi-
nistrare teneantur. Idcirco in premissi decreti nostri noviter instituti 
aliqualem allevacionem et eciam recompensam sanximus et ex liberali-
tate regia concessimus, quod huiusmodi mercatores et negociatores 
ac aly prenominati, per quecunque loca tributorum seu teloniorum 
nostrorum regalium, cum personis, equis, curribus ac quibusvis eorum 
mercimonys ac rebus et bonis universis, hbere et expedite sine aliqua 
solucione tributaria transiré valeant, tocies quocies magis fuerit oppor-
tunum. Mandantes tributariis nostris quibuslibet tarn presentibus quam 
futuris, quatenus huiusmodi personas sub pena indignacionis nostre 
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gravissime contra formam premisse libertatis, nullatenus impedire, 
ñeque ab eis tributum aliquod petere et exigere audeat. Ceterum 
cum in ómnibus regnis, reges quadam prerogativa precipua monetam 
tam auream quam argenteam cudi facere iiberam habeant facul-
tatem, inhonestum et detestabile videretur, quod pecunia cusa per 
eandem dicionem cursum et exposicionem debitam ' non haberet, 
sed multo detestabilius, si circumeideretur vel alleviaretur, aut modo 
aliquali viciaretur. Cupientes igitur his enormis casibus salubribus 
remedys obviare, requisito super eo prelatorum, baronum, procerumque 
nostrorum, necnon universorum civium civitatum regalium presen-
cialiter constitutorum consilio, pro utilitate tocius regni et augmento, 
proque justicie splendore conservando ordinamus et statuimus: út 
nullus omnino hominum cuiuscunque status et condicionis existat, 
audeat vel presumat pecuniam nostram regalem sive aureám, sive 
argenteam, dummodo iusta et recta sit, reicere vel aliquatenus refu-
tare. Item is circumcidere, graves a levibus secernere vel aliquo artificio 
seu ingenio viciare. Contrarium quidem attentare presumentes hoc 
modo debeant puniri, videlicet ille vel illi, qui pecuniam easdem reci-
pere recusaverint cadant, in penam amissionis pecunie, que sibi debetur 
vel rei pro qua pecuniam solvere tenentur; ita, quod judex et jurati 
illius loci pecuniam vel rem habeant, et debitor a creditore suo, ac 
emptor a venditore perinde liber et absolutus sit, si eidem dictam 
pecuniam persolvisset. lili vero, qui regiam pecuniam circumcidere et 
minuere, seligere vel viciare presumpserint, ut prefertur, tanquam falsary 
et malefactores, non tantúm in rebus, sed eciam in personis juxta 
regni nostri consuetudinem antiquani puniantur. Quod si facere ipsi judices 
et jurati, in quorum manus tales transgressores inciderint, revenerint 
et eos impune abire permiserint, pro pecunia vel re relaxata, in tanta 
quantitate pecunie vel valore ipsius rei, fisco regio subiaceant condem-
nati, pro falsariis vero demissis illam penam incidant sive pecuniariam, 
sive personalem, quam nostra maiestas duxerit imponendam et eciam 
infligendam. Verum ut ipsa pecunia nostra in sua ratitudine conser-
vetur, nullusque presumat ipsam incidere vel viciare, sanximus eciam: 
quod in qualibet civitate sit cambsor regius, qui solus cambiendi 
et commutandi pecuniam, videlicet pro florenis aureis monetam, 
et pro moneta florenos áureos, habeat facultatem. Interdicentes universis 
et singulis regnicolis nostris et eciam extraneis cuiuscunque status et 
condicionis ut de cetero cambire, seu connnutacionem aliqua de pecunia 
et florenis aureis pro pecunia facere non valeant, ñeque possint, sub 
pena amissionis pecunie carnbse vel cambiende, que eidem cambsori 
regio, nomine fisci nostri debeat apportari. Demum cum predecessores 
nostri Hungarie reges probabili sanccione statuerint, ut intra limites 
regni nostri Hungarie nulli sales expedicionem, seu cursum habere 
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deberent, sed tantummodo sales, qui in ipso regno nostro effodiuntur, 
nostra quoque maiestas, consideraris bane sancionem fore justissimam 
et honestam, cum quodammodo pars sit magne- demencie, id, quod 
de suo quisque habere potest ab alys mutuare. Similiter statuimus 
sanciendo, habito tamen prius superinde nostrorum prelatorum, baronum 
ac procerum consilio ac deliberacione prematura, quatemis de cetero 
nullus omuino hominum cuiuscunque status dignitatis et condicionis 
existât, sive regnicola, sive advena audent vel présumant sales alicuius-
modi, preterquam solummodo. sales nostros regales in regno nostro 
effosos intra regnum nostrum inducere, deferre, vendere, emere, distra-
here, consunnnere velaliquali ter habere,, sub pena inferius annotata. 
Videlicet quod si apud quospiam cuiusvis status et condicionis 
existant reperti fuerint, huiusmodi sales in regno nostro non effosi, 
ille vel illi, apud quos reperti fuerint, primo perdant et annnittant, 
ipso ' facto protinus ipsos sales. Si vèro quospiam venundaverit, 
antequam apud cum reperiantur, tuuc ad restitucionem pecunie 
irremissibiliter teneatur; quos sales vel quam pecuniam camerarius 
regius, nomine fisei regalis indilate inferit et exigat ab eisdem. 
Denique pro communi bono et tocius utilitate regni providere volentes, 
ne aurum aut argentum, quod in ipso regno effoditur, extra regnum 
per quempiam deferatur, nisi prius conversum fuerit in monetam, hoc 
eciam salubri remedio duximus statuendum, videlicet ut nemo montanus 
cuiquam homini cuiusvis status et condicionis existât, aurum vel 
argentum publice vel secrete vendere, nemoque omnino montanus 
cuiusvis eciam status et condicionis existât a montano seu laboratore 
emere audeat vel présumât. Sed omne et totum aurum, quod et 
quantum ubique per regni nostri climata effoditur et eciam invenitur, 
debeat sine aliquali diminucione camere regalis monete, tarn auree 
quani argentee presentari, videlicet camerario regio pro precio et 
precys hactenus limitatis. Item nee ab alia aliqua persona,- causa 
mercacionis seu vendicionis publice vel secrete emi, aut vendi liceat 
aurum vel argentum, eciam si de alienis partibus ipsum aurum vel 
argentum ad hoc regnum porteratur, sed semper quandocunque venditur, 
ille debeat camerario regio monete presidenti vendere et nulli alteri; 
ipseque camerarius dare sibi precium non secundum estimacione monta-
norum, sed prout in loco ubi tunc fiet vendicio, teneatur. Pro usu vero 
proprio vel pro vasis aureis et aigenteis balteis et alys ad cultum vel 
ornamenti spectantibus laborandis, unusquisque vendendi et emendi 
liberam habeat facultatem. Si quis autem forte contrariuin facere pre-
sumpserit et venditor auri vel argenti et eciani pecuniam amitat' protinus 
ipso facto, quod aurum vel argentum queve pecunia fisco nostro regio. 
pro medietate et pro reliqua meditate aecusanti, si quis accusator 
extiterit, aplicetur, Ob hoc etenim volumus, quod quisquam audeat 
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vei présumât aurum seu lapidem illum, in quo auri vei argenti qualitas 
dinoscitur habere, item ñeque testam seu intimam pro argenti effusione 
et financia tenere, exceptis duntaxat aurifdbris ; insuper nec sepa-
randi cum aqua aurum ab argento arte exercere, nisi ille vei illi, 
quibus huiusmodi officia duximus specialiter committenda. In quorum 
omnium et singulorum testimonium firmitatemque perpetuara, presentes 
literas postras privilegíales, pendentis et autentici novi sigilli nostri 
dupplicis munimine iussiinus roborari. Datum per manus reverendi 
in Christo patris et domini Eberhardi ecclesie dei et apostolice sedis 
gracia episcopi Zagrabiensi, aule nostre regie summi cancellary, fidelis 
nostri dilecti, anno. domini millesimo quadringentesimo quinto, décimo 
séptimo kalendas may, regni autem nostri anno décimo séptimo ; 
venerabilibus in. Christo patribus et dominis : Valentino tituli sánete 
Sabe sacrosancte Romani ecclesie presbítero cardinale et ecclesie 
Q.uinqueecclesiensis gubernatore, Johanne Strigoniense, Colocense sede 
vacante, Andrea Spalatense, Jadrense. sede vacante, altera Andrea 
Ragusiense archiepiscopis, Luca Waradiense, Stephano Transsilva-
niense, eodem domino Eberhardo Zagrabiense, Agríense sede vacante, 
Johanne Boznense, Wesprimiense sede vacante, Johanne Jauriense, 
Nicolao Waciense, Petro Nitriense, Fratre Dousa electo Chanadifense 
ecclesiarum episcópis, ecclesias dei feliciter gubernantibus, Syrmiense, 
Traguriense, Scardonense, Tininiense, Nonense, Sibinicense, Mikariense, 
Pharense, Corbaviense et Seuniense sedibus vacantibus ; necnon magni-
ficis viris Nicolao de Gara, regni nostri Hungarie predicti palatino.; 
Joanne et Jacobo, Waywodis nostris Transsilvaniensibus ; comité Frank, 
filio quondam Konye bani, judice curie nostre ; Paulo Bysseno et 
altero Paulo de Peth, Dalmacie, Croacie predictorum ac tocius Scla-
vonie ; Joanne de Maroth, Machoviense banis ; honore bajiatus Zevre-
niense vacante ; Nicolao Treutel de Nefina thavernicorum et comité 
de Posega; Simone filio dicti condam Konye bani, janitorum; Martino 
Deis, dapiferorum ; Laurencio de Thary, pincernarum ; Petro Cheh, 
agazonum nostrorum magistris ; Sinisloue de Wethau, comité Posoni-
ensi, aliisque quampluribus regni nostri comitatus tenentibus et 
honores. 

Eredetije hártyán, Mátyás király 1464. évi április 3-án kelt átiratában, Szeged 
v. tit. levéltárában 26. sz. a. A kettős pecséttel ellátott 1405. évi eredeti kiadvány, 
mely az átírás alkalmával még a város birtokában .volt, fenn nem maradt. 
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XXIII. 

1408. jan. 9. Buda. Zsigmond király Temesvárott Oeges György 
szegedi bíró által, Maróthi János macsói bán vámosai és adószedői ellen, 
a szegedieknek szerémi, nevezetesen Kamancz és Péterváradon termelt 
boraik után szedett soknemű vámok, adók, fokvámok és üres kocsik meg-
vámolása ügyében tett panaszára,. a megejtett vizsgálat alapiján a szegedi 
polgárok kamanczi és péterváradi borai után fizetendő vámok mennyiségét 
megállapítja s azoknak Szentmártonba való szabad szállítását engedélyezi. 

Reláció Piponis de Ozora, Comitis Themessyensis. 
Nos Sigismundus dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie, etc. 

Marchioque Brandemburgensis, etc. sacri Romani impery vicarius 
generális et regni Bohemie gubernátor. Memorie commendamus per 
praesentes : quod nobis pridem in Themeswar constitutis fideles nostri 
providi viri Georgius dictus Geges iudex civitatis nostre Zegediensis, 
in sua et universorum civium eiusdem nostre civitatis personis, adversus 
magnificum virum Johannem de Maroth, banum nostrum Machoviensem, 
suosque tributarios et officiales lamentabili cum querela detexerant 
eo modo: quod videlicet idem Johannes banus et sui tributarii, 
quibusdam abusivis novitatibus et frivolis cautelis adinventis, in civita-
tibus seu opidis Kamanz et Petherwaradya vocatis ac earundem 
pertinencys, de singulis tunellis villi ipsorum singulos centum, de 
singulis autem opposicionibus sigillaribus, singulos decern, item quod 
in dicta Petherwaradya de dictis vinis eorum medium navigium vulgo 
felrewkelesek1) nuncupatum, videlicet de singulis vinis similiter singulos 
decern, et quod pro quolibet signeto circulari, ad dictas tunellas vini, per 
eos consignando, singulos decern denarius novos et eciam quod in tenutis 
dicte Petherwaradya ab eisdem vinis tributum inconsuetum, in vulgari 
fokwam voeatum, item quod de curribus eorum vacuis ad eandem 
Petherwaradymm intrantibus, modo simili tributum insolitum incessanter 
exegissent et facerent extorqueri, preterea quod dicta vina ipsorum 
de predicta Kamanz ad Zenthmarthon deferri et apportari non permit-
terent. Cum tamen ipsi ad nullam aliam premissorum preterquam de 
singulis apposicionibus sigillaribus singulorum duorum et nichilominus 
de quolibet signeto circulari singulorum duntaxat duorum denariorum 
novorum solucionem et assignacionem per prelibatos Johannem banum 
et suos compelli deberent et astringi, et quod ipsi quelibet vina eorum 
de dicta Kamanz ad prenarratam Zenthmarton liberam deferendi et 
deducendi habuissent facultatem, solucione tributaria sine omni; suppli-
cantes nostro culmini prece humili et subjectiva, ut ipsis de premissis 

') Felrőkölésök. 
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regale remedium adhibere dignaremur opportunum. Cumque nos de 
preraissis veritatem eerciorem experiri volentes, fidelem hominem 
nostrum jdoneum ad id de curia nostra specialiter deputantes, ad 
premissorum jnquisicionem transmissemus, qui tandem ad nos reversus, 
nobis retulit et significavit: quod ipse in partibus Syrmiensibus palam 
et occulte procedendo, a nobilibus, possessionatis hominibus, civitatibus 
et liberis villis, signanter autem conprovincialibus et commetaneis 
prescriptarum civitatum Kamanz et Petherwardya et alys, quibus licuisset 
et decuisset, talem de premissis scivisset veritatem: Quod prefati 
nostri cives et hospites de Zegedino ad nullam penitus premissorum, 
preterquam de singulis apposicionibus sigillaribus singulorum duorum, 
de singulis quoque signetis circularibus similiter singulorum duorum 
denariorum novorum solucionem et amministracionem per pretitulatos 
Johannem banum et suos tributarios compelli tenerentur; et quod 
ydem nostri cives iam dicta eorum vina quelibet de dicta Kamanz ad 
prenotatam Zenthmai'tlion absque solucione tributaria liberara apportandi 
liabuissent et habere debeant facultatem; ad alias vero soluciones 
premissas per eosdem Johannem banum et suos, novitatibus adinventis, 
contra libertatem ip'sorum absque lege astringentur et coartarentur. 
Quibus auditis et relatibus ipsius nostri fidelis ad id deputati per 
omnia fidem adhibentes, nos huiusraodi abusivas novitates, perquas 
nostri subditi non modicum agravantur, admitiere nolentes, unacuiu 
prelatis, baronibus nostris proceribus sanxiinus publice et presentibus 
decernimus, ut a modo in antea "sepefati nostri cives et hospites ad 
nullam huiusmodi adinventam et inconsuetam, preterquam de singulis 
apposicionibus sigillaribus singulorum duorum denariorum, de . qui-
busvis eciam signetis circularibus, similiter singulorum duorum dena-
riorum novorum solucione teneantur. Ipsas soluciones et pactaciones 
quaslibet alias illegitimas penitus -revocando et quod antelati nostri 
cives et hospites, universa vina ipsorum de antefata Kamanz ad 
dictara Zenthmarthon liberara et pacificara deferendi habeant facul-
tatem. Quocirca vobis prefatis nostris fidelibus Johanni baño, vestrisque 
tributaras officialibus et familiaribus ac cunetis futuris banis et eorum 
subditis in dictis partibus nostris Syrmiensibus ubique constitutis et 
constituendis, presentes visuris firmissime precipimus et omnino 
volentes mandamus, quatenus habitis presentibus et temporibus perpetúe 
affuturis prefatos nostros cives et hospites Zegedienses, in eorum rebus 
et personis, contra formara presentís nostri decreti et mandati novita-
tibus quibuslibet adinventis, seu adinveniendis prorsus eassatis, nulla-
tenus impedire seu perturbare presumatis, nec sitis ausi modo aliquali, 
presentes quoque post earum lecturam, reddi jubemus. presentanti. 
Datum Bude, feria secunda próxima post festum epiphaniarum domini, 
anno eiusdem Mmo quadringentesimo octavo. 

Szeged v. tort. IV. 2 
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Kívül közel egykorú följegyzés: Priv. Sigismundi regis ut in 
Kamanz et Peterwardia de uno vino duarum sigil et non plures, nisi 
duos solvere debeamus et quelibet vina nostra de Kamanz predicta 
ad Zenthmarton libere portare valeamus. Anno .1408. 

Hártyán, veres viaszpecsótje lehullott. Eredetije Szeged v. tit. levéltá-
rában 3. sz. a. 

Ez oklevélre hivatkozik Mátyás kir. 1471. évi kiadványában s guthi Ország 
Mihály nádor 1481. é. Ítéletében. 

VI. 

1409. ápr. 14. Buda. Zsigmond király a. szegediek panaszára elren-
deli, hogy a midőn a város polgárai s lakosai kereskedésben utaznak, sem 
ők, sem jószágaik más hatóságok által Ítélet alá nem vonhatók s le nem 
tartóztathatok, hanem az ellenük fennforgó követelések és perek a szegedi 
bíró s a kir. tárnok előtt indítandók. 

Propria commissio domini regis.' 
Sigismundus dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. 

marchioque Brandenburgieus etc. sacri Romani imperii vicarius generális 
et regni Bohemie gubernátor, fidelibus suis universis et singulis prelatis, 
baronibus, comitibus, eastellanis, nobilibus officialibusque eorumdem ac 
tributary's et vicetributarys, item civi'tatibus et liberis villis, ipsorumque 
rectoribus, judicibus et villicis, presentes visuris, salutem et gráciám. 
In personis fidelium nostrorum universorum civium, hospitum, popu-
lorum et incolarum civitatis nostre Zegediensis, nostre querulose datur 
intelligi maiestati, quod dum ipsi, ant aliqui ex ipsis pro acquirendis 
victuum suorum necessitatibus, simúlcum rebus et bonis ipsorum 
quibuscunque per climata regni nostri proficiscerentur in vestris tenutis, 
possessionibus, officiolatibus, honoribns, tributis ac vestri in medio in 
personis sepius judicarentur, ac rebus et bonis ipsorum arestarentur 
et prohiberentur, signanter pro debitis et excessibus aliorum. Unde 
cum justi pro jniustis et jnnoeentes pro reorum excessibus puniri 
non debeant, nec agravar i : igitur fidelitati vestre et cuiuslibet vestro 
firmissimo nostro regio sub edicto seriose precipimus et mandamus, 
quatenus dum quando et quociescunque prefat i nostri cives, populi et 
hospites aut aliqui ex ipsis simulcum rebus et bonis suis pro aquirendis 
victuum suorum necessitatibus ad vestras tenutas, honores, districtus 
officiolatus, tributa, aut vestri in medium pervenerint, eosdem in 
personis judicare, aut vestro ad adstandum judicatui compellere, seu 
res et bona ipsorum arestare vei prohiberi facere nullatenus presum-
matis, nec sitis ausi modo aliquali, signanter autem pro debitis et 
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excessibus aliorum.. Ceterum ut deinceps presentes nostre litere in 
earum vigoribus perpetue observentur et ipsius inclebite contrariantes 
de ipsorum inobediencia meritum capiant talionis, statuimus una cum 
prelatis et baronibus regni nostri et deerevimus perpetue observandnm: 
quod comes vei vicecomes comitatus illius, in quo tales reperientur 
tributarii, vei alterius cuiuscunque status et condicionis homines, qui 
ipsos cives nostros vei eorura alterum pro debitis, ut premisimus et 
excessibus aliorum impedirent, mox personaliter accedat vei suum 
hominem mittat, qui hos, qui prefatos nostros cives, aut eorum alterum 
contra premissa nostra edicta in personis judicare aut rebus et bonis 
ipsorum arestare niterentur, ab huiusmodi judicata per oportuna 
gravamina et consueta prohibeat et conpescat, bonaque et res arestatas 
eisdem remitti et sine dampna restitui faciat, dicatque eisdem verbo 
nostro, ut si ipsi aut aly quidquam accionis vel quescionis contra 
eosdem nostros cives seu alterum ipsorum habent vel habuerint jd in 
ipsorum medio, in presencia judicis seu juratorum civium, aut alterius 
ordinary', utputa thavarnicorum nostrorum regalium magistri legitime 
prosequantur, ex parte quorum ydem judex et jurati cives, aut alter 
Ordinarius omnis juris et justicie ac satisfaccionis complementum exhi-
bere tenebantur omni querulanti, prout dictaverit ordo juris, aliudque 
in premissis facere non ausuri, presentes eciam post lecturam reddi 
jubemus presentanti. Datum Bude, octavo die festi resurreccionis 
domini, anno eiusdem millesimo. CCCCmo nono. 

Hártyán, veres viaszpecsétje lehullott. Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 
4. sz. a. 

VII. 

1411. jún. 29. Buda. Zsigmond király Szeged város és a szőreghi 
Chybak nemesek közt a szegedi és szőreghi határok, rétek, vízállások,. 
halastavak és tiszai haszonvételek iránt régebb idő óta folyó pert a főurak 
és zászlósok, jelenlétében Szegeden megvizsgálván, határjárást rendel, és 
János mester alkancellár, Laczk Dávid és Dávid zólyomi comes, úgy 
Fábián mester kancelláriai jegyző által végbevitt határigazítást jóváhagyja 
s megerősíti. 

Nos Sigismundus dei gracia Romanorum rex semper augustus 
ac Hungarie etc. rex. Memorie commendantes tenore presencium 
significamus quibus incumbit universis : Quod cum inter fideles nostros 
Emericum videlicet filium Benedicti, Valentinum, filium Johannis, 
Michaelem et Johannem, filios Ladislai, fily Michaelis, fily Chybak 
nobiles de Zewregh ab una, . item judicem ac cives et hospites 

9* 
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civitatis no st re Zegedyénsis parte ab altera, pretextu terrarum, pra-
torum, arundinetorum, stagnorum, piscinarumque, nec non fluvy Ticie 
aliarum eciam utilitatum inter prefatas civitatem nostram Zeged 
et possessionem Zewregh vocatas nobilium predictorum habiturum' 
et existencium, litis et quescionis contencionisque materia suborta, 
et per aliqua retrolapsa temporum spacia ventilata, novissime autem 
in nostre majestatis nonnullorumque prelatorum et baronum nost-
roriim presenciam nobis unacuni eisdem pro quibusdam nostris et 
regni nostri arduis agendis et negociis expediendis in predicta civitate 
nostra Zeged vocata existentibus deducta fuisset. Nos vero uti nostri 
regimini interest, officio, fatigys, laboribus et expensis, ipsarum pareium 
predictarum in prosecucionibus huiusmodi licium fiendis, ut ipsi 
et eorum successiva posteritas ab ipsarum licium vexacionibus sublevati, 
pulcra lege pacis congratulari, nobis et sacro regio diademati corarao-
dosius queant famulari, parcere cupientes ad revisionem huiusmodi 
terrarum pratorum et ceterarum utilitatum predictaruni, partes inter 
predictas contenciose habitarum, reambulacionemque et rectificacionem 
metarum necnon limitacionem ac distinccionem et separaeionem 
. . . . jurium ipsarum pareium eisdem partibus a nostro instanter postu-
lantibus culmine, fideles nostros honorabiiem virum magistrum Johannem, 
mai oris cancellarie nostre yicecancellarium, necnon magistros David, 
filium Lachk, aule nostre militem, et alteram David, filium Martini 
de Albeus, alias comitem nostrum Zolyensem, ae magistrum Fabianum, 
ipsius maioris nostre cancellarie notarium, specialem de prefata aula 
nostra regia, tamquam homines nostros regios speciales destinassemus ; 
demum ydem exinde ad nos reversi, nobis uniformiter retulerunt : 
quod ipsi in vigilia festi nativitatis beati Johannis Baptiste nunc 
pretacti ad facies terrarum pratorum et ceterarum utilitatum inter 
partes prenotatas contenciose habitarum, presentibus vieillis et comme-
taneis civitatis Zeged et possessionis Zevreg predictarum item nobi-
libus de ipsa Zevreg antefatis, necnon antedicto judice, juratisque 
et nonnullis alys' civibus et incolis dicte civitatis nostre Zegedyensis 
aecedendo, ipsasque primitus secundum demoiistracionem ipsarum 
ambarum pareium undique reanibulando, et tandem ipsi? partibus in 
huiusmodi earum reambulaeionibus et metarum ostensionibus ubilibet 
discoi'dantibus, nullaque literaria instrumenta metalia se facto in 
huiusmodi habere allegantibus talem limitacionem et sequestracionem 
terrarum et aliarum utilitatum inter ipsarum pareium demonstraciones 
litigiöse remaneheium, ipsis utrisque partibus consencientibus et benevole 
aeeeptantibus, duxissent faciendam et jura ipsarum pareium a se se 
invicem hoc ordine metaliter séparassent: Quod primo secus Ticyam 
a plaga septemtrionali ineipiendo, duas metas terreas capitales, unam 
ab orientali prefate possessioni Zewregh, dictorum nobilium et aliam 
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ab occidentali partibus, memórate civitati nostre Zegedyensi distin-
gentes, a quibus versus meridiem procedendo et quamdam magnam 
seu publieam stratain a parte prefate possessionis Zewregh versus iam 
dictam civitatem nostram Zegedyensem tendentem saliendo, in quodam 
piano unam metam cursualem, abinde plagam meridionalem ad eandem, 
ad quoddam arundinetum et pertranseundo ipsum arundinetum venissent 
ad quoddam stagnum seu piscinam Nageer dictam, ubi propter idem 
staguum similiter in plano modo s.imili duas metas, abhinc plagam ad 
predictam ipsum stagnum pertranseundo, secus idem consimiliter duas 
metas, deinde autem per bonum spacium eundo unam metam et ab 
eadem ulterius pergendo aliam metam, et deinde similiter in bono 
spacio progrediendo unam metam, dehinc autem tendendo semper 
plagam meridionalem ad prefatam et ubique paululum, quasi versus 
occidentalem partem declinando applicuisset, ad quemdam alveum 
Syllouzywreveer1) per partes communiter appellatum, et ibi terre prefa-
tarum civitatis Zeged et possessionis Zewregh vocatarum commetane-
arum terris possessionum Zenthyvan et Gyalow vocatarum, ubi non 
1 oiige ab ipso alveo in loco pratoso duas metas terreas, unam videlicet 
ab oriente preattacte possessionis Zewregh, et aliam ab occidente 
vel quasi modicum ad aquilonalem partem respicientem jam fate 
civitatis nostre Zegedyensis separantes erexissent, seu erigi et 
accumulari fecissent, et sic c.ursus ipsarum metarum jura prefa-
tarum parcium a sese modo premisso distingencium terminaretur. 
Quibus habitis cuilibet parti, siium jus modo prenotato metaliter 
ab invicem distinetum statuissent, reliquissentque et omisissent, jure 
perpetuo et irrevocabiliter possidendum, tenendum, pariter et habendum, 
nemine contradicente inibi apparente. Quandoquidem nostrorum hominum 
premissa relacione facta pereepta, quia ydem ad facies predic-
tarum terrarum et aliorum jurium parcium predictarum inter easdem 
litigiöse, ut praemissurn est, existencium, termino in predicto acces-
sisse, et ipsas ac eadem secundum situm supradictarum metarum, 
ipsis partibus consencientibus et benevole annuentibus, modo, quo 
supra, distinxisse, et cuilibet earumdem suum jus metis premissis 
ab invicem distinetum nemine contradicente, in perpetuum statuisse, 
reliquisseque et consensisse dinoscuntur. Ideo et nos huiusmodi metarum 
erectioni et juris parcium sequestracioni et statucioni pro 
partibus prenotatis modo, quo supra facte de uberiore dono nostre 
gracie, nostrum regium consensum prebentes, pariter et assensum, ipsa 
jura parcium jam factarum, ipsis modo prenotatis sub distinccionibus 
prescriptarum metarum debita et statuta relinquimus, et committimus 
eisdem partibus, et earum heredibus et posteritatibus universis eo jure, 

') Süllő szűrő ér. 
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quo eis dinoscuntur proinde in sempiternum possidere, tenere, pariter 
et habere, harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante, 
salvis juribus.aliorum. In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam, 
presentes concessimus literas nostras privilegiales, pendentis autentici 
sigilli nostri novi duplicis, quo ut rex Hungarie utimur, munimine robo-
ratas. Dátum Bude, sexto die metarum ereccionis et statucionis pre-
dietarum. Anno Domini Millesimo quadringentesimo undecimo. 

Hártyán, veres és zöld selyem zsinórjáról a fiiggö pecsét hiányzik. Eredetije 
Szeged v.- t-it. levéltárában 5. sz. a. 
• ' - Jegyzet : A határjárás napjául említett „vigília festi nativitatis heati Johannis 
Baptiste" június 23-ára esik, s ettől 6 napot számítva, az oklevél kelte június 
29-ére teendő. 

VIII. 

1411. jiíl. 26. Visegrád. Zsigmond király Szeged város és Gyálai Mihály 
között, a szegcdi és gyála-szent-iványi határok, úgy a tiszai haszonvételek 
iránt régebben folyó pert, Szegeden a főurak és zászlósok jelenlétében meg-
vizsgálván, határjárást rendelt s Gyálai Mihály, úgy András szegedi bíró, 
Delchogh Gergely és Máté diák esküdtek s több gazda közbenjöttével, Fábián 
mester pécsi, úgyszintén pozsonyi kanonok és kancelláriai jegyző által meg-
tartott határjárást s az aj határok felállítását jóváhagyja s megerősíti. 

Nos Sigismundus dei gracia Romanorum rex semper augustus 
ae Hungarie etc. rex, memorie commendamus tenore presencium 
significantes, quibus expedit uiiiversis: quod eum inter fideles nostros 
judicem ac cives et hospites civitatis nostre Zegedyensis ab una, 
item inter Michaelem, filium Stephani de Gyala, parte ab alia, occasione 
et pretextu terrarum, pratorum, arundinetorum, stagnorum piscina-
rumque, necnon fluvy Ticie aliarum eciam utilitatum, inter prefatam 
eivitatem nostram Zegediensem, ac possessionis Gyala predictam et 
Zenth Iwan vocatas, ipsius Mychaelis -habitarum et existencium, litis 
et quescionis contencionisque matéria suborta et per aliqua jam retro-
lapsa temporum curricűla ventillata, novissime autem iir nostre maies-
tatis nonnullorumque prelatorum et baronum nostrorum presenciam, 
nobis unacum eisdem pro nostris et regni nostri arduis agendis, et negocys 
expediendis, in predicta civitate nostra Zegedyensi existentibus deducta 
fuisset. Nos vero uti nostri regiminis interest officio, fatigys, laboribus et 
expensis ambarum parcium predictarum, in prosecutionibus huiusmodi 
licium fiendis, ut ipsi et eorum successiva posteritas, cessatis eorum litibus 
pacis pulcritudine congratulantes, nobis et sacro regio diademati comodo-
sius quirent gratulanter famulari parcere cupientes, ad revidendas et ream-
bulandas huiusmodi terras, pratas et ceteras utilitates, partes inter 
predictas contenciose habitus et existencia necnon rectificanda, refor-
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manda, disponenda limitandaque ac disponenda et separanda a sese 
jura parcium earundem partibus eisdem a nostro instanter postuiantibus 
culmine fidelém nostrum magistrum Fabianum, Quinqueecclesiensis et 
Posoniensis ecclesiarum canonicum, maiorisque nostre cancellarie nota-
rium specialem de aula nostra regia, tamquam hominem nostrum regium 
signanter destinassemus, demuin jdem ad nos exinde rediegens, nobis 
retulit isto modo: Quod ipse feria tercia próxima post festum beate 
Margarethe virginis et martiris de novo preteritum, ad facies terrarum, 
pratorum, arundinetorum et ceterarum utihtatum inter partes prenotatas 
litigiosarum, presentibus vicinis et commetaneis civitatis et possesionum 
predictarum, item Andree judice, Georgio Delchogh, Matheo Literato, 
ceterisque juratis ac plerisque alys civibus, hospitibus et jncolis ipsius 
civitatis nostre Zegedyensis, necnon predicto Myhaele, filio Stephani, 
praesentibus accedendo, jpsasque civitatem et possessiones primitus, 
secundum demonstraciones earundem ambarum parcium undique ream-
bulando eandem vero ipsis partibus et huiusmodi earum reambulacio-
nibus ubi discordantibus et sibi invicem contradicentibus, nonnullaque 
literalia instrumenta metalia mihi producentibus, nec habere se alle-
gantibus plus, una cum alys probis et nobilibus viris, metis ac pratis 
et alys utilitatibus, inter earundem parcium demonstraciones litigiöse 
remanentibus, ipsis utrisque partibus consencientibus et benevole 
aiinuentibus, certa limitacione prehabita jura ipsarum parcium a sese 
invicem, metis infrascriptis hoc ordine separassent et sequestrassent: 
Quod primo incipiendo a quibusdam duabus metis, pridem inter prefatam 
civitatem nostram Zegedienserh et possessionem Zewregh, secus quemdam 
alveum Sylowzylewer vocatum positis incipiendo, et ab inde pertransito 
ipso alveo, ad plagam meridionalem directe eundo, in quodam agro 
inter arundines sito unam metam, dehinc ulterius ad eadem plagam, 
modo simili pertransjtis quibusdam arundinetis, penes quamdam viam, 
unam aliam metam, abhinc plagam ad predictam redeundo, supra 
quandam paludem arundinosam Chylye vocatam duas metas, unam a 
predicta meridionali prefate possessionis Zenth Iwan et aliam ab 
aquillonali partibus memórate civitatis nostre separantes, a quibus 
precise ad occidentalem plagam reflectendo, et penes ipsam paludem 
in. bono spacio currendo in loco campestri unam metam et ab ipsa 
longe progredendo et saliendo quandam viam veniret ad unam venam 
de Ticia exeuntem, Eweszeghfoka nuncupatam, ubi penes ipsam viam 
et venam et predictam similiter unam metam, et exhinc plagam occi-
dentalem ad predictam pergendo, venisset ad finem cuiusdam silve 
sal ice, seu arborum salicum in portu seu rippa Ticie existencium, et 
ibi in fine silve predicte non longe a predicta Ticia- duas metas 
terréas, unam ab aquilonali prefate civitati Zegediensis, et reliquam 
a meridionali plagis prelibate possessioni Gyala distingventes, erigi 
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fecissent. Qiubus sic habitis, huiusmodi jura parcium predictarum, 
premissarum metarum ereccionibus ab invicem distincta, partibus 
eisdem statuisset, reliquissetque et conimisisset, jure perennali possi-
dendas, tenendas, pariter et habendas, salvis juribus alienis. Qua-
quidem relacione ipsius hominis nostri- facta percepta, quia idem 
homo noster ad facies prescriptarum terrarum, pratorum et aliorum 
jurium ac utilitatum parcium predictarum inter easdem tunc, ut pre-
mittitur, litigiöse liabitarum et existencium, termino in predicto acces-
sisse et ipsas ac eadem secundum cursum supradictarum metarum, 
ipsis partibus, ut prefertur consencientibus, modo prenotato distinxisse, 
et cuilibet earumdem partem suum ius sic ab invicem distinctum, in 
perpetuum possidendum statuisse ac reliquisse et connnisisse demon-
strator. Ideo ét nos huiusmodi ereccionibus metarum ac limitacioni 
et sequestracioni statucionique predictorum jurium parcium antefatarum, 

' modo quo supra facte nostrum regium consensum prebentes, ipsa jura 
parcium earumdem, ipsis modo prenotato, sub premissarum metarum 
distinecionibus statuta et commissa relinquimus et connnittimus eisdem 
partibus, et earumdem heredibus et posteritatibus universis eo jure, 
quo eis dinoscuntur pertinere in sempiternum possidere, tenere, pariter 
et habere, sine prejudicio juris alieni, harum nostrarum litterarum 
vigore et testimonio mediante. In cuius rei memóriám firmitatemque 
perpetuam, presentes concessimus litteras nostras privilegiales, pen-
dentis et authentici sigilli nostri novi dupplici, quo ut rex Hungarie 
utimur, munimine roboratas. Datum in Wyssegrad duodecimo die 
ereccionis metarum et statucionis predictarum. Anno Domini Mille-
simo quadringentesimo undecimo. 

Hártyán, vörös selyem zsinórjáról a fiiggő pecsét hiányzik. Eredetije Szeged 
v. tit. levéltárában 6. sz. a. 

Jegyzet : A határjárás napjául említett „feria tertia post festum beate Marga-
rethe virgin is et martiris" nap július 14-ére esik, s ettől 12 napot számítva az 
oklevél kelte július 26-ára teendő. 

IX. 

1412. szept. 6. Buda. Zsigmond király az alszegedi bíró és esküdtek 
évenkénti választása alkalmából előforduló lázongások és viszályok meg-
szüntetésére rendeli, hogy a polgcirok egyeteme évenként, szent György 
napján, negyven alkalmas és becsületes személyt válaszszon, s ezek válaszszák 
a bírót és az esküdteket, a kiknek mindenki tartozik engedelmeskedni. 

Reláció Piponis de Ozora, comitis Themessiensis. 
Sigismundus, dei gracia Romanorum rex semper augustus ac 

Hungarie etc. rex. Fidelibus nostris universitati seu communitati civium, 
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hospitum et incolarúm civitatis nostre Alzeged nuncupate, presentes 
inspecturis, salutem et gráciám. Nostre datur intelligi maiestati, 
quomodo tempore eleccionis judiéis ac juratorum civium in vestri 
medio singulis annis constitutorum seu constituendorum, inter vos 
grandes sediciones et varié contenciones creberrime exoriuntur. Nos 
vero huiusmodi sediciones et contenciones in vestri medio, pro amplius 
oriri seu suscitari nolentes,, ex certa sciencia et hac auctoritate 
regia ac potestatis plenitudine, pTo uberiori ipsius vestre communitatis 
commodo et statu tranquiliori sanciendum duximus, et presentibus 
decernimus, ut a modo in antea, cunctis futuris temporibus in singulis 
festivitatibus beati Georgy martiris annuatim recurrentibus, per totalem 
ipsius vestre communitatis universitatem, primum quadraginta jdonee 
et honeste persone, electores scilicet judiéis et juratorum civium, de 
vestri medio, unanimi et concordi volúntate deputentur et eligantur; 
postquain quid era eleccionem huiusmodi quadraginta electores judiéis 
et juratorum civium, quos in judicem et juratos cives probos et 
honestos de eadem tota . vestra eomunitate elegerint, deputaverint et 
instituerint ydem pro legitimis judice et juratis civibus solito more 
decenter per eandem totam vestram communitatem censeantur, repu-
tentur et venerentur, decernentes; quod si quipiam aly vestrum demptis 
jani quadraginta electoribus per ipsam vestram communitatem in 
contrarium presencium et despectum eorumdem ex adverso eligentur, 
tales minime pro judice et juratis civibus habeantur, judiciaque seu 
statuta eorumdem nullius sint roboris vel momenti. Mandantes ipsius 
vestre universitatis fidelitatibus firmiter edicimús, quatenus a modo in 
antea, presens nostrum statutum in suis vigoribus debeatis observare, 
aliud sub optentu' nostre gracie faeere non ausuri in premissis. Datum 
Bude, feria tercia próxima ante festum nativitatis Virginis gloriose, 
anno domini millesimo quadringentesimo duodécimo, regnorum nos-
trorum anuo Hungarie etc. vicésimo quinto, Romanorum vero secundo. 

Hártyán, papirfölzetes pecsétje épségben, alatta: Reláció Piponis de Ozora, 
comitis Themesiensis. Eredetije Szeged v. tit: levéltárában 7. sz. a. 

X. 

141o. jan. 18. Konstancz. Borbála királynő Farkas Miklós és Szűcs 
János szegedi polgárok és küldöttek panaszára kecskeméti adószedőinek 
meghagyja, hogy Zsigmond király, miután a főurak és zászlósok hozzá-
járidásával Szeged város polgárait az országban mindenütt adó- és vám-
mentesekké tette, ennélfogva a kereskedésben Kecskeméten átútazó szegedi 
polgárokat, hozzátartozóikat vagy javaikat, adókkal vagy vámokkal terhelni 
ne merészeljék. 
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Commissio propria domine regine. 
Barbara, dei gracia Romanorum ac Hungarie regina, fidelibus 

suis tributary's in civitate nostra Kechkemeth vocata, pro nunc consti-
tutis et in futurumé onstituendis, eorumque vice tributariis, presencium 
noticiara habituris, salutem et graciam. Nostre claritatis venientes in 
presenciara fideles nostri providi viri Nicolaus dictus Parkas et Johannes 
Pell ifex cives civitatis Zegediensis, suis ac universorum ceterorum 
civium et hospitum eiusdem civitatis in personis nostre per modum 

. querele significare studuerunt serenitati : Quod licet serenissimus prin-
ceps et dominus dominus Sigismundus, Romanorum rex, semper 
augustus, ac dicti regni Hungarie etc. rex, dominus et conthoralis 
noster carissimus, juxta vim et formám sui generális decreti, per ipsum 
una cum prelatis et baronibus ac pocioribus regni sui proceribus 
salubriter editi et stabiliti, ipsos ab omni tributaria solucione in 
quibuscunque civitatibus, opidis et villis, nec non tributorum locis 
regy'S et nostris reginalibus exigi sólita, mediantibus alys suis literis 
superinde confectis et emanatis libertaverit, exemerit atque suppor-
tâ tes habere voluerit : tamen vos dictorum civium Zegediensium 
libertatibus et libertatum prerogatives, per dictum dominum nostrum 
regem ipsis in hac parte datis et pro eisdem denuo et iterum ex 
novo concessis minime attentis, et in nullo observatis, dum ipsos aut 
familiares eorura cum rebus suis mercimonialibus ad locum dicti tributi 
nostri in prefata civitate nostra Kechkemeth exigi soliti venire con-
tingeret, tributum ab ipsis et familiaribus, necnon rebus mercimonialibus 
eorura exigeritis indesinenter et extorquere non çessaretis, in ipsorum 
preiudicium necnon predictarum libertatum eorum contemptum et det-
rimentum satis magnum. Nolentes vero memoratos cives jam dicte 
civitatis Zegediensis contra prelibatas eorum libertatum prerogativas 
per antedictum dominum nostrum regem ipsis alias datas, et iterum 
pro eisdem renovatas, per indebitam tributi exaccionem, per vos vexari, 
turbari et dampnificari, quin pocius huiusmodi eorum libertatum et 
graciarum prerogativis inviolabiliter et illibate debere gratulari. Ideo 
fidelitati vestre firmo nostro damus reginali sub edicto, omnino 
volentes, quatenus amodo deinceps et in antea quandocunque et 
quóciescunque prefatos cives Zegedienses, aut familiares eorum, presen-
cium videlicet exhibitores, cum rebus ipsorum mercimonialibus, ad 
locum predicti tributi nostri venire contigerit, nullum tributum, nullamve 
tributariam solucionem ab ipsis ac familiaribus necnon rebus eorum 
mercimonialibus contra premisse libertatis eorum prerogativam petere, 
recipere et exigere, petique recipi et exigi facere, quovis quesito colore 
presumatis, ñeque sitis ausi modo aliquali, sed sinatis eosdem juxta 
vigores dictaruiu literarum regalium, super preatacta libertate eorum 
confectarum de loco dicti tributi nostri cum rebus eorum mercimoni-
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alibus absque cuiusvis tributi percepcione et exaccione libere, paciflce 
et sine aliquali impedimento iré, proficisci et pertransire tocies quocies 
ipsis expediens fuerit et oportunum, et aliud facere non ausuri, nostre 
gracie sub optentu, presentes quoque post lecturam semper reddi 
édicemus presentanti. Dátum Constancie, feria sexta próxima ante 
festum beatorum Fabiani et Sebastiani m:\rtyrorum, anuo domini 
millesimo quadringentesimo quinto décimo. 

Kívül, egykorú följegyzés: De tributo Kechkemetb. — Kechke-
methon sommivel nem tartoznak az Soggediek. 

Hártyán, Borbála királyné papirfölzetes pecsétje teljesen ép. Eredetije Szeged 
v. tit. levéltárában 8. sz. a. 

XI. 

1422. júii. 5. Nagyvárad. Zsigmond király a kereskedéskép és élelem-
szerzésben utazó szegedi polgiirok és jószágaik részére adó- és vámmentes-
séget biztosit. 

Ad contenta aliarum literarum regalium. 
Sigismundus, dei gracia Romanorum rex semper augustus, ac 

Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex. Fidelibus nostris uni-
versis et singulis prelatis, baronibus, comitibus, castellanis, nobilibus 
ac alterius cuiusvis status condicionis ac preheminencie hominibus, 
tributa tam in terris quam super aquis intra ambitum regni nostri 
habentibus et tenentibus, nostris quoque et vestris tributarys quibus-
libet presentibus et futuris, noticiam presencium habituris, salutem et 
gráciám. Quia nos fideles nostros universos et singulos cives, hospites et 
íncolas civitatis nostre Zegediensis, cum rebus venalibus et mercibus 
quibuslibet, per diversas regni nostri partes mercandi causa hincinde 
migrantes, ex tenoribus certarum literarum nostrarum, in conspectum 
nostre majestatis specietenus productarum, a solucione cuiuslibet tributi, 
seu telony perpetúe exemptos fore et emancipatos clare vidimus et 
comperimus; volentes igitur ipsos cives ét hospites Zegedienses, ac 
eorum quemlibet huiusmodi exemptionis gracia et libertatis eorum 
prerogativis futuris semper successivis temporibus illibate potiri et 
gaudere ; fidelitate vestre universitatis et vestrorum cuiuslibet firmissimo 
nostro regio sub edicto preeipimus et mandamus, quatenus dum et 
quandocunque aut quocieseunque memorati cives et hospites nostri Zege-
dienses, vei eorum altér, pro aquirendis victuum eorum necessarys, cum 
ipsorum rebus venalibus et mercibus quibuscunque, mercandi causa, hin-
cinde ut pretactum est, proficiscentes, ad vos et ad loca tributorum ves-
trorum presencium sub confidencia pervenerint, eosdem ad nullius omnino 
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tributi seu telonii solucionem compeliera et adstringere presumatis, 
nec sitis ausi modo aliquali, sed eosdem et eorum quemlibet cum 
rebus suis universis absque tributi postulacione et exaccione ineundo et 
redeundo libere et quiete transiré, peragrari et proficisci permitiere 
et permitti facere debeatis, nec in hys secus facere audeatis, pre-
sentes eciam post earum lecturam, semper reddi edicimus exhibenti. 
Datum Waradini, feria sexta próxima ante festum sánete Trinitatis, 
Anno eiusdem Millesimo quadringentesimo vigésimo secundo, reg-
norum nostrorum anno Hungarie etc. XXXVIo Romanorum XIIo et 
Bohemie IIJo. 

Hártyán, veres viaszpecsétje letoredezve. Eredetije Szeged v. tit. levél-
tárában 9. sz. a. 

XII. 

1422. júl.' 21. Szeged. Átszeged város bírája és eskiittjei, Szeremle 
város bíráját az oda költözött Márton )ievű kovács nejének magaviseletéről 
értesítik. 

Saliitacione premissa, amici nobis honorandi. Literatorie nos 
amicabiliter rogatis, ut factum inter Mathiam fabrum, condam nostrum, 
nunc verő vestrum cobospitem ac suam coniugem exortum et motum 
vobis nostris in literis conscienciose reseriberemus ; idcirco notifi-
camus, ut quemadmodum in prioribus literis nostris vobis serip-
simus, quam cum sigillo iudicis nostre conununitatis consignaveramus, 
consors pretacti Mathie fabri in vicio furticinii nostri in medio repre-
hensa extiterat, pro quo in captivitatem inciderat, sed casualiter de 
ipsa captivitate evasit et sic virum suum dictum Mathiam fabrum 
relinquerat, ipse vero Mathias de nostra civitate honeste exivit. Hec 
de facto ipsorum sub sigillo nostre civitatis seribimus iusticia requi-
rente, sed quia Thomas de Pah nostris prioribus literis minime fidem 
curavit adhibere, ob hoc nos cum eidem placuerimus minime adesse 
volumus. Datum secundo die festi beati Elie prophete, anno domini 
MCCCCXXn. Iudex et iurati cives ac universi hospites de Alzegedino, 
amici vestri. 

Kívül : Cii'cumspectis viris iudici neenon iuratis civibus et uni-
versis hospitibus de Sceremlen ac Thome de Pah iudici curie 
magnifici viri Johannis Thetevs de Monostor, amicis nostris sincere 
honorandis. 

Papíron, zárlatán paizs alakú pecsét nyomaival. 
(Közölve : A gróf Zichy-család okmánytára. Budapest, 1895. VIII. k. 64.1.) 
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XXIII. 

1429. Zsigmond, királynak Palóczi György esztergomi érsek, Palóczi 
Mátyás országbíró és Palóczi Imre testvérek szolgái és jobbágyai részére-
kiadott védlevele, hogy őket, sehol le ne tartóztassák, s ha valakinek ellenük 
panaszuk lenne, azt nevezett földesuraik, mint illetékes hírájuk elölt 
érvényesítsék. 

Commissio propria domiiű regis. 
Sigismundus, dei gracia Romanorum rex semper augustus ac 

Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex. F idel i bus nostris 
universis et singulis, prelatis, baronibus, comitibus, castellanis,. nobilibus 
ipsorumque officiálibus, item civitatibus, opidis et liberis villis ipso-
rumque rectoribus, judicibus et villicis, quibus presentes ostenduntur, 
salutem et gráciám. Cum antiqua lege et consuetudine regni nostri 
requirenté quivis nobilis et homo possessionatus suos jobagiones et 
familiares impossessionatos, in quibnslibet suis possessionibus comrno-
rantes, in causis quibuslibet, exceptis duntaxat furti, latrociny, homicidy 
et alys publicis causis criminalibus ipsémét judicandi habeat faeul-
ta tem: igitur fídelitati vestre universitatis et cuiuslibet vestris firmo 
nostro regio sub edicto precipimus et mandamus, quaténus joba-
giones et familiares impossessionatos fidelium nostrorum dilectorum 
reverendissimi in Cristo patris domini Georgy archiepiscopi Strigo-
niensis, necnon magnificorum virorum comitis Mathius judiéis curie 
nostre et Emerici de Paloz, fratrum eiusdem domini archiepiscopi, in 
quibuslibet possessionibus ipsorum commorantes in nullis causis, demptis 
solummodo premissis, judicare vei vestro arestare, judicatui compellere, 
nec res et bona eorumdem in vestris terris, tenutis, possessionibus, 
civitatibus, aut vestri in medio arestare, prohiberi facere presumatis; 
signanter pro débitis, dilectis et excessibus aliorum. Si qui enim 
quidquam accionis, aut quescionis contra et adversus predictos joba-
giones et familiares ipsorum domini Georgy archiepiscopi, ac comitis 
Mathius et Emerici de Paloz predictorum haberent, vei habuerint, hi 
id in presencia eorumdem domini Georgy archiepiscopi, ac comitis 
Mathius et Emerici de Paloz, dominorum scilicet ipsorum, aut officia-
lium eorumdem legitime persequantur, qui ex parte eorumdem omni 
contra eos querulanti meri juris et justicie tenebuntur exhibere com-
plementum. Secus igitur facere non ausuri in praemissis, 
presentes eciam post lectúram semper reddi iubemus praesentanti. 
Dátum Anno Millesimo quadringentesimo vigé-
simo nono, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. quadragesimo 
tercio, [Romanorum vigésimo, Bohemie] décimo. 

Hártyán, rongált állapotban. Veres viasz-pecsétje letöredezve. Eredetije 
Szeged v. tit. levéltárában 10. sz. a. 
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XIV. 
? 

1429. márcz. 4. Szeged. Kovázdi Imre Szeged város bírája és az 
esküdt polgárok igazolják, hogxj a Bezeldeg helység mellett megrabolt The-
perch György és társai szegedi polgárokat Töltős László özvegye kárpótolta. 

Nos Emericus dictus Kovazdi iudex et iurati eives ac universi 
hospites de Zegedino, memorie commendamus tenore presencium signi-
ficantes quibus incumbit universis, quodcum viri providi, ut puta Grego-
rius Theperch, Anthonius Bolonia, Stephanus Bercel dicti, nostri vide-
licet cohospites, personaliter corara nobis comparendo, oráculo vive vocis 
sunt confessi eomodo, quod dum ipsi pro acquirendis. victuum eorum 
necessariis, eum eorum mercibus ad Barania proficisci extitissent et circa 
possessionem magnifice domine relicte Ladislai Thethws de Batlnnonostra 
Bezeldeg vocatam ab extra condescendissent, uti moris est viatoribus, 
tune quidam iobbagiones iam dicte domine, in eadern possessione sua 
Bezeldeg residentes, preconcepta rancoris malicia, manibus armatis ad 
eosdem Gregorium, Anthonium et Stephanum irruentes, bona eorum 
tune apud ipsos reperta vi abstulissent; nepharia vero predicta spolia-
torurn actio in scitum annotate magnifice domine deveniendo, nolens 
ipsos mercatores innoxios tam iudicibili dampno relinquere, ipsis nostris 
consociis de rebus ab eisdem per dictos iobbagiones suos 
minus iuste ablatis, omnimodam nostri cohospi . . . . ipsam magni-
fieam dominam relietam Ladislai Thetws et filium suum una [cum 
suis jobbagijonibus miserunt expeditos, quitos ac modis ómnibus expe-
ditos, littera[rum nostrarum testimonio] mediante. Datum Zegedini, 
tercio die medii quadragesime, anno domini m[illesimo quad] ringen-
tesimo XXIX. 

Papíron, megrongált állapotban, az alján pecsét nyomával. 
(Közölve : A gróf Zichy-család Okmánytára. Budapest, 1895. Vili. k. 371. 1.) 

XV. 

1430. máj. 1.. Sempte. Zsigmond király a kereskedés és élelemszerzés 
ügyében utazó szegedi polgárokat, gazdákat és lakosokat korábbi szaba-
dalmi levelében mindenféle adó-, rév- és vámdíjak fizetésétől mentesekké 
tevén, nevezetteket ezeknek mentessége tekintetében örök időkre biztosítja. 

Sigismundus, dei gracia Romaiiorum rex semper augustus ac 
Hungarie, Boliemie, Dalmacie, Croacie etc. rex. Fidelibus nostris 
universis et singulis prelatis, baronibus, comitibus, castellanis nobilibus 
et alterius cuiusvis status, condicionis et preeminencie hominibus, 
t r ibuta tam in terris quam super aquis intra ambitum regni nostri 
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habentibus et tenentibus, nostrisque et eoruíhdem tributarys quibuslibet 
presentibus et futuris, noticiara presenciura habituris, salutein et 
gráciám. Quia nos fideles nostros universos et singulos cives, hospites 
et Íncolas civitatis nostre Zegediensis, cum rebus venalibus et mercibus 
quibuslibet per diversas regni nostri partes mercandi causa hincinde 
migrantes ex tenoribus certarum literarum nostrarum in conspectum 
nostre maiestatis specietenus productarum, a solucione cuiuslibet tributi 
seu telonii perpetúe exeinptos fore et emancipatos clare vidimus et 
comperimus. Volentes igitur ipsos cives et hospites Zegedienses ac 
eorum qúemlibet liuiusmodi exempcionis gracia et libertatis eorum 
prerogativis, futuris semper successivis temporibus illibate pótiri et 
gaudere, fidelitati vestre universitatis et vestrum cuiuslibet firmo 
nostro regio sub edicto precipimus et mandamus, quatenus dum et 
quandocunque aut quociescunque memorati cives et hospites nostri 
Zegedienses, vei eorum altér, pro acquirendis victuuin eorum necessarys, 
cum ipsorum rebus venalibus et mercibus quibuscunque mércandi 
causa hincinde ut pretactum est, proficiscentes, ad vos et ad loca 
tributorum vestrorum presenciura sub confidencia pervenerint, eosdem 
ad nullius omnino tributi seu telonii solucionem compellere et astringere 
presumatis, nec sitis ausi modo aliquali, sed eosdem et eorum qúem-
libet cum rebus suis universis, absque tributi postulacione et exaccione, 
in eundo et redeundo, libere et quiete transiré, peragrari et profieisci 
permittere et permitti facere debeatis, nec in hys secus facere audeatis, 
presentes eciam quibus sigillum nostrqrum maius dupplex, quo videlicet 
ut rex Hungarie utimur, est appensum, post earum lecturam oppor-
tunam semper reddi iubemus presentanti. Dátum in Sempte, in festő 
beatorum Philippi et Jacobi apostolorum, anno domini Millesimo quad-
ringentesimo tricésimo, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. quadra-
gesimo quarto, Romanorum vigésimo et Bohemie décimo. 

Eredetije Zsigmond királynak Szegeden kelt 1436-ik évi átiratában, Szegőd 
v. tit. levéltárában 15. sz. a. 

XVI. 

1431. old. 1.4. Felclkirchen. Zsigmond király Szeged városának felső-
sziget nevű részében, más szabad hetivásárok sérelme nélkül, hetenkint 
csütörtökön tartandó szabad hetivásárt engedélyez. 

Commissio propria domini regis. 
Nos Sigismundus dei gracia Romanorum rex semper augustus, ac 

Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. réx. Memorie commendamus 
tenore presencium significantes, quibus expedit, universis: quod nos 
sicuti ad humilime supplicacionis instanciam fidelium nostrorum e m u m 
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et hospitum nostre civitatis Zegediensis sic nonminus primo potissime 
pro utilitate et comodo regni nostri, ipsiusque civitatis nostre profectu 
et augmento, ad eandem civitatem nostram Zegediensem ad locum 
scilicet Felsewzygetli vocatum, singulis ferys quintis in onnii ebdomada, 
fórum ebdomadale liberum celebrandum, sub eisdern libertatum prero-
gativis, quibus fora ebdomadalia civitatum nostrarum regalium libe-
rarum celebrantur, duximus annuendum et graciose concedendum, 
absque tamen preiudicio fororum ebdomadalium aliorum liberorum. 
Quocirca vos fideles nostras universos et singulos mercatores, institores 
et alios forenses homines, atque viatores, presentibus affidamus, certi-
ficamus et assecuramus, quatenus ad prescriptum fórum ebdomadale 
liberum, per nos, ut premititur, singulis ferys quintis in antefata civitate 
nostra Zegediensi in loco Felsewzygeth prenotato, perpetuo celebrari 
eommissum, cum universis vestris mercancys atque rebus et bonis 
secure et absque omni pavore, seu formidine rerum et personarum 
vestrarum veniatis, properetis et accedatis, peractisque vestris nego-
ciacionibus, in enipcionibus scilicet et vendicionibus in predicto foro 
ebdomadali, liberó redeatis ad propria vei alia loca que malueritis, 
salvis vestris rebus et personis sub nostra proteccione et tutela speciali. 
Et hec volumus per fora et alia loca publica, ubi necesse füerit, 
palam facere, publicari. Datum in Feldkyrchen, die dominico proximo 
ante festum beati Galli confessoris, anno domini millesimo quadrin-
gentesimo tricesimo primo, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. 
quadragesimo quinto, Romanorum vigesimo secundo et Bolieinie duo-
decimo. 

Hártyán, papirfölzetes veres viaszpecsétje rongált. Eredetije Szeged v. tit. 
levéltárában 12. sz. a. 

XVII. 

1431. old. 21. A budai káptalan elölt Barlafi István felváltja, 
hogy Csanád vármegyében fekvő belső- és külsö-szentiványi részbirtokait 
s egyház kegyúri jogát Zsigmond királynak s általa Szeged város polgá-
rainak 500 tiszta s jóméreiü aranyforintért elzálogosította. 

Nos capitulum ecclesie Budensis memorie comendamus tenore 
presencium significantes, quibus expedit universis : quod Stephanus, 
filius Barla de Zenthiwan, coram nobis personaliter constitutus, sponte 
confessus exstitit in hunc modum :• quomodo ipse pro quibusdam suis 
necessitatibus ad presens urgentibus evitandis, quasdam porciones 
suas possessionarias in possessionibus Belsewzenthywan predicta et 
Kylsewzenthywan, in comitatu Chanadiensi existentibus habitas, cum 
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ómnibus eorumdem utilitatibus et pertinentys quibuslibet, videlicet 
terris cultis et incultis, fumatis (sie) paseuis, pratis fenilibus, stagnis, 
piscinis, aquis, aquarumque decursibus, neenon patronatu eeclesie in 
dicta possessione Belsewzenthywan fúndate, aliisque cunetis usibus et 
proprietatibus ad easdem undique de iure sperantibus, serenissimo 
principi domino Sigismundo, dei gracia Romanorum regi, Semper 
augusto ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. regi, et per' 
consequens civibus ac toto communitati civitatis . de Zegediño, pro 
quingentis florenis puri auri, boni et iusti ponderis, plene ut dixit, ab 
eisdem civibus et tota communitate dicte civitatis de Zeged habitis et 
reeeptis piguori obligassqt, ymmo obligavit nostri in presencia tali 
modo, ut quandocumque temporis in eventu ipse Stephanus vel sui 
heredes de manibus dictorum domini regis ac civium et tocius 
communitatis annotate civitatis easdem porciones possessionarias redi-
mere niterentur et valerent, ex tune ipsi, dominus noster rex, ac 
cives et tota communitas antefate civitatis Zeged, rehabitis dictis 
quingentis florenis puri auri, dictas porciones possessionarias, ipsis 
Stephano et suis heredibus remittere et resignare deberent et tene-
rentur. In cuius rei evidenciám presentes literas .nostras, pendenti 
sigillo postro munitas, ad fassionem dicti Stephani, antelato domino 
nostro regi ac civibus et toti communitati prefate civitatis duximus 
concedendas. Datum die dominica próxima post festum beati Luce 
ewangeliste, anno domini millesimo quadringentesimo tricésimo primo. 

Hártyán, zsinórja s függő pecsétje hiányzik. Eredetije Szeged v. tit. levél-
tárában 11. sz. a. 

XVIII. 

1436. ápr. 9. Temesvár. Zsigmond király az ország különféle részeiben 
utazó szegedi polgároknak, cselédjeiknek s jószágaiknak, különösen mások 
tartozásai és kihágásai miatt való perlését és letartóztatását tilalmazza, 
elrendelvén: hogy a követelések a Szeged-városi bíróság előtt perlendók. 
Egyúttal a szegedieknek ősi vámmentességi kiváltságát személyökre, szol-
gáikra és javaikra nézve megerősíti. 

Comissio propria domini imperatoris, ad con-
tenta aliarum literarunr suarum. 

Sigismundus dei gracia Romanorum imperátor Semper augustas 
ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex. Fidelibus nostris 
universis et singulis prelatis, baronibus, comitibus, eastellanis, nobilibus 
ipsorumque offlcialibus, item civitatibus opidis et liberis villis ipsa-
rumque rectoribus, judicibus et villicis, quibus presentes ostenduntur, 
Szeged v. tört. IV. 3 
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salutem et graciam. Cum justi pro jniustis et jnnoxy pro reorum 
excessibus non clebeant quoquó modo impediri, fidelitati igitur vestre 
et vestrum cuiuslibet firmissime precipimus et mandamus, aliud habere 
nolentes, quatenus dum et quando, ac quociescunque fideles nostri 
cives, hospites et populi civitatis nostre Zegediensis, liominesque et 
familiares ipsorum propry, dum ydem cum ipsorum rebus et bonis, 
•mereimonialibus ac alys quibuscunque diversa cfimata regnorum 
nostrorum pro victuum ipsorum necessaria aquisicione perlustrantes, 
ad vestías terras, tenutas, possessiones, honores officiolatus, ac vestri 
in medium pervenerint, vel ad cuiusvis instanciam in personis judicare 
aut vestro astare judicatui compellere, rebusque et bona eorumdem 
tarn mercimonialia, quam alia quecunque arestare, seu prohiberi facere, 
nusquam et nequaquam presumatis, signanter pro debitis, delictis et 
excessibus aliorum; si qui enim quitquam accionis vel questionis contra 
et adversus memoratos cives, hospites et populos pretacte civitatis 
nostre Zegediensis, aut quemcunque ipsorum liabent, vel liabuerint, 
hy id in presencys judiéis et juratorum civium antefate civitatis nostre 
Zegediensis legitime prosequantur, ex parte quorum ydem judex et 
jurati cives, omni contra ipsos querulanti judicium et justician!, ac 
meri juris complementum impendere et exliibere tenebuntur, prout 
dictaverit ordo iuris. Vobis autem, aut cuipiam vestrum premissis 
nostris mandatis eontrafacientibus commissimus et harum serie firmiter 
committimus, fidelibus nostris comiti vel vicecomiti ac judicibus nobilium 
illorum comitatuum, in quibus huiusmodi nostra mandata forsitan non 
observarentur, uti ipsi vos et vestrum quemlibet ad eorumdem manda-
tórum nostroruih plenariam observacionem, cum debitis gravaminibus 
arcius compellant et astringant auctoritate nostra presentibus ipsis in 
hac parte specialiter attributa et justicia mediante. Preterea quia 
annotatos cives, hospites et Íncolas dicte civitatis nostre Zegediensis 
vigore certarum litter arum nostrarum superinde confectarum, ab omni 
solucione tributaria, de bonis ipsorum mereimonialibus et alys rebus 
quibusvis in locis tributorum nostrorum regalium, intra ambitum dicti 
regni nostri Hungarie tam in terris, quam super aquis ubivis habitorum 
facienda graciose duximus supportandos, eximendos et penitus absol-
vendos. Vobis igitur universis et singulis tributarys et vicetributarys 
nostris in locis dictorum tributorum nostrorum nunc constitutis et in 
futurum constituendis, firmiter committimus, quatenus a prefatis civibus 
et hospitibus et populis dicte civitatis nostre Zegediensis, rebusque 
ipsorum mercimoniolibus et alys quibuscunque, ac curribus et equis 
huiusmodi currus trahentibus et conductoribus eorumdem, in locis 
tributorum nostrorum prescriptorum, nullum tributum, nullam solucionen! 
tributariam petere, exigere, petique et exigi facere presumatis, nee 
sitis ausi modo aliquali, gracie nostre sub obtentu; presentibus per-
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lectis, exhibe 11 ti restitutis. Dátum in Themeswar, seeundo die festi 
Pasce domini, anno eiusdem MCCCC tricesimo sexto, regnorum 
nostrorum anno Hungarie ete. quinquagesimo, Romanorum vigesimo 
sexto, Boliemie sedeeimo, impery vero tercio. 

Hártyán, papirfolzetes veres viasz-pecsétje töredezett. Eredetije Szeged v. tit. 
levéltárában 17. sz. a. 

XIX. 

1436. ápr. 20. Szeged. Zsigmond király az élelemszerzés és keres-
kedéskép az ország bármely részében utazó, szegedi polgároknak, úgy 
javaiknak mások tartozásai vagy kihágásai miatt való letartóztatását 
eltiltja s elrendeli, hogy az ellenük fennforgó követelések illetékes bíráik, 
a város bírája és esküdtjei, illetőleg a tárnokszék előtt érvényesítendök. 

Commissio propria domini imperatoris ad 
contenta aliarum literarum suarum. 

Sigmundus dei gracia Romanorum imperátor semper augustus 
ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie ete. rex. Fidelibus nostris 
universis et singulis, prelatis., baronibus, comitibus, eastellanis, nobilibus 
officialibusque eorumdem ac tributarys et vicetributarys, item civi-
tatibus et liberis villis, ipsarumque rectoribus, judicibus et villicis, 
presentes visuris salutem et gráciám. In personis fidelium nostrorum 
universorum civium, liospitum, populorum et incolarum civitatis nostre 
Zegediensis, nostre querulose datur intelligi maiestati, quod dum ipsi, 
aut aliqui ex ipsis pro acquirendis victuum suorum necessarys simulcum 
rebus et bonis ipsorum quibuscumque per climata regni nostri pro-
ficiscentur in vestris tenutis, possessionibus, officiolatibus, bonoribus, 
tributis ac vestri in medio in personis sepius judicarentur, ac rebus 
et bonis ipsorum arestarentur et piohiberentur, signanter pro debitis et 
excessibus aliorum. Unde cum justi pro justis et jnnocentes pro reorum 
excessibus puniri non debeant, nec aggravari : igitur 'fidelitati vestre 
et cuiuslibet vestrum firmissimo nostro regio sub edicto seriose preci-
pimus et mandamus, quatenus dum quando et quociescunque prefati 
nostri cives, populi et liospites, aut aliqui ex ipsis simulcum rebus et 
bonis suis pro acquirendis victuum suorum necessitatibus ad vestras 
tenutas, honores, districtus, ofíieiölatus tributa, aut vestri in médium 
pervenerint, eosdeni in personis judicare aut vero ad astandum 
judicatui compellere, seu res et bona ipsorum arestare vei prohiberi 
facere, nullatenus'presumatis, nec sitis ausi modo aliquali, signanter 
autem pro debitis et excessibus aliorum. Ceterum ut deinceps presentes 
nostre litere in earum vigoribus perpetuo observentur, et ipsis indebite 
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contrariantes de ipsorum inobediencia meritum capiant talionis ; statuimus 
unacum prelatis et baronibus regni nostri et decernimus perpetue 
observandum : quod cornes, vel vicecomes comitatus illius, in quo 
ta les , reperientur tributary, vei alterius cuiúscunque status et condicionis 
homines, qui ipsos cives nostros aut eorum alteram pro debitis ut 
premissimus et excessibus aliorum impedirent, mox personaliter accédant, 
vel suum hoininem mittant, qui hos prefatos nostros cives, aut eorum 
alteram contra premissa nostra edicta in personis judicare, aut in 
rebus et bonis ipsorum niterentur . arestare, ab huiusmodi judicatu per 
opportuna gravamina et consueta prohibeant et compescant, bonaque 
et res arestatas eisdem remitti et sine dampno restitui faciant, dicantque 
eisdem verbo nostro, ut si ipsi, aut aly quitquam accionis vel quescionis 
contra eosdem nostros cives sen alteram ipsorum habent vel habuerint, 
id in ipsorum medio in presencia judicis seu juratorum civium aut 
alterius ordinary, utputa tavernicorum nostrorum regalium magistri 
legitime prosequantur, ex parte quorum ydem judex et jurati cives, 
aut alter Ordinarius omnis juris et. justicie ac satisfaccionis comple-
mentum exhibere tenebuntur omni querulanti, prout dictaverit ordo 
juris. Aliudque in premissis facere non ausuri, présentes eciam post 
lecturam semper reddi jubemus presentanti. Datum Zegedini, predicta 
feria sexta proxima ante festuni beati Georgy martyris, anno domini 
millesimo quadringentesimo tricesimo sexto, regnorum nostrorum anno 
Hungarie etc. quinquagesimo, Romanorum vigesimo sexto, Boliemie 
sedecimo, impery vero tercio. 

Kívül egykorú följegyzések : De arestatione. — — Tartasról 
valo level. 

Hártyán, papirfölzetes pecsétje rongált. Eredetije Szeged v. tit. levéltárá-
ban 16. sz. a. 

XX. 

14-36. ápr. .20. Szeged. Zsigmond király Bertalan szegedi bíró és 
az esküdtek kérelmére átírja 1430-ik évben Semptén kelt szabadalmi levelét, 
melyben a kereskedés és élelem-szerzésben utazó szegedi polgárok részére 
adó-, vám- és révmentességet biztosít. 

Commissio propria domini imperatoris. 
Nos Sigismundus dei gracia Romanorum imperátor semper augustus 

ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex, notum facimus 
tenore presencium significantes, quibus incumbit ' universis : quod 
venientes nostre serenitatis in conspectum fideles nostri Bartholomeus 
judex ac jurati cives huius civitatis nostre Zegediensis in eorum ac 
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ceterorum universorum et singulorum civium, incolarum et inhabita-
torum eiusdem. civitatis nostre Zegediensis nominibus et in personis, 
exhibuerunt et praesentarunt nobis quasdam literas nostras privilegiales 
priori dupplici maiori autentico sigillo nostro, quo uti rex Hungarie 
utebamur, propter augmentum tituli nostri imperialis susceptis coronis 
imperialibus contracto et in partes dissecato loco, videlicet cuius aliud 
similiter maius dupplex sigillum forme dissimilis, pro nostra sculpi 
fecimus et laborari maiestati in pendenti communitas, quibus median-
tibus mandavimus universis et singulis prelatis, baronibus, comitibus, 
castellanis, nobilibus et alterius cuiusvis status, condicionis et preemi-
nencie hominibus, tributa tam in terris, quam super aquis intra ambitum 
regni nostri habentibus et tenentibus, nostrisque ac eorundem tributarys 
quibuslibet, ut ipsi predictos judicem, civesque, Íncolas et inhabitatores 
prefate civitatis nostre Zegediensis, quos ex tenoribus certarum lite-
rarum pro tunc in conspectum nostrum specietenus productarum, ab 
omni tributaria solucione exemptos et supportatos fore vidimus et 
comperimus in locis predictorum tributorum ad nullius tributi solu-
cionem compellere et astringere debereiit, tenoris infrascripti; suppli-
cantes prefati judex et jurati cives, suis et aliorum, quorum supra 
nominibus nostro culmini humili prece et devota, ut easdam literas 
nostras privilegiales, ratas, gratas et acceptas habendo, nostrisque 
literis similiter privilegialibus, sub presenti novo, similiter duplici 
autentico sigillo nostro emanandis, verbotenus inseri facientes, pro 
eisdem judice, juratis, ceterisque civibus, incolis et inhabitatoribus 
civitatis nostre Zegediensis prenótate innovantes, perpetúe valituras 
confirmare dignaremur. Quarum quidem literarum nostrarum tenor 
sequitur in hunc modum. 

(Zsigmond kir. 1430. évi Semptbén kelt levele; lásd: XV. sz. a.) 
Nos igitur humilimis et devotis supplicacionibus annotatorum 

judiéis et juratorum civium pretacte civitatis nostre Zegediensis per 
eos nostre, suis et aliorum, quorum supra nominibus, modo prenarrato 
prece subiectiva oblatis maiestati imperiali atque regali benignitate 
exauditis, clementer et admissis, prefatas literas nostras privilegiales 
non abrasas, non cancellatas, nec in aliqua earum parte suspectas, 
ymo mere et sincere veritatis integritate propollentes,' presentibusque 
de verbo ad verbum insertas, quo ad omnes earum continencias, 
clausulas et artículos, acceptamus, approbamus et ratificamus, easque 
nichilominus consideratis fidelitatibus et fidelium serviciorum meritis, 
prefatorum judiéis, juratorum, ceterorumque civium, incolarum et inha-
bitatorum, memórate civitatis nostre Zegediensis, per eos maiestati 
nostre observatis et inpensis, simulcum exempcione solucionis tribu-
tarum prenótate, ac alys omnibus et singulis superius in tenore predic-
tarum "literarum nostrarum contentis et specificatis, mera auctoritate ac 
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potestatis plenitudine, ex certaque scieneia nostre maiestatis, pro prefatis 
judice, iuratis ceterisque civibus, hospitibus et incolis prenarrate civi-
tatis nostre Zegediensis, eorumque successoribus et posteritatibus, 
innovantes, perpetuo valituras confirmamus, presentís scripti nostri patro-
cinio mediante. Quocirca vobis prescriptis universis et singulis prelatis, 
baronibus, comitibus, castellanis, nobilibus et alterius cuiusvis status 
condicionis et preeminencie hominibus, tributa tani in terris, quam super 
aquis intra ambitum regni nostri Hungarie predicti tenentibus et haben-
tibus, nostrisque et eorumdem tributarys et vicetributarys nunc con-
stitutis et in futurum constituendis, strictissimo nostro sub precepto 
precipientes iniungimus, quatenus omnia premissa et premissorum singula, 
in tenore iam fatarum literarum nostrarum contenta, futuris perpetuis 
successivis temporibus universis inconcusse et in violabili ter observare 
et observari facere, módis ómnibus debeatis, contrafacientes autem 
per comités et vicecomites ac judices nobilium illorum comitatuum, 
in qujbus huiusmodi notra mandata non observarentur, ad plenariam 
eorumdem observacionem, riostra' auctoritate, ipsis in hac parte specia-
liter attributa et justicia mediante arcius serie presencium compelli 
committimus et adstringi. Aliiul ergo sub obtentu nostre gracie facere 
11011 ausuri ; presentes autem predicto novo dupplici autentico sigillo 
nostro, quo nunc uti rex Hungarie utiniur, in premissorum memóriám 
et perpetuum firmitatem munimine roboratás, antefatis civibus nostris 
duximus concedenda's, quas post earum lecturam semper in exhibentis 
manibus volumus remanere. Dátum in Zegedino, predicta feria sexta 
próxima aiite festum ' beati Georgy martyris, anno -domini millesimo 
quadringentesimo tricésimo sexto, regnorum nostrorum anno Hungarie 
etc. quinquagesimo, Romanorum vigésimo sexto, Boliemie sedeeimo, 
impery vero tercio. 

Kívül közel egykorú följegyzés: Hog az szegliediek utókba se 
fokion se vizon semmi fizetessel ne tartozzanak. 

Hártyán : kék selyem zsinórjáról a függő pecsét hiányzik. Eredetije Szeged 
v. tit. levéltárában 15. sz. a. 

XXI. 

1436. ápr. 24. Szeged. Zsigmond' király az ország bármely részében 
utazó szegedi polgároknak mások kihágásai vagy tartozásai miatt való 
letartóztatását tiltja s az ellenük fennforgó követeléseknek az illetékes 
Szeged-városi bíróság előtt való érvényesítését rendeli; egyúttal a szege-
dieket ősi jogaik ós régi szabadalmi levelek alapján élvezett mindennemű 
vámmentességi kiváltságukban megerősíti. 
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Commissio propria domini imperat'oris. 
Sigismundus dei gracia Romanorum imperator semper augustus 

ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex, fidelibus nostris 
imiversis et singulis, prelatis, baronibus, comitibus, castellanis, nobi-
libus ipsorumque officialibus, item civitatibus, opidis et liberis villis 
earumque rectoribus, judicibus et villicis, quibus presentes ostenduntur, 
salutem et graciam. Cum justi pro jniustis et jnnoxy pro reorum 
excessibus non.debeant quoquomodo impediri: jdeo vestre universitatis 
fidelitati firmiter precipientes mandamus, quatenus dum et quando 
fideles nostri providi et eirclunspecti judex, jurati ceterique cives, 
populi, hospites et jncole civitatis nostre Zegediensis, aut ipsorum alter, 
barum scilicet ostensor, pro victuum ipsorum necessaria aquisicione, 
diversa climata regni nostri perlustrantes, cum rebus et bonis eoruin 
mercimonialibus, ad vestras terras, tenutas, possession es, honores 
officiolatus, seu vestri in medium pervenerint, extunc ipsos ad nullius 
instanciam in personis judicare, aut vestro astare judicatui compellere, 
resque et bona ipsorum mercimonialia arestare seu prohiberi facere 
nequaquam presumatis, nec sitis ausi modo aliquali, signanter pro debitis, 
delictis et excessibus aliorum; si qui enirn quitquam accionis vel 
quescionis contra annotatos cives, hospites, populos et Íncolas pretacte 
civitatis nostre Zegediensis aut alteram eorumdem habent, vel se 
habere sperant, by id in presencia judiéis et juratorum civium dicte 
civitatis nostre Zegediensis legitime prosequantur, ex parte quorum 
ydem judex et jurati cives omni contra eos qnerulanti, meri judicis 
et justicie ac debite satisfaccionis complementum exhibere tenebuntur, 
prout dictaverit ordo juris. Preterea quia memorati cives, hospites 
populi et incole ipsius civitatis nostre Zegediensis juxta eorum antiqua 
jura privilegiata et libertatum prerogatives, per divos reges Hungarie 
nostros scilicet predecessores eis graciose datas et indultas, per nosque 
vigore aliarum literarum nostrarum exinde confectarum confirmatas et 
roboratas, ab omni tributaria solucione, de personis et rebus eoruin 
mercimonialibus ac alys quibuscunque in nostrorum regal i um et regi-
nalium ac aliorum quorumcunque tributonun locis exigenda, exempti 
fore perhibentur et supportati: ideo vobis fidelibus nostris universis 
tributary's et vicetributarys tam nostris regalibus et reginalibus, quam 
aliorum quorumcunque in terris scilicet et super aquis ubilibet consti-
tutis et existentibus, presencium noticiam habituris, similiter nostris 
regys damus in mandatis, quatenus a prefatis judices juratis, ceterisque 
civibus, hospitibus et populis antedicte civitatis nostre Zegediensis, 
necnoii a rebus et bonis eorum mercimonialibus ac alys quibuscunque 
in locis dictorum tributorum tam nostrorum et réginalium, quam 
aliorum quorumcunque, in eundo et redeundo, nullum tributum, nullamve 
tributariam solucionem petere et exigere, petique seu exigere facere 



40 

aliquatenus presumatis, alioquin conimissimus et serie presencium 
districte committimus fideli nostro comiti vei vicecomiti talis comitatus, 
in quo forsitan huiusmodi nostra mandata non observarentur, ut ipse 
tales ad debitam eorumdem mandatorum nostrorum observacionem 
non sine dampnis et gravaminibus ipsorum arcius compellat et astringat, 
nostre majestatis in persona et auctoritate presentibus ipsi in hac 
parte specialiter attributa et justieia mediante; secus ergo non facturi, 
in premissis gracie nostre sub obtentu, presentibus denique perlectis, 
exhibenti restitutis. Dátum Zegedini, predicta in festő beati Georgy 
martyris, anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo sexto, 
regnorum nostrorum anno Hungarie ete. quinquagesimo, Romanorum 
vigesimo sexto, Bohemie sedecimo, imperii vero tereio. 

Kívül egykorú följegyzés : Ut ne arestantur ac judicantur. 
Hártyán, rongyolt papirfölzetos vores viasz-pecsétje töredezett. Eredetije 

Szeged v. tit. levéltárában 18. sz. a. 

XXII. 

1436. júl. 7. Buda. Zsigmond liirály a kunoknak érzékeny pana- ' 
szolkodására még Szegeden tartózkodása alkalmával, guthi Ország János 
zarándi és Kátai László szolnoki főispánok által vizsgálatot rendelvén az 
iránt, hogy a kun székekben a kunoknak valóságos és törvényes kapi-
tányait, szabad kunjait kipuhatolják; a megejtett vizsgálat alapján, az 
orgovány-szállási kun kapitányokat mindennemű szolgálati, adózási, men-
tességi jogaikban és szabadságaikban megerősíti. 

Relaeio Joliannis Orzaag comitis de Zarand, 
et Ladislai de Katha, judicum Comanorum 
per certas litteras eorum facta. 

Nos Sigisinundus, dei gracia Romanorum imperátor semper 
augustus, ac Hungarie, Boliemie, Dalmacie, Croacie etc. rex, memorie 
commendamus tenore presencium significantes quibus expedit uni-
vers i s : quod cum nos, pro evitandis multiplicibus querelis et clamo-
ribus, quibus universitas Comanorum nostrorum hactenus super infra-' 
scriptis nostre sepesepius propulsavunt aures majestatis, pridem nobis in 
civitate nostra Zegediensi existentibus, commisissemus fidelibus nostris 
egregys Jolianni Orzag de Gwth, capitaneo castri nostri Wylagaswar 
vocati, ac comiti de Zarand, necnon Ladislao de Katha, comiti de 
Zolnok, judicibus predictorum Comanorum nostrorum, ut ipsi ad quam-
libet sedem ipsorum Comanorum nostrorum, personaliter accedentes, 
inibique ab omnibus fidedignis Comanis, juratisque et communitatibus, 
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ad fidem eorum deo debitara, fidelitatemque nobis et sacro nostro 
diademati observandam, diligenter id inquirere, qui, aut quales in 
ipsorum medio veri et legitimi essent capitanei et liberi comani, 
ac jure hereditario huiusmodi capitaneatus et libertates tenerent et 
haberent, et ad quos ab ipsorum progenitoribus legitime sunt Revoluti, 
diligenter inquirere deberent et investigare; et tandem fidelis noster 
Gregorius Comanus, capitaneus de descensu Orboganzallasa, nostre 
serenitatis accedens in presenciara, nominibus et in personis Nicolai, 
fily Laurency, Augustini, fily Johannis, Marci, fily alterius Johannis, 
ac Thome, fily eiusdem Marci Comanorum, exhibuit et presentavit 
nobis quasdam literas prefatorum Johannis Orzag et Ladislai de 
Katha, in quibus vidimus contineri, quod ipsi iuxta premissam dili-
gentem eorum jnquisicionem reperissent et invenissent pretactos Nico-
laum, Augustinum, Marcum et Thomarn hac libertatis honore fungere 
atque uti, quod ipsi ubicunque in regalibus descensibus Comanorum 
residerent, essent liberi, et ab omnibus servicys, daeys et collects 
atque contribucionibus penitus exempli et supportati haberentur, 
demptis solummodo solucionibus racione et pretextu exercituacionum 
et congressionibus exercitualibus pro tempore instaurandis, ad.quas 
faciendas semper tenentur et sunt obligati; huiusmodique libertates ad 
ipsos ab antiquis eorum progenitoribus existerent devolute, quibusque 
gauderent et uterentur eciam de presentí; suplicans prefatus Georgius 
Comanus, .nominibus pretactorum Nicolai, Augustini, Marci et Thome 
nostro culmini preee subiectiva, ut ipsos in huiusmodi eorum liber-
tatibus dignaremur confirmare. Nos itaque turn humilimis et devotis 
supplicacionibus prefati Gregory Comani, per eum nostre nominibus, 
quibus supra propterea propositis majestati, sólita pietate exauditis, 
turn eciam consideratis fidelitatibus et fidelium serviciorum meritis 
prenarrati Gregory, per cum serenitati nostre iuxta sue possibilitatis 
exigenciam exhibitis, pretitulatos Nicolaum, Augustinum, Marcum et 
Thomam in prescripts eorum libertatibus, quibus eorum videlicet proge-
nitores usi fuerunt, ipsique utantur etiam de presentí, confirmamus, 
salvo jure alieno, harum nostrarum vigore et testimonio literarum medi-
ante. Datum Bude, sabbato proximo ante f'estum beate Margarethe 
virginis et martyris, anno do mini millesimo quadringentesimo tricésimo 
sexto regnorum nostrorum anno Hungarie etc. quinquagesimo, Roma-
norum vigésimo sexto, Bohemie sedecimo, imperii quarto., 

Hártyán, veres viasz-pecsótjo letorve. Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 
14. sz. a. 
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XXIII. 

1436. júl. lo. Buda. Zsigmond király a kunok gyakori panaszára, 
még szegedi tartózkodása alkalmával gúthi Ország János zarándi és Kátai 
Jjászló szolnoki főispánok által vizsgálatot rendelvén az iránt, hogy a kun 
székek valóságos és törvényes kapitányai kipufiatoltassanak; a megejtett 
vizsgálat álapján törtéiszállási Cherche Bálintot és örököseit a törtéi-
szállási, bojcsciszállási és kömpöczszállási kapitányságban megerősíti. 

Reláció Johannis Orzag, comitis de Zarand 
et Ladislai de Katha, judicum Comanorum, 
per literas eorum facta. 

Nos Sigismundus, dei gracia Romanorum imperátor semper 
augustos, ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex, memorie 
commendamus tenore presenciuni,' significantes quibus expedit uni-
versis : quod cum nos pro evitandis multiplicibus querelis et clamoribus, 
quibus universitas Comanorum hactenus per infra scriptos nostre sepe-
sepius propulsarunt aures maiestatis, pridem nobis in civitate nostra 
Zegediensi existentibus, commisissemus fidelibus nostris egregys Jobanni 
Orzag de Gwtb, capitaneo castri nostri Wylagoswar vocati, ac comiti 
de Zarand, necnon Ladislao de Katha, comiti de Zolnok, judicibus 
predictorum Comanorum nostrorum, ut ipsi ad quamlibet sedem ipsorum 
Comanorum nostrorum personaliter accedere, inibique ab omnibus 
fidedignis Comanis juratisque et communitatibus Comanorum, ad fidem 
eorum deo debitara, fidelitatemque nobis et sacro nostro diademati 
observandam, diligenter id inquirere, qui aut quales in ipsorum medio, 
veri et legitimi essent capitanei ac jure hereditario huiusmodi capitaneatus 
tenerent, et ad quos ab ipsorum progenitoribus legitime sunt devoluti, 
diligenter inquirere deberent et investigare. Tandem fidelis noster 
Valentinus Cherche, dictus Comanus de Therthezallas, nostre sereni-
tatis veniens in praesenciain, exliibuit et presentavit nobis quasdam 
li teras annotatorum Johannis Orzag et Ladislai de Katha, in quibus 
vidimus contineri, quod ipsi iuxta premissam diligenter eorum inquisi-
cionem, annotatum Valentinum in tribus descensibus infrascriptis, vide-
licet Therthezallas predicto, Boychazallas et Kempcegzallas vocatis, 
recepissent et invenissent esse verum et legitimum capitaneum, et 
eosdem capitaneatus in ipsum jure hereditario a suis progenitoribus 
fore devolutos, suplicans prefatus Valentinus nostre sublimitati, prece 
subjectiva, ut ipsum et suos heredes in huiusmodi capitaneatibus 
confirmare dignaremur. Nos itaque turn humilimis et devotis supli-
cacionibus prefati Valentini per eum maiestati nostre modo pretacto 
porrectis, sólita pietate exauditis clementer et admissis, turn etenim 
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consideratis fidelitatibus et ñdelium serviciorum meritis meniorati 
Valentini nostre serenitati per eum exhibitis et impensis, pretactos 
capitaneatus descensuum Therthezallas, Boychazallas et Kempeegzallas 
praeseriptorum, simulcum eunctis ipsornm utilitatibus et pertinencys, 
utilitatumque et pertinenciarum integritatibus, quovis nominis vocabulo 
vocitatis ad pretitulatos capitaneatus rite spectantibus et pertinere 
debentibus, sub illis juribus libertatibus et condicionibus, quibus per 
progenitores ipsius Valentini et consequenter per eundem hactenus 
rite et legitime ten ti fuerunt et possessi, pro eisdem Valentino ac 
suis beredibus et posteritatibus universis, per ipsos jure perpetuo et 
irrevocabiliter possidendas, tenendas pariter et babeadas confirmamus, 
salvo jure alieno, harum uostrarum vigore et testimonio literarum 
mediante. Dátum Bude, in festő divisionis apostolorum, anno domini 
millesimo quadringentesimo tricésimo sexto, regnorum nostrorum anno 
Hungarie etc. quinquagesimo, Romanorum vigésimo sexto, Bohemie 
décimo sexto, imperii vero quarto. 

Hártyán, veres vlasz-pocsőtje romladozott. Eredetije Szeged v. t-it. levéltá-
rában 13. sz. a. 

Ez oklevél előfordul Mátyás kir. 1469. évi átiratában is. Lásd XXXIX. sz. a. 

XXIV. 

1438. febr. 22. Albert király a szegedi polgároknak Zsigmond, király 
kiváltság-levele alapján, az ország minden részében vám- és adómentes-
séget biztosít. 

Commissio propria domini regis. 
Albertus deí gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. Austrieque 

et Stirie dux, necnon marchio Moravie etc. fidelibus nostris universis 
et singulis, prelatis, baronibus, comitibus, castellanis, nobilibus et 
íilterius cuiusvis status condicionis et preheminencie bominibus, tributa 
tam in terris, quam super aquis intra ambitum regni nostri habentibus 
et tenentibus, nostrisque et eorumdem tributarys quibuslibet, presen-
tibus et futuris, noticiara presencium habituris, salutem et gráciám. 
Quia nos fideles nostros universos et singulos cives, hospites et Íncolas 
civitatis nostre Zegediensis, eum rebus venalibus et mercibus quibus-
libet, per diversas regni nostri partes, mercandi causa hincinde girantes 
ex tenoribus certarum literarum condam excellentissimi principis et 
domini Sigismundi, Romanorum imperatoris, ac Hungarie, Bohemie 
etc. regis, domini et patris nostri carissimi, cuius memoria sempiterna 
fruatur benediceione, in conspectu nostre majestatis specietenus pro-
ductorum, a solucione cuiuslibet tributi seu thelony perpetúe exemptos 
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fore et emancipates, clare vidimus et comperimus; volentes. igitur 
ipsos cives et hospites nostras Zegedienses, ac eorum quemlibet 
bnjusque exempcionis et libertatis eorum prerogativis, pretextu per 
speeialem nove nostre innovacionis graciam, futuris semper suecessivis 
temporibus illibate potiri et gaudere, fidelitati vestre universitatis et 
vestrum euiuslibet firmo nostra regio sub edicto precipimus et man-
damus : quatenus dum et quandocunque, aut quociescunque memorati 
cives et hospites nostri Zegedienses, vel eorum alter pro acquirendis 
victuum eorum necessarys, cum ipsorum rebus venalibus et mercibus 
quibuscumque mercandi causa hincinde, ut pretactum est, proficiscentes, 
ad vos et ad loca tributorum vestrorum, presencium sub confidencia 
pervenerint, eosdem ad nullius omnino tributi seu thelony solucionem 
compellere et astringere presumatis, nec sitis ausi modo aliquali, sed 
eosdem et eorum quemlibet, cum rebus suis universis, absque tributi 
postulacione et exaccione in eundo et redeundo, libera et quiete 
transire, peragrari et proficisci permittere et permitti facere debeatis, 
nec in hys secus facere ausuri. Ut autem huius nove nostre inno-
vacionis gratia robur obtineat, future firmitatis vobis prescriptis uni-
versis et singulis, prelatis, baronibus, comitibus, castellanis, nobilibus 
et alterius cuiusvis status condicionis et preheminencie hominibus, 
tributa tarn in terris, quain super aquis, intra ambitum regni nostri 
Hungarie predicti tenentibus et habentibus, nostrisque et eorum tribu-
tary's, et vicetributarys, nunc constitutis et in futurum constituendis, 
firmissimo nostra sub precepto precipientes injungimus, quatenus 
omnia preniissa et premissorum singula in tenore iam factarum litte-
rarum nostrarum contenta, futuris et perpetuis successivis temporibus, 
universis inconcusse et inviolabiliter observare et observari facere modis 
omnibus debeatis, contra facientes autem per comites et vicecomites 
ac iudices nobilium illorum comitatuum, in quibus huiusmodi nostra 
mandata non observarentur, ad plenam eorumdem observacionem, 
nostra auctoritate ipsius in hac parte specialiter attributa et justicia 
mediante, arcius serie presencium compelli committimus et astringi. 
Aliud ergo sub obtentu nostre gracie facere noil ausuri, presentes 
autem sigillo nostro minore, quo nunc ut rex Hungarie utimur, in 
premissorum testimonium munimine roboratas, antefatis civibus nostris 
duximus concedendas, quas post earum lecturam semper in exhibentis 
manibus volumus remanere. Datum Bude ipso die festi cathedre beati 
Petri apostoli, anno do mini niillesimo quadringentesimo tercesimo octavo. 

Kívül egykorú följegyzés: De tribute. Az wamok es 
egeb fizetesrol szabad lewel. 

Hártyán, veres viasz-pecsétje letöredezye. Eredetije Szeged v. tit. levél-
tárában 19. sz. a. 
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XXV. 

1439. jún. 11. Albert király az országgyúlés hozzájárulásával Szeged 
várát minden tartozékaival Erzsébet Hrálynénak adományozza. 

De commissione propria domin i regis. 
Nos Albertus dei gracia Romanorum rex semper augustas ac 

Hungarie, Bohemie, (Dalmacie, Croacie etc. rex) ac dux Austrie etc. 
Cunctis noticiara presencium liabituris notumfacimus in hijs scriptis, 
quod cum primaria singularum rerum disposicio, que quibusvis honestate 
prefulgentibus (actibus conpetentis ordinís congruam) imponit seriem 
exemplari tradicione, recta racione moderata a principantum soleat 
provida circumspectione provenire, expedit quammaxime regali nostre 
discrecioni sic (liberalitatis nostre exercicia circa) dona inter subditos 

• eroganda circumspecta dispensacione moderari, quatenus, et ipsi muni-
ficencie actus racionabili clareant in opere, et decens accionis provisio 
(ipsius rei edocente ministerio in) debiti ordinis observacione commen-
detur ; si enim ad cuiusvis prineipis dignitatem jure debiti pertinere 
noscatur, suorum subditorum merita remuneracionis semper prosequi 
benivo(lencia quanta magis iustiusque et) conven iencius honestati 
consentaneum fore eensemus, saniori consilio et salubriori studio, ad 
ea omnimoda diligencia, acie nostre mentís congrui ordinis sumpto 
inicio perspicue (attendere, que majestatis regin)alis .socie nobis divino . 
muñere paritate adiuncte statum respiciunt honorem fovent et quietem 
subministrant, talis quippe seriei ordo, in singulis utilitatis actibus 
sumopere te(nendus, a providencie imitatoribus) traditur ut primuni 
a se atque . a pocioribus incipiat et deniuni in alios provida dimensione 
transferatur, hac itaque consideracione permoti pro decenciori conser-
vacione status ho(norifica quoque direccione curie se)renissime prin-
eipis domine Elizabeth regine Hungarie, conthoralis nostre carissime, 
ne sue dignitatis excellencia suo fraudata privilegio rerum et bonorum 
temporalium senciat quoquomodo (detrimenta, quin y mino ut earun) 
dem copiosam se gaudeat invenisse ubertatem, matura deliberacione 
prehabita Castrum nostrum Zegediense ac opidum similiter Zegediense, 
necnon possessiones seu villas Recke Bec . . . h et Chongrad vocatas, 
ad idem Castrum spectantes simulcum cunctis pertineneijs et utilita-
tibns, necnon juribus jurisdicionibus tributis, proventibusque lucri 
camere nostre regie alijs(que singulis emolumentis et redditibus) quibus-
libet quocunque nomine vocitatis, ad pretactas Castrum, opidum, posses-
siones et villas ab antiquo spectantibus, prefate domine Elizabeth 
regine, conthorali nostre carissime (de unanimi prelatorum et baro-
num) jirocerumque ac universitatis nobilium atque regnicolarum nost-
rorum in presentí eorum congregacione generali, protractandis et 
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disponendis, nonnullis rebus et negocijs eomodum et utili(tatem tute-
lamque et defensionem) regnorum nostroium concernentibus in hac 
nostra civitate . Budensi, ad ' maiestatem nostram facfa et habita, 
consilio, assensuque et volúntate dédimus, donávimus et eontulimus, 
ymo dam(us, donamus et eonfei'inius) per eam juxta suum libitum, 
infra vite sue tempóra, tenendas, possidendas pariter et habendas, 
assuraantes nostro et successorum nostrorum regum scilicet Hungarie 
nominibus, presentí busque pollieemur antefatam (dominam reginam 
in) pacifico dominio prescripti castri, opidi, possessionum seu villarum 
pertinenciarumque earumdem prescriptarum, contra omnes et quoslibet 
impetitores causídicos et actores intra et extra judicium semper et 
ubique tenere (conservare) protegereque et expedire, nostris et eorundem 
successorum nostrorum laboribus proprys et expensis, salvo semper 
iure alieno, harum nostrarum, quibus sigillum nostrum secretum, quo 
ut rex Hungarie utimur et penes idem ex utraque parte eciam sigilla 
fidelium nostrorum magnificorum Laureney de Hedrehwara, predieti regni 
nostri Hungarie palatini ae comitis Stephani de Bathor, judiéis curie 
nostre in majorem huius rei efficaciam appensa sunt, vigore et testi-
monio mediante'. Dátum Bude in festő beati Barnabe apostoli, anno-
domini millesimo quadringentesimo tricésimo nono. 

Eredetije a cs. é s k i r . udvari ós állami levéltárban, Bécsben. Közölte Gr. 
Teleki József „Hunyadiak kora Magyarországon1' czímű művében. X. köt. 
53—55. 1. 

Albert király számos más oklevelében, melyekben a királynénak bizonyos 
javakat adományoz, azt említi, hogy ugyanazon javak előbb már Borbála királynő 
birtokában voltak. Szegedre nézve azonban itt ezt nem mondja, mi arra utal, 
hogy Zsigmond király idejében Borbála királyné nem bírta Szegedet. 

XXVI. 

1.450. jún. 4. Szeged. Hunyadi János kormányzó, Kalmár Márton 
szegedi bíró kérelmére átírja és megerősíti a csanádi káptalannak ugyanaz 
évben eszközölt tanúvallatásait, a Szeged város és a titeli prépost és káp-
talan közt folyó perben, a titeli rémiéi az üres hajók után, úgy a kor-
mányosoktól szedni szokott díjak iránt, mely tanúvallomások kivételéhez 
a titeli káptalan megidézett kanonokjai meg nem jelentek. 

Nos Johannes de Hwnyad. regni Hungarie gubernátor, memorie 
commendamus tenore presenjciuni] significantes quibus expedit uni-
versis : quod veniens nostri in presencian! providus et circumspectus 
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vir Martinus Kalmár judex, in sua et ceterorum civium civitatis 
Ze[gediensis] personis, exhibuit et presentavit nobis quasdam literas 
capituli ecclesie Chanadiensis clause emanatas, hune tenorem conti-
nentes. Magnifico et illustri domino Johanni de Hwnyad, regni |Huli-
gan e| gubernatori, domino et protectori eorum sumpme honorando, 
capitulum ecclesie Chanadiensis oraeionum suffragia devotarum. Vestra 
noverit magnificencia, nos Uteris vestris adjujdicatoriis] pro parte judiéis 
et juratorum civium, neenon universorum populorum et jncolarum in 
civitate Zegediensi constitutorum et commorancium contra venera- ' 
bilem dominum Petrum Orzag de Gvvth [prepositura] et honorabile 
capitulum ecclesie Tituliensis emanatis, formam et Seriem cuiusdam 
deposicionis juramentalis in se continentibus, nobis preceptorie loquen-
tibus, reverenter receptis, ac sub impressi[one| sigilli nostri, vestre 
magnificencie in specie remissis, juxta continencias earundem vestris 
mandatis obedire volentes, ut tenemur ad audienda juramenta civium 
infrascriptorum in prefata [civitate] Zegediensi commorancium, nostrum 
hominem videlicet magistrum Johannem de Keczkemeth, concanonicum 
nostrum, nostro pro testimonio deputavimus. Qui exinde ad nos 
reversus, seriem deposicionis [juramentalis] prefatorum judicis et 
civium in registro per ipsum confeeto reportavit in hune modum : 
Item primo : Martinus Kalmar principalis judex de Zegedino fassus 
fuisset, quod tempore [Sigismund!! regis, de uno magno vino, in tributo 
Titulensi, solvissent denarios decern, protunc currentes et similiter de 
medio vino jacente decern, de staute autem niehil solvissent, et de 
n[ave vacua] similiter decern denarios solvissent, de alys vero rebus 
venalibus dixisset se nichil scire. Item Anthonius Zylagi de eadem 
Zegedino fassus fuisset, quod tempore Sigismundi [regis de] vino jacente 
solvissent denarios decern, sive de maiore, sive de minore, de stante 
autém, seu -vásculo pro repletura nichil. Item de nave vacua, in qua 
siquidem fuissent v[asa vinum] ad usum eorum habencia, nichil sol-
vissent, nisi de nave vacua denarios decern. Item Stephanus Harchas 
de Zegedino fassus fuisset, qviod tempore Sigismundi regis tarn • a 
niaioiji, quam minori] vase vini solvissent denarios decern, protunc cur-
rentes, de stante autem vásculo nichil solvissent. Item de nave vacua, 
in qua habentur vasa vacua, seu victualia, sol[vissent denarios] decern, 
de alys autem rebus mereimonialibus nichil sciret. Item Michael Igaz 
de Zegedino fassus fuisset, quod tempore Sigismundi regis et domini 
Piponis, comitis tum [Temesiensis] super navem non solvissent tributum, 
sed tantum impendisset honorem ipsis do m in is de Sal eisdem. Item 
de vino maiori vel minori, jacente solvissent denarios decern, de vás-
culo st[ante nichil, de vacua] autem nave solvissent denarios decern, 
de alys autem rebus venalibus penitus nichil sciret. Item Ladislaus 
Magnus de Zegedino fassus fuisset, quod tempore Sigismundi regis 
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• de ujno maiore] jacente vase viiii solvissent denarios decern protunc 
currentes, de staute autem vásculo nichil solvissent, habentes pro rep-
letura, de nave autem vacua solvissent semper denarios [decern, de 
al'iis autem] rebus venalibus nichil se scire dicisset. Item Emericus 
Benedicti de Zegedino fassus fuisset, quod tempore Sigismundi impe-
ratoria de uno vase vini tam maiori quam minori, solvissent [denarios 
decern protunc] currentes, de vásculo habente pro repletura nichil, de 
nave autem vacua, in qua haberentur vasa varia et victualia, nichil 
solvissent. Item Paulus Pellifex de eadem Zegedino [fassus fuisset, 
quod] tempore Sigismundi imperatoris de uno vase vini jacente sol-
vissent denarios decern protunc currentes, de repletura autem nichil, 
de nave autem vacua, in qua haberentur [vasa vacua et] victualia, ad 
usum eorum, nichil solvissent. Item Stephanus dictus Myser de Zege-
dino fassus fuisset, quod tempore Sigismundi imperatoris de uno 
vase vini, tam maiori quam [minori iacente solvissent denarios] decern 
protunc currentes, de stante autem vásculo nichil solvissent, habente 
pro repletura, de nave autem vacua, denarios decern. Item Jacobus 
Kazas de eadem Zegedino [fassus fuisset, quod tempore] Sigismundi 
regis de uno vase vini, sive majori, sive minori solvissent decern 
denarios protunc currentes, de vásculo autem stante, nichil solvissent, 
de nave autem vacua solvi[ssent decern denarios], de alys autem rebus 
venalibus nichil se scire dixisset. Item Franciscus Hayos de eadem 
Zegedino fassus fuisset, quod tempore Sigismundi regis de uno vase 
vini tam minore, q[uam majore, solvissent] denarios decern protunc 
currentes, de vásculo autem stante, habente pro repletura, nichil sol-
vissent, de nave autem vacua solvissent denarios decern, de alys 
autem rebus [nichil se scire] dixisset. Item Victor de eadem Zege-

-dino fassus fuisset, quod tempore Sigismundi regis de uno vino tam 
majore quam minore jacente, solvissent denarios decern protunc 
cur[rentes, de stante nichil,] de nave autem vacua amplustrista, vulgo 
cormanus solvisset semper denarios decern. Item Matheus Delzeg de 
eadem Zegedino fassus fuisset, quod tempore Sigismun[di regis] de uno 
vino tam maiore, quam minore jacente, solvissent denarios decern 
protunc currentes, de vásculo autem habente pro repletura nichil, 
de una autem nave vacua, in qua [Ii oberen tur] victualia, ad usum 
eorum, capta amplustrista solvisset denarios decern. Honorabiles domini 
Sebastianus de Wythroch et Benedictas de Zegedino, canonici ecclesie 
Ti[tulensis per hos] et alios cives prenominatos, ad audienda eorum 
juramenta personaliter vocati, ire noluerunt. Datum secundo die 
deposicionis juramentorum predictorum, [anno domini millesimo quad-
l'ingentesimo] quinquagesimo. Quibus exhibitis, quia ex serie dic-
tarum literarum annotati cäpituli Chanadiensis prescription juramentara, 
juxta nostrum iudiciariam commissionem [modo] antelato depositara 
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exstitisse comperimus, idcirco nos tarn nostras adjudicatorias, quam 
dicti capituli literas superinde rescripcionales, ratas, gratas et acceptas 
habendo, pro [prefatis judice et civibns] eiusdem civitatis nostre 
Zegediensis in perpetuum roboramus, ratificamus et confirmamus, 
salvo jure alieno, harum nostrarum, quibus sigillum nostrum, quo uti 
[gubernátor regni Hungarie utimur,] est appensum, vigorev et testi-
monio literarum mediante. Datum Zegedini predicta, in festo sacra-
tissimi corporis Christi, anno eiusdem millesimo quadringentefsimo 
quinquagesimo.] 

Á zárjelbe tett szavak az oklevél szélének csonkaságánál fogva 
az eredetiben hiányoznak. 

Hártyán, kék selyem zsinórjáról a függő pecsét hiányzik. Az oklevél igen 
gyűrődött s egyik széle le van hasítva. Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 20. sz. a. 

XXVII. 

1453. decz. 10. A csanádi káptalan előtt Csürködi Mátyás és Gergely, 
Csanád vármegyében fekvő Százegyház birtokukat Szeged városának 100 
forintért örökbevallják. 

Omnibus Christi fidelibus presentibus pariter et futuris, harum 
noticiam hahituris, capitulum ecclesie Chanadiensis, salutem in salutis 
largitore. Ad universorum noticiam harum serie volumus pervenire, 
quod Mathias et Gregorius, fily quondam Michaelis de Chyrked, oneribus 
Johannis fratris carnalis et aliorum quorumlihet fratrum et proxi-
morum suorum, quo ad presens in se assumptis, coram nobis perso-
naliter constituti, sponte et unanimi volúntate confessi sunt eo modo: 
qualiter ipsi partém porcionis eoram possessionarie in possessione 
Zazhegliaz vocata, in comitatu Chanadiensi existentem et habitam, 
cogente eos necessitate; providis viris, judiéis, juratis ceterisque 
civibüs de Zegedino, pro centum florenis, per eosdem ipsis, ut dixerunt, 
plene persolutis, in perpetuum vendidissent, atque donassent, cum 
cunctis utilitatibus, quocunque pro nunc vocabulo vocitatis, porcionem 
ad eandem spectantibus, omne jus et proprietatem ipsorum ah ysdem 
in prefatos cives civitatis Zegediensis transferendo, immo vendiderunt 
et donaverunt nostra in presencia, jure perpetuo et irrevocabiliter 
tenendum, possidendum pariterque habendum, promittentes prefatos 
cives a quibusvis impetitoribus Semper et ubique protegere proprys 
suis laboribus et expensis. In cuius reí memóriám presentes literas 
nostras patentes, munimine pendentis sigilli nostri rohoratas fecimus 
emanari. Datum per manus magistri Balthasar lectoris, socy et concano-
nici nostri, feria sécunda próxima ante festum heate Lucie virginis, 

Szeged v. tört. IV. 4 
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anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, pre-
sentibus honorabiiibus dominis Thoma preposito, Stephano cantore, 
Johanne custode, altero Johanne Themesiensi, Benedicto Orodiensi, 
Elya Ultramarosiensi, Clemente Thorontaliensi, Matlieo Sebesiensi et 
Andrea Crassoviensi archidiaconicis, ceterisque dominis canonicis fra-
tribus no'stris in dei, ecclesia regi jugiter famulantibus sempiterno. 

Hártyán, veres selyem zsinórjáról, a függő pecsét hiányzik. Eredetije Szeged 
v. tit. levéltárában 21. sz. a. 

NXVIII. 

1456. jún. 9. Szeged. Hunyadi János kormányzó Zajdai Fábián 
szegedi főbíró kérelmére a szegedi vár fő- és alvárnagyát úgy adószedőit 
utasítja, hogy a Szegeden minden hétfőn tartandó vásárra szárazon és 
vízen érkező vásárosokat szabadon járni engedjék s őket semmiféle adókkal 
és vámokkal ne terheljék. 

i 
Nos Johannes de Hunytad, perpetuus comes Bistricensis etc. 

memorie commendamus tenore presencium significantes, quibus incumbit 
universis : quod nos tum ad liumilime supplicacionis instanciam pru-
dentis et circumspecti viri Fabiani Zayday dicti, judicis ac juratorum 
ceterorumque civium et hospitum ac incolarum civitatis regalis Zege-
diensis nobis instantéi* porrectam, tum eciam pro commodo et utilitate 
éiusdem civitatis et ipsorum civium ac hospitum in eadem eonimo-
rancium, hane libertatis prerogativam eisdem, ipsorumque iieredibus 
et posteritatibus in perpetuum duximus concedendum, immo conce-
dimus presencium per vigoreni: Ut universi. et singuli feneratores, 
mercatores, questunabuli et institores, cunctique negociatores et fori-
zatores in singulis diebus dominicis et ferys secundis ad fórum eiusdem 
civitatis ebdomadale ipsis singulis ferys secundis celebrari solitum, 
causa emendi aut vendendi, ad eadem civitatem venire et instare 
volentes, libere, secure et paeifice, cum universis. et singulis eorum 
rebus et bonis venalibus, mercimonysque quibusvis veniendi, forizandi 
et negociandi cunctosque contractas ipsorum faciendi et exercendi, 
peractoque et determinato ipsorum foro atque negocio, ad eorum 
propria, vei alias, quo maluerint, transeundi absque omni tributaria 
et teloniaria solucione et exaccione liberam et securam ac pacificam 
habeant facultatem, nec eosdem, vei aliquem ipsorum pro quibus-
cunque factis seu negocys pristinis in personis impedh*e, molestare 
aut perturbare vei detinere et in rebus ac bonis quibusvis arestare, 
quispiam homhium valeat aut presumat. Quocirca vobis universis et 
singulis nostris castellanis et vicecastellanis atque tributarys in castro 
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civitatis predicte Zegediensis nunc constitutis et in futurum consti-
túendis, vestrasque vices gerentibus firmissime committinius et man-
damus, aliud habere nolentes, quatenus in predictis singulis diebus 
dominicis et ferys secundis ab universis et singulis mercatoribus, 
feneratoribus, questunabulis et institoribus ceterisque forizatoribus et 
negociatoribus, qui causa emendi aut vendendi ad ipsorum fórum dicte 
civitatis Zegediensis in pretactis ferys secundis celebrandum, tam per 
terrain, quam super aquam, more alias solito et consueto venerint et 
intraverint, indeque dispositis et determinatis eorum foris et nego-
ciacionibus, ad eorum propria, vei alias, quo malueriut, ire, transire, 
proficiscique et recedere volentibus, rebusque et bonis ac mercimonys 
eorum quibusvis, nullum tributum, nullamque tributariam exaccionem 
et solucionem petere et exigere, petique et recipi ac exigi facere 
nusquam et nequaquam presumatis, nec sitis ausi modo aliquali. 
Alioquin commisimus et presencium serie firmiter committinius pre-
dictis iudici et iuratis ceterisque civibus dicte civitatis Zegediensis 
pro tempore constitutis, ut ipsi omnes universosque et singulos mer-
catores, forizatores ac alios quosvis forenses homines simul cum eorum 
rebus et bonis quibusvis, qui ad dictum forum causa forizandi et nego-
ciandi venerint, seu venire voluerint, iuxta premissam nostram con-
cessionem, contra vos et alios quoslibet impeditores protegere, tueri 
et defensare debeant et teneantur nostra in persona et auctoritate 
presentibus ipsis in hac parte attributa et iusticia mediante; secus 
igitur in premissis nullatenus facere presumatis, et nec alter vestrum 
presumat nostri favoris et dileccionis sub optentu. Datum in dicta 
civitate Zegedino, feria quarta proxima aute festum beati Bárnabe 
apostoli, anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto. 

Kívül : Minden fele vasár perhibitione jöhessek ez 
vasarra. 

Hártyán, vörös-kék selyem zsinórjáról a függő pecsét hiányzik. Eredetije 
Szeged v. tit. levéltárában 22. sz. a. 

XXIX. 

1456. decz. 5. Csanád. V. László király Attila, csanádi káptalani 
prépost kérelmére, a káptalannak Csanád vármegyében fekvő Keresztúr 
helységbeli jobbágyait a szegedi kir. vár részére teljesítendő különféle szol-
gálólányok megadásától felmenti. 

Nos Ladislaus, dei gracia rex Hungarie, Boliemie, Dalinacie, 
Croacie etc. ac Austrie et Styrie dux, necnon marchio Mora vie etc. 
memorie commendannis tenore presencium significantes, quibus expedit 
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universis, quod nos tum ad humilem supplieacionis instaneiam fidelis 
nostri venerabilis Athile, prepositi collegiate ecclesie saneti Salvatoris 
in Chanadino fundate, per eum nostre propterea porrectam majestati, 
tum eciam ob singularem devocionem nostram, quam ad sanctum 
salvatorem, in cujus nomine sanctissimo eadem ecclesia collegiata 
fundata fore perhibente gerimus, possessionem ejusdem prepositure 
Kereztur vocatam, in comitatu Chanadiensi existentem, consequen-
terque populos et jobbagiones in eadem pro tempore commorantes, ab 
omni solucione akonum, avenarum et aliorum quorumcunque munerum, 
quos et que ipsi ad Castrum nostrum Zegediense castellanis in eodem 
constitutis singulis annis solvere tenerentur, in perpetuum' graciose 
eximendam duximus et supportandam, imo eximus et supportamus 
presencium per vigorem. Quocirca vobis fidelibus nostris castellanis et 
eorum vicecastellanis in dicto Castro nostro Zegediensi pro tempore 
constitutis, presentes visuris firmissime precipiendo mandamus, qua-
tenus a modo inposterum prefatos populos et jobbagiones annotati 
Athile prepositi, in dicta possessione ipsius Kereztur commorantes, 
ad solucionem huiusmodi akonum, avenarum et aliorum quorum-
cunque munerum compellere, aut propter non solucionem eorundem 
ipsos in personis, rebusque eorum iinpedire, molestare, seu dampni-
ficare quovismodo contra formám premisse nostre exempcionis, nulla-
tenus presummatis, et nec sitis ausi modo aliquali, presentibus perlectis, 
exhibenti restitutis. Datum in Chanadino predicto die dominica proxima 
ante festum beati Nicolai episcopi et confessoris, anno domini millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo sexto, regnorum autem nostrorum 

. anno Hungarie etc. decimo septimo, Bohemie vero quarto. 

Eredetije Mátyás király 1458. évi átiratában a m. országos levéltárban Budán ; 
1779-ik évi átirata a kalocsai és a csanád egyházmegyei káptalani levéltárakban. 

XXX. 

1458. márcz. 12. Buda. Mátyás király átírja V. László királynak 
1456. évben Attila csanádi prépost részére kiadott levelét, melyben a 
keresztúri jobbágyok a szegedi vár részére évenként teljesítendő szolgálmá-
nyok megadásától felmentetnek. 

Nos Mathias, dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. 
memorie commendamus tenore presencium significantes quibus expedit 
universis : quod nostre majestatis veniens in presenciam fidelis noster 
venerapilis Athila, prepositus collegiate ecclesie saneti Salvatoris in 
Chanadino fundate, exkibuit nobis quasdam literas serenissimi quondam 
principis Ládislai, hujus regni Hungarie etc. regis, sigillo suo secreto, 



53 

quo ut rex Hungarie utebatur, impressive consignatas, quibus mecli-
antibus idem dominus Ladislaus rex, possessionem ejusdem prepositure 
Kereztur vocatam, in comitatu Chañad existentem, consequenterque 
populos et jobbagiones in eadem pro tempore constitutes, a solucione 
akonum, avenarum et aliorum quorumcunque munerum, quos et que 
ipsi ad Castrum nostrum Zegediense consequenterque castellanis in 
eodem constitutis, singulis annis solvere tenerentur in perpetuum sup-
portasse et exemisse dignoscitur, tenoris infrascripta. Suplicans idem 
"dominus prepositus majestati nostre humillime, ut easdem literas 
prefati quondam domini Ladislai regis, et omnia in eis contenta, ratas, 
gratas et acceptas habendo, literisque nostris privilegialihus, verbotenus 
inscribi facere, huiusmodi exempcioni, alysque omnibus et singulis 
inferius in tenore earundem literarum specificatarum, nostrum regium 
consensum prehere dignaremur benevolum pariter et assensum easque 
literas, pro prefata ecclesia sancti Salvatoris, consequenterque dicto 
Athile praeposito et successoribus eiusdem universis prepositis, inno-
vantes perpetuo valituras confirmare dignaremur. Quarum tenor talis est : 

(V. László kir. 1456. évi Csanádon kelt levele ; lásd XXIX. sz. a.) 

Nos igitur premissis suplicacionibus antefati Athile prepositi, per 
eum nostre modo, quo supra porrectis maiestati regie benignitate exau-
ditis et clementer admissis, premissás literas antefati quondam domini 
Ladislai regis non abrasas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte 
suspectas, imo mere et sincere veritatis integritate perpollentes, presen-
tibusque literis nostris de verbo ad verbum insertas, quoad omnes 
earum continencias, clausulas et artículos eatenus, quatenus eedem 
rite et legitime existunt emanate, viribusque earum Veritas suffragatur, 
ratas, gratas et acceptas hahendo, hujusmodi graciose exempcioni, 
alysque omnibus et singulis superius in tenore dictarum literarum 
ipsius Ladislai regis specificatis nostrum regium consensum prebuimus, 
immo prebemus benevolum pariter et assensum, et nihilominus oh 
spem et singularem devocionem nostram, quas ad dictum sanctum 
Salvatorém nostrum gerimus et habemus specialem, prefatas literas 
annotati quondam Ladislai regis, pro predicta ecclesia sancti Salva-
toris, consequenterque prefato Athile preposito et successoribus ejusdem 
universis, innovantes, perpetuo valituras confirmamus, harum nostrarum, 
quibus secretum sigillum nostrum, quo ut rex Hungarie utimur, est 
appensum, vigore et testimonio literarum mediante. Datum Bude, in 
festo beati Gregory pape, anno domini millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo octavo : Lecta. 

Eredetije a m. országos levéltárban Budán, 29,286. sz. a. hár tyán; 1779. évi 
átiratai a kalocsai és csanádi egyházmegyei káptalani levéltárakban. 
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XXIII. 

1458. cvug. 16. Buda. Mátyás király Szeged város polgárainak a 
város kebelében levő Sz. Demeter, Szt. György, Szt. Péter apostol és Szt. 
Erzsébet templomokra és plébániákra nézve ős időktől fogva gyakorolt egyház-
kegyúri jogát megerősíti. 

Commissio propria domini regis. 
Nos Mathias dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. 

memorie commendamus tenore presencium significantes, quibus expedit 
universis : quod nos tani ad humiilime suplicacionis instanciam fidelium 
nostrorum cireumspectorum, Johannis Myzer judicis ac Michaelis 
Litterati, Clementis Bothos juratorum et Johannis Pordan civium civi-
tatis nostre Zegediensis, per eos in eorum ac ceterorum universorum 
civium hospitum et tocius communitatis eiusdem civitatis nostre nomi-
nibus et in personis, nostre propterea porreete majestati, tum eciam ex 
gracia speciali eisdem civibus et communitati dicte civitatis nostre, id 
annuentes concedimus, imo annuimus et concedimus presencium per 
vigorem: ut ipsi a modo imposterum perpetuis Semper temporibus 
universis, sicuti hucusque, ita et imposterum plebanias eorum, utputa 
sanctorum Demetry ac Georgy martirium et magistratus hospitalium 
sancti Petri apostoli, necnon beate El izabeth vidue ecclesiaruin in 
eadem civitate nostra Zegediensi fundatarum, illi, vel illis benemeritis 
personis, cui scilicet vel quibus ipsi pro utilitate ipsorum magis voluerint, 
l iberam atque omnimodam habeant donandi et conferendi potestatem, 
liarum literarum nostrárum, quibus sigillum nostrum secretum, quo ut' 
r ex Hmigarie utimur est appressum, vigore et testimonio mediante. 
Datum Bude, secundo die festi assumpcionis. beate Marie virginis, 
anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesiino octavo. 

Kívül: Ut plébános eligere valeamus secundum votum nostrarum. 
Hog az plebanossagot szabadon az kinek az szegediek akaryak, 

annak agjak Szeghedon. 
Hártyán, veres viasz-pecsétje letörve. Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 

24. sz. a. 

XXXII. 

1458. szept. 5. Szeged. Mátyás király a becsei várnagyokat, úgy 
György szerb deszpot mindkét tiszaparti vám- és révfelügyelöit a szegedi 
p>olgároknak és javaiknak vámolásától s adóztatásától eltiltja. 

Commissio propria dommi regis. 
Mathias dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. fide-

libus nostris castellanis vel eorum vicecastellanis castri Bechce nunc 
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constitutis et in futurum constituendis, item universis tributarys et 
loca tributorum ex utraque parte Ticie nominis, iilustris principis 
domini despoti tenentibus, ubivis constitutis et éxistentibus, présentes 
visuris, salutem et gráciám. Gravis admodum querele per fideles nostros 
universos cives et hospites de- civitate nostra Zegediensi májestati 
nostre expositum exstitit: quod licet ipsi antiqua eorum libertate 
requirente, per condam illustrem principem dominum Georgium des-
potum, regni Rascie concessa, a solucione et exaccione quorumlibet 
tributorum suorum, locis. suis exigi solitorum, tam de personis proprys, 
quam de rebus et bonis cuiuscunque mancipy existant, exempti forent 
et liberati, literasque ydem cives et hospites nostri superindé per 
prefatum dominum Georgium despotum predicti regni Rascie clare pro 
se emanatas haberent, quas et in conspectum nostre majestatis, pro 
eorum maiore efficacia libertatis producentes, tamen vos non curáta 
huiusmodi eorum exempcione et libertate, eosdem nostros homines 
et familiares ipsorum ad solucionem et exaccionem dictorum tribu-
torum tam de proprys personis,- quam de rebus et bonis compelleretis 
et adstringi faceretis, in prejudicium et dampnum dictorum exponen-
cium et detrimentum. Et quia sicuti unumquemque in suis justis 
libertatibus conservare, ita et prefatos cives nostros in eisdem manu-
tenere volumus: quare fidelitati vestre et cuiuslibet vestrum, harum 
serie firmiter eommittimus et mandamus, quatenus a modo imposterum, 
super prefatos cives nostros, aut homines et familiares ipsorum, dum 
et quando ydem cum eorum' rebus et bonis ipsorum, ad vestra loca 
tributaria, presencium scilicet ostensores pervenerint, nullum tributum, 
nullamque tributariam exaccionem dictante, prefata eorum libertate 
exigere seu exigi facere presuraatis et neque sitis ausi modo aliquali. 
Secus ergo non facturi, presentibus perlectis, semper exhibenti resti-
tutis. Dátum Zegedini, feria tercia proxima ante festum nativitatis 
beate Marié virginis, anno millesimo quadringentesimo quinquagesimo 
octavo. 

Hártyán, veres viasz-pecsétje lehullott. Eredetije Szeged v. tit. levéltárá-
ban 23. sz. a. 

György szerb deszpotának ez oklevélben említett kiváltság-levele fenn nem 
maradt. 

XXXIII. 

1459. jan. 20. Szeged. Mátyás király Szeged városának a boldog: 
ságos szűz kolostora előtt, hetenként szerdán tartandó hetivásárt más királyi 
városok módjára örök időkre engedélyez, s ezen a kereskedők és vásárosok 
mit se fizessenek; egyúttal négy mészárszéknek ugyanott leendő felállítását 
megengedi. 
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Commissio propria domini Regis, Osualdo de 
Rozgon referente. 

Nos Matkias dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. 
memorie commendámus tenore presencium significantes quibus expedit 
universis: quod nos cum ad humilime supplicacionis instanciam fide-
lium nostrorum universorum civium et inhabitatorum civitatis nostre 
Zegediensis per eos nostre propterea porrecte maiestati, item eciam 
pro comodo et utilitate dicte civitatis nostre Zegediensis ac prefatorum 
civium et inhabitatorum eiusdem ad eandem civitatem nostram Zege-
diensem forum ebdomadaie iiberum, singulis feriis quartis, qualibet 
videlicet ebdomada ante claustrum beate Marie virginis in eadem civi-
tate nostra fundatum, omnino sub eisdem libertatibus et prerogativis, 
quibus fora ebdomadalia aliarum civitatum nostrarum regalium ac 
opidorum. et liberarum villarum celebrantur, seu celebrari solent, 
perpetue celebrandum duximus graciose annuendum et concedendum, 
ymmo annuimus et eoncedimus presencium per vigorem. Annuimus 
eciam, ut quicunque homines forenses ad idem forum causa foriza-
eionis venerint, ipsa quarta feria nullum tributum de proprys personis 
ac rebus et bonis ipsorum quibusvis cuiuscunque generis et speciei 
existant, solvere, teneantur ; et quod dicti cives et inhabitatores macella 
quatuor in praedicto loco fori edificare valeant atque possint. Quocirca vos 
universos et singulos mereatores, institores et forenses homines atque 
viatores quoslibet, presentibus afficlamus, assecuramus et certificamus, 
quatenus, ad predictum forum ebdomadaie Iiberum, per nos in prefata 
civitate Zegediensi concessum, cum omnibus mercancys, rebusque et 
bonis vestris venalibus, libere, secure et sine omni pavore seu formi-
dine, rerum et bonorum ac personarum vestrarum veniatis, properetis 
et accedatis, peractisque ibi cunctis negoeiacionibus vestris, ad propria, 
vel alia que malueritis loca, redeatis, salvis semper vestris et vest-
rorum rebus et personis. Volumus autem hec, per. fora et alia loca, 
ubi necesse fuerit, palam et manifeste proclamari facere. Presentes, 
quas secreti sigilli nostri, quo ut rex Hungarie utimur, appensum fecimus 
communire, post earum lecturam semper reddi iubemus presentanti. 
Datum Zegedini, predicta in festo beatorum Fabiani et Sebastiani 
martyrum, anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono. 

Kívül: De foro feria quarta ante claustrum beate Marie vir-
ginis 

Hártyán, függő pecsétje és zsinórja hiányzik. Eredetije Szeged v. tit. levél-
tárában 25. sz. a. 
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XXXVIII. . 

1462. aug. 17. Csanád. Mátyás király azon szolgálatokért és áldo-
zatokért, melyeket a szegediek neki és atyja Hunyadi János kormányzónak 
teljesítettek, a szegedi polgároknak megengedi : hogy mint eddig, úgy ezentúl 
is a kunokkal közösen Asszonyszállása kun pusztát és tartozékait élvez-
hessék, megsemmisítvén azon iratát s jogot, melyet Szegény János szegedi bíró 
s halála után Beneszállásán lakó. Kun Antal deák erre nézve maguknak 
szereztek; egyúttal a szegedi polgárokat a régi királyoktól nyert azon 
jogaikban, hogy a Duna-Tisza közt levő kun pusztákon szabadon legeltet-
hessenek — megerősíti. 

Nos Mathias, dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. 
memorie commendamus tenore presencium, signiűcautes quibus expedit 
universis : quod cum glória regum- in multitudine populorum et decus 
ac robur regnorum in divicys et amplitudine consistât civitatum, expedit 
igitur principibus omni diligencia intendere populis servandis, ac civi-
tatibus magnificandis et fovendis, utpote ex quibus premissa regum 
et regnorum commoda procedunt, quatenus principibus ex hoc et 
laudes et discreta providencia et status populorum, civitatumque 
utilitates et augmentum. proveniat. Qua de re grata consideracione 
pensavimus multi moda servicia, que civitàs nostra Zegediensis et eius 
cives principibus • predeçessoribus nostris regibus et regno Hungarie 
sacreque eius corone, ac condam jllustri prineipi, domino Johanni de 
Hwnyad, comiti Bistriciensi, alias eciam regni Hungarie gubernatori, 
genitori nostro carissimo felicis memorie et tandem maiestati nostre 
multipliciter impenderunt ; consideramus quoque sumptuosas expensas, 
ipsorum civium et civitatis nostre predicte, quas ipsi pro usu nostro 
regali copiose fecerunt, pro quibus et presertim eo respectu, quod 
cives ipsi civitatem nos-tram prenotatam, civibus et incolis amplificare, 
domibns et edificys decorare eo melius valeant, accedente quoque 
humili supplicacione eorumdem civium nostrorum in bac re nobis 
facta, annuimus et concessimus eidem civitati nostre Zegediensi et 
eius communitati, que pro tempore fuerit : quatenus ipsa a modo 
deinceps perpetnis Semper successivis temporibus, universis in descensu 
comanicali Azzonzallasa vocato et eius pertinences ac utilitatibus, 
campis quoque et fenetis, illum habere valeant usumquem hactenus 
habuerunt, comani eciam nostri in eodem descensu eundem, quem 
habuerunt, usum habere possint. Volumus preterea ut a modo in 
posterum in facie prefati descensus nullus comanus commoretnr, sed 
idem ad' usum dicte civitatis nostre et eorundem comanorum nostrorum 
Semper pro predio, modo premisso utendo habeatur. Nichilominus quoque 
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omnes alias literas, quas condam Johannes Misér judex eiusdem civitatis 
nostre, dum viveret, ac mortuo eodem quidem Anthonius Literátus 
comanus in Benezallasa commorans, super donacione eiusdem descensus 
sihi reportasset, ex eo, quod hoc contra ipsam civitatem nostram fecisSe, 
ac per hoc magnam partem térré usualis ipsius civitatis nostre sihi 
usurpasse perhibetur, cassamus et viribus carituras committimus. Insuper 
concessimus et annuimus eidem civitati nostre Zegediensi et eius 
communitati, ut ipsa ubique in campis comanorum nostrorum et aliis 
inter fluvios Danuby et Ticie libera sit et eis utatur, prout libera fuit 
et üsa est temporibus antiquorum regum Hungarie nostrorum scilicet 
predecessorum, ex graciosa concessione eorundem immp volumus, 
cassamus et annuimus ac concedimus, harum literarum nostrarum, 
quibus secretum sigillum nostrum, quo ut rex Hungarie utimur, est 
appensum, vigore et testimonio mediante. Datum Chanadini, feria tercia 
proxima post festum assumpcionis beate Marie virginis, anno domini 
millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo. 

Eredetije Mátyás király 1469. évi átiratában, Szeged v. tit. levéltárában 
31. sz. a. ; 

XXXV. 

1464. ápr. 3. .Mátyás király Szeged város kérelmére átírja Zsigmond 
kir. 1436-ik évi szegedi és az ebien átírva levő 1430-ik évi semptei, a 
kereskedéskép utazó szegedi polgárok rév- és vámmentessége ügyében kelt 
kiadványait: 

Commissio propria domini regis. 
Mathias dei gracia Hungarie, Dalmacie. Croacie, Rame, Servie, 

Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex, omnibus Christi fide-
libus, presentibus paritér et fiituris, presencium noticiam habituris, 
salutem in omnium salvatore. Ad universorum-noticiam harum serie 
volumus pervenire, quod nostre maiestatis adeundo in conspectum fideles 
nostri circumspecti Ladislaus filius Osualdi judex, alter Ladislaus 
Thapay, Benedictas Kamanzy jurati, ac magister Pranciscus nótárius 
civitatis nostre Zegediensis, in ipsorum ac ceterorum universorum 
civium, incolarum et inhabitatorimi eiusdem civitatis nostre Zegediensis 
nominibus et personis, exhibuerunt et presentaverunt nobis quasdam 
literas condam serenissimi principis domini Sigismundi, Romanorum 
jmperatoris, ac similiter Hungarie etc. regis, predecessoris nostri, cum 
dupplici autentico sigillo suo impendenti communitas, quibus median-
tibus idem condam dominus Sigismundus imperátor et rex, quasdam 
alias literas suas, inediantibus, quibus mandasset universis et singulis 
prelatis, baronibus, comitibus, castellanis, nobilibus et alterius cuiusvis 
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status conclicionis et preeminencie hominibus, tributa tarn in terris, 
quam super aquis intra ambitum regni habéntibus et tenentibus, 
suisque et eorundem tributarys quibuslibet, ut ipsi judicem, ceterosque 
cives ac Íncolas et inliabitatores prefate civitatis nostre Zegediensis, 
quos ex tenoribus certarum literarum protunc in conspectum suum 
specietenus productarum, ab omni tributaria solucione exemptos et 
supportatos fore vidisset et comperisset, in locis predictorum tribu-
torum, ad nullius tributi solucionem compellere et astringere deberent, 
pro prefatis judice, juratis ceterisque civibus, jncolis et jnhabitatoribus 
dicte civitatis nostre Zegediensis confirmasse dinoscitur, tenoris infra-
scripti; supplicantes prefati Ladislaus judex ac alter Ladislaus Thapay, 
Benedictus Kamanzy, iurati, ac magister Franciscus notarius dicte 
civitatis nostre Zegediensis, in ipsorum ac predictorum universorum 
aliorum civium, bospitum, incolarum et inhabitatorum eiusdem civitatis 
nostre nominibus, maiestati nostre humiliter, ut nos prefatas literas 
dicti condam domini Sigismundi imperatoris et regis, et omnia in eis 
contenta, ratas, gratas et acceptas habere, literisque nostris privilegia-
libus inserí et inscribí facere, ac pro eisdetn judice, juratis ceterisque 
civibus, bospitibus, incolis et inbabitatoribus pretacte civitatis nostre 
Zegediensis, innovantes, perpetuo valituras confirmare dignaremur. 
Quarum quidem literarum tenor talis es t : 

(Zsigmond kir. 1436. évi szegedi és az ebben átírt 1430-ik évi 
sempthei kiadványa, lásd XX. és XV. sz. a.) 

Nos igitur premissis humillimis supplicacionibus dictorum Ladislai, 
fily Osualdi judiéis, ac alterius Ladislai Thapay, Benedicti Kamanzy 
juratorum et magistri Francisci notary, ceterorumque civium dicte 
civitatis nostre Zegediensis, per eos in ipsorum ac predictorum uni-
versorum aliorum civium, hospitum, incolarum et inhabitatorum eiusdem 
civitatis nostre personis, nostre m'odo, quo supra porrectis maiestati 
regia benignitate exauditis et clementer admissis, prescriptas literas 
annotati condam domini Sigismundi jmperatoris et, regis, non abrasas, 
non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus 
suspicionis vicio carentes, presentibusque literis nostris privilegialibus, 
de verbo ad verbum, sine diminucione et 'augmento aliquali insertas, 
quoad omnes earum continencias, clausulas et artículos, eatenus qua-
tenus eedem rite et legitime existunt emanate, viribusque earum veritas 
suffragatur, acceptamus, approbamus et ratificamus et nich dominus 
consideratis fidelitatibus et fidelium serviciorum meritis prefatorum 
judiéis, juratorum ceterorumque civium, hospitum, jncolarum et jnha-
bitatorum dicte civitatis nostre Zegediensis, per eos majestad nostre 
et sacre dicti regni nostri Hungarie corone firma et sincera fide exhi-
bitis et impensis, easdem literas simulcum exempcione a solucione 
tributaria prenotata ac alys ómnibus et singulis superius in tenore 
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earumdem literarum contentis et specificatis, ex certa nostre majes-
tatis sciencia et animo deliberato, pro prefatis judice, juratis, cete-
ribusque civibus, hospitibus, incolis et inhabitatoribus predicte civitatis 
nostre Zegediensis, eorumque successoribus et posteritatibus universis 
innovantes, perpetuo valituras • confirmamus, présentis scripti nostri 
patrocinio mediante. In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam, 
presentes literas nostras privilegiales pendentis et autentici dupplicis 
sigilli nostri munimine roboratas, eisdem duximus concedendas. Datum 
per manu s reverendissimi in Christo patris domini Stephani Colocensis 
et Bachiensis ecclesiarum archiepiscopi, locique eiusdem Colocensis 
comitis perpetui, aule nostre summi cancellary, fidelis nostri dilecti, 
anno domini millesimo quadringentesimo sexagésimo quarto, tercio 
nonas április, regni nostri anno séptimo, coronacionis vero primo*: 
venerabilibus in Christo patribus dominis Dyonisio de Zeech, cardinali 
et legato nato, Strigoniensi, eodem Stephano Colocensi archiepiscopis, 
Ladislao Agriensi, Johanne Waradiensi, Nicolao Transilvaniensi, Zag-
rabiensi sede vacante, Johanne Quinqueecclesiensi, Alberto Wespri-
miensi, Augustino Jauriensi, Vincencio Waciensi, Alberto Chanadiensi, 
Thoma Nitriensi, Boznensi sede vacante, Urbano Sirmiensi, Marco 
Thininiensi,' Segniensi sede vacante, Nicolao Modrusiensi ecclesiarum 
episcopis ecclesias dei feliciter gubernantibus ; item magnificis Michaele 
Orzagh de Guth, regni nostri Hungarie predicti palatino, Emerico de 
Zapolya regni Bozne gubernatore, Nicolao de Wylak et Johanne Pangraz 
de Dengeleg, wayvodis Transsilvanis, comité Ladislao de Paloz, judice 
curie nostre, eodem Emerico de Zapolya, Dalmacie et Croatie, nec 
non Sclavonie regnorum nostrorum et prefato Nicolao de Wylak, Macho-
viensi banis, honore banatus Zewreniensis vacante, Johanne de Rozgon 
thauarnieoruni, Benedicto de Thwroz janitorum, Andrea Pangrazy de 
prefata Dengeleg pincernarum, Stéphano de Peren et Ladislao de 
Bathor dapiferorum, Paulo de Dombo et Ladislao de Wesen agazonum 
nostrorum regalium magistris, Andréa Pawmkyrcher, comité Posoniensi, 
alysque compluribus regni nostri comitatus tenentibus et honores. 

Kívül egykorú följegyzések : Propter tributorum. — Wamal es 
harmyndal hog ne tartozzanak az szegedyek. 

Hártyán, vörös-kék-sárga selyem zsinórjáról a függő pecsét hiányzik. Ere-
detije Szeged v. tit. levéltárában 27. sz. a. 
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XXXVIII. . 

1464, ápr. 3. Mátyás király Szeged város kérésére átírja és meg-
erősíti a város részére Zsigmond király által kettős pecsét alatt kiadott 
1405. évi első decretumát, mely a városok és a polgárok összes jogviszo-
nyait szabályozza. 

Commissio propria domini regis. 
Mathias, dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, 

Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex, universis Christi fide-
libus presentibus et futuris, presencium noticiam liabituris, salutem 
in omniuni salvatore. Ád universorum noticiam harum serie volumus 
pervenire, quod nostre maiestatis accedendo in conspectum fideles nostri 
circumspecti Ladislaus filius Osualdi judex ac alter Ladislaus Thapay 
et Benedictus Kamanzy, jurati ci.ves, necnoii magister Pranciscus nótá-
rius civitatis nostre Zegediensis in ipsorum ae ceterorum universorum 
civium, hospitum, incolarum et inhabitatorum ae toeius communitatis 
eiusdem civitatis nostre nominibus exhibuerunt et presentarunt nobis 
quasdam literas condam serenissimi principis dominL SigismundL, sirni-
liter regis Hungarie et predecessoris nostri, duppiici sigillo suo in 
pendenti communitas, super certis libertatibus, graciis, disposicionibus, 
statutis et decretis inter alios regnicolas nostros, ac civitates opida 
et iiberas villas prefatos cives et dietam eorum communitatem commu-
niter concernentibus, inferius in tenoribus earundem literarum suarum 
specificatis confectas tenoris infrascripti, supplicantes prefati Ladislaus 
iudex et alter Ladislaus et Benedictus, iurati cives et magister Fran-
ciscus nótárius dicte civitatis nostre Zegediensis, in ipsorum ae prefa-
torum universorum aliorum civium hospitum et inhabitatorum ac toeius 
communitatis eiusdem civitatis nostre nominibus maiestati nostre humi-
liter, ut nos prefatas literas, dicti condam domini Sigismundi regis, et 
omnia in eis contenta, ratas, gratas et accepta habere, literisque 
nostris privilegialibus inseri et inscribi facere ac pro ipsis iudice, 
iuratis, ceterisque civibus, hospitibus, incolis et inhabitatoribus ac tota 
communitate dicte civitatis nostre Zegediensis, in quantum scilieet 
ipsos concernunt, innovantes, perpetuo valituras confirmare dignaremur. 
Quarum quidem literarum tenor talis est. 

(Zsigmond kir. 1405. évi első • decretuma; lásd IV. sz. a.) 
Nos igitur premissis humillimis supplieacionibus prefatorum 

Ladislai, fily Osualdi, judicis, ac alterius Ladislai Thapay, < Benedicti 
Kamanzy, juratorum civium, et magistri Franeisci, notary antedicte civi-
tatis nostre Zegediensis, per eos in ipsorum ac predictorum univer-
sorum aliorum civium, hospitum, incolarum et inhabitatorum ac toeius 
communitatis eiusdem civitatis nostre personis, nostre modo, quo 
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supra porrectis maiestati regia benignitate exauditis et clementer 
admissis, prescriptas litteras annotati condam domini Sigismundi 
régis non abrasas, non cancellatas,. nec in aliqua sui parte sus-
pectas, sed omni prorsus suspicionis vicio carentes, presentibusque 
nostris literis privilegialibus, de verbo ad verbum, sine diminucione 
et augmento aliquali insertas, quoad omnes earum continencias, 
clausulas et artículos eatenus, quatenus eedem rite et legitime existant 
emanate, viribusque earum veritas suffragatur, acceptamus, approbamus 
et ratificamus, et nichilominus consideratis fidelitatibus et fidelium 
serviciorum meritis prefatorum judiéis, juratorum ceterorumque civium, 
hospitum et inhabitatorum dicte civitatis nostre Zegediensis, per eos 
majestati nostre et sacre dicti regni nostri Hungarie corone firma et 
sincera fide exhibitis et impensis, easdem literas super premissis 
libertatibus, gracys, disposicionibus, statutis et decretis confectas et 
onmia in eis contenta ex certa nostre maiestatis sciencia et animo deli-
berato, pro praefatis judice, juratis, ceterisque civibus, hospitibus, incolis 
et inhabitatoribus ac tota communitate dicte civitatis nostre Zegediensis, 
ipsorumque successoribus et posteritatibus universis, prout scilicet et 
in quantum huiusmodi libertates, gracie, disposiciones, statuta et 
decreta ipsos concernunt, innovantes, perpetuo valituras confirmamus, 
presentís scripti patrocinio mediante. In cuius rei memoriam firmita-
temque perpetuara, presentes literas pendentis et autentici sigilli nostri 
duplicis m uni mine roboratas, eisdem duximus concedendas. Datum per 
manus reverendissimi in Christo patris domini Stephani Colocensis et 
Bachiensis ecclesiarum archiepiscopi, locique eiusdem Colocensis comitis 
perpetui, aule nostre sunnni cancellarii, fidelis nostri dilecti ; auno 
domini millesimo quadringentesimo sexagésimo quarto, tercio nonas 
aprilis, regni nostri auno séptimo, coronacionis vero primo, venera-
bilibus in Christo patribus dominis Dionisio de Zeech cardinali et. 
legato nato Strigoniensi, eodem domino Stephano Colocensi. archiepis-, 
copis, Ladislao Agriensi, Johanne Varadiensi, Nicolao Transsilvaniensi, 
Zagrabiensi sede vacante, Johanne Quinqueecclesiensi, Alberto Vespri-
miensi, Augustino Jauriensi, Vincencio Vaciensi, Alberto Chanadiensi, 
Tlioma Nitriensi, Bosnensi sede vacante, Urbano Sirmiensi, Marco 
Tinniniensi, Segnensi sede vacante, Nicolao Modrusiensi ecclesiarum 
episcopis, ecclesias dei feliciter gubernantibus ; item.magnificis Michaele 
Orzagh de Gwth, regni nostri Hungarie predicti palatino, Einerico de 
Zapolya, regni Bozne gubernatore, Nicolao de Wylak et Johanne 
Pangrazy de Dengeleg, waivodis Transilvanis, comité Ladislao de 
Paloz, iudice curie nostre, eodem Emerieo de' Zapolya, Dalmaeie et 
Croacie necnon Sclavonie regnorum nostrorum et prefato Nicolao de 
Wylak, Machoviensi banis, honore banatus Zewriniensis vocante, Johanne 
de Rozgon thavarnicorum, Benedicto de Thwroz janitorum; Andrea 
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Pangrazy de Dengeleg prefata pineernarum, Stephano de Peren et 
Ladislao de Bathor dapiferorum, Paulo de DoniI)o et Ladislao de 
Wesen agazonum nostrorum regalium magistris, Andrea Pawmkircher, 
comité Posoniensi, aliisque compluribus regni nostri comitatus tenentibus 
et honores. 

Kívül: Az hiros nemes Szeghedieknek es egesz varas-
belieknek szabadsagokról való level. 

Hártyán, a függő pecsétet tartó zsinór kihasítva, hiányzik. Eredetije Szeged 
v. tit. levéltárában 26. sz. a. 

XXXVII. 

1465. Buda.. Mátyás király a szegedieket biztosítja, hogy Asszony-
szállásán és más Duna-Tiszaközi kim pusztákon, miként ez ideig, úgy 
ezentúl is a kunokkal egyenlőn szabad legeltetést gyakorolhatnak. 

Commissio propria domini regis. 
Nos Mathias dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc, 

memorie commendamus tenore presencium significantes, quibus expedit 
universis, quod nos tum ad humillime supplicacionis instanciam fidelium 
nostrorum circumspectorum judiéis, juratorumque civium civitatis nostre 
Zegediensis, per ipsos nostre propterea porrecte maiestáti, tum eciam 
volentes comodo et utilitati eiusdem civitatis nostre providere, eidem 
civitati nostre et eius communitati, id duximus annuendum et conce-
dendum, ut ipsa civitas, durante nostro beneplácito, in descenso coma-
nicali Azzonzallasa vocato et eius pertinenciis ac utilitatibus cam-
pisque et fenetis, illum habere valéant usum, quem hactenus habuerunt 
Comani eciam nostri in eodem descensu, eundem quem habuerunt. 
usum, habere possint. Insuper eciam annuimus eidem civitati nostre 
Zegediensi et eius communitati, ut ipsa ubique in campis • comanorum 
et aliis ínter fluvios Danuby et Ticie libera sit, et eis utatur ita, 
quemadmodum aliis temporibus regum Hungarie predecessorum nos-
trorum, libere usa fuisse dicitur, ymmo annuimus et concedimus, salvis 
tamen juribus alienis, harum nostrarum vigore et testimonio literárum 
mediante. Dátum Bude, feria secunda próxima post festum [ 
. . . . .] anno domini millesimo quadringentesimo sexagésimo quinto, 
regni nostri anno octavo, coronacionis vero secundo. 

A hátlapon egykorú följegyzés: Donacio Mathie regis, super 
Azzonsalasa et campis Cumanorum. — Aszszonszallasarol es az kunok 
mezejen aiandekozasa Mathias kiralnak. 

A zárjelbe foglalt pontozott hely, a hártya behajlása következ-
tében kitöredezett. 

Hártyán, veres viasz-pecsétje letöredezve. Eredetije Szeged v. tit. levél-
tárában 29. sz. a. 
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XXXVIII. . 

1465. jun. 8. Mátyás király Kamanczy Benedek szegedi bíró, Pálfy 
János és Tápay László szegedi esküdt polgárok kérelmére, Károly királynak 
kettős pecsétü átiratában felmutatott, s IV. Béla királynak Tápé és Vártó 
adományozására vonatkozólag 1247-ik évben kiadott levelét átírja és 
megerősíti. 

Cömmissio propria domini régis. 
Mathias, dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, 

Gallicie, Lodomerie, Com'anie, Bulgarieque rex ; omnibus Christi fidelibus, 
presentibus pariter et futuris, presencium noticiam habituris, salutem 
in omnium salvatore. Ad universorum noticiam harum serie volumus 
pervenire : quod nostre maiestatis venientes in conspectum fideles 
nostri circumspecti Benedictus Kamanzy iudex ac Johannes Palfy, 
necnon Ladislaus Thapay, iurati cives civitatis nostre Zegediensis, in 
ipsorum ac universorum civium, hospitum et inhabitatorum, necnon 
tocius connnunitatis eiusdem civitatis nostre personis, exhibüerunt nobis 
qùasdam literas condam serenissimi principis domini Karoli, similiter 
régis Hungarie et predecessoris nostri, dupplici suo sigillo impendenti 
consignatas, inter cetera tenorem litterarum condam excellentissimi 
principis domini Bele, consimiliter régis Hungarie etc, super collacione 
quarumdam terrarum Thapey, necnon piscine Wartho voeatarum, in 
comitatu Chongradiensi liabitaruin, emanatarum, eonfîrmaeionem in se 
continentes, supplicantes nostre maiestati humiliter, quod huiusmodi 
tenorem dicte litere ipsius condam domini Bele régis et omnia in eis 
contenta, ratas, gratas et acceptas habentes, litterisque nostris privi-
legialibus de verbo ad verbum sine diminucione et augmento aliquali 
inseri faeientes, approbare, ac pro eisdem iudice, iuratis, ceterisque 
civibus et hospitibus, necnon tota conununitate ipsius civitatis nostre 
Zegediensis, presentibus et futuris, innovantes, perpetuo valituras 
confirmare dignaremúr. Quarum quidem tenor sequitur in hec verba : 

(IV. Béla kir. 1247. évi adomány4evele, lásd : I. sz. a.) 
Nos igitur humilibus supplieacionibus prefatorum Benedicti iudicis, 

necnon Johannis et Ladislai iuratorum civium dicte civitatis nostre 
Zegediensis, per eos in ipsorum, ac universorum aliorum civium, hospitum 
et inhabitatorum eiusdem civitatis nostre, propterea porrectis maiestati 
regia benignitate exauditis et clementerad missis, prescripturh tenorem 
literarum ipsius condam domini Bele régis non abrasum, non cancellatum, 
nec in aliqua sui parte suspectiun, sed omni prorsus suspicionis vicio 
carentem, presentibusque literis nostris privilegialibus, de verbo ad 
verbum sine diminucione et augmento aliquali insertum, quoad omnes 
ipsius contineneias, clausulas, et articulos, eatenus quatenus rite • et 
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legitime emanatus existit, viri busque eius veritas suffragatur, aeeep-
tamus, approbamus et ratiñcamus, ipsumque et omnia in eo contenta 
pro eisdem iudice-, iuratis, ceterisque civibus et hospitibus, necnon 
tota communitate eiusdem civitatis nostre Zegediensis, presentibus et 
futuris' innovantes, perpetuo valiturum confirmamus, presentís scripti 
nostri patrocinio mediante, salvis iuribus alienis. In cuius rei memóriám 
firmitatemque perpetuam, presentes literas nostras privilegíales, pen-
dentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas, eisdem 
duximus concedendas. Datum per manus reverendissimi in Christo 
patris domini Stephani, ecclesiarum Colocensis e t ¡ Bachiensis archi-
episcopi, locique eiusdem Colocensis comitis perpetui, aule nostre summi 
eancellarii, fidelis nostri dilecti, aiíno domini millesimo quadringen-
tesimo sexagésimo quinto, sexto idus Junii, regni nostri anno octavo, 
coronacionis vero secundo, venerabilibus in Christo patribus dominis 
eodem Stephano, Coloeensi archiepiscopo, Johanne, episcopo ecciesie 
Varkdiensis et postulato Strigoniensis, Ladislao Agriensis, Nicolao Tran-
silvaniensi, Zagrabiensi sede vacante, Jobanne Quinqueecclesiensi, Alberto 
Vesprimiensi, Augustino Jauriensi, Vincencio Vaeiensi, Alberto Chana-
diensi, Thoma Nitriensi, Boznensi sede vacante, Urbano Sirmiensi, Mareo 
Tininiensl, Segniensi sede vacante, Nicolao Modrusiensi ecclesiarum 
episcopis, ecclesias dei feliciter gubernantibus ; item magnificis Michaele 
Orzag de Guth regni nostri ' Hungarie predicti palatino, Emerico de 
Zapolya, regni Bosnie gubernatore, Nicolao de Wylak, et Johanne 
Pangratz de Dengeleg wajvodis Transilvanis, comité Ladislao de Palotz, 
iudice curie nostre, eodem Emerico de Zapolya, Dalmacie, Croacie 
et Sclavonie regnorum nostrorum et prefato Nicoiao de Wylak Maeho-
viensi banis, honore banatus Zeweriensis vacante, Johanne de Rozgon 
thavernicorum, altero Johanne Tlrwz de Lak, ianitorum, Nicolao, filio 
Bani (sie) de Alsolyndwa et Emerico de Palötz prefata, pincèrnarum, 
Stephano de Pereny et Ladislao de Bathor dapiferorum, Ladislao de 
Kanisa et Pertholdo Ellerbach de Monyarokerek, agazonum nostrornm 
regalium magistris, Andrea Pawmkyrcher Posoniensi et Petro de Zakol 
Themesiensi comitibus, aliisque compluribus regni nostri comitatus 
tenentibus ac honores. 

Kívül egykorú följegyzés : Wartto felyl es az thapaj főd felül. 
Hártyán, veres-kék-zöld selyem zsinórjáról a függő pecsét letöredezvo. Eredetije 

Szeged v. tit. levéltárában 28. sz. a. 
Az oklevélben említett Károly-király-féle átirat fenn nem maradt. 

Szeged v. tört. IV. 5 
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XXXVIII. . 

1469. szegőt. 22. Mátyás . király törtélszállási Cserthe Bálint és fia 
Mátyás kérelmére átírja Zsigmond királynak 1436-ik levélét, melyben a 
kun kapitányságok iránt tartott vizsgálat alapján, törtéiszállási Cserthe 
Bálintot a törtélszállási, bojesaszállási és kömpöczszállási kun kapitány-
ságokban megerősítette. 

Commissio propria domini regis. 
Mathias, dei ¡gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie, Rame, 

Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex, omnibus Christi 
fidelibus tam presentibus, quam futuris, presencium noticiam habituris, 
salutem in salutis largitore. Ad universorum noticiam liarum serie 
volumus pervenire : quod fidelis noster Valentinus Cherthe dictus 
comanus de Thewrtherzallas, nostrum veniens in conspectum in sua 
ac Mathie fily sui personis, exhibuit nobis quasdam literas patentes, 
serenissimi condam domini Sigismundi, Romanorum imperatoris et simi-
liter Hungarie regis etc. predecessoris nostri, in pargameno confectas, 
sigillo suo impressive consignatas, quibus mediantibus jdem condam 
doininus Sigismundus imperátor, capitaneatus descensuum Thewrter-
zallas, Boychazallas et Kempchezallas vocatarum, pro prefato Valentino, 
ac heredibus et posteritatibus suis universis, modo et ordine inferius, 
in tenore earundem literarum expresso confirmasse dinoscitur, tenoris 
infrascripti ; supplicans nobis, ut prescriptas literas ratas, gratas et 
acceptas habere, presentibusque literis nostris privilegialibus inseri 
facere, easque et omnia in eis contenta, pro eodem Valentino et 
Mathia filio suo prefato, ipsorumque heredibus et " posteritatibus uni-
versis, innovantes, perpetuo valituras confirmare dignaremur. Quarum 
quidem literarum tenor talis est : 

(Zsigmond királynak 1436. é. Budán kelt levele. Lásd XXIII. sz. a.) 
Nos igitur supplicacione prefati Valentini per eum nostre modo 

premisso porrecte majestat i regia benignitate exaudita et clementer 
admissa, prescriptas literas non abrasas, non cancellatas, nec in 
aliqua sui parte suspectas presentibusque literis nostris privilegialibus 
de verbo ad verbum, sine diminueione et augmento aliquali insertas, 
quo ad omnes earum continencias, clausulas et artículos, eatenus 
quatenus eedem rite et legitime emanate existant, viribusque earum 
Veritas suffragatur, aeceptamus, approbamus et ratificamus, eásque 
nichilominus et omnia in eis contenta pro prefato Valentino et Mathia, 
filio eiusdem, ipsorumque heredibus et posteritatibus universis, inno-
vantes, perpetuo valituras confirmamus, presentís scripti patrocinio 
mediante, salvo jure alieno. In cuius rei memóriám firmitatemque per-
petuara presentes literas nostras pendentis et autentici dupplieis sigilli 
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nostri munimine roboratas, eisdem duximus concedendas. Datum per 
manus reverendissimi in Christo patris domini Stephani cardinalis,-
ecelesiarum Colocensis et Bachiensis archiepiscopi, aule nostre sup-
remi canceiiary, fidehs nostri dileeti, anno domini millesimo quadrin-
gentesimo sexagésimo nono, décimo kalendas octobris, regnorum nos-
trorum anno Hungarie duodécimo, coronacionis sexto, Bohemie vero 
primo; venerabilibus in Christo patribus dominis Johanne Strigoniensi, 
eodem Stephano Colocensi archiepiscopis, Johanne Waradiensi et pos-
tulato Agriensi, Transilvaniensi sede vacante, Osualdo Zagrabiensi, 
Johanne Quinqueecclesiensi, Alberto Wesprimiensi, Demetrio Jauriensi, 
Vincencio Waciensi, Johanne Chanadiensi, Thoma Nitriensi, Benedicto 
electo et confirmato Bosnensi, Nicolao de Bathor electo Sirmiensi, 
altero Nicolao electo et confirmato Thininiensi, Segniensi sede vacante, 
et Nicolao Modrusiensi ecclesiarum episcopis, ecclesias dei feliciter 
gubernantibus. Item magnificus Michaele Orzag de Gwth, regni nostri 
Hungarie palatino, Johanne Pangraz de Dengeleg et Nicolao Chwpor 
de Monozlo vajvodis Transilvaniei, comité Ladislao de Paloz, judice 
curie nostre, Johanne Thwz de Lak, regni nostri Sclavonie, Nicolao 
de Wylak et Mathias de Maroth, Machoviensibus banis, honoribus 
banatum Dalmacie et Croacie predictorum regnorum nostrorum, 
necnon Zevvrinensi vacantibus, Johanne de Rozgon thavernicorum, 
prefato Johanne Thwz de Lak janitorain, Bartholomeo de Beltewk 
pincernarum, Nicoiao de Hedrehwara dapiferorum, Nicoiao de Zeech, 
agazonum nostrorum regalium magistris et Nicolao de Alsolyndva 
Posoniensi, alysqve eompluribus regni nostri comitatus tenentibus et 
honores. 

Hártyán, vörös-zöld selyem zsinórjáról a függő pecsét hiányzik. Eredetije 
Szeged v. tit. levéltárában 30. sz. a. 

XL. 

1469. olct. 6. Mátyás király Asszonyszállása jmsztánák a kunokkal 
közösen való használatára és a Duna-Tisza között levő kun pusztáknak 
legeltetésére vonatkozólag, Szeged város részére kiadott 1462-ik évi szaba-
dalmi levelét átírja és megerősíti. 

Conmiissio propria domini regis. 
Mathias dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, 

Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex, ómnibus Christi fidelibus 
presentibus et futuris,. presens scriptum inspecturis, salutem in omnium 
salvatore. Ad universorum noticiam harum serie voluinus pervenire: 
quod pro parte et in persona fidelium nostrorum prudentum et circum-
spectorum judiéis, juratorum et tocius. communitatis civitatis nostre 



68 

Zegediensis, exhibite sunt nobis quedam I i te re nostre, sigilio nostro, 
quo ante coronacionem utebamur, impendenti consígnate, quibus median-
tibus nos eidem eivitati nostre Zegediensi et eius conununitati, que 
pro tempore fuerit, ut ipsa perpetuis temporibus universis, in descensu 
comanicali Azzonzallasa vocato, et eius pertinenciis ac utilitatibus, 
campisque et fenetis, ilium usum liaberent, quem hactenus habuissent, 
annuisse, ac omnes alias literas, quas condam Jobannes Miser judex 
eiusdem civitatis nostre, dum viveret, ac mortuo eodem quidam 
Anthonius Literatus, comanus in Benezallasa eonmorans, super dona-
cione eiusdem descensus, sibi reportasset, cassasse dinoscimur, tenoris 
infra scripti, suplicatumque exstitit nobis pro parte eorumdem judiéis, 
juratorum civium et tocius communitatis dicte civitatis nostre Zege-
diensis humiliter, ut easdem literas ratas, gratas et acceptas habentes 
literisque nostris privilegialibus, de verbo ad verbum insert facientes, 
easdem et omnia in eis contenta, pro dieta civitate nostra Zegediensi 
et eius communitate pro tempore existente, innovantes, perpetuo vali-
tura confirmare dignaremur. Quarum quidem litterarum tenor talis est : 

(Mátyás kir. 1462. évi Csanádon kelt levele ; lásd XXXIV. sz. a.) 
Nos igitur supplicacione pro parte eorumdem judicis, juratorum 

et tocius communitatis dicte civitatis nostre Zegediensis, nostrë maiestati 
proposita, porrecta, regia benignitate exaudita et admissa, pretactas 
litteras nostras privilegíales non (kimaradt : abrasas,) non cancellatas, 
nec in aliqua ipsarum parte suspectas, presentibusque literis nostris 
privilegialibus, de verbo ad verbum, sine diminucione et augmento 
insertas, quoad omnes earum continencias, clausulas et artículos, eatenus 
quatenus eadem rite et legitime existunt emanate et viribus earum 
Veritas suftragatur, acceptamus, approbamus et ratificamus, easque 
nichilominus et omnia in eis contenta, non obstante decreto in Alba-
regali tempore coronacionis nostre edito, in quo declaratur, quod infra 
lapsum unius integri anni omnes litere serenissimi condam domini 
Ladislai regis Hungarie, immediati predecessoris nostri et nostre ante 
coronacionem nostram date, confirmari debuissent, alioquin viribus 
cariture relinquerentur ex certa nostra sciencia et de potestate nostra 
regia, pro prefata civitate nostra Zegediensi et eius communitate 
innovantes, perpetuo valituras confirmamus, supplentes omnem defectum, 
si quis propter lapsum dicti unius anni unquam objici posset. Quin innno 
volumus et auctoritate nostra regia decernimus, ut presens Privilegium 
simulcum prescriptis literis nostris in suis vigoribus permaneat ac 
perduret, perinde ac si infra lapsum ipsius unius anni ad confirma-
cionem presentate fuissent, presentís scripti nostri patrocinio mediante, 
salvis jiiribus alienis. In cujus rei memoriam firmitatemque perpetuara 
presentes concessimus litteras nostras privilegiales, pendentis et auten-
tici sigilli nostri duplicis munimine roboratas. Datum per manus reve-
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rendissimi in Christo patris, domini Stephani cardinalis, Colocensis et 
Bachiensis ecclesiarum archiepiscopi, locique eiusdem Colocensis comitis 
perpetui, aule nostre summi cancellary, fidelis nostri dilecti, anno 
domini millesimo quadringentesimo sexagésimo nono, octavo jdus octobris, 
regni nostri anno duodécimo, coronacionis vero sexto, venerabilibus in 
Christo patribus dominis: Joanne Strigoniensi, eodem Stephano Colo-
censi archiepiscopi, Johanne War'adiensi et postulato Agriensi, Tran-
silvaniensi sede vacante, Osualdo Zagrabiensi, Johanne Quinqueeccle-
siensi, Alberto Wesprimiensi, Demetrio Jauriensi, Vincencio Waciensi, 
Johanne Chanadiensi, Thoma Nitriensi, Benedicto electo et confirmato 
Bosnensi, Nicoiao de Bathor electo Sirmiensi, altero Nicolao electo et 
confirmato Thinniniensi, Segniensi sede vacante, et Nicolao Modru-
siensi ecclesiarum episcopis, ecclesias del feliciter gubernantibus. Item 
magnificis Michaele Orzag de Gwth, regni nostri Hungarie palatino, 
Johanne Pangraz de Dengeleg et Nicoiao Chwpor de Monozlo, wajvodis 
Transilvanis, Comité Ladislao de Paloz, judice curie nostre, Johanne 
Thwz de Laak, regni nostri Sclavonie, Nicolao de Wylak et Mathias 
de Maroth Machoviensi hanis, honore hanatum Dalmacie et Croacie 
predictorum regnorum nostrorum, necnon Zewriniensi vacante, Johanne 
de Rozgon thavernicorum, prefato Johanne Thwz de Laak janitorum, 
Bartholomeo de Belthwk pincernarum, Nicoiao de Hederwara dapi-
ferorum, Nicolao de Zeech agazonum nostrorum regalium magistris et 
Nicoiao de Alsolindwa comité Posoniensi, aliisque complurihus regni 
nostri comitatus tenentibus et honores. 

Hártyán, vörös-zöld-lila színű selyem-zsinórján a nagy kettős pecsét két 
részlete. Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 31. sz. a. 

XLI. 

1471. aug. 22. Buda. Mátyás király, Béla, Endre, Károly, Lajos 
és Zsigmond királyoktól származó és felmutatott oklevelek alapján, a szegedi 
polgároknak péterváradi szőleikre nézve, az egy szüretelő pénzen kívül, 
adó- és vámmentességet biztosít, boraiknak Kamanczról Kőszentmártonba 
mindenkór leendő szabad átvitelét megengedi s ez iránt a péterváradi 
apátság kormányzóját utasítja. 

De commissione propria dómini regis. 
Nos Mathias dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc, memorie 

commendamus tenore presencium significantes, quibus expedit uni-
versis: quod nostre maiestatis venientes in presenciam, fideles nostri 
circumspecti Ladislaus Zylagy judex, ac Michael Marazy, cives civi-
tatis nostre Zegediensis in ipsorum ac universorum aliorum civium, 
jncolarum et jnhabitatorum prefate civitatis nostre Zegediensis personis, 
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quasdam literas privilegíales eorum per divos reges Hungarie, vide-
lieet Belara, Andreám, Karolura, Lodovicum et Sigismundum, nostros 
scilicet predecessores, eisdem graciose concessas, maiestati nostre 
presentare curarunt in eo videlieet, quod ipsi et quilibet eorum civium 
et incolarum nostrorum Zegediensium, tarn de vinis, quam de alys 
rebus et personis ipsorum, nulluni tributum, nullamve solucionem 
thelonei in Waradinopetri daré et solvere teneantur, preterea quod 
prefati cives et inhabitatores dicte civitatis nostre Zegediensis, tempore 
vindemiorum de loéis colatorys, vulgariter zywrethel vocatis, de singulis 
locis singulos quatuor denarios, ceterum quod ydem cives et inha-
bitatores predicte civitatis nostre Zegediensis, vina ipsorum de oppido 
Kamanz ad oppidum Kewzenthmarthon vocatum tocies quocies eis-
dem . opus fuisset, liberara ducendi habuissent potestatis facultatem. 
Unde nos visis huiusmodi libertatibus ipsorum, easdem libertates ex 
speciali nostra gracia, eisdem civibus et inhabitatoribus dicte civitatis 
nostre Zegediensis, nove nostre donacionis titulo imperpetuum graciose 
duximus conferendas. Quare vobis fidelibus nostris abbati de dicto 
Waradinopetri, aut gubernatori eiusdem abbacie pro tempore consti-
tutis et constituendis, firmissimo nostro regio sub edicto daraus in 
mandatis, quatenus a modo deinceps, nulluni tributum, nullamve exac-
cionem thelonei, tarn in terris, quam super aquis, de vinis, alysque 
rebus et personis eorumdem civium et inhabitatorum pretacte civitatis 
nostre Zegediensis petere seu exigere, aut exigi facere, aut eosdem 
racione non solutionis eiusdem impedire, molestare, seu dampnificare, 
tempore vero vindemiorum de huiusmodi locis colatorys, vulgariter 
zywrethel vocatis, singulos quatuor denarios ab eisdem civibus et inha-
bitatoribus sepe dicte civitatis nostre Zegediensis exigere et recipi facere ; 
preterea universa vina prefatorum civium et incolarum Zegediniensium 
eisdem de oppido Kamanz ad oppidum Kewzenthmarthon libere, pacifice 
et sine aliquo impedimento ducere permittere et permitti facere debe-
atis, harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante, quas 
in forman nostri privilegy redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint 
repórtate. Datum Bude, feria quinta próxima, post festum beati regis 
Stephani, anno domini millesimo quadringentesimo septuagésimo primo, 
regni nostri anno quarto décimo, coronacionis vero octavo. 

Kívül egykorú följegyzések: De Waradino propter excepcione 
tributorum. Hog pettor varragan az sogediek vammal es har-
mincadal nem tartoznak. 

Háttyán, vörös viasz-pecsétje letörött. Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 
32. sz. a. 

Béla,.Endre, Károly és Lajos királyoknak ez oklevélben említett kiadványai fenn 
nem maradtak, ellenben Zsigmond király 1408. évi kiváltság-levele V. sz. a, közölve van. 
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XLII. 

1473. aug. 24. Buda. Mátyás király Both László és Domokos test-
vérek majosszállási kun kapitányoknak megengedi, hogy a halasi székhez, 
tartozó Csólyos-szállása, Fejértó, Majosszállása és Kömpöczszállása pusz-
tákat benépesíthessék. 

De commissione domini regis. 
Mathias dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. Ad futuram rei 

memóriám dignum est principibus, ut hos exaudiant, et illorum adrnit-
tant petita, quorum sagaci industria principibus ipsis uberiora proce-
dunt commoda et digna exhibentur obsequia. Proinde ad universorum 
noticiam harum serie volumus pervenire, quod fideles nostri Ladislaus 
Both et Dominicos, fráter eiusdem carnalis de Mayoszallasa, capitanei 
comanorum nostrorum in descensibus Cholyoszallasa, Peyertho et Mayos-
zallasa predicto, ac Kempezzallasa et .alys ad sedem Halas pertinen-
tibus commorancium, ad nostre maiestatis ' accedentes conspectum, 
declaraverunt se et ipsos nostros comanos turn pestis, clade, turn vero 
vasta necessitudine persona et rebus adeo fore diminutos, ut nisi remedio 
occurramus, descensus ipsi quoque cito in extremam cogerentur corruere 
desolacionem et supphcarunt, ut ipsi descensus huiusmodi populis Hungarie 
regis, more ceterorum possessionatorum hominum regni nostri, decorare 
possent et valerent, annuere et concedere dignaremur. Unde nos exaudita 
premissa supplicacione et non minus nostra, quam aliorum utilitate pen-
sata, annuimus et concessimus, ut ipsi capitanei ad dictos descensus 
populos Hungarie regis, de quorumvis bonis et possessionibus, iuxta legem 
et consuetudinem regni nostri, justo terragio deposito et alys debitis ple-
narie persolutis, moraturos se transferentes, acceptare, eosque more 
ceterorum possessionatorum hominum tenere et habere possint et valeant, 
immo annuimus ac concedimus ipsis et posteritatibus eorum universis 
presencium per vigorem. Quocirca omnibus et singulis prelatis, baro-
nibus, nobilibus et alterius cuiusvis status et condicionis possessionatis 
hominibus, eorumdemque officialibus, item civitatibus, oppidis et villis, 
et ipsorum rectoribus ac judicibus et villicis intra ambitum regni nostri 
ubilibet constitutis, presentes visuris harum serie firmissime mandamus, 
quatenus receptis presentibus huiusmodi populos eorum, qui se de bonis 
et possessionibus vel officiolatibus, sive eorum de medio, justo terragio 
deposito et alys debitis persolutis, ad dictos descensus moraturos se 
transferre voluerint, cum omnibus eorum bonis et rebus, omni calumpnia 
abiecta, libere et pacifice abire permittant, et permitti facere debeant 
et teneantur ; et nec secus facere audeant, gracia nostra sub obtentu, 
presentes eciam, quas in eternam rei memóriám et firmitatem perpe-
tuam pendente et autentici sigilli nostri munimine roborari jussimus, 
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post earum lecturain semper reddere teneantur praesentanti. Datum 
Bude, in festő sancti Bartholomei apostoli, anno domini millesimo 
quadringentesimo septuagésimo tercio, regui nostri anno sextodecimo, 
coronacionis vero décimo. 

Hártyán, vörös-sárga selyem zsinórján vörös felzetü viasz közép-pecsét. 
Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 33. sz. a. 

XLIII. 

1473. nov. 9. Diósgyőr. Mátyás király a szegedieknek sokfelé és 
gyakorta tett szolgálataiért, saját elhatározásából, a Duna-Tisza közi homo-
kokon a kunokkal egyenlő legeltetési és használati jogot biztosít. 

Nos Matliias, Dei gratia rex Vngariae, Bohemiae etc. Memoriae 
commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis, 
quod nos consideratis fidelitate et fidelibus servitys fidelium nostrorum, 
prudentum et circumspectorum civium et communitatis civitatis nostrae 
Zeghediensis, per eos prinium sacrae dicti regni nostri Vngariae 
coronae, tandemque maiestati nostrae, sub locorum et temporum varie-
tate multipliciter exhibitis et impensis, ex nostra speciali gratia et 
benevolentia, eisdem civibus et communitati dictae civitatis nostrae 
Zeghediensis, pro tempore eonstitutis, id duximus aniuiendum et conce-
dendum, itt ipsi perpetuis semper successivis temporibus, ubilibet in 
terris arenosis, vulgo Homok cainpis, pratis, foenetis, aquis, piscinis, 
sylvis et alys quibuscunque utilitatibus, universorum Comqnorum nos-
trorum nobilium scilicet et ignobilium, in quibuscunque descensibus 
conunorantium, ilium habere valeant usum et potestatem, quern habent 
Comani nostri in descensibus commorantes. Praeterea annuimus eisdem, 
ut ubivis tarn scilicet in terris nigris quam arenosis, inter fluvios Tieiae 
et Danuby perpetuis temporibus liberi sint, et eisdem uti 'possint et 
valeant. Imo annuimus et perpetuo concedimus, harum literarum nost-
rarrnn, absente maiori nostro sigillo, annulari sigillo nostro consig-
natorum, vigore et testimonio mediante, quas in formam nostri pivilegy 
redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint reportatae. Datum in 
castro nostro Diosgeor, feria tertia próxima post festum beati Emerici 
dueis et confessoris; anno Domini millesimo quadringentesimo septua-
gésimo tert io; regnorum nostrorum anno Vngariae etc. décimo sexto, 
Bohemiae vero quinto. 

Eredetije Miksa királynak 1572. évi aug. 6-án kelt átiratában, Szeged v. tit. 
levéltárában 56. sz. a. 
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XLIV. 

1474. márcz. 12. Szeged. Szilágyi László Szeged város lírája az 
esküdt polgárokkal és összes gazdákkal egyetemben bizonyítja, hogy Monyoró-
kerélci Ferencz, a város jegyzője és polgára, Somogy'megye Monyarokerek 
helységében lévő öröklött részjószágait, végrendeletkép és visszavonhatlanúl, 
az ö és szüleinek lelke üdveért mondandó misékért, a szöcsényi domokos-
rendü barátoknak hagyományozta. 

Nos Ladislaus Zilagy judex et jurati ceterique cives ac universi 
hospites de Zegedino, memorie commendamus tenore presencium signi-
ficantes quibus expedit universis, quod circumspectus vir Franciscus 
literátus, nótárius nostre civitatis, noster scilicet concivis, alias de 
possessione Monyorokerek, coram nobis personaliter constitutus, non 
coactus, nec conpulsus, sed spontanea voluntate fassus est viva voce 
et relatum i n ' h u n é modum: quomodo ipse totales suas porciones 
hereditarias, tani in vineam, quam in molendino et fundo curie in 
comitatu Simigiensi et in dicta possessione Monyarokerek ac in terri-
toria et terminis eiusdem uhilibet habita, que de genitoribus suis ad 
eumdem iure essent devolute, simulcum suis proventibus et fructuosi-
tatibus, quas usque [ .]rum et [ ]tis annis retroactis, 
Michael Hagyó fráter suus de eisdem sibimet usurpavit, et[ ]it, 
[ jossio Monyarokerek pertinet, sub campana paroehialis 
ecclesie oppidi Zewchen easdem porcionales hereditarias idem Fran-. 
ciscus literátus ad pias causas et ipsa pietatis pro salute anime sue 
et suorum parentum predictorum relinquisset et donasset, claustro 
sancti Dominici ibidem in propinquo adiacente, de religiosis fratribus 
heremitarum in eadem degencium et nullo unique tempore hanc suam 
donacionem curaret revocari, tanquam ultimum suum testamentum 
permodum irrevocahilis testamenti, imo legavit et contuiit eidem claustro 
coram nobis, harum litterarum nostrarum vigore et testimonio mediante. 
Datum Zegedini in festő beati Gregory pape, anno domini millesimo 
quadringentesimo septuagesimo quarto. 

Szeged városának vörös viaszba nyomott, 1469. évszámmal ellátott 
nagyobb pecsétjével. 

A zárjelhe foglalt helyek átlyukadtak. 
Eredetije az orsz. levéltárban Budán 17,556. sz. a. 

XLV. 

1475. jún. 7. Buda. Szeged város és a budai káptalan Báthori 
István országbíró előtt egyezséget kötnek, a káptalannak csongrádmegyei 
zentai birtokánál levő tiszai révén fizetendő átkelési,, teherszállítási, ladik, 
csolnak és nagy hajók díjai iránt. 
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Nos comes Stephanus de Bathor, judex curie serenissimi principis 
domini Mathie, dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie 
etc. memorie commendamus tenore presencium siguificantes quibus 
expedit universis : quod venerabilis dominus Ladislaus, prepositus ecclesie 
Budensis, protonotarius apostolicus et dicti domini nostri regis vice-
caneellarius, necnon honorabiles magistri Thomas cantor ac Ladislaus 
de Marzelhaza custos, Philipus de Isaak, Michael Paly et Laurentius 
Bodo, canonici dicte ecclesie Budensis pro se personaliter ac capituli 
loci eiusdem nominibus et in personis ab una, item circumspecti Ladis-
laus Zilagy judex ac Michael Marazy, Nicolaus Nagh, Ladislaus Thapay 
et Matheus literatus, jurati cives civitatis Zegediensis, similiter pro se 
personaliter ac tocius communitatis eiusdem civitatis in personis, coram 
nobis constituti, sunt confessi in h une modum. Quamvis alias inter 
nominatum capitulum ecclesie Budensis et dictam civitatem Zegediensem, 
per consequens judicem et juratos cives predictos ac universos jncolas 
eiusdem racione et pretextu exaccionis tributi sen telony ipsius capituli 
in facie opidi eorum Zyntha vocati, in comitatu Chongradiensi existentis, 
in fiuvio Ticie exigi soliti nonnulle dissidie contencionesquè et diffé-
rencie exorte fuerint et suscitate ipsumque opidum Zyntha e manibus 
eorumdem domini prepositi et capituli per ipsam civitatem Zegediensem 
ex mandato dicti domini nostri regis occupatam et diueius tentum 
exstitei'it : tarnen eedern partes matura inter se deliberacione prehabita, 
in facto exaccionis et reeepeionis prescripti telony ipsius domini pre-
positi et capituli predict! ad talem concordie et pacis devenissent 
unionem, ymmo devenerunt nostri in presencia hoc modo : quod ipsi 
cives et incole ipsius civitatis Zegediensis in dicto telonio de viginti 
vasis vini, tantummodo singulis unum florenum solvere teneantur ; de 
tunellis vero, seu vasculis medium vas vini in se continentibus, nullam 
tributariam solucionem facere debeant ; et quod tempore vindemiarum, 
dum ipsi incole, vel eorum homines in navibus cum vinis per ipsum 
fluvium Ticie proficiscerentur, eciam si ipse naves vasa vacua conti-
nerent, non plus nisi decern denarios, quorum centum denarii unum 
florenum facerent, solvere deberent ; de magnis siquidem navibus, quibus-
cumque rebus oneratis, viginti quinque denarios, hoc est quartam partem 
unius floreni, dare teneantur; preterea de naviculis ladak vocatis, 
remigium habentibus, quantumcunque oneratis, unum tantummodo 
denarium solvere debeant ; de piscantibus vero naviculis cholnok dictis, 
nichil solvere teneantur, de navibus denique magnis, quibuscumque 
rebus mediocriter oneratis, duodecim denarios dare et solvere, eisdem 
domino preposito et capitulo, aut hominibus eorundem in ipso teolonio 
(sic) constitutis, absque renisu teneantur. Ordinatum denique exstitit 
per easdem partes : quod si decanus eiusdem capituli in ipso opido 
Zyntha pro tempore consti tute, aut homines dictorum domini prepo-
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siti et capituli, vei ipsius decani, huiusmodi disposicioni eontraire, vei 
ipsam tributariam solueionem ultra quam premissum est, in exigendo 
excendere et augmentare attemptarent, aut eciam ipsi jneole dicte 
civitatis Zegediensis, vei ipsorum homines saliendo, vei alia quavis 
occasione adinventa, prescriptam tributariam solueionem, iuxta ordina-
cionem et artículos prenarrátos, solvere obmitterent vei recusarent, 
extunc ipse partes de huiusmodi rebus et negoeys inter negociatores, 
vei familiares et homines earum gestis et subortis, sese mutuo pro 
reformandis eisdem per se, vei homines suos admonere et superinde 
remedium opportunum omnimodamque satisfaccionem vicissim sibi 
mutuo adhibere et facere deberent et tenerentur. Ubi vero premisse 
disposicioni in toto, vei in parte aliqua proin per se, vei homines 
eiusdem ex volúntate ipsius partís, contrarium fecerint, et talis pars 
requisita ex parte hominum suorum et ad ipsam pertineucium in jus-
ticia et debite satisfaccionis complemento, parti in premissis quovis 
modo dampnum ultra prescriptam disposicionem pacienti, et ipsam 
disposicionem administrando negligens fieret quoquo modo: extunc 
talis pars premissa non observans, contra partém alteram, in centum 
marcis solvendis, vigore presencium mediante convincetur et convinci 
deberet eo facto, ad que premissa se eedem partes personalibus 
earum astancj's, nominibusque et in personis, quorum supra modo pre-
misso inscriptas assumptis sponte obligarunt, prefatique judex et jurati 
cives dicte civitatis Zegediensis suis et dicte communitatis eiusdem 
in personis, antedictum opidum Zyntha eisdem domino preposito et 
capitulo remiserunt et resignaverunt, naves eorum et quorumlibet 
suorum de eodem in posterum penitus excipientes coram nobis harum 
nostrarum, quibus sigillum nostrum autenticum est appensum, vigore 
et testimonio literarum mediante. Dátum Bude, feria quarta próxima 
ante festum beate Margarethe virginis et martiris, anno domini mille-
simo quadringentesimo septuagésimo quinto. 

Coram me sign. 
Hártyán, kék-vörös selyem zsinórjáról a függő pecsét hiányzik. Eredetije 

Szeged v. ti-t. levéltárában 34. sz. a. 

XLVI. 

1477. máj. 4. Bács. Gábor kalocsai érsek a szegedi polgároknak 
megengedi, hogy péterváradi és kamanczi szőleik után a csöbörpénzt a 
kamancziakkal egyformán fizessék. 

Gabriel dei et apostolice sedis gracia Colocensis et Bachiensis 
ecclesiarum canonice unitarum archiepiscopus, locique eiusdem Colo-
censis comes perpetuus, suinmus cancellarius regius, necnon guber-
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nator abbacie beate virginis Belefoutis cle monte Waradinipetri etc. 
nobis dilectis universis et singulis, castellanis ac provisoribus curie 
cunctis eciam alys factoribus et exactoribus, pecuniarum tinalium séu 
chibryonalium in dicta abbacia Waradinipetri pro tempore consti-
tuendis, presencium noticiam habituris, salutem et dileccionem. Quia 
nos ad peticionem prudentum et circumspectorum civium, incolarum 
et inhabitatorum civitatis Zegediensis per vos nobis factam id duximus 
annuendum et concedendum, ut ipsi eorumque heredes et successores 
universi, a modo in antea perpetuis semper successivis temporibus, 
pecunias tinales seu chibryonales, que de vineis eorum in promontorys 
civitatum nostrarum Waradinipetri et Kamanz adiacentibus ipsi ecclesie 
et abbatibus eius singulis annis provenire deberent, illo ordine solvere 
teneantur, quo a civibus dicte civitatis nostre Kamanz, ex libertate 
eorum antiqua, per nos pridem eis de novo restituta exigere com-mis-
simus, salvis tarnen semper juribus ecclesie nostre Bachiensis. Dilec-
cioni i'gitur vestre et cuiuslibet vestrum, harum serie íirmiter commit-
timus, quatenus receptis presentibus a modo deinceps perpetuis semper 
successivis temporibus, a prefatis civibus incolisque et inhabitatoribus 
prefate civitatis Zegediensis, eorumque heredibus et successoribus 
universis, prefatas pecunias tinales seu chibryonales, non aliter, nisi 
illo ordine, quo prefati cives nostri de Kamanz, ex antiqua libertate 
eorum per nos eis, ut premisimus, de novo restituta, solvere obligantur, 
recipere et exigere presumatis et neque sitis ausi modo aliquali. Pre-
sentes autem literas nostras, qua-s sigillo nostro impendenti communiri 
fecimus, post earum lecturam reddetis semper presentanti. Datum 
Bachye predicta die dominico proximo post festum jnvencionis sancte 
crucis, anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo. 

De comissione domini archiepiscopi propria. 
Hártyán, vörös selyem zsinórjáról a függő pecsét hiányzik. Eredetije Szeged 

v. tit. levéltárában 35. sz. a. 

XL VII. 

1478. ápr. 2. Mátyás király átírja Gábor kalocsai érseknek a 
szegediek péterváracli és kamanczi szőlei után fizetendő csöbör-pénzek 
tárgyában kelt 1477. évi levelét. 

Commissio propria domini regis. 
Mathias, dei gracia rex Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie, 

Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bnlgarieque rex, omnibus 
Christi fidelihus presentibus et futuris, presencium noticiam habituris, 
salutem in omnium salvatore. Ad universorum noticiam harum serie 
volumus pervenire: quod ficleles nostri nohiles et circumspecti Ladis-
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laus Zilagy comes comitatus Chongradiensis, alter Ladislaus Osuald 
judex, Michael Marazy et Emericus Zewch, jurati cives et inhahitatores 
civitatis nostre Zegediensis, nostrum venientes in conspectuni, in 
ipsorum ac universorum civium et hospitum eiusdem civitatis nostre 
Zegediensis nominibus, exhibuerunt nobis quasdam litteras reveren-
dissimi in Christo patris domini Gabrielis, ecclesiarum Colocensis et 
Bachiensis canonice unitarum arcliiepiscopi, locique eiusdem Colo-
censis comitis perpetui, summi et secretary cancellary nostri, ac 
gubernatoris abbacie beate Marie virginis Belefontis de monte Wara-
dinipetri, sigiilo suo, quo utitur impendenti consignatas, quibus median-
tibus idem dominus Gabriel archiepiscopus ipsis civibus et hospitibus 
id annuisse et concessisse dinoscitur, ut perpetuis Semper suceessivis 
temporihus pecunias tíñales seu chihrionales, que de vineis eorum 

'in promontorys civitatum Waradinipetri et Kamanz adiacentihus dicte 
ecclesie b'eate Marie virginis pro venire deberent illo ordine, quo a 
civibus dicte civitatis Kamanz, ex libertate eorum antiqua, per ipsum 
dominum Gabrielen! arcliiepiscopum, eis de novo restituía exigitur, 
ipsi quoque cives et hospites prefate civitatis nostre Zegediensis, 
eorumque heredes et successores universi solvere teneantur, tenoris 
infrascripti; supplieantes nohis prefati uterque Ladislaus ac Michael et 
Emericus, suo et aliorum, quorum supra, nominibus humiliter, ut 
easdem litteras ratas, gratas et acceptas habentes, literisque nostris 
privilegialibus, de verbo ad verbum inseri facientes, approbare easque 
et omnia in eis contenta ipsis, eorumque heredibus et posteritatibus, 
successoribusque universis innovantes, perpetuo valituras confirmare 
dignaremur. Quarum quidem literarum tenor talis est : 

(Gábor kalocsai érsek 1477. évi Bácson kelt levele; lásd XL VI. 
sz. a.) 

Nos igitur humilibus supplicacionibus annotatorum utriusque Ladislai ' 
ac Michaelis et Emerici, per eos in ipsorum ac aliorum, quorum supra 
nominibus nostre modo premisso porrectis maiestati regia benignitate 
exauditis et clementer admissis, prescriptas literas domini Gabrielis 
arcliiepiscopi non abrasas, non cancellatas, nec in aliqu'a sui parte 
suspectas, presentibusque literis nostris privilegialibus, de verbo ad 
verbum, sine diminucione et augmento aliquali insertas, quoad omnes 
earum continencias, clausulas et artículos, acceptamus, approbamus 
et ratificamus, easque nihilominus et omriia in eis contenta, pro 
prefatis civibus et hospitibus dicte civitatis nostre Zegediensis, eorumque 
heredibus et posteritatibus ac successoribus universis, innovantes, 
perpetuo valituras confirmamus, presentís scripti patrocinio mediante, 
salvis juribus dicte ecclesie beate Marie virginis Belefontis. In cuius 
rei memoriam firmitatemque perpetuam, presentes concessimus literas 
nostras privilegíales, pendentis autentici dupplicis sigilli nostri muni-
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mine roboratas. Datum per míinus prefati reverendissimi m Christo 
patris domini Gabrielis, dictarum ecclesiarum Colocensi et Bachiensis 
eanonice unitarum areliiepiscopi, loeique eiusdem Colocensis comitis 
perpetui, aule nostre summi cancellary, fidelis nostri dilecti, anno 
domini millesimo quadringentesimo septuagesimo oetavo, quarto nonas 
április, regnorum nostrorum Hungarie etc. anno vicesimo primo, Bohemie 
vero nono. 

Kívül: Quod Petervardini abbati obligantur a vinis solve . . . . 
Szegedienses de ordine, quo Kamanzienses, sed non alio. 

Hártyán, vörös selyem zsinórján a kettős viasz-pecsét egy kisebb töredéke. 
Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 36. sz. a. 

XL VIII. 

1481. jún. 15. Buäa. Gutlú Ország h Mihály nádor, Szeged város 
által a péterváradi apát ellen. a kamanczi és péterváradi szőlőik után 
szedett adók és vámok miatt az ország tanácsa és a király előtt indított 
per következtében Zsigmond kir. 1498. és Mátyás kir. 1471. évi okleveleit 
átírva, Péter apátot mindaddig, míg követelésének jogosságát nem igazolja, 
Szeged város polgárainak személyük és javaik után való vámolásától és 
adóztatásától ítéletileg eltiltja. 

Nos Michael Örzag de Gwth, regni Hungarie palatínus et judex 
Comanorum, memorie commendamus tenore presencium, significantes 
quibus expedit universis: quod cum circumspectis Ladislao Zylagj 
judice ac Michaele Marazj et Matheo Kalmar juratis civibus civitatis 
regalis Zegediensis, in ipsorum ac ceterorum civium eiusdem civitatis 
Zegediensis ab uná, ac venerabili et religioso fratre Petro, abbate de 
Waradinopetri , personaliter ab alia partibus, tredecimo die festi aseen-
sionis domini proxime preteriti, in presenti videlicet convencione 
dominorum prelatorum, baronum et dicti regni Hungarie electorum 
nobilium hinc Bude celebrata, juxta continenciam literarum serenissimi 
principis domini Mathie regis, domini nostri graciosi preceptorie dicto 
domino Petro, abbati de Waradinopetri sonancium querelam ipsorum 
judicis, juratorum ac ceterorum civiüm dicte civitatis Zegediensis, 
contra et adversus eundem dominum abbatem, dicto domino nostro regi, 
racione exaccionis tributorum per ipsum dominum abbatem et homines 
eiusdem in terris seu locis tributorum prescripti sui monastery, ab 
ipsis civibus tarn de proprys eorum personis, quam de rebus eorum 
quibusvis contra l ibertatem et exempcionem eorundem civium ipsius 
civitatis Zegediensis, eis a divis regibus et eciam dicto domino nostro 
Mathia, moderno rege concessam, coacte et conpulsive exigi et extor-
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queri solitorum porrectam et exhibitam in se clenotancium, in presencia 
ipsius domini nostri regis comparentes ydern Ladislaus Zylagj judex, 
ac Michael Marazj et Matheus Kalmar, cives in ipsorum ae dictorum 
ceterorum civium dicte civitatis Zegedieusis, personis sihi ipsis ac 
dictis alys civibus ipsius civitatis Zegedieusis, ex parte prelibati domini 
abbatis per ipsurn dominum nostrum regem in premissis juris vigorem 
impertiri postulassent; idem dominus noster rex liuiusmodi cause 
deliberacionem inter partes sue majestatis in persona decidendam, 
nostram transmisisset in presenciam, tandem ydern Ladislaus judex 
ac Michael Marazj et Matheus Kalmar jurati cives, ut premittitur in 
eorum ac ceterorum civium prescript^ civitatis Zegediensis personis, 
ex premissa transmissione regia nostram venientes in presenciam, 
presente modo simili et audiente prelibato domino abbate de Vara-
dinopetri in buius documentum: ut ipsi ceteri eorum concives in locis 
tributorum dicti domini Petri abbatis et per consequens eeclesie eiusdem 
predicte tributum seu tributariam solueionem, prout idem abbas hac-
tenus consuevit, minime solvere teneantur, quasdam duas litteras, 
unam scilicet eondam domini Sigismundi regis, et aliam predicti 
domini nostri, domini Mathie regis, ambas patenter emanatas nostrorum 
produxerunt in conspeetum, quarum prime, scilicet dicti domini Sigis-
mundi regis ad relacionem condam Piponis de Ozora, eomitis Theme-' 
siensis ediete, tenor talis es t : 

(Zsigmond király 1408. évi, Temesvárott kelt oklevele ; lásd V. 
sz. a.) 

Alterius vero videlicet ipsius domini nostri Mathie regis ad 
propriam commissionem eiusdem emanate tenor verbális sequitur 
esse talis: 

(Mátyás király 1471. évi, Budán kelt oklevele ; lásd XLI. sz. a.) 
Quibus exhibitis racionem premisse indebite exaccionis dictorum 

tributorum in predictis tributis seu locis tributorum dicti sui monastery 
contra premissam libertatem et exeinpcionem prerogativam eorumdem 
a dictis divis regibus ac eciam moderno domino nostro rege ipsis 
concessam, antea et eciam ad presens ab ipsis civibus inconsueto modo 
exigi solitorum, per eundem dominum abbatem assignari postularunt 
coram nobis. Quo audito idem dominus Petrus abbas, ut premittitur 

•personaliter in nostram exurgens presenciam, respondit tali modo: 
quod ipse in dicta sua abbacia ex voluntate regia adhuc tempore 
brevi stetisset, et a tarn brevi tempore jura dicti sui monastery per 
dissipacionem et perticionem improvisam raeione gubernacionis diver-
sarum personarum ipsius abbacie, tarn videlicet clericalium, quam et 
secularium, commodius ab ipso suo monasterio alienata adhuc requirere 
et eomperire requirisset, et ex eo idem ad presens, hie coram nobis 
nulla literalia instrumenta super dictis tributis ipsius monastery' ac 
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tributaria solucione eorumdem, quibus mediantibus racionem huiusmodi 
exaccionis suorum tributorum declarare et comprobare posset, exhibere 
et produeere valeret, sed in ulteriori termino per nos sibi dando eadem 
requirendo et comperiendo, coram nobis exhibere promptus esset et 
paratus. Quibus sic habitis prenominatisque judice et juratis civibus 
dicte civitatis Zegediensis, eis in premissis ex parte jam fati doraini 
Petri abbatis per nos judicium et justiciam preberi postulantibus, 
quia premissa querimonia per antelatos judicem, juratos ac ceteros 
cives civitatis Zegediensis racione premisse minus juste et indebite 
exaccionis tributorum in preallegatis tributis et locis tributorum dicti 
domini Petri abbatis de Waradinopetri usque hue exigi et extorqueri 
solitorum, contra et adversus ipsum dominum abbatem dicto domino 
nostro régi, modo premisso porrecta exstitisse. Idem eciam dominus 
noster rex ipsi domino abbati superinde mediantibus dictis suis Uteris 
preceptoriis termino in prescripto, cum suis juribus et literalibus 
jnstrumentis, coram sua majestate comparere debere mandasse, ipseque 
dominus Petrus abbas in premissis deliberacionem recepturus, juxta 
precepta dicti domini nostri regis modo premisso in presencia eiusdem 
comparaisse, ac tandem deliberacione cause eiusdem ex premissa 
transmissione regia nostrum in presenciam deveniendo idem dominus 
abbas premissa per prefatum dominum nostrum regem sibi produeere 
commissa literalia instrumenta in declaracionem et comprobacionem 
premisse exaccionis suorum tributorum, super ipsos judicem ac ceteros 
cives ipsius civitatis Zegediensis usque hue extorqueri et exigi solitorum, 
nec coram ipso domino nostro rege, neque coram nobis, prout de 
premisso regio mandato facere debebat exhiberi curasse, sed se et 
dictum suum monasteriuin in premissis. duntaxat, premissa facili et 
simplici sua responsione et allegacione contra preexhabita jura ipsorum 
judieis et civiuni dicte civitatis Zegediensis deffendere velle sperasse, 
ex premissis sane videbatur. Ob hoc nos accepto superinde consilio 
nonnullorum regni nobilium, nobiscum in examine ipsius cause exis-
tencium, prememoratos judicem, juratos ac ceteros cives annotate 
civitatis Zegediensis in illis omnibus et singulis eorum libertatibus et 
exempcionibus, prerogativis, quas preexhibite bine littere dictorum 
dominorum condam Sigismundi et Mathie regum continent et exponunt, 
medio tempore uti, frui et remanere, prelibatum autem dominum 
Petrum abbatem de Varadinopetri preseripta dicti sui monastery modo 
premisso alienata litteraria instrumenta per ipsum reaquirere velle 
allegata, eidem reaquirere et comperire, reaquisitaque et comperta, in 
futuris octavis festi beati Jacobi apostoli in defensionem juris sui ac 
monastery eiusdem predicti contra antelatos judicem, juratos ac ceteros 
cives dicte civitatis Zegediensis, coram nobis produeere et exhibere, 
ac cause in premissa finale judicium reeipere et assumpmere, interim-
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quoque eundem dominum abbatem ab huiusmodi minus justa et indebita 
exaccione dictorum tributorum in preallegatis tributis ac locis tribu-
torum suorum antea per ipsum, ac homines eiusdem inconsueto modo 
exigi et extorqueri solitorum, cessare et supersedere debere decre-
vimus et commisissimus, immo decernimus et committimus, atietoritate 
nostre judiciaria et justicia mediante. In cuius rei testimonium, 
presentes literas nostras privilegiales, pendentis et autentici sigilli 
nostri munimine roboratas, duximus concendendas. Datum Bude pre-
dicta decimo sexto die festi ascensionis domini, predicti anno eiusdem 
millesimo quadringentesimo octuagesimo primo. 

Hártyán, vörös-feliér-kók selyem zsinórjáról a függő pecsét hiányzik. Eredetije 
Szeged v. tit. levéltárában 37. sz. a. 

XLIX. 

14S3. júl. 13. Temesvár. Báthori István országbíró és erdélyi vajda, 
úgy Kinizsi Pál temesi gróf és Délmagyarország főkapitánya a Csongrád 
vármegyéhez tartozó szegedi vár fő- és alispánját, várnagyát és ennek 
helyettesét intik, hogy a keresztúri jobbágyoktól a szegedi vár részére ter-
mészetbeli adományokat követelni ne merészeljenek. 

Comes Stephanus de Bathor, judex curiae regiae, necnon vajvoda 
Transjdvanus, ac Paulus de Kynis, comes Temesiensis, generalisque 
et summus capitaneus partium regni Hungáriáé inferiorum, universis 
et singulis comitibus vel vieecomitibus comitatus Csongradiensis, item 
castellanis et vicecastellanis castri Szegediensis nunc constitutis et in 
futurum constituendis salutem cum incremento honoris. Allatae fuerunt 
nobis litterae efficaces et privilegia per praedecessores dominos reges, 
putemque serenissimum dominum Mathiam regem nostrum gratiosis-
simum, consensionales et confirmationales collegiatae aecclesiae sancti 
Salvatoris in Csanadino fundatae et super non solutione akonum, 
avenarum et aliorum munerum datae et concessae, quae alias eadem 
.aecclesia de possessione Keresztúr vocata, ad castrum Szegediense 
praescriptum castellanis in eodem constitutis singulis annis solvere 
debeat et tenebatiu-, nec autem ut a possessore praefatae aecclesiae 
accepimus, vos moderni comites et vicecomites non curatis huiusmodi 
Uteris et privilegiis praedecessorum domiuorum regum, ac dicti domini 
Mathiae moderni regis consensualibus et confirmationalibus ipsam 
aecclesiam ad solutionem dictorum akonum et avenarum, ac aliorum 
quorumque munerum adstringere et eo arctare velletis. Et quia nos 
volumus ut quilibet sub jurisdictione nostra post praefatum dominum 
nostrum regem • constitutes turn literas . praedecessorum regum, turn 

Szeged v. tört. IV. 6 
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moderni domini nostri regis, domini scilicet nostri gratiosissimi inviola-
biliter et irrefragibiliter observare debeatur et teneatur: quocirca vos 
universos comités vei viceconiites dicti comitatus Csongradiensis et 
castellanos vei vice castellanos praescripti castri Szegediensis nunc 
constituios et in futurum constituendos harum serie hortamur et monemus 
diligenter, „niliilominus quae vobis committimus, quatenus nullus omnino 
vestruin dictam aecclesiam collegiatam ad praefatam solutionem akonum, 
avenarum et aliorum munerum quorumlibet compellere, coarctare et 
adstringere velit, debeatque et teneatur, quoniam si secus feceritis 
literas turn jam fatorum praedecessorum divorum regum, tumque 
moderni domini nostri regis consensúales et confirmationales, prout 
mediantibus aliis literis dicti domini nostri regis in mandatis accepimus, 
per vos et quemlibet vestrum observari faciemus, praesentes post earum 
lecturam reddi iubemus praesentanti. Datum in Themeswar in festő 
beatae Margarethae virginis, Anno Domini Millesimo quadringentesimo 
octuagesimo tertio. 

Eredetije a kalocsai káptalannak 1779. évi átiratában a csanádi káptalan 
levéltárában Temesvárott. Az átirat szerint az eredeti papiroson volt kiállítva s 
két viasz-pecséttel ellátva. 

L. 

1483. szept. 3. Buda. Mátyás király atyjának, Hunyadi János 
kormányzónak, Szegeden hetivásárok tartását engedélyező 1456. évi kivált-
ságlevelét átírja és megerősíti. 

Mathias, dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. memorie commen-
damus tenore presencium significantes, quibus expedit universis, quod 
in personis fidelium nostrorum prudentum et circumspectorum judiéis 
et juratorum eeterorumque civium, hospitum et incolarum civitatis 
nostre Zegediensis, exhibite sunt nobis et presentate quedam littere 
illustrissimi condam domini Johannis de Hwnyad, comitis perpetui 
Bistriciensis etc. genitoris nostri carissimi felicis recordy, quibus 
mediantibus idem pretacte civitati Zegediensi consequenterque prefatis 
judici et civibus ac inhabitatoribus eiusdem, hoc et id, ut universi et 
singuli mercatores exteri, cunctique negociatores, singulis diehus domi-
nicis et ferys secundis, ad forum eiusdem civitatis ebdomadale, ferys 
scilicet secundis celebrare solitum, causa emendi aut vendendi, ad 
eandem civitatem venire et intrare volentes, libere, secure et pacifice, 
cum universis eorum rebus et bonis venalibus, mercimoniisque quibusvis 
veniendi, forizandi et negociandi, cunctosque contractus ipsorum faciendi 
et exereendi, peractoque et determinato ipsorum foro et negocio, ad 
eorum propria vel alio, quo voluerint, transeundi, absque omni tribu-
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taria et theloniaria solucione et exaccione liberani, securam et paci-
ficam habeant facultatem; neque h y vel alter eorum, cum suis rébus 
et bonis, per quemcumque valeat arestari aut detineri, quoquomodo 
annuisse et concessisse dinoscebatur. Supplicatum itaque est maiestati 
nostre pro parte et in personis prefati judiéis et civium ac hospitum 
et jnhabitatorum dicte civitatis nostre pretactorum, quatenus proscriptas 
litteras memorati condam genitoris nostri, ac omnia et singula in eis 
contenta, ratas, gratas et accepta liabentes, literisque nostris privilegia-
libus dé verbo ad verbum inserí et inscribí facientes, pro prefatis 
civitate et civibus nostris innovantes, perpetuo valituras, confirmare 
dignaremur. Quarum quidem literarum tenor talis est : 

(Hunyady János kormányzó 1456. évi Szegeden kelt levele ; 
lásd XXVIII. sz. a.) 

Nos igitur supplicacionibus pro parte dictorum civitatis et civium 
nosti'orum Zegediensium maiestati nostre modo premisso porrectis 
regia benignitate exauditis, clementer et admissis, prescriptas literas 
annotati condam domini Johannis de Hwnyad, non abrasas, non çancel-
latas, nec in aliqua sui parte suspectas, presentibusque literis nostris 
privilegialibus de verbo ad verbum, sine diminucione et augmento 
aliquali insertas, quo'ad omnes earum continencias, clausulas et artí-
culos acceptamus, approbamus et ratificamus, easque nihilominus et 
omnia in eis contenta, pro pretactis civitate et civibus nostris inno-
vantes, perpetuo valituras confirmamus, harum nostrarum, quibus 
secretum sigillum nostrum, quo ut rex Hungarie utimur est appensum, 
vigore et testimonio literarum mediante. Datum Bude, feria quarta 
próxima ante festum nativitatis beate Marie virginis, anno domini 
millesimo, quadringentesimo octuagesimo tercio, regnorum nostroruni 
Hungarie etc. anno vigésimo sexto, Bohemie vero quintodecimo. 

Ad comissionem Thomas de Erdewd prepo-
situs Titulensis. 

Hártyán, piros-fehér-kék selyem zsinórjáról a függő pecsét hiányzik. Eredetije 
Szeged v. tit. levéltárában, 38. sz. a. • 

LI. 

1484. márcz. 27. Buda. Mátyás király megvizsgálván azon _ vitás 
kérdést, mely egyrészről Kassa és Bártfa városok, úgy a felvidéki érder 
kéltség, másrészről pedig Pest és Szeged városok s az alvidéki érdekeltség 
közt a szerémségi boroknak a felvidékre való szállítása miatt felmerült, 
— rendeli: hogy a pesti és szegedi polgcirok szerémi boraikat Kassára 
s más felvidéki városokba, hol régi királyi kiváltságnál fogva a vidéki 
borokat bevinni tiltva lenne, szabadon, szállíthatják s átvihetik, a városon 
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kívül a mezőkön még mérethetik is; a városokban s különösen Kassán 
hordókban el is adhatják azon időszak kivételével, amely idő alatt oda 
idegen borokat eladásra bevinni tiltva lenne. 

Commissio propria domini regis. 
Mathias dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris 

universis et singulis prelatis, baronibus, comitibus, castellanis, nobilibus, 
ipsoruinque officialibus, item civitatibus, oppidis et villis, earumdemque 
rectoribus, judicibus scilicet et villicis ac alterius cuiuscunque status 
et condicionis hominibus, omnibus denique subditis et officialibus 
nostris, ac aliorum quorumque parcium regni nostri superiorum, pre-
sentibus et futuris, presencium noticiam habituris, salutem et graciam. 
Quia nos differencias et lites illas, que diebus superioribus coram 
nos'tra maiestate, inter civitates nostras Cassoviensem et Barthuensem 
et ceteras civitates montanarum, alios denique nobiles et Íncolas par-
cium regni nostri superiorum ab una, necnon judices et ceteros cives 
civitatum similiter nostrarum Pesthiensis et Zegediensis et eonsimiliter 
universos regnícolas parcium inferiorum eiusdem regni nostri, ab alia 
partibus, racione et pretextu adduccionis et vendicionis vinorum sir-
miensium et aliarum parcium inferiorum, versus partes superiores mote 
fuerant et suscitate, una cum prelatis et baronibus regni nostri, auditis 
predictarum utrarumque parcium propositis et responsis, visis denique 
et intellectis ipsarum juribus, racionibusque et consuetudinibus, justo 
judicio mediante, vigore aliarum literarum nostrarum adiudicatoriarum 
exinde confectarum sedavimus et determinavimus tali modo: Quod 
prenominati Pesthienses et Zegedienses ac ceteri parcium inferiorum 
cives et incole Sirmiensia et alia earumdem parcium vina ad predietas 
partes superiores, et si opus fuerit, eciam extra metas regni nostri 
libere et sine omni impedimento parcium superiorum adducere et 
apportare, atque vendere et vendicioni exponere possint et valeant, 
ita t a m e n : quod usque tempus illud, quo ex indulto a divis regibus 
privilegio civitas nostra Cassoviensis et si que alia tali privilegio uti 
sólita esset, quod vina externa admitiere non consuevisset in ipsa 
civitate vina Sirmiensia non deponantur, vasa tamen integra, sine 
educillacione pertransire et pernoctare, per civitatem Cassoviensem 
prefatam, et per omnes alias civitates nostras liberas permittantur, ét 
u t extra civitates nostras in campis et loeis patentibus, a civitatibus 
remotis eciam educillaciones pro necessitate eompetenti fieri valeant. 
Elapso vero tempore inhibito, hoe est, infra quod vina externa et 
forensia admitti in civitates nostras liberas non esset consuetum, eciam 
in liberis civitatibus nostris, vina ipsa cum vase vendi permittantur, 
prout hec prescripte lit tere nostre adiudicatorie lucius declarant et 
exprimunt. Quocirca volumus et fidelitati vestre ac cuilibet vestrum 
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harum serie firmissime precipimus et mandamus, quatenus habitis 
presentibus a modo deinceps semper et omni tempore, prenominatis 
civibus et populis Zegediensis et Pesthiensis civitatum nostrárum 
ceterisque parcium inferiorum incolis, huiusmodi vina Sirmiensia et 
aliarum inferiorum parcium ad predictas partes et civitates regni nostri 
superiores modo et ordine superius expresse deelarato, adduci et 
vendicioni exponere permittere, et permitti facere módis omnibus 
debeatis. Quoniam alioquin commisimus et presentibus strictissime 
mandamus fidelibus nostris eomiti vei vicecomiti, et "judieibús nobilium 
illorum comitatuum, in quibus forsitan buiusmodi mandati nostri per 
quempiam tentaretur, ut ipsi contra et adversus omnes et singulos 
tales prenominatos civés, populos et Íncolas locorum et parcium 
predictarum, ipsorumque quemlibet in omnibus premissis tueri, protegere 
et conservare debeant et teneantur, auctoritate nostra presentibus 
ipsis in kac parte attributa et justicia mediante. Secus ergo non facturi, 
presentes autem, quas secreto sigillo nostro, quo. ut rex Hungarie 
utimur, impendenti communire fecimus, post earum lecturam, semper 
et ubique reddi volumus et mandamus presentanti. Datum Bude, 
sabbatho proximo ante dominicam letare, anno domini millesimo 
quadringentesimo oetuagesimo quarto, reguorum nostrorum anno Hun-
garie etc. vigésimo séptimo, Bohemie vero quintodecimo. 

Hártyán, piros-fehér-zöld selyem zsinórjáról a függő pecsét hiányzik. Eredetije 
Szeged v. tit. levéltárában 39. sz. a. 

LH. 

1485. márcz. 8. Pozsony. Beatrix királyné Kállai Jánost utasítja, 
hogy a szegediek borainak Diósgyőrre való bevitele és eladása iránt fenn-
forgó ügyében, diósgyőri várnagya Papiai Albert jogait védelmezze. 

Regina hungarie. 
Boemieque etc. 
Magnifice vir, fidelis regie ac nostre dilecte. Quum debeat fieri 

quoddam iudicium inter egregium virum dominum Alberthum de Papia, 
comitem castri nostra Diusgiur ex parte nostra . . . . cives de Seghe-
dino ex altera, utrum eorum regionis vina comportari possint, nec ne 
in comitatu nostro designere et vendi; et dicti iudicii iam ipsius consti-
tutum adventet et prope sit, hortamur nos nihilominusque vobis perci-
pimus et mandamus, ut ad dictum iudicium accedere velitis ac eidem 
interesse, partique nostre iusticia mediante favere, ne alieni plus in 
nostro possint, quod nos et proprii nostri comitatus incole et iobba-
giones. Speramus enim vos, qui mores et vetustam consuetudinem 
regni nostra huius calletis, non defuturos testimonio veritatis ac 
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rerum riostrarum, quas illi de Seghedino hortatu quoi'umdam homínum 
minus bonorum infingere ac debilitare conati sunt quos et si repellere 
nostris opibus et vi potuerimus; attamen non quid contra nos actium sit 
alcisci volentes, publice iusticie nostra iura subieeimns, quod nullo 
modo pretermittatis, si gratiam nostram carem habetis et nostris mandatis 
morém gerere cupitis. Datum Posony VIIIo Marty MoCCCCoLXXXVo 
Ra Beatrix mp. 

Kívül: Magnifico viro Johanni de Callo fideli regio, ac nostro 
sincere dilecto: (P. H.) 

Eredetije az orsz. levéltárban Budán, Dt. 19.029. sz. a. 

LIII. • 

1486. márcz. 1.2. Buda. Mátyás király elrendeli, hogy miután Sze-
geden á Mróválasztások nem úgy történnek, mint más királyi városokban, 
az életfogytig való választás visszaélésének megszüntetésével a bíróválasztás 
évenként történjék. 

Nos Mathias, dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. memorie 
commendamus tenore preseneium significantes quihus expedit universis, 
quod quamvis fideles nostri circumspecti jurati, ceterique cives et incole 
civitatis nostre Zegediensis, prout ex eorundem querela atque suppli-
cacione ad nos delata, colligimus plurihus retroactis temporibus et 
annis hanc privatam legem, vei pocius ahusionem quamdam in eorum 
medio hahuerint et tenuerint, quod judices ipsorum, quos solito more 
pari et communi consensu eligissent, non ad prefinitúm, et anniium 
tempus, more • aliarum liberarum civitatum nostrarum officium judicatus 
sui compleverint, sed per omnem vitám suam de cetero hujusmodi 
judicatus officio et honore perfuncti exstitissent, et per hoc prefati 
cives et civitas nostra multos sepe numero iniurias, preiudicia et 
.incommoda plurima sustinuissent. Nam judices prefati, in quos summa 
rerum hoc modo concendisset paulatim aucta potencia, in medio 
eorundem civium nostrorum non tarn judicatum aut officium adminis-
tracionis juris et justicie, quam tyranidem quamdam in medio eorundem 
civium nostrorum exercuissent, omniaque et judicia et leges pro ipsorum 
libidine fuissent moderati, et in unumquemque dictorum civium nostrorum, 
prout ipsis libuisset, judicia oneraque judiciorum pronunciassent, per 
que ipsi cives nostri, ut prefertur, non mediocre sustinuissent, habuissent-
que infra eosdem annos superiores detrimentum. Quam oh rem intel-
lecta nos huiusmodi supplicacione prefatorum civium nostrorum, volentes 
ipsos deineeps ab huiusmodi abusione et judicum ipsorum diuturna 
insolencia liberare, eoque cives et civitatem nostram, quam inter alias 
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civitates nostras regias non in infimis ducimus, utpote quos eciam 
antiquis temporibus hoc judicatus liberó, solitoque officio usos esse et 
gávisos intelligimus, pristino ipsorum honori, decorique, ut decet 
regiam civitatem restituentes, eisdem id graciose duximus annuendum 
et concedendum, ut ipsi cives, civitatesque nostra et eiusdem tota 
communitas, a modo deinceps futuris semper temporibus perpetuis 
more et instar aliarum civitatum nostrarum liberarum, in medio ipsorum 
temporibus ad hoc statutis, judices tales, qui ipsis civibus et commu-
nitati pari et communi sentencia placuerit eligere ac eundem electum 
ad prestandam unicuique justiciam, fidemque et fidelitatem nobis 
observandam, sacramento obligare et obstringere possint et valeant. 
Huiusmodique judicis electi officium in eorumdem medio per integram 
revolucionem annualem et non amplius valeat perdurare, quin pocius 
elapso ipso anno talis judex, suo judieatui et annuo muneri, in presencia 
dictorum civium et communitatis predicte civitatis nostre, palam et 
publice teneatur statim renunciare, hoc tamen declarato: quod ipsi 
cives et communitas talem judicem electum, continuo post elapsum 
unius mensis eleccionis sue, ac prestiti iuramenti, si eo tempore in 
hoc regno nostro fuerimus constituti, teneantur maiestati nostre, pro 
fidelitate et obediencia prestanda presentare ; casu vero, quo forsitan 
tali tempore extra regnum nostrum ageremus, nichilominus in reditu 
nostro similiter infra spácium uniiis mensis, ad liuiusmodi presentacio-
nem ipsos cives nostros volumus esse obligatos, immo annuimus et 
concedimus harum nostrarum, quibus seeretuni sigillum nostrum, quo 
ut rex Hungarie utimur est appensum, vigore et testimonio litterarum 
mediante. Datum Bude, in festő beati Gregory' pape, anno domini 
millesimo quadringentesimo octogesimo sexto, regnorum nostrorum 
Hungarie etc. anno vigesimo nono, Bohemie vero decimo septimo. 

Mathias rex, manu propria. 
Kívül: Hog Sogedden minden estendobben az birrot valastani 

kel az kiralnak megmutatni. 
Hártyán, vörös-fehér-zöld selyem zsinórjáról a fiiggő pecsét hiányzik. Eredetije 

Szeged v. tit. levéltárában 40. sz. a. 

LIV.-

1498. jún. 4. Buda. II. Ulászló király a Budán egybesereglett 
rendek hozzájárulásával, Szeged városát még a Béla és Endre királyoktól 
nyert ősi szabadalmainál fogva, Buda és Székesfehérvár' városok kivált-
ságaival egyenlő jogaiban megerősíti, egyiíital a város polgárait az egész 
országban rév- és vámmenteseknek nyilvánítja. 
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Commissio propria domini Regis. 
Nos WJadislaus dei gracia rex Hungarie et Boliemie etc. Memorie 

commendamus tenore" preseneium significantes qui bus expedit universis, 
quod cum intelligamus fideles nostros prudentes et circumspectos 
judicem et juratos ceterosque cives civitatis nostre Zegediensis omnibus 
illis libertatibus et libertatum prerogativis, quibus ydem ex annuencia 
et concessione serenissimorum principum eondam doininorum Bele et 
Andree regum, similiter Hungarie nostrorum scilicet predecessorum 
felicium recordacioniim, in presenciaran! utuntur, instar civitatum 
nostrarum Budensis et Albeiisis usos fuisse et gavisos, eupientes nos 
quoque predecessorum nostrorum in hac parte sequi vestigia, eosdem 
universos cives et Íncolas dicte civitatis nostre Zegediensis accedente 
ad hoc eonsilio et deliberacione dominorum prelatorum et baronum ac 
universorum regnicolarum nostrorum in hac presentí dieta, sive eongre-
gaeione generáli festi beati Georgy martiris nunc proxime preteriti 
constitutorum, in omnibus eisdem libertatibus ipsorum, instar aliarum 
liberarum civitatum nostrarum duximus reliquendos, inimo reliquimus 
preseneium per vigorem. Quocirca vobis fidelibus nostris universis et 
singulis prelatis, baronibus, comitibus, castellanis, nobilibus ipsorumque 
officialibus, item civitatibus, oppidis et villis earumdemque rectoribus, 
judicibus et villicis ac alterius cuiusvis status et condicionis hominibus et 
quibusvis subditis nostris ubivis constitutis et existentibus, presentibus 
et futuris, preseneium noticiam habituris, barum serie firmiter commit-
timus et mandamus, quatenus a modo deinceps'prefatos cives nostros 
Zegedienses, aut ipsorum alteram in prescriptis omnibus eorum liberta-
tibus impedire, turbare, sen alio quovismodo dampnificare, nullatenus 
presumatis. Pre terea: quoniam inter alias libertates eorumdem eciam a 
solucione quorumlibet tributorum et tbeloniorum exempti et supportati 
esse dinoscuntur, ideirco vobis universis et singulis tributary's et thelonia-
toribus tam nostris, quam aliorum quorumcunque ac alys omnibus prefatis 
subditis nostris, modo simili firmiter mandamus, quatenus super prefatos 
cives nostros Zegedienses, aut eorum alteram, vel res et bona eorumdem 
in locis dictorum tributorum seu tlielonioram, nullum penitus tributum 
exigere, aut exigi faeere, vel ipsos propterea quoquo modo perturbare seu 
dampnificare presumatis, sed eosdem a solucione eiuscemodi tributorum 
exemptos et supportatos habere modis omnibus debeatis ac teneamini et 
aliud nulla racione facere audeatis, presentes vero, quas secreto sigillo 
nostro, quo ut rex Hungarie utinuu-, impendent! communiri faceremus, 
semper redcli volumus presentanti. Datum Bude, secundo die festi Pente-
costes, anno domini millesimo quadringentesimo nonagésimo octavo, reg-
norum nostrorum Hungarie etc. anno octavo,Boliemie vero vigésimo octavo. 

Hártyán, vörös-kék s barna selyom zsinórján közép kii', viaszpecsét. Eredetije 
Szeged v. tit. levéltárában 41. sz. a. 
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LV. 1 

i 
. 1499. máj. 6. Buda. II. Ulászló király Szegedena latorján téren 

évenként Lucza napján országos, ezentúl hetenként csütörtökön heti vásárok 
tartását engedélyezi. 

Nos WJaclislaus dei gracia rex Hungarie et Bohemie etc. memorie 
commeadamus tenore presencium significantes quibus expedit universis : 
qnod nos sicuti pro fidelitate et fidelibus servicys fidelium nostrorum 
prudentum et circumspectorum judiéis, juratorum ceterorumque civium 
et tocius communitatis civitatis nostre Zegediensis, per ipsos sacre 
imprimís buius regni nostri Hungarie corone, deinde eciam maiestati 
nostre, pro locorum et tempó rum varietate cuín omni fidelitatis perse-
verancia exhibitis, sic non mjnus pro commodo et utilitate eiusdem 
civitatis nostre civiumque et inhabitatorum eiusdem incremento, ad 
vicum seu piateam eiusdem civitatis nostre Lathran appellatain, nundinas 
liberas, sive fórum annuale liberum, singulis festivitatibus beate Lucie 
virginis et alys diebus ipsas festivitates precedentibus et sequentibus, 
ad id scilicet necessario aptis et sufficiénti'bus omni anno; itern fórum 
ebdomadale liberum, singulis ferys quintis, usque ad diem sabbati 
inclusive, a mane usque ad sero, in qualibet ebdomada, omnino sub 
ysdem libertatibus et libertatum prerogativis, quibus nundine seu fora 
annualia, sed et • ebomadalia, libera aliarum civitatum nostrarum celeb-
rantur, perpetuo celebrando m duximus annuendum et concedendum, 
immo annuimus et concedimus presencium per vigorem, absque tamen 
preiudieio nundinarum seu fororum annualium, sed et ebdomadalium, 
liberorum aliorum. Quocirca vos fideles nostros universos et singrüos 
mercatores, institores aliosque forenses homines et viatores quoscunque 
presentibus afi'idamus, assecuramus et certificamus, quatenus ad pres-
criptas nundinas seu fórum annuale sed et ebdomadale liberum, per 
nos in praedicta platea dicte civitatis nostre Zegediensis, Lathran appel-
lata, modo premisso celebrari commissas et concessa, cum ómnibus 
rebus et mercibus vestris secure veniatis, properetis et accedatis, 
peractisque ibi cunctis negociacionibus vestris, rursus ad propria vei 
alia, que malueritis loca, redeatis, personis et rebus vestris et vestro-
rum sub nostra - proteccione et tutela speciali, semper salvis remanen-
tibus. Et hec volumiis per fora et alia loca publica palanr facere, 
proclamari, presentesque, quas secreto sigillo nostro, quo ut rex Hun-
garie utimur, inpendenti coinmuniri feciinus, post lecturam reddi semper 
presentanti. Dátum Bude, feria secunda próxima ante festum ascen-
sionis domini nostri Jesu Christi; auno eiusdem millesimo quadringen-
tesimo nonagésimo nono, regnorum nostrorum Hungarie etc. anuo nono, 
Bohemie verio vigésimo nono. 
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Ad relacionem venerabilis Sigismundi pre-
positi, thesaurary regis. 

Kívül egykorú följegyzés: Lattoryan wzzayan sokadalmat nyttak 
volt lenni. — Sokadallomról. Későbbi följegyzés: Az barom vasarrúl 
sz. Luca napján. 

Hártyán, vörös, fehér, zöld selyem zsinórján a függő pöcsét hiányzik. Ere-
detije Szeged v. tit. levéltárában 42. sz. a. 

LVI. 

1501. máj. 29. Buda. Lukács zágrábi püspök szülő városában, Sze-
geden, szülői, rokonai és az ő lelki üdvére szent Demeter egyház mellett 
új kápolnát emelvén, azt a mindenkori plébános hatósága alá bocsájtjá 
s a már létező öt káplányon túl még két káplány javadalmazására ala-
pítványt tesz. 

Nos Lucas dei et apostolice sedis gracia episcopus ecclesie Zagra-
biensis, ad perpetuam rei memóriám. Inter alias curas et pastoralis 
officy nostri sollicitudines precipua et singularis cura, unicaque con-
templacio animo nostro insidet, ut laudem tribuamus deo omnipotenti, 
cui omnes potestas celestium, terrestrium et infernorum subdita es t ; 
cum jtaque deus ipse maximus optimus nos ex sua ineffabili clemencia 
ultra omne meritum nostrum ex humili statu ad hoc dignitatis ponti-
ficie culmen promovere dignatus sit, cupiamusque pro virili nostra 
talis, tantique heneficy esse memores et simul ostendere, quantum 
illi deheamus, a quo tot bona accepimus: pro augmento igitur divini 
cultus, ac pro spe consecucionis patrie celestis, quam sibi quisque de 
terrenis bonis parare studet, ac pro salute nostra, parentumque pro-
genitorum, consanguineorum et affinium nostrorum, ad latus ecclesie 
sanctj Demetry martyris, in civitate Zegediensi constitute, in qua et 
nati et aliti sumus, ad laudem annunciacionis heatissime et glorio-
sissime virginis Marie, genitricis dei et domini nostri Jesu Christi, 
capellam unam de novo construi et edificari fecimus, in qua ut cultus 
divinus successivis futuris temporihus in perpetuum iugiter perseveret 
et in ea servientes officia divina eo devocius perficere et continuare 
valeant, res infrascriptas, memorate capelle heatissime virginis Marie 
consequenterque plehanis ecclesie prefati beati Demetry martiris, recto-
ribus scilicet eiusdem capelle in perpetuum dedimus, donavimus et 
coutulimus, immo damus et conferimus per presentes, sub modis tamen 
et conditionibus infra scriptis. In primis, quod capella ipsa sit perpetuo 
annexa plebanie ipsius parochialis ecclesie heati Demetry martiris, in 
collacione cuius cives Zegedienses, ex antiqua eorum libertate et 
consuetudine veri patroni sunt, itaque statutum est per nos : ut ipsi 
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cives siiit pati'oni in collacione ipsius Capelle, et dum plebaniam tem-
porum in successu vacare contigerit, simul cum ipsa plebania capellam 
eciam ipsam, cum onere infra scripto persone idonee et bene merite 
conferre possint, et valeant. Item quod plebanus ipsius ecclesie sancti 
Demetry martiris pro tempore constitutus, ut eo commodiiis onera et 
servicia ipsius Capelle sufferre et supportari facere possit, ultra illos 
quinqué capellanos, quos ex antiqua consuetudine solitus est, alios 
duos capellanos conducere sit obligatus. Itaque deinccps perpetuis 
semper successivis temporibus plebanus pro tempore constitutus Septem 
capellanos tenere et .conservare teneatur. Item quod cives ipsi singulis 
annis a plebano pro tempore constitute de bonis Capelle, sive ad 
cultum divinum, sive ad usum ipsius plebani per nos datis donatis et 
concessis racionera capere teneantur, ne ex ipsorum civium aut plebani 
incuria et negligencia eapella ipsa bonis suis destituatur. Item quod 
plebanus pro tempore constitutus singulis diebus unam missam in 
ipsa eapella celebrare faciat, modo infra scripto: die dominico missam 
de sancta trinitate, feria secunda pro defunctis, feria tercia pro pre-
positis, feria quarta de omnibus sanctis, feria quinta de corpore Christi, 
feria sexta de passione domini, sabbato de assumpeione Marie. Item 
quod misse prefate peragantur legendo preter missam omnium sanc-
torum, que singulis quartis ferys peragatur cantando, et, ut Christi 
fideles ad eandem missam magis confluant, plebanus ipse cum magna 
campana pulsare facere teneatur, et-quod in qualibet missa post ipsam 
cuiuslibet misse oracionem subiungatur oratio: Deus, qui vivorum 
dominaris, simul et mortuorum etc. habendo specialem- intencionem 
de nobis fundatore scilicet Capelle. Item quod plebanus pro tempore 
constitutus liberam habeat facultatem concedendi sepulturam personis 
honestis, et máxime talibus, qui voluerint ad commodum et restaura-
cionem Capelle ipsius de bonis sibi a deo collatis, intuitu salutis 
animarum suarum »liquid contribuere. Ne autem propter multitudinem 
sepulture, eapella ipsa deformitatem habeat, volumus, ut ultra tres 
sepulturas plebanus ipse concedere non possit; unam videlicet rectoribus 
altarium illius ecclesie, reliquas vero duas illis, quibus sibi- visum 
fuerit. Item quod plebanus ipse pro tempore constitutus capellam 
ipsam cum ad vetustatem et ruinara devenerit, ex pensione, que pro 
sepulturis concedendis provenerit, teneatur pro suo posse reformare 
et restaurare, ne eapella ipsa successu temporum ad extremara ruinara 
deveniat. Item quod tenor harum literarum ad librara civitatis Zege-
diensis de verbo ad verbutn inseratur, ut si casu quo successu tem-
porum litere iste ex incuria conservancium perderentur, nichilominus 
in ipso libro civitatis reperiri possint condiciones, sub quibus eapella 
ipsa fundata ést, ac modus, qui in divinis cultibus teneri debebit. 
Ut vero fundado ipsa durabilis sit, et premissa omnia eo cominodius 
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in perpetuum peragi possint, res infra scriptas, ipsi capelle in perpetuum 
donavimus, videlicet: molendinum unum, cum uno loco molendini in 
Erchee exsistenti; item unum, gregem equorum equacialium sub signo 
in numero quinquaginta sex ; item unam vineam Kwthyas vocatam in 
promontorio oppidi Kamanz habitam; item unum macellum cum magis-
terio et cum quadraginta florenis pro questu in ipso macello peragendo 
annexis; item in parata pecunia floreaos centum hac lege et condicione, 
ut plebanus pro tempore constitutes ipsos centum et quadraginta 
floreaos a capella alienare non possit, sed utatur illis centum florenis 
ad aliqitem honestum contractura et questum, reliquis vero quadraginta 
florenis ut predictum est, pro questu in macello peragendo. Et dum 
plebanum mori contigerit, de bonis eiusdem cives Zegedienses plebano 
succedenti de ipsis centum et quadraginta florenis ante omnia satis1 

faciant, ita videlicet, quod ipsa summa centum et quadraginta flore-
norum semper salva et integra, ipsi capelle remanent. Item duos 
cálices deauratos, cum omnibus attinenciis. Item duo missalia. Item 
quinqué casulas, prima nigra de veluto, secunda rubra, similiter de 
veluto, tercia viridis de veluto aurato, quarta crocei colorís de damasco, 
quinta alba de damasco aurato. Item quatuor indumenta al tarium; 
unum rubeum de veluto, secundum viride de damasco ad altare maius, 
tercium et quartern de damasco rasciano ad altare minus. Item tapeta 
septem. Item candelabra cuprea ad utrumque altare. In quorum omnium 
premissorum et singulorum fidem et testimonium presentes litteras 
nostras aniiulari sigillo nostro, ac manus nostre proprie subscripcione 
fecimus communii'i. Datum Bude in vigilia penthecostes, anno dominiee 
incaruacionis millesimo quingentésimo primo. 

Lucas episcopus ecclesie 
Zagrabiensis manu propria. 
Hártyán, vörös-barna-fehér selyem, zsinórján nagy sárga viaszba nyomott 

vörös gyűrűs- pecsét, a kővetkező czímerrel: vízszintesen ketté osztott paizs felső 
mezőjében emelkedő, kiterjesztett szárnyú s jobbra tekintő sas; az alsó mezőben 
vízszintesen elhelyezett három stilizált liliom. A paizs fölött mithra, ettől jobbra 
G, balra pedig B betű látható. Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 43. sz. a. 

LVII. 
1502. jún. 17. A csanácli káptalan igazolja, hogy Benkovich Péter 

és János testvérek egyrészről, másrészről Molnos Márton és Kovács Péter 
szegedi polgárok előtte megjelenvén, előbbiek a Szeged városánál zálogban 
levő Szent-Mihály és Bánfalva csongrádmegyei birtokaik, úgy a Borosmán 
és Gyékénytóban levő rész birtokaik visszaváltására a várost 150 arany 
forint felvételével megkínálták s az összeg • átvétetvén, zálogbirtokuk fenn-
tartás nélkül visszaadatott. 
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Nos capitulum ecclesie Chanadiensis, memorie commendamus per 
presentes : quod nobilis Petras Benkowygh in sui, a c Johannes simi-
liter Benkowygh, item prudentes et circumspeeti Martinus Molnos et 
Petrus Kowach cives Zegedienses in eorum ac prudentuni et circum-
spectorum judiéis, juratorum ac ceterorum civiurn dicte civitatis Zege-
diensis in personis ad nostram personalem accedentes presenciam, per 
eundem Petrum Benkowygh protestatum exstitit in hunc modum. Quo-
modo ipse illos centum et quinquaginta florenos auri, pro quibus alias 
totales ipsorum possessiones Zentmihal et Banfalva vocate, in eomitatu 
Chongradiensi adjacentes, necuon porciones possessionarie in posses-
sionibus Dorosma et Gekentho appellatis, similiter in eodem eomitatu 
Chongradiensi existentibus habite, que apud dictos prudentes et circum-
spectos judicem, juratos, ceterosque cives Zegedienses usque tempus 
redempeionis earumdem, titulo pignoris obligáté dinoscerentur, eisdem 
persolvere, ac ipsas possessiones et porciones possessionarias pro se et 
dicto Johanne Benkowygh redimere promptus esset ac paratas, sicque 
idem Petrus Benkowygh eosdem centum et quinquaginta florenos auri 
deposuit coram nobis. Quo tacto, mox jdem Martinus Molnos et Petras 
Kowach suis ac dictorum judiéis, juratorum et ceterorum civium dicte 
civitatis Zegediensis in personis, eosdem centum et quinquaginta 
florenos auri depósitos levando, ipsos Petrum et Johannem Benkowygh 
super ipsis centum et quinquaginta floreáis auri et eorumdem plénaria 
persolucione quietos fecerunt et securos, ac dictas eorum possessiones 
et porciones possessionarias simul cum cunctis earum utilitatibus et 
pertinenciis eisdem Petro et Johanni ahsque omni renitencia remi-
serunt et resignaverunt, similiter coram nobis testimonio presencium 
mediante. Datum feria sexta post Viti et Modesti martirum, anuo 
domini millesiiuo quingentésimo secundo. 

Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 44. sz. a. szakadozott papiroson, há t -
lap on a káptalani viasz-pecsét töredékei. 

* LVIII. 

1505. jún. 19. A csanácli káptalan Ulászló király azon rendeletére, 
. hogy néhai . . . . Gergely özvegye Frusina és leánya Dorottya ügyében, 
plaivnai Horváth János és Móriczi Péter, úgy platvnai Horváth• Péter 
özvegye Borbála ellen szóló s a kézbesítéstől 32 nap alatt megjelenést 
parancsoló királyi levél kézbesíttessék, — jelenti: hogy a királyi idéző 
levél Horváth Péternek és Móriczi Péternek, Barnabás apostol ünnepe 
előtt Dorosma-Szentniihály birtokukon kézbesíttetett. 

Serenissimo principi et domino, domino Wladislao, dei gracia regi 
Hungarie et Bohemie etc. domino ipsorum graciosissimo capitulum 
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ecclesie Ckanadiensis oracionum suffragia devotarum perpetua cum 
fide. Vestra noverit serenitas, nos literas eiusdem exkibitorias nobis 
preceptorie loquentes et directas, summo cum honore accepisse in hec 
verba : Wladislaus dei gracia rex Hungarie et Bobemie etc. fidelibus 
nostris capitulo ecclesie Chanadiensis salutem et graciam. Mandamus 
fidelitatibus vestris harurti serie literarum, quatenus alias literas nostras 
preceptorias, fidelibus nostris nobilibus Joanni Horwatli de Plawna ac 
Petro Moryzi, nec non domine Barbare, relicte condam Petri Horwath, 
de dicta Plawna, pro parte nobilium dominarum Frusine, relicte nobilis 
quondam Gregorii de et Dorothee, filie eiusdem emanatas, per 
vestrum testimonium fidedignum exhiberi et presentari faciatis. Qui 
si personaliter et in termino per nos eisdem in dictis 
litteris nostris preceptoriis prescripto comparituri allegaverint, bene 
quidem; alioquin de domibus babitatorum ipsorum solite eorumdem 
residencie amoneat eosdem, dicatque et communicat eisdem verbo 
nostro regio, ut ipsi tricésimo secundo die, a die exkibicionis prescrip-
torum nostrorum preceptorum ipsis tiende computando, coram nostra 
majestate, ubicunque deo duce tunc constituemur, personaliter, vel 
per procuratorem absque ulteriori procrastinacione eomparere debeant 
et teneantur, ad contenta querimoniarum prefatarum domine Frusine 
et Dorothe puelle exponentis, in dictis litteris nostris preceptoriis 
conteiitarum responsuri; alioquin a nobis finalem deliberacionem debi-
teque iustieie complementum accepturi, seeus non facturi. Datum Bude, 
feria quarta próxima post festum beati Urbani pape, anno domini 
millesimo Et iuxta earumdem continenciam nostrum homi-
nem venerabilem dominum Johannem, arebidiaconum Sebesiensem, 
socium et concanonicum nostrum, ad premissa fidedigne peragenda, 
nostro pro testimonio fidedignum duximus destinandum. Qui tandem 
exinde ad nos reversus, nobis retulit: quod ipse feria secunda próxima 
ante festum beati Barnabe apostoli proxime preteritum, ad possessionem 
Dorosma Zent-Mibál vocatam accessisset, ibique alias literas vestre 
serenitatis preceptorias, prefatis domine Barbare, relíete condam Petri 
Horváth de Plawna, ac Petro Moryzi, personaliter presentibus exhi-
buisset et presentasset, amonuisset eosdem verbo vestre serenitatis, 
ut ipsi tricésimo secundo die, a die exhibieionis prescriptarum literarum 
vestre serenitatis preceptoriarum ipsis facte computando, coram vestra 
majestate, ubicumque deo duce tunc constituetur, eodem persona-
liter, vel per procuratorem, absque ulteriori procrastinacione eomparere 
debeant et teneantur, ad contenta querimoniarum prefatarum domine 
Frusine et Dorothee puelle filie eiusdem exponentis, in dictis aliis 
Uteris vestre serenitatis preceptoriis contentarum responsuri. Datum 
décimo die, diei exhibieionis et amonicionis predictarum, anno domini 
supra dicto. 
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Eredetije Szeged v, tit. levéltárában 45i sz. a. igen rongált s pecsétfoltos 
papiroson. A hátlapon a káptalani viaszpecsét töredéke. 

Jegyzet. A hátlap alsó sarkán előforduló 1505. évszám egykorú följegyzés, 
s így az oklevél keltének megállapítására elfogadható. Az oklevélben a királyi 
parancs kézbesítési napjául megjelölt „ferla secunda proxima ante festum beati 
Barnabe apostoli" ideje június 9-ére esik. Ettől 10 napot számítva, az oklevél kelte 
június 19-ére -helyezendő. 

LIX. 

1516. décz. 4. Buda. Lajos király a Tiszán és Maroson szálfákat 
szállító szegedi polgárok adóztatását tiltja. 

Propria commissio regis. 
Ludovicus dei gracia rex Hungarie et Bohemie etc. fidelibus 

nostris universis et singulis tributariis et theloneatoribus, tam tiostris 
quam aliorum quorumcunque ubivis in hoc regno nostro et partibus 
eidem subjectis, tani in terris, quam super aquis constitutis et exis-
tentibus, presentes visuris, salutem et gráciám. Ex querimonys fide-
liurn nostrorum prudentum et circumspectorum judieis et juratorum cete-
rorumque civium nostrorum Zegediensium intelleximus, quod quamvis 
ipsi ex graciosa annnencia et concessione divorum regum Hungarie 
nostrorum scilicet predecessorum a solucione quorumlibet tributorum 
et thelon'eorum ubivis in hoc regno nostro et partibus eidem subjectis 
exigi solitorum, exempti sint, et libertati haheantur ; tamen plerique 
forent ex vobis, qui non curata huiusmodi libertate, ipsorum civium 
nostrorum, eosdem duin videlicet ydem strues lignorum super fiuvios 
Ticie et Morusy pro reformacione domus eorum deducerent, ad solu-
cionem tributariam arctarent et compellerent, in preiudicium eiuscemodi 
jurium et libertatum ipsorum manif'estum. Supplicatum igitur exstitit 
maiestati nostre pro parte eorumdem exponencium, u-t superinde ipsis 
opportune providere dignaremur. Quia antem nos, volentes ipsos cives 
nostros in ipsorum libertatibus tiieri et conservare, propterea mandamus 
fidelitati vestre, et euilibet vestrum harum serie firmiter: quatenus a 
modo deinceps prefatos exponentes, aut ipsorum alterum ad aliquam 
solucionem tributorum et teloneorum contra prescriptas ipsorum liber-
tates arctare, seu compellere, aut propterea eosdem, vei homínes et 
familiares ipsorum in personis rebusque et honis suis impedire, turbare, 
seu quovis modo damnificare nullo modó presumatis, nec sitis ausi 
modo aliquali, presentibus perlectis, exhibenti restitutis. Dátum Bude 
in festő beate Barbare virginis et martiris, anno domini millesimo 
quingentesimo decimo sexto. 



96 

Kívül egykorú följegyzés : Az Tiszán és Maroson való vambeli 
szabadságh. 

Papiroson, vörös viasz-pecsétje rongált. Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 
46. sz. a. 

LX. 

1521. máj. 28. Buda. Lajos király Szeged város, úgy Kamancz 
és Pétervárad mezővárosok polgárai között a szőlőhegyek őrzése fejében 
fizetendő díjak iránt létrejött egyezséget megerősíti. 

Commissio propria domini regis. 
Nos Ludovicus, dei gracia rex Hungarie et Bohemie etc. memorie 

. commendamus tenore preseneium significantes, quibus expedit universis, 
quod curn superioribus diebns inter prudentes et circumsp'ectos judices 
et juratos civitatis nostre Zegediensis ac oppidorum archiepiscopatus 
Colocensis et Bachiensis ecclesiarum unitarum sede vacante, in manibus 
nostris habiti Camancz et Varadinum Petr i vocatorum, racione quo-
rumdam duorum denariorum, quos cives Camanczienses et de Varadino 
Petri , de custodia moncium eorumdem oppidorum, in quibus scilicet 
cives Zegedienses vineas habent sitas, eosdem Zegedienses preter alios 
duos denarios, instar civium Camaneziensium et de Varadino Petri 
solvi solitos, debere dicebant, quedam mote fuissent différencie. Cumque 
nos eiusmodi différencias cognosci facere voluissemus, tune ydem 
nostri, atque ipsium archiepiscopatus dicti cives, medio tempore una 
coram nobis constituti, retulerunt nobis pariter de differences premissis 
inter eos motis, sese hoc modo concordasse : quod illi duo denary, de 
quibus différencie supra scripte inter eos erant mote, per cives de 
Camancz et de Varadino Petri, secundum voluntatem civium Zege-
diensium exigantur ita, ut si Zegedienses voluerint, solvent, sic minus' 
inviti cogi ne possint ; si vero Camanczienses et de Varadino Petri 
ipsos Zegedienses, ad alias similes novitates solvendas successu temporis 
cogerent, in hoc easu littere fassionales conventus de Varadino Petri, 
in vigore permaneant. Item quod isti duo denary, unde différencie 
premisse mote fuerant, neque ad proventus dicti archiepiscopatus 
annectantur. Item quod cives Camanczienses et dë Varadino Petri 
una cum ipsis Zegediensibus, dictarum ecclesiarum futuro archiepis-
copo supllcabunt, ut eciam ipse doininus archiepiscopus futurus, montes 
vinearum prescriptos eustodiri faciat, et ne per se ipsos cives Caman-
czienses et de Varadino Petri ac Zegedienses eustodiri faciant, quia 
tam ipsi jobbagiones archiepiscopatus, quam cives Zegedienses, pro 
eustodia montis resti tuunt pecuniam, vulgo zyrethelpenz vocatam, ipsi 
domino arehiepiscopo. Suplicaverunt itaque nobis dicti cives Zegedienses, 
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Camaiiczienses et de Varadino Petri, ut premisse concordie et compo-
sieioni omnibusque et singulis eiusdem articulis supra expressis, 
nostrum regium consensum prebere, easque confirmare dignaremur. 
Nos igitur aecepta eorum supplicacione, eidem concordie et composi-
cioni nostrum regium consensum prebuimus et ratificavimus, immo 
prebemus benevolum pariter et assensum, atque ratificamus harum 
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum Bude, feria 
tercia próxima post festum sánete trinitatis, anno domini millesimo 
quingentésimo vigésimo primo. 

Kívül egykorú följegyzés: Az bachy pispöknek való ket kis 
pénzről. 

Hártyán, vörös viasz-pecsétje rongált. Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 
47. sz. a. 

LXI. 

1522. júl. A bácsi püspökség részérc beszedett egyházi tized lajstroma, 
Szeged város utczáinak s lakosainak névjegyzékével.*) 

Z e g e d i e n s i s. 
Paulus Haygmas 
Ambrosius Chyeelleer 

habet oves 
Relicta ibidem 
Paulus Lisa 
Laurentius Thombolo 
Relicta Boonsyka 
Benedictus Chyomay 
Paulus Zathy 
Ladislaus Chyethertheek 
Ambrosius Adam habet 

oves . 
Andreas Was 
Mattheus Therek 
Georgius Haag 
Gallus Lysa 
Relicta Matthei ibidem 

den VI. ' 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 

Blasius Zekerchyees den VI. 
Blasius Chyonka den VÍ. 
Paulus Zvvlwsy den VI. 
Anthonius Thyzya den VI. 
Franciscus Zwlwsy den VI. 
Martinus Thoth den VI. 
Valentinus (Bagjdyas 

frum. falc. IIV2 solvit) 
summa christiauitatis 

fl. 1. den XIIII. 
summa jugerum IIV2. 

2 

Relicta Andree ibidem 
Michael Lwkws 
Gregorius Dekan habet 
• oves 
Jacobus Forro 
Thomas Syeregy 

den VI. 
den VI. 

den VI. 
den VI. 

*) Rövidítések: frum. fal. = fruinentorum falcastri; frum. cc. = frumentorum 
crucis ; frum. eap. = fruinentorum capetie ; m. = inanipuli; or. fal. = ordei falcastri; 
or. av. = ordei, avenae; av. = avenae. 
Szeged v. tört. IV. 7 
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Mattheus W'eraghathy den VI. 
Mattheus Thot den VI. 
Gregorius ibidem den VI. 
Franciscus Regy den VI. 
Johannes Chyerees den VI. 
Paulus Samson • den VI. 
Paulus Mezaros habet oves 
Urbanus Nayg habet oves 
Anthonius Nayg habet 

oves 
Benedictus Swl habet oves 
Albertus Chyethertliek den VI. 
Steplianus Kwn den VI. 
Johannes Kwn habet oves 
Christopherus Borothy den VI. 
Thomas Räch den VI. 
Albertus Hende den VI. 
Paulus Marky den VI. 
Stephanus Nayg habet 

oves 
summa christianitatis 

den LXXXXVI. 

3 

Laurentius Bodoog habet 
oves 

Mattheus Syl habet oves 
Petrus Lapicida den VI. 
Johannes Thot den VI. 
Andreas Zekerchyes den VI. 
Johannes Kowach habet 

oves 
Magister Sylvester habet 

oves 
Elias Kowach den VI. 
Benedictus Wyd habet 

oves 
Benedictus Sypos den VI. 
Petrus idem den VI. 
Emericus Somogy den VI. 
Franciscus Kochya habet 

oves 

Benedictus Hwztha den VI. 
Dominicus Kapwchy den VI. 
Georgius Thot den VI. 
Petrus Somogy den VI. 
Thomas Sypos den VI. 
Mattliia Dayka den VI. 
Petrus (Borothy frum. cc. 

I. solvit) 
Georgius Hende habet 

oves 
Relicta Elena ibidem den VI. 
Petrus Zj'wos den VL 

summa christianitatis 
den LXXXX. 

summa frum. cc. j. I. 

4 

Paie. I. Johannes Wayda (frum. 
cap. Va M. VI. solvit) 

Mattheus Chyordas den VL 
Andre (frum. erucis Va 

solvit) 
Franciscus Boros habet 

oves 
Jacobus Thot den VI. 
Johannes Borothy den VI. 
Michael Keros den VI. 
Nicolaus Fystees habet 

oves 
Nicolaus Bodog den VI. 
Paulus Serees habet oves 
Franciscus Thot (habet • 

oves) den VI. 
Laurentius idem habet 

oves • 
Franciscus Tlielek habet 

oves 
Jobannes Ercli den VI. 
Dionysius Kwn den VI. 
Gregorius Nayg den VI. 
Lucas Bardos habet oves (den VI.) 
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Blasius Arany eleu VI. 
Blasius Zatha den VI. 
Jacobus Kwn habet oves 
Gregorius Tharhos den VI. 
Johannes Judex capita-

neus vice relaxavimus 
summa ehristianitatis den LXXII. 

summa frum. 
. cap. Va cc. Va M. VI. 

5-

Gregorius Lvvkws den VI. 
Johannes Balyntfy den VI. 
Gregorius Thombolo den VI. 
Ladislaus Zekerchyees 

(frum cap. 'A cc. Va 
solvit) 

Valentinus Diznowere den VI. 
Franciscus Chyethertek 

habet oves 
Paulus Akachy den VI. 
Georgius Pellificis den VI. 
Johannis Weres est de-

serta domus 
Gregorius Chyelieer habet 

oves 
Franciscus Bacliyochy 
Bartho ibidem 
Baltheseer Celleer 
Lucas Chyomay 
Petrus Kys 
Ambrosius Was 
Gregorius Compolaar 
Relicta Petri Kowach 

habet vineas in Wara-
dino Petri 

Johannes Thot den VI. 
Paulus Magyar den VI. 
Relicta Sarady relaxa-

vimus propter hospi-
cium 

Relicta Francisci Kowach 
habet vineas Waradino 
Petri 
summa ehristianitatis 

den LXXXX. 
summa frum. cap. Va de. V2 

Franciscus Nyger habet 

6 

vineas 
Thomas Zwlch den VI. 
Lucas Kys den VI. 
Relicta Ladislai Rosa den VI. 
Valentinus Mezaros den VI. 
Thomas Lwkvvs den VI. 
Gregorius Thathar den VI. 
Johannes Hydeg den VI. 
Johannes Chyomay den VI. 
Emericus Kowach den VI. 
Johannes Fecliyen den VI. 
Jacobus Kowach den VI. 
Michael Chyelieer den VI. 
Ladislaus Chyordas 

habet vineas in 
Zerlwch 

Gallus Mezaros den VI. 
Valentinus Serees den VI. 
Martinus Zabo den VL 
Johannes Naygh den VL 
Franciscus Weyn (frum. 

fal. VIP/2 solvit) . 
Thomas Thathar' den VI. 
Emericus Chyonka den VI. 
Math ins idem den VI. 
Johannes Kethelwere den VI. 
Georgius Thoth den VI. 
Georgius Kowach den VI. 

summa ehristianitatis 
fl. I. den XXXII. 

summa jugerum VllVa 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
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P l a t e a K y s l a t r a n . 

Albertus (Palfy frum. fal. 
IIV2 solvit) 

Andreas Therek den VI. 
Matheus Trenehyely ha-

bet vineas 
Johannes Somogy' den VI. 
Valentinus Nayg den IV. 
Michael Katha den VI. 
Johannes Kys den VI. 
Gregorius Cliybray den VI. 
Gregorius Nayg den VI. 
Augustinus Thot habet 

oves 
Mattheus Somogy den VI. 
Vincentius Baxa den VI. 
Thomas Nayg habet oves 
Lucas Somogy den VI. 
Nicolaus Fodor den VI. 
Petrus Kwn den VI. 
Gallus Akacby den VI. 
Valentinus Chordas den VI. 
Andreas Thot den VI. 
Paulus Balog den VI. 
Petrus Kys den VI. 
Demetrius Kathos habet 

vineas 
Mattheus Bechyey den VI. 
Relieta Thaligas den VI. 

summa christianitatis 
fl. I. den XML 

summa jugerum IIV2. 

8 

Gregorius Thanachyhyr-
dethe den VI. 

Gregorius Baycby den VI. 
Michael idem den VI. 
Petrus Niger den VI. 

Paulus Wyd den VI 
Fabianus Zenthy den VI 
Paulus Nayg den VI 
Johannes Ambrosius den VI 
Blasius Fodor den VI 
Bene(dictus) Hanga den VI 
Paulus Zwbor den VI 
Georgius Chy'asna den VI 
Paulus Somogy den VI 
Laurentius Zeeph den VI 
Johannes Somogy' den VI 
Paulus Pwsskas den VI 
Gregorius Zabo den VI 
Relieta Agatha den VI 
Petrus Somogy den VI 
Blasius Somogy deserta 

domus 

P1 a t h e a G w m b w eh. 

Petrus Zythas den IV. 
Johannes Thathar den VI. 
Johannes Chyonka den VI. 
Martinus Mezaros den VI. 
Stephanus Somogy den VI. 

summa christianitatis 
fl. I. den XXXXII11. 

9 

Gallus (Zabo frum. cap. 
Va M. VII. solvit) 

Petrus Bwza den VI. 
Relieta Hazkethe den VI. 
Petrus Zywos den VI. 
Relieta Julya den 1111". 
Paulus Naygh habet oves 
Elias Regy den VI. 
Andreas Crueis den VI. 
Michael Beesnyey' den VI. 
Petrus Naugh den VI. 
Ambrosius Kaiomar den VI. 
Clemens ibidem ' den VI. 
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Albertus Kazdag den VI. 
Relicta Sophia Compolar den VI. 
Gregorius Hazkethe den VI. 
Thomas Mezaros den -VI. 
Gregorius Dorna den VI. 
Thomas Ivozma den VI. 
Benedictes Byro den VI. 
Relicta WincentiiBorothy den VI. 
Ambrosius Byro den VI. 

P i a t h e a A r o k h a t h . 

Paulus Besnyey den VI. 
Jacobus Mayses den VI. 

summa christianitatis 
fl. I. den XXIIII. rectius den II. 
summa frum. cap. V2 M. VII. 

10 

Anthonius Fereench 
Elias Baglas 
Gregorius Kathona 
Gregorius ibidem 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 

Ambrosius Weres rewezs den VI. 
Lucas Kaiomar den VI. 
Georgius Wssonna den VI. 
Johannes Nagj'h habet 

oves (den VI.) 
Stephanus Tholway den VI. 
Valentinus Chyapo den VI. 
Matthias Kolomar den VI. 
Petrus Nagyh den VI. 
Martinus Begere den VI. 
Ambrosius Fazekas den VI. 
Albertus Nagyh den VI. 
Lucas Zechyek den VI. 
Michael Ylas den VI. 
Nicolaus Bechyey den VI. 
Philippus Paly den VI. 
Stephanus Bw den VI. 
Stephanus Rakos den VI. 
Nicolaus Wclnv den VI. 

Thomas Ghyombos den, VI. 
Benedictes Borony den VI. 

summa christianitatis 
fl. 1. den XXXVIII. 

Blasius Nagda 
Ambrosius Weres 
Blasius Arwa 
Lucas Kaiomar 
Thomas Baglas 
Franciscus Erdes 
Ladislaus Bonsody 
Georgius Sary 
Bartholomeus Nyger 
Relicta Nyger 
Thomas Sypos 
Lucas Sary 
Mattheus Borony 
Gregorius Fazekas 
Andreas Balogh 
Lucas Erdees 
Benedictes Michyo 
Jacobus Erdws 
Emericus Fazekas 
Lazarus Borony 
Ladislaus Solom 
Anthonius Balog 
Matthias Halaazs 
Franciscus Kys 
Andreas Balog 
Johannes Borony 

summa christianitatis 
fl. P/2 

11 

den VL 
den. VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den. VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 

den VI. 

12 

Symon Kar dos 
Michael Kaka 
Albertus Donat 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
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Michael Baan den VI. i 
Nicolaus Dynnyas den VI. 
Stephanus Nyger den VI. 
Benedictus Mezaros den VI. 
Relicta Pabiani • den XI. 
Fabianus Madarazs den VI. 
Lucas Egwd den VI. 
Valentinus Kwn den VI. 
Barnabas Thancs den VI. 
Franciscus Chyha den VI.. 
Ladislaus Dyenws den VI. 
Relicta Benedicti den VI. 
Stephanus Rex den VI. 
Dionysius Paph den VI. 
Blasius Nyger den VI. 
Franciscus Dekan den VI. 
Nic'olaus Saar den VI. 
Petrus Zenthmihaly den VI. 
Blasius Saar den VI. 
Petrus Thornyos den VI. 

summa christianitatis 
fl. I. den XXXVIII. 

Blasius Bako 
Johannes Somogy 
Sehástianus idem 

13 

den VI. 
den VI. 
den VI. 

P i a t h e a B a a l o o g h . 

Laurentius Zabo • den VI. 
Franciscus Ambo habet 

vineas in Waradino 
Petri (den VI.) 

Christopherus Kys den VI. 
Martinus Zaho habet 

vineas in Waradino 
Petri 

Mattheus ibidem den VI. 
Ambrosius Warga den VI. 
Michael Komloscy den VI. 
Laurentius Warga den VI. 

Relicta ibidem den VI. 
Georgias Homo den VI. 
Blasius Machya den VI. 
Andreas Byro den VI. 
Emericus Zwtch den VI. 
Thomas Kathona den VI. 
Vincentius Mezaros den VI. 
Briccius Citarista den VI. 
Michael Thornyos den VI. 
Jacobus Thoth den VI. 
Demetrius Zyz den VI. 
Laurentius Zeph den VI. 

summa christianitatis 
fl. 1. den XXVI. 

14 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 

Blasius Bachy 
Petrus Nagyh 
Emericus Thot 
Anthonius Kys 
Matthias Kazdag 
Thomas Franch habet 

oves 
Relicta Wsonna den VI. 
Franciscus Hwgyce den VI. 
Relicta Valentini Fekethe den VI. 
Relicta ibidem den VI. 
Geörgius Fodor den VI. 
Fabianus ibidem den VI. 
Matthias Ivalomar den VI. 
Stephanus Wrwos den VI. 
Benedictus Zaho den VI. 
Barnabas Badych den VI. 
Andreas Labady den VI. 
Philippus Zvvlch den VI. 
Nicolaus Chybok den VI. 
Johannes Werees den VI. 
Nicolaus Thoth den VI. 
Johannes Dohos den VI. 
Johannes Fekethw habet 

oves (den VI.) 
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Philippus Fwtho den VI. 
Barnabas Dauid den VI. 

summa cbristianitatis 
fl. I. den XXXVÍI. 

15 

Demetrius Lapicida 
Gerardus Bakos 
Ambrosius Kazas 
Andreas Thot 
Jobannes Nemwth 
Glemens Thot 
Paulus Thegy 

den VI. 
den VI. 
den .VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 

Michael Thertheel frum. • 
fal. I. solvit 

Martinus Lengyel den VI. 
Martinus Kamsary den VI. 
Ladislaus Gyengye den VI. 
Lucas Yhaazs den VI. 
Franciscus Werees den VI. 
Demetrius Theky den VI. 
Franciseus Pordany frum. 

fal. P/2 solvit 
Stephanus Losonchy habet 

oves 
Johannes Losonchy habet 

oves 
Johannes Pordany den VI. 
Gerardus Byro habet vineas 
Bartholomeus Korlaat den VI. 
Ladislaus Losonchy habet 

oves 
Johannes Bwrh den VI. 

summa christianitatis 
fl. I. den XII. 

' summa jugerum IP/2. 

16 

Valentinus Hwgyes 
Petrus Bwr 
Symon Thapay 

den VI. 
den VI. 
den VI. 

Franciscus Ewr 
Mathias Hamwere 
Blasius Zythas 
Gregorius Zantho 
Blasius Thertheel 
Stephanus Kys 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. » 

Relicta Micbaelis Zythas 
habet oves 

Stephanus Nagyh den VI. 
Nicolaus Lwkws den VI. 
Johannes Zantho den VI. 
Gregorius Bolteseer den VI. 
Gregorius Massa den VI. 
Clemens Hwgyesy habet 

oves 
Johannes idem den VI. 
Johannes Kwn den VI. 
Thomas Bezy habet oves 
Martinus Thwrcy den VI. 
Franciscus Fwra habet 

oves 
Ambrosius Nagyh den VI. 
Stephanus Santha den VI. 
Stephanus Masa den VI. 
Martinus Mayxkos den VI. 

summa christianitatis 
fl. I. den XXVI. 

17 

Jacobus Kwn den VI. 
Philippus (Mayxkas frum. 

fal. IV2 solvit) 
•Mattheus Chynthos den VI. 
Petrus Chyaray habet 

oves 
Fabianus Fwra den VI. 
Lucas Nobilis den VI. 
Franciscus (Thekes ha-

bet oves frum. fal. II. 
solvit) 

Ladislaus idem den VI. 
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Benedictas Kwn den VI. 
Petrus Nagy Ii habet oves 
Michael Boehyany den VI. 
Emericus Thyzsa frum. 

fal. II. solvit 
Georgius Thekes frum. 

fal. I. solvit 
Johannes Mayxkas den VI. 
Franciscus Fwtho den VI. 
Franeiscus Nagyh habet 

oves 
Johannes Thekes 
Johannes (Baloog frum. 

fal. II. solvit) 
Fabianus Karachyon den VI. 
Paulus (Kazdag frum. fal. 

II. solvit) 
Mattheus Macrafrum. fal. 

II. solvit) 
Christoferus (Thekes 

frum. fal. IIV2 solvit) 
Benedictas Zakalos den VI. 
Lucas Macra den VI. 
Nicolaus (AVsonna frum. 

fal. IIV2 solvit) 
summa christianitatis 

den LXX1I. rectius I. 
summa jugerum XVIIV2. 

18 

Clemens Kaiomar habet 
oves ' (den VI.) 

Relicta Dorothea den AT. 
Philippus (Borsos frum. 

fal. IP/2 solvit 
Christopherus Keddenhalo den AT. 
Mattheus Zabo frum. fal. 

II. solvit 
Gregorius Macra den AT. 
Anthonius Kanisay den AT. 
Lucas Thot den AT. 

Paulus Kwn 
Barnabas Gyalay 
Petrus Micloscy 
Benedictas Hamwere 

fal. IIV2 solvit 
Petrus idem 
Michael Alehees 
Barnabas Gaal 
Dionysius Thoth 
Laurentius Bokor 
Petrus Nagyh 
Anthonius Baloog 
Blasius Kys 
Emericus Wegy 

den VI. 
den VI. 
den AT. 

frum. 

den AT 
den AT 
den VI 
den IUI 
den VI 
den AT 
den VI 

. * den VI 
den VI 

P i a t h e a K w n . 

Johannes Kynysy den AT. 
Blasius Zathoch den VI. 

summa christianitatis 
fl. I. den XII. rectius den II. 

summa jugerum ATI. 

19 

Gregorius Pologar den AT. 
Thomas Kys den AT. 
Albertus (Zombory frum. 

fal. AT solvit) 
Benedictas Bocry den AT. 
Alathias S0I0111 den AT. 
Emericus Zwlch den AT. 
Laurentius (Baalog frum. 

fal. I solvit) 
Franciscus (Alyseer frum. 

fal IV2 solvit) 
Georgius Borsica den AT. 
Paulus Gwlycyn den AT. 
Petrus Kerekes den AT. 
Georgius Nagyh den VI. 
Andreas Santha den AT. 
Ladislaus Zeph den AT. 
Ladislaus Nagyh den AT. 
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Benedictes Zathoch den VI 
Mattheus Olayos den VI 
Nicolaus Chyko den VI 
Michael Massa den VI 
Bartholomeus Erasmos den VI 
Petrus Kozas den VI 
Clemens Fabian den VI 
Paulus idem den VI 
Mattheus Zotha den VI 

summa christianitatis 
fl. I. den XXVI. 

summa jugerum VIIV2 

20 

Ambrosius Hwgyesy den VI 
Thomas idem den VI 
Nicolaus Thot den VI 
Thomas Hamvere den VI 
Philippus Hwgyes den VI 

P l a t b e a S a n e t e T r i n i t a t i s . 
Johannes Thelek habet ' 

oves 
Barnabas Kaiomar 
Johannes Horwat 
Michael Zekerchyes 
Valentinus Deach 
Elias Thelekes 
Thomas Zalay 
Petrus Warga 
Gregorius Chyapo 
Ambrosius Warga 
Thomas Borothy 
Gregorius Yanno 
Thomas Baycmegyey 
Franciscus Hwgye 
Petrus Zalacb 
Gerardus Nagyh 
Michael Kys 
Philippus Zyb 

summa christianitatis 
fl. I. den XXXII. 

21 

Stephanus Scolasticus den VI 
Georgias Wekoyn den VI 
Johannes Salak den VI 
Benedictes Deres den VI 
Petras Pwza den VI 
Georgius Warga den VI 
Johannes Thot den VI 
Benedictes Wyd den VI 
Ambrosius Kys den VI 
Bartholomeus idem den VI 
Gregorius Wrwos den VI 
Nicolaus Mezaros den VI 
Petrus Peyckendy den VI 
Franciscus Xyger den VI 
Johannes (Bechyey frum 

fal. VV2 solvit) 
Jobannes Kapoinas den VI 
Adoryan Kys den VI 
Thomas Chyomor den VI 
Johannes Zabo . den VI 
Johannes Monar den VI 
Thomas Bolteser den VI 
Bartholomeus Nagyg den VI 

summa christianitatis 
fi. I. den XXVI 

summa jugerum V / 2 

22 

Michael Tharka den VI 
Petrus Therek den VI 
Thomas Zenthay den VI 
Vincentius Aranyas ' den VI 
Blasius Somogy den VI 
Michael Hagyó den VI 
Blasius Hayas den VI 
Gregorius Deach den VI 
Andreas Zythas den VI 
Valentinus Thot den VI 
Augustinus Nobilis den VI 

den VI 
den VI 
den VI 
den VI 
den VI 
den VI 
den VI 
den VI 
den VI 
den VI 
den VI 
den VI 
den VI 
den VI 
den VI 
den VI 
den VI 
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Paulus Zakal den VI. 
Petrus Dobos den VI. 
Johannes Kadar (fruni. fal. 

IIV2 solvit) 
Stephanus Fyntha habet 

oves 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den I I I ! 
den VI. 
den VI. 

Michael Wegy 
Vincentius Lapieida 
Bartholomeus Olayos 
Ladislaus B3T0 
Nieolaus Baycmegyey 
Johannes Neze 
Gerardus Dekan habet 

oves 
summa christianitatis 

fl. I. den. XII rectius den II 
summa jugerum II1/: 

23 

P 1 a t e a K w e g y e t h w . * 

Franciscus Thot den VI. 
Blasius Pyntheer habet 

vineas 
Relicta Sandor ibidem 

habet oves 
Michael Zabo habet oves (den VI.) 
Mattheus Chyeley habet 

oves 
Bartholomeus Zabo den VI. 
Barnabas Monaar den VI. 
Petrus Nayg den VI. 
Gregorius Fabian den VI. 
Georgius Thot den VI. 
Andreas Yspan habet oves 
Benechctus Bwlch habet 

vineas in Varadino Petri 
Demetrius Farki habet 

oves 
Johannes Ewr den VI. 
Franciscus Katha den VI. 
Matthius Wechyernyes den VI, 

Paulus Losonchy' den VI. 
Franciscus Nagyh den VI. 
Johennes Cheley den VI. 
Blasius Weres den VI.' 

summa christianitatis 
den LXXVIII. 

24 

Bartholomeus Loda 
Andreas Kaiomar 
Nicolaus Losonchy 
Thomas Bechys habet 

oves 
Jacobus Chyontay 
Martihus Baha 
Gregorius Bathayn 
Blasius Wechyernyes 
Paulus Badyk 
Johannes Baha 
Laurentius Thoth 
Damanus Nyger 
Johannes Nagyh 
Johannes Kekeyn 
Fahianus Katho 
Franciscus Kezthws 
Gregorius Ewr 
Franciscus Farky 
Franciscus Nyger 
Albertus Fazekas 
Clemens Zantho. 

summa christianitatis 
fl. I. 

den VI. 
den VI. 
den VI. 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI.' 

den XX. 

25 

Blasius Thot 
Emericus Dobos 
Emericus Foris 
Pauliis Zombory 
Ladislaus Demeter 
Ladislaus Thoth 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
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Nicolaus Mykws 
Ambrosius Mayor 
Benedictus Somogy 
Michael Nagyh 
Georgius Chyernyes 
Philippus Weres 
Andreas Kezwrws 
Franeiscus Keiiw 
Stepbanus Warga 
Demetrius Nagyh 
Demetrius Miela 
Lucas Bwdy 
Ambrosius Monar 
Lucas Micla 

summa christianitatis 
fl. I. den XXVI. 

26 

Michael Ewr den VI. 
Dionysius Tbaglo den VI. 
Valentinüs Micla den VI. 
Matthias (Miser frum. fal. 

P/2 solvit) 
Emericus Emre den VI. 
Michael Somogy den VI. 
Paulus Micla den VI. 
Ladislaus Chyerepes den VI. 
Bolteser Kazdag den VL 
Thomas Chyenthe den VI. 
Andreas Borsos den VI. 
Lucas Fwros den VI. 
Franciscus! Kozoros den VI. 
Clemens dd den VI. 
Petrus Wecbyernyes den VI. 
Dominicus Ivaza den VI. 
Fabianus Kaza den VI. 
Demetrius Thoth den VI. 
Laurentius Demether den VI. 
Johannes Zombory den VI. 
Andreas Chyontbos den VI. 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
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Johannes Fodor den VI. 
summa christianitatis 

fl. L den XXVI. 
summa jiigerum F/2. 

27 

Johannes Kechyen den VI. 
Franciscus Bwlch habet 

v'ineas in Varadino 
Petri 

Georgius Chyarthan den VI. 
Benedictus Kwn den VI. 
Elias Aratho den VI. 
Jobannes Geleer den VI. 
Franeiscus Thot den VI. 
Johannes Ylyes den VI. 

P i a t h e a P r e d i c a t o r . • 

Nicolaus Baarbeel den VI. 
Clemens Azthalgyartho den VI. 
Blasius Palfy habet oves den VI. 
Paulus Kowach den VI. 
Mathias idem den VI. 
Thomas idem den VI. 
Augustinus Zabo habet 

vineas in Karom. 
Johannes -Warga den VI. 
Bartholomeus Zabo den VI. 
Ambrosius Beschywy ha-

bet oves 
Ladislaus Zwlch den VI. 
Johannes Was den VI. 
summa christianitatis VXXXXVI. 

28 

Lucas Pwztha habet oves 
Jobannes Kaiomar den VI. 
Dionysius Lanthos den VI. 
Martinus Chyorthan den VI. 
Stephanus Zwlch ' den VI. 
Thomas Zondy eleu VI. 
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Bartholomeus Zabo den VI. 
Symon Warga den AT. 
Georgius Kaiomar den AT. 
Mattheus Byro den VI. 
Nicolaus Warga den AT. 
Caspar Hagyoka den VI. 
Matth i us Aich den AT. 
AVilentinns Kowach den AT. 
Blasius Zabo den AT. 

P l a t e a F e e y 1 z e r. 
Johannes Nese den AT. 
Relicta Thome Kys den AT. 
Nicolaus Kaiomar den AT. 
Jacobus Scolasticus den AT. 
Paulus Rys den AT. 

summa christianitatis 
fl. I. den XIII. 

Blasius Fej 'er 
Daniel klein 
Mathias Monar 
Barnabas Sarkezj : 

Nicolaus Thot 
Clemens Sywo 
Gregorius Waas 
Johannes Kowach 
Petrus Kwtas 
Fabianus Fodor 
Andreas Tholnaj? 
Mathius Thot 
Relicta Elena 
Stephanus Arancha 
Georgius Santha habet 

oves 
Michael Bj'ro 
Ambrosius Fj'lleres 
Emericus Marth on 
Stephanus Kathona 

summa christianitatis 
fl. I. 

29 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den AT. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den v i . 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 

den VIII. 

XXXVIII. . 

Ladislaus Zondy habet 
oves 

Michael Thot den AT. 
Blasius Zwlch den AT. 
Blasius Thot den AT. 
Emericus Benchj'e habet 

oves 
Demetrius Checheelle 
Anthonius Pinther 
Bartholomeus Boythor 
Paulus Ivrzssos (sie!) 
Johannes (AVidach 

frum. cap. I. fal. 
II. solvit) 

Michael Kaiomar 
Nicolaus Kyraal habet 

oves 
Lazarus Nyger 
Johannes (Aich frum. fal. 

I. sölvit) 
Blasius Soos 
Relicta Petri Bodo 
Relicta Thome 

den VI. 
den AT. 
den VI. 
den VI. 

den VI. 

den AT. 

Georgius Citarista 

den AT. 
den AT. 
den AT. 
den VI. 
den VI. Franciscus Marothj' 

summa christianitatis 
den LXXXIIII. 

summa frum cap. I. 
summa jugerum III. 

31 

Barnabas Santha den AT. 
Jobannes Waas den AT. 
Emericus (Aich frum. fal. 

II. solvit) 
Gregorius Thertheel den AT. 
Lucas (Chj'ordas frum. 

cap. I. solvit) 
Dionysius Kys den AT. 
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Bartholomeus Raach fVimr. 
fal. F/2 solvit 

Michael Serees den VI. 
Nicolaus Somogy den VI. 
Blasius Zyly den VI. 
(Lucas Elias frum fal. 

R/2 solvit) 
Demetrius Kys den VI. 
Petrus Somogy' den VI. 
Blasius Thar den VI. 
Sebastianus Borsos den VI. 
Petrus Somogy den VI. 
Demetrius Pwskas den VI. 
Gregoriús Somogy den VI. 

summa christianitatis 
den LXXX11II. 

summa frum. cap. I. 
summa jugerum V. 

32 

Lucas Thertheel 
Elias Tbaligas 
Georgius Baxa (frum. fal, 

IP/a solvit 
Georgius (Zekernyees 

frum. cap. P/2 fal. I. 
solvit) 

Matthias idem 
Petrus Pynthees 
Benedictus Thot 
Michael Faraho 
Elias Svvl 
(Petrus Thwt frum. cap. 

1 k- solvit) 
Nicolaus Chyordas 
Jacobus Thot 
Paulus Bwday 
Matthias Thot 
Nicolaus Zakal . 
Benedictus Kvvn 
Nicolaus Gwngy'er 

den VI. 
den VI. 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 

Mattheus Chyordas den VI. 
summa christianitatis 

den LXXXX. 
summa frum. cap. II. 
summa jugerum IP/2. 

33 

Thomas Mezaros den V I 
Ladislaus Kvvn den VI. 
Michael (Solom frum. cap. 

II. solvit) 
Matthias Chyeby den VI. 
Johannes Endes den VI. 
Blasius Marthon (frum. 

fal. IL' solvit) 
Urbánus Chyordas den VI. 
Daniel Byro frum. cap. 

P/2 fal. I. solvit 
Gregorius Nagy'h • den VI. 
Georgius Zekeres frum. 

(cap. P/2 fal. 11. solvit) * 
Georgius Thorkos (frum. 

fal. 1111. solvit) 
Benedictus Horogzegy den VI. 
Martinus Barat den VI. 

P i a t h e a Chvvs . 
Paulus Chykos den VI. 
Stephanus Elekes Foris 

habet oves 
Petrus Foris den VI. 
Stephanus Weyn den VI. 
summa christianitatis den LXVI. 

summa frum. cap. V. 
summa jugerum Villi. 

34 

Georgias Thot den VI. 
Thomas Zabo den VI. 
Gregorius (Chechyely 

frum. fal. IP/2 solvit) 
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Andreas Fazekas den VI. 
Petrus Poris den VI. 
(Bonaventura Niger 

frum. cap. V2 or. 
fal. I. solvit.) 

Georgius Tliot den VI. 
Franciscus Poris habet 

oves 
Christopherus Thar den VI. 
Demetrius Lwkws habet 

oves 
Nicolaus Lwkws habet 

oves 
Albertus Foris den VI. 
Mattheus Kazas den VI. 
Georgius Santlia den VI. 
Ambrosius Nagyh frum. 

fal. IL solvit. 
Franciscus Elex den VI. 
Albertus Bodony den VI. 
Johannes Fwch den VI. 
Nicolaus Kys den VI. 

summa christianitatis 
den LXXV11I. 

summa frum. cap. 1f<. 
summa jugerum VhL 

35 

Franciscus Gyemws. den VI. 
Lucas (Hangya habét 

oves frum. fal. V. solvit) 
Urbánus Nyger den VI. 
Crucis Santha (frum. fal. 

HV2 solvit) 
Dominicus Ivrsoos den VI. 
Tliomas Teweny habét 

oves 
Jobannes Thopantho den VI. 
Valentinus Nagy den VI. 
Clemens Zywos den VI. 
Anthonius Batancli den VI. 

Johannes Kwthos habet 
oves 

Emericus Nagyh den VI. 
Lucas Byro den VI. 
Blasius Hanga den VI. 
Petrus Oiayos den VI. 
Ambrosius (Ban frum. • 

fal. IIV2 solvit) 
Benedictas Soos den VI. 
Petrus Thar den VI. 

summa christianitatis 
den LXXVIII. 

summa jugerum X. 

36 

Andreas Kys 
Jacobus Dorongos 
Ambrosius Thar 
Georgius Balog 
Ambrosius Kys 
Paulus Balog 
Michael Ban 
Thomas Thofy 

den VI 
den VI 
den VI 
den VI 
den VI 
den VI 
den VI 
den VI 

P l a t h e a T l i o t h . 

(Benedictus Yrmws frum. 
fal IH. solvit) 

Barnabas Thot den VI. 
Gregorius (Earaho frum. 

fal. F/2 solvit). 
Blasius Bylos (frum. fal. 

IP/2 solvit) 
Fab ¡an us Thot (frum. cap. 

V2 fal 11. solvit) 
Vineentius (Thot frnm. 

cap. P/2 or. fal. I. solvit) 
Egidius Thot (frum. cap. 

I. fal. I. solvit) 
Valentinus (Fwswgyartho 

frum. cap. V2 fal. P/2 
solvit) 
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(Dionysius Thot frum. cap. 
Vä SOlvi t 

summa christianitatis 
den LIIII. 

summa frum. cap. IUI. 
summa jugerum XIIV2. 

37 

Emericus Kanisay den VI. 
Laurentius Yvanko den VI. 
Blasius Winchye habet 

oves 
Johannes Byro den VI. 
Georgiiis Baach den VI. 
(Synion Chyky frum. cap. 

V-2 M. II. solvit) 
Philippus Thot (frum. cap. 

Va solvit) 
Georgius (Lazar frum. 

cap. IV2 or. av. cc. IL 
solvit) 

Petrus Fergyedy den VI. 
Blasius Baach (frum. fal. 

II. solvit) 
Nicolaus Nywno 

fal. II, solvit) 
Johannes Chws 
Georgius Yrmws habet 

oves 
Jacobus Hayas habet oves 
Ladislaus Vino den VI. 
Laurentius Lazar habet 

oves 
Blasius Pynther den VI. 
Georgius Rewez (frum. 

cap. I. solvit) 
summa christianitatis 

den XXXXVIII. 
summa frum. cap. IIIV2 M. II. 

summa or. av. cc. II. 
summa jugerum IUI. 

(frum. 

den VI. 

Ambrosius Yrnws habet 
oves 

Georgius Thot den VI. 
Gregorius Kazo den VI. 
(Georgius Bylos frum. cap. 

V2 solvit) 
Gregorius Winko den VI. 
Johannes Raach habet 

oves 
Gregorius Nagyh habet 

oves 
Albertus Kys den VI. 
Michael Pynther den VI. 
Albertus Kanthor den VI. 
Emericus Gyengys den .VI. 
Jobannes Yrmws habet 

Oves 

P1 a t h e a L y s a . 
Paulus Santha den V I 
Stephanus Waryas den VI. 
Mattheus Lapicida den VI. 
Relicta Pauli Mochyay den VI. 
Andreas Zabo den VI. 

summa christianitatis 
den LXXII. 

summa frum. cap. J/a. 

39 

Briccius Warga den VI. 
Matth eus Bokor den VI. 
Georgius Thot den VI: 
Petrus Lapicida den VI. 
Paulus Rosos den AT. 
Oswardus Tlierek den VI. 
Ambrosius Hayos den VI. 
Matthias Foris den VI. 
Johannes - Kewer den AT. 
Albertus Zondy den VI. 
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Petrus Chykay den VI. 
Ambrosius Chyonka den VI. 
Michael Michosy den VI. 
Dionysius Zakal den VI. 
Elias Kaiomar den VI. 
Johannes Thapay den VI. 
Blasius Thot den VI. 

summa cliristianitatis 
fl. I. den II. 

40 

Gregorius Zakal 
Benedictus Thot 
Benedietus Kathona 
Georgius Kwn 

Albertus Feyer den VI. 
Andreas Saslo den VI. 
Jobannes (Wydak 

frum. fal. IIIV2 
solvit) 

Matheus (Feyer frum. fal. 
II solvit) 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 

Elias Thoth habet 
oves. 

Casparus Kaiomar den VI. 
Martini Kereshet (frum. 

fal. II. solvit) 
Gregorius Bornemyzya 

habet vineas in Ka-
rom. 

Johannes Chyapo . den VI. 
Matlieus Demechj' habet 

oves 
Ladislaus Nagyh den VI. 
Blasius Balog den VI. 
Relicta Alberti Kerekes 

habet oves 
Mathius Yhazs habet 

oves 
summa christianitatis den. LX. 

summa jugerum VIP/2 

XXXVIII. . 

Jacobus Wrwos habet 
oves 

Nicolaus Fylleres den VI. 
Stephanus Tharbos habet 

oves 
Johannes Franch den VI. 
Benedietus Bende den VI. 
Caspar Thot den VI. 
Blasius Magyar frum. fal. 

P/2 solvit 
Michael Wkws habet oves 
Stephanus Kwn habet 

oves 
Ambrosius Kemeyn den VI. 
Stephanus Lysa habet vi-

neas in Karom 
Petrus Zondy habet oves 
Mathius Zabo den VI. 
Demetrius Nagyh den VI. 
Emericus Balog habet 

oves 
Johannes Dorosma (frum. 

eap. P/2 solvit) 
Emericus Zwlch den VI. 

summa christianitatis 
den XXXXVI11. 

summa frum. cap. P/2, 
summa jugerum cap. P/2. 

42 

Gregorius Franch habet 
oves 

Franciscus Zabo den VI. 
Martinus Nagyh den VI. 
Johannes Cliyorba habét 

oves 
Benedietus Ehws den VI. 
Johannes Zwlc den VI. 
Blasius Kwthos den VI. 
Barnabas Homoky den VI. 
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P 1 a t h e a W a r g ' a . 44 

Benedietus Zabo den VI. Oswardus Niger den VI. 
Nicolaus Zwlch den VI. Damianus' Feyer den VI. 
Nicolaus Warga den VI. Gabriel Sarkezy den VI. 
Paulus Zwlch den VI. Michael Zwlch den VI. 
Ambrosius Thaligas den VI. Johannes Zondy habet 
Johannes Rewezs den Vi. oves 
Nicolaus Borwaj den VI. Ambrosius idem den VI. 
Petrus - Lapicida den VI. Ambrosius Nagyh den VI. 
Emericus Pyntlier den VI. Demetrius Ivowach habet 
Andreas Warga • den VI. vineas in Karom 

summa cliristianitatis Franciscus Saarkezi den VI. 
den LXXXXVI. Johannes Clryomor den VI. 

Blasius Barbeel den VI. 

43 
Paulus Aich den VI. 

43 
Johannes Hayas den VI. 

Valentinus Nagyh 
Martinus Kaiomar 
Elexius Pyntheer 
Valentinus Thot 
Johannes Kaiomar 
Emericus Kaiomar 

liabet vineas in 

den 
den 
den 
den 
den 

VI. 
VI. 
VI. 
VI. 
VI. 

Mattliyas Aich den VI. 
Barnabas Byro den VI. 
Dionysius Kathona den VI. 
Elexius Agazo den VI. 
Paulus Zabo den VI. 

summa cliristianitatis 
den LXXXXVI. 

Karom 
Johannes Zygyartlio den VI. 45 

Michael Warga 
Urbanus Baronyay 
Valentinus Dobos 110-

den 
den 

VI. 
VI. 

Petrus Kathona 
Bartholomeus Eokhagy-

mas 
Gregorius Fanchyal 

den VI. 

den VI. 
den VI. bilis regie Majes-

tatis 

Petrus Kathona 
Bartholomeus Eokhagy-

mas 
Gregorius Fanchyal 

den VI. 

den VI. 
den VI. 

Paulus Lwdwr habet P l a t e a Z a n t h o . 
oves Urbano Wyckey den VI. 

Franciscus Kemeyn ha- Matthius Somogy den VI. 
bet oves Valentinus Kaiomar den VI. 

Stephanus Kaiomar den VI. Augustinus Hazazs den VI. 
Johannes Zabo den VI.. Petrus Thot den VI. 
Paulus Zwlch den VI. Jobannes Cikos den VI. 
Matthius Kaza den VI. • Michael Warga den VI. 
Nicolaus Zabo den VI. Petrus Fyses den VI. 
Valentinus Pwrswlt den VI. Gregorius Baagylyas den VI. 

summa cliristianitatis Demetrius Borony •den VI. 
den LXXXmi. Blasius idem den VI. 

Szeged v. tört. IV. . 8 
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Paulus Halaazs den VI. 
Relicta Fokhagymasne den VI. 

summa christianitatis . 
den LXXXXVI. 

46 

Oswardus Pethe habet 
vineas in Varadino Petri 

Johannes idem habet vi-
neas in Varadino Petri 

Benedictas Bagylyas ha- ' 
bet vineas Waradino 
Petri 

Thomas Haiaas den VI. 
Andreas Bwr den VI. 
Petrus Warga den VI. 
Petrus Pyros den VI. 
Blasius Pwrnyes den VI. 
Christopherus Fatha den VI. 
Gregorius Werees den' VI. 
Franciscus Kaiomar den VI. 
Nicolaus Warga den VI. 
Georgius Kaiomar habet 

vineas in Karom 
Lucas Kaka den VI. 

- Laurentius Byro den VI. 
Demetrius Zwlch den VI. 

summa christianitatis 
den LXX1I. 

Valentinus Veres 
Lucas Crucy 
Fabianus Mezaros 
Benedictas Mathe. 
Petrus Kaiomar 
Fabianus Tubicinator 
Anthonius Gary 
Michael Pynther 
Michael Zody 
Georgius Rewezs 
Johannes Lwkws 

Gregorius Barbeel den VI. 
Martinus Zwrgw den VI. 
Martinus nobilis den VI. 
Magister Gracianus den VI. 
Martinus Kowach den VI. 

summa christianitatis . 
den LXXXXVI. 

48 

Bernardus Doma den VI. 
Demetrius Zepenlephe den VI. 
Stephanus Kalomar den VI. 
Stephanus Yklody den VI. 
Benedictas Palfy den VI. 
Petrus Ylyes den VI. 
Johannes Machos den VI. 
Albertus Kowach den VI. 
Johannes Egwzs den VI. 
Valentinus Monos habet 

vineas in Varadino. 
Petri 

Blattheser (sic!) Vzye den VI. 

P 1 a t h e a S a n c t i D e m e t r i i . 
Relicta Emeriti Warga den VI. 
Johannes Mezees den VI. 
Franciscus Lazio den VI. 

summa christianitatis 
den LXXXVI1L 

49 

Bolteser Kaiomar den VI. 
Mattheus Horwat habet 

vineas in Kamonch 
Johannes Thathar den VI. 
Stephanus Mezaros ha-

bet vineas in Ka-
monch 

Thomas Fodor den VI. 
Vicentius Azthalgyartho den VI. 
Stephanus Babarchy ' den VI. 

47 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
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Benedictes Warga den VI. 
Petrus Kaiomar den VI. 
Johannes Kowach den VI. 
Paulus Palazthy habet 

vineas in Kamonc 
Gregorius Kethelwere 

liabet vineas in Wara-
dino Petri 

Thomas Aurifaber den VI. 
Demetrius Somlyay ha-

bet vineas in Ka-
monch 

Michael Hynrwarro habet 
vineas in Kamoveh 
summa cbristianitatis 

den LVI. 

50 

Mattheus Tliaar habet 
vineas in Varadino 
Petri 

Ladislaus Mezaros 
Paulus Thot 
Nicolaus Katha habet vi-

neas in Karom 
Michael Thot . 
Gregorius Kaiomar 
Andreas Gemees 
Anthonius Hegyedws 
Franciscus Aurifaber 
Dionysius Zabo 
Fabianus Aurifaber 
Ambrosius Angalytha 

habet vineas in Ka-
monch 

Franciscus Scolasticus 
habet vineas in Ka-
mouch 

Paulus Zakach 
• summa christianitatis 

den VI. 
den VI. 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den Vi. 
den VI. 

den VI. 

den LX. 

51 

den VI. Stephanus Aich 
Gregorius Aurifaber ha-

bet vineas in Karom 
Franciscus Thoth habet 

vineas in Ivamouch 
Paulus Pychor den VI. 
Nicolaus Kys habet vi-

neas in Karom 
Georgius Zwlch 4 den VI. 
Barnabas Kaiomar den VI. 
Dionysius Aurifaber den VI. 
Andreas Kaiomar den VI. 
Blasius Mezaros den VI. 
Stephanus Karachyon den VI. 
Johannes Barathyn habet 

vineas in Kamouch 
Franciscus Barbeyel den VI. 
Relicta domina condam 

Kwthasy nobilis 
summa cbristianitatis den LVI. 

52 

Johannes Tholnay liabet 
. vineas in Karom 

Lucas Aurifaber den VI. 
Dominicus Bvvlch den VI. 
Martinus Zabo den VI. 
Philippus Nema den VI. 
Martinus Nyre den VI. 
Paulus Kowach den VI. 
Michael Warga den VI. 
Albertus Pyskator den VI. 
Michael Pulitor den VI. 

P 1 a t h e a M a g n a . 
Thomas Zwlch den VI. 
Franciscus Kaiomar den VI. 
Albertus Nyere den VI. 
Gregorius Lantbos den VI. 

summa christianitatis 
den LXXVIII. 

8* 
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XXXVIII. . 

Nicolaus Zolga habet vi-
neas in Karom 

Albertus Kowach habet 
vineas in Karom 

Petrus Zabo 
Ambrosius Kaiomar habet 

vineas in Karom (den VI). 
Petrus Yspan den VI. 
Franciscus Myser den VI. 
Johannes Kwthos den VI. 
Stephanus Zakan habet 

vineas in Varadino Petri 
Relicta Pauli Kwn den VI. 
Paulus Hagyoka den VI. 
Petrus Paysgyartho den VI. 
Benedictus Gorollay ha-

bet vineas in Karom 
Relicta Francisci Deaeh 

habet vineas in Karom 
Lucas Weres habet vi-

neas in Varadino Petri 
summa christianitatis 

XXXXII. 

54 

Jobannes Mezaros den VI. 
Franciscus Scolasticus den VI. 
Stephanus Pyetor den VI. 
Urbanus Aszthalgyartho den VI. 
Michael Bwday den VI. 
Thomas Kaiomar den VI. 
Johannes Zabo den VI. 
Petrus Kaiomar den VI. 
Andreas Scolasticus den VI. 
Stephanus Baarbeel den VI. 
Gregorius Fygedy habet 

vineas in Kamouch den VI, 
Nicolaus Zabo ' den VI. 
Thomas Tlnvry den VI. 

Ambrosius Kwthas habet 
vineas in Karom 

Relicta Nicolai Kaiomar den AT. 
summa christianitatis 

den LXXXVIII. 

Laui'entius Gary habet 
vineas in Kamonch 

Petrus Deach habet vi-
neas in Karom 

Franciscus Demechy den AT. 
Andreas Pwlsator habet 

vineas in Koinonc 
Matthias Thamasy habet 

vineas in Kamouch 
Nicolaus Bornemyzya den VI. 
Petrus Zabo den AT. 
Thomas Kormanos den AT. 
Relicta Pauli Deac • den AT. 
Valentinas Kwthos den Vi. 
Gregorius Waryas den AT. 

P1 a t h e a AV a r g a. 

Nicolaus AVarga den AT. 
Demetrius Sood den. AT. 
Paulus Kwrws den VI. 

summa christianitatis 
den LX. 

5G 

Nicolaus Niger den AT. 
.Gregorius Kwrws den AT. 
Paulus Fyryekes den AT. 
Frenciscus Ezthergardus den AT. 
Sehastianus Aalch den AT. 
Gregorius Zwlch den AT. 
Franciscus Thwry habet 

oves 
Demetrius Nagyh den AT. 
Johannes Almaros den AT. 



117 

Thomas Zathay dea VI. 
Valentinas Dainyan den VI. 
Fabianus Feweny den VI. 
Valentinus Oraas den VI. 
Andreas Nagj'h den VI. 
Paulus idem den VI. 
Thomas Oraas den VI. 

summa christianitatis 
den LXXXX. 

57 

Petrus Warga den VI. 
Benedictas Demechy ha-

bet oves 
Gerardus Aich den VI. 
Johannes Nagj'h den VI. 
Stephanus Zabo den VI. 
Clemens Zwlch den VI. 
Ambrosius Zywos den VL 
Mattheus Kazdag den VL 
Jacobus Deach 
Franciscus Zwlch habet 

oves 
Benedictas Mezaros ha-

bet oves 
Petrus Byro den VI. 
Relicta Michaelis Herchej'g 

den VI. 
Michael Warga den VI. 
Thomas Bwlchezy den VI. 
Georgius Varga den VI. 

summa christianitatis 
den LXXV1II. 

58 

Georgias Warga den VI. 
Petrus Lapicida den VI. 
Dominicus Santha habet 

oves 
Benedictas Aich den VI. 
Georgius Chj'erepes ha-

bet oves 

Franciscus Zabo den VI. 

P i a t h e a S oh o r d o . 
Dominicus Eres den VI. 
Michael Zabo den'VI. 
Anthonius idem den VI. 
Gerardus Orbanus den VI. 
Paulus Kowach den VL 
Paulus Zabo den VI. 
Anthonius idem den VI. 
Relicta Nicolai Zantha den VI. 

summa christianitatis 
den LXVI. 

59 

(Benedictus Waach frum. 
cc. iVa M. P/-2 solvit) 

Michael Baloog 
Mattheus (Feyes frum. cc. 

II. M. 1. solvit) 
Benedictus Alch den VI. 
Michael Balog den VI. 
Demetrius Zwlch den VI. 
Thomas Thalygas den VL 
Petrus (Nagyh frum. fal. 

IIIV2 solvit) 
Dionysius Balog 
Nicolaus Kwn frum. cáp. 

V2 solvit 
Gregorius Thasalos den VL 
Demetrius Kaiomar den VI. 
Georgius (Zenthgwrgy 

frum. fal. P/2 solvit) 
Vincentius (Nagj'h frum. 

fal. III. solvit) 
Johannes idem (frum. fal. 

P/2 solvit) 
Michael Thot den VI. 

summa christianitatis den LIIII. 
summa frum. 

cap. I. cc. P/2 M. IP/2, 
summa jugerum VIIIP/2. 
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60 XXXVIII. . 

Anthonius Zekchye den VI. 
Johannes Nyllaas den VI. 
Thomas Thaligas den VI. 
Simon Hazkethe den VI. 
Benedictas Ivalomar den VI. 
Stephanus Lwkos den VI. 
Ladislaus Thot den VI. 
Benedictas Erdees den VI. 
Matthias Kathona den VI. 

P i a t h e a B o n dy . 
Mathias Thot den VI. 
Georgius Banchy den VI. 
Laurentius Thot den VI. 
Ladislaus Kerepes den VI. 
Laurentius Nyilas den VI. 

summa christianitatis 
den LXXXIIII. 

61 

Valentinus Zantho den VI. 
Paulus Zekeres den VI. 
Nieolaus Angyal den VI. 
Gregorius Aich den VI. 
Stephanus Nagyh den VI. 
Blasius Chyaplar den VI. 
Bartholomeus Oehyay den VI. 
Ladislaus Anthal den VI. 
Johannes Chyako den VI. 
Matthius Bod ryga den VI. 
Valentinus Mendegele den VI. 
Petrus Nagyh den VI. 
Johannes Thot den VI. 
Georgius Rex den VI. 
Anthonius (Thot frum. fal. 

IV2 solvit) 
summa christianitatis 

den LXXXIIII. 

Blasius Vitalis 
Georgius Tliapochya 
Johannes Ivwthas 
Johannes Granys 
Paulus Feweny 
Urbanus Thot 
Elias Chyapo (frum. fal. 

P/2 solvit) 
Andreas Zothay 
Petrus Doka 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 

den VI. 
den VI. 

P1 a t h e a B w d a y . 
Lucas Nagyh habet oves. 
Valentinus Chwdy ' den VI. 
Sebastianus Kathws ha-

bet oves 
Urbanus idem den VI. 
Gregorius Kwn den VI. 

summa christianitatis 
den LXVI. 

summa jugerum P/2. 

63 

Lucas Nayösy 
Lucas Fechyen habet 

oves 
Johannes Domby 
(Barnabas Kwn frum. cap 

P/2 solvit) 
Johannes Swgo 
Matthens Thot 
Barnabas Saar 
Blasius Feyes 
Stephanus Thot 
Ladislaus (Hwgye frum. 

cap. V2 söhnt) 
Johannes Lahady 
Blasius Kys habet 

oves 
Andreas ibidem habet 

oves 

den VI. 

den VI. 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 

den VI. 
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Franciscus (Zyly frum. 
cap. V2 fal. I. solvit) 

(Martinus Chyoban frum. 
cap. Vs solvit) 

Matthius- (Warro frum. cc. -
F/2 solvit) 
summa christianitatis 

den XXXXVIII. 
summa frum. cap. III. cc. FA-

summa jugerum I. 

64 

Benedictus Fodor habet • 
oves (den VI). 

Emericus Aich (frum. cap. 
IV2 solvit) 

Petrus Zephe den VI. 
Johannes (Niger frum. 

cap. Va cc. I. fal. V2 • • . 
solvit) 

(Lucas Keres frum. fal. 
P/2 solvit) 

Fabianus Feyes den VI. 
Franciscus Swgo (frum. 

fal. II. solvit) 
Laurentius (Fecbyen frum. 

fal II. solvit) 
Laurentius Kwn den VI. 
Gregorius Hanga den VI. 
Petrus Zantho (frum. fal. 

IIV2 solvit) 
Laurentius (Barsoyn frum. 

cap. V2 solvit) 
Ladislaus Kys den VI. 
Gregorius Feyes den VI. 
Johannes Syma den VI. 

summa christianitatis 
den XXXXII. 

summa frum. cap. IIV2 cc. I. 
summa jugerum VIIF/2. 

65 

Urbanus (Halasy frum. fal. 
IV2 solvit) 

Blasius Baboos den VI. 
Michael Foris den VI. 
Valentinus idem den VI. 
(Laurentius Zarka frum. 

cap. V2 cc. V2 or. cc. 
I. solvit) 

(Paulus idem frum. cap. 
IF/2 aue. cc. I. fal. II. 
solvit) 

P i a t h e a K e r e k . 

Paulus Gwzye den VI. 
Georgius (Yrathos . frum. 

fal. P/2 solvit) 
Petrus (Feeylegyhazy frum. 

fal. IIIV2 solvit) 
Paulus Kys den VI. 
Emericus idem den VI. 
Petrus Thwry habet oves 
(Ladislaus Chyder frum. 

fal. P/2 solvit)-
Sebastianus Temeswary den VI. 

summa christianitatis 
den XXXXII. 

summa frum. cap. III. cc. V2. 
summa or. av. (cap. I.) cc. I. 

summa jugerum VIII. 

66 

San'dor Prope den 
Blasius Dobchya den VI. 
Stephanus Bodog den VI. 
Paulus Farkas (frum. cap. 

V2 fal. I. solvit) 
Franciscus Kwrws den VI. 
Emericus Nagyh habet 

oves 
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Benedictas (Nyger frum. 
cap. V2 f a l V-2 solvit) 

Gerardus Nagyh den AT. 
Caspar Cherepes den AT. 
Andreas Theglyas frum. 

(fal. B/2 solvit) 
Petrus Zantho (frum, fal. 

P/2 söhnt) 
Lucas (Saytnyomo frum. 

cap. V2 solvit) 
Blasius Therek (frum. 

cap. V2 solvit) 
Lucas Gywlay (frum. cap. 

I. solvit) 
summa christianitatis 

. den XXXAT. 
summa frum. cap. IIV2. 
summa jugerum IIIIV2. 

67 

Gallus Nagyh 
Thomas Kerekes 
Nicolaus Naygh 
Nicolaus Zechyey 
Nicolaus (Thoth frum. 

• cap. V2 solvit) 
Georgius (Symon frum. 

cap. I. solvit) 
Mattheus Zekeres (frum. 

fal. II. solvit) 
Albertus Borsos 
Blasius (Bosachy frum. 

f a l IV2 solvit) 
Johannes (Chykay frum. 

cap. V2 solvit) 
Andreas Thamasy 
Benedictas Zondy 
Petrus Boka 
Ladislaus Ygasy 
Johannes (Fodor frum. 

f a l . IIV2 solvit) 

den AT. 
den AT. 
den AT. 
den VI. 

den AT. 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den AT. 

Emericus idem den AT. 
summa christianitatis den LX. 

summa frum. cap. II. 
summa jugerum AT. 

68 

Mattheus Beby habet oves 
Valentinus AVayda (frum. 

cap V2 solvit) 
Johannes Zepe den AT. 
Johannes Petky den AT. 
Albertus Fechyen habet 

oves 
Michael Nagyh habet oves 
Matthias Saythy habet oves 
Martinus Bwday habet 

oves 
Paulus Nagyh den AT. 
Johannes (Zephe frum, 

cap. 1/2 m. AI solvit) 
Michael Zephe habet oves 
Michael Chyrkedy habet 

oves 
Albertus Chyathak den AT. 
Michael (Beby frum. cap. 

Va solvit,) 
Gaspar Baliynth den AT. 
Gregorius Lwkachy habet 

oves 
summa christianitatis 

den XXX. 
summa frum. cap. P/2 m. A'. 

69 

Atal entin us Kwn den AT. 
Petrus (Therek frum. cc. 

I. solvit) 
Andreas (Nagyh frum. 

cap. I. solvit) 
Johannes Zekeres den AT. 
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Petrus (idein frum. cap. 
• P/2 solvit) 

Anthonius Nyger den VI. 
Vincentius (Saythy frum. 

cap. V2 solvit) 
Philippus Nagyh den VI. 

P I a t h e a M a d a r a a z s . 
Anthonius Bakochy den VI. 
Fahianus Gwrfy den VI. 
Johannes (Wasarhely 

frum. cc. P/2 solvit) 
Gregorius Kazas den VI. 
Johannes, Medy den VI. 
Clemens Saythy den VI. 
Elexius Thasnay den VI. 

summa jugenim (sic.I) den LX. 
summa frum. cap. III. cc. IP/2.. 

70 

Michael Bako habet, oves 
Georgius Yhazs habet 

oves 
Mattheus Feyer habet 

oves 
Andreas Nagyh habet, oves 
Michael (Kyral frum. fal. . 

P/2 solvit) 
Benedictus Beby habet 

oves 
Benedictus Thamasy VI. 
Blasius Beby (frum. fal. 

P/2 solvit) 
Gregorius Bachochy den VI. 
Georgius Bachyochy den VI. 
(Blasius Weygh frum. 

fal. V. solvit) 
Ladislaus Fechj'en (frum. 

fal. IlIP/2 solvit) 
Gregorius Fekethw (frum. 

cap. V2 solvit) 
Andreas Aich (frum. fal. 

IV2 solvit) 

Demetrius Yrathos (frum. 
fal. II solvit) 

Michael Therek habet 
oves 
summa christianitatis 

den XVIII. 
summa frum. cap. V2. 
summa jugerum XVI. 

71 

Johannes Horwat den VI. 
Lucas Bonys habet oves 
Fabianus (Welnechy frum. 

fal. P/2 solvit) 
Demetrius idem (frum. 

cc. Va m. IIIP/2 
solvit) 

Georgius Bwza den VI. 
Georgius (Pokol frum. 

cap. Va solvit) 
(Benedictus Kerekes frum. 

cap. P/2 solvit) 
Andreas Feyer habet oves 
Michael Thot den VI. 
Benedictus Lapicida. den VI. 
Fabianus (Saythy habet 

oves fal. P/2 solvit) 
Andreas Fechyen 
Petrus Bosos 
Georgius (Arasy frum. fal. 

P/2 solvit) 
Johannes Chelleer frum. 

cap. V2 fal. II. solvit) 
Ladislaus Chyebe den VI. 
Michael (Thamasy frum. 

fal. P/2 solvit) 
summa christianitatis 

den XXXVI, 
summa frum. 

Cap. IP/2 cc. Va M. IIIP/2 ' 
summa jugerum VIII. 
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72 . 

Oswardus Prope den VI. 
Jeronimus idem den VI. 
Philippus Thot habet oves 
Ambrosius Pologar den VI. 

P i a t h e a H a y n a l . 
Michael Nemet den VI. 
Stephanus Gombenthe den VI. 
Stephanus Thot den VI. 
Gregorius Kozyas den VI. 
Dionysius Kadar habet 

oves 
Stephanus Fenees den VI. 
Johannes Kwn den VI. 
Paulus Makay den VI. 
Bartholomeus Thot den VI. 
Matthius Jokezw habet 

oves 
summa christianitatis 

den LXVI. 

73 

Sehastianus Nagyhrewy den VI. 
Johannes Markos den VI. 
Ladislaus Angalyt den VI. 
Johannes Chwt den VI. 
Lucas Chyorogy den VI. 
Paulus Dese den VI. 
Johannes Chyelne den VI. 
Ambrosius Ebees den Vi. 
Paulus Warga den VI. 
Lucas Thot den VI. 
Johannes Chyapo den VI. 
Petrus Nyger den VI. 
Blasius Barna den VI. 
Gregorius Thako habet 

oves • 
Petrus Weres den VI. 
Dominicus Thako den VI. 

summa christianitatis 
. den LXXXX. 

Stephanus Thot 
Fabianus Pwzerclyes 
Georgias Warga 
Blasius Arany 
Stephanus Haas 
Mattheus Weyg 
Paulus Zakal 
Paulus Tarchya 
Johannes Kopazs 

P i a t h e a M y w 
Mychael Nyerges 
Nicolaus Zygyartho 
Clemens Nyerges 
Johannes Pulitor 
Andreas. Corigiator 
Andreas idem 

summa christianitatis 
den 

74 

den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 

e s. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 
den VI. 

LXXXX. 

75 . 

Benedictas Aurifaber den VI. 
Georgias^ Faber den VI. 
Andreas Corrigiator den VI. 
Stephanus Kowach den VI. 
Johannes Zwlch den VI. 
Stephanus Ziygyartlio den VI. 
Caspar idem den VI. 
Laurentius Chysar den VI. 
Gerardus Pulitor den VI. 
Stephanus Ziygyartlio den VI. 
Johannes idem den VI. 
Laurentius Chysar den VI. 
Laurentius Kalomar ha-

bet vineas in Varadino 
Petri 

Johannes Zekreyn habet 
vineas in Ivarom 

P l a t l i e a S a n c t i G e o r g i i . 
Franciscus Zaho den VI. 
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Andreas ídem den VI. 
summa christianitatis 

den LXXVI1I. 

76 

Paulus idem den VI. 
Michael Zolch den VI. 
Anthonius Warga habet 

vineas in V aradino Petri 
Anthonius Kys den VI. 
Mattheus Zwlch den VI. 
Petrus idem den VI. 
Thomas Zygybirtho den VI. 
Franciscus Nyger den VI. 
Michael Zygyartho den VI. 
Nicolaus Warga den VI. 
Paulus Kaiomar den VI. 
Franciscus Zabo den VI. 
Johannes Zwlch den VI. 
Matthias Nagyh den VI. 
Johannes Zabo den VI. 
Jobannes idem habet 

vineas in Kamoach 
summa ehristianitatis 

den LXXXII1I. 

n 
Relicta Laurentii Zabo 

habet vineas in Ka-
monch 

Thomas Syluester 
Emericus Cantor 
Johannes Zabo 
Johannes Bodog habet vi-

neas in Varadino Petri 
Petrus Nyerw 
Anthonius Zabo 
Elias idem 
Andreas Zabo habet vi-

neas in Varadino Petri 
Blasius Lapicida 

den VI. 
den VI. 
den VI. 

den VI. 
den VI. 
den VI. 

den VI. 

Benedictes Zabo habet .. 
vineas in Kamonch 

Mattheus idem den VI. 
Gregorius Zabo habet vi-

neas in Kamouch 
Michael Zarazs habet vi-

neas in Varadino Petri 
Andreas Barbeel habet 

vineas • in Kamonch 
Johannes Soos den VI. 

summa ehristianitatis 
den Lim. 

78 

Benedictes Zabo den VI. 
Valentinus Nyree den VI. 
Petrus Saleo habet vineas 

in Zalonkemeyn 
Franciscus Zygyarthö ha-

bet vineas in Zerlek 
Johannes Zabo habet vi-

neas in Varadino Petri 
Albertus Monar den VI. 
Gregorius Kowach den VI. 
Martinus Maak habet 

vineas in Kamouch 
Ladislaus Patkos habet 

vineas in Zalonkemyn 
Jobannes idem de Zalon-

kemeyn habet vineas 
Emericus Deak den VI. 
Relicta Luce Thathar ha-

bet vineas in Karom 
Lucas Zabo den VI. 
Johannes alias judex den VI. 
Sebastianus Bwza habet 

oves 
Blasius Byro habet vi-

neas in Karom 
Anthonius Agor den VI. 

summa ehristianitatis 
den NXXXV1II. 
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79 

Thomas Nagy den VI. 
Petrus Thathar den AT. 
Andreas Corrigiator ha-

bet vineas in Károm 
Lucas Swgo den AT. 
Gallus Zabo den AT. 
Anthonius Nagyh den AT. 
Thomas Waro den AT. 
Relicta Michaelis Bach 

habet vineas in Vara-
dino Petri 

Georgius Zabo den AT. 
Thomas Kara (frum. cc. , 

P/2 solvit) 
Johannes Kwthas (frum. 

[kimaradt fal.] IV2 solvit) 
Marianus Bonys habet 

oves 
Relicta Georg!i Borsos den AT. 
Andreas Somogy den A4. 
Blasius Somogy habet 

oves 
Caspar Niger den AT. 
Laurentius (Warro frum. 

fal. II. solvit) 
summa christianitatis 

den LX. 
summa frum. cc. P/2, 

summa jugerum P/2.. 

80 

Aiulreas (Feyes frum. fal. 
P/2 solvit) 

P 1 a t h e a S a 11 c t i N i c 01 a i. 
Michael (Kowach frum. 

cc. I. solvit) 
Urbánus AValkay den AT. 
Emericus Tho. (frum. fal. 

V2 solvit) 

Michael Vera habet oves 
Petrus Berchy den AT. 
Gregorius Pwskas den AT. 
Petrus Thoth den AT. 
Nicolaus Sody habet oves . 
Michael Matko den AT. 
Dominicus Myhalfy den AT. 
Mattheus Sahol den VT. 
Petrus AVeer den AT. 
Martinus Thot den VI. 
Laurentius Somogy (frum. 

fal. 1. solvit) 
summa christianitatis 

den LIIII. 
summa jugerum III. 

81 

Fabianus (AVera frum. 
cap. I. M. A\ solvit) 

Andreas (Zekel frum. 
fal. I I solvit) 

Michael (AVayda frum. 
fal. P/2 solvit) 

Laurentius Zabo den AT. 
Mattheus AVera den AT. 
Fabianus ATimbor den AT. 
Gregorius Kys den AT. 
Bartholomeus Thot den AT. 
Mattheus Fwrka den AT. 
Michael Syweyg den AT. 
Thomas Zakan den AT. 
Gregorius Zabo den AT. 
Ambrosius Mezaros den AT. 
Gyarfas Zabo den AT. 
Johannes Fwrka den AT. 
Emericus Thasna den AT. 
Mattheus Chyebe den VI. 

summa christianitatis 
den LXXXJIII. 

summa frum. cap. I. m. V. 
summa jugenum III1/®.. 
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82 

Sebastianus Mezaros .den VI. 
Andreas de Zalon1) habet 

vineas in eodem loco 
Georgius Papli den VI. 
(Benedictus Chyehe frum. 

cc. P/2 solvit) 
Michael Zegyes de Za2) 

habet vineas in eodem 
loco 

Baltheser Chyehe habet 
oves 

Petrus Warga den VI. 
Ladislaus Zylwa den VI. 
Blasius (Syltva) Behy ha-

bet. oves 
Martinus Tliot habet vi-

neas in Varadino Petri.. 

P 1 a t h e a A n g y a a 1. 
Demetrius Nagyh den VI. 
Johannes Sythe den VI. 
Paulus Kys den VI. 
Symon Kys den VI. 
Paulus Zalay den VI. 
Petrus Zeph den VI. 

summa christianitatis den LX. 
summa frum. cc. P/2. 

83 

Sebastianus Chyekne den VI. 
Valentinus Feyeer den VI. 
Andreas Zakaeh den VI. 
Emericus Matyasy den VI. 
Valentinus Lantlios den VI. 
Christoferus Piscator den VI. 
Andreas Sarkan den VI. 
Benedictus Zabo den VI. 

summa christianitatis 
fl. I. den II. 

84 

Paulus Pachyrtha den VI. 
Thomas Zalay den VI. 
Michael Baka den VI. 

P i a t h e a S p i r i t u s S a n c t i . 
Andreas Ystenes den VI. 
Petrus Halazs den VI. 
Augustinus Pyscator den VI. 
Bartholomaus Paxy den Vi. 
Stephanus Warga den VI. 
Michael idem den VI. 
Martinus idem den VI. 
Thomas Thwros den VI. 
Johannes Zalay den VI. 
Matthias Nayg ' den VI. 
Paulus Monos (frum. fal. 

HL solvit) ' 
Thomas Nayg habet vi-

neas in Varadino Petri (den VI) 
Johannes Monor den VI. summa christianitatis 
Blasius Syweyg den VI. den LXXVIIl. 
Petrus Zakal den VI. 
Valentinus Bothos den VI. 

85 Laurentius Makai den VI. 85 

Benedictus Kys den VI. Paulus Monos relaxavi-
A ndreas Tharchyay den VI. mus propter Blasium 
Demetrius Lanthos den VI. magistrum 
Ladislaus Pellificis den VI. Barnabas idem den VI. 

') Kimaradt: [keinen]. 
-) Kimaradt: [lankemen]. 
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Andreas Way da habet vi-
neas in Varadino Petri 

Relicta Simonis Zabo ha-
bet vineas in Varadino 
Petri 

Martinus Bwza den VI. 
Elexius Mezaros den VI. 
Petrus Fechyen den VI. 
Gregorius idem den VI. 
Albertus idem den Vi. 
Johannes Somogy den VL 
Blasius Thatliar den VI. 

P 1 a t h e a B a n f a 1 w a. . 
Anthonius Thot den VI. 
Elias Wzye den VI. 
Benedictus Warsas den VI. 
Elexius Monar den VI. 
Petrus Warga den VI. 
Stephanus Warsas den VI. 

summa christianitatis 
den LXXXIIII. 

86 

Thomas Bodo den VI. 
Johannes Kys den VI. 
Elias idem den VI. 
Valentinus Daka den VI. 
Emericus Jako den VI. 
Philippus Chykay den VL 
Petrus Cliwdor den VI. 
Nieolaus Choeliy den VI. 
Symon Kys den VI. 
Dominicus Makkos den VI. 
Jobannes Zyz den VI. 
Ladislaus Beyer den VI. 
Gregorius Kys den VI. 
Dominicus Fyres den VI. 
Thomas Chwky den VI. 
Paulus Kwn den VI. 
Michael Warga den VI. 

summa christianitatis 
fl. I. den II. 

82 

Thomas Somogy den VI. 
Barnabas Fyas den VI. 
Blasius Kwn den VI. 
Relicta Pauli Horogsegy den VI. 
Petrus Zabo . den VI. 
Jacobus Warga den VI. 
Vitus Chyonka den VI. 
Paulus Farky den VI. 
Gregorius Bodo den VL 
Gregorius Agyas den VI. 
Blasius Farky den VI. 
Blasius Nemet den VI. 
Blasius Yako den VI. 
Johannes Byro den VI. 
Andreas idem den VI. 
Franciscus Hazazs den VI. 
Stephanus Rewezs den VI. 
summa christianitatis fl. I den II. 

T a p h e. 
88 

Michael Thot den VI. 
Johannes idem den VI. 
Gregorius Doka den VI. 
Benedictus Enlely den VI. 
Ladislaus Way da den VI. 
Relicta Benedicti Nobilis den VI. 
Anthonius ibidem (frum. 

cap. P/2 solvit) 
Anthonius (Nagyh frum. 

. cc. I. m. Illi. solvit) 
FranciscusRewezs (frum. 

cap V2 cc. V2 solvit) 
Andreas (Kontb frum. fal. 

I. solvit) 
Benedictus Jobos habet 

oves 
Sebastianus Nagyh frum. 

fal. P/2 solvit) 
Andreas (Chyayda frum. 

cap. J/2 solvit) 
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Valentinus (Sarady frum. 
cap. 72 solvit) 

Emericus Thoky (frum. 
_ cap. 72 solvit) - • 
(Benedictes Therhes 

frum. cap. I. fal. 
' II. solvit) 

summa christianitatis 
den XXXVI. 

summa frum. 
cap. 111172 ce. II. m. IUI. 

summa jugerum IIIP/L 

89 

Albertus (Nagyh frum. 
cap. I. solvit) 

Relicta ibidem den V. 
Michael (Hernwk frum. 

fal. II. solvit) 
Thomas Dominieus den IIII. 
Johannes (Gal frum. cap. 

72 solvit) 
Georgius Sypos habet oves 
Lucas Therek den VI. 
(Paulus Rewezs frum. 

cap. III. or. cc. IIV2 
solvit) 

(Benedictus Rewezs frum. 
cap. IV2 solvit) 

(Gregorius Nobilis frum. 
cap. I. solvit) 

Valentinus Gaalfy frum. 
cap. I. m. II. fal. 172 
solvit) 

Relicta Martha nimis 
pauper 

Anthonius Batanch (frum. 
cc. II. solvit) 

Johannes (idem frum. cap. 
72 solvit)-" 

Michael Agoston frum. ce. 
B/2 solvit) 

Martinus (Hernwk frum. 
cc. II. solvit) 

. summa christianitatis 
denXVI . rec t lus . i l . 

summa frum. 
cap. VIIIV2 cc. n . M. IL 
summa or., av. cc. 117-2. 
summa jugerum UFA. 

90 

Michael Niger (frum. cc. 
•II. solvit) 

Symon Thekes (frum. cap. 
72 M. H. solvit) ' 

Martinus idem (frum. cap. 
72 m. R/2 solvit) 

Valentinus Petliw (frum. 
cap. I. solvit) 

Thomas Kys (frum. cap. 
7-2 M. II. solvit) 

Relicta Elizabet . den V. 
Paulus Niger (frum. cap. 

172 solvit) 
Franciscus (Bwythos frum. 

cap. 7-2 m. II. solvit) 
Relicta Luce den VI. 
Demetrius Wayas frum. 

cap. V2 solvit 
Johannes Iyerestwry den V. 

Z e 111 h m y h a y 1. 
Philippus Palothas den VI. 
Paulus Kaiman den VI. 
Franciscus Laskay den VI. 
Stephanus idem den VI. 

summa christianitatis 
den XXXX. rectius den II. 
summa frum. cap.V7-2 M. VIH/2. 

91 

Emericus Garay den VI. 
Johannes Chyeley ha-

bet oves 
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Andreas Kwn habet 
oves 

Thomas Ivanisay ' den VI. 
Michael Puha den VI. 
Michael Caspar . den VI. 
Blasius Fanehyal den AT. 
Briccius Ladany den AT. 
Andreas Kys • den AT. 
Paulus Sylwasy den AT. 
Paulus Näcliya den AT. 
Paulus Nyakas den AT. 
Franeiscus Kys den V. 

summa christianitatis 
•den LXV. rectius I. 

verthe folium. 

92 

1522. 

Ratio Blasii presbiteri Sancti Pauli 
ecclesie Bachiensis et Matthei 
Zabo de Beelwar de decimis frum. 

Zegedini provenientium.. 
Summa totalis introitus frum. facit 

c a p . L X W 2 cc. P/2 M. 7a . 
Summa totalis introitus, or. av. 
cap. IV® cruc. P/a equi come-

derunt. 
Summa totalis introitus jugerum 

falcastrorum XXXXV. f. X. 

E x i t u s , 
ludici Zegediensi relaxavimus 
cap. II1/« (Vendimus fl. XII. et 

den X.) 

I n t r o i t u s p e c u n i a r u ra. 

De pecuniis christianitatis perce-
pimus fi. LXXVVa den XXII. 

Eredetije a m. orsz. levéltárban Budán, Dl. 37,004. sz. a, 
A zárj el közé tett sorok az eredetiben át vannak húzva. 

De frum. cap. LXV7- cc. 17® 
M72 percepimus fl. XII. den X. 
De jugeribus XXXXV.' per-

cepimus fl. VIIÍI. den LXXV. 
singula jngera per den. V com-

putando 
summa flor. LXXXXVII den LVIL 

93 
E x i t u s . 

Currifero dedimus 
fl. II den XXV. 

Equitibus dedimus fl. lili. 
Coco den LXAL 
Iuratis Zegediensibus in 

exactione decimarum 
servientibus dedimus 

den LXXXX. 
Uni adolescenti qui ser-

vivit nobis dedimus den LXV. 
Ád missam Sancti Pauli 

dedimus den XXXV. 
Constructori acervi den XV. 
Pauperibns- super quos 

exigi non potuimus re-
laxavimus den LXXX.KV. 

Non fuit Atastre auctöritätis1) 
Blasius presbiter pro ser-

vitio excepit • fl. III. 
Mattheus Zabo pro servi-

tio habuit . fl. 111. 
Ad usum ipsörum diebus 

XVII. personis novem, 
insuper equos quinqué 
exposuerunt . fi. X1/® 

Ad maxius magistri Si-
moni in paratis assig-
navi fl. LXX. den XX. 

>) Lapszélen más kézzel. 
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1523. máj. 27. Buda. II. Lajos király átírja és megerősíti II. Ulászló 
királynak Budán 149S-ik évben kelt azon levelét, melyig él Szeged város _ 
polgárait a Béla és Endre királyoktól nyert szabadalmainál fogva ugyan-
azon kiváltságokkal ruházta fel. mint amilyenéket Buda és Székesfehérvár 
mrosok polgárai élveznek. • • • • • . - . . 

Commissio propria domini regis. 
Nos Ludovieus dei gracia rex Hungarie et Böhémie etc. meiiiorie 

cominendamus tenore presencium significantes, quibus expedit universis : 
quod fideles nostri prudentes et eircumspecti judex et jurat! cives 
civitatis nostre Zegediensis suis ac toeius communitatis nominibus et 
personis, in nostre maiestatis venientes in presenciam, exliibuerunt et 
presentaverunt coram nobis quasdam litteras privilegíales serenissimi 
principis condam domirii Wladislai, Hungarie et Bohemie regis etc.,. 
genitoris nostri eharissimi pie memorie, sub autencio suo sigillo consig-
natas, de et super certis libertatibus et privilegiis, quibus alie civitates 
nostre Budensis et Albensis utuntur, ac super non solucione tributorum 
et theloniorum, in alys privileges ipsorum elarius specificatis graciose 
donata, tenoris iufrascripti ; supplicant,es maiestati nostre idem judex 
et ceteri jurati cives prefate civitatis nostre Zegediensis, ut easdem 
litteras dicte paterne maiestatis, ac omnia in eis contenta ratas, gratas 
et accepta habere, ae literis nostris similiter privilegialihus verbotenus 
inseri et inscribí lacere pro ipsa civitate eiusdemque civihus, incolis 
innovantes, perpetuo valituras confirmare dignaremur. Quarum quidem 
litterarum tenor talis es t : 

(IL Ulászló királynak Budán 1498. évben kelt levele ; lásd L1V. sz.a.) 
Nos igitur huiusmodi supplicacione, pro parte prefatorum civium, 

maiestati nöstre modo quo supra porreeta, regia benignitate exaudita, 
cleinenter et admissa, prescriptas litteras dicte condam paterne niaies-
tatis non abrasas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, 
presentibusque litteris nostris verbotenus insertas, quo ad omnes 
earumdem continencias, clausulas et artículos, eatenus quatenus eedem 
rite et legitime existant emanate, viribusque earum veritas suffragatur, 
acceptamus, approbamus et ratificamus, easdemque et omnia in eis 
contenta, pro prefatis judice et ceteris juratis civihus ac toti commu-
nitate predicte civitatis nostre Zegediensis innovantes, perpetuo vali-
turas confirmamus, presentís scripti nostri patrocinio mediante, salvis 
juribus alienis. In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam pre-' 
sentes litteras nostras privilegíales, pendentis secret! sigilli nostri,.quo 
ut- rex Hungarie utimur, munimine roboratas, eisclem duximus conce-
dendas. Datum Bude, feria quarta post festum Penthecosfes, anuo. 

Szeged v. tört. IV. 9 
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domihi millesimo quingentésimo vigésimo tercio, regnorum nostrorum 
Hungarie et Bohemie etc. anno octavo. 

Hártyán, zöld-sárga-kék selyem zsinórján viaszba nyomott, vörös felzetű 
közép királyi függőpecsét. Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 48. sz. a. 

LXIII. 

1523. jún. 9. A csanádi káptalan Bajos királynak 1523-ik évi 
kiadványát, mely Ulászló király 1498. évi oklevelét foglalja magában, 
melyben Szeged ősi kiváltságai alapiján ugyanoly szabadságokkal ruház-
tatik fel, minőket Buda és Esztergom városok élveznek, átírja. 

Nos capitulum ecclesie Chanadiensis memorie commendamus per 
presentes : quod prudentes et circumspecti Caspar Osuald et Georgius 
Thamassy cives civitatis Zegediensis, in ipsorum ac judiéis, jnratorum 
civium et tocius communitatis civitatis Zegediensis predicte nominibus 
et in personis, nostram venientes in presenciam, exhibuerunt et pre-
sentaverunt nobis quasdam literas serenissimi principis . et domini 
domini Ludovici, dei gracia Hungarie, Bobemie etc. regis, domini 
nostri graciosissimi, confirmacionales videlicet libertatum suorum, sub 
regali sue maiestatis solito, sub inpendente in pergameno patenti con-
feetas et emanatas, tenoris infrascripti, petentes nos, suo ac quorum 
supra nominibus debita cum instancia, ut earum tenorem in literis 
nostris certis racionalibus de causis transsumptum transcribí et exem-
plari dignaremur, juris ipsorum ad cautelam. Quarum quidem literarum 
tenor talis e s t : 

[Lajos király 1523. évi kiadványa, magába foglalva II. Ulászló 
kir. 1498. évi oklevelét; lásd LXII. sz. a.] 

Unde nos huiusmodi justis et raeioni consonis peticionibus, nobis 
pro parte prefatorum judiéis et juratorum civium ac tocius communitatis 
prescripte civitatis Zegediensis modo quo. :suprafactis, instancia mérito 
moti, prescriptas literas dicte regie maiestatis confirmacionales, sanas 
siquidem et integras, ac onmi suspicionis vicio carentes, presentibus 
literis nostris de verbo ad verbum, absque diminucione et augmento 
aliquali transsumpni et transscribi et exemplari fecimus, ac tandem 
in hanc transsumptam formám debite redactas, pro eisdem civibus et 
communitate postulantibus, (salvis juribus ecclesie nostre) duximus 
tradendas ad cautelam. In cuius rei fidem et testimonium easdem 
literas nostras transsumpcionales, sigilli nostri soliti impendent.i muni-
mine roboravimus. Originales nichilominus .literas regales exhibentibus 
in specie restituimus. Dátum feria tercia infra octavam sacratissimi 
corporis Christi, anno domini miUesimo quingentésimo vigésimo tercio ^ 
presentibus ibid'em venerabilibus ac honorabilibus dominis et magistri^. 
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Ladislao Cherbokor de Buda, prepósito ; Matheo de Zeech, cantore; 
Stephano Zarwady, custode; Johanne de Koycha, Thorontaliensi; • 
Miehaele de Palocz Crassoviensi archidiaconis ; Gregorio de Zegedino, 
et Stephano de Ege, ceterisque concanonicis et íratribus nostris in dei 
ecclesia regi jugiter famulantibus sempiterno. Per iiotarium Cibag. 

Hártyán, vörös-kék-zöld selyemzsinórjáról a pecsét hiányzik. Eredetije Szeged 
v. tit. levéltárában 49. sz. a. 

LXIV. 

1523. aug. 6. Kevi'. Lajos király megtiltja, hogy Szeged város pol-
gáraitól adó szedessék. 

Commissio propria domini regis. 
Ludovicus dei gracia rex Hungarie et Bohemie etc. Fidelibus 

nostris imiversis et singulis, dominis prelatis, baronibus, comitibus, 
eastellanis, egregys nobilibus ae alterius cuiusvis condicionis liomi-
nibus in hoc regno nostro et partibus eidem subiectis tributa et 
thelonia ubil.ibet habentibus, tenentibus et exigentibus, presencium 
noticiam habituris, salutem et graciam. Expositum est maiestati nostre, 
pro parte civinni nostrorum Zegediensium gravi cum querela: quod 
quamvis ipsi instar aliarum liberarum civitatum nostrarum, secundum 
antiqua eorum privilegia et libertates a quondam paterna maiestate 
confirmatas et per nos quoque observari firmiter commissas, ab omiii 
solucione tributi et thelonei, de personis, rebusque ipsorum exigendis 
exempti haberentur in perpetuum, tanien essent plerique ex vobis, 
qui contra huiusmodi privilegia et contra litteras mandataque nostra 
eosdem eives nostros ad tributarían! et thelonei solucionen! compellerent 
et varys modis propter illam vexarent. Volentes igitur eosdem cives' 
nostros in predietis eornm antiquis privilegys, instar aliarum liberarum 
civitatum nostrarum liberarum conservare et conservan facete, ac 
eorum quieti et indemnitati considere, mandamus fidelitati vestre harum 
serie firmissime, quatenus deinceps cives nostros Zegedienses, aut 
eorum quempiam ad solucionem tribntorum et theloniorum vestrorum 
sub amissione illorum, cogere non presumatis, coinmittentes una vestris 
officialibus per litteras vestías, lie amplius eosdem cives nostros contra 
litteras et niandata nostra ac eorum antiquas libertates, solucione 
tributi aut thelonei impedire ac inquietare presummant, quoniam id 
pati nudo modo volumus, ut in suis libertatibus turbentur. Secus igitur 
facere nemo vestium presumat; presentibus perlectis Cxliibenti resti-
tutis. Datum in oppido Kewy in festo transfiguracionis domini, anno 
eiusdem millesimo quingentésimo vigésimo tercio. 

Papiroson, vörös viaszpecsétje lehullott. Eredetije Szeged v. tit. levél-
tarában 50. sz. a. 

9» 
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LXV. 

1528. mMj. 22. Valpo. Kanizsai Dorottya jelenti, hogy egy török 
csapat az ország déli részébe betört, Szegedig' hatolt, de itt a szegediekkel 
és Kadieh-csal egyezségre lépve, zsákmányukkal együtt szabadon vissza-
vonultak. 

Spectabilis ac magnifice domine nobis honorandissime. Post 
seruiciorum nostrorum commendationem. Notum est eidem ut cum 
vestra spectabilis magnifica dominatio inde a nobis discesserat, nos 
eadem plurimum rogauerat, ut dum ex parte Thnrcorum aliquam 
famam habere possemus, eidem significare curaremus. Nos itaqiie in 
presenciarum certissime possumus vestre S. M. D. perscribere, ut 
thurci cum maximo lucro redierunt absque omni impedimento, ita vt 
captiuos et alias res quamplurimas attullere, iibere in omni loco 
ambulauerunt ; fuerunt thurci in nauibus existentibus ultra ciuitatem 
Zegediensem per quinque miliaria, equites autem multo remocius fuere ; 
cum Zegediensibus et cum Radycb pactum fecerunt, ita ut ipsos Zege-
dienses et neque ipsum Radycb simul cum omnibus subditis suis 
impedierunt. Nunc castrametati sunt prope castrum Zendewrew fece-
runtque et quottidie faciunt proclamare, ut quilibet debeat equos suos 
usque quindecim dies bene tenere ac sese quilibet ad viam preparare; 
sed non potuit explorator noster, qui bodie erga nos e medio ipsorum 
venit, rescire et intelligere, ut ad quas partos ire vellent, sed nos 
omnino existimamus, ut vei ad Posgam, vei Sclauoniam, vei vero huc 
versus nos iam venire intendunt. Veiit igitur de re ipsa eadem curam 
habere, nos enim eidem hoc certissime possumus perscribere, vestramque 
S. M. D. felicissime valere cupimus. Ex castro nostro Walpo, sabbato 
proximo ante festum beati Bartholomei apostoli 1528. 

Dorothea de Kanysa alias palatina etc. 
Eredetije a cs. és kir. házi, udvari és állami levéltárban Bécsben. 

LXVI. 

1529. febr. 22. Lippa. János király védlevele, hogy az útazó szegedi 
polgárok ne zaklattassanak, sőt minden oltalomban részesüljenek. 

Commissio propria domini regis. 
Joannes dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. Fide-

libus nostris universis et singulis magnificis, egregys, nobilibus, agilibus, 
capitaneis, belli ductoribus, magistris rotarum, solicitatoribusque et 
levatoribus gencium tam nostrarum, quam aliorum quorumcumque, 
cunctisque alys cuiusvis status et condtcionis liöminibus ubivis consti-
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tutis et commorantibus, presencium noticiam habituris, salutem et 
gráciám. Quia nos fideles nostros prudentes et circumspectos judicem, 
juratos ceterosque cives et inhabitatores civitatis nostre Zegediensis, 
simul cum universis bonis et rebus ipsorum sub proteccione nostra 
speciali tutos et securos esse volumus: quapropter fidelitati vestre, et 
cuilibet vestrum hamm serie firmissime committimus et mandamus, 
quatenus nullus omnino vestrum prefatos cives et inhabitatores dicte 
civitatis nostre Zegediensis in personis, rebusque et bonis ipsorum 
impedire, turbare, molestare, aut inquietare, presertim propter excessus 
aliorum presumat, sed pocius unusquisque vestrum eosdem sub pro-
teccione nostra ab omnibus vim ipsis inferre volentibus tueri, protegere 
et defendere, ac indempniter manutenere, ac eosdem ubique libere, 
pacifice et absque ullo impedimento incedere, resque et negocia ipsorum 
agére et perficere pfermittatis et permitti facialis. Secus gracie nostre 
sub obtentu non presumatis; presentibus perleptis exbibenti. restitutis. 
Datum in civitate nostra Lyppa, in festo cathedre beati Petri apostoli, 
anno domini millesimo quingentésimo vigésimo nono. 

Papiroson, vörös viasz papir-fölzetes pecsétje ép. Eredetije Szeged v. tit. 
levéltárában 51. sz. a. 

LXV1Í. 

1529. ápr. 10. Buda. Báthori István nádor jelenti Ferdinánd 
királynak, hogy Szeged város bíráját-, Zákány Istvánt a hűtlen Szitáriak 
birtokainak adományozásával jutalmazta, kéri ez intézkedését megerősíttetni 
s elrendeltetni, hogy nevezett bíró hivatalát életfogytig viselhesse. 

Serenissime rex, domine, domine clementissime. 
Post humilimam seruiciorum meorum in gratiam maiestatis vestre 

commendacionem. Suplicationem meam intellexit M. V. ex literis meis 
ultimo ad earn datis et non sine causa profecto cogor tocies eandem 
iterare. Nam testis mihi deus, nihil esse apud me nec unquan fuit 
accepcius, neque iucundius, quain MVre et post earn huic misero regno 
seruire. Sed cum rebus meis omnibus, vt MVre plane constat potuitque 
et ab aliis audiuisse, sum penitus exutus, ut pene nihil sit mibi iam 
reliquum, quod non vei magnopere desolatum sit, vel ab hostibus 
interceptum, nec est vlla facultas, quibus mihi prospicere possem ; ideo 
eciam minus possum omni in parte officio meo respondere, bic autem 
ex MVre prescripto et commissione multa et meas , subinde postula-
tiones varias, ne hiis quidem mihi prouident, qui vel ad victus neces-
saria suppeterent non v. aliis necessitatibus prouidere possem. Videt 
MV regni sui statum et conatus hostis quottidie pene ob oculos versatur, 
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seribit eadem mihi mandatque, vt arcis Wyssegradiensis et sacre 
corone conseruationis curam haberem. Ego quantum in me fűit nequidem 
mee parcens inopie, que potui in arcem illám locaui. Verum vt multo-
cies iam maiestati dixi, eidemque coram suplicaui, puluerlbus castrum 
illud admodum indiget. MVra quamuis coram commiserat domino Thome 
Nadasdy pulueres necessarios, hic Bude dandos, qui pluries rogatus, 
nil tamen dedit ; dicit, quos habét, paucos esse ad arcis necessitatem. 
Suplico igitnr MtiV., domino meo clementissimo, iubeat pulueres, qui 
sufficiant ad conseruacionem arcis Wyssegradiensis dari, quos autem 
datura est. hic qúoniam dandi nulla prorsus spes est, clignetur MV 
Vienne dare, illinc enim per nauim facili opera integre deduci poteruut. 
Quod vt MV faciat, eidem eciam atque eciam vebementer suplico, 
eandem deus optimus f'eliceni et ineolumem eonseruet. Dátum Bude 
10. Április anno 1529. 

Eiusdem MV fidelis et humilimus 
Seruitor 

Stephanus de Bathor 
palatinus et locumtenens. 

Serenissimc rex. Videus .ego fidelia seruieia nobilis Stephani 
Zakan judiéis ciuitatis Zegediensis, que vei vite diserimiui non parcens 
MVre exbibuit et nunc nedűm per se ipsum, sed per eius etiam fratrem 
venerabilem magistrum Blasium exhibet, babét enim cinn eo mutuam 
intelligentiam et qui cuín sit penes Joannem Zapolyay coutinuus, eius 
acta et conatus huic sno fratri vere'signiticabit. Donaueram illi autho-
ritate MVre quasdam possessiunculas Joannis Yzthary, adhuc anno 
preterito per notam infidelitatis eiusdem, quarum nomina deseripsit 
ipsémét in sua ad MVram supplicatione. Suplico igitur et ipse MVre, 
velit et pro meis seruieiis donacionem ipsam, per me dicto Stephano 
Zakan factam, ratam habere et illi, vt moris est, regium suum cou-
seiisum graciose prebere; denique in ea domo, quam nunc Zegedini 
restaurat libertare in perpetuum et eiuidem nobilitare dignetur. 

Preterea cum eciam antiquitus per diuos huius regni reges 
multocies concessum id esse dieitur, vt, vni persone idonee et beue-
merite honor judicatus supreini ciuitatis Zegediensis datus extit.it, pro 
fidelibus seruieiis dicti Stephani Zakan, que nunc potissimum MVre 
exhibet. dignetur eidem annuere et concedere, vt ipse honorem iudi-
eatus eiusdem ciuitatis in perpetuum donatum possideat, illoque vita 
sua comité gaudere possit. Relacionem graciosam a MVra expectans. 

Külczím: . 
Sacre Regie Maiestati 

domino meo clementissimo. 
Eredetije a es. és kir. házi, udvari és állami levéltárban Bécsben. 
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LXVIII. 

1536. ápr. 28. Nagyvárad. János király rendéli, hogy a Szegedén 
letelepülni óhajtó jobbágyok szabad költözködésükben ne akadályoztassanak. 

Commissio propria domini regis. 
Joannes dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. Fidelibus 

nostris comitibus, vicecomitibus et judlium comitatuum Chongradiensis, 
Chanadiensis, Teinesiensis, Orodiensis, Bekees, Zarand et Byhoriensis, 
salutem et graciam. Intelleximus plerosque inter vos esse, qui colonos 
de bonis ipsorum, juxta illam libertatem, rusticis super eorum de loco 
.in locum libera commigracione per nos datam et concessam, ac conti-
nencias generális decreti huius regni nostri, exinde inter cetera editi 
et stabiliti, ad bona aliorum moraturos migrare, seque conferre minime 
permitterent, sed pocius aliorum quoque colonos propria ipsorum aucto-
ritate, contra ipsam libertatem et continencias decreti, ad bona eorum 
abducerent, quod tam contra divinam, quam eciam humanam legem 
palam fieri videtur. Cum autem nos hujusmodi libertatem ipsis rusticis 
super commigracione eorum, per nos semel, ut premissum est, datam, 
ab omnibus fidelibus subditis nostris inviolabiliter observari volumus : 
fidelitati igitur vestre et vestrum cuilibet harum serie, sub pena in 
decreto generáli exinde constituía, firmissime committimus et mandamus, 
quatenus a modo deinceps universos colonos, qui de bonis vestris juxta 
prescriptam libertatem, eisdem per nos datam et concessam, deposito 
justo eorum terragio, debitisque persolutis, ad civitatem nostram Zege-
diensem se moraturos conferre voluerint, sine omni difficultate, impe-
dimentoque aliquali dimitiere vobisque comités et judlium licenciare et 
licenciari facere, per omnia consueta remedia et birsagia, modis omnibus 
debeatis et teneamini, ac quilibet vestrum debeat atque teneatur 
alioqui certo vobis persvadeatis, quod si contrarium facere attempta-
veritis, ad nosque de cetero querimonie venerint, quod ex.parte talium 
extra, omnes términos octavales judiciorum earn juris equitatem admi-
nistran faciemus, que in alys actibus potenciarum administran consueta 
est. Secus igitur nullo modo facere presumatis, presentibus perlectis 
exhibenti restitutis. Datum Varadini, feria sexta próxima post festum 
beati Marci evangeliste, anno domini millesimo quingentésimo tricé-
simo sexto. 

Papiroson, p.apirfölzetes vörös viaszpecsétje kissé rongált. Eredetije Szeged 
v. tit. levéltárában 52. sz. a. 
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LXIX. 
1536. auy. 5. Nagyvárad. János király -pilisi Szilassy Ferencznek 

engedélyt ad, hogy az elpusztult és Csongrád megyében fekvő Szentmihály 
és Bánfalva helységeket hat évi adómentesség biztosítása mellett bené-
pesíthesse. 

Nos Joannes elei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croatie etc. 
meniorie commendamus tenore presencium significantes qui bus expedit 
universis, quod nos cum ad supplicacionem nonnullorum fidelium nost-
rorum per eos pro parte fidelis noqtri egregy Francisci Zylassy de 
Pilys nobis factam, turn vero considerantes fidem, fidelitatemque ac 
gratissima serviciornm mérita, que idem nobis et huic regno nostro 
Hungarie. diligenter exhibuit et impendit; volentes, ut predium ipsius 
Zentbmyhal vocatum, ac porcio possessionaria in predio Banffalwa 
appeliato, omnino in comitatu Chongradiensi existente, ex ea desola-
cionis ruina, in quam preteritis disturbiorum temporibus per turcos 
devenerunt, popuíorum multitudinè et edificiorum frequencia, in pris-
tinam integritatem re s t i t uan t e . Omnes igitur et singulos colonos, qui 
illuc se conférant moraturos, ac illic nova edificia fecerint, infra sex 
annorum integroriim spacia, a die datarum presencium computando, 
ab omni solucione taxarum et contribucioinim nostrarum ordinarium 
scilicet, et extraordinarium ac lucri camere nostre nobis provenire 
debencium, duximus graciose libertandos et supportandos, iranio exi-
mimus, libertamus et supportamus presencium per vigorem. Quocircà 
vobis fidelibus nostris, moderno, futurisque thesaurariis nostris, neenon 
egregys et nobilibus, comitis vel vicecomiti et judicibus nobilium, item 
dicatoribus et exactoribus predictarum quanimcunque taxarum et con-
tribucionum nostrarum dicti Comitatus Chongradiensis, presencium 
noticiam habituris, harum serie firmissime committimus et mandamus, 
ut acceptis presentibus, nullus omnino vestrum, tempus infra pre-
missum, prescriptos colonos, qui in predictis predys de novo moraturi 
consederint, ibique nova edificia constrnxerint, ad aliquam solucioneni 
premissorum nobis faciendam cogéré et compellere, ant eosdem prop-
terea in personis, rebusque et bonis ipsorum quibusvis impedire, tur-
bare molestareque, seu quovismodo dampnificare présumât, nec sit 
ausus modo aliquali, gracie nostre sub obtentu, secus non facturi. 
Presentibus perlectis exhibent! restitutis. Datum Waradini in festó 
beate Marie de nives, anno dómini millesimo quingentésimo tricé-
simo sexto. 

Joannes rex 
manu propria. 
Papiroson, papír-fölzetes vörös viaszpeesét'e rongált. Eredetije Szeged v. tit. 

levéltárában 53. sz. a, 
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LXX. 

1536. ókt. Jemos kircíly a jobbáyyok szabael Teoltozkodésénék mey-
akaclályozcísát tiltja. 

Commissio propria domini regis. 
Joannes, dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. Fide-

libus nosfris univérsis et singulis dominis prelatis, baronibus, comitibus, 
castellanis, egregj's nobilibus, ipsorumque officialibus, item civitatibus, 
oppidis et villis, ipsárumque rectoribus ac alterius cuiusvis status et 
coiidicionis bominibus ubivis et in quibuscunque comitatibus buius 
regni nostri Hnngarie constitutis et commorantibus, presentes nostras 
visuris, salutem et graciam. Quamvis libera commigracio colonorum 
de uno loco ad alium locum, propter generalem expedicionem nostram, 
anno superiore in partibus regni nostri Transilvanis per nos instauratam, 
infra condescensum eiusmodi exercitus nostri quodammodo suspensa 
extiterit; intelligimus tamen esse multos ex vobis, qui' eciam nunc 
colonos de bonis eorum, ad bona aliorum juxta contenta generalis 
decreti regni nostri et constitueionem quoqne nostram, ac dominorum 
prelatorum et baronum aiiorumqne consiJiariorum nostrorum exinde 
factam abire volentes, nullo pacto dimitiere vellent, in preiudicium 
libertatis colonorum, constitucionisque nostre derogamen manifestum. 
Cum autem nos huiusmodi constitueionem et deliberacionem nostram, 
pro rato et firmo habere, atque ab omnibus subditis nostris cuius-
cumque status, gradus et condicionis existunt, inviolabiliter obseyvari 
volumus: fidelitate igitur vesti'e barum serie mandamus firmissime, 
quatenus habita presencium noticia, deinceps juxta constitucionem 
nostram premissam, colonos vestros, qui tarn de vestris, quam eciam 
omnium vestrum ac dominorum prelatorum et baronum aliorumque 
regni nostri procerum atque nobilium bonis, ad aliorum bona se mo-
raturos conferre voluei'int, unacum omnibus bonis ac rebus jpsorum, 
iuxta contenta (ut prefertur) generalis decreti regni nostri, prius medio 
judlium et non aliter, licenciatos, justisque terragys eorum depositis, 
atque debitis omnibus persolutis, libere, pacifice et sine omni impedi-
mento dimitiere, dimittique facere modis omnibus debeatis et tene : 

amini. Nam aliqui, si qui ex vobis contumacia ducti. buic mandato 
ac constitucioni nostre, ansu temerario contravenire attentaverint. 
colonosque suos de bonis eorum modo premisso abire volentes, dimit-
iere noluerint,. tales juxta contenta generalis decreti regni nostri 
modis omnibus puniri faciemus. Aliud itaque nulla racione facere pre-
sumatis. 
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Kívül egykorú feljegyzés: Az kik az varast el haclgjak mas 
joszagaban ne kaphasson, hanem az varroll. 

Papiroson, papírfölzetes vörös viászpecsétje rongált. Eredetije Szeged v. 
tit. levéltárában 55. sz. a. 

Jegyzet : Az oklevél kelte azért helyezendő az 1536. évi október havára, mert 
a jobbágyok , szabad költözködésére vonatkozó rendelet s illetőleg a nagyváradi vég-
zések IV. czikke az 1536. évi október hó 1-én kélt. (Lásd : Magyar országgyűlési 
emlékek. Budapest, 1874. I. 582. lap). 

LXXI. 

1538. aiig. 6. Torda. .János király a szegedi polgároknak megengedi, 
hogy a törököktől való veszély okából bármely kerített helyen leteleped-
hessenek. 

Johannes elei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. Fide-
libus nostris prudentibus et circumspectis judicibus et juratis civibus 
quarumeunque civitatum nostiarum ubivis in regno nostro Hungarie 
constitutarum et existencium, presencium noticiam habituris, salutem et 
gráciám. Quoniam nos fidelibus nostris prudentibus et circumspectis 
judici et juratis, ceterisque civibus et inhabitatoribus civitatis nostre 
Zegediensis facultatem in eo dedimus, prout damus per presentes, vt 
si eisdem civibus nostris propter metum thurcarum alio, si illinc conferre 
necesse fuerit unacum familia ipsorum ad quamcumque civitatem 
nostram muratam, ubi tuti esse possint, libere intrare, ibique tuto 
morari possint : fidelitati igitur vestre ac vestrorum cuilibet harum 
serié firmiter committimus et mandamus, ut dum ipsi cives dicte civi-
tatis nostre Zegediensis, pro tuieione ipsorum, ad aliquam civitatem 
nostram intrare. voluerint, vosque, aut vestrum quemlibet de hac re 
cum presentibus requisitos habuerint, eosdem unacum rebus et familia 
ipsorum, libere intromittere et recipere, ipsosque quiete et pacifice 
illic in medio vestri agere perinittere debeatis et teneamini, ac quilibet 
vestrum' debeat atque teneatur ; secus sub amissione capitum et 
bonorum vestrorum facere non presumatis, presentibus perlectis 
exhibenti restitutis. Dátum in oppido nostro Thordensi, in festő trans-
figuracionis domini; anno eiusdem millesimo quingentesimo tricesimo 
octavo. 

Joannes rex 
manu propria. 
Papiroson, vörös viaszpecsétje lehullott. Eredetije Szeged v. tit. levéltárá-

ban 54. sz. a. 
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LXXII. 

1542. aug. 27. Thurzó Elek tárnokmester jelentése Ferdinánd 
királyhoz a török csapatok délvidéki mozgalmairól, közölvén egyúttal Szeged 
városának erre vonatkozó két rendbeli kimerítő tudósítását. 

Sacratissima maiestas regia domine clementissime. 
Fidelium seruiciorum meorum humillimam commendacionem. 

Nuneius quidam meus ex Zeghediuo redyt, attulitque ad me literas 
ciuium, quarum copiam hue inclush Ait nuneius, peruenisse iam (nam 
ita intellexit) in Syrmium certas copias ex eorurn numero, qui begler-
bego per turcain essent ad haue miliciam attributi et quia iam antea 
quoque audiueram per illas partes frequenter solere turcas turmatim 
redire domum ex Buda, videtur mihi vale verisimilis hec asseueracio, 
quod, multo minor sit hostium numerus, quam fuerat, vei ante falso 
confectus, vei nunc sparsus. Habent, ciues Uli et in Belgrado et versus 
Andrinopolim homines eertos, speciem negociacionis pre se ferentes, 
vt progressum turce cognoscant. Nulla tarnen sunt, vestigia, vei compor-
tacionis vietualium, vei aliarum rerum ad tantum motum necessariarum. 
Expecto et eos, quos meo ere expediui et si quid certissimi habuero 
confestim reddam maiestatem vestram certiorem, cui fidelia seruieia 
mea humillime commendo. Strigony 27. augusti 1542. 

Eiusdem maiestatis vestre sacratissime 
fidelis seruitor 

A l e x i u s T l u i r z o . 
Külcztm : 
Sacratissimae maiestati regiae Romaiiorum etc. domino, meo 

clementissimo. 
Cito. 

Ad manus proprias Cito. 
Citissime. 

Ex literis hodie allatis 14 augustj. 
Quod ciues Zeghedienses hucusque semper obstiterunt, ne Mihal 

Begovith ciuitatem intraret, muic tarnen ipse Begowith Budám ascendit, 
vt auxilia aliquot nazadarum et aliquot centenos janieeros obtineat, 
quibus fretus ad predictam ciuitatem intret. 

Quod in ipsa ciuitate est maxima Vis salis in multos aceruos 
congesta, banc turee deuehere et abducere vellent. 

Supplicat judex illius loci, vt saltern mille pedites pixidary 
mitterentur in auxilium- et presidium ciuitatis, adniteretur judex, vt ex 
ipsa ciuitate, item ex Kechkemeth et Kewrews duo millia hominum 
istis adderet, retineretque sales et ciuitatem defenderet. 
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Affirmat judex ex precio solummodo salium ali posse tantas 
copias, vt hostes, qui in Buda et Pesth existunt, profiigentur. 

Quod beglerbeg, Mehmet beg et aliquot sanchakj ex partibus 
Constantinopolis se mouerunt, nee longe a Belgrado absunt, persona 
tamen turce non monebit, vt plane ex omnibus boc intelligitur. 

Idem judex et jn porta turce et jn vadis, quibus opporteret 
cesarem transiré habet homines suos et quicquid certi babebit, mox 
indicabit. 

Item quod in Zeghed sunt sex janiceri, qui tributum de persona 
et capite singulorum hominum eciam jnfantium exigunt, de singulis 
personis tres ásperos j iummos. 

Idem judex dixit se intellexisse, quod et vaywoda Moldauiensis, 
audita copiarum christianarum fama, vires eontrahere et colligere 

. cepisset. 
Item quod in regione illa non longe a Zeghed certas Humerus 

equitum hungarorum esset, qui turcas ex Buda ad Turciam per ea 
loca turmatim redeuntes trucidarunt et turn quoque presente nuncio 
jn Zeghed venisse fama sexaginta turcas fuisse trucidatos. 

Item fama fu it equites fratris Georgy ex Transsiluania incepisse 
exire in Hungariam. 

De personali motu turce seribere certi nihil possum nondum 
enim redierunt exploratores, quos mea pecunia ad dicionem turce 
expediui. 

Ex Uteris judiéis et juratorum ciuium Zegliediensium. 
Nos vt veri christiani memores huius miserrime patrie nostre et 

laudabilis sanctissimique prepositi serenissimi principis aliorumque 
magnatum tocius christianitatis, ea que de illis intelligere potuimus, 
veraeiter seribere curauimus et vt vestram maiestatem de illis quoque 
copys tburcarum, que penes istam ciuitatem a tempore veris per 
hane totem estatem fuerunt eerciorem reddamus. 

Primitas duo waywode Svrmienses cum peditibus plebee eondi-
cionis zarabora nuncupatum ascenderunt. 

Deinde post aliquot dies agga janicerorum, qui eastrum Budense 
tenet, cum trecentis janiceris asceinlit. 

Postea sancbakus Samandriensis Memheth beg, qui nunc jn Pesth 
jn locum Skgeft'erbek suffectus est, non senior Memheth, sed alter. 

Preterea sanschakus quidam Mankwtsch dictus. 
Preter bos sanschakos de Posega, Oslam beg, blius senioris 

Memheth beg, tandem sanschakus de- Bozna, qui Vluma bassa appel-
latur, qui domini anno ab buic tercio a rege Persarum ad cesarem 
defecisse, js est qui nuper partes Jaurini depopulatus est. 

Hodie autem, hoc est in vigilia assumpcionis Marie, ascendit penes 
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ciuitatem Zeghediensem quidam sansachus Njcopoliehsis et is Memhet 
beg dictus, quasi cum quadringeutis equitibus, quo nemo ex prescr ipts 
omnibus jn apparatu equestri et vestimentis dicior est. 

Hy . omnes a tempore veris hueusque per regionem Zeghedino 
vicinam ascenderunt et prout couiectura assequi potuerunt homines 
isti omnes predicti vna cum gingario et jnvtili wlgo ad labores strum 
ture pocius, quam ad miliciam alxlucto, non sunt vltra 12 millia 
hominum, quorum tamen hona pars postea turmatim descendit ex Buda 
nunc 20, nunc 30 vel 40. jnterdum eciam 100 et redyt ad patriam. 

Miserunt ciues Zeghedieuses vsquead Varadinum Petri sciscitatum, 
an cesar ju persona et quando venturus esset, jdque eo pretextu, quod 
illL munera essent mittenda venientj, responsumque esset cesarem 
procul duhio venturum, diem tamen et ipse jgnorarj. 

Aly tamen, qui ex Turchia veniunt, affirmant turcain 11011 ven-
turum, quidam vero dicimt venturum. 

Multorum hee vox est, quod si intelligat turca germanus ad 
obsidendam Budáin venire, mouehit confestim copias omnes cum 
beglerbego jn auxilium et defensionem Bude, ipse vero jn persona 
nulio modo venturus esset. 

Cerciora hys nondum jn Incem venerunt, si quid erit jnposterum 
fideliter describentur. 

Et non intelligimus, quod nunc alique maiores copie essent jn 
Belgrado aut in Syrmio prefer istas vires que Bude et jn Pesth habentur. 

Conatus est semper Mihhal Begovith ad occupanda vada Tibisci 
jn Zeghedinum deseendere, quod illi ciues noil admiserunt nunc nazadas 
ordinauit ad ftuuium Tiscie, vt oppidum jnvadat et simul a terra 
quoque ciues jmpeta t ; non sunt autem ciues ad resistendum liuic 
suffieientes, optarent magnopere et consilium et defensionem. 

Eredetije a cs. és kir. házi, udvari ós állami levél'árban Bécsben. 

LXX1II. 

1542. szept. 5. Amhát pasa Szeged város bírájánalc és esküdt pol-
gárainak fejvesztés terhe alatt meghagyja, hogy 'Péterváradra mindennemű 
élelmiszert szállítsanak. . 

Nos Ahmath passa beglerbeek, judici ac iuratis eivitatis Zege-
diensis favorem. Nos sub nomine cesaris |)Otentissimi' ex Syrmio vobis 
hoc scribimus, ut nos sumus nunc hie in Syrmio ex voluntate invic-
tissimi cesaris et post nos statim et cesarea maiestas veniet. Itaque 
mandamus vobis ut gentibus nostris ad Petri Varadiiium victualia 
omnis generis ducere debeatis, quia et ibi pontem facere volumus e t ' 
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istic Danubium träiicere. Si vero aliud feceritis. credatis quod cum 
capitibus vestris liberi in hac terra non eritis. Ex Syrmio etc. 

Frá ter György nagyváradi püspöknek 1542. é. szept. 5-én I. Fer-
dinánd királyhoz intézett levelének melléklete. 

Eredetije a cs. és k. házi, udvari s állami levéltárban Bécsben. Közölve 
Dr. Károlyi Árpád : Fráter György levelezése. Budapesten, 1881. 350. ]. 

LXXIV. 

1542. okt. 16. Szegecl város bírája értesíti Fráter György nagy-
váradi püspököt, hogy a török haderő Péterváradról elindult és Pest felé• 
törekedve. Bajához ért. A városnak meghagyta a beylerbég, hogy a moldvai 
vajda seregeinek a Tiszán leendő átszállítása czéljából az összes vízi jár-
müvek Kanizsára rendeltessenek. A város elhagyatott állapotúban alkal-
mazkodását illetőleg tanácsot kér. 

Post fidelium serviciorum nostrorum commendacionem. Reveren-
dissime domine nobis graciose. Eas novitates, quas habuimus hucusque 
eciam vestre reverendissime dominacioni fideliter rescripsimus. Nunc 
vero talibus novitatibus utiinur, ut feria quinta proxime preterita 
ipse bassa beglerbek cum omnibus gentibus suis super pontem ante 
Waradinum Pet i i , ad istam partém Danubii venit et nunc simulcum 
Memhetbek sunt prope Baya penes Danubium et nunciavit nobis 
u t ad Pesth ire . conatur et nunc misimus victualia super aliquot 
eurrus. 

Scimus autem vestre reverendissiiuam dominacionem intellexisse, 
ut germani de obsidione civitatis Pesthiensis versus . Strigonium ascen-
derunt, nescimus autem causam discessus ¡Horum et nos iam eo magis 
astuciam turcarum formidaiuus. 

Dixit autem idem beglerbek homini nostro, ut vaivoda eciam 
Moldaviensis hic prope nos in Kanisa viüt Tisciam traiicere'et nunciavit 
nobis, ut eö tunc naves istius civitatis ad Kanisam demittemns. 

Itaque eidem"vestre reverendissime dominacioni presentibus suppli-
camus quatenus det nobis vestre reverendissime dominacio inforina-
ci.onem, quid nobis iam faciendum sit. Quia post deum omnipotentem 
in vestra reverendissima dominacione specialem liabemus confidenciam. 
Ex Zegedino, feria secunda proxima ante f'estum beati Luce evangeliste 
anno 1542. 

Eiusdem vestre reverendissime dominaeionis clientuli 
Judex et iurati cives civitatis 

Zegediensis. 
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Külczím: Reverendissimo domino domino Fratri Georgio episcopo 
eeclesie Varadiensi, domini nobis gracioso. 

Záradékán: Szeged város 1489. évi kisebb pecsétjének vörös viaszlenyomata. 
Eredetije a cs. és k. házi, udvari s állami levéltárban Bécsben. Közölve Dr. Károlyi 
Árpád: Fráter György levelezése. Budapest, 1881. 74—75. 1. 

LXXV. 

1542. okt. 16. Zákán István szegedi bíró levele Fráter György 
nagyváradi püspökhöz, melyben Tóth Mihály azelőtti szegedi bíró tulaj-
donát képezte ló vételára ügyében értesíti, s a veszélyben levő város meg-
mentésére tanácsadását kérve, egyúttal tudatja, hogy Mellemet beglerbég 
öt és több polgártárséit maga elé rendelte, s nem tudja mi sorsa lesz. 
Családját ennélfogva pártfogásába ajánlja. 

Reverendissime domine domine mihi graciose. Post fidelium servi-' 
ciorum meorum perpetúam commendacionem. Imperaverat mihi reve-
rendissima dominacio vestra, ut ego equum ipsius Michaelis Tóth, 
quondam iudicis nostri, ad racionem eiusdem reverendissime domina-
cionis vestre emérem, quem ipsum equum ego quantum quidem mihi 
visum est et ut ego eius precium estimare potui, emi salibus mille 
reverendissimeque dominacioni vestre misi, sed adhuc ipse amplius 
pro eo sibi dari postulat, Igitur edoceat nie eadem reverendissima 
dominacio vestra, quantum illi daturus sim. 

Ceterum ergo et . antea in omnibus rebus, que ad conservacionem 
huius miserrime civitatis spectaverunt, consilio atque doctrina reveren-
dissime dominacionis vestre Semper usus sum et imposter'um idem 
facturus sum, quia preter deum optimum maximum neminem habeo, 
ad quem confugere possem, nisi reverendissimam dominacionem vestram. 
Nos enim hie sumus in extremo periculo et tanquam prede expositi, 
omnique ope et auxilio humano destituti, quorum collo et .cervicibus 
truculentissimus hostis pene imminet. Ipse enim beglerbek et Mem-
beth bek una cum ipso Mihal bek castra metati sunt in Sarkecz prope 
Bayam, quorum copie, quantum homo noster captu sui ingenii assequi 
potuit, sunt triginta duo millia, qui tarnen dicuntur recta Budam ascen-
dere. Germani autem audiuntur castra sua Strigonium versus movisse.' 
Sed quo consilio lioc fecerint, nondum intelleximus. Nos tarnen credimus 
eos hoc ad nostrum commodum fecisse, de quorum consilio siquid 
revérendissima dominacio vestra intellexit, eandem quam diligentissime 
rogo, ut me de omnibus edoceat, quo possim baue miserrimam plebem 
salvam conservare. Reverendissimam dominacionem vestram feliciter 
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valere cupio. Zegedini feria secunda ante festum Luce evangeliste 
1542. 

Eiusdem rev.. dominacionis vestre 
. . . . serví tor 

Stephanus Zakan, Zegedinus ect. 
Cum has ad rev. dominacionem vestram curarem mittere litteras, unus 
vaivöda ipsius Mihal bek interim supervenit cum triginta duobus equi-
tibus, quo mediante ipse biglerbeg una cum ipso Memheth bek iusserunt 
me ad se venire cum aliquot civibus; nunc igitur cogor eciam invitus 
ad eos proficisci, sed quid illic de nobis statüant, incertum est. Quare 
si quid adversi ibi mihi contigerit reverendissime dominacioni vestri 
meos liberos et totam familiam unice commendo et sub patrocinium 
eiusdem trado, quanq i terum felicissime valere cupio. 

Külczím : Revereinlissimo domino domino fratri Georgio, episcopo 
ecclesie Waradiensis ac tbesaurario et locumtenenti etc. 

Záradékán zöld viaszba nyomott kis gyiirüs pecsét. Eredetije a cs. és k. 
házi, udvari s állami levéltárban Bécsben. Készben közölve Dr. Károlyi Árpád : 
Erater György levelezése. Budapest, 1881. 73—74. 1. 

LXXVI. 

1544. nov. 1. Futási Ambrus szegedi esküdt polgár Eperjes város 
tanácsával tudatja, hogy Szikszói György deák szolgálatában álló Szegedi 
Imre ifjúnál lefoglalt, tárgyak az ő tulajdonait képezik s azok kiadását 
elrendeltetni kéri. 

Egregii viri senatoresque honestissimi, salutem ac incipiens com-
mendationem. Quod hys transactis diebus apud vos accidit senatores 
ornatissimi, id omne exacte intellexi; res autem, quas humanitates 
vestrae nomine adolescentis Emerici Zeghedi detinerunt, non sünt res 
iilius, sed sunt mei proprie, quas ego remiseram ad manus honesti 
Georgii Literati de Szikszó et etiam ab eodem mihi persolvi expecto, 
nihil iuris in' illas adolescens ille habét, modo ut sit servus Georgii 
Literati. Itaque rogo humanitates vestras respectu ne quid temere 
de rebus consulant et me inanes fatigias et expensas facere cogant. 
sed liberent et manumittant, qnod ego intra manente ex temporé 
sufragante in maioribus reservire studebo humanitatibus vestris. Quod 
Deus optimus maximus suo honestissimo regimine diutissime conservet 
incólumes. Ex Zegedino, prima die novembris, anno domini 1544. 

Ambrosius Kuthassy 
civis iuratus civitatis 

Zegbediensis: 
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Kívül: Honestissimis ac praestantissimis viris, iuclici ac iuratis 
civitatis Eperies, etc. dominis et amicis mihi honorandissimis. 

Eredetije kis félív papiroson, sz. kir. Eperjes város' levéltárában. 

LXXVII. 

1552. jan. 18. Heder bég felszólítása a Szeged körül fekvő helysé-
gekhez, tartozásaik pontos teljesítése iránt, mit ha elmulasztanának., a 
gyálaiak sorsára jutnak. .. 

Nos Heder begh zanczakus et prefectus ciuitatis Zegediensis etc. 
vobis omnibus ad quos hee nostre pervenerint litere, gratiam et fauorem. 
Scitis bene terrain illám que est trans Tiziam, esse potentis nostri 
cesaris et vos qui earn habitatis pariter et istam igitur hac re hoc 
significabitis vere, si ex omnibus pagis et villis censum sue maiestatis 
nempe florenum unum hue introducetis et preterea munera, que nobis-
a vobis debentur, ordeum, gallinas et alia id genus, quod si feceritis, 
tuti et securi vt sue maiestatis coloni in domubus vestris permanere 
poteritis, sin hoc neglexeritis, videte, ne ita et vobis contingat Gyalaienses, 
quos ad banc fidelitatem admonuimus, sed noluerunt. Presentes de 
vno loco ad alium sine omni mora perferre faciatis, in hoc aliud 
nullo modo faciatis facturi. Datum Zegedinj dominica ante prisce virginis 
anno domini 1552. 

Varia epistole Heder begh zanchaky Zeghedinj. 
Kívülről: 

Mandatum sangiachi Zeghediensis. 
Eredetije a cs. és kir. udvari és állami levéltárban, Bécsben. 

LXXVIII. 

1552. jan. 22. Heder bég inti a makóiakat, hogy a vele kötött 
egyezség értelmében hozzá hívek maradjanak és mit se féljenek. 

Nos Heder begh zanchakus et prefectus ciuitatis Zegediensis, 
vobis judicibus et vniuerse conmunitati de Makó salutem etc. Ex 
Uteris vestris jntelleximus, quod vos perterruissent litere ille nostre, 
quas ad pagos vicinos hue misimus, quos nos ad fidelitatem poten-
tissimi cesaris domini nostri clementissimi illis hortamur, vobis auteni 
ét Naglakienses antea fidem dedimus, vos similiter nobis, liberumque 
iter vtriusque partis hominibus fecimus. Igitur non est, quod timeatis, 
nos enim a vobis plane nihil exigimus, nec exigere volumus et fidem 
atque pactum, quod reposuimus vobiscum, quoad in fidelitate vestra 
Szeged v. tört. IV. 1 0 
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permanseritis, sanctum et jnuiolatum esse volumus, nec vel jn minima 
parte rescindere conamur. Quod autem Gyalaienses jn predam reuersi 
sunt, non sine causa hoc factum sciatis. Igitur nos et presentibus 
literis nostris vos assecuramus, quod nihil timeatis, sed cum omni 
libertate vt hucusque et istic sitis et hue veniatis ad fidem nostram, 
quam iam non semel vobis obstrinximus. Benevalete. Datum Zegedini 
die Vincency anno domini 1552. 

Kívülről: 
Preceptoi'ialis sangiachi Zeghediensis. 

Eredetije a cs. ós kir. udvari ós állami levéltárban Bécsbon. 

LXXIX. 

1552. febr. 1. Kászon becskerek,i basa Makó város és a környékbeli 
helységeket felszólítja, hogy nála sürgősen megjelenve, magukról hitlevelet 
állítsanak ki, mely esetben nem lesz zaklatásuk, kijelentvén egyúttal, hogy 
a szegedi pasának a Tiszán túl fekvő részekre hatalma ki nem terjed-

Kazzum passa in Bechye et Bechkoreky serenissimi prineipis 
tliurcarum imperatoris locumtenens, ac rerum bellicarum maiestatis 
sue suppremus eapitaneus etc. et belliductor, vniuersis et singulis 
prudentibus et prouidis virys, iudicibus juratisque ciuibus, ac tote 
vniuersitati colonoriini ciuitatis Maako et pertiuentiarum totarum eiusdem 
etc., gratiam et favorem; ex quo dominus et princeps noster excellen-
tissimus hanc totam terrain et, regnum Traiisiluanie ex sua dement ia 
nobis dedit et donauit, propterea hortamus vos et rogamus, vtj, statim 
visis nostris Uteris ad nos venire debetis et vosmet in regesto nostro 
seribere faciatis, literasque nostras fideiussorias jn manibus accipiatis 
vestris, quibus visis, si ectiam cesar potentissimus noster advenerit, 
nullus vos molestabit nec depopulabit, promittimus vobis sub bona fide 
nostra, si literas liabebitis nostras secus cauete, pro eerto eredatis insuper 
ipsi Zegedyensi a parte hac tliurcj Thyze nullum negoclum liabent nec 
ab illis eomodo vobis erit cauendum vel timendum. Si literas liabebitis 
nostras nobis ad dies decern relationem dare debetis, secus nullo facere 
presumatis. Ex Bechkoreky primo die february anno millesimo quin-
gentesimo quinquagesimo secundo. 

Ad mandatum Kazzum passe. 
Kívülről: Ad pertinentias Maako eodem modo ad pertinentias 

Nagh Lak, Peel, Chyalya etc. 
Eredetije a cs. és kir. állami és. udvari levéltárban Bécsben. 
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LXXX. 

1552. febr. 22. Baldes Béter jelenti Áldana tábornagynak, hogy 
Szegedre megérkezett, hol elegendő hajdú van, de zsoldos katona nincs. 
A szegedi vár nagy ugyan, de őrsége 300-nál nem több. Sürgeti, hogy a 
zsoldosokkal haladéktalanul jöjjön s , Pathochyt a nemesség felültetésére 
szólítsa fel, nemkülönben a szolnoki gyalog- és lovas-csapat is Szegedre 
rendeltessék. 

Generóse et magnifice domine et amice nobis obseruandissime. 
Post salutem et seruieiorum commendacionem. Auxilio dei omnipotentis, 
sicut cum eadem vestra magnificencia transegeramus et se statim 
venturam obtulerat, nos die hesterno in portum et liodie in ciuitatem 
banc Zegediensem sumus jngressi et videmus hie solum jncolas et 
haydones satis, tamen gens stipendiaria nulla est preter nos ; jntuiti 
sumus eeiam castrum et formám eius, que est ut decet castrum, sed 
est magnum et, spaciosum, ut congruerent in eo tria milla hominum, 
ut dicunt, tamen non multo plus quaiu trecenti homines in eo sunt, 
qui tantum valent si essent triginta. Dum autem vestra magnificencia 
aduenerit poterit omnem fonnám castri prospicere; quapropter vestram 
magnificeuciam petimus cum gentibus stipendiary's hue festinare velit, 
insuper domino Pathochy ac alys comittibus . scribat, ut statim tarn 
nobiles, quam jgnobiles quám jgnobiles viritim armati hue veniant 
et victual i a quo possent plura jnduci faciant, scribat eciam domino 
Horwathynoyth ad Zolnak cui et nos scripsimus, tamen ignoramus an 
obtemperet, ut illos'Hispanos et Húngaros pedites centum ac equites 
ducentos, qui illic sunt, statim hue mittat. Vestra autem magnificencia 
nullám moram faciat, sed festi net, si qui cum eadem venire noil possent, 
potest eommittere, ut sequantur ac jnuicem eoJloquamur, alias enim 
timenda est diuisio liuius gentis peditis secundum morem eorunl, nam 
eciam nunc diffidebant, si nos hue non venissemus desperassent. 
Eandera altissimus feJieissimum conseruare dignetur. Datum Zegedini 
22 februarj 1552. 

Petrus Bakyth de Lak, 
equitum leuium regie maiestatis capitaneus. 

Kívül: Generoso et magnifico domino Bernardo de Áldana, militum 
Hispauorum suppremo capitaneo, consiliari et exercitus marschaJco 
regie maiestatis etc., domino et amico nobis obseruandissimo. 

Eredetije a cs. és kir. állami és udvari levéltárban Bécsben. 

10* 
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LXXXI. 

1552. febr. 23. Áldana Bernát, Pázmán Péter nagyváradi kapitány -
nyal közli Szeged megvételét. Minthogy a várban most még kevés ellenség 
van, a nemességet rögtön üttesse fél s élelmi szerekkel, úgy lőporral, 
golyókkal és ágyúkkal ellátva siessen Szeged alá. 

Egregie domine et amice nobis obseruandissime salutem et nostram 
commendationem. Iam scimus Dominationem A'estram excellentissimam 
intellexisse, ciuitatem Zegediensem per veros christianos accepisse, 
adbuc pauci in castrum ex hostibus occlusisse. Nos cum clientibus 
Regie Maiestatis hic existentibus ad auxilium nos inét, conferimus, roga-
mus igitur D VE, vt statim visis presentibus tam nobiles quam igno-
biles secundum vestri consuetum insurgere viritim et capitatim facere 
debeant et cum victualibus administrant, ne gentes bic existentes defi-
cere debeant . Ceterum rogamus tanquam amicum velit statim bom-
bardas cum omnibus instrumentis, pulueribus, globulis et aliis instru-
mentis ordinare debeatur et mittere ad expugnandum castrum Zege-
diense. Ceterum literas Regie Maiestati sonandas per postám statim DAVa 
mittere dignetur rogamus. Eandem feliciter valere exoptamus. Dátum 
ex Makó feria quarta post Petri 1552. 

Bernardus de Áldana, militum hispanorum 
suppremus capitaneus, consiliarius Regie 
Maiestatis, suique exercitis marschalcus. 

Külczím: Egregio domino Petro Pazman, prefecto arcis Wara-
diensis domino et amico nobis obseruandissimo. 

Eredetije a cs. kir. állami ós udvari levéltárban Bécsben. 

LXXXII. 

1552. febr. 28. Ferdinánd király rendélete Castaldohoz, hogy Szeged 
a vár kivételévél miután elfoglaltatott, az összes kéznél levő csapatok 
Áldana, Bakits és Pátóchy segélyére Szeged alá vezettessenek. Tudatja 
egyúttal, hogy Teufel Erasmust utasította, hogy a Szeged felmentésén-e 
netán útra kelendő budai pasát szemmel tartsa. 

Perdinandus etc. 
Spectabilis et magnifice ficlelis nobis dilecte. Non dubitamus ad 

te, prius quam has accepisti, perlatum esse, quo modo oppidum Sege-
dini excepta arce, seu fortalicio anostr is diuino auxilio mediante oceu-
patum fuerit. Cum itaque iam pridem perspectum habeas, non pauci 
momenti esse huiusmodi oppidum expugnando etiam areem retinere, 
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tibi proinde benigne et tirmiter committimus ac mandamus, ut ea auxilia, 
que eo per te mitti poterunt, mittas, omnemque possibilem diligentiam 
et provisiouem facias, ut etiam fortalicium seu arcem eiusdem oppidi 
cum dei adiutorio expugnetur et denique contra hostes defendatur et 
conseruetur. Scias autem nos etiam magistro campi Aldane et Petro 
Bakit, et necnon Francisco Patochy mandasse, ut et ipsi quantum 
possibile fuerit, hanc rem féliciter gerendám innuent. Non pretermisimus 
etiam ad Erasmum Teufel dare litteras, committendo ei, ut etiam ex 
istis partibus auxilia eo mittat, que sine denudatione borúm confiniorum 
mittere poterit, presertim si Bassa Budensis cum turcis in confinibus 
bis existentibns in arce Segedini olisessis auxilium ferre vellet. 
Nostram in biis expressam executurus voluntatem. Dátum Posonii die 
28. februarii 1552. 

Eredeti fogalmazvány a cs. és k. házi udvari és állami levéltárban Bécsben. 
Kivonata közölve a Tört. Tár 1891. évf. 650. lapján. 

LXXXIII. 

1552. fahr. 28. Gastaldo jelenti Ferdinánd királynak Szeged levé-
telét. Bakits és Áldana már útban vannak Szeged felé, Báthori pedig 
Nagyváradról segély csapatot és ágyúkat szállít Szegedre. 

Sacratissima caes. regia maiestas, domine domine clementissime. 
Hoc momento reddite sunt mihi littere maiestatis vestre ad 

decimam nonam diem presentis datae, quibus nondum perlectis, ex 
literis secretary Knaysel ex Varadino certiori factus sum arcem Zeghe-
dini per nostros quoque felieiter expugnatam esse, ' prout ex adiuncto 
exemplo illius articuli maiestas vestra videre poter i t ; attamen cum a 
partibus inferioribus de hoc nihil audiverim id facile credere non possum, 
licet ex bona spe quam Michael Thot de expugnanda et obtinenda 
arce conceperat et ex particularibus bombardarum per ipsum Knaysel 
expressis id etiam credi posset. 

Post civitatis recuperacionem maies« vestre nuntia tarn ex par-
tibus inferioribus hoc accepi, quod Petrus Bachith cum suis equi-
tibus Zeghedinum appulerat et magister de campo Áldana in itinere 
erat, ut illic se reciperet. Dominus Bathori nudius (?) tercins hinc recessit 
ut Waradinum se conferat et copias auxiliares ac bombardas Zeghe-
dinum festinanter transmittat. Credo, quod de certitudine expugnacionis 
predicte arcis, iam maiestas vestra, si verum est, aeceperit literas a 
magistro de campo de .Áldana per illam viam expeditas, volui nichilo-
minus id quod intellexi ad scitum maiestatis vestre non dare, quantum-
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ad traiismissioriem bombardarum et m-unicionum mittat, maiestas-vestra 
eum nu me ru m, qiiem sibi transmittere placuerit, nam Zibinieiises, sub 
pretextu, quod ingénia et pulveres ad sufieienciam 11011 habeant, illa a 
me petunt, prout maiestas vestra ex inclusis literis Petri Haller cle-
menter perspicere poterit, idem etiam alie civitates petunt De Joanne 
glesa, scripsi maiestati vestre peticionem suam magnam esse, pétit enim 
quamdam villám apud Meges, que talis est qualitatis, quod nulli 
concedi debet, de officio quod petit maiestati vestre me remitto. 

Johannem Epeistorff in Waradino comorare feci, ut arcis illius 
possessionem capiat Petruni Bachith intentinui pro îiegotio Zeghedini, 
et maiestatem vestram cum- ser ; mis liberis felicissimam valere cupio. 

Coloswar die XXVIII. february 1552. D : maiestatis vestre 
fidelis servitor Joanes bap. Castalda. 

Külezím : Sacratissime caes. regiae Romanorum, Hungáriáé Bolie-
miaeque maiestati, domino d. meo clementissimo. 

Eredetije a os. és k. házi, udvari s állami levéltárban Bécsbon. Kivonata 
közölve a Tört. Tar 1891. évf. 650. lapján. 

LXXX1V. 

1552. febr. végén. Szeged megvételénél ' jelen volt összes haderő 
kimutatása. 

Nomina dominorum capitaneorum et militum, quorum gentes 
fuei'unt Zegedinj. 

Dominus Pathochy équités 160, pedites 700, 
Franciscus Horwath solus,, 
Nicolaus Doczy équités 27, 
Andreas Byka équités 22, 
Ladislaus Barbewy solus, 
Joannes Waryassy équités 13, 
Dionisius Porkoláb équités 50, 
Pet rus Peykes équités 14, 
Chanadienses équités 17, 
Gasparis Magoczy équités 13, 
Michael Thoth cum Besseuenensibus . équités 240, pedites 600, 
Ambrosius Nagh équités 110, pedites 560, 

gentes populäres jnermes fuerunt quasi sexingenti vel septin-
genti, 

équités soluti sacratissime regie maiestatis vnacum cathafractis, 
secundum numerum computatj fuerunt quasi mille, sed eos nondum 
perlustrauimus, quorum nonnulli tarn de jstis, .quam de suprascriptis 
11011 fuerunt jn conflictu, 
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haydones jii conflictu fuerunt quasi mille, ceteri retnanserunt jn 
ciuitate, nonnulli vero ad predam lucri juerunt, 

jn obsidione arcis fue run t : 
Hispani 180. 
Germani 60. 
drabanthy soluti 90. 

Eredetije a es. és kir. udvari és állami levéltárban Bécsben. 

LXXXV. 

1552. márcz. 2. Castaldo tüzetes jelentése Szeged bevételéről, ágyuk 
küldése, a vár vívása és a város megtartása érdekében tett intézkedéseiről, 
mely úton nagyobb győzelmeket remél. Utasítást kér, hogy lemenjen-e 
Szegedre vagy sem. Szegedre sók nép s még több ágyú kell. Különben' 
már Balassa Menyhértet is 100 lovassal oda rendelte. 

Sacratissima catholica regia maiestas domine, domine mihi cle-
mentissime. 

Hodie a magistro de campo Áldana et a Petro Bachith ex Zeghe-
dino literas accepi, in quibus dicuntj quod in arce circiter tercentum 
quinquaginta turci sint inclusi, qui numerus multum illum excellit, 
quem antea seripserant, et hie ab aliquibus intelexi, quod non minus 
sint quam quadringenti. De fortificacione autem ipsius arcis, ab his 
qui eam viderunt ita comperio, quod muri circumquaque sint in cras-
situdine pedum decem et octo, ad quos construendos superioribus anni's 
fráter Georgius ex Waradino fabros murarios transmisisset. Magister 
de campo, ut maiestas vestra ex eiusdem inclusis literis cognoscet, 
designauit ipsam arcem ab ea parte expugnare, ubi nulla est fossa et 
bombardas maxime cum instancia, gentesque pro expugnacione petit, 
ad quas ordinandas dominus Batbori Waradinum est profectus, nam 
ab istis partibus non plures, quam duas magnas bombardas transmittere 
possum, quia ex illis quatuor, quas maiestas vestra superiore anno 
huc duci fecerat, una dum Lippa expugnaretiif fracta est, aliam in 
Temesvario transmisi, ita quod iste due tantum supersunt, ad quarum 
usum centum globulos aut paulo plures habemus, adeo quod e t iam's i 
mitterentur nullius usus éssent et quamuis bonos apparatus baberent, 
non sine longo temporis interuallo eo uehi possent ; nam Marusius in 
aliquibus adhuc locis est congelatus et per terram eas ducere difici-
limum foret et nimium temporis consumeretur. Propterea dominum 
Bathori in dies solieitari non desisto, ut bombardas ipsas ex Waradino, 
pluresque gentes quam poterit equestres et pedestres Zeghedinnm 
descendere faciat, ex Transiluania autem omnem possibilem auxilinm 
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nostris transmisi, nam preteritis diebus Joannem de Villey cum quin-
quaginta equitibus, postea Dombay cum centum ad ipsum Aldanam 
transmisi, nunc autem choortes duas, unam scilicet Hispanorum et 
aliam Germanorum eo quoque properare faciam, ita quod raecuin Ger-
mani tantum et paulo plures quam tercentum Hispani remanebunt et 
Germanos etiam si uellem nescio quomodo transmitiere possem, nam 
eis stipendium quattuor fere mensium debemus et ex pecunys, que a 
maiestate vestra proxime uenerunt, cum multa expensa pro Zeghe-
diensi expedicione sint facienda, ne gentes ille stipendy defectum 
paciantur. Nescio si ipsis Germanis stipendium duorum mensium 
numerare potero, ita quod si illos' ante integram emeriti stipendy solu-
cionem a suis stacionibus remouere uellem, uerendum esset, quod 
aliquem. pocius tumultum exeitarent, quam quod seruire contentarentur 
et Zibiny hactenus, ob defectum cussorum et probatoris pecunie fteri 
non potuerunt, quod si facte essent, ipsos Germanos melius contentare 
possem. Restaret, ut ego cum exiguis istis Hispanis ad partes inferiores 
descenderem, sed id hoc tempore ñeque consultum, ñeque pro seruicio 
maiestatis vestre tutum arbitrarer, nichilominus Deuam uersus me 
conferam et ibi ordinem in eo quod mihi faciendum erit expectabo. 
Bellum iam ineeptum est et credo, quod antequam res Zeghediensis 
definiatur cum hostibus manus conserere oportebit, curet maiestas 
vestra, ut gentes ex ilia parte citissime ueniant, quia qui Zeghedinum 
et arcem 'obtinuerit multum nominis et reputacionis, que in bello 
multum prodest, adeptus erit et ad maiores uictorias uiam parabit. 

Castellani Wyuarienses me inscio ad maiestatem vestram profi-
ciscuntur liberacionem forte pro administracione arcis petituri et quia 
in dies inteligo, quod contra eoi'um iuramentum ex arce antequam illam 
redderent, res non minimé importancie extraxerint, uolui de eo maies-
tatem vestram cerciorem reddere, ut melius sciat, quomodo cum illis 
sit agendum, si hue reuersi fuerint, nisi a maiestate vestra mihi contra-
rium mandatus erit, ipsos ambo in eadem aree, donee omnia restituant, 
incarcerare faciam. 

Petrum literatum et iudicem Riuuliensem incarcerare feci, prop-
terea quod pertenaciter insistunt nolle ecclesiam redificare, nec ple-
banum, quem expulerunt, introducere. 

Versus Zibinium in oppido (itt hézag van a szövegben) inter 
Húngaros et Saxones ex causa religionis discensio orta est, quam tamen 
sedandam curabo. 

Cras Eniedinum me recipiam et eomissary maiestatis vestre hie 
morabuntur, donee cameras salium reuideant et omnia secundum eorum 
commissionem bene disponant. Deus optimus maximus regiam maies-
tatem vestram ad plures anuos felicissimam conseruet. Ex Torda die 
secundo marcy 1552. 
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Eiusclem maiestatis vestre 
fidelis seruus Joannes 

Baptista Castaldus. 
Sacratissime catholice regiae Romanorum Hungaricae, Bohemiaeque 

maiestati etc. domino domino meo clemeiitissimo. 
Postdata. Coloswarienses quoque ad maiestatem vestram proficis-

cuntur petituri, ne arx in Monostor coiificiatur; dicunt enim uereri, 
ne in eorum oppresionem fiat, cum locus die episcopatui Transiluanie 
pert ineat ; ego eis respondí maiestatem vestram in suis reguis forti-
ficaciones ubi melius eidem placuerit facere posse et quod 11011 in 
eorum opressionem sed defensionem arx ipsa fiat, licet hoc querere 
sua non intersit, cognosco tarnen ipsos de hoc non multum curare, sed 
in negocio religionis balde perterritos esse, in quo maiestas vestra ita 
ipsos increpare aut, puniré poterit, quod cognoscant non impune huius-
modi motus in futurum facturos esse. 

In negocio Zeghedini scio dominum Bathori onmia possibilia fac-
turum esse, sed iudicio meo multe bombante et multe gentes opus 
erant, nam ut dixi manus erunt conserende ; maiestas vestra dignabitur 
mihi mandare, an Zegbedinum relicto régno ire debeam nee ne, nam 
in boc casu sine online maiestatis vestre me resoluere nolo, sed 
eandem certifico, quod magis quiescerem si Zeghedini essem, -tantum 
cuperem, ut res secundum maiestatis vestre seruicium dirrigerentur. 

Centum alios equites Melchioris Balasse Zegbedinum transmittam 
et hie illos tantum centum quinquaginta, ad quos Andreas Bathori de 
Somlyo Stipendium transmittendum petit, habebo, ex quibus centum 
venient et ceteri quinquaginta ad custodian! arcis Fogaras remanebunt 
multis enim respectibus, intertencio istorum equorum denegari 11011 
potest. Datum ut in literis. 

Eredetije a cs. és kir: állami és udvari levéltárban, Bécsben. Kivonatkép 
közölve a Tört. Tár 1891.-évf. 650. lapján. 

LXXXVI. 

1552. márcz. 8. Castaldo jelentése Ferdinánd' királyhoz, melyben a 
szegedi veszteségről tett előbbi jelentésében ennék nagyságát mérsékli. 

Sacratissima catholica regia maiestas domine, 
domine clementissime. 

Hac nocte don Filippus de Castelui a magistro de campo Áldana 
missus ad me venit, ab eo intellexi id, quod ex literis ipsins Aldane 
maiestas vestra iam intellexisse potest, quod scilicet nostri satis mino-
rem cladem acceperint, quam antea dictum foret et quod pauci adnio-
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dum ex militibus ordinarys desiderati siut, sed omnes fere incólumes 
Zolnokium se receperint ac tal iter se gesserint, quod etiam si turci 
aliquem numerum aydonum occiderint, non minorem cladem accepe-
rint, quam intullerint, que noua maxima quidem leticia me affecerunt 

, et deo omnipotenti gracias ago, quod res in minori discrimine sunt 
deducti, quam sperabatur, nam populi isti iam timere ineeperant et 
eorum rebus difidere. 

Magnificum Ioannem ab Opperstorff strenuum Gapitaneum semper 
diiudicaui. in hae pugna Zegediensi iudicium meum comprobauit, nam 
cum ab hostibus nostri premerentur et manu et consilio ita se gessit, 
quod opera sua nostri omnes salui in tutum se receperunt, sua itaque 
seruicia maiestas vestra dementer cognoscere debet. 

De träctaeione oppidi Giule nihil amplius intelexi, vereor, ne dominus 
Patocchi sentenciam mutauerit , qui Patocchi promptitudinem seruiciorum 
suorum erga maiestatem vestram nunc etiam deelarauit, : nam Zeghe-
dinum ducentos équités, treeentos pedites et aliquas bombardas misit, 
que deperdite sunt. Videat maiestas vestra, que fides ill is sit adhibenda, 
qui de eo suspieionem inferre uolunt. Post successum autem predictum 
ipse Patocchi, quem inhabilem dicunt ex Giula non recessit, sed gentes 
ibi congregare festinauit, vt per loca maiestatis vestre presidium mitteret. 

Oratorem Moldauiensem hodie expediui ac bene contentum remisi. 
Dens onmipotens regiam maiestatem vestram. felicissimam ad vota con-
seruet. Ex Zibinio clie octaua marcy 1552. 

Eiusdem maiestatis vestre 
fidelis seruus Joannes Baptista Castaldus. 

• Kívül : Sacratissime catholice regiae Romanorum Hungáriáé, Bohe-
miaeque maiestati etc. domino, domino meo clementissimo. 

Eredetije a cs. és kir. állami és udvari levéltárban Bécsben. 

LXXXVII. 

1553. decz. 6. A szegedi szandsák fejadó deftere, szerkesztetett 961. évre 
(1553. decz. 6. — 1554. nov. 24.) Mahmud miri-nvirán parancsára. 

a) Szeged város. Fizető Nem fizető Házak 
Városrész neve Elöljáró (szermahnlle) neve házak száma összege 

Felsor Petliő István . . . . o ¿J 76 78 
Szent-György. . . Szobotáu Ferencz . . 18 39 57 
Szent-Miklós 1. . . Tót Ferencz 33 36 - 69 
Szent-Miklós 2. . . . Török János . . . . 8 63 71 
Varga . Szarka Miklós . . . 11 66 77 
Szilont . . . . . Szondi Pétör . . . . 8 89 97 
Ár(okh)át . . . 15 o o 18 
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Feszer . Sók Ozvárd . . . 6 94 100 
Szondi . . . . Törte Sebestyén . . 9 39 48 

Bodrogi Ferencz . 12 2 14 
Szt.-Háromság . Babarcsi Tomás . 19 55 74 
Balog . . . . . Pap István . . . 6 3S 39 

Nagy János . . . . 14 2 16 
Balog . . . . . (Szán)tó Benedek . 5 40 45 

Losonczi Károly • .8 — 8 
Kim Halász Gál . . . 9 29 38 
Kobna . . . . Demeter Gergely . . 20 39 59 
Halász . . . . Szűcsi András . . 5 32 37 

. Fekete Péter . . . . 26 ' — 26 
Szent-Demeter . Baka Mátyás . . . 3 28 31 

. Balog András . . . 7 — • 7 
Nagy . . . . . . (Mészá)ros Lukács . 2 42 44 

Összesen . . 246 807 1053 
b) Szegedi náhie. Stb. (Farka, Szántó, Szer, Sz. Péter, Hegyös, 

Serge, Sövénház, Kovász, Dóezi, Keresztös, Salgó, Bodiszló, Meneg 
nevű falvak soroltatnak fel, melyeknek lakosságáról az van feljegyezve, 
hogy „elfutottak'"'). 

Török eredetije Bécsben a cs. és kir. udvari könyvtárban. Közölve a 
Magyarországi török kincstári defterek, Budapest, 1890. II. k. 144. lapján. 

LXXXVIII. 

1558. ápr. 6. Miksa királyi herczeg Szeged városát hat évi időre 
Petényi Bálint kezelésére bízza s öt a szegedi felügyelőségre kinevezi oly 
kikötéssel, hogy a város részéről az egri vár fentartására fizetendő 300 
frtból 100 frtot a saját szükségére megtarthat. 

Nos Maximilianus Dei gratia rex Bohemiae, archidux Austriae, 
dux Burgundiáé etc. Recogiioscimus per praesentes, significantes 
qnibtis expedit uiiiversis, quod Nos consideratis fidelitate et fidelium 
servitiorum meritis egregy Valentini Pelyny, quae idem sacrae imprimis 
regni Hungáriáé coronae, et delude sacratissimae eaesareae et regiae 
maiestati, domino et genitori nostro observando, viriliter et constanter 
exhibuit et impendit, exhibetque et impendit etiam modo, totalem 
civitatem Zegbediensem, eidein intra spatium sex annorum a data 
praesentiiun computandum, authoritate eiusdem sacratissimae eaesareae 
et regiae Maiestatis in officiolatum dandam duximus et concedendam, 
ita et ea conditione, ut quum bactenus usqne eadem civitas praefectis 
et castellanis arcis Agriensis, trecentos florenos singulis annis soluisse 
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dicatur, idem Valentinus Pelyny eandem summám singulis aiinis 
exigere ac ex ea ducentos florenos, pro dicta sacratissima caesarea et 
regia maiestate ad manus egregy Joannis Swkan contrascribae epis-
copatus Agriensis administrare debeat; reliquos vero centum, unacum 
alys proventibus, si quos inde habere poterit, pro se tenere, et in 
usum suum convertere possit, imo damus et concedimus praesentium 
per vigorem. Quocirca nos reverendissimum Anthonium Verantium, 
electum episcopum Agriensem, comitem perpetuum Hewessiensem et 
consiliarium praefatae sacrae caesareae et regiae maiestatis, necnon 
provisorem et eastelianos arcis, ac Joannem Swkan contrascribam 
dicti episcopatus Agriensis hortamur ac nihilominus authoritate, saepe-
dictae caesareae ét regiae maiestatis, nobis .harum serie firmiter com-
mittimus et mandamus, quatenus eundem Valentinum Pelyny in prae-
dicto officiolatu, ipsi modo praedeclarato, per Nos collato, tempus intra 
praemissum conservare et manutenere deheatis, neque eundem in eo 
turbare et impedire, vei per alios turbari permittere praésumatis. Secus 
.11011 facturi. .Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Dátum Viennae, 
die sexta Április. Anno domini millesimo quingentesimo quinquagesimo 
octavo. 

Maximilianus, Nicolaus Olahus strigoniensis aep. Joaiines Lis-
thius. (P. H.) 

Eredetije papiroson, a gróf Hadik-Barkóczy hitbizományi uradalom pálóezi 
levéltárában (Ung. vm.) 99. sz. a, 

LXXXIX. 

1561. már ez. 2. I. Ferdinánd király 'Felényi Bálint hívének, a 
szegedi felügyelőség tisztjének, azon időre, amíg e hivatalt viseli, Szeged 
városának Tápé és Százegyház birtokait használatra átengedi azon kikö-
téssel, hogy a nevezett helységek lakosságát szokatlan tartozásokkal és 
szolgálatokkal nem terhelheti. 

Nos Ferdinandus divina favente clementia electus Románomra 
imperátor, semper angustus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae etc. 
rex, infans Hispaniarum, arehidux Austriae ete. memoriae commen-
damus tenore praesentium signifieantes quibus expedit universis, quod 
nos cum ad nonnullorum fidelium nostrorum humilem supplicationem 
maiestati nostrae propterea factam, tum vero attentis et eonsideratis 
fidelitate et fidelibus servicys, fidelis nostri egregy Valentini Pelyny, 
officialis oppidi Zeged, que idem sacrae primum regni nostri Hungáriáé 
coronae, et deinde maiestati nostrae fideliter exliibuit et impendit; cum 
igitur ex eo, tum vero ex gratia et clementia nostra regia, id eidem 
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Valentino Pelyny duximus annuendum et concedendum, ut ipse totales 
possessiones Thape in Chongradiensi et Zaazegyhaz vocatas in Chana-
diensi comitatibus habitas, ad oppiduin Zeged de iure et ab antiquo 
spectantes, et a se ut dieit e manibus certorum militum nostroruni 
pecunia redemptas, simil cum omnibus earundeiu fructibus, utilitatibus 
et emolumentis, tani diu, quam diusque dictum oppidum nostrum Zeged 
quod eidem ad certum tenipus, sub certis condicionibus in officiolatum-
iam antea contulimus, tenebit, tenere et possidere valeat atque possit. 
Ita tamen, ut incolas earundem possessionum extraordinarys et incon-
suetis exactionibus aut servicys gravare non praesumat, sed solitis et 
ab antiquo consuetis eorundem proventibus et servicys contentus esse, 
ac dum et quando nos expleto officiolatus sui tempore eas ab illo 
rebabere voluerimus, ysdem de facto cedere debeat et teneatur. Imo 
annuimus et concedimus, barum nostrarum vigore et testimonio lite-
rarum. Dátum Viennae die secunda Marcy, anno domini Millesimo 
quingentesimo sexagesimo primo. 

Ferdinandus. NicoJaus OJahus Strigoniensis archiep. Joannes Lis- . 
tbius. (P. H.) 

Eredetije papiroson, a gróf Hadik-Barkóczy hitbizományi uradnloni pálóezi 
levéltárában (üng. vm.) 105. sz. a. 

x c . 

1562. jan. elején. A szegedi ferenézrendi barátok az 1545. évi hitvita 
alkalmából igazolványt nyernek arról, hogy a havi boldogasszony temploma, 
tulajdonukat képezi. 

A mi itt írva van, megerősítem. Én a szegény Ali ben Abder-
rahman, szegedi kázabeli moll a. 

A bennfoglalt ítélet a .párat lan jelességű ser törvénynyel meg-
egyezvén, megerősíttetik. Irta a szegény Mubammed ben Kjemál, sze-
gedi kázabeli molla. Megerősíttetik. 

Irta a . szolgák legerőtlenebbike,. Ahmed ben Mtirád, szegedi 
kázabeli molla. 

Ezen írott sorok keltének oka im itt következik: 
Rózsa Ferenez, Balok András, Pijáncs Márton és Horvát Marczi 

bizonyságot tévén afelől, hogy az új boldogasszony háza néven ismert 
egyház 53 év óta a barátoknak nevezett szerzetesek keze közt van : 
ezek annak birtokában megerősíttetnek, hogy benne hiába való szer-
tartásaikat s üres szabályaikat gyakorolhassák. Jelen írott vaszika 
azért adatott az említett szerzeteseknek, hogy szükség esetén vele 
előállhassanak. 

Kelt Dsemmáziülevvel hó elején 969. január 7. s köv. napjain 1562. 
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Jelen voltak: Szalih vajda, Hadsi Musza, Bejrán ben Juszuf, 
Mahmud ben Abdallalí, a jegyző, Melmied ben Musztafa tolmács és 
egyebek. 

Más kéz i ra t : Literae a tempore disputationis de ecclesia origínale. 
Haec autem disputatio erat coram Kadi Abdran, coram Ahmet, coram 
Mehemet. Testes autem Szegedienses erant sequentes: Koucsi Rosa, 
Balog András, ' Horváth Márton. Haec autem füerunt facta aunó 1545. 

Török eredetije Szegeden, a sz. ferenczrendi alsóvárosi barátok levéltárában. 
Közölve : Okmánytár a hódoltság történetéhez. Pest, 1863. IL k. 285. 1. 

XCI. 

1562. aug. 13. Miksa királyi herczeg atyjának azon intézkedését, 
hogy Szeged város hat évre Petényi Pálint kezelése alá hocsájtatott, meg-
erősíti azon kikötéssel, hogy a város polgárai részéről Eger vár fentar-
tására fizetendő 300 frtból 100 forintot saját szükségletére megtarthat. 

Nos Maximilianus Dei gratia rex- Boliemiae, archidux Austriae, 
dux Burgundiáé etc. reeognoscimus per praesentes, quod nos cum ad 
liumilein suplicationem egregj ' Atalentini Peleny, provisoris Agriensis 
nobis factam, turn vero consideratis fidelitate et fidelibus servitys 
eiusdem, quae inprimis sacrae regni hungarici coronae, et deinde 
sacrae maiestati regiae, domino et genitori. nostro obsequissimo exhi-
bo it et impendit, exhibetque et impendit. etiam modo, eidem ex 
gratia nostra speciali et authoritate qua fungimur, id generóse auiiu-
endum duximus et concedenduni, ut quum alias dicta S. maiestas 
caesarea, oppidum seu civitatem Zeghediensem, ipsi per spatium 
sex annorum, a prima die raensis deeembris anni millesimi quin-
gentesimi quinquagesimi noni praeteriti computandum, tali sub con-
ditione in officiolatum contulerit, ut trecentos illos florenos, quos 
cives illius oppidi ad arcem Agriensem quotaimis solvere consuesse 
dicuntur, ipse singulis annis exigat, et ducentos ad manus contra-
scribae eiusdem arcis pro tempore constituti semper assignet; reliquos 
vero centum, unacum alys proventibus accidentatibus illius oppidi, si 
qui suiit, pro se reservet et pereipiat, eundem officiolatum sex ill is 
annis expletis, per alios adhuc quatuor annos. a die eompletionis dic-
torum sex annorum computandos, conditione sub praemissa, tenere et 
administrare valeat atque possit, immo annuimus et eoneedimus, harum 
nostrarum vigore et testimonio literaram. Datum Lynczy decima tercia 
Augusti, anno Domini millesirao quingentésimo sexagésimo secundo. 

Maximilianus. Joannes Listhius. (P. H.) 
Eredetije papiroson, a gróf Hadik-Barkóczy bitbizományi uradalom pálóczi 

(üng. vm.) levéltárában 106. sz. a. 
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1564. decz. 24. Miksa király utasítja a m. kir. udvari kamarát, 
hogy Szeged városának kezelése miután Máyocsi egri kapitánynak enged-
tetett át, de a kezelőséget Petényi a maga részére visszaadatni óhajtja,-
ennélfogva éz ügyből folyólay minő kiegyenlítés volna elrendelendő. 

Maximilianus secunclus, divina favente dement ia electus roma-
norum imperátor, ae Hungáriáé Bohemiaque rex. 

Reverende et egregii fideles nobis dileeti. Quibus ex eausis Valeu-
tinus Peleny, qui provisorem Agriensem egerat, nos iam supplex oraverit, 
ut sibi oppidum Zegediensem, quod Agriae niqier, ut nostris applicatum 
capitaneus ibidem Magochy occupavit, restitue re ae se iuxta tenorem 
literarum donationalium (quarum vigore oppido illo adhuc fere quin-
quennium frui possit, prout earundem exempta per eapitulum agriense 
transumpte nobis bic exhibnit) in eodem per illud usque tempus conser-
vare dignaremur, ex seripturis adpositis fusius accipietis. Etsi aut 
praefatum oppidum eo quod ad placitum saltem huic inscriptum esse 
tune relation esse fuerit, Agriae applicatum, ac dicto Magochio in 
conventione secum inita concessum fuisse sciamus, ita quod eo avulso 
alia recompensatio. hoc nomine ipsi refundi necessmn foret, tainen cum 
nobis testatum reddition sit, donationem illo praemisso modo a can-
cellaria Hungarica fuisse editani, non videmus causam, cur ille aut 
infringi, aut quo modo contra illas quid admitti debeat aut possit, 
Q.uare nos quoque de hoc negotio prius coiisulendo ducimus, mandando, 
ut hac re in diligentem consultationem suscepta deliberetis, an et quam 
recompensationem pro inscripto hoc residuo tempore conferendam, seu 
quid ex nsu nostro instituendum censueritis, consilio, notoque nostro 
diserte addito, nobis signifieetis. Exeeuturi beiiignam nostram voluntatem. 
Datae in civitate nostra Vienna, die vigesima quarta Decembris. Anno 
MilJesimo quingentesimo sexagesimo quarto. Regnorum nostrorura romani 
tertio, hungarici secundo et bohemici decimo sexto. 

Maximilianus mp. Ad mandatum domini electi imperatoris pro-
prii Erasmus von Terra mp. Hieronymus Beck a Leopoldstorf mp. 
Rexius mp. • 

Kívül : Reverendo ac egregiis et praefecto caeterisque camerae 
nostrae Hungarice consiliariis, fidelibus nobis dilectis. (P. H.) 

Eredetije a m. orsz. levéltárban, benlgnae rescriptlones regiae osztályában. 
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XCIII. 

1564. Szeged városára az egri vár fentartása érdekéből kirótt járan-
dóság jegyzéke. 

Consignatio certorum bonorum et decimarum suae majestatis 
caes. ac regiae per Transylvanos interceptarum. 

Tentabantur praeterea oppida quandam eertum censum ad Agriam 
solvere, sed iam ad Transylvaniam contra veterem morém exigi dare, 
utpote. 

Oppidum Zeged, tenebatur Agriam solvere flor 900 dr — 
Czegled — — — — — flór 759 dr — 
Vyvaros •— — — — — flor 150 dr — 
Kechkemeth — ' — — — — flor 262 dr — 

Kívül évszám 1612. De az oklevél kelte minden bizonynyal Eger 
vár elvesztése előtti időre, hihetőleg az 1564. évre teendő. 

Eredetije az orsz. levéltárban Budán, Neo. Eeg. fasc. .68. nr. 8. alatt. 

XCIV. 

1572. auy. 6. Miksa király Szeged, város kérelmére a kun puszták 
használata és a város polgárainak kiváltságai tárgyában Mátyás királynak. 
II. Ulászló és II. Lajos királynak 1469, 1473, 149S. és 1523. években 
kiad,ott szabadalmi leveleit átírja és megerősíti. 

Nos Maximilianus secundus, dei gratia electus Romanorum 
imperátor, semper augustus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae, 
Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae, 
Cumaniae, Bulgariaeque etc. rex; archidux Austriae; dux Burgundiáé, 
Brabantiae. Styriae, Carinthiae, Carnioliae; marcliio Moraviae; dux , 
Luxemburgae, superiorisque et inferioris Silesiae, Wierthembergae et 
T h e k a e ; princeps Sveviae; comes Habspurgi, Tirolis, Ferreti , Kiburgi 
et Goritiae ; landtgravius Alsatiae ; marchio saeri Romani imperii supra 
Anasum Burgoviae, ac superioris et inferioris Lusatiae; dominus 
marehiae Sclavonicae, portus Naonis et Salinarum, etc. memoriae 
commendamus tenore praesentium significantes, quibus expedit universis : 
quod prudens ac circumspectus Balthasar Chetertek, civis civitatis 
nostrae Zeghediensis, suo et coeterorum civium et incoiarum eiusdem 
civitatis nostrae nominibus et in personis, exhibuit et, praesentans nobis 
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binaá quasdam literas serenissimi priacipis et domini regis Mathiae, 
Ungariae etc. felicis memoriae, unas in pergameno privilegialiter cori-
feetas, duplicisque authentiei sigilli sui, quo ut rex Hungáriáé utebatur, 
impendentis munimine roboratas, continentes in se eonfirmative alias 
literas eiusdem domini Matthiae regis etc. quibus mediantibus idein 
dominus Mathias rex praedium quoddam Azzonzalasa vocatum, in 
descensu Cumanicali habitum, eisdem civibus dictae civitatis Szege-
diensis dedisse et contulisse, alias quoque certas libertates eisdem 
donasse dinoscebatur. Alteras vero in duplici papyro parenter confectas 
et sigillo eiusdem annulari in medio margine communitas, quibus 
mediantibus idem dominus rex praefatis. civibus de Zegedino liberum 
usum terrarum Cumanicalium generaliter dedisse et contulisse dinosce-
batur. Tertias vero literas serenissimi principis olim domini Ludovici, 
similiter in pergameno patenter confectas, ac secreto eius sigillo, 
quo ut rex Hungáriáé utebatur, iiupendenti, communitas, continentes 
in se privilegíales literas serenissimi olim Wladislai regis, avi nostri 
materni piae memoriae, quibus mediantibus universos cives dictae 
civitatis nostrae de Zeghedino a solutione tributi seu telonei ubique 
per regnum nostrum Hungáriáé exémisse et libertasse dinoscebantur, 
ténorum infraseriptorum. Supplicatum propterea nobis humiliter, ut 
easdem literas dictorum Matthiae et Ludovici regum, praedecessorum 
nostrorum felicis memoriae, non abrasas, non cancellatas, neque in 
aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio ac suspicione 
carentes, praesentibusque nostr-is litteris privilegialibus de verbo ad 
verbum insertas' et inscriptas, quo ad earum continentias, clausulas 
et artículos ratas, gratas et acceptas habentes, approbare, ratificare 
ac pro praefatis civibus dictae civitatis nostrae Zeghediensis eorumque 
successoribus universis, perpetuo valituras confirmare dignaremur. 
Quarum quidem literarum primarum tenor talis es t : 

[Átírva Mátyás királynak 1469. évi, az asszonyszállási és a többi 
kun puszták legeltetésére vonatkozó oklevele; lásd XL. sz. a.] 

Alterarum vero tenor sequitur in haec verba: 
[Átírva Mátyás királynak 1473. évi Diósgyőrben kiadott s a duna-

tiszaközi homokokon a kunokkal egyenlő használatot biztosító okle-
vele ; lásd XL1I. sz. a.] 

Tertiarum autem dicti Ludovici quondam regis literarum tenor 
verbális sequitur hoc modo: 

[Átírva II. Ulászló királynak 1498. évi szabadalmi levele H. Lajos 
király 1523. évi átiratában; lásd LXII. sz. a. 

Nos itaque praemissa suplicatione praefati Balthasari Chetertek 
suo et ceterorum eiviuni et incolarum dictae civitatis nostrae Zeghe-
diensis nostrae modo, quo supra porrecta maiestati regia benignitate 
exaudita clementer et admissa praeinsertas binas literas serenissimi 
Szeged v. tört. IV. 1 1 
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olim principis et' domini Mathiae,. item . tertias serenissimi olim Ludo-
vici regis felicium recordationum, praedecessorum nostrorum, ac omnia, 
in eisdem contenta, non abrasas non cancellatas neque in aliqua sui 
parte suspectas, sed omni prorsus vitio ac suspieione carentas, prae-
sentibusque literis nostris de verbo ad verbum, sine diminutione et 
augmento aliquali insertas et inscriptas, quoad omnes earum conti-
nentias, clausulas et artículos, eatenus quatenus eaedem rite et legi-
time existunt emanatae, viribusque eorum veritas suffragatur, ratas, 
gratas et acceptas habentes, si et in quantum praefati cives et incolae 
dictae civitatis nostrae Zeghediensis in pacifico et quieto usu liber-
tatum illorum in praescriptis literis contentarum fuerunt et nunc esse 
dinoscuntur, acceptavimus, approbavimus, ratificavimus et confirma-
vimus: imo aceeptamus, approbamus, ratificamus et confirmamus, salvo 
iure alieno, harum nostrarum, quibus secretum sigillum nostrum, quo 
ut rex Hungáriáé utimur est appensum, vigore et testimonio literarum. 
Dátum per manus fidelis nostri nobis dilecti, reverendi Joannis Listhy, 
electi episcopi Jauriensis, ac. consiliary nostri aulae nostrae vicecan-
cellary, in civitate nostra Vienna Austriae, sexta diei mensis Augusti, 
anno Domini millesimo quingentésimo septuagésimo secundo, regnorum 
nostrorum romani décimo, Ungarium ac aliorum nono, Bohemiae vero 
anno vigésimo quarto; venerabilibus in Christo patribus dominis 
Antonio Verantio, archiepiscopo Strigoiiiensi, Stephano Radetio, electo 
Agriensi, Georgio Draskowytb Zagrabiensi, Paulo Bornemyzza Tran-
silvaniensi, praefato Joanne Listliio electo Jauriensi, Joanne Monozloy 
electo Quinqueecclesiensi, eodem Paulo Bornemizza •gubernátoré Nit-
riensi, Joanne ab Wylak Vaciensi, Gregorio Bornemizza Chanadiensi, 
Stephano Feyrkevy electo Tinniniensi ac Gregorio Sywkovith Segniensi 

' et administratore Modrusiensi, écclesiarüm episcopiis, ecclesias Dei 
feliciter gubernantibus, Colocensi et Baeliiensi archiepiscopalibus cano-
nice unitis, item Varadiensi, Vesprimiensi, Boznensi et Sirmiensi epis-
copalibus sedibus vacantibus; item spectabilibus ac magnificis comité 
Nicolao de Bathor, iudice curiae nostrae, praefato Georgio Draskowytb 
et Francisco Zlwny de Frangepan Segniae, Vegliae Modrusiaeque comité, 
regnorum nostrorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae banis, comité 
Georgio Zrinyo tavernicorum. Francisco de Tah. agazonum, Balthasare 
Batthyany dapiferorum, Joanne Pethew de Gherse cubieulariorum, Ladis-
lao Bánffy de Alsó-Lindwa janitorum, Francisco Thurzo de Betblenfalwa 
curiae nostrae, Miehaele de Kys-AVarda pincernarum nostrorum rega-
lium magistris, comité Eechio a Salmis et Newburgh, comité.Pos'oniensi, 
ceterisque quamplurimis regni nostri comitatus tenentibus et honores. 

Maximilianus mp. — Joannes Listhius, episcopus Jauriensis etc. 
— Nicolaus Istbuanffy. mp. 

Hártyán, négy oldalon: vörös ezüst, arany és kékszínű selyemzsinóron a 
függő pecsétje ép. Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 56. sz. a., diszkötésü könyvben. 
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XCV. 

1574. decz. 8. Pécs. Miksa király védlevele az országban útazó 
szegedi polgárok részére, kiknek a zaklatásóktól való megóvását sonneghi 
báró Unghnád Kristóf egri várkapitányra bízza. 

Maximilianus secunclus Dei gratia electas Romanorum imperátor 
semper- augustas ae Germanlae, Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, 
Croatiae, Selavoniae etc. rex, arehidux Austriae, dux Burgundiáé, 
marchio Moraviae, comes Tyrolis etc. Fidelibus nostris universis et 
singulis, dominis praelatis, baronibus, comitibus, vicecomitibus, capi-
taneis, praefectis, castellanis, provisoribus, officialibus, nobilibus, ipso-
rumque vicegerentibus, item tributorum et theloniorum quorumcunque 
ubivis tarn in terris, quam in aquis existentium exactoribus, nec non 
magistris civium, judicibus et reetoribus quarumcunque civitatum, 
oppidorum et villarum, cunctis etiam alys subditis nostris, quocunque 
officio ac praefectura ubivis in regno nostro Hungáriáé et partibus ei 
subyectis fungentibus et commorantibus, praesentes nostras visuris, 
salutem et gratiam. Cum iusti pro iniustis et innoxy pro reorum exces-
sibus non debeant quoquo modo impediri, ideo fidelitati vestrae et 
vestrum singulis harum serie firmissime committiinus et mandamus, 
ut dum et quando, ac quotiescunque fideles nostri, prudentes et circum-
specti cives ac inhabitatores civitatis nostrae Zegediensis, aut alter 
eorum, vel homines seu familiares ipsorum, praesentium videlicet osten-
sores, pro victuum suorum necessaria acquisitione diversas partes regni 
nostri Hungáriáé et partium ei subyectarum perlustrante s, cum rebus 
et mercibus suis quibusvis ad vestras terras, tenuta, dominia, honores 
possessiones et oftieiolatus, aut vestri in medium pervenirent, extunc 
eosdem, vel aliquem eorum, hominesque et familiares ipsorum praefatos, 
ad quorumvis instantiam in personis iudicare, vel vestro astare iudi-
catui compellere, resque et quaelibet bona .eorundem mércimonialia 
arestare, seu prohiberi facere, nusquam et nequaquam praesdmatis, nee 
sitis ausi modo aliquali, signanter vero pro debitis, delictis et exces-
sibus aliorum. Siqui autem quicquam actionis vel questionis contra 
praefatos cives et inhabitatores dictae civitatis nostrae Zegediensis, 
vel aliquem ex illis habent vel habuerint, id coram fidele nostro mag-
nifico Christophoro Wnghnad, libero barone in Sonnegli, comité comi-
tatus Warasdiensis ac praefecto et capitaneo arcis nostrae Agriensis 
moderno et futuris, suis modis, jure mediante prosequantur; ex parte 
quorum ydem omnibus contra ipsos querulantibus meri juris et justi-
tiae ac debitae satisfactionis complementum administrare tenebuntur, 
prout dictaverit ordo juris: Praeterea quia ydem universi cives et 
inhabitatores dictae civitatis nostrae Zegediensis antiqua libertatis 

11* 
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eorum praerogativa, per divos olim reges Hungáriáé, nostros scilicet 
praedecessores felicis memoriae, eisdem concessa, et per nostram 
maiestatem clementer confirmata, requirente, a solutione cuiuslibet 
tributi, thelonyque et vectigalis per universum regnum nostrum Hun-
gáriáé praedictum penitus et per omnia exempti et supportati esse 
perh ibentur : ideo vobis et vestrum singulis harum serie firmiter com-
mittimus et mandamus, quatenus rebus sic ut praefertur stantibus, a 
praenominatis universis civibus et inliabitatoribus dictae civitatis nostrae 
Zegediensis, aut quibuspiam ex ipsis, necnon hominibus et familiaribus 
eorumdem rebusque et mercibus quibuslibet, nnllibi locorum in terris 
vei in aquis, aliquod tributum vei theloninm petere et exigere, petique 
et exigi facere praesumatis. Ubi autem quispiam ex vobis secus 
in praemissis facere attentaverit, extunc committimus serie praesen-
tium fidelibus nostris comitibus, vicecomitibus et judicibus nobilium 
comitatuum illorum, in quibus forsitan huiusmodi mandata nostra non 
observarentur, ut ipsi rescita prius praemissorum mera veritate, vos 
et quemlibet vestrum ad praemissa facienda et obseryanda, non sine 
vestris damnis et gravaminibus in talibus fieri solitis et consuetis 
arctius cogant et eompellant, authoritate nostra praesentibus ipsis in 
hac parte attributa, jureque et justitia mediante. Secus igitur non 
faetur i ; praesentibus perlectis, exhibenti restitutis. Datum in civitate 
nostra Vienna Austriae, octava die mensis decembris. Anno Domini 
millésimo quingentésimo septuagésimo quarto. 

Maximilianus mp. Joannes Listhius, episcopus Jauriensis mp. 
Hártyán, rongált vörös viaszpecsétjéről a felzet hiányzik. Eredetije Szeged 

v. tit. lovéltárában 57. sz. a. Közölve : Okmánytár a hódoltság történetéhez. Pest, 
1863. 11. k. 344. 1. 

XCVI. 

1575. febr. 1. Bécs. .Miksa király a szegedieknek bizonyos jövőbeli 
jogaik megóvása iránt az egri káptalant tanúvallomások kivételére felhívja. 

Maximilianus secundus, dei gratia electus Romanorum imperátor 
semper augustas ac Germaniae, Hungáriáé Bohemiae etc. rex, archidux 
Austriae, dux Burgundiáé, comes Tyrolis etc. Fidelibus nostris bonora-
biiibus capitulo ecclesiae Agriensis salutem et gratiam. Expositum est 
Maiestati nostrae in personis fidelium nostrorum prudentum et eircum-
spectorum judiéis et juratorum civium civitatis nostrae Zegediensis, 
qualiter ydem exponentes ratione certorum quorumdam negotiorum 
coram clarius declarandorum per nostrum et vestrum homines quamdam 
fassionem et attestationem pro futura iurium suorum cautela celebrari 
facere vellent. Et quia veritatis confessio nemini debet denegari : fide-
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litati vestrae harum serie firmiter committimus et mandamus : qua-
tenus acceptis praesentibus, vestrum mittatis hortiinem, pro testimo-
nio fidedignum, quo praesente nobilis Alexander Wathyay, aut altér 
Alexander Istenmezey, sive Thomas Doroghffy, vei Joannes Harthyany, 
aut Andreas Bekes, sive Gaspar Welez, vei Georgius Rechky, aut Ste-
phanus Zenassy, alys absentibus, homo noster regius, ad universos et 
singulos honestiores conditiones homines tam nohiles, quam ignobiles, quos 
videlicet dicti exponentes- duxerint nominandos, accedens, sub onere. 
sedecim marcarum gravis ponderis, si se a fatenda rei veritate abstra-
herent, iuxta contenta generális decreti regni nostri Ungariae per eos, 
quorum interest, irremissibiliter exigendarum, ad fidem eorum Deo 
debit'am, fidelitatemque nobis et sacro . nostro regio diademati obser-
vandam, qualis ipsis super interrogatis et inquisitis ipsornm exponen-
tium constiterit certitudo veritatis. Idem homo noster regius praesente 
testimonio vestro resciat, inquirat et experiatur, cognoscatque meram, 
veram et omnimodam certitudinis veritatem. Super quibus quidem 
fassionibus et attestationibus eorumdem literas tandem vestras memo-
ratis exponentibus, pro tuitione iurium suorum necessarias, ad rela-
tionem nostri, vei vestri hominum, sub sigillo vestro dari volumus et 
iubemus, communi svadente iustitia. Secus non facturi. Dátum Viennae 
prima die mensis februarii. Anno Domini millesimo, quingentésimo, 
septuagésimo quinto. 

Kívül: Fidelibus nostris honorabilibus capitulo ecelesiae Agriensis, 
pro parte fideliüm nostrorum prudentum et circumspectorum jndicis et 
juratorum ceterorumque civium civitatis nostre Zegediensis. — •— 

Attestatoria. 
Papiroson, papiri'ölzetes vörös viaszpecsétjo rongált. Eredetije Szeged v. tit. 

levéltárában 58. sz. a. 

XCVII. 

1578. awj. A török postai szolgálatot teljesítő szegedi mészárosoknak 
a török kincstári és a községi tartozások alól való mentességéről rendelet. 

Jelen irat tárgya a következő: A szegedi mészárosok régtől fogva 
mai napig hordozói valának a padisah parancsainak s más kormány-
zást illető leveleknek majd Budára, majd más keresztény városba s 
tartományokba. Ebbeli szolgálataik jutalmául sem karakulluk, sem 
teklifek teljesítése nem követelteték tőlük. Arra nézve pedig, hogy 
akár az eminek, akár ezek emberei, vagy a városi bírák ilynemű köve-
telései ellen biztosítva legyenek, miután már előbb pecsétes tezkerét 
s a budai vezir pasa ő nagyságától levelet kértek s az ezelőtti vezi-
rektől s kadiktól hasonló leveleket s hiidseteket mutattak elő, hozzánk 
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ugyanez értelemben kiadott temesszükért folyamodónak. Ez okból 
adtuk tehát e sorokat nekik, hogy míg szolgálataikat eddigi szokásuk 
szerint pontosan teljesít ik: 'karakullukra s teklifekre se kocsit se embert 
ne adjanak, se az eminek, se azok emberei, se a városi bírák, se 
mások ezekre őket ne kényszerítsék s ha talán ezt tenni próbálnák, 
abban a livabeli eminek s kádik által meggátoltassanak, úgy hogy 
ezen mészárosokra szokott szolgálataikon kívül semmi más teher ne 
rovassék. 

Kelt 986. dsemmáziülakhir havában = 1578. Augusztus. 
táborban. 

Török eredetije a szegedi ferenczrendi ház levéltárában. Közölve : Okmánytár 
a hódoltság történetéhez. Pest, 1863. II. k. 287. lap. 

XCVIII. 

1600. febr. 3. A szepesi kamara Szeged várost a maggar korona 
iránt köteles hívségre intve, adótartozásának lerovását sürgeti, jelezvén 
egyúttal, ha a város valóban oly .nagy pusztulást szenvedett, számíthatnak 
a, felség kegyelmére, csak hűségükben meg ne tántorodjanak. 

Köszönetünk és magunk ajánlásának utánna. Megértette az ő 
fölsége kamará ja leveleteket, melyben törekedtek, hogy mint lenne 
békességtek. Tudjátok azt, hogy eleitől fogván az ti örökös fejedel-
metek az római császár és magyarországi király volt s az Magyar-
országnak koronájához tartoztatok, de tik meg nem gondolván hívség-
teket és kötelességteket, máshova adtátok magatokat, másunnét akartok 
függeni, melyet semmiképen nem cselekedhettek volna hívségtek ellen. 
Azért ő felsége nevével hagyjuk és parancsoljuk, külömbet ne merjetek 
cselekedni, hanem a bírótokat küldjétek ide fel, az ő felsége kama-
rá já ra ; ha oly nyilvánvaló pusztaság vagyon várostokban, oly kegyelmes 
fejedelmetek vagyon, hogy ahoz képest adófizetésiekben leszállíthat; 
de azután az ő felsége kamarájához halgassatok, tűle várjatok és adó-
fizetésteket igazán felszolgáltassátok, — mert ha különben cselekesztek, 
oly történik rajtatok, akit ingyen sem remélnétek, módunk is leszen 
abban, ha ő felségének hívek nem lesztek, miképen felhozattassunk 
benneteket. Isten veletek. Cassoviae 3. február. Ao 1600. 

Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Camerae Scepusiensis 
praefectus et consiliarii. Alúl: Ad oppidum Zeged. 

Eredetije Bécsben a c-s. és kir. közös hadügyi levéltárban. 
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XCIX. 

1604. lusszaf cseribasa (a hűbéres' szipahik tisztje, mintegy kapi-
tánya) engedélyt ád egy hajó fa és egg hajó vessző vágatására. 

Ezen irat tartalma -a következő : 
Hogy padisáhi barátnál fogva birt helyünköli egy hajó fa s egy 

hajó vessző vágathassák, ezennel megengedjük. 
1(0)18. = 1604. . Jusszuf 

cserihasa. 
Az orodoti török oklevél Szegőd v. tit. levéltárában 90. sz. a. Repiczky meg-

fejtésével együtt. Közölve : Török-magyarkori történelmi emlékek. Post, 1863. I. oszt. 
II. köt. CXVII. sz. 

C. 

1609. decz. 16. Pozsony. II. Mátyás király a mező-szegedi polgá-
roknak azon panaszára, hogy Eger vára elfoglalása előtt az ottani kapitány 
volt 'védnökül, de most részint az erdélyiektől, .részint lippa, Tokaj és 
lenő váraliból károsan zaklattatnak, ennélfogva oltalmukra Dóczi István 
váczi kapitányt utasítja. 

Mathias secundas dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Scla-
voniae etc.. rex, designatus in regem Bohemiae, archidux Austriae, dux 
Burgundiáé, Styriae, Carinthiae, Carnioliae et Wierttembergae, marchio 
Moraviae, comes Habspurgi, Tyrolis. Fideli nostro magnifico Stephano 
Doczy de Nagluche, supremo praesidy nostri Vacziensis capitaneo, salutem 
et gratiam. Exposuerunt maiestati nostrae humiliter fideles nostri pru-
dentes ac circumspecti N. judex, caeterique jurati cives liberae civitatis 
nostrae Mezeő Zeged, qualiter ipsi snperioribus temporibus ante expugna-
tionem arcis Agriensis pro defensoribus suis supremos Semper einsdem 
praesidy capitaneos babuissent, nunc vero post excidium dicti praesidy 
defensore destituti, partim ad Transylvaniam, partim ad praesidia Lippa, 
Jeneő et Thokay, varys incommodis et damnis aggravatis pertraherentur 
et a sacra regni nostri corona avellerentur. Supplicantes maiestati 
nostrae humillimi, ut sui omnium curam et defensionem. tibi benigne 
demandare et committere dignaremur. Quoniam autem praefatos cives 
dicta civitatis Mezeő Zeghed tarn in personis proprys, quam universis 
bonis et juribus possessionarys, necnon rebus et bonis eorumdem quibus-
libet, ubivis et in quibuscunque locis et comitatibus regni istius nostri 
Hungáriáé existentibus habitis, iustis utputa ét legitimis in nostram 
regiam et benignam recepimus protectionem tutelamque specialem, 
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ac vice et in persona nostra tuae duximus committendos tuitioni et 
protectioni. Quocirca fidelitati tue harum serie clementer ac firmiter 
committimus et mandamus. quätenus a modo imposterum memoratos 
cives et populos dictae civitatis nostrae Mezeő Zeghed, tarn in personis 
proprys, quam dictis universis bon is et juribus possessionarys, rebusque 
quibuslibet ubivis et in quibuscunque regni nostri comitatibus exis-
tentibus habitis, dum et quando, aut quotiescunque per eosdem cives 
ac homines eorundem praesentibus nostris literis requisitus fueris, 
contra quoslibet illegitimos et violentos impetitores, turbatores et 
damnificatores, signanter autem contra praefatos Transylvanos et 
praeannotatorum arcium praesidiarios omni modi tueri, defendere ac 
protegere debeas et tenearis. Authoritate nostra regia praesentibus 
tibi hac in parte per nos concessa et attributa. Secus non feceris. 
Praesentibus perlectis exbibenti restitutis. Datum in arcé nostra regia 
Posoniensi, decima sexta die mensis Decembris, anno Domini mille-
simo sexcentesimo nono. Matthias mp. Valentinus Leepes, episcopus 
Nittriensis. mp. Fr. Nag'mihaly mp. 

Papiroson, papirfölzetes vörös viaszpecsétje ép. Eredetije Szeged v. tit. 
levéltárában 59. sz. a. 

CI. 

1614. ápr. 9. Pozsony. A pozsonyi kamara tanácsa kijelenti, hogy 
az egykor szabad királyi város, Mező-Szeged lakosságát a király védel-
mébe fogadta s más királyi városok módjára a kamara igazgatása alá 
bocsájtótta; ennélfogva a szegedieket utazásaikban és kereskedésükben senki 
zaklatni ne merészelje. 

Nos praefectus et consiliary sacratissimae caesareae regiaeque 
maiestatis camerae Hungaricae etc. significamus tenore praesentium 
quibus expedit universis, signanter vero spectabilibus, magnificis, gene-
rosis, nobilibus et egregys doniinis generalibus partium regni Hungáriáé 
et privatarum finitimarum arcium capitaneis, necnon supremis et eorum 
vicecomitibus quorumcunque comitatuiun ac alys cuiuscunque status 
et ordinis existentibus: quod modofata sua maiestas caesarea et regia 
demen tem habens intuitum privilegiorum, judicis, iuratorumque civium, 
ac totius communitatis olim liberae civitatis Mezeö-Zeged, antea per 
ipsam tempore feliciter suscepti praefati huius regni Hungáriáé regi-
minis benigne confirmatorum, quam et variarum ac innumerabilium 
quasi miseriarum ab ysdém, sicuti referunt, iu memorato loco ob per-
vium militum imperatoris turcarum, in ascensu et descensu transitum 
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tolerandarum, illos in peculiarem suam protectionem receperit, et impos-
terum instar aliarum civitatum ab hoc sua camera dependere et contra 
quosvis turbatores et damnificatores defendere, protegare et manutenere 
velit. Cuiusquidem dementis memoratae suae maiestatis protectionis 
et benignae voluntatis nobis peculiar! mandato intimatae, nos sicuti 
tenemur demissum respectum habere volentes, universos et singulos 
suprafatos, spectabiles, magnificos, generosos, nobiles et egregios dominos 
generates scilicet partium antelati regni Hungáriáé, item privatarum 
arcium finitimarum capitaneos, necnon comitatuum quorumcunque 
supremos ae eorundem vicecomites, et alios etiam cuiuscunque praeemi-
nentiae dignitatis ac conditionis intra ambitum illius extinentis nominatae 
praefatae suae maiestatis hisce requirendos, nostro autem rogandos 
duximus, ut supradictos judicem, juratos cives ac totam communitatem 
memoratae, regiae ac liberae civitatis Mezeo-Zeged a clementi supra-
fatae suae maiesiatis protectione dependere agnoscant, illisque ubi 
opus fuerit, omni defensione, bénevolentia et auxilio adsint. Caeterum 
cum praememorati judex et jurati cives, necnon tota communitatis 
Mezeo-Zegediensis vigore antedictorum privilegiorum ab omni solutione 
tributi sive telonei intra regnum exempti fuisse et in ista praerogativa 
continuo usu medianter perstitisse dignoscantur. Ideo praemissos universos 
et singulos supradictos spectabiles, magnificos, generosos nobiles et 
egregios domines generales scilicet partium antelatae regni Hungáriáé, 
item privatarum arcium finitimarum capitaneos, necnon comitatuum 
quorumcunque supremos, eorundem vicecomites et alios etiam cuius-
cunque praeeminentiae dignitatis ac conditionis intra ambitum illius 
existentes ac alios etiam quorum interest et praecipue teloniatores 
pontium vadorumque eustodes, hisce nominae suae maiestatis diligenter 
hortamur, ut ista exemptione intellecta, crebrius fatos Mezeo-Zege-
dienses in territorys. et tenutis suis, cum rebus mercibus ac iumentis 
suis, non modo citra ullam exactionem libere ire et redire, sed etiam 
quocunque migrare ac proficisci proposuerint, permittere velint. atque 
debeant. Qua in re gratam et omnimodam suae maiestatis voluntatem 
exequentur. Praesentibus perlectis exhibentibus restitutis. Datum Posony 
9. Április. Anno Domini 1614. 

(Viaszba nyomott papirfölzetes négy gyűrűs pecsét). 

Ladislaus Pethe Faranc Loranth, F. Nag Mihály, 
de Gerse, Joannes Kerekes. 

Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 61. sz. a. Közölve a Török-magyar-kori 
történelmi emlékek. Pest, 1863. I. oszt. II. k. CXXX. sz. a., hol a kelet tévesen 
1684. évre van helyezve. 
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CII. 

1617. febr. 28. Császár János, Szeged város főbírája a pozsonyi 
kamarának a város szorongatott helyzetét, fogyatkozását s a kamarát 
illető halaknak Erős Bálint váczi tiszttartóhoz lett felküldését jelenti, 
panaszolván egyúttal, hogy nevezett tiszttartó a várostól 50 frtot követel. 

Mi szegény helyben lakozó mező-nagy-szögediek, király ő fölsége 
nömös városában és nagyságtok oltalma alatt ez ideiglen az mi 
kevesen mögmaradtunk, az nagy Ínségben és az nagy nyomorult álla-
potban nagyságtoknak alázatos szolgálatunkat hiségössen ajánljuk mint 
kegyelmes urainknak és kívánunk nagyságtoknak az úr Jézus Krisz-
tusért az atya istentiil lölki és testi jókat, idvösségös békösségöt ő 
fölsége kamoráján mögadatni mint kegyelmes urainknak ez kedves ú j 
esztendőben. Nagyságtoknak alázatosan könyörgünk, hogy nagyság-
toknak valami haragja mi reánk ne legyön, holott ennyi idő alatt 
nagyságtokat mög nem találtuk sem bizonyos embörink által, se penig 
levelünk által, mört bizonyára igön mög fogyatkoztunk és elkevesöd-
tünk sok kiilömb külömb röndbéli háborgatóink miatt, möllyek miatt 
lá t juk szömönkkel, hogy el kölletik pusztulnunk, hogy ha az jó istenség 
nem könyörül raj tunk, midőn naponként föliil és alul raj tunk vagyon 
az mi ra j tunk regnáló kemény népeknek az ő súlyos és kemény 
igájuk, mölyeknek az ő rajtunk való regnálásukat nyelvünkkel nagy-
ságtoknak mög nem tudjuk mondani. Továbbá kegyelmes uraink ez 
felől az dolog felől bizonyossá tesszük nagyságtokat, hogy az miképpen 
nagyságtok jó engödelméből ki adta minekünk az halakról való menedék 
levelünket, hogy minemű halakat és mennyi számú halat szolgáltas-
sunk föl ő fölsége kamorájára, Mátyás deák ő kögyelme után, mindön 
esztendőnként fölszolgáltattuk Váczra egészlen Erős Bálint tiszttartó 
urunknak gondviselése alá, mindön költségével egyetemben, ennek 
utánna is mindön esztendőnként hűségösen. fölszolgáltatjuk tiszttartó 
urunk gondviselésére Váczba, nagyságtok parancsolatja szörént. Némi-
nemő dolgot is nagyságtoknak akarunk tudtára adnunk, bizonytalanok 
vagyunk felőle, hogy ha vagyon e nagyságtoknak hírével, hogy mi 
ra j tunk Erős Bálint ő kegyelme fl. 50. akar vonni, mölynek bizonyára 
mi szegyén népek soha elégségösök nem lőhetünk; erre nagyság-
toktúl kögyelmes választ várunk, hogy mögmaradhassunk nagyságtok 
szárnya alatt.- Istennek kegyös oltalma és gondviselése alá ajánljuk 
nagyságtok. Dátum ex oppido Szöghed, ultimo die Februarii, anno 
Domini 1617. Mező-n agy-szögedie k nagyságtoknak alázatosan szol-
gálnak, szegyén mögnyomorodott helyben levő városunknak főbírája 
Chászár János és több esküdt bíráival hívséggel szolgálunk nagy-
ságtoknak. 
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Kívül: Adassék ez levél az nemzetös és nagyságos posoni kamorás 
uraknak, minekünk nagyságos kögyelmes urainknak hűséggel. 

Más kézzel: 2. Mártii 16Í7. Zeögedienses informari cupiunt, mm 
officiali ipsorum Valentino Ereös annuos quinquaginta flor. solvere 
debeant, nec ne. 

Eredetije a m. országos levéltár lymbusában, Budán. 

c i n . 

1617. nov. 22. A. szegediek a pozsonyi kamarának jelentik, hogy a 
tartozott halakat Yáczra, Erös Bálint tiszttartóhoz felküldötték. Tudatják 
veszélyeztetett helyzetüket, a környékükön előforduló diílásokat, Martonyos 
helységnek négy ízben történt feldúlását s új gondviselő kirendelését kérik. 

Mi mező-nagy-Szögediek, király ő felsége szabad nömös városán 
lakozók, Istennek kögyelmes jó gondviseléséből ami kevesen vagyunk, 
nagyságtoknak alázatos -hívségös szolgálatunkat ajánljuk. Mint kögyel-
mes urainknak az hatalmas Istentül nagyságtoknak testi lölki jókat és 
egésséggel békö|sségös csöndes mögmaradást bosszú ideiglen kívánunk 
jó állapotban nagyságtoknak boldogul mögáldatni. Mi nagy Ínségben 
élő embörök, kik az tengörnek veszödelmes örvényös helyén vagyunk, 
kicsinytől mind nagyiglan nagyságtoknak életünkig mindön jót mon-
dunk, hogy nagyságtok minket kögyelmes oltalmazó szárnya alá 
fogott és nagyságtok gondviselőt választott minekünk, hogy nagyság-
toknak mögjelentsiik gondviselőnk által, hogy ha valami háborgatásunk, 
avagy kárvallásunk követköznék, légyön hála az mönybéli Istennek, 
ez óráiglan az mi feleinktül tűrhető állapotban voltunk nagyságtok 
szárnya alatt ; továbbá nagyságtok mi rajtunk könyörülvén, az minémű 
ajándék halakat röndölt nagyságtok, hogy esztendőnként fölszolgál-
tassunk Váczra tiszttartó urunk kezéhöz nagyságtok számára, Istennek 
segítségéből és engedelméből ez ideiglen minden esztendőnként bizonyos 
embörink által fölszolgáltatjuk Váczra, éppen tiszttartó urunknak gond-
viselése alá, ebben is ez esztendőben bizonyos embörinktül éppen föl-
szolgáltattuk Váczra az elröndölt halakat. De mivel hogy Erős Bálint 
tiszttartó urunk bizonyos szállásán nem találtatott, költségünk köllött 
gharabantot fogadnunk utánna, hogy gondviselésében számon adhatjuk 
volna kezéhoz az elröndölt halakat ; nagyságtok minekünk mögbocsás-
sék, mivel hogy nem találtatott tiszttartó urunk, más embör gondvise-
lése alatt kölletött hadnunk az halakat, úgy mint Váczot lakozó Szabó 
Máténál, városunkbéli közönségös körösztyénökkel együtt. Alázatos 
kérésünkkel kérjük nagyságtokat, mint kögyelmes urainkat, hogy nagy-
ságtoknak legyön gondviselése reánk kögyelmesön. Mert bizonyra igen 
félünk és röttögünk némely háborgató feleinktül, möllyek háborgatják 
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és dúljak szomszéd falubeli körösztyén atyánkfiait, kiknek pusztulásra 
követközik állapotjuk. 

Istennek kegyös oltalma és gondviselése alá ajánljuk nagyság-
tokat. Továbbá nagyságtoknak ezt is akarjuk értésére adnunk, mivel 
bogy az mi szomszédságunkbeli mező-martonosi atyánkfiainak ez eszr 
tendőbeli nagy kárvallásukat és fogyatkozásukat; hogy möly nagy kár-
vallott embörök lőhetnek szegényük, mind marhájukból s mind pén-
zükből, mind periig testi ruházatjukból, úgy higye nagyságtok, hogy 
ebben ez esztendő forgásában, úgymint pinkösd estétiil fogván négy-
szőr volt dúlása az jámbor atyánkfiain az mi feleinktűi, úgyannyira 
nagyságos uraink, hogy semmi idegöny nemzetségi tatár nem tött 
volna hasonlóbb dúlást raj tuk. Sommá szörént nagyságtoknak bizoiryo-
san mögírjuk ez-jámbor atyánkfiain esött kárvallásukat, úgy hogy az 
mint az jámborok mögsommáltak, rövid summával hatszázharminczegy 
forint ára kár t vallottanak ruházatjukból és pénzükből.-Ezön kívül 40 
ökröket haj tot tak el. Ezöket penig az kárvallásukat tiszttartó urunk-
nak ő kegyelmének mind hirré adták szegényük, hogy ezöket a tolvajo-
kat velük egyetömben fölkeresi. De mivel hogy ők is, az jámbor 

'atyánkfiai Bálint urunkat bizonyos szállásán nem találták, nagy keser-
ves óhajtással hazájukban vissza kölletött mönniök. Möly óhajtó kár-
vallásukat nagyságtoknak szömélyiik szörént nyilvábban mögjelöntnek. 
Mi is nagyságtokat közönségösképpen velük egyetömben alázatos könyör-
gésiink által kérjük, mint ^kögyeimes urainkat, hogy nagyságtok rön-
döljön oly gondviselőt, ki gondunkat viseli nagyságtok után, ezökkel 
az jámbor körösztyén atyánkfiaivpl együtt, hogy ők is ne pusztuljanak 
el az szegény telekről, kiért az élő Isten tartsa mög nagyságtokat és 
éltesse jó egészségben bosszú ideiglen. Dátum ex oppido Szöged, 22. 
die Novembris, Anno Domini 1617. 

Kívül : Magnificis ac egregiis dominis N. N. incl. Camerae Poso-
niensis Caesareae Regiaeque majestatis consiliariis, nobis semper pat-
ronis, dominis ac protectoribus semper confidentissimis. 

Más kézzel : Praesentatae 4. die Decembris Anno 1617. 
A levél záró pecsé t je : Szeged város 1489. évi kisebb pecsétjének 

lenyomata. 
Eredetije a m. országos levéltár lyinbusában, Budán. 

CIV. 

1618. máj. 28. Szeged város bizonyítja, hogy Martonyos helység a 
felvidéki lovas hajdúk részéről két ízben is feldúlatott és kiraboltatott. 

Mi mező nagyszöghedi bírák és esküdt polgárok egész városúl 
köszönetünknek utánna midőn hozzánk illendő hívségös szolgálatunkat 
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ajánljuk, nagyságtoknak és uraságtoknak az mönybéü istentől kívánunk 
n. s n. z. uraságtoknak lölki és testi jóknak mögadását, jó egészségben 
hosszú ideig mögadatni, mindazoknak az kiknek illik. 

Nagyságtokat és uraságtokat az mi levelünkvei kölletik mög-
találnunk, mivel hogy az elmúlt 1617. esztendő tá ján úgymint pinköst 
estin, elsőben lőtt nagy dúlás és kárvallás az mi szomszéd falubeli 
martonosi körösztyen atyánkfiain az fölföldi lovas hajdúk miatt, kik 
szögényöknek ló féle jószágaikat hatalmasul elvitték. 

Annak utánna viszontak másodszor reájuk mönvén, szent Mihály 
nap táján, az kiknél mi kicsin pénzt és ezüst marhát, ház közbeli 
ruházatot talál talak, mindönöket elvittenek. Harmadszor reájuk való 
mönésükben 40 ökröket elhajtottak, ezök penig kik lögyenek, az kik 
ennyi kárt és clúlást töttenek, az önnön tulajdon pöesétös levelükhői 
mögérheti nagyságtok és . uraságtok,. az ő lölki ismerettyük szörént 
rövicl sommával fölvetöttek ökör marhánkrúl hatszáz harminczegy forint 
kárt vallottanak szegyén körösztyen atyánkfiai az egy esztendőben, 
möly kárvallásukra egész városul bizonyságok vagyunk. 

Annak okáért kérjük nagyságtokat és uraságtokat, hogy ez mög-
nevezött mező martonosi körösztyen atyánkfiai valaminemű helyben 
járnak és kelnek az ő nyilvánvaló kárvallásuk felül, nagyságtok és 
uraságtok mindönütt igaz törvént láttasson nékiök. Sőt hogyha valami 
háborgatásuk Jönne is, nagyságtok és uraságtok az mi hűségös szol-
gálatunkért minden kögyelmes alkalommal lögyön nekik. Möly nyil-
vánvaló igazságuk mellett adtuk az mi szabad nömös város pöcsétivel 
mög pöcsétöltetött levelünket tulajdon kezükbe. Ezöknek utánna istennek 
oltalma és kegyös köd viselése alá ajánljuk n. s. n. z. ura-
ságtokat. 

Dátum ex oppido Nagy Szöged 28. die may. Mező nagy szögediek, 
nagyságtoknak hüvségesen mindönben forrón szolgálnak. 

Zöld viaszba nyomott pecsét helye. 
Kívül: 
Eredetije a m. orsz. levéltárban a lymbusban, Budán. 

CV. 

1628. aug. 14. II. Ferdinánd király a szent ferenezrendi szerzetesek 
gyöngyösi és szegedi kolostora részére a nógrádi harminczadnál 300 frt 
segély utalványozását elrendeli. 

Resolutio suae maiestatis super flór. 300 fratribus franciscaius 
Galgocziensibus et Zegediensibus eollatis. 

' Ferdinandus. Magnif. et egregii. Cum fratribus ordinis minornm 
sancti Francisci de observantia in Gienges et Zeged existentibus, "ad 
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humilimam ipsorum instantiam, maximé vero ut a dispositione iytri, 
at quod propter suppositionem innocenter - in ipsos conceptam, quasi 
illi auctores fuissent quod anno adhue praestito per haidones itali 
quidam alias Budae residentes mercatores mercibus eorum tunc in 
claustrum maioris securitatis causa importatis spoliati essent, vezerio 
Budensi obligantur, tanto facilius et citius quidem se eliberare possint, 
pro subsidii trecentos flor. hungar. et praesentibus nostris tricesimae 
Neogradiensis, curae et flclei vestri commissis numerandos, clementer 
decrevimus et donaverimus. Vobis benigne mandamus in eo esse et 
curare velitis, ut nominatis fratribus de dictis trecentis flor. hungari-
calibus ad eorundem quietantiam infallibiliter et quantocius satis fiat. 
Extraheri in eo benignam ac omnimodam voluentes nostram. 

Dabantur in civitate nostra Vienna die 14. Augusti Anni 1628. 
Regnor. nostrorum Romani nono, Hungáriáé undecimo etc. Bohemici 
duodecimo. 

Perdinandus. Anthonius abbas Cremnifacensis. Ad mandatum . . . 
domini imperatoris proprium: Jacobus Brusold. J. B. Schollhnet (?) 

Eredetije az orsz. levéltár Bonignao Resolutiones Regiae jkvek 57. köt. 
46. Ivén. 

CVI. 

1631. nov. 25. Bécs. II. Ferdinánd király Miksa királynak 1572. 
évi szabadalmi levelét az abban foglalt átiratokkal, továbbá Mátyás királynak 
1464-iki szabadalmi levelét, Zsigmond király 1430. és 1436-ik évi kivált-
ságainak átirataival Szeged város kérelmére átírja és megerősíti. 

Nos Ferdinandus secundus, Dei gratia electus Romanorum impe-
rátor semper augustus ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae, Dal-
matiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, 
Cumaniae, Bulgariaeque etc. rex, archidux Austriae, dux Burgundiáé, 
Brabantiae, Stiriae, Carinthiae, Carniolae, marehio Moraviae, dux 
Lucemburgae, superiorisque et inferioris Silesiae, Wirthembergae et 
Thekae, princeps Sveviae, comes Habspurgi, Tyrolis, Ferreti, Kiburgi 
et Goritiae, Landtgravius Alsatiae, marehio sacri Romani impeiy supra 
Anasum Burgoviae ae utriusque Lusatiae, dominus marchiae Scla-
vonieae, portus Naonis et Saiinarum etc. Memoriae commendamus tenore 
praesentium significantes, quibus expedit universis: quod fideles nostri 
prudentes ac circumspecti Georgius Literátus, aliter Szeőcb, ac Petrus 
Szabo, iurati cives civitatis Szegediensis, suo et ceterorum universorum 
eivium et incolar'um eiusdem civitatis Zegediensis nominibus et in 
personis, exbibuerunt et praesentarunt nobis quasdam binas literas ; 
unas quidem sacratissimi quondam principis ac domini domini Maxi-
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miliani secundi, Dei grátia Rpmanoram imperatoris semper augnsti 
ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae etc. régis, praedecessoris nostri 
observandi felicis memoriae, privilegíales in pargameno, in forma 
libelli confectas sigiMoque eiusdem secreto, quo ut rex Hungáriáé 
utebatur, impendeiiti communitas, quibus mediantibus alias tres literas 
serenissimorum quondam principium Mathiae et Ludovici regum Hun-
gáriáé, praedecessorum similiter nostrorum, optimae memoriae, privi-
legíales, de et super certis praerogativarum et imnmnitatum libertatibus 
eorumdem civium et inhabitatorum praefatae civitatis Zegediensis 
confirmasse. Alteras autem eiusdem quondam Mathiae regis, pariformiter 
privilegíales in pargameno patenter confectas, continentes in se eonfiiv 
mative literas sacratissimi olim Romanoriun imperatoris, ac Hungáriáé 
et Bohemiae etc. regis et domini Sigismundi, praedecessoris itidem 
nostri laúdate memoriae, quibus mediantibus idem olim Sigismundus 
imperátor et rex eosdem incolas et cives praenotatae civitatis Zege-
diensis ab omni tributaria seu teloniaria solutione perpetuo exemisse 
et supportasse dignoscebatur, tenorum infrascriptorum. Supplicatum 
propterea nominibus et in personis, quorum supra exstitit maiestati 
nostrae humillime, quatenus praefatas binas litterás privilegíales, 
omniaque et singula in eisdem contenta, ratas, gratas et acceptas 
habentes, literisque nostris similiter privilegialibus inseri et inscribí 
facientes, acceptare, approbare, ratificareque, ac pro memoratis civibus 
et incolis dictae civitatis Zegediensis, ipsorumque posteris et sueces-
soribus universis, innovantes, perpetuo valituras gratiose confirmare 
dignaremur. Quarum quidem literarum primarnm tenor talis est : 

[Átírva Miksa királynak 1572. aug. 6-án kelt szabadalmi levele 
az abban foglalt átiratokkal; lásd XCIV. sz. a.] 

Alterarum vero literarum series sic se habet. 
[Átírva Mátyás királynak 1464. évi s az ebben átírva levő Zsig-

mond király 1436. és 1430. évi kiváltságlevelei; lásd XXXV. sz. a.] 
Nos itaque huiusmodi humillima supplicatione praenotatoruni 

Georgii Literati, aliter Zeöch, ac Pétri Zabo, suis, ceterorumque, 
quorum supra nominibus et in personis nostrae modo declarato porrecta 
maiestati, regia benignitate exaudita, clementer et admissa, praein-
sertas literas binas privilegíales non abrasas, non cancellatas, nec in 
aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio ac suspicione 
carentes, praesentibus literis nostris privilegialibus de verbo ad verbum, 
sine diminutione et augmento aliquali insertas et inscriptas, quoad 
ornnës earum continentias clausulas et artículos, eatenus quatenus 
eaedem rite et legitime existant emanatae, viribusque earumdem 
veritas sutt'ragatur, ratas,- gratas et acceptas habentes, approbavimus, 
roboravimus et ratifieavimus, ac pro praefatis universis civibus, incolis 
et inhabitatoribus, totaque communitate dictae civitatis nostrae Zege-
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diensis, ipsorumque posteris et successoribus universis innovantes, 
perpetuo valituras, gratiose confirmavimus, imo acceptamus, approbamus, 
roboramus, ratificamusque et confirmamus, salvo iure alieno, barum 
nostrarum secreto sigillo nostro, quo ut rex Hungáriáé utimur, impen-
denti communitarum vigore et testimonio literarum. Dátum per manus 
fidelis nostri nobis dilecti, reverendi Stephani Senniey de Kis Sennie, 
episcopi Jauriensis, locique eiusdem comitis perpetui, consiliary nostri 
et aulae nostrae per Hungáriám cancellary, in civitate nostra Vienna 
Austriae, die vigésima quinta mensis Novembris, anno Domini millesimo 
sexcentesimo trigésimo primo ; regnorum nostrorum Romani décimo 
tertio, Hungáriáé et reliquoruni décimo quarto, Bohemiae vero anno 
décimo quinto ; reverendissimis ac venerabilibus in Christo patribus, 
dominis Petro, sanctae Romanae ecclesiae presbytero cardinale Pazmani, 
Strigoniensi et Joanne Telegdi Colocensis et Bachiensis ecclesiarum 
canonice unitarum archiepiscopis ; Joanne Pyber electo Agriensi, Cor-
nelio Zagrabiensi, Emerico Losy Varadiensi, dicto Stephano Senniey 
d e Kis Sennie Jauriensi, Georgio Draskovitli Vaciensi, Paulo David 
electo Vesprimiensi, Benedicto Vinkovitb electo Quinqueecclesiensi, 
antelato Joanne Telegdi, administratore Nitriensi, Joanne Jvancy electo 
Tinniniensi, - Georgio Nagifalvi electo Sirmiensi, Georgio Duboczki 
electo Chanadiensi, comité Vincentio Zucconi Rosonensi, fratre Joanne 
Baptista Agaticb electo Segniensi et Modrusiensi, Ladislao Hoszutoty 
electo Tramniensi, Joanne Torneo electo Boznensi ecclesiarum episcopis, 
ecclesias Dei feliciter gubernantibus. Item spectabilibus ac magniflcis 
comité Nicolao Ezterhasy de Galanta, regni nostri Hungáriáé palatino, 
comité Paulo Rakoczi de Felseo Wadasz iudice curiae nostrae regiae, 
comité Sigismundo Erdeody de Moniokerek,. dictorum regnorum nost-
rorum Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae baño, comité Christopbore 
Banfl de Alsólindua, tavernicorum, comité Nicolao a Zrinio agazonum, 
comité Paulo de Nadasd cubicnlariorum, Thoma Bosniak dapiferorum, 
Paulo Palffi de Erdőd pineernarum, Stephano Niari de Bedegb ianitorum, 
Emerico Czobor de Czobor Zent Mihály curiae nostrorum regalium 
magistris ac Stephano Palffi de memorata Erdeöd, comité Posoniensi, 
ceterisque quamplurimis regni nostri Hungáriáé comitatus tenentibus 
et honores. 

Ferdinandus m. p. Stephanus Sennyey episeopus Jauriensis mp. 
Laurentius Ferenczffy mp. 

• Vörös-fehér-kók-sárga selyem zsinórján függő viaszpecsétje rongált. Eredetije 
Szeged v. tit. levéltárában 62. sz. a., díszes, könyvalakra kötött hártyán, 17 oldalon. 
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CVII. 

1631. deez. 7. Az esztergomi főkáptalan átírja II. Ferdinánd 
királynak 1631. évi nov. 6-án kiadott azon levelét, melyben Szeged város 
a Buda és Székesfehérvár szabad királyi városokkal egyenlő szabadsá-
gaiban és adómentességében megerősíttetik. 

Nos capitulum ecclesiae metropolitanae Strigoniensis memoriae 
commendamus per praesentes : quod prudentes Georgius Literátus, 
aliter Szeőcz, ac Petrus Zabo cives et inhabitatores civitatis Szege-
diensis nostram personaliter venientes in praesentiam, suis proprys 
ac prudentum judieis et juratorum civium, eaeterorumque civium et 
inhabitatorum eiusdem civitatis Zegediensis etc. nominibus et in per-
sonis exhibuerunt nobis et praesentarunt quasdain literas sacratissimi 
prineipis et domini domini Ferdinandi secundi, Dei gratia electi Roma-
norum imperatoris semper augusti ac regis Hungáriáé, super antiquis 
libertatibus eorundem Zegediensium de non solutione telonei confir-
mationales in pergameno patenter, sub secreto sigillo emanatas ac 
subscriptionibus roboratas, tenoris infrascripti; petente nos debita cum 
instantia, quatenus nos literas easdem alys Jiteris nostris patentibus 
inseri et transumi facere, eisdemque jurium suorum futuram ad cau-
telam sub sigillo nostro capitulari autentico extrád ari vellemus. Quaruni 
quidem literarum tenor sic se habét : Ferdinandus secundus, Dei gratia 
electus Romanorum imperátor semper augustus ac Germaniae, Hun-
gáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc. rex, archidux 
Austriae, dux Burgundiáé, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, marchio 
Moraviae, comes Tyrolis et Goritiae, fidelibus nostris universis et sin-
gulis dominis praelatis, baronibus, magnatibus, comitatuum comitibus, 
vieecomitibus, capitaneis, praefectis, castellanis, offieialibus nobilibus 
et eorum vices gerentibus, item civitatum, oppidorum et villarum 
magistris civium, judicibus et rectoribus, necnon tributorum, teloniorum 
et vecfigalium quorumcumque exactoribus, cunctis etiam alys cujusvis 
status et conditionis hominibus, quoeumque officio et praefectura ubivis 
in regno nostro Hungáriáé partibusque ei subjeetis fungentibus et 
commorantibus, praesentes. nostras visuris, salutem et gratiam. Expo-
situm est maiestati nostrae in personis fidélium nostrorum providorum 
judicis et juratorum eaeterorumque universorum civium et inhabita-
torum civitatis nostrae Zegediensis, quod quamvis ipsi antiqua liber-
tatis eorum praerogativa eisdem a divis quondam Hungáriáé regibus, 
nostris scilicet praedecessoribus felicis reminiscentiae concessa et per 
maiestatem quoque nostram noviter gratiose confirmata, ita requirente 
omnibus illis privileges et immunitatibus, quibus Buda et Al.ba Regalis 
gaudet, uterentur et fruuntur, sicut et ab omni solueione tributi seu 

Szeged v. töri. IV. 1 2 
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telonei tam de personis, quam rebus etiani et mercibus ipsorum qui-
buslibet, sive in terris sive in aquis perpetuo exempti et supportati 
esse dignoscerentur, sed nec pro debitis et excessibus aliorum arestari 
possent, inque huiusmodi libertatis praerogativa continuo usu hueusque 
semper perstitissent, persisterentque etiam de praesenti. Essent tamen 
nonnulli aliquando, qui non euratis huiusmodi ipsorum libertatibus eosdem 
resque et merces ipsorum in locis teloniorum suorum indebite vexarent 
et impeterent, atque ad telonei solutionem cogerent et compellerent, 
ac insuper ydem nonnunquam pro debitis quoque et excessibus aliorum 
arestarentur, máximo damno et praeiudicio ipsorum manifestó. Suppli-
catum itaque exstiterit maiestati nostrae pro parte et in personis eorundem 
exponentium debita cum instantia, digneremur eosdem in huiusmodi 
antiquis libertatibus et praerogativis suis gratiose facere observari. Cum 
autem nos pro suscepti regiminis nostri officio universos et singulos 
fideles subditos nostros in antiquis et longo usu continuatis ipsorum 
privilegys conservare et manutenere semper intendamus; hinc supplica-
tione praefatarum exponentium, tamquam iusta, aequitatique consona 
clementer exaudita et admissa, fidelitati vestrae et vestrum singulis 
harum serie firmissime committimus et mandamus, quatenus a modo in 
posterum praefatos universos cives nostros et inhabitatores Zegedienses, 
vel eorum aliquem, resque et mérces eorumdem qualescunque, aut homines 
et familiares ipsorum ad alicuius telonei solutionem tam in aquis, quam 
in terris arrestare et compellere, aut . ipsos propterea in personis, 
rebusque et bonis suis qualitercunque contra antiquas illorum liber-
tates, praerogativas et exemptiones molestare, turbare et damnificare, 
vel per homines et officiales vestros turbar! et damnifican permitiere, 
aut pro debitis et excessibus aliorum detinere, vel arestare nusquam 
et nequaquam praesumatis, nec sitis ausi modo aliquali, sed eosdem 
tam in praemissis suis libertatibus, quam etiam alys immunitatibus, 
quibus Buda et Alba Regalis gaudet, tam vos ipsi firmiter et inviola-
biliter observare, quam per vestros observari facere, modis ómnibus 
debeatis et teneamini. Seeus non facturi. Praesentibus perlectis, exhi-
benti restitutis. Datum in civitate nostra Vienna Austriae, die vigésima 
sexta mensis novembris. Anuo Domini millesimo sexcentesimo trigésimo 
primo, regnorum nostrorum Romani décimo tertio, Hungariae et reli-
quorum décimo quarto, Bohemiae vero auno décimo quinto. Subscrip-
tiones: Ferdinandus. Stephanus Senniej, episcopus Jauriensis. Laurentius 
Ferenczffy. Nos itaque praemissa peticione annotati Georgy Literati, 
aliter Szebcz et Petri Zabo, suo et quorum supra nominibus facta, 
tamquam justa et legitima, jnrique consona admissa, praetactas literas 
suae maiestatis confirmationales non abrasas, non cancellatas, ñeque 
in aliqua sui parte vitiatas aut suspectas, sed omni prorsus vitio 
carentes et a suspicione immunes, de verbo ad verbum, sine dimi-
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nutione et augmento aliquali, praesentibus litteris nostris patentibus 
transcribi et transumi faeientes, annotatis civibus Zegediensibus jurium 
eorum pro eautela, sub sigillo nostro capitulari authentieo dandas 
duximus et concedendas, communi svadente iustitia. Dátum dominiea 
secunda adventus, anno Domini millesimo sexcentesimo trigesimo primo. 

Leeta in dieto capitulo. 
Hártyán, papírfölzetes sárga viaszpecsétje ép. Eredetije Szeged v. tit. levél-

tárában- 63. sz. a. 

CVIII. 

1641., júl. 31. Tóth Lukács Szeged város főbírája Gombkötő János 
füleki lovas hadnagyot kéri, hogy Fazékszőr lakosainak pusztításától s 
házaik felgyújtásától tartózkodjék s a vidéknek nem romlására, hanem 
inkább oltalmára legyen. 

t 
Mi mesző nagy szegedi feő bírája Totb Lukács, mindezen esküdt 

bíráimmal és polgártársaimmal köszönetünket és minden tisztességes 
szolgálatunkat ajánljuk kegyelmednek, kívánunk isteniül kegyelmednek 
mindön kívánsága szörint való jókat, mind az kegyelmed kedves háza 
népivel egyetemben nagy boldogul megadatni ete. 

Ez levelünbel kölletik megtalálnunk kegyelmedet, kérjük kegyel-
medet mint bizodalmas jóakaró urunkat, hogy Faszékszöriek erővel 
való megégetésének kegyelmed békét hadjon, mert onnan kegyel-
mednek kicsin haszon kínálkozik, mert kik ott lakosok, avagy nem 
jobbágyoskodnak, azok az basát is megkeresték, hogy ha megengedné, 
hát az ő házuknak megmaradásáért esztendőnként bizonyos ajándékot 
adtanak vona kegyelmednek; de semmi okon meg nem engedtök nekik. 
Hogy penig meg nem engedték nekik, azuta mindönféle partékájukat 
az Palángba tart ják és maguk is többire mind a Palángba.hálni járnak. 
Az mi jobbágyok -dolga illeti, azok szegények azt mondják, hogy ők 
az városra nem mennek, vagy égeti kegyelmed, vagy nem, mert ők 
Faszékszöriek az mennyi búvát látják töröknek, rácznak, csak. azért 
is Faszékszört elhadnák, ha az városon el élhetnének. De ők marhát- -
lanok és szegény lévén, az Tisza előttük van és hajónyicska fájukat, 
nádjukat házuk előibe hordják és onnan hátukon házukhoz hordják; 
az kik mesterek, áz ő mesterségükhez való hasonlóképen földjeket 
hordják és így nagy kétkézi munkával tengetik életüket.. Városunknak 
is ebből nagy kára követköznék, úgyannyira, hogyha városunkat égetné 
kegyelmed, ami búnkra nem lönne, mert így csak magunk kárán 
bánkódnunk köllene ; de ha azt égeti meg kegyelmed, az császár vára 
is megégne, melybiü felette nagy veszedelmük követköznék, úgyany-
nyira. hogy nehezen és nagy fizetéssel,' ha megoltalmazhatnák is 

12* 
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magunkat is embör halál által, az sok áruitatás miatt ez így lévén, 
annak okáért kérjük kegyelmedet, nem- romlásunkra, hanem inkább 
oltalmunkra igyekezzék kegyelmed, melyért megszolgálhassuk kegyel-
mednek. Im Siha János is él mégis kegyelmedhez; erriil is kérjük 
kegyelmedet, hogy mindön embörök széltében vádolására ne fáraszon 
kegyelmed bennünket ; mert elhidje kegyelmed, hogy mi a nélkül is 
elfáradtunk teljességgel, ennek az idegen nemzetségnek sanyarú és 
szokatlan sok adója és fizetése alatt. Mert ha azt látná kegyelmed, 
csudálná, ha . . . . így is maradhat bennünk, ez mi köztünk uralkodik, 
se büntetést, se törvény más kézben nem bocsájtja, és mivel értjük 
Siha Jánost vádolják legyen, azt az mi városunkat meg nem bizo-
nyítják, és ha elkezdik, meg nem bizonyítják, bizon gondunk leszen 
reá, hogy ha reánk gondviselő urainkat találjuk az országban, miért 
fáraszt janak és gyalázának ok nélkül bennünket. Főbb dolgainkról 
oratenus beszélgetünk kegyelmeddel. Isten tartsa meg kegyelmedet jó 
egészségben. 

Dátum in regia Civitate Mező-Szeged die 31. julii anno 1641. 
Idem qui supra index primarius caeterique iurati servitores 

paratissimi. 
Kívül: Generoso domino domino Joannis Gombkötő, sacrae caesariae 

regiaeque maiestatis arcis et praesidii Filekiensi equitum duci, etc 
dno et patrono nobis plurimum honorando, etc. Zárlatán a város 1489. 
évi (kisebb) pecsét jének vörös viaszlenyomata. 

Eredetije a m. kir. országos levéltárban a lymbusban, Budán. 

CIX. 

1642. decz. 20. Sempte. Gróf Eszterházi Miklós nádor és a kunok 
bírája a szegediek által felmutatott régi levelek alapiján kijelenti, hogy 
ámbár a kun pusztákra nézve nem birtokadományt, hanem csak haszon-
élvezeti és legeltetési jogot nyertek, mégis Derosma és Szent-Mihálytelek 
pusztáknak — kivévén ezekből az öt megillető részt — Szegedhez való 
csatolását megengedi; Csöngők, Szent-László, Moric'zgát, Szánk és Lene 
puszták pedig már testvére, Eszterházi Pál által a kecskemétieknek bérbe 
adva lévén, e pusztákon egy pcir perzsa oszlopos szőnyegért a kecskemé-
tiekkel közös legeltetést gyakorolhatnak. 

Comes Nicolaus Ezterhasi de Galantha, regni Hungáriáé palatínus 
et iudex cumanorum, aurei velleris eques, perpetuus de Frakno ac 
comitatuum Soproniensis, Zoliensis et de Beregh supremus comes, 
necnon sacratissimi principis ac domini domini Ferdinandi terty, Dei 
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gratia electi Romanorum imperatoris semper augusti ac Germaniae, 
Hungáriáé, Bohemiae etc. regis, archiducis Austriae, ducis Burgundiáé 
etc. intimus consiliarius, camerarius etc. per Hungáriám locumtenens. 
Adjuk tudtokra mindeneknek az kiknek illik, hogy mi megtaláltatván 
az némes Szeged várostól bizonyos követjek, úgymint Fodor István 
és Nagyiván Miklós által, az körülök való kun föld paseuatioja és 
élése felől, noha azt praetendálták, hogy minekutánna az annak előtte 
ott lakott kunok deeedáltak, s régi, kiváltképpen első Mátyás királytól 
adott privilegiomok mellett egyenesen az Szegedi város succedált és 
az ő dispositiojok alatt volna; mindaz- által ruminálván az ő privi-
legiomokat, mellyet in paribus produeáltanak, nyilván constál, hogy 
nem dominiomot, hanem csak usust és pascuatiot enged a privilegiom 
nekik, és azt is egyaránt valót az kunokkal, s az ő privilegiomok a 
palatínus jussát az kun földeken nem praetendálják: hanem nem 
lehetvén az a fizetése az palatínusnak, az ki az előtt régen volt, 
méltán in supplementum tale quale huius defectus, az Szegedi városon 
kívül más körülvalóknak is elárendálhatnánk egészen azokat a pusz-
tákat (megmaradván az szegedieknek is az ő pascuatiojokban való 
ususok) mindazáltal vévén eszünkben, hogy akadályokra és jövendő 
pusztulásokra lenne az szegedieknek, főképen az török igája is lenne 
rajtok, ha más körül valókat is bocsátanánk közökben, jó akaratunkból, 
melylyel az jótéteményre és oltalomra inclinálunk inkább, mintsem 
károkra valakinek, Dorosma és Szentmihály telek nevű pusztákat 
éppen, kivévén jussunkat belőle, az Szegedi városhoz applicáljuk; 
Cheöngeölét penig s Szent Lászlót, Moriezgátját, Szánkót, Majsát és 
Benét, melyet öcsénk Ezterhasi Pál uram mi nevünkkel az Kecskeméti 
városnak arendalt volt extra hoc privilegiomok szerént szabad pas-
cuatiojok hogy vagyon rajta, úgy adtuk és engedtük az meghnevezett 
Szegedi városnak, hogy mi nékünk in recognitionem dominii palatinalis 
esztendőnként egy pár persiai, avagy scliallat oszlopos szőnyeget adván, 
árendálhassák valakinek akarják s magok is élhessék, s az kik pascualni 
akarnának azokon a pusztákon, nem mi tőlünk, avagy ispányunktól, 
hanem az megnevezett Szegedi várostól kövessék fel. Ezeken kívül 
akarmi névvel nevezendő puszták vannak is, az melyek nélkül magok 
vallások szerint ellehetnek az szegediek, magunk dispositionkra reser-
váljuk, mindazáltal ha annyira el ér marhájuk, azok se procludáltatnak 
nékik. Kiről adtuk ez kezünk Írásával és pecsétünkkel megerősíttetett 
levelünköt. Dátum Sempthaviae, die vigesima decembris, anno domini 
millesimo sexcentesimo quadragesimo secundo. 

Eredetije az esztergomi főkáptalan 1642. évi átiratában, Szeged v. tit. levél-
tárában 64. sz. a. 
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CX. 

1642. decs. 21. Az esztergomi fökáptalan II. Ferdinánd királynak 
Szeged város részére 1631. évi november 25-én kiadott szabadalmi levelét 
átírja. 

Nos capitulum ecclesiae metropolitanae Strigoniensis memoriae 
commendamus tenore praesentium significantes qui bus expedit universis ; 
quod prudentes et circumspecti Stephanus Fodor et Nicolaus Nagjq 
aliter István, cives et inhabitatores civitatis Szegediensis coram nobis 
personal iter constituti, exliibuerunt et praesentaverunt nobis quasdam 
literas sacratissimi olim principis et domini domini Ferdinandi secundi, 
Dei gratia electi Romanorum imperatoris semper augusti ac Germa-
niae, Hungáriáé, Bohemiae etc. regis felicis reminiscentiae, confirma-
tionales continentes in se alias quasdam literas, unas siquidem sacra-
tissimi quondam principis ac domini domini Maximilian! secundi, Dei 
gratia itidem Romanorum. imperatoris et regis Hungáriáé, alias autem 
ternas literas serenissimorum quondam principum Mattliiae et Ludovici 
regum Hungár iáé; necnon alias adhuc literas eiusdem quondam domini 
Mathiae regis continentes in se literas sacratissimi olim Romanorum 
imperatoris et Hungaiiae ac Bohemiae regis domini Sigismundi, super 
praerogativa libertatis praedictae civitatis Szegediensis patenter in 
pergameno inque modum lihelli, sub impendent! eiusdem domini Fer-
dinandi secundi, Romanorum imperatoris et regis Hungáriáé secreto 
sigillo confectas et emanatas, ac manus suae subscriptione roboratas; 
petentes nos praefati Stephanus Fodor et Nicolaus Nagy aliter Istvan 
suo ac ceterorum universorum civium et incolarum eiusdem civitatis 
Szegediensis nominibus et in personis, quatenus nos praenarratas uni-
versas literas primum in prothocollum nostrum inseri ac transcribi 
curaremus, ac eandem in transumpto literarum nostrarum sine dimi-
nutione ac augmento aliquali, iurium eorum futuram ad cautelam sub 
sigillo nostro capitulari et authentico extradare vellemus ac concedere. 
Quarum literarum series et ordo sequitur verbotenus in hunc modum. 

[Átírva II. Ferdinánd király 1631. évi nov. 25-én Bécsben kelt 
k iadványa; lásd CVI. sz. a.] 

Nos itaque praemissis petitionibus praefatorum Stephani Fodor 
et Nicolai Nagy aliter Istvan, nominibus etiam quorum supra factis, 
veluti iustis ac iuri consonis inclinati, praeinsertas omnes literas sine 
diminutione et augmento aliquali primum prothocollari facientes, tandem 
in transumpto etiam literarum nostrarum praenarratae civitati Szegediensi 
iurium suorum futuram ad cautelam sub sigillo nostro capitulari et 
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authentico (originalibus autem in specie redditis) extradandas duximus 
et concedendas. Datum in festő sancti Thomae apostoli, anno Domini 
millesimo sexcentesimo quadragesimo secundo. — Lecta. 

Nagy hártyán, papírfölzetes sárga viaszpecsétje leszakadva. Eredetije Szeged 
v. tít. levéltárában 65. sz. a. 

CXI. 

1642. decz. 22. Az esztergomi fölcáptalan Szeged város kérelmére 
átírja gr. Eszterházi Miklós nádornak 1642. évi decz. 20-án Semphtén 
kelt levelét, Dorosma és Szent-Mihályteleknek Szeged városához történt csato-
lása és a többi kun puszták szabad legeltetése tárgyábam. 

Nós capitulum ecclesiae metropolitanae Strigoniensis memoriae 
commendamus per praesentes: quod circumspecti Stephanus Fodor et 
Nicolaus Nagy, áliter Iván cives et inhabitatores civitatis Szegediensis, 
coram nobis personaliter constituti, exhibuerunt et praesentarunt nobis 
quasdam illustrissimi ac excellentissimi domini comiti Nicolai Ezterhazi 
de Galantha, palatini regni Hungarie et patroni nobis observandissimi, 
super recognitione dominii palatinalis hungarico idiomate emanatas, 
ac sigiilo eiusdem domini comitis palatini minori et manus subscrip-
tione roboratas, petentes nos iidem exhibentes, rquatenus nos prae-
missas litteras palatinales jurium dictae civitatis Szegediensis futuram 
ad cautelam próthocolari facientes, eandem in transumpto literarum 
nostrarum sine diminutione et augmento aliquali extradare vellemus 
et concedere. Cuius tenor per omnia sequitur in hunc modum. 

(Eszterházi Miklós nádor 1642. évi decz. 20-án kelt levele; lásd 
CIX. sz. a.) 

Nos itaque petitionibus supra, fatorum exhibentium veluti justis 
ac juri consonis inclinati, praeinsertas literas palatinales sine omni dimi-
nutione et augmento sed genuino sermone prothocolari facientes, tran-
sumptum eorumdem sub sigiilo nostro capitulari et autenthico una 
cum subscriptione palatinali et secretarii ejusdem, quae e r a t : Comes 
Nicolaus Ezterhazi, Gregorius Szentgiörgi, extradandas duximus et 
concedendas communi svadente iustitia. Datum feria secunda proxima 
post festum sancti Thomae apostoli, anno domini millesimo sexcen-
tesimo quadragesimo secundo. 

Papiroson, papírfölzetes sárga viaszpeesétje ép. Eredetije Szeged v. tit. levél-
tárában 64. sz. a. 
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• CXII. 

1644. aúg. 12. Érsekújvár. Eszterházi Pál érsekújvári kapitány 
rendeli, hogy a lejáró katonák• a szegedieket ne háborgassák, mert az ez 
ellen vétőket a szegediek elfoghatják, a legközelebbi végházba beszállít-
hatják, szükség esetén fölöttük törvényt szabhatnak. 

Én galántai Ezterhási Pál, " császár és koronás király urunk ő 
felsége komornyikja, tanácsa és Érsekújvárnak az Dunán innét levő 
végházának vice generális kapitánya etc. Minden rendben részben 
hivatalban lévő uraimnak és barátaimnak, kiváltképen penig mezököt 
és utakat járó vitézeknek adom emlékezetöl, hogy az ő felsége Mező-
Szegedi városa nemcsak az nemes komrának és palatínus uramnak, 
hanem énnekem is keservesen panaszolkodott, hogy az alá járó katonák 
közül sokan, sőt gyakorta az magok szolgáitól is nemcsak mezeiken, 
marháikban és egyéb jószágaikban károsíttatnak és fosztatnak meg, 
hanem néha még házokban is bátorságosan nem maradhatnak meg. 
Minek okáért értvén méltó panaszukat én is oltalmam alá akarván 
vennem őket, tisztem szerint hagjmm és parancsolom minden rendbéli 
alá járó vitézlő rendeknek, hogy az megírt szegedieket senki szemé-
lyekben vagy marhájukban vagy akarna javaikban meg ne merészelje 
háborítani, akárminemű szín és név alatt i s ; hanem az kinek mi 
keresete volna rajtok, tegyen panaszt én előttem s tessék késznek 
hozzám fel jönni s eleget is tenni. Ha ki penigh levelemet meg nem 
becsöllené, hanem hatalmaskodnék rajtuk, én is hatalmat adtam ezen 
szegedieknek, hogy ez ilyen dúló, fosztó és hatalmaskodók ellen fel-
támadhassanak és megfoglutssák őket, az mely közeléb való magyar 
vég-ház lészen, annak kapitányának vigyék és ott érdemek szerint 
megbüntessék. Az maguk szolgái penigh, ha mi oly latorságban talál-
tatnak, hatalmat adtam nékik. Kiről adtam nékik ez pecsét és kezem 
írása alatt való levelemet, melyet az kik megolvasnak, megint vissza 
adják. Dátum in Újvár die 12. augusti, anno Domini 1644. Ezterhási 
Pá l mp. (P. H.) 

Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 66. sz. a. 

CXIII. 

1645. ápr. végén. A szegedi kadi megengedi, hogy a barátok kolos-
toránál múlhatatlanul szükséges javítások, minden nayyobbítás nélkül az 
előbbi módra eszközöltessenek. 

A parancsolat alább következik. 
Musztafa, a szegedi káza kadija. 
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Jelen hiteles kiadvány tar talma' ez : A szegedi alsóvárosban lakó 
s ezen iratot előmutató Guardia és Paula nevű barát, továbbá Siha 
János, Vas István, Szántó Fábián, Látin Tomó s mások a törvénytilés 
előtt megjelenvén, mindannyian azt állították, hogy a pokolbeli sátánok 
gyűlhelyéiil s kárhozatos ördögük fészkéül szolgáló fertelmes templomuk 
melletti barátlakok az idő folytán annyira megromladoztak, hogy kija-
vításuk több helyen szükségessé vált. Esedeznek ennélfogva, hogy a 
már kezeik közt lévő fényes rendelethez képest a törvény (ser) részéről 
is engedtessék meg nekik ama szükséges javítások munkába vétele. 
Miután a törvényülés által azon barátlakok megvizsgálására kiküldött 
Szejdi Ali effendi visszaérkezvén, meggyőződése szerint arról tőn jelen-
tést, hogy a sürgetett javítás múlhatatlanul szükséges, a fennevezet-
teknél lévő magas rendelet értelmében határoztatott, hogy az említett 
templom melletti barátlakok meghagyatván eddigi alakj okban, nagyob-
bítás vagy feljebb emelés nélkül jelen törvényszerű engedély mellett 
kijavíthatok. Miről is az illetők kértére ezen irat szerkeztetett s hogy 
szükség esetén előmutathassák, nekik át is adatott. 

Kelt 1055. rebbjülevvel 1—10 = 1645. apr. 27. — május 6. 
Jelen voltak: Ali cselebi imám, Abdi cselebi khadimi ser, Ibrahim 

basi, Abdi terdsümán, Siha János, Vas István, Szántó Fábián, Gellért 
János és egyebek. 

Török eredetije a szegedi ferenczrendi kolostor levéltárában. Közölve: 
Okmánytár a hódoltság történetéhez. Pest, 1868. II. k. 325. 1. 

CX1V: 

1647. Csongrád vármegye portáinak dicalis összeírása. 

Regestum Comitatuum Hevesiensi exterioris Szolnok et Cson-
gradiensi 

iuxta novam connumerationem portarum anno domini millesimo 
sexcentesimo quadragesimo septimo institutum. 

Comitatus Csongradiensis, processus suprafati Johan. Pákay judlium 
annexans 

Possessio Szentes habet portás . . . no 1 
Possessio Mezző Wásá por. . . . 2 
Possessio Beöd habet por . . . . . no 74 
Possio Csongrád por 1 
Possio Serkéd por. . . . . . . . no 74 
Possio Alső Győv hab. por. ' . . . . no 72 
Possio Fark hab. por . . no 74 
Possio Anyás hab. por . . no 7 2 
Possio Gyolla hab. por •72 
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Szeged totaliter ad cameram suae mattis 'ungaricam pertinet, 
cuius taxa . • f. 8. 

Martonos totaliter ad cameram suae mattis pertinet, cuius taxa f. ,8. 
Tápé ad cameram suae mattis ungaricam pertinens, taxa f. 8. 
Possio Mintszent hab. port no 1A. 
Eredetije a m. orsz. levéltárban Budán, Dicalis oonscriptiok XVI. kötet, 

261—262. 1. 

c x v . 

1649. jún. 23. Pozsony. Gróf Pálffy Pál nádor kijelenti, hogy a 
nyavatás szegediek, miután mind a magyar, mind a török részre adójukat 
esztendőnként beadják, de ennek daczára semmi oltalomban sem része-
sülnek s a tolvajok, nyúzok és csavargók nemcsak marháikat hajtják el, 
de házaikban is megtámadják, ennélfogva a szegedieket feljogosítja, hogy• 
azokat elfoghassák s a legközelebbi végházba kötözve bevihessék. 

Comes Paulus Pálffy ab Erdeöd regni Hungáriáé palatínus et 
judex Cumanorum, perpetuus a Detrekeö ac comitatus Posoniensis 
supremus comes, árcibusque eiusdem capitaneus, liber baro in Stomffa 
et Vereskeö, dominus in Marchek et Baymocz, necnon sacratissimae 
caesareae regiaeque maiestatis intimus consiliarius, camerarius et per 
Hungáriám locumtenens. Adjuk tudtára mindeneknek az kiknek illik, 
kiváltképen penigh. eő fölsége az mi kegyelmes urunk magyar országi 
végházában levő fő és vice kapitányoknak, hadnagyoknak, vajdáknak 
és egyéb tiszteknek, az szerint az török párton lévő kapitányoknak, 
agáknak, és egyéb tisztviselőknek, főképen kik az végházakban lak-
nak, hogy noha az levelünk mutató nyavalás Szeged városában lakozó 
emberek mind az magyar és török részre való adójukat és summájukat 
esztendőnként beadván és szolgáltatván, se az magyar se az török 
uraktul ne háborgat tatnának sőt oltalmaztatnának, mindazonáltal az sok 
alattomban járó lopók, tolvajok, nyúzok, isten tudja micsoda gonoszság 
tövők miatt (hol lopva, hol hatalommal marhájokat elhajtva, magukat 
fosztogatva, kínozva) majd csak házukbul is alig jöhetnének ki bátorsá-
gosan. Annak okáért látva azon megnevezett Szeged városbeli nyavalás 
embereknek hozzánk küldött, maguk atyafiak által tött ezaránt való méltó 
és keserves panaszukat, mivel magunk távol léte miatt nem is vadász-
tathatunk mindenkoron efféle gonoszság tövőkre, kívánván mindaz-
által, hogy az bűnösök megbimtetődjenek, hatalmat adtunk reá meg-
nevezett Szeged városbelieknek, hogy valahol e féle lopó, tolvajló, 
fosztó és gonoszság tövő csavargókat maguk határukba, vagy másunnan, 
mikor űzőben vagyon, találnak, kik őket vagy marhájukban, vagy 
személyükben megbántanák, ottan maguk hatalmukból megfoghassák, 
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ha megadják magukat, hol nem, legényivei is ra j ta levén, ott igye-
kezzenek verni és az mely végház közelebb leszen, oda tartozzanak 
kötözni vinni s átszállítani, vagy aki akkor feő tisztviselő leszen az 
végházakban, kezébe adni s azok is tartozzanak érdemek szerént 
büntetés alá venni, minden kedvezés és kegyelem nélkül. Hol penig • 
efféle gonoszság tevő ugyan erősen oltalmazná magát, hogy semmi 
képen meg nem foghatnák, hanem nagy ember kárral, ha megölik is 
az szegediek, az oly aránt elvégzésére is, arra is hatalmat adtunk, 
noha azért abban cautioval éljenek az mennyire lehet, azon legyenek 
hogy elevenen fogják és vigyék az közeljebb való végházba. Senki 
azért ezen parancsolatunkban és engedelmünkben megnevezett szege-
dieket meg ne merészelje bántani, sőt assistentiával tartozzanak nekik 
lenni az végbeli kapitányok és tisztek meg is büntessék, az kiket oda 
visznek. Praesentes perlectis, exhibenti restitutis. Dátum in curia 
nostra Posoniensi, die vigesiina tertia mensis janii, anno Domini 
millesimo sexcentesimo quadragesimo nono. 

Comes Paulus Pálffy mp. (P. H.) 
Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 68. sz. a. 

CXVI. 

1649.' jún. 23. Pozsony. Gróf Pálffy Pál nádor átírja s meg-
erősíti gr. Eszterházi Miklós nádornak 1642. évi decz. 20-án kelt oklevelét, 
melyben Porosma és Szent-Mihálytelek gilisztáknak Szeged városához való 
csatolását, a többi kun pusztákon, pedig a kecskemétiekkel való közös legel-
tetést megengedi. 

Mi gróf erdeődi Pálffy Pál Magyarországi palatínus és kim oknak 
bírája, Posony várának főkapitánya s azon Pozsony tartománynak s 
Detrekeő, Stomffa, Marhek, Vereskeő és Bajmócz váraknak örökös ura, 
szentelt vitéz, az mi kegyelmes urunk fölséges harmadik Fe rd inánd . 
római császár és Magyarországi koronás királyunknak belső titok 
tanácsa és Magyarországban helytartója, adjuk tudtára mindeneknek 
az kiknek illik, hogy az nemes Szeged városátul hozzánk expediált 
bizonyos személyek producálván előttünk az néhai galanthai gróf Ester-
házy Miklós uram, Magyarországi palatínus praedecessorunk némely 
ide alább megírt pascuatiorúl emanalt szabad levelét, instálának aláza-
tosan, hogy azon szabad leveleket, nostra quoque palatinali authoritate 
megerősíteni méltóztatván, azon szabadságban megnevezett nemes 
Szeged városát s lakosit meg is tartani méltóztatnánk, mely levelet 
szegény, Istenben elnyugodott néhai gróf trakostyáni Draskovich János 
uram, hasonlóképen Magyarországi palatínus praedecéssorunk is, maga 



•188 

sajá t pecsétje és keze írásával megerősítvén, helyesnek hagyta lenni 
és méltónak. Mely levélnek continentiája ez szerint következik: 

[Átírva Eszterházy Miklós nádornak 1642. évi decz. 20-án kelt 
levele; lásd CIX. sz. a.] 

Mi azért tekintvén az megírt szegediek könyörgését, az megne-
vezett praedecessorunk levelét minden punctumiban és résziben meg-
erősítjük, szabadságot adván nekik, hogy az feljebb megírt pusztákat 
szabadosan árendálhassák, valakinek akarják s maguk is élhessék, de 
úgy, hogy ők is esztendőnként egy pár persiai avagy skarlát szőnyeget 
in recognitionem dominii palatinalis, az mint az több praedecesso-
rinknak, úgy nekünk is tartozzanak adni. Kiről adtuk ez megírt sze-
gedieknek ez kezünk írásával és pecsétünkkel megerősíttetett levelünket. 
Költ Pozsony udvarházunknál, szent Iván havának huszonharmadik 
napján, anno Domini millesimo sexcentesimo cjuadragesimo• nono. 

Comes Paulus Pálffy, mp. (P. H.) 
Papiroson, papírfölzetes vörös viaszpecsétje ép. Eredetije Szeged v. tit. levél-

tárában 67. sz. a. 

CXVII. 

1649. júl. 17. Vas István Szeged város főbírája Borsód várme-
gyével tudatja, hogy Szeged még a régi magyar királyoktól oly szabad-
ságokkal ruháztatott fel, minőkkel Buda és Székesfehérvár polgárai birtok,, 
átírván Zsigmond, Mátyás és II. Ferdinánd királyok némely kiadványait, 
azokat nevezett vármegyével oltalomnyújtás tekintetéből közli. 

My az szabad és király Mezeő Szöged városának feőbírája Vas 
István és eskíittek, köszönetünk után adjuk értésére mind az kiknek 
illik ez levelünknek rendiben: hogy noha minket az Istenben elnyu-
godott magyar országi szent királyok és utánnok való kegyelmes feje-
delmek és koronás királyok azon szabadságokkal méltóztattak kegyel-
mesen megajándékozni, kikben régen Buda és Székesfehérvár gyönyör-
ködtenek, hogy tudnia illik akárminemű marháknak keresködésében, 
szárazon és vízen, minden harminczadok és vámok fizetésétül szabadok 
és mentek legyünk; mások vétkükért is vagy adósságukért meg ne 
arestáltassunk, vagy háborgattassunk; melyekben eleitül fogva ez ideig 
békességesen és háborgatás nélkül megtartat tunk: most mindazon által 
némelyektül, nevezet szerént pedig nemes Borsod vármegyében levőktül, 
nagy praeiudiciumunkra arestálásokkal és harminczadok fizetésére való 
kénszerítésekkel háborgattatunk, az ide alá megírandó privilegiomink 
el len; kiknek igaz rendi ez. 

[Mátyás kir. 1464. . ápr. 3-ikán kelt, Zsigmond kir. 1436. és 1430. 
évi kiadványait megerősítő oklevele; l á sd : XXXV. sz.] 
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Viszont másik következik ilyen szókkal: 
[II. Ferdinánd királynak 1631. évi nov. 26-án kelt oklevele; lásd : 

CVII. sz.] 
Mely privilegiominkat in paribus (féltvén originálisunkat szeren-

cséltetni) szorul szóra, igazán és tökéletesen minden fogyatkozás és 
akárminemü szaporítás nélkül, ez pöcsétünkkel megerősíttetött leve-
lünkbe be íratván, akaránk nemes Borsod vármegyének és mind az 
kiknek illik, bizonyságul eleikben terjeszteni, jövendőbeli oltalmunkra. 
Dátum in praefata libera regia civitate Mezeő Szögediensi, anno 
Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo nono, die decima septima 
mensis Julii. 

Papirfelzetes, a város vörös viaszba nyomott 1489. óvi pecsétjével. Eredetije 
a m. orsz. levéltárban 12244. sZ. a. 

CXVIII. 

1650. máj. 25. Kocsis János Szeged város főbírája a pozsonyi 
kamara előtt a városnak Tápé helységhez való jogát igazolva, Bene és 
Tázlár puszták elfoglalása ellenében védelmet kér, jelentvén egyúttal a 
Sövényházáról történt betelepüléseket, mivel a helység lakossága Ebeczkröl 
és Fülekről minduntalan zaklattatott. 

Köszönetünk után alázatos szolgálatunkat ajánljuk Nagyságtoknak 
és Isteniül lelki testi jókat kívánunk megadatni. 

Szokott halbeli ajándékunkat mint bizonyos számú pár csizmákkal 
együtt illendőül kegyelmeteknek alázatoss'an felküldettük, mélyet hogy 
kegyelmetek jó néven vegyen tűlünk, alázatosan. kérjük. Tápé falu 
felől való igazságunkat fölküldettük kegyelmetek parancsolatja szerint; 
de az mint informáltak volt nagyságtokat azon tápaiak, hogy nekik 
is valami privilegiom levelük tartatik nálunk: abban semmi sincs, 
hitünk után is felelhetünk. Az minemű levélbeli igazságunk hozzájuk 
vagyon, császár és koronás urunk ő felsége jóakaratjából és kegyes-
ségéből, megakarjuk újítani azon igazságunkat több privilegiominkal 
egyetemben, várván Nagyságtoktul is ez aránt egyenlő kegyes jóakaratot. 
Bene nevű pusztánk felől is könyörgünk alázatossan, hogy Onadón 
lakozó Taliy Gergely és Édes Miklós úr másunnan való lévén elfog-
lalták hatalmasul,, törvénytelenül tűlünk privilégiumunk ellen és az 
kecskemétieknek oltalom levelet is adtanak felőle. Budai Pá l urunk 
is Szécsenben tázlári pusztánkról hasonlóúl. fenekedik reánk. Kérjük 
annak okáért alázatosan nagyságtokat, mint kegyelmes urainkat, mél-
tóztassék ellenzem és felszabadítani azon pusztáinkat, parancsolatokat 
adván reájuk. Mi is nagyságtoknak alázatosan készek lévén híven 
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szolgálattal. Tartsa meg Isten nagyságtokat sok jó esztendeig egész-
ségben. Actum in libera regia civitate Mező Szeged, die 25 mai 
anno 1650. 

Nagyságtoknak alázatossan. készek szolgálni szegedi feő bíró 
Koczis István és esküdtek mind fejenkint. 

Kívül : Császár és koronás király urunk ő felsége pozsonyi 
magyar comorán ülő praefectusának és tanácsinak, nekünk kegyelmes 
urainknak adassék ez levelünk alázatosan. 

A város vörös viaszba nyomott, papirfölzetes, 1489. évi kisebb 
pecsétje. 

Melléklet: 
Memoriale : 
Sövényház faluról jüttenek be közinkhen lakni, kik azon faluban 

annak előtte szolgálván házasottanak volt ugyanott meg, úgymint 
Lábady György, Tiszta János, Katona András, Sövényház falunak 
földes urainak mondatván. Ebeczken lakozó Pucz Albert, Miháli István 
és László, Füleken lakozó Porkoláb Szép Gergelylyel egyetemben 
közülünk kiakarnak adófizető jobbágyságra kényszeríteni azon megírt 
embereket. Kér jük nagyságtokat találjon módot ebben, hogy az ő 
felsége városa ne pusztuljon, sót nevekedjék az minthogy nagy Ínség 
alatt lévén, elfogytunk. 

Kegyes választ kérünk nagyságtoktul. 
Eredetije a ni. orsz. levéltárban Budán, Neo regest, fasc. 999. 8. sz. a. 

CXIX. 

1652. őkt. 1. Szarvas Ferencz, Szeged város bírája és Vas János 
a város jegyzője bizonyítják, hogy a törököktől kijmsztított alvidéken papok 
hiányában a katholikus hitvallás oly veszélybe jutott, hogy már emlékezete 
sem volna, hacsak az Üdvözítőről nevezett ferenczrendi barátok a szent- . 
séyek szakadatlan kiszolgálásával nem tartják azt fel. A barátoknak érde-
méit még a törökök is elismerték, mert amidőn a tatároktól elpusztított 
várost újjáalkották s a környékbeli falvakban szétszórt lakosokat egybe-
gyűjtötték, felpörzsöli zárdájukat a török kijavíttatta s az atyákat abba 
bevezette. 

Nos iudex primarius Franciscus Szarvas, iurati cives, incolae et . 
habitatores, totaque communitas liberae regiaque civitatis Mező-Szege-
diensis, fidem facimus tenore praesentium, significantes quibus expedit 
univers is : quod devastatis turcarum feritate bisce regni Hungáriáé 
partibus, populo christiano subiugato, ob virorüm ecclesiastieorum 
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inopiam, .in id catholica religio inter nos devenerat periculum, ut vix 
memoria eius tempore hoc nostro superfuisset, nisi reverendi in Christo 
patres, fratres ordinis minorum sancti Francisci strictioris ohservantiae, 
provinciáé SS. Salvatoris labentem eam sustentassent, labaret etiam 
de facto, nisi gregem Christi exantlatis tot laboribus, periculis supe-
ratis, contemptis barbarorum haereticorumque vexationibus omnia 
sacro sancta fidei sacramenta sine defectu aliquali administrando con-
servarent. Summa hoc cum gratiarum actione confitetur universus 
populus, sed et iuratus christiani noniinis hostis turca, vei invitus facto 
ipso antiquitus manifeste approbavit: non enim aliter depopulatam 
tartarica imanitate, desolatamque regiam civitatem refici et dispersos 
circumiacentium pagorum populos revoeari posse existi'mavit, quam si 
exustum in hac civitate monasterium resarciret, et in illud patrem 
aliquem memorati ordinis, provinciaeque eiusdem induceret. Fecit, et 
perfeci t ; quidquid i^itur vigoris, virorisque inter nos vera et apostolica 
űdes habet, totum id industria, virtutibus et doctrina praefatorum 
patrum reverendorum fratrum ordinis ininorum S. Francisci strictioris 
ohservantiae provintiae ssmi Salvatoris iure merito, non nostra solum 
voce, sed et barbarorum calculo attribuimus. In quorum fidem et 
testimonium praesentes litteras sigillo nostro usuali communitas dedimus, 
in toties fata libera, regiaque civitate Mező-Szeged. Anno Domini mil-
lesimo sexcentesimo quinquagesimo secundo, die 1-a mensis octobris. 
Joannes Vas, iuratus nótárius praefatae civitatis, m. p. (P. H.) 

Eredetije a szegedi sz. ferenczrendi zárda (alsóváros) levéltárában. Közölve : 
Történelmi adattár Csanád egyházmegye hajdana s jelenéhez. Temesvár, 1871. I. k. 
129. lap. 

c x x . 

1653. jún. 22. Pozsony. A .pozsonyi kamara igazolja, hogy az 
ügyeik intézése végett Pozsonyból útazó szegediek igaz járatbeli emberek, 
azért is minden adófizetés nélkül szabadon bocsájtandók. 

Nos sacratissimae caesareae regiaque maiestatis domini domini 
nostri elementissimi camerae Hungaricae consiliary. Adjuk tudtára az 
kiknek illik, mind úri, mind vitézlő rendeknek, item harminezadosoknak 
és vámosoknak: hogy ez leveliink mutató Mező-Szegediek, az eő fölsége 
szabadossi, bizonyos dolgok végett ide az pozsonyi nemes camarára 
jiittenek volt föl és elvégezvén dolgokot, most ismég házokhoz vissza-
térnek és igaz járatbeli emberek lévén, kérjük és a kiket illik intjük 
is, hogy mindenött békével és minden adófizetés nélkül, minden passu-
sokon által bocsássák, akarván mi is az kiknek illik minden barát-
sággal és szolgálattal leírni. Kiknek nagyobb bizonyságára adtuk ez 
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levelünket. Praesentibus perlectis, exhibenti restitutis. Posony die 22. 
juni i ; anno millesimo sexeentesimo quinquagesimo tertio. 

Pecsé ten : Praneiscus Reviczky 
„ Lucas Adatai 
,, • Stephanus Aszalai de sancta cruce. . 

Mathias Senkviczky mp. 
Papiroson, vörös viaszba nyomott paplrfölzetes 3 gyűrűs pecsétje ép. Eredetije 

Szeged v. tit. levéltárában 70. sz. a. Közölve a Török-magyarkori történelmi em-
lékek. Pest, 1863. I. oszt. II. k. CXXII. sz. a. 

CXXI. 

1654. máj. 21. Az esztergomi fökáptalan Gitten János és Vas János 
szegedi polgárok kérelmére átírja Mátyás kir. 1465. évi levelét, melyben 
IV. Béla király 1247. évi, Tápé helység és Vártó halastóra vonatkozó 
adományozása foglaltatik. 

• Nos capitulum ecclesiae metropolitanae Strigoniensis memoriae 
commendamus, per praesentes significantes, quibus expedit universis: 
quod circumspecti Joannes Gillen et alter Joannes Was cives civi-
tatis Szegediensis, nostrani personaliter venientes in praesentiam, 
exhibuerunt et praesentaverunt nobis certas qnasdam literas tran-
sumptionales et confirmatorias serenissimi quondam domini Mathiae 
Dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae etc. regis in pergameno 
patenter confectas, pro parte circumspectorum civium dictae civitatis 
Szegediensis in anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo 
quinto, sexto idus iunii emanatas, sigilloque eiusdem serenissimi regis 
dupplici et authentico pendenti roboratas et communitas, super qui-
busdam aliis literis serenissimi quondam domini Belae regis,' regni 
Hungáriáé in anno Domini millesimo ducentésimo quadragesimo séptimo 
expeditas, tenoris infrascripti; instando coram nobis, quatenus nos 
easdem literas transumptionales transumi faciendo, sub sigillo nostro 
capitulari usitato et authentico extradare vellemus. Quarum quidem 
literarum tenor talis e s t : 

(Mátyás kir. 1465. évi kiadványa, lásd NXXAT1I. sz. a.) 
Nos itaque petitione et instantia praefatorum civium Szegedien-

sium uti iustas et regni legibus consona admissa, praemissas literas 
praesentibus nostris, de verbo ad verbum sine diminutione et augmento, 
variationeque absque omni, inseri facientes, sub sigillo nostro capi-
tulari usitato et authentico, memoratis civibus Szegediensibus, iurium 
eiusdem civitatis Szegediensis futura pro -cautela (originalibus etiam 
in specie. restitutis) extradandas duximus et concedendas, communi 
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svadente iustitia. Dátum feria quinta proxima post dominicam Exaudi. 
Anno Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo quarto. (P. H.) 

Lecta. 
Papíron, 4 oldalon; paplrfölzotes sárga viaszpecsétje ép. Eredetije Szeged 

v. tlt. levéltárában 69. sz. a, 

CXNII. 

1655. febr. 25. Kolozsvár. Rákóczi György erdélyi fejedelem Szeged 
város bíráját és esküdt polgárait inti, hogy Csanád megyében Százegyház 
helységben váradi Tóth János hívének birtokát ne háborgassák. 

Georgius Rákóczi, Dei gratia princeps Transilvaniae, partium 
regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. Circumspeeti nobis 
grati, salutem cum favore. Vitézlő váradi Tóth János hívünk, egyik 
mezei hadnagyunk alázatos könyörgése által je lent i : ez előtt mintegy 
négy esztendővel vett volt örökben Csanád vármegyében egy Száz-
egyház nevti falucskát, Hajdu-Ujfaluban lakó Deli Balázs nevű nemes 
embertől, s aprehendálván, űsu roborálta is ; mindazáltal ti, nem tudjuk 
micsoda gondolattól viseltetvén, valami simplex csanádi káptalanban 
költ fassionak páriáját küldvén kezébe1), kiben csak portiorúl van 
emlékezet, annak erejivel az egész falut hatalmasúl akarjátok birni, 
embereit fel nem bocsájtjátok, nem kevés kárával, s az nemesi sza-
badságnak is megbántódásával. így levén azért az dolog, tinéktek igen 
serio parancsoljuk, vévén ez levelünk, meg írt hívünk jószágán ne 
kapdossatok,' s az .hatalmaskodásnak hagyjatok békét, hanem ha mi 
közötök van benne, bírjátok azt, az másét ne háborgassátok, mert 
meg nem engedjük, nyilván higyjétek. Secus non facturi. Dátum in 
civitate nostra Colosvár,• die 25. februarii, anno 1655. Rákóczy m. p. 

KíviH: Circumspectis iudicis, caeterisque iuratis civibus oppidi 
Zegediensis, Nobis gratis. (P. H.) 

Eredetije sz. kir. Szeged v. tit. levéltárában 71. sz. a. 

CXXI1I. 

1657. jan. 30. Pozsony. Ordódy Imre pozsonyi kamarai pénztáros, 
nyugtatja, hogy a szegediek hal- és karmazsin-csizma adójukat beszol-
gáltatták. 

Anno Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo septimo, 
die trigesimo Januarii. Mező-Szegediek az tavali esztendőbeli hal-ádó-
jukat administrálták ekképen: 

') Ezen káptalani fasslo 1453-ban kelt, lásd XXVII. sz. a. 
Szeged v. tört. IV. 1 3 
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Igen apro fogás halat az minemőt ez előtt sohasem szolgáltat-
tanak volt, nro százat. 

Az ötven öreg pozsár helyett negyvenöt harcsafiát,, az négy derék 
öreg hal helyett négy harcsát praesentáltanak és az mellett öt pár 
karmazsin csizmát. Melyről quietálom őket. Actum Posonii die et anno 
at supra. 

Emericus Ordody 
proventuum 'suae maiestatis camerae 

Hungaricae generális perceptor. 

Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 72. sz. a. Közölve: Török-magyarkori 
történebni emlékek. Pest, 1863. I. oszt. II. k. CXX1V. sz. a. 

CXXIV. 

1659. jún. 17-én. Pozsony. Partinger Mihály a pozsonyi kamara 
pénztárnoka a szegediek részéről beszolgált hal- és csizma-adót nyugtatja. 

Hoztanak az Mező Szegediek az ő fölsége nemes pozsonyi kama-
rá já ra szokott adójuk szerint száz fogás kösz1) halat, negyven pozsárt 
és öt pár csizmát, melyről quietáltatnak. 

Actum Posonii, die 17. junii, Ao. 1659. 
(P. H.) Partinger Mihály, 

a nemes pozsonyi kamara perceptora. 
Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 73. sz. a. Papiroson. Közölve; Török-

magyarkori történelmi emlékek. Pest, 1863. I. oszt. II. k. CXXV. sz. 

. - CXXV. 

1662. jún. 5. Pozsony. Wesselényi Ferencz nádor a kun puszták 
használatáért hozott szőnyegekről a szegedieket nyugtatja. 

Mi gróf hadadi Wesselényi Ferencz, Magyarországnak palatínusa, 
recognoscáljuk Vz Írásunk által, hogy az kun pusztáktól Mező Szegedi 
bírák három. esztendőre hozának kezünkhöz hat szőnyeget, kiről quie-
táljuk őket. 

Dátum Posonii 5. mensis junii. Anno 1662. 
(P. H.) G. H. Wesselényi. 

Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 74. sz. a. Papiroson. Közölve: Török-
magyarkori történelmi emlékek. Pest, 1863. I. oszt. II. köt. CXXVÍ. sz. 

') Közönséges. 
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CXXVI. 

1665. nov. 25. Kassa. Wesselényi Ferencz nádor nyugtája a kim-
puszták használatáért a szegediek részéről hozott perzsa szőnyegekről. 

Mi gróf hadadi Wesselényi Ferencz Murány várának örökös ura, 
Magyarország palatínusa etc., recognoscáljuk ez írásunk által, hogy az 
Mező-Szegedi bírák három esztendőre való hat szőnyeget kezünkhez 
hozának. Kiről quietáljuk is őket. 

Dátum in libera ac regia eivitate Cassoviensi, die 25 novembris. 
Anno 1665. 

(P. H.) G. H. Wesselenyí. 

Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 75. sz. a. Papiroson. Közölve: Török-
magyarkori történelmi emlékek. Pest, 1863. 1. oszt. II. köt. CXXVH. sz. 

CXNVIl. 

1672. ápr. Konstantinápoly. A szegediek panaszára IV. Muhammed 
császár rendeli, hogy a tizedszedők a beszedést idején eszközöljék s a 
lakosoktól pénzt zsarolni ne merjenek. 

IV. Muhammed tugrája (névjegy). 
Ivadik1) s hákimok2) példánya stb. Mevlana3) szegedi kadi ! Jelen 

császári magas névjegy hozzád érkezvén, tudd meg, hogy Szeged nevű 
császári városnak ezen fermánt4) előmutató rájái5) fényes udvaromhoz 
jővén, elpanaszolták, hogy az eminek6) nem a takarás idején, hanem-
később mennek ki hozzájuk s a tizedet el nem fogadván, nagyobb 
mennyiségű pénzt követelnek tőlük. Ezt elpanaszolván, oly rendeletem 
kibocsájtását kérték, ' mely ezen visszaélésnek véget vessen. Mely 
kérelmet méltányosnak ítélvén, ezennel meghagyom, hogy jelen fényes 
parancsom hozzád érkeztével azonnal megvizsgáld, vájjon úgy áll-e a 
dolog, mint fel van jelentve ? S ha igen — minthogy szerencsés 
napjaimban a szegény ráják nyomorgatását semmi módon el nem 
tűröm — az illető eminek lelkére kösd, hogy a takarás idején vagy 
maguk, vagy vekil7)-jeik kimenjenek s ha a ráják ser, kanun és defter 
értelmében tartozott illetékeiket beszolgáltatták, se tized el nem foga-
dása s pénzűi követelése által, se más módon raj tuk méltatlanság 
ne essék. Te pedig ilyesmit megtörténni ne engedj, a megtörtént dolgot 
azonban följelentsd és ser' kamui s császári parancsom elleni vétségben 

') kadi = bíró. — 2) hakim = bölcs. — 3) mevlana vagy molla = úr, vagy 
ítélő bíró. — 4) fermán — uralkodói parancsolat. — ») rá ja = nyáj, alattvaló. — 
6) emin = felügyelő. — vekil = élelmezési biztos. 

' 13* 
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mindenkit gátolván, ez ügyben újabb parancsom kibocsájtását ne tedd 
szükségessé. így értsd meg s fényes jegyemnek hitelt adj. 

Kelt Konstantinápolyban 1083. Muharrem 1—10 = 1672. apr. 29 .— 
máj. 8. 

^ Az eredeti török oklevél Szeged v. tit. levéltárában 77. sz. a. Közölve: 
Török-magyarkori történelmi emlékek. Pest, 1863. I. sor. II. köt. CXX1X. sz. 

CXXVHI. 

1672. á/pr. Drinápoly. IV. Muhammed császár a szegediek pana-
szára rendeli, hogy az átutazó tisztviselők a vendégfogadókba szálljanak 
s a lakosság a beszállásolástól, ingyen ellátástól s ezért való zaklatásoktól 
megkímélve legyen. 

IV. Muhammed tugrá ja (névjegye.) 
Kadik s hakimok példánya stb. Mevlane, szegedi kadi ! Jelen 

császári magas névjegy hozzád érkezvén, tudd meg, hogy ezen fermánt 
előmutató szegedi rá ják fényes udvaromhoz jővén jelenték, hogy jól-
lehet városukban találtatik vendégfogadó épület, mégis némely keresztül 
útazók s különösen a tisztviselők ha jönnek, családostul, cselédestül a 
lakosoknál szál lanak; ezektől ételt, takarmányt s élelmi szereket 
ingj-en követelvén, erőszakoskodnak. Esedezének egyszersmind, hogy 
az efféle zsarolások megszüntetése végett fényes parancsot bocsássak 
ki, mely kérelmük folytán ezennel meghagyom, hogy mihelyt ez hozzád 
érkezik, az egész dolgot igaz ítélettel vizsgáld meg, ha úgy van-e, 
mint bejelentetett , mivel szerencsés napjaimban a szegények nyomor-
gat tatását semmi szín alatt sem tűröm. Es ez esetben gondod legyen 
rá, hogy az ily űtasok ne az egyes lakosokhoz, hanem a vendégfo-
gadóba szálljanak, a szükséges élelmi szereket a rendes folyó árakon 
szerezzék meg ; ingyen semmit el ne vegyenek; te pedig mindezek 
elkövetését meggátold, az ellenszegülőket írásba téve följelentsd. A 
fényes ser1) törvén}- és császári rendeletem ellen véteni senkinek se 
engedj, nehogy ez ügyben újabb rendeletet kelljen kibocsátanom. így 
tudd meg s e fényes névjegynek hitelt adj. 

Kelt Drinápolyban, 1082. Dzülhidse 20—30 = .1672. april 18—28. 
Az eredeti török oklevél Szeged v. tit. levéltárában 76. sz. a, Közölve : a 

Török-magyarkori emlékek. Pest, 1863. I. sor. II. köt. CXXVIII. sz. a. 

>) Ser = isteni eredetű szent törvény, melyeken önkényűleg a szultán sem 
Változtathat. 
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CXXIX. 

1673. jan. 2. Szeged városa kérelmére Bolzoki Pál fiileki várka-
pitány és Pest-Pilis-Solt vármegyei alispán rendeletére Pugacz, Fejér-
föld és Szánk puszták birtokjogára vonatkozólag a kecskemétiektől kivett 
tanúvallomások. 

Anno 1678. die 2 january attestationes Keczkemetini, colligatae 
ad instantiam incolarum líberae regiaeque eivitatis Mező Szegediensis 
ex commissione nobilis ac generosi domini domini Pauli Bolzoki, 
praesidii Fiilekiensis vicecapitanei, et vice comitis Pest-Pilis et Solt 
articulariter unitorum. 

Deutrum. (De eo utrum). 
1. Mit tud és mit látott s hallott ebben a tanú, hogy Szeged 

városától eleitől fogva némely atyánkfiai, Bugacz nevű praediumot 
árendálták, contradictio nélkül ? s hány esztendeje ? 

2. Az előtt mástól árendálták-e Bugaczot a keczkemétiek Szeged 
városa ellen valakitől ? 

3. Miólta nemzetes Szolemi János uramtul kezdették árendálni, 
ő kegyelme micsoda praetensioval vette fel az árendát azon Bugacz 
nevű pusztától és immár hány esztendeje ? 

4. Tudja-e a tanú s hallotta-e, vallja meg híven, hogy az Fehér-
föld nevű darab földet az Szanki földtül külön, avagy együtt áren-
dálták ; s ha árendálták, fideliter kit ismerhetni földes u r á n a k ? 

Testis 1 us, Garibant Mihály, annor. circ. 54. Ad pr imum: meg-
esküdt hite után az interrog. nézve val lot ta: Bugaczot birtam, jól 
tudom ; attól árendáltam szegedi uraimnak minden contradictio nélkül; 
magyar résziül más magyar ura nem volt, — bírta pedig 6 esztendeig, 
melynek vagyon húsz esztendeje. — Ad secundum: Nem tudom, nem 
is hallottam, hogy az régi időben is mástól árendálták volna mások is, 
hogy más magyar urát ismerték volna. Ad 3-uin nihil. 

2. Testis. Nagy Péter, cir. annor 61. Juramento ppaemisso fatetur : 
Hogy ennek előtte huszonhárom esztendőkkel birtam Bugacz nevű 
praediumot és most is birom; akkor minden contradictio nélkül áren-
dáltunk tőle — szegedi bíró uramnak. Ad 2-dum. Az időtlil fogva nem 
hallottam, hogy más urát kellett volna keresni felőle szegedi bíró 
uramon kívül. Ad 3-um. Nihil. Ad 4-um. Nem régen hallottam, hogy 
a Fejérföldre senki ne bocsássa marháját, mert elakarják szakasztani 
a Szánk nevű pusztától. 

3. Testis. Borbély Gergely, annor. circ. 36. Juramento praemisso 
fa te tur : Ad 1-um. Bugaczot még az atyámmal együtt birtam 30 esz-
tendeig minden contradictio nélkül, a szegedi bíró uramnak árendálván 
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tőle. 2-do. Nem tudom, az atyámtól sem hallottam, hogy más ura volt 
volna. Ad 3-tium. Nihil. 

4. Testis. Katona István, annor. cir. 60. Juramento praemisso 
fa te tur : ad primum et secundum. Ez előtt 26 esztendőkkel bírtam 
Bugaczot, szegedi uraimtul árendálván. Egykoron Eszterházi Pál uramnak 
ő nagyságának vittünk azon pusztától ő nagyságának tal. 10. A puszta 
függőben levén, ezt megtudva szegedi uramék, felmentenek pusztájuk 
mellett. Azonban mi is három esztendők alatt nem tudván kinek áren-
dálni, három esztendőre való árendát kiszedvén, nálam volt egykoron 
A'árosunk akkori notariusa, László deák, reám akadván mondá: Miért 
nem keressük Bugacznak az ui'át, tahin meg akartok károsodni. A 30 
tallért alávittem szegedi bíró uramnak Kovács Ferencznek, ő kegyelme 
mondá: még a mi dolgunk nem ment végbe Eszterházi urunkkal ő 
nagyságával, a pénzt lepeczételve megtartotta, az után alá menvén ő 
kegyelméhez, a pénzt peczét alól félvette mondván: ennek utánna 
más urát ne keressétek Bugacznak. Eszterházi Pál u. végbe ment 
dolgunk, kezünkben a levél róla. Ad 3-um, 4-um nihil. 

5. Testis. Nagy János cir. Annor 61. juramento praemisso fatetur: 
Jól tudom, hogy ez előtt Bugacz nevű pusztát mindenkor szegedi 
uraméktól árendáltuk minden contradictio nélkül. Ad 2-um. Mi jussa 
legyen n. Szolemi uramnak hozzá, nem tudom, nem hallottam. Ad 
3-um. Vagyon tíz esztendeje, hogy Szánk nevű pusztát birom, különben 
a Fejérföldtiil nem árendáltuk; Szánkhoz való volt mindenkor, más 
ura nem is volt a szegedi uramékon kívül. 

6. Testis. Bánó Márton, cir. annor. 43. Juramento praemisso 
fa te tur : Ad 1-urn, 2-um fa t e t : Jól tudom, hogy Bugacz nevű pusztát 
ennek előtte csak szegedi uraiméktól bériették, más ura nem is volt 
magyar részről. Hallottam Oláh Pétertől, aki sok esztendeig bírta 
azon pusztát, hogy csak Bán Gergely kereste volna annak más urát. 
Ad 4-um. Hogy Fejérföld külön volna Szánktól, soha sem hallottam, 
sem nem tudom. 

7. Testis. Bodor Miklós. Annor. cir. 91. Juramento praemisso 
fa te tur : Ad primum, 2-dum, 3-um et 4-um. Két esztendeig szolgáltam 
Szánkon, mely pusztát szegedi uraiméktól bériették; de Fejérföld 
soha sem volt külön tőle. I tem: Hallottam halasi uraiméktól, hogy 
egykoron nemz. Bán Gergely Pest vármegyének juratus assessora, 
azon ki ment halasi esküdt uraimmal Fejérföldnek határát keresni, 
esküdtetett is az emberekkel, de semmiképen nem találta másképen, 
hanem csak Szánkhoz való volt. 

8. Testis. Szeles György. Annor. 62. Juramento praemisso fatetur: 
Ad 1—2-et 3. nihil. Ad 4-um. Vagyon 25. esztendeje, mióta Szánkót 
birom, szegedi uraimnak árendáltam tőle, de Fejérfőidnek soha más 
urát s határát soha sem hallottam, mindenkor Szánkhoz való volt. 
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9. Testis. Csele András. Annor. circ. 72. Juramento praemisso 
fatetur. Ad 1-uin. Azt tartom, hogy keczkemétiek ennek előtte bírták 
Bugaczot szabadosson, sem magyarnak, sem töröknek nem adóztak tőle. 
Annakutánna árendálták az szegedieknek. Annak vagyon 42 esztendeje. 

10. Testis. Fazekas Mátyás. Annor circ. 50 Juramento praemisso 
fatetur. Bucsajon (!) laktam 30. esztendők alatt, melyet kecskemétiek 
bérlettek szegedi uraiméktók Egykoron Füleken voltam nemes Bán 
Gergelylyel Miklós deáknak árendálta azon pusztát, 
hogy kiért Miklós deák uram megfeddötte ő kigyelmét ily-
formán . . . . ha rosz ember, miért árulod te az járást, ha hogy bír-
hatja, avagy csak egy garason kibérelheti valaki, az ő jó szerencséje, 
mi gondod r e á ? Ad 4-um. Szánkon is szolgáltam 9 esztendeig; soha 
sem hallottam, hogy Fejérföldtül külön fizettek volna. Mindenkor 
Szánkhoz való volt, amelytül szegedi uraimnak fizettek. 

Coram me Paulo Izsák, iurato assessore Pest Pilis et Solt. 
Corarn me iur. assess. Pest Pilis et Solt. 

Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 78. sz. a. 

c x x x . 

1676. Szeged. Szeged város tanácsa a szeged-alsóvárosi szt.-ferencz-
rendi szerzeteseknek a Szatymazon lévő tágjai állás nevű kaszálót a 
felső- és alsóvárosi török urak hozzájárulásával átengedi. 

Mi nemes Mező Szeged városának főbírája és tanácsa adjuk 
tudtára mindeneknek akinek illik, hogy noha itt városunkban sok 
számos esztendőktül tisztelendő seraphin szent Ferencz szerzetin lévő 
páter franciscánusok, az ő kigyelmek istenes és hálaadásra méltó 
szolgalatjukért egyéb szükségekre nézendő dolgok között kaszáló rét 
nélkül sem hagyattak. De minthogy egynehány esztendőiül fogvást 
némely jobbágyi emberek merő vakmerőségtül viseltetvén, a megneve-
zett tisztelendő pátereket sokféle módon és úttal háborgatni, akadá-
lyoztatni és törvénytelenül bántani merészlet ték: annak okáért mi 
ezen törvénytelen bántódásokat ő kigyelmektül elakarván távoztatni, 
engedjük és rendelünk az ő kigyelmek részére darab földet, úgymint 
Szatymaz alatt lévő tápai állást telekkel együtt, az melynek határi 
ezek, úgymint : Farkitelek, Szatymaz, Fe jé r tó ; város felől: Nagyszék 
és kecskeméti derék út. Az mely darab földet, tudni illik tápai állást 
senki (nevezet szerint pedig felső és alsó nemes városunkban lévők, 
tápaiakkal együtt) meg ne merészelje szántani, vetni, marháját reá 
bocsájtani és birnia. Ezen dologrúl lévén eő kegyelmeknek mind az 
fölső, mind az alsó nagyságos török uraktúl engedelmek és pecsétes 
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levelek. Valaki pedig megmerészlené próbálni, hogy azon megnevezett 
és határozott földön kapna, bizonyos légyen, hogy búját lát ja és kárát 
vallja. És ha római catholica anyaszentegyház tagja lészen, az istennek 
templomától eltiltatik és átok alatt lészen, mivel istennek dicsőséges 
templomához ezen leveleinkkel engedtetik és foglaltatik. 

Dátum Szegedini, anno domini 1676. Mi Mező Szeged városa 
főbírája, nemes Móra Bálás és esküdtek: Szántó István, Danyi Tamás, 
Baka Albert és Csókási István mind közönségesen. Per rne Franciscum 
Mora, pro tempore notarium. 

Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 79. sz. a. 

CXXXI. 

I 
1676. máj. 7. Szeged. Szeged városa Patay András kecskeméti 

lakosnak Majsa pusztán legeltetést engedélyez. 

Mi az szabad és királyi N. Mezeő Szeged városának főbírája Szántó 
István és esküdtek köszönetünk után ajánljuk mindeneknek szolgála-
tunkat és adjuk tudtára mindeneknek, az kiknek illik, hogy mi tőlünk 
kikövetvén Maisa nevű pusztánkat tal l : 11 és 2- pár késben Kecskemét 
városában lakozó Pa tay András urunk, úgy hogy kegyelme szabadon 
éltethesse jószágával, minden bizonyos határjaig. Melyről adjuk ezen 
czédulánkat városunk pecsétjével megerősítvén. Dátum in praefata 
libera regia civitate Mezeő Szegediensi. A. D. 1676. die 7a May. 

(P. H.) Idem qui supra. 
Az egykorú másolat Szeged v. tit. levéltárában 80. sz. a. 

CXXXII. 

1677. ápr. 27. Szeged. Szeged városa Patay András és társai 
kecskeméti lakosoknak, a majsai pusztán való legeltetést haszonbér fizetés 
mellett megengedi. 

Mi a szabad és királyi nemes Mező Szeged városának főbírája 
Dani Ferencz és esküdtek, köszönetünk után adjuk tudtára mindeneknek 
akiknek illik: hogy mi tőlünk kikövetvén Kecskeméten lakozó Patay 
András uram Maysa nevű pusztánkat esztendeig Ta l : 11 és két pár 
késben. Melyről adjuk ezen levelünket, pecsétünkkel megerősítvén. 
Dátum Mező Szegedini, die 27 április, anno Domini 1677. (P. H.) 

Egykorú hiteles másolata Szeged v. levéltárában a kun puszták iránti perben 
30. sz. a. 
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CXXXIII. 

1678. ápr. 26. Szeged. Patag András és társai kecskeméti lakosok 
Szeged városától Magsa puszta egy részét legeltetésre haszonbérbe veszik. 

Mi az szabad és királyi nemes Mezed Szeged városának főbírája 
Hódi Ferencz és az esküdtek, köszönetünk után adjuk mindeneknek tud-
tára, hogy Kecskemét városában lakozó nemes Patai András uram több 
társaival egyetemben Maisa nevű praediumunkat, bizonyos határos és 
megtiltott telekinken és semlyékinken kívül, esztendeig arendálván, 
úgy hogy ii kögyelmíiknek szabadon lehessen rajta való pascuálása. 
Dátum in praefata libera regia civitate Mezeő Szegediensi. Anno Domini 
1678. die 26. április. 

Summa in Tal l : 11 pár kés, 2 sajt. Rajta, a város 1489: évi pecsétje. 
Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 81. sz. a. 

CXXXIV. 

1679. júl. 12. Muhammed pasa megengedi, hogy a barátok kolos-
torukat és a fából készült körüljárót az elöbbeyii módra kijavíthassák. 

Törvénytudó jeles szegedi kadi! Értésedre adatik, hogy a szegedi 
ráják folyamodást nyújtanak be, melyben arra kérnek engedélyt, hogy 
egyházuk bejáratát a paplak falával összekötő, mintegy 30 öl hosszú 
s 5 öl széles, mint szintén a paplak kapuja feletti, körülbelül 15 öl 
hosszú s 5 öl pzéles deszka ereszt kijavíthassák s ezenkívül, hogy a 
kapuval szemközt lévő kerített hely korlátját megújíthassák. Ebbeli 
kérelmökre jelen bujuruldu íratott s küldetett el, megadatván benne a 
kért engedély arra, hogy a javítást és újítást az ezelőtti kiterjedésben s 
elébbi módon eszközölhessék. Azért őket ennek végrehajtásában senki 
se akadályozza, sőt akiket illet, magukat ezen bujurulduhoz alkalmazzák. 

Kelt 1090. dsemázitilakhir 3 = 1679. júl. 12-én. 
Fe lü l : Muhammed basa nagy pecsétje. 
Kívül: Hogy az kerülőt megzsindölyözzék a páterek, pasa levele. 

Dohár Mihály idejében. Anno 1679. d. 21. July. 
Török eredetije a szegedi ferenczrendi kolostor levéltárában. Közölve: 

Okmánytár a hódoltság történetéhez. Pest, 1863. II. k. 337. 1. 

c x x x v . 

1680. júl. 13. Pozsony. Fronek János 'pozsonyi kamarai adószedő 
a szegediek hal- és csizma-adóját nyugtatja. 

Én Fronek János császár és koronás király urunk ö felsége 
némes magyar pozsonyi camarának főperceptora, recognoscálom ez 
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levelem által, hogy az eő fölsége Mező Szegedi, szabados jobbágyi az 
jelen való esztendőre, 1680. száz fogás halat, negyven pozsárt és 
öt pár csizmát praesentáltak. Melyről az följiil megnevezett Mező 
Szögedieket quietalom. Actum Posony in officio perceptoratus prae-
fa tae camerae Hungáriáé, Die 13. julii. Anno millesimo sexcentesimo 
octuágesimo. 

(P. H.) Fronek János m. p. 
Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 83. sz. a. -Közölve : Török-magyarkori 

történelmi emlékek. Pest, 1863. 1. oszt. 11. k. CXXX1. sz. 

CXXXVI. 

1681. okt. 28-án. Sopiron. Gróf Eszterházi Pál nádor, édes atyja 
gróf Eszterházi Miklós nádor által 1642. évben Dorosma és Szent-Mihály-
telek pusztáknak Szeged városához csatolása s a többi pmsztáknak közös 
legeltetése, iránt kiadott s néhai Wesselényi Ferencz. Draskovics 'János és 
Pálfy Pál nádorok által is megerősített oklevelet átírja. 

Mi galantbai gróf Eszterhas Pál, Fraknó várának örökös ura, 
Magyarország palatinusa, Kunságnak főbírája, szentséges romai biro-
dalomnak szentelt vitéze, nemes Soprony, Pest-Pilis és Solt várme-
gyéknek főispánja, császár és koronás király urunk ő fölsége titkos 
tanácsa, komornyikja, Csobáncz végvárának örökös kapitánya s Magyar-
országban fő helytartója, •— adjuk tudtára mindeneknek az kiknek illik 
ez levelünknek rendiben: hogy nemes Szeged városától hozzánk expe-
diált bizonyos személyek producálván előttünk az néhai gróf hadadi 
Veseleny Ferencz Magyarországi palatínus és praedecessorunk, némely 
pascuatióról, király szabad Poson városában, die trigesiiua nona mensis 
juny, anno millesimo sexcentesimo quinquágesimo quinto emanaltatott 
pecsétes és subscribalt confirmationalis levelét, melyben néhai tekin-
tetes és nagyságos gróf galantai Eszterhas Miklós édes atyánk urunk, 
hasonlóképen Magyarországi palatínus, azon pascuatiórúl kiadott szabad 
levelet, in omnibus punctis, clausulis et articulis helyben hagyta, 
amint hogy azon levelet legelsőben is szegény istenben elnyugodt gróf 
trakostyani Draskovich János, annak után na erdődi Pálffy Pál, magyar-
országi palatínusok is confirmálták. Instáltanak alázatosan, hogy azon 
szabad leveleket mi is palatinusi authoritásunkkal megerősítvén, azon 
szabadságban megnevezett Szeged városát s lakosait megtartani is 
méltóztatnánk. Melynek continentiája ez szerint következik: 

[Átírva gróf Eszterházi Miklós nádornak 1642. decz. 20-án kelt 
levele; lásd CIX. sz. a.] 
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Mi is azért ugyanazon fölül megírt nemes Szeged városának 
alázatos suplicatióját és igazságos kérését meghallgatván, az felül 
megírt néhai gróf hadadi Veselény Ferencz praedecessorunk confir-
mationalis levelét, authoritate nostrá palatinali et locumtenentiali 
fungimur, in omnihus pnnetis, clausulis et articulis, in omni sui parte 
roboráljuk, ratificaljuk s helyben hagyjuk és az iránt való igazsá-
gukban és ususukban, mind mi megoltalmazzuk, mind peniglen másokkal 
megoltalmaztatjuk, de úgy, hogy ők is esztendőnként egy pár persiai, 
avagy skarlát szőnyegeket, in recognitionem dominy palatinalis, az 
mint az több praedecessorunknak, úgy nekünk is tartozzanak adni. 
Melynek nagyobb bizonyságára adtuk ez kezünk írásával és pecsé-
tünkkel megerősített levelünket. Dátum in libera ac regia civitate 
Soproniensi, die vigesima oetava octobris, anno millesimo sexcentesimo 
octuagesimo primo. ComeS Paulus Esterhas mp. Mathias Benyovszky 
mp. (P. H.) 

Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 84. sz. a. 

CXXXVII. 

1685. márcz. 23. Pozsony. A pozsonyi m. kir. kamara intő levele 
Szeyecl város hatóságához a hal- és csizma-adó beszolgálása iránt. 

Köszönetünk után Mező-Szegedi bírák és esküdtek. Egynehány 
rendbéli erős parancsolatunkat úgy látjuk csak süketségre bocsájtjátok 
és az halbeli, úgy más egyéb szokott adótokat s ajándéktokat ugyan 
föl nem kiildtétek, holott eddig azoknak fölszolgáltatásában elég módotok 
lehetett volna. Hagyjuk azért tovább is és parancsoljuk erősen, hogy 
vévén ezen utolsó parancsolatunkat, minden halogatás s mentségen 
kívül, azon halbeli (akinek most ideje vagyon) más szokott adótokkal 
és ajándéktokkal első alkalmatossággal mentől hamarébb félszolgál-
tatni el ne mulassátok, ha reménytelen büntetésteket elkerülni akar-
játok, több parancsolatunkat ez iránt ne is merészöljetök. Isten veletök, 
Pozsonyba, 23. martii. 1685. 

Mi császár és koronás király urunk ő felsége magyar kamara 
praefectusa és tanácsi. 

Kívül: Mező-Szegedi bíráknak és esküdteknek adassék. (Nagy 
záró pecsét.) 

Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 86. sz. a. Közölve : Török-magyarkori 
történelmi emlékek. Pest, 1860. I. oszt. II. köt. CXXXH. sz. a. 



•204 

c x x x v m . 

1685. okt. 31. Pozsony. Fronek János a pozsonyi királyi kamara 
főaclószeclője a szegediek hal-adóját nyugtatja. 

Én Fronek János, császár és koronás király urunk -nemes''magyar 
kamara tanácsa és minden gyiivedelminek fő perceptora, adom tudtára 
az kiknek illik, hogy az Mező-Szögediek ő fölsége szabados jobbágyi, 
szokott esztendőbeli adójukban száznegyven fogás halat és százhúsz, 
szivatós pósárt, megnevezett nemes kamarára fölhoztanak. Mely halakról 
per praesentes őket quietalom. Költ Posonban, 31. octobris. Anno 1685. 

(P. H.) Fronek János mp. 
Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 87. sz. a. Közölve : Török-magyarkori 

történelmi emlékek. Pest, 1863. I. oszt. II. köt. CXXXIII. sz. 

CXXXIX. 

1685. nov. 5. Keresztúr. Gróf Eszterházi Pál nádor a kun puszták 
használatáért járó két szőnyeg átvételét Szeged városának nyugtatja. 

Mi galantai Eszterhas Pál, Frakno várának örökös gróf ura, 
Magyarország palatínusa, kunok bírája, aranygyapjas vitéz, nemes 
Sopron, Pest , Pilis és Solt vármegyék főispányja, császár és koronás 
király urunk ő fölsége titok tanácsa, komornyikja és Magyarország 
főhelytartója (titulus) Recognoscáljuk per praesentes, hogy az minemű 
két skarlat szőnyeggel tartoznak esztendőnként nemes Szeged városa 
lakosi bizonyos kun határhoz tartozandó telkek usuatiojátul, mostanság 
Csöpörke Máté nevű követtyek által küldöttek két skarlát szőnyeget, 
úgy mint egy esztendőre való censust. Kiről per praesentes quietáljuk 
őköt. Actum in arce nostra Keresztúr, die 5. Novembris. Anno 1685. 

(P. H.) Esterhás Pál. 
Eredetije Szeged v. tit. levéltárában 88. sz. a. 

CXL. 

1685. decz. 21. Szolnok. Veber Dániel szolnoki hadi biztos Szeged 
városát hódolatra hívja fel. 

. Ti hitetlen hamis kutyák, ebek, szegediek! Mi annak oka, hogy 
már sokszor írtam az boldolás felől, de sem egyszer, sem másszor 
még eddig fel nem jöttetek hozzám ; mit gondoltok hitetlenek ? talám 
nem tudjátok, kicsoda az uratok és ki jár az országban nagy hata-
lommal, meg fogjátok érzeni ma holnap ízit cselekedeteknek. Meg-
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látjuk, ha az törökben való bizodalom és tilalom mit fog használni. 
Nem hogy ti nektek, de magoknak is elégtelenek használni azok .az 
hitván törikök, kiknek sem eszek, sem emberiségek nincsen. Micsoda 
Buda, Eger, Várad, . méghis sehol sem tilalmazzák az jobbágyokat 
hozzánk behódolni. Talám nem hallottátok, mint járt csak mostan 
Arad, annak előtte Szolnok, Szarvas, Érsekújvár és más török vég-
helyek. Az egriek is e minap tilalmazni kezdették volt a jobbágyokat 
hódolni, leveleket jártatván szétyel az fa lukra ; mely postáját török 
levéllel együtt felakasztattuk. Ez volt jutalma az török bizodalomnak. 
Hitemre, lelkemre elhigyjétek, maholnap hasonlókíppen fogtok járni az 
szófogadatlanságért. Eddig is ha keresztyénségemet nem níztem volna, 
régen azt megcselekedtem volna veletek, az mit elszántam felőletek. 

• Dátum Szolnok, 21. deczembris 1685. 
Hatalmas római császár és koronás királyunk ő fölséghe hadi 

commissai'iusa: Veber Dániel. (P. H.) 
Eredetije a magyar országos levéltárban Budapesten, hivatalos másolata 

a cs.' és kir. közös hadügyi,levéltárban Bécsben. 

CXLI. 

1686. ápr. 26. Szolnok. A szegedi török tábornak és Thököly ku.ru-
ezainak ápr. 24-iki nagy vereségéről szóló jelentés. 

Copia di in lettera del Signore Grál He isler 
Zolnok alli 26 Aprile 1686. 

II signore Gen. Mercy per mancanza de viveri si ha posto di la 
del Tibisco in Kechkemet dove che si poteva trovar abondanza de 
viveri, doppo haver havuto una sicura spia che il Seraschier con 
turchi, et il Thecli con 1000 rebelli, e tartari fori di Seghedin si 
trovassero. II sign. General Mercy ha cominciato prender la marchia 
tanto con la Tedesea, quanto con Hungara Cavalleria, 500 Moscheteri 
a Cavallo, con 9. piccioli Cannoni, senza che rinimico s'havesse 
accorto et avanti il giorno l 'attaceo animotamente nel suo campo 
avanti Seghedin; dove io con 2 (3?) regimenti lio attaccato rinimico 
alla sinistra et insequito sino alla Porta. Ma il Gral Mercy con Pala 
destra con sue altri regimenti ha passato la Porta, e sforzato l'inimico 
a precipitarsi nel Tibisco. II numero de quaji sono . . . restati sül 
cámpo saranno mille, tra quali si trovava molti capi di considerazione; 
d'alla nostra parte sono restati 23 morti et 25 feriti, et il Thecli 
come anche Petrazzi per avantaggio d'un forsa s'hanno salvato di lá 
del Tibisco, altrimente sarebbero tutti futti priggioni e taliati a pezzi. 

Eredetije, mint Cornaro Frigyes velenczei követ 1686. évi május 5-én kelt 
jelentésének melléklete, Bécsben, a cs. és kir. házi, udvari és állami levéltárban. 
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CXLII. 

1686. máj. 14. Buda. Bizalmas jelentés a török kormányhoz a törö-
köknek április 24-én Szegednél történt nagy vereségéről, a török hadsereg 
hangulatáról, a török kézben levő várak őrségéről stb. Töredék egy terje-
delmesb közleményből. 

Buda, 14. Maggio 1686. 
Sia lodato dio eccelso, re glorioso, eonsolatore delli affliti et dis-

pensatore di tutte le gratie. — — — —; — — — — — 

l.A Amico nostro, con tutto che noi sappiamo, che prima, che 
arrivino. queste lettere di gia, haverete saputo quello che é successo 
sotto Seged alli doi del la luna di jumari el akir (24 d'Aprile) con tutto 
ció volendo noi mostrare la prontezza con quale ossequiamo li nostri 
felieissimi commandi, gli diremo, che havendo il nostro serasquier 
saputo, come la maggior parte della gente inquieta di Sonluc1) era 
passata verso Hatuan pariendo con vclocitá da Belgrado, arrivó in 
Seged et faeendo chiamare li fecleli essistenti nelle palanche et chia-
mando á se il cañe infame con doi ó trecento ladri, che sono Arenuti 
di nuovo á ritrovarlo, consultana il modo come poter sorprendere 
Sonluc, ó almeno iinpedire, che la gente inquieta non ritornasse cola, 
ma .men t re il numero delli fecleli era picolo et non potencio arrivare 
la gente chiamata che in otto giorni, si fece congregare le tartari, 
che dispersista no nel servitio delli felieissimi Bassa et uniti da cinque 
cento fecero scorrerie verso Keskemet prendendo schiavi trecento 
christiani incolpati d'intelligenza con li thodesclii, li vecchi fumo 
A'enduti o ammazzati et li gioveni nasati fumo ohligati a prendere l'armi. 
Sopragionti questi cacciatori velocissimi dalii thodeschi pressero la 
fuga et il felicissimo serasquier volendoli sostenere, mando in loro 
soccorso 2500 fecleli, rna pieui di timore et ricordevoli, che l'ira de 
Dio era sopra le loro teste, ancora questi fugirno et se il serasquier. 
non faceva suhito serar le porte di Seged, li thodeschi con facilita 
entravano, oncle molti fecleli restornó annegati et trucidáti senza poter 
esser soccorsi da quelli cli dentro. Muhamet Aga venuto di la disse 
al nostro A'ezire, che il cañe infame é stato trali primi á salvarse in 
Seged con le sue guardie, che trali morti e fugiti mancavano cerca 
doi mille huomini, che non sapevano se il Bassa di Tiromania era 
morto ó seliiavo, che il serasquier spetatore di questa disgratia pian-
gendo et stropando la barba cridava ad alta voce : o popolo Muhamedieo, 
l 'ira de Dio é sopra le nostre teste; che in quella confusione molti 
fecleli sacrificorno al glorioso martirio li proprii fecleli che tutta la 
vicinanza era in fuga, che la gente habitante in Baya si era messa 

') Szolnok. 
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sopra le barche, abbandonando tutto sul dubio, che li thodeschi 
potessero arrivar cola; che al cañe infame fossero state rinforzate ie 
guardie, acciola rabbio del popolo Muhamedico non attentasse qualche. 
cosa contro la sua vita; che le confusione era grande proveniente in 
gran parte dall' essere le militie tutte nuove et in gran parte forzate; 
che il serasquier volé va andar á Temesvar per uniré le tro jipe che di 
mano in mano vanno arrivaiulo et che finalmente voleva condure seco 
jl cañe infame, havendo prima spedito alia Porta il suo imraor (?) per 
informarla di quanto é suceesso. Amico nostro, questa disgratia e 
molto considerabile perche quando sará saputa dalle truppe essistente 
nella marchia causerá uua fuga molto grande tra le medeme et tutti 
li nostri prudenti dicono con una bocea: Humel Muhamet Allahun 
gaveri basch ustunez, sazilon ghidur baschire (o popolo MuhamedicOj 
l'ira de Dio é sopra le nostre teste et pero .quello che e scritto in 
cielo arriva sopra le medeme) dicono ancora : il principio é cattino, 
che fine potiamo sperare. Si fauno orationi in campagne apperte con 
l'assistenza delli venerandi mufti, si fauno elemosine riechissime, si 
diggiuna, s'implora con humiltá l'assistenza dal cielo, ma tutto ció non 
giova, onde si verifica quello che troviamo scritto neiii nostri libri 
cive: bin seien doxan tarischinde thalesumuz doimer (cioé nell' anuo 
1683 la nostra fortuna si cangierá) habbiamo visto i i nostri vecchi 
COSÍ consternati, che non potiamo diré á sufficienza,' mentre da questo 
preludio si argumentano altre miserie, onde si teme che si verifichera 
ció che dice 1'orando divino, cioe : il pianto delli vecchi precede alie 
miserie scritte in cielo et altrone si trova scritto,: il padre ammazerá 
il figlio et il fratello sará vittima dell' altro et arrivando questo dirá il 
popolo: Ecco l'ira de dio sopra le nostre teste, multiplicaremo le 
miserie delli credenti, perche non osservano la strada della giustitia, 
confonderemo la mente loro et puniremo l'ingiustitie, perche dio é 
giusto. Ecco amico nostro. che noi ossequiendo con humiltá et sin-
ceritá di cuore li nostri felieissimi commandi vi raccontamo li sensi 
delli seniori del popolo 'eletto. Nel resto, amico nostro, per il passato 
et cerca la festa del sóldato felicissimo Georgio con poñtualitá dice-
vimo: ecco l'essercito del popolo eletto, numeroso di tanti mille com-
battanti sta dando i'herba á cavalli et in tanti giorni marchierá. Sono 
dieci giorni che la festa di questo santo é passata et noi non sappiamo 
ove sii l 'armata, onde uno de, nostri vecchi Murat Aga disse: ecco si 
fauno porti sopra tutti li fiumi et non habbiamo gente che li' passi. 
Anima nostra, noi non habbiamo essercito unito. Ecco in Ossek 6000 
soldati, in Baia sono doi Bassa con 1000 soldati, nelle vicinanze di 
Temesvar 5000, in Seged 2000. vicino á Belgrado 3000 et ogni. uno 
separatamente da I'herba á canal 1 i,. come noi habbiamo ricevuto ordine 
rigoroso del potentissimo Sultano di tener ben presidíate tutte le for-
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tezze et di stare sú la cliffesa; cosi la gente e stata collocata nelli 
presidii, ne sara levata da quelli, sino clio non si vedda one sii dirreta 
l'intentione delli tliodeschi et allora mediante li ponti, che nell' ultima 
nostra avisassimo, sara congregato: il popolo eletto in un corpo, ma non 
soppiamo se arriverá al numero avisato di per le raggioni, che non 
puritá d'animo diremo poi, confermandovi pero quello, che scrivessimo 
con l'ultima nostra, cioe che per hora non habbiamo veruna intentione 
d'attacar alcuna piazza delli tbodeschi, cosi ni diremo all' incontro, 
che procuremo di ditfendere le nostre con tutto vigore. Habbiamo 
ricevuto da Belgrado 24 barconi de viveri, parte si sono mandati in 
Hatvan, parte in Alba Reale et il resto si é posto in questi magazini. 
Tutte le barclie delli particolari essistenti in Belgrado et sopra il 
Danubio sono state cómprate dal serasquier nostro per fabricar ponti 
qua e la, quello di Peter Varad, ove sbocca il Tibiseo é gia finito, 
all'imboccatura della Drava gia sono pronte le barclie, cosi in Baiia 
á meza giornata di Tolna si conprano ad ogni prezzo li viveri per 
arrivafe alia raecolta, si paga l'oka di fariña trenta carantani et sopra 
ogni liaratsch (famiglie contribuenti) si sono imposte quatro pecore da 
condursi in certo tempo ogni uno nel suo cadilik (distretto). La maggior 
difficolta che troviamo consiste nelli carri et se bene habbiamo dinaro 
á suffitienza, non sappiamo pero ritronar remedio á questo diffetto, 
poiche dicendossi Vía pertutto che vienne un esercito intiero di velo-
cissimi cacciatori, la misera plebe abbandonando le case loro fugge chi 
qua, chi la a segno, che rhuomini venienti dalla splendida Porta rac-
contano che sú la strada ordinaria d'Adrianopoli a Belgrado tal volta 
in una giornata non veddono lina sola anima et questa e stata una 
delle ragioni che han' mosso il felicissimo gran vezire á commandare 
la fabrica del ponte di Ruschie et mentre poi si é construto auco 
1'ordinario di Baba, che conduce in Polonia cosi crediamo ferinamente, 
che la militia essistente al capo del primo sii destinata per invigilare 
alie cosse di Transilvania, massime che havendo il cañe infame bavuto 
diverse lettere da certi suoi huomini habitanti in quel paese assicura, 
che presto si potra vedere una gran mutatione, onde per quanto rac-
conta il sopradetto Malimet Aga al nostro vezire haveva il felicissimo 
serasquier Ackmet Bassa mandato ordine a Hussein Bassa d'instra-
darsi quanto prima verso quella provintia per sostenere quelli popoli, 
che permanendo constanti, non vorrano partirsi dall ubbi dieuza del 
potentissimo Sultano. Haveva il serasquier mandato un Aga suo in 
quelli paesi, ma eonne alia partenza cü Muhamet Aga non era peranco 
ristornato, cosi non sappiamo dirui d'anantaggio in questo proposito. 
Amico nostro non senza fondamento dicessimo nell' ultima nostra 
lettera, che non prendendo ü tbodeschi Muncatsch, il cañe infame 
potrebbe crescere in reputatione. Ecco che gia doi ó trecento sono di 
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nuovo venuti da lui, ecco che giornalmente riceva lettere da diversi, 
onde non fidandovi noi di gente clie non han fede, state con l'occhi 
apperti. et non credete alie parole delli traditori. Muhamet Aga dice 
che eran o venuti da lui alcuni ben vestiti et con belli cavalli, ma non 
é stato curioso di sapere chi siino, il che á noi é riuscito di gran-
dissimo ramarico, perche sappiamo che sarrebbe stato di gusto grande 
alia sua nobiltá, quando fossimo stati fortunati di potere annotare con 
nome tutti quelli cani senza fede. Amico nostro, da queste partí non 
sappiamo dirui d'avantaggio. Vi paccontaremo ben una cossa che 
ricchiede somino silentio et voi non ne parlerete, perche sendo qui 
pocliissimi che la sano, la nostra testa sarebbe in evidentissimo peri-
colo, et in Vienna vi sono huomini molto eattivi, li quali liavendo 
quaiebe sentore potrebbero scrivere qui á qualcheduno et cadencio per 
disgratia il sospeto sopra di noi, siamo persi senza misericordia. 

2.= — — — — — .— — — — — — — 

Eredetije — hihetőleg valamely titkos ügynök terjedelmes jelentésónok 
dechiffrált egykorú másolata — a cs. és kir. házi, udvari s állami levéltár „turcica* 
osztályában Bécsbon. 

CXLIII. 

1.6S6. jiin. 14. A szegedi lakosok folyamodása az iránt, hogy. az 
egri kormányzó, Oszmán Pasa ós seregei tartásdíja czímén reájuk jogta-

.lani'd kirótt összeg fizetésének kötelezettsége alól felmentessenek. 

Szerencsés u ram! Alúlirt szegény szegedi szolgái, midőn az egri 
vali, Oszmán pasa, seregeivel Szeged alá szállott, három napi ottmu-
latása alatt magát és seregét mindennel ellátták. Most alig liogy 
elvonult, a szegedi várbeli törökök azt, állítják, hogy Oszmán pasát ők 
tartották s e tartás fejében alúlírtaktól 47,600 pénzt (akcse) követelnek. 
Ezen jogtalan zsarolást nagyságod tudomására óhajtván juttatni, végre-
hajtását meggátló magas parancsolata kiadásáért esedeznek. 

Szolgái, a szegény 
szegedi ráják. 

Fölül : Törvénytudó szegedi kadi, a'jánok s egyéb tisztviselők! 
Tudtotokra adatik, hogy ezen szegény alattvalókat ekként sanyargatni 
s tőlök csak egy pénzt elvenni tilalmas dolog. 

Kelt 1097, Redseb 22 = 1686. június 14-én. 
A török eredeti Repiczky Jánosnak 1848-ik évben készített magyar kivona-

tával együtt Szeged v. tit. levéltárában 89. sz. a. 
Az oklevél egyúttal közöltetett a Török-magyarkori történelmi emlékek. 

Pest, 18G3. 1. oszt. II. köt. 357. lapján. 
Szeged v. tört. IV. 1 4 
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CXLIV. 

16S6. okt. 15. Szeged. Báró Wallis György tábornok jelentése Lajos 
bádeni herczeghez Szeged ostromának megkezdéséről, a vár heves ágyú-
zásáról, aknák készítéséről s a felmentő török-tatár csapatoknak Zomborba 
történt megérkezéséről. 

Durchlauchtiger Herzog. Gnädigster Fürst und Herr. Auf Ewer 
Durchlaucht beide, untern 12 huius an mich abgelassene gnad. schreiben, 
berichte hiemit gehors. wie das nach verfertigter batterie vorgestert, 
als den 13. dieses, mit beschiesung dieses Orths der angefang gemacht 
worden sein und wiewollen schon würkhlich 200 Kugl darzu verbraucht 
und angewendet worden, so kann doch noch dato von keinem sonder-
bahren Effect geredet werden, auch habe von Zollnok noch andere 
200 Kugl anhero zubringen befohlen, wormit eine genungsambe Breche 
zu legen eyseristens bemiehet sein werde. Heut abends werden die 
minir zu arbeithen anfangen, und versprechen minier 2 bis 3 tagen 
längst die Mine zur völligen perfection zu bringen, was nun solche 
vor eine Effect thuen werde, Underlasse nit Ewr Durchlaucht alsogleich 
gehors. zu hinterbringen, mit Unterthaniger Versicherung, das in diesen 
Operation alles das jenige, was zu Ihro Kays. Mayt. diensten gereichet, 
zu beobachten, und vorzukheren eyffrigsten beflissen sein werde; 
in den übrigen wird denen Untherthanen von Hallasch, so bald nur das 
anliero geführte brodt von denen Wägen abgelärt ist, Ihr viech also-
gleich abgefolgt und restituirt werden, wormit zu beharrlichen hohen 
liulden und gnaden mich gehors. Empfehle 

Ewer Durehleucht unterthäniger Knecht 
Geog Freyherr von Wallis, m. p. 

Veitlager hei Segethin den 15. October 1686. 
P . 8. Gleich jetzt erhalte naehricht, das die Tartarn hei Sambour 

stehen, benebenst sollen auch andere türckische trouppen von Peter-
Wai'dein gegen uns in Anzug begriffen sein. 

Eredetije Karlsruheban, a badeni nagyhorczegségi házi levéltárban, újabb 
hiteles másolata a cs. és kir. közös hadügyi levéltárban Bécsben. 

CXLV. 

1686. oki. 22. Szeged. Magnus Frigyes caslclli gróf jelentése a bádeni 
herczeghez gróf Veterani Frigyes diadaláról és Szeged várának a törökök 
részéről - történt feladásáról. 

Durchleuchtigster gnedigster Fürst und Her r ! 
Dieweillen sich noch vor Ende dieser belägerung und beziehung 

der Winderquart ier eine remarcabelle occasion eraignet, als habe vor 
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meine Schuldigkeit erachtet, Ewer Durchlaucht, so viel mir wissendt 
undt ich selbsten gesehen, gehorsambsten Bericht davon zu erstadten. 
So belieben sie diesemnach zu wissen, wie das der Generalwacht-
meister Walliscb, als welcher uns nach abbleiben des Marquis de 
Lavergne bis zu Ankunf des graff Karaff commendiert, verwicbenen 
Sonnabenth gewisse Guntschafft bekbommen, theils von bauern, theils 
von gefangenen Soldaten unserer arme, so sieb yon Ihnen losgerissen, 
ob sohlen Tlirckben und Tartaren, sie 12 bis ^ s t a rckb , vier ungarische 
Meihlen von hier, olm' einen orth Scbindau1) genantli, sich auf-
halten, undt einen stiirkhern Succurs von 14 bis ^ starckh, der 
schon Ihm almzng wehre, erwarthen heten, worauff der General Walliscb, 
was in der Sachen zu Thun, wehre, mit dem graff Vetterany sieb under-
rethet, haben auch also Baldt einhellige geschlossen, das böser sache 
zu vor zu khommen, undt Suchen diese Erste zu schlagen, als erwartten, 
das sie mit gesambter handt uns in der Lager affertiren theten. Dero-
wegen lies mann uns 4 Uhr nach mitag die Cavalleria auser Zweyen 
Regimentern Drunekhsehs und Detwin, So zuer Sicherheit des Lagers 
neben der Infanterie den y bei berittenen und denen zur Eues zurueck-
gelassen worden, aufsitzen, mit den ybrigen Regimentern 10 afn der 
Zahl den Barcbozischen luissarn Satmarisehen undt Aimotiscben (?) in 
1000 starkh Marschirten wir gegen abenth und die ganze nacht hindurch 
in Gottes nahmen forth, das wir also ohne ahn Stoss eine Stundt vor 
tag bies gegen der feintblager ankhommen, als wir noch eine halbe 
stundt von Lager wahren, sezete sieb der graff Vetterany, als welcher 
diesen ahnschlag commandirte in meinung nach seiner gemachten 
Disposition den alm brechenten dag zu erwarden, bekhominen die 
Tartern, welche von den Ttirckben separirt stunden, wovon mir auch 
schon von den Gundschafft nachricbt hatten, unversehens Lermen. das 
also der graff Vetterany umb ihnen nit zeit zu geben Sieb zu erkhennen 
oder in postur zu setzen den ahnbrechenden tag nit erwarden wobllte, 
sondern gung Straekb auf das gesclirei los, dann Niemantli kbundt 
mann sehen; den graff Böy schickte er mit 2 Regimentern Heussler 
undt Magni auf die linkhe handt, die Türckhen welche in starckh 
waren in ihrem lager alm zu greifen, welches er auch glükblich ver-
richtet, das ihrer gegen 300 auf den Blaz geblieben, mit 4 Regimentern 
die Er uiider mein Commando gab, Giing Er auf die Tartaren los, 
welch wir auch aus ihren lager schlugen. Nach aussage der Gundt-
schaffter undt gefangenen solten sie Uber' ^ starkh sein, wir Befanten 
sie aber nicht mahl ^ starkh, aber wohl so viel] pferdt, diese nun 
verfolgten wir über 2. Stundt weges weith, ohne sie zu Staudt zu 
bringen. Darauff lies der graff Veterany die retraitte Blassen, die weill 

') Zenta. 
14* 
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er sali, das nichts zu gewöhnen war und das unsere herrn Soldaten 
sich unerhört verlaufen, des Lager zu plündern undt die Ledigen pferdt 
aufzufangen; wie wir uns nun Bemüheten die leith wieder zusammen 
zu bringen und uns zu formiren, kliomen die Tiirkhen, so von den 
graff Götz alinfang sontirt worden, hinder uns hör, undt vor uns auf 
alle seidten fingen die Tartern ahn Sich wiederumb Starkhzu versanden, 
wir güngen mit den Jenigen was formirt wahr undt der reserf, die 
der Baron de St. Croix cominandirt, umb die Tiirckhen abzuschneidten, 
unsern pferdt aber wahren der gestalt von den Ersten Röhnen der 
Tartarn noch aus den Äthem, das wir ihnen nicht vor khommen khundten, 
undt sie also musten vorbey gehen Lassen, die sich dann Endtlich 
wieder zu den Tarieren schlugen, wir kundten unsere leith noch nicht 
zusammen kriechen, das auch etliche über den pferdt auffangen 
Niedergehaut worden. Dieses nun zu verhindern, 'zog sich der graff 
Vetteraiyy zuruckh undt wohlte gegen den lagen Marcliiren, undt 
lies zuer arrieregarde unter meinen commando des Saxenlaubur-
gischen undt mein Regimenth; als wir nun wirklilich in March 
wahren, khommen die Tarthern aufs neu hinder uns hör, undt con-
foirten uns auf beiden seithen, wie sie aber galir zu familiar werden 
wohlten, sez ich mich mit diesen beyclen Regimentern, worauf sie 
ein wenig stuzten, undt sich auf eine höh ahn unserer rechten 
seithen zogen, undt ihr neuer succurs, welchen die neugefangenen gar 
^ starckh machen wollten, khommen auf der linkhen handt in schöner 
Ordnung ahn, damit wentliete der graff Vetterany alle die Truppen 
umb, und marcliirte auf sie los, die ersten Regimenter aber khundten 
nicht so geschwindt wieder da sein, das nicht schon diese beyde letztere 
auf allen Seidten ahngegrüffen wahren, sie. hatten aber ihrer schuldig-
kheit nach als wie die mauliren, und gaben den andern Zeit zu uns 
zu kommen, womit wir sie zuriiekh schlugen, undt verfolgten bies 
zu ihren stueckhen undt Janitzaren,' da setzten sie sich wiederumben, 
ihn meinung wir wirdten dieses doppelte feyr respeetiren, als sie 
aber sehen, das unsere brudalitet zu gros wahr, liesen sie ihre 
Stiiekh und Janitzaren in stiich, wovon auch nit einer darvon khom-
men, undt neben ihren Kliundtstabelnn undt handt Langern niter-
gemacht worden. In dieser Action hat der graf Vetterany ein solchen 
Vallos undt ungemeine Conduite neben einer solchen Bestandtliaff-
tigkheit verspühren lassen, wie Jedermann hat doriiiniren müssen, 
dann wir in der grösten Gefahren wahren, dodaliter geschlagen zu 
werden, die weillen das drittenmahl, als die Türckhen und Tarthern 
mit ihren neuen Succurs über ^ starckh khommen, mehr als zwey 
drittel von unsern leith den Pferden nach sich verloffen hatten, das 
wir nicht 1500 Pferd starkh wahren, es hat aber sowohl der Officier 
als gemeine desperat gefachten. das wir endtlich dardureh meister 
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worden. Alle ihre Bagage, Stuckh uudt Munition sambt viellen Profiandt 
so sie bieher führen wohllen haben wir bekhommen, über 200 Piiffel, 
noch mehr Camehl, vielen Mauhl Eseln, Schaff und Oxen und in ~ 
pferdt, haben wir mit zuruckh gebracht, 20 stuckh geschiiz, 24 Falrn, 
5 grose Janitzaren Trumpein, 2 par kleine Bauckhen, undt ettliche 20 
gefangene Türckhen, worunter zwey vornehme officiere sein solten. 
Von Todten will man Sagen, das gegen 2000 geblieben sein, so viel 
ich aber sehen khönnen, mochten mit. den Götzischen 300 gegen 900 
von ihnen auf den Blaz geblieben sein, lieber 600 geschedigte aber 
wehrn sie auf das wenigst gehabt haben. Auf unserer seidten wahr 
fast Niemanth geblieben, wann sie sich iiit so verloffen hetten, worüber 
vieil niedergehauet worden. Diese victori hat die Übergab dieses Orths 
nach sich gezogen, dann als wir nach unserer zuruckkhunft das Te 
Deum celebrirt und darauff mit unserer velligen Arme Sallfah gegeben, 
haben sie herausgeschickht undt zu Capituliren verlangt, welchen mann 
auf gar gern den aeord verwilliget mit Gewehr undt Bagagi abzu-
ziehen, jedoch mit hiiiderlassung der Stuckh, Munition und Profiantli, 
worauf also baldt die Geisel ausgevexelt und diesen Abent noch uns 
ein Thor eingeräumeth undt ein Wacht auff ihre Brückh verwilliget 
worden, welches Thor so uns eingeräumt ist, der General Wallisch 
mit 500 Mann besezen lassen. Morgen früh geliebts Gott solle die 
vellige übergab und der auszug geschehen, worauff wir suchen werden 
mit Gott undt Ehren weider zu khommen undt unser quartier zu be-
ziehen, welchs auf dieses noch besser sein dörffte, als man gehofft. 
Nun ist mir nichts mehr übrig zu erzehlen, als die Versicherung. 
meiner underthenigsten respect undt das ich ohn auf hören neben 
empfehlung in der hohen gnadte undt protection bis in Todt sein werde. 

Ewer Durchleucht 
Veldtlager vor Zegedin den 22. 8-bris 1686. 

Untertbanigst"gehorsamster trewer Knecht : 
Friedrich Magnus, graf zu Castell. m. p. 

Eredotijo a badeni nagyherczegi levéltárban Karlsruheban, hivatalos másolata 
a es, és kir. közös hadügyi levéltárban Bécsben, fasc. 10. nr. 12. alatt. 

CXLVI. 

1686. old.- 7—28. Károly lotharingiai herczeg táborozási naplójának 
(máj. 30. — oki. 2S.) töredéke; illetőleg a Szeged visszavételére, à Barkóczy és 
Petneházy, valamint a Veterani által kivívott győzelmekre vonatkozó részletek. 

Le 9. nous avançâmes à Kai1), une lieue proche du Danube dans 
un endroit commode pour les fourages. Nous y séjournâmes le 10, le 

') Kalocsa. 
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11 et le 12. Nous, y eusmes avis de Szegedin qu'à l'approche de 
nostre cavallerie, les Turcs en ayant abandonnez le Palanque s'estoient 
retirez dans le château. Que le 7, le marquis de la Vergue, s'estant 
avancé pour le reconnoître, fut tué du second coup de canon que les 
ennemis tirèrent. 

Le 12. nous y apprîmes que le grand Vizir ayant assemblé autant 
de bateauz qu'il avoit pu au dessous d'Essek, avoit fait passer un 
corps de Tartares qui ayant donnez sur les fourageurs .du detachement 
de Szegedin, avoient fait quelques vingt prisonniers du regiment de 
Croy et tuez autant d'hommes. Nous n'avons eu aucune particularité 
du detachement sur la Drave, et nous ne sçavons pas, si les pluyes 
continelles que nous souffrons dans ce pays marécageuz donneront lieu 
de continuer le dessein de l'entreprise de Szegedin et de Cinq Eglises. 

Nous partismes de Kal le 13 pour nous avancer vers Pest d'une 
lieue, ou nous apprîmes que le comte Votera ni commandant la caval-
lerie à Szegedin, ayant en avis qu'un Bacha s'estoit avancé avec 
quelques trouppes sur la Marotz, avoit détaché le houssards de Bar-
koczy et de Petnehâzy, pour en aller prendre langue, que ces hongrois 
estant arrivez prés de là, avoient trouvez le Bacha sorti de ce lieu, 
et que sans luy donnez le temps de se reconnoitre, ils l'avoient chargez 
avec tant de vigueur, qu'ils en tuèrent plus de 200, firent divers 
prisonniers, prirent trois estendarts et mirent tout ce corps en fuite, 
ayant abandonné aux nostres tout leurs bagages. — Les nouvelles 
que l'on eut du siège furent, que le Baron de Wallis qui depuis la 
mort du marquis de la Vergue continue l'entrepise, avoit fait travailler 
à deux batteries et devoit ce jour là attacher le mineur. 

Nous vinsmes le 14. camper à une heure de Betchj1), ou le comte 
de Caraffa et le général Heissler arrivèrent, l'on y eut avis que le 
comte Strozzi, major du régiment de Gondola, avoit battu un corps de 
Tartares qui vouloit donner sur "les fourageurs du camp. 

Le 15. nous vinsmes à Denchett'2) où l'on séjourna le 16, et d'où 
le Duc fit partir le comte Caraffa avec le général Heissler pour Sze-
gedin à qui il donna 300 chevaux d'escorte commandés par le Comte 
de Hofkirchen. 

Le 17. nous vinsmes à Kas et de là en deux jours à Pest. Le 
Duc y séjourna le 20 pour visiter Bude où il laissa toute l'infanterie 
qui luy restoit pour en fortifier la garnison. 

Le 21. nous vinsmes à Waitzen avec les sept "régiments de 
cavallerie qui restaient avec le Duc. Demain l'on marchera vers l'Hypol, 
d'où le Duc prendera l'avance pour se rendre à Vienne, après avoir 
donné ses ordres aux places frontières. 

') Duna-Vecse. 
-) Dômsod. 
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Le 22 nous vinsmes camper à Marotz1) et le 23 a Fod2), le 24 
a Grane ; nous Ny apprismes des hongrois la prise du Cinq Eglises et 
de Szegedin, et le 28 estant venu icy (Komorn), nous en eusmes le 
détail le général Wallis, escrivant qu' un corps de Tatares et de Turcs 
de 5 ou 6000 s'estant avancé à Zen ta, d'où ils inquiétaient fort le 
camp de Szegedin, faisant tous les jours des prisonniers, il avoit jugé 
à propos avec le comte Veterani de les attaquer. Le comte Veterani 
ayant esté chargé de l'éxecution de ce dessein, il estoi't parti le 1.9 
soir, avec sept regiments de cavallerie, deux Dragons, une de Croate 
et le houssards de Barkoczy faisant un corps de cinq à six mil che-
vaux au plus. Quelque soins qu'il ayt pris de dérober la connoissance 
de sa marche aux ennemis, ils l'avoient cependant connus au bruit. 
Que les ayant trouvez à la pointe du jour en bataille, il les avoit 
chargez et bientost dissipé abandonnant leur camp, leurs tentes, leur 
bagages et quantité des chevaux qu'ils n'avoient pu retirer de la 
pasture pendant la nuit. Que les Turcs fort de 2500 au 2000 hommes 
faisant un camp séparé des Tartares avoient esté chargez dans le 
mesme temps par le comte de Götz suivant l'ordre que le comte de 
Veterani luy en avoit donné, et qu'il les avoit mis pareillement en 
fuitte après avoir tué quelques deux cent janissaires qui estoient dans 
la palanque de Zenta. Qu'après cet avantage et les avoir pousser une 
demie heure dans le temps que le comte Veterani retournoit au camp 
chargé de butin, il sè vit bientost costoyé de mesmes Tartares, qu'il 
venoit de mettre en fuitte, suivis d'un autre corps, dont il ne put juger 
de la force à cause de la poussière. Qu'a peine avoit-il fait faire halte 
à l'arrière-garde et commencé à la mettre en bataille, mettant 
quelques escadrons sur ses flancs contre le tartares, la poussière 
estant tombé il appercut un corps qu' il jugea de plus de 10,000 
hommes, dont une partie venoit à luy au grand trot. — 11 envoya 
ordre incontinent à la teste de ses trouppes de tourner, mais comme 
elles ne marchoient pas en bataille, elles ne purent estre a luy 
avant que les 1er®8 trouppes de ce grand corps n'y fussent arrivez. 
- - Que les Turcs sans balancer vinrent le charger, mais que nos 
gens accoutumez à les voir ne s'estoient ebranlez, n'y du nombre 
n'y de leur crys et soutenant avec beaucoup de fermeté touttes les 
tentatives que les ennemis faisoient pour les rompre, ils donnèrent 
temps au reste de la cavallerie de se former et de venir les. soutenir. 
Que pour lors le comte Veterani s'estant crû en estât d'avancer à 
son tour contre les Turcs et de les attaquer, tous les chefs de corps 
de ces regiment animèrent par leur exemple le soldat à vaincre ou 

') Nagy-Maros. 
-') Szobb. 



à mourir. Il commença à les charger avec tant de vigueur qu'après 
im combat assez opiniâtre ces lercs trouppes turques prirent le parti 
de se retirer vers leur gros qui estoit en bataille pas loing de là. — 
Que les ayant ainsi poussé jusqu'au leur gros par Le feu continuel 
des carabines de la cavallerie et des mousquets des Dragons, les 
ennemis firent pour lors nouvel effort soutenus du feu. de 20 pièces 
de canons et de 600 janissaires qui estaient prés de leur artillerie, 
mais que nos plus ayant soutenu tout ce feu sans se rompre, ne 
donnèrent pas aux turcs loisir de recharger leurs armes et que les 
ayant attaqués avec le vigueur ordinaire à nos allemands, ils s 'étaient 
rendus maistres du canon, avoient taillez en pièces cette infanterie et 
obligé la cavallerie à lâcher le pied, nous abandonnant une partie de 
leur bagage. On les suivit encor lui quart d'heure jusqu'à un fossé 
au delà duquel ils se retirèrent. Pour lors le comte Veterani jugea à 
propos de retourner au camp avec 20 pièces de canon, quantité 
d'estendarts, leur timbales, tambours et beaucoup de bagages, sans que 
les ennemis ayent plus paru, quoy qu'au rapport des prisonnières le 
grand vizir y fut en personne. Que dans cette action nos gens 
n'ont pas perdus tuez que blessez plus de 200 hommes. Qu'estant 
arrivez au camp de Szegedin on chanta le Te Deum avec trois salves, 
aprez les quelles les assiégéz demandèrent à capituler, ce qui leur 
fu t accordé, et la garnison fut conduite à Temesvár au nombre de 
600, nous laissant maistres de cet important passage du Tibisque sans 
qui il y ayt eu breche dans la place. 

Eredetije a es. ós kir. házi, udvari ós állami levéltárban Bécsben, hivatalos 
másolata a cs. és kir. közös hadügyi levéltárban ugyanott, fasc. 13. nro 40. 

CXLV1I. 

16S8. nov. 6. JBucla. Werlein János István kamarai biztos jelen-
tésének töredéke a cs. udvari kamarához a szolnoki, szegedi, lippai, 
kiteli, bajai, eszéki,, mohácsi, és belgrádi harminczadok és kamarai hiva-
talok működéséről, jövedelmeiről és Szegeden a só-szállítások beren-
dezéséről. ' 

Szegedin. Zu Szegedin ist bis dato noch nit viel zu thun gewesen, 
weil Lippa, Gyula und Temesvár in des Feinds banden gestanden, 
wiewol anjetzo nach eroberten Lippa es sich etwas besser anlasset; 
— desselben Dreysigers provente dieses Jahr sieb nur auf 3000 fl. 
ersträken, dann der aldortheii gewesene und anjetzo zu Lippa 
sich befindende Commendant H : Obers : leut : Nemb die Cameralia 
gänzlich gebindert hat. Und weiles aldorten sich die Bürgerschafft 
in etwas vermehret, ist das accis auch würklieb hingeführt, dem 
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dreysiger aber das Schenken neben der bürgerschafft gegen 500 fl. 
bestandgelt angetragen worden, welcher sich aber nur auf 400 fl. 
einlassen wil, daliero eine hochgrf: Exl. und g n d : resolution erwarte, 
ob für das erstemal selbiger umb dieses bestand zu überlassen freye 
mächte ; daselbst ist man der meinung gewesen, das Steinsalz von 
Siebenbürgen auf Maros heraus zu führen, welcher aber die viel-' 
fältige Mühlen, so unter wegs sich befinden, verhindern werden. 
H. Obrist commissarius baron von Falckenheimb rathet ein, selbiges 
auf der Temes naclier Belgrad zubringen, zu welcher flusz aber es 
eben auch weith zu land gefürt werden miiste. So sich alles mit der 
Zeit da die jenseits der Theys gelegenen t ü r k : örther sich ergeben 
werden, am besten Zeig wird; Indesse man so viel als möglich 
gedachtes Salzwesen einrichten thut, gestalte über ein. Jahr hir kein 
verlag bekommen, und vermittels dieses proventus alles bauwesens 
und anderes bestritten habe. Zugemölte Szegedin ist ebenfalls wie 
zu Szolnok die reparirung der Soldaten quartir und eindeckhung der 
Kirchen gewelber hind'erlassen, wie auch von hieraus die materialien 
überschickt worden. Sonst ist Szegedin ein schöner ort mit doppelten 
Rundellen und eine schöne mauer und graben umbgeben gewesen, 
ahvo sich nun gewislich Avieder viel Leüth sezen Averden. . 

Eredetije a es. és kir. udvari kamarai levéltárban Bécsben. 

CXLVI1I. 

16S9. febr. 16. Báró Eichpichl Károly Gottlob udvari kamarai 
tanácsos jelentésének töredéke a budai kamarához tartozó harminczadok 
vizsgálatáról, ezek között a szegedi harminczad jövedelméről, a mérési jog 
értékesítéséről és az erdélyi só szállításának megkezdéséről. 

Hl : Carl Gottlieb baron von Eichpichl sonst Cammer Rath Rela-
tion über des Cameral Inspectorats zu Ofen vorgenobmene Visitation 
der Neüen Illing: acquisten, und Avie alda die Würtschaf ten ein-
zurichten Avahren. 

P r : 5 Febr. 1689. ' 
1. Zollnok. 
2. Szegedin. 1 

3. Lippa. 
4. Titul. 
5. Baya. 
6. Essekh. 
7. Mohács. 
8. Belgrad, 
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2-do Zu Szegedin habe das BOigist Ainht dises Jahr bey 3000 fl. 
ertragen, und seye der Accis, weyler sieh die Bürgerschaft alldorth 
schon zimblich vermehret, allerseits eingeflihret, mit welchem unseres 
Erachtens auch zu continuiren seyn wlirdt, und weylan der H. C. 
von Werlein das Weinschenken alldorth dem dasselhstigen SOigern 
gegen Jährlichen 500 fl. (jedoch das auch die Bürgerschaft dieses 
Gewerb treiben möge) angetragen, der 30iger aber nur 400 fl. 
anerbothen, Als vermählten wür das aus schon oben erlehnten Ursachen, 
das Fiscalische Weinschankhen wann sich der 30igér auf ein anderes 
nicht einlassen wolte, auch gegen Jährlichen 400 fl. Ihnen zu über 
lassen wehre, auf welcher fahl Man gleichwohl ein gewisses geföll 
pro camera zuhaben häth. Nun hat zwahr gedachter Herr v. Werlein 
auch nicht Erindert, das das Salz commercium von Siebenbürgen auf 
der Maros nacher Szegedin einzuführen, die vihlfältige Mühlen so 
sich auf besagten fluss befindten, verhindern werden, und halte der 
Herr Obriste Kriegs Commissarius baron von Falkenhaimb eingerathen 
das Siebenbürger Stainsaltz auf der Temes nacher Belgrad zubringen, 
allein müsste es zu lande bis an Flusz weith geführet werden. Wür 
seyndt des darflilirhaltens, das dieses Salzcoinmercium auf ein bestän-
diges einzurichten sich die gelegenheit mit der Zeith eraignen wlirdt, 
insbisher aber wlirdt die ahlösung sothanen Salzes anbefohlener 
Massen zu prosequieren, und deren Beambten das sey die geföhlen 
dahin applicieren umh Ihre monath extract richtig einschicken sollen 
anzubefehlen sejm. Übrigens erachten wür umh dis Ortes wohl 
beschprechen zu seyn, das der Iiispector die Wohnungen der Soldaten 
zuzurichten und die Kirchen Gewölber einzudeckhen die anstalt gemacht. 

Kívül: praes. .16 febr. 1689. 
Eredetije a es. ós kir. udvari kamarai levéltárban Bécsben. 

CXLIN. 

1690. szept. ő. Bécs.' Lipót király Szeged város kérésére szt. György 
mártír és szt. Mihály arkangyal ünnepeit követő 8 egymás után való 
napokon ős időktől fogva tartatni szokott • országos vásároknak — amiről 
szóló régi szabadalmi levelek a török háborúkban elvesztek — megtartását 
és kihirdetését újra adományozza. 

Nos Leopoldus, Dei gratia Romanorum imperátor semper augustus, 
ac Germaniae, Hungáriáé, Boliemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniaeque 
ete. r e x ; archidux Austriae, dux Burgundiáé, Brahantiae, Styriae, 
Carinthiae, Carnioliae; marehio Moraviae, dux Lucemhurgae, ac supe-
rioris et inferioris Silesiae, Wiertliemhergae et Thekae ; princeps 
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Sueviae, comes Habspfirgi Tyrol is, Ferreti, Kyburgi et Goritiae etc. 
Memoriae commendamus tenore praesentium, significantes quibus expedit 
universis: quod nos cum ad nonnullorum fidelium nostrorum huinillimam 
supiicationem pro parte fidelium aeque nostrorum prudentum ac circuni-
spectorum iudieis iuratorum civium ac totius communitatis civitatis 
nostrae Szegediensis in partibus noviter aquisitis, cottuque Csongra-
diensi existente et situatae, propterea apud maiestatem nostram factam ; 

. turn vero pro decore et ornamento, commodoque praefati regni nostri 
Hungariae, adeoque eorundem quoque civium utilitate, deque caesareo-
regiae potestatis nostrae pleiiitudine, certas binas nundinas, pro festis 
divi Georgii miiitis et martyris, nee non Michaeiis archangeli, octoque 
continuis diebus, eadem testa iiiimediate subsequentibus, ab antiquo 
semper celebrari consuetas, verum his proximis turcici belli motibus 
ac revolutionibus dispersis et dilapsis circum adiacentium locoruni 
incolis, itineribusque minus securis, iino et periculosis existentibus celeb-
rari intermissas; sed et privilegia superinde habita, ysdem bellicis 
tumnltibus amlssa ac deperdita, versus ac denuo innovantes et con-
firmantes, omnino sub iisdein libertatibus, praerogativis et immunita-
tllms, quibus libera fora, seu mmdinae, caeterarum liberarum civitatum 
nostrarum, oppidorninque et villarum celebrantur, in praescripta civitate 
nostra Szegediensi noviter aequisita perpetuo ac denuo celebrandas, 
gratioseque superinde annuendum et concedendum duximus; imo in.no-
vamus et confirmamus, gratioseque annuimus et concedimos praesentium 
per vigorem, absque tainen praeiudlcio nundimu'um, seu liberorum 
f'ororum annualium aiiorum quorumlibet circumvicinorum locorum. 
Quocirca vos omnes et singulos mercatores, institores ac forenses 
homines aliosque quoslibet viatores, liarum serie assecuramus affidamus 
et certificamos, quatenus ad praedictas nundinas seu fora annualia 
libera pro praecitatis festis sanctorum Georgy miiitis et martyris ac 
Michaeiis archangeli octoque continuis diebus integris, post ea fes ta 
immediate sequentibns in praedicta civitate nostra Szegediensi, modo 
praemisso, cum iiinovatione et coiifirmatione, denuo perpetuo celebrari 
commissa et concessa, cum omnibus mercaturys, rebusque et bonis 
vestris, libere, secure et absque omni pavore, aut formidine personarnm, 
rerumque et mercantiarum vestrarum veniatis, properetis et accedatis, 
peractisque negotiationibus vestris omnibus, ad propria, vel alia quae 
malueritis loca redeatis, salvis semper personis atque rebus vestris, 
nostra sub tutela et protectione speciali permanentibiis, et liaec volumus 
per fora et loca publica ubique palam facere et proclaman. Praesentem 
autem, quas secreto sigillo nostro, quo ut rex Hungariae utimur, impen-
den t communiri fecimus, post earum lecturam iterum reddi volumus 
et iubemus praesentanti. Datum in civitate nostra Vienna Austriae, die 
quinta mensis septembris, anno Domini millesiino sexcentesimo nona-
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gesimo ; regiioriim nosfrorum Romani trigésimo tertio, Hungáriáé et 
reliquoruin trigésimo sexto, Bohemiae vero anno trigésimo quinto. 
Leopoldus mp. Blasius Jaklin mp. episcopus Tininiensis. Stephanus 
Tenturi ts mp. 

Vörös-sárga és kék-fehér selyem zsinóron függő pecsétje ép. Eredetije hártyán, 
Szeged v. tit. levéltárában 94. sz. a. 

CL. 

1690. ápr. 16. Szeged város . tanácsa az udvari liadi tanácsot 
Zsigmond király 1436. kiváltságlevelének megküldése mellett arra kéri, 
hogy a katonai hatóságok a város polgárai és lakói letartóztatásától, 
ügyeikben való Ítélkezésektől eltiltassanak s a polgárok ellen fennforgó 
követeléseik ügyében az illetékes .városi tanács hatósági jogait ne sértsék. 

' Excellentissimi, illustrissimi, spectabiles ac magnifici domini, domini 
et patroni nobis gratiosissimi. 

Praeexistente benignissimo et speeiali caesareo regio indulto a 
divo quondam Sigismundo imperatore, olimque rege Hungáriáé prae-
decessoribus quondam eivitatis nostrae in puncto indebitae civium et 
incolarum nostrorum arestationis adhuc in anno 1436. clementissime 
impertito, excelsoque consilio áulico bellico in vidimatis paribus pro 
uberiori notitia hisce adiuncto ; dum nobis in tempore prospiciendum 
veniret, ne fors vei ob vetustatem eiusdem indulti nostri per quoscunque 
tandem maioris et minoris ordinis status et conditionis ae cuiuscunque 
etiam nationis dominos officiales bellicos similes indemnitates, indulta 
et privilegia flocci pendere nihilque curare solitos ex insolenti non 
nunquam sibimet vendicata licentia militari, eidem indulto ad impor-
tunas quorumcunque querulationes, et instantias, uti alias fieri soleret, 
ac effective etiam alys evenisset, contraveniatur, civesque et incolae 
nostri per eosdem dominos officiales bellicos ob quaelibet debita et 
excessus .aíiorum, qua innocentes et innocui, vel in persona, vel rebus, 
ae etiam quibuscunque ipsorum bonis quocunque nominis vocabulo 
vocitatis arestentur, damnificentur et aggraventur. 

Eapropter ad excelsum consilium' aulicum bellicum in omni humi-
litatis subiectione' recurrendum duximus demisse exorantes, dignetur 
nos ad mentem praeat tact i indulti in antiquis immunitatibus nostris 
gratiose manutenere, propensissimas similis ad universos iurisdictioni 
suae subiectos dominos officiales bellicos specialiter sonantis indulti 
concessione et elargitione, ysdem gravi sub animadversione serio 
iniungere et mandare ; quatenus ab omni penitus ingessione vel minimi 
erga praememoratos cives et incolas nostros, quocunque tandem sub 
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praetextu et colore, vei iiv persona, vei rebus ac bonis eorundom 
intentandi aresti simpliciter abstineant neque ullam eatenus authoritatem 
sibimet vendicare praesumant, quin omnes et singulos, hoc in passu 
eosdem qualitercunque requirentes ac quascunque praetensiones et 
actiones contra quoscunque cives et incolas nostros habentes, ad com-
petens fórum suum legitime videlicet magistrum nostrum ordinaria 
iuris via ibidem sua querendi et prosequendi debitumque iuris et 
iustitiae, uti par est, complementum ac satisfactionem suarn assequendi 
ómnino relegare módis omnibus noverint, debeant ac teneantur. Quam 
excelsi consily aulici bellici gratiam humillimis obsequiosissimisque 
servitys nostris promereri contendemus; gratiosam praestolantes reso-
lutionem. 

Eiusdem excelsi consilii aulici bellici servi bumillimi. N : index, 
senatus, totaque communitas civium et incolarum liberae ac regiae 
civitatis Szegediensis. 

Kívül : 16. április 690. 
Eredetije a cs. és kir. közös hadügyi levéltárban Bécsben. 

GLI. 

1692. (?) Szeged város közönsége a folytonos és súlyos katonai 
munkálatok, valamint a terhes beszállásolások okából az udvari kamaránál 
a mérési jövedéknek és tized megadásának több évre leendő elengedését kéri. 

Excelsa Camera Aulica, Dni Dni et Patroni nobis gratiosissimi. 
Non dubitamus earn esse benignam suae Maiestatis sacratissiinae 

intentionem, ut inter alia neoacquistica loca misera quoque haec eivitas 
nostra ad ulteriora eiusdem suae Maiestatis sacratissimae -servitia non 
saltern conservari, sed et populari queat. 

Cum autem palant sit et excelsae liuic Camerae Aulicae apprime 
constet, eandent sub hybernalium portionum gratuitorum laborum 
commissarialium aeque ac cameralium continuarumque quasi militarium, 
quin frequentiorum totius armadae condescensionum sed et indesinentis 
militiae praesidiariae quartery oneribus vix subsistere. 

Pro eo ex his, alysque iam iteratis vicibus eidem excelsae.Camerae 
Aulicae fusius repraesentatis praequantibus ex motivis et rationibus 
ulterius quoque supplicamus humillime, dignetur ad instar alio rum' 
neo-aquisitorum locorum, accissarum, decimarum, gratuitorum laborum 
aliorumque impositionum Cameralium gravaminibus nos per aliquot 
annos, ne singulis annis excelsam Cameram Aulicam eatenus molestare 
cogamur, gratiose sublevare. Quam excelsae Camerae Aulicae gratiam 
humillimis perpetuoque fidelibus servitys nostris promereri adnitemur 
gratiosam praestolaturi resolutionem. 
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Eiusdem Exeelsae Camerae Aulicaé humillimi servi: N : Judex, 
iurati cives, totaque eomnnuiitas Hb. weg. Civitatis Szegediensis. 

Kiviil: Auf 2. Jahr , -von ordinary gnaden. 
Eredetije a es. és kir. udvari kamarai levéltárban Bécsben. 

• XLII. 

1692. deez. 30. Bécs. Az udvari kamara értesítése a budai kamarai 
igazgatósághoz a szegcdieknek a jövedék-mentesség ügyében kelt kérelmére 
vonatkozólag. 

An Herrn Ad ministratorn zu Ofen. Unseren Orosz. 
Wlir finden gleichfalls mit Ihne Herr Administratorn gä r wohl, 

das die umb die Accisbefreyung supplicirende Stadt Szegedin in villen 
passibus besonderer emolumenta vor andere gewünschet, in ansehung 
derer Sie, Ihre oh sich habende onera leichtlich übertragen kan; und 
derwillen auch sonste, auf die praestation der Aceissen, sonderhahre 
fleiszige obacht zuhalten, in Envegung selbst erst introducirt und 
bis Sie mit recht festgestellt , auf keine weis pro exemplo reliquorum 
nachzusehen seyn werden. 

Als wirklich Herr Administrator besagte Statt Szegedin dahin 
zu verbescheiden habe, das man -Ihro die angesuchte Accis-befreyung 
umb der schädlichen consequeuz willen nicht verwilligen könne, jedoch 
habe man in ansehung Ihrer absonderlich grossen quartiren, und 
beschwehrlichen Schanz arbeit, die- sonst von Ihrem Statt-Macello 
und Educillo fallende acciss zu etwalicher verleichterung Ihre aus-
gäbe per modum anticipacionis, . . . dergestalt in banden lassen wollen, 
das Sie gleich wohlen. widerzeit von der Administración fleisig vorge-
merkt und derselben nach jezig hiebeygelegten schweren Kriegs-
zeiten, unwaigerlich und paar gunst, gemacht werden sollen, Gestalten 
hiran vollzogen wirdt. 

Wien den 30ten Xher Anno 1692. 
Eredeti fogalmazvány a es. és kir. udvari kamarai levéltárban Bécsben. 

. CL1I1. 

1695. márcz. 22. Szeged város kéri az udvari kamarát, hogy a 
súlyos adózási viszonyok, a katonai lakhelyiségek jó karba helyezése és a 
katonai téglaégetőknél teljesített rendkívüli szolgálatok, végül a terhes 
beszállásolások viselése okából ez évre a tized és a többi kamarai járan-
dóság megadása alól felmentessék. 



Excelsa Camera Aulica, Domini, Domini et, Patroni Gratiosissimi. 
Quocl excelsa Camera Aulica auno praeterito ad demissam 

instantiam nostram nos ab omni praetensione decimarum, accissarum 
et gratuitoram laborum Cameralium gratiose eximere dignata fuerit, 
pro eo eidem excelsae Camerae Aulicae humillimas, easque immor-
tales referimus gratias. Quia vero anno quoque praesenti magno 
portionum oneri subiecti essemus, ae insuper praeterita tota ferme 
aestate pro reparatione quarteriorum militiae praesidiariüe terram et 
lapides comportare et conveliere ac ultra 200 curras et liomines pro 
gratuitis laboribus praeter commissariales suppeditare debuissemus, 
praeterea pro foco quoque et igne militiae germanicae nunc in hyeme 
cuneta necessaria, uti et ad vigilias germánicas quotidie 18 candelas, 
quae alias in alys praesidys per tricésimas praestari solerent, sub-
ministrare deberemus, praetereundo silentio gravissimas afflictiones, 
insolentias et excessus, quos miseri cives toto anno a militia ger-
manica in domibus eorundem tribus et quatuor militibus inquartéri-
zatis cum máximo sui detrimento et molestia sufferre coguntur. 

Proinde excelsae Camerae aulicae i terato liumillime suplicamus, 
dignetur praerecensitis ex rationibus et motivis lioc auno quoque ab 
omni praetensione decimarum, accisarum et gratuitoram laborum came-
ralium nos gratiose eximere, id ipsumque mediante gratioso decreto 
suo inclytae administrationi Budensi intimari facere. Quam excelsae 
Camerae aulicae gratiam liumillimis perpetnoque fidelibus servitys 
nosti'is promereri non intermissuri manemus. 

Eiusdem Excelsae Camerae Aulicae, liumillimi servi : N : Index 
et iurati cives, totaque commuiiitas üb : r e g : civitatis Szegediensis. 

Kívül: Praes : P r : 22. Marty. 695. 
Dors : llvro Mayt : Konigl: Hung: Cammerratli undt Cameral 

Administratorii zo Ofen, Herr Johann Ignatio Kurtz, ums Bericht und 
Gutaelit zur bestellen. 

Ex Cons: Cam : Aulicae, Viennae, den IQteii Marty, An. 1695. 
J a c : Tlirob : May rem m. p. 

Eredetije a es. ós kir. udvari kamarai levéltárban, Bécsben. 

CLIV. 

1695. jún. 13. Lamhion mérnök-kari tiszt jelentése a szegedi várról, 
a Szeged körül fekvő helységekről, a Tiszán túl fekvő utakról és az 
erődök állapotáról. 

Relation undt Überlädt. 
Über die Landtgart und Pass von Szenta an biss auf Segedin, 

von Segedin auf lidian, Lippa, undt von Lippa auf Temesbar auf 



Fenläb, Arrath, Schanat unclt Segedin, wo ich nach möglichkeit die 
Sittuation fluss Marassz, undt Pass und Vestung vermerket habe, undt 
auch wegen ein und anderen Orth, welich ich vermain, die zu fortifíciren 
von nötben wehren, in augenscbein eingenobmen. 

No. 1. Szegedin ist eine Kleine Stadt; dass man die Vöstung 
nennet, ist gantz schlecht fortificiert, undt wan man an den nicht 
bal dt etwas bawet, landts der Teuss, so wird der Fluss unfehlbarlich 
die Vestung völlig hinweg nemen. Neben diesen ist ein grosse Pallanka, 
bewondt mit Hussarn, Heuducken, Ratzen undt Ungarn, weill dass diss 
obgemehlte Orth, gleich an der Teuss, wo die Mayrasch einrindt, undt 
nach meiner Mainung kein gelegners Orth an der Taiss Munition undt 
Proviant an die Taiss zu haben, absonderlich durch die Mayrasch 
in Siben Pirgen zuführen. Aber es ist solche schlechte 'Vestung 
kein grosse Magazin zu vertrauen, oder vorher etwas an der Ves-
tung oder Pulver-Magazin zu bawen, welche in Winterszeit in Gefahr 
alleweil sein wirdt, wan die Maräst gefroren sein, aber im Somer 
darf man sich vor dem Feindt nicht förchten, weilen das Feldt über 
der Thaiss hier lauter Marast ist, undt hier alleweil überscbwemdt, 
undt der Feindt darint nit anrucken kan, oder Er muss mit Schiff 
an der Mayrisch herunder fahren, oder nach der Theuss hinauff, also 
wan dass Orth mit geringen verkosten soviel gebauet khün werden, 
dass Munition und Proviant versichert khönt sein. 

No. 2. Tappa ist ein Dorf mit Ungarn besetzt. 
No. 3. Gebe1) ist ebenfabls ein Orth undt Dorff mit Ungarn besetzt. 
No. 4. Sentuzh2) ist ein Dorff mit Ungarn besetzt. 
Nö. 5.. Szungrad ist mit Hussaren, Heuducken, Ungarn und Ratzen 

besetzt. 
No. 6. Washarel ist ein grosses Dorff, wo die Heuser noch sindt, 

aber nicht bewohnt. 
No. 7. Mako ist ein grosses dorf, aber nicht bewohnt undt alle 

Heusser ruinirt. 
No. 8. Julian. = 
No. 9. Lippa. — ' 
No. 10. Temesbar.— — 1 

No. 11. Szanat3) — 
No. 12. Arrath. — — 
No. Í3. Fenlah. 
No. 14. Martinascb. Ligt im flachem feldt an der Teyss, dorten 

ist ein altes Schloss undt lierumb eine Ballanka undt ein klainer 
graben ohne Wasser, ist besetzt mit ratzischer Militz und Bauern. 

i) Gyö, Algyö. 
• 2) Szentes, 

a) Csanád. 



No. 15. 8x •rregg1) ist unbewohnt und völlig ruiniert. 
No. 16. Szenta. 

Szegedin den 13. Juny 1695. 
Gehorsambster diener 

Lambion. 
Eredetije a cs. és kir. közös hadügyi levéltárban Bécsben, H. K. R. Proth. 

Exped. 1G95. ang. 83. sz. a. térkép-melléklottol. 

CLV. 

1697. auy. 9. Szeged város folyamodása az udvari Icamarához az 
iránt, hogy a tör öle, rabló-becsapás és. az óriási tűzvész következtében 
mindenfele adó- és közszolgálat viseléséitől hosszabb időszakra mentessé 
tétessék. 

Excelsa Camera Aulica, Domini Domini et Patroni Nobis Gra-
tioslssimi. 

Quandoquidem pro hyberno proxime praeterito adeo aggravati 
fuerlmus, u t obi antea ad summum mille imperiales portionales solve-
bamus, anno praesenti ad quatuor miilia et dneentos florenos taxati 
fuerimus, ac insuper non ita pridem subortum etiam horrendum ineen-
dium majorem per hostilem quoque pecorum nostrorum liyeme prae-
terita factam abaetionem sat superque affiietis nobis superaddiderit 
afflietionem ac ruinam. 

Proinde excelsae Camerae Anlicae bumiilime supplicamus, qua-
tenus octo ad rainus annos libertatis, quibus a decimis, accisis, gratuitis 
laboribus, alysque ordinarys et extraordinarys oneribus exemptionis 
beneficio frui valeamus, nobis gratiose indulgere dignetur. Quam 
excelsae camerae aulicae gratiam humillimis servitys nostris aeternum 
promereri non intermissuri manemus 

Eiusdem excelsae Camerae Aulicae humillimi servi : N : iudex 
et inrati eives, totaque communitas liberae regiaeque civitatis Sze-
gediensis. 

Kívül: Pr. 9ten augusti 1697. 
Eredetije a cs. és k. udvari kamarai levéltárban Bécsben. 

• ') Szőregh. 
Szeged v. tört . IV. 15 



CL VI. 

1697. aug. 9. Bécs. Az udvari Icamara tudatja, hogy a rendkívüli 
tűzveszély és a törökök rablásai áltál károsult Szeged városa a Felséghez 
benyújtott folyamodásra mindenféle adózástól, tizedtől, közszolgálatoktól, 
elöfoyatozástól három évi időtartamra felmentetett, s lakosai épületeik helyre-
állítására, épületfákat nyertek. 

Sacratissimae suae caesareae regiaeque maiestatis Dni, Dni 
nostri clementissimi . . . Universis et singulis liasce litteras patentes 
visuris, lecturis aut legi audituris, gratiosissime signifieandum, eandem sac-
ratissimam maiestatem snam ad humillimam iudicis et iuratorum civium, 
totiusque communitatis liberae regiaeque civitatis Szegediensis instan-
t íam demissamque repraesentationem, quod pro hyberno proxime 
praeterito praeter spern omneni et ultra modum ad quatuor mille 
ducentosque florenos portionales sint aggravati et insuper ysdem 
afflictis non ita pridem subortiun borrendum incendium, liostilisque 
pecorum suorum h ve me praeterita per turcas abactio majorem super-
addiderit afflictionem atque ruinam, ad tres annos libertatem, quibus 
a pörtionibus, decimis, accisis, gratuitis laboribus, vorspáhn, alysque 
oi'dinarys et extra ordinarys oneribus, exemptionibus benebcio frui 
valeant ac ut tuguria sua reparari possint, mille circiter ad aedifícia 
necessarys trabibus sive lignis ysdem succuratm-, clementer indultisse. 

Quocirca tam cameraticis, quam bellici commissariatus officialibus 
bisce serio committitur et demandatur, ut praedietam civitatem Sze-
gediensium ad mentionatum tnenniuni impensae praedeclarata, sacra-
tissimae suae maiestatis gratia caesareo regia libere gaudere s inant : in 
coque satis bet summe dicta suae Maiestatisc lementissimae voluntati. 

Viennae, die 9na mensis augusti A. 1697. 
Eredeti fogalmazvány a cs. és kir. udvari kamarai levéltárban, Bécsben! 

CL VII. 

1698. jan. 31. A szegedi kamarai felügyelőség Szeged városának 
székházul égy telket kijelöl. 

Von der R ö m : kais : undt königl. May: Praefecturat Ambt zu 
Szegedin wirdt dem aUdieszszigen Richter undt Beschwornen biemit zu 
einem Statt Hausz auf den ihnen gegebenen Platz neben deren beiden 
Räzen Ádám et Sziván (welcher nemzechen Clafter lang undt zwölf 
ainbalb breit sieb erstrebet) dieser gegenwärtiger Hausz brief ertbaillet, 
dass sie obbesagte Richter und Beschwornen solchen erst benanten 



Platz ohne mänigliehen Irren oder Einreden nach wohlgefahlen nuzen 
gentissen und besizen mögen,' so sie aber sambentlich solchen oftged. 
Platz zu verkauften, tauschen oder verhandtlen willens seyn werden 
ist man Schuldig unsern amht vorhero dieses anzudeuten. Woryber 
dann zu mehrerer Sicherheit ihnen dieser Haussbrief unter dem Ambts 
Sigil hinausgegeben Avird. Actum Szegedin, den letzten •lamíani in 
Jahr nach Christi gehurt aintausént sechshundert acht und neunzig. 

P. H. Iro Kais. Praefecturat ambt allda. 
Eredetije Szegőd v. tit. levéltárában 102. sz. a. 

CLVIII. . ' 

1702. ájyr. 7. Bécs. 'A szegedi szíjgyártó, nyerges és csiszár czéh 
szabadalmi levele. 

Nos Leopoldus Dei gratia electus Roiuanorum imperátor semper 
augustus ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae Scla-
voniaoque rex, archidux Austriae, dux Burgundiáé, Brahantiae, Styriae, 
Carintiae, Carníoliae, marchio Moraviae, dux Lucemburgae ae superioris 
et inferioris Silesiae, Virtenberge et Thekae, princeps Serviae,' comes 
Habspurgy, Tyrolis Ferreti, Kyburgi, Goritiae etc. memoriae commen-
damus tenore praesentium significantes quibus expedit universis, quod 
fideles nostri prudentes ac circumspecti Joannes Szirom, Georgius Eötvös, 
Joannes Molnár et Georgius Farkas, artium coriariae, ephipiariae et 
politoriae magistri, in regiae et libera ei vi tato nostra Szegediensi, comi-
tatui Csongradiensi existente degentes et comorantes, suo et reliquorum 
sociorum suorum attactarum artium magistrorum ibidem habitantium 
nominibus et in personis exhihuerunt ac praesentarunt nohis certos 
quosdam articulos hungarico idiomate confectos ac a d ! erigendum 
originalem eehe seu contuberny bonumque inter illos servandum 
ordinem concinnatos, tenoris infrascripti supplicando Majestati Nostrae 
isdem magistri debita cum instantia humillime, quatenus Nos prae-
attactos ipsorum articulos, omniaqae et singuli in ysdern contenta, 
ratos, ' gratos et accepta habentes, literisque nostris privilegialibus 
inséri et inscribí facientes authoritate nostra caesario regia accep-
tare, approhare, roborare, ratificare ac pro ydem magistris eoriarys, 
ephipiarys et politorihus, ipsorumqe posteris et successorihus uni-
versis, perpetuo valituros confirmare et extradare dignaremus. Quorum 
quidem articulorum tenor sequitur hunc in modum. 

Első articulus. Minthogy minden dolgok jó és szerencsés follyása 
Isten félelmétől és tiszteletétül fligh, és az által szokott elő menni: 
azokáért, hogy ezen höcsületes czének is szerencsés előmenetele 
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az Istentiil áldása lehessen, mindenek előtt az isteni tisztelet ugy 
tartassék, hogy minden vasárnap és a1 catholica anyaszentegyháztul 
rendeltetett innepeken szent misére és praedikatiokra eselédgyekkel 
edgyütt el ne mulassanak járni, és az urnapi procession is jelen lenni 
zászlóikkal, mellyet, ha valami mesterek közül el mulatna igaz ok és 
mentsége nélkül, a sz. mise elmulasztásáért egy font viasz gyertyával 
vagy viasszal tartozzék a szent egyházra, az processio elmulasztásáért 
pedigh négy font viasz gyertyával avagy viasszal tartozzék az szent 
egyházra. 

Második articulus. A jó rendtartás kedvéért pedigh az megne-
vezett mester emberek ugy mint szíártók, nyéregiártók és csiszárok 
egy nemi némő társaságban, vagyis czéhbe amint egyebütt is úgy itt 
és mind mostaniak mind következendők egymás kezött legyenek és 
minden esztendőként egyenlő akaratból és értelemből az eő gyüle-
kezetekben czéh mestert válasszanak, efféle választásnak napja pedigh, 
a réghi bevett szokás szerint légyen szent háromság nap után való 
első vasárnap ; az illen képpen elválasztott czéh mester pedigh az 
eő közönséges dolgoknak el végzéséért és egyenesétéséért tartozzék 
minden holnapban egyszer az eő maga házához összve hivatattni a 
mestereket és ezen czehális articulosokat megtartásáért elolvastatni, 
mivel hogy az eő réghi szokások is azt tartgya ; és ha valaki talál-
tatnék elnem jönni és bizonyos illendő okokkal magát nem mentheti, 
két font viasszal, megbirságoltassék, lia pedigh megh keményedett 
szivbüll és ugyan el tökellellet akaratbúi nem jönne el, tehát két 
forintal birságoltassék megh. Ugyan azon czehmester minden hol-
napon egyszer mindenik mesternek műheilyit meg látogassa és szor-
galmatossal! megh visgálja, és ha vallameliyik közziilek olly müvei, 
melly a czehnek szokása szerint nem volna illendő képpen, nem mívelné, 
tehát aféle mester a czéhben tartózandó több mestereknek tetszések és 
Íteletek szerént megbüntetessék, hogy ha pedigh a megnevezett mes-
terek közül az czéknek rendtartási és articulusi ellen támadna 
valamellyik és engedetlen lenne, tehát efféle négy magyari forinttal 
büntettessék megh, hogy ha pedigh mind végig ugyan az vakmerő-
ségben meg marad és engedelmességet nem akar mutatni, méltó hogy 
az czehbül kivetettessék. 

Harmadik articulus. Hogy ha valameily külső mester ember a 
megnevezett mesterségek közzül volna, ugy mint szígyártó, nyeregyártó 
és csiszár mester ember ebben a városban jövend és az itt való 
mester emberek hírek nélkül mesterségét akarni űzni, tehát az czéh 
mester tartozik azt először az város birájának megh jelenteni és 
osztán eő tőle erre szabadságot nem nyervén, eféle külső mester embe-
reknek az mesterséghez tartozandó mindennémü eszközét és szerszámát 
elveheti, és az eő közönséges szükségére és hasznokra forditkattya. 



Negyedik articulus. Az szíártó mesterek az inasoknak meg foga-
dásokban, és be szegődtetésében ezt az módot és rendet tartsák, 
hogy midőn val lame Ily mester inast akar szegődtetni, tehát az valódi 
három, vagy négy azon czéhbül való mester ember előtt légyen, efféle 
inasnak pedigb három esztendeig köll a mesterséget tanulni, ha pedigh 
kissebb iffiabb volna, tehát negyedf'éligh tartozzék szolgálni: Az eő 
inassi esztendeét kitőltvén, az eő mestere tartozzék néki akkor illendő 
öltözettel, avagy az őlltözet helyett hét magyari forinttal, eő is a 
szegődségh határán felül tartozzék ugyan az eő mesterénél fél eszten-
deig szolgálni, kinek minden hétre nyolcz pénz adassék és az ital 
pénznek fele, ha abban az műhelyben más legény nem lenne, holott 
pedigh ott más legény volna, tehát csak harmadrésze háromlik reája. 
Kiszolgálván azért azon félesztendőt, azután ha mégh is a mesternél 
akar maradni, tehát minden hétre tizenhat pénz lészen fizetése és az 
ital pénz mindenestül, ha pedigh ketten volnának a mester legények, 
tehát egyaránt oszszák el maguk között az ital pénzt. Az ital pénz 
pedigh az mii csak egy arazni bőrbül lenne készítetve, mert ha egy 
arasztnál hoszszabb bőrbül lenne a munka, afféle mesternek jár. Hogy 
ha pedigh iffiu mester legény egy kántorra akarna megh szegődni, 
tehát minden kántorra két forint adassék néki és egy szép ágyra 
való bőr, az ital pénz is ollyan formán járjon néki, az mint felyül 
föl vagyon téve. Ha pedigh illyen mester legény mesterré akarna lenni, 
tehát eő néki az ő fölszabaditásátul fogva három esztendő előtt, nem 
szabad hogy mesterré lehessen, seőtt a több mesterektől se vétessék 
be. Annak fölötte senkinek a szíártó mesterek közül nem szabad 
tizenhat forint, avagy a mi több, csak négy lóra való szerszám fölött 
munkát fölvenni, ha pedigh valaki négy lóra való munkánál föllyebbet 
akarna csináltattni, tehát az a mester vegye föl a négy lóra való 
szerszámnak és a többit az eő réghi szokások szerént tartozzék más 
mesterhez igazitani. 

Eötödik articulus. Az nyeregiártó böcsiiletes mesterséghez pedigh 
illik, hogy mindenek ellőtte nyereg igaz jó féle bőrrel, mesterségnek 
rendi szerént borítva és csinálva légyen, hasonlóképpen puskatokok, 
hintók, mindenféle kocsik, turbák, levéltartó táskák, tarisznyák,- széles 
székek, mindazon igaz jóféle bőrrel, az mind ehhez az mesterséghez 
illik és rendi tartya, borítva és csinálva legyenek vétek nélkül és 
büntetésre adandó ok nélkül. A nyeregyártók az másoknak és legé-
nyeknek szegődségben az következendő módot tarcsák, hogy tudniillik 
minden inas önön magátul öszve hivattatott bizonyos mesterek előtt 
az eő mesterével megh szegődvési három esztendeigh tartozzék szol-
gálni, és a mesterséget tanulni, az eő mesterek pedighlen ez három 
esztendő alatt néki étellel és ruházatai tartozzék és az három esz-
tendőt kitőltvén tartozzék .mester eőtet megh szabadítani és annak 
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felette két forintot és két nyerget adni neki és azután ha ugyan 
azon mesternél a több mester legények szerént kántor számra meg 
akar maradni és eő nálla munkálkodni, tehát minden kántorra két 
forintja és egy nyerge légyen, ha pedigb bét számra, tehát minden 
hétre tizennyolcz pénz adassék néki és az mindenestül valamint ha nem 
a mester hanem maga ennyvivel enyvez, az réghi bévett szokás 
szerint ital pénze járjon, az eő mesterének pedigb illendő és böcsü-
letes tisztességgel tartozzék szolgálni és ha valami mühellybül elvész, 
ha az mesternek több mester legénye nem volna, tehát mindent maga 
tartozzék azt megh fizetni és minden mester jól és böesületessen 
müvellye művét és minden nyerget két felé borieson megh, egyikkel 
a fa ennyvesztessék össze és másikkal az nyeregh boritassék bé felyül, 
különben az illyen formán nem csinált nyeregh elvétessék és azon 
felül az czeh mestertül mégh más büntetéssel büntettessék. 

Hatodik articulus. A csiszár mesterek pedigb az legények és 
mások megh fogadásában és szegődésekben illyen módot és rendet 
tarcsanak, hogy minden új mások mesterségre akarván adni magokat, 
szabad légyen nékek két hetigli az szegődés előtt maradni a meste-
reknél próbául és osztán ha ugyan azon inasnak teczik, tehát a 
végre öszve hivatandó mesterek előtt szegődgyék megh, a czéh ládá-
jában 25 magyar pénzt le tévén, • mellyet a mester bárom esztendőre 
és nem alább vegye bé és az első két esztendő alatt ugyan azont 
étellel és ruházattal táplállya, harmadik esztendőre osztán tizenkét 
szablyat az eő tulajdon vasábul és kersztiével a mesternek ahoz 
tartozandó minden nérnü szerszámábul, de a mesternek minden 
némő munkájának el halogatása és fogyatkozása nélkül csinálhat 
magának. Kitöltvén pedigb az három esztendőt az eő mesterének 
a több mesterek előtt néki szabadságot köl adni, a mester legénnek 
pedigb fizetése és munkájátűl való jutalma minden hétre húsz pénz 
légyen, de ugy ha megérdemli, ba nem, tehát az eő érdeme szerént 
fizettessék néki az eő jutalma. És annak fölötte maga vasábul de a 
mesternek ahosz tartozandó szerszámábul, minden ötödik hétre szabad 
légyen egy szablyát maga számára csinálni és készíteni. 

Hetedik articulus. Annak fölötte minden a megnevezett mester-
ségeknek tanuló inasi közül midőn valamely fölszabadult, tehát ötven 
pénzt tartozik a czéh ládában tenni és az legényeknek, mellyeknek 
társaságában vétetik, tisztességes társ poharat tartozzék adni és ha 
az eő mesterétül elakarna menni, tehát két héttel az eő elmenetele 
előtt azt az eő mesterének megh jelenese és az eő mestere tartozzék 
az czéh peeséttye alatt néki levelet szerezni és abban bizonyságot 
tenni és az eő inas esztendeinek kitöltésérül a mesterségnek szorgal-
matos tanúságáról és tisztességes fölszabadulásáról, de úgy hogy a 
pecsételésért a czéh ládájában efféle fölszabadult inasnak egy forintot 
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kell fizetni. Az mester legínyek pecligh az eő réghi szokások szerént 
szent Mihálly napjától fogvást hús hagyatig minden nap a munkálódásra 
reggel három órakor föl kelni tartozzanak és ismégh estve nyolcz 
óráigh gyertyánál ülni és munkálkodni. Ha pedigh reggel valamelly 
legény az három órát el mulatná és az munkára föl nem kélne, annak 
azon napon a mester nem tartozzék fölöstekemet adni. Hogy ha pedigh 
a mester legények valamely közziilök nem munkálkodnék, tehát azon 
héten, melly hétben hétfőn és kedden nem munkálkodnának, vagy 
valamelyik nem munkálkodnék, semmi fizetését föl nem vehesse, de 
hogy máshunnét való idegen jön, tehát ha csak szerdán kezdene is a 
munkához, egész hetedszaki bérét vegye föl, de úgy ám, ha efféle 
szarámlok legény czében tanulta a mesterségit, mert különben két 
hétnél tovább közöttök nem lészen szabad munkálkodni. 

Nyolczadik articulus. Ellenben pedigh a mester legényhez a 
mester is illendő tisztességgel és becsülettel legyen mind más orszá-
gokban és hellyeken, főképpen ha igaz czéhben tanult és tanuló 
levele vagyon, a mell}' mester pedigh tisztességet megh nem adna a 
mester legénynek, seőt ha magok a mesterek valamellyiket köztök 
illetlen szókkal illetnék, tehát ollyan két forintot tartozék birságul a 
czéh ládában fizetni. Ha pedigh a mester legények az eő mestereket 
avagy azoknak feleségeket illetlen és becstelen szóval illetnék, avagy 
az eők hivatallyok szerint úgy nem viselnék, amint köllene, tehát 
afféle a mesterségtiil meghfosztassék és valahova mégyen, az hol a 
czéhnek valami rendtartása vagyon; utána írjanak és mindenütt leve-
lekkel kergettessék. 

Kilenczedik articulus. Hogyha valamely mester legény köziben 
kiván vétetni, mindenek előtt a nemes tanácsnak köl neki magát 
megjelenteni és instálni azért, hogy az polgárság köziben számlál-
tassák és az város bivségére kötvén, a városbéli közönséges szokásokat 
véghez köll vinni, mellyeket cselekszenek, avagy véghez visznek a 
városbéli több polgárok is. Azután a czéh mester és a több ezélibül 
való mesterek előtt az eő mestersége levelit, mellyet néki az eő 
mestere adott, tudniillik arról, hogy az eő inas esztendejét jól kitöl-
tötte és az mesterségét jól és illendőképpen kitanulta elő mutattya, 
melyet a mesterek bevévén és liellyen hagyván, tehát tartozik 
mester remeket, mellyet mindenütt régtül fogvást szokás volt min-
denkor megh készíteni és bemutatni, amint az czéh mestertől 
néki elébe adatik és ha azt jó és fogyatkozás nélkül véghez tudgya 
vinni és megcsinálni, méltán aztán bévétethetik a mesterek közibe, 
annak fölötte a czéh ládájában két forintot fizessen és egy tisztességes 
ebédet készítsen az eő értéke szerint a köszönő pohárral edgyütt, a 
czéhnek közönséges ládájában tizenhat forintot tégyen. Ha pedigh 
valamely mesterinek özvegyét avagy leányát venné magának feleségül, 



tehát a megnevezett summa péznek felét, az az nyolcz forintot fizessen ; 
a mesternek fia pedigh. a mester remeket hé mutatván, egy tiszteséges 
ebéddel tartozzék, úgy tellyességgel a töb fizetístől ment légyen, hanem 
ebben az eő attya szabadságával éljen, liogy ha pedigh máshonnét 
való külső mester ember érkeznék jövendőben a városban, és ezt 
pénzzel akarná kifizetni, tehát a köszönő pohár helyett nyoez forintot 
adgyon, és a szokás szerént való ekédért huszonnégy forintot. 

Tizedik articulus. Minden mester legény penig minekelőtte a 
mesterek közibe és a czéhben hé vétessék, tehát előbb az inas eszten-
dőnek kitöltéssé és szabadulása után három egész esztendeigh vándo-
rollyan, ha pedig valamely mester legény magának való mestere 
lészen, felesége néki nem lévén, tehát néki, az eő réghi törvények 
és szokások szerént egy esztendő engedtessék megházasulására és 
a mester asztalnak megadására, hogy ha pedig egy esztendőnek 
forgása alatt megh nem házasodnék és a mester asztalt megh nem 
adná, tehát addig mesterségét űzni, legényeket és inasokat tartani 
nékie ne legyen szabad, hanem ezek tüle megh tiltassanak. 

Tizenegyedik articulus. Senki külső mester embernek ne légyen 
szabad a szabad sokadalmakon kívül az eő mesterségének müvét a 
városban eladás fejben bé hozni és so.kadalmakkor is légyen szabad 
ezen céhbéli mestereknek a külső mester emberek művit megtekinteni 
és vizsgálni, minden külső mester emberek pedig sokadalomnak idein 
művit árulván, tizenhat pénzt olvasson a czéh ládában. 

Tizenkettődik articulus. Az mesterséghez kívántató és illendő 
eszközöket, szerszámokat, és materiákat, mellyeket eladni ide az 
városban hoznak, egy mester megh ne vegye, azt magának akarván 
tartani, hanem az czéh mester házához köll vinni és harmadnap alatt 
többinek megh köll jelenteni és azokkal, akik e félékben szűkölköd-
nének köll közleni. Ha valaki különben cselekednék, két forintal büntet-
tessék megh. 

Tizenharmadik articulus. Hogy ha valamely mester legény a 
felül megnevezet mesterségek közül ebben az városban jönne s itt 
akarna munkálkodni, tehát efféle ne szállyon az eő mesterségének 
valamely mesteréhez, hanem máshova és osztán odahivassa a megne-
vezett mester legényeket és jelentse megh magát nekik, kik köteles-
ség szerént keressenek mestert néki, mindenkor az eöregh mestertől 
elkezdvén, mind az iffiabikig és osztán mellynek közülük szolgájok 
nem volna, tehát annál két liétigh annak a legínynek szabad légyen 
maradni és próbálni, ha osztán néki teczik szabadon az eö mesterivel 
megh szegődhetik. 

Tizennegyedik articulus. Ha valamely mester más mesternek 
legényit valami képpen és akarminémü ki gondolt szín alatt magához 
hitegetné, és hajtaná, efféle illendő bizonyságul meghgyöződtetvén, 
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mindén kegyelem nélkül két forint bírságot adgyon a czéh ládájában. 
Ha pedig valaki a mester legények avagy az inasok közül a mestereket 

' öszvekivánná hívatni, tehát minden gyülekezetért huszonöt pénzt 
tartozik olvasni a czéli ládájában. 

Tizenötödik articulus. Hogy ha valamely mester ember talál-
koznék ebben az városban bejönni és szyártó, csiszár és nyereg-
jártó magyar, avagy német, mindegyaránt, ne légyen szabad semmi 
utal magánosan czéhet tartani, hanem úgyan az mi czéhünknek, mind 
egyiránt letévén czéhnek az eő igazát, velünk tartani és együtt érteni, 
mint hogy csak nem az Magyar Országban együtt tartanak, seőt más 
országokban is illen rendes szokást, avagy czéhet egyaránt szoktanak 
tartani. 

Tizenhatodik articulus. Ha valamely a mester legények és inasok 
között beteg volna, az czéh mester kettőt eő közölük, kinek kinek 
állapottya szerint éjjeli vigyázásra rendellyen a beteg melé, a szűköl-
ködőknek pedig a szükségnek kívánsága szerént pénzt is tartozzék 
ideigh kölcsön rendelni és adni az czéh ládájából és ha ollyan, 
vagy mesterek avagy cselédgyek közül valaki megh halna, tehát tisz-
tességessen tartozzanak testit eltemetni és az egész czéhel kisérni, 
két font viasz büntetése alatt. ' 

Tizenhetedik articulus. Szabad légyen az czéhbéli mestereknek 
mindenüvé Magyar országban lévő sokadalmakra bejárni és az eő 
munkájokkal kirakodni, seőt a vásárnak estvén is, ahol nincs ellenkező 
privilégium, szabadsága lehessen árulni. 

Nos itaque luimillima praememoratorum magistrorum suplicatione, 
modo quo supra nostrae porrecta- majestati clementer exaudita et 
admissa praementionata authoritate nostra regia, praeinsertos articulos 
cehales praesentibus literis nostris privilegialibiis de verbo ad verbum 
inseri facientes, non solum clementer approbavimus, roboravimus, 
acceptavimus, verum etiam pro iisdein magistris ac ipsorum posteris 
et suecessoribus universis deservientes perpetuoque valituros gratiose 
extradedimus, prouti approbamus, roboramus, acceptamus et extradamus, 
salvo tamen jure alieno, harum nostrarum seereto sigillo nostro, 
quo üt rex Hungáriáé utimur inpedenti communitarum vigore et tes-
timonio literarum. Dátum per manus fidelis nostri nohis dilecti reve-
rendi Ladislai Mattyassovszky Eppi Nitriensis, locique ac comitatus. 
ejusdem supremi ac perpetui comitis, consiliari nostri et aulae nostrae 
cancellari Hungarici, in civitate nostra Vienna Austriae, die septima 
mensis április, anno milesimo septingentesimo secundo regnorum 
nostroruiu Roinani XLIV. Hungáriáé et reliquorum quadragesimo sep-
timo, Bohemiae vero anno XLV. Leopoldus. Ladislaus Matyassovszki 
Eppus Nittriensis. Ladislaus Hunyadi. 

Quod praesens copia, una cum vero suo originali in omnibus 
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punctis, clausulis et articulis, de verbo ad verbum rite concordet, 
at testamur. Datum in libera ac regia civitate Szegediensi, die 31 
martii, anno 1727. L. S. Nos iudex et senatus liberae ac regiae 
civitatis Szegediensis. Lect. correct, et extradatus, per me Josephum 
Dany, juratum praelibatae civitatis v. notarium. 

Suprascriptos articulos caehales per gioriosissimae reminiscen-
tiae imperatorem et regem Leopoldum et in libera regiaque civitate 
Szegediensi degentibus artium coriariae, epbipiariae et politoriae 
nmgistris .sub dato die septimae április anno millesimo septingen-
tésimo secundo Viennaé Austriae clementer elargitos, expost vero per 
magistratura at tactae civitatis sub authentico, artium suprafatarum 
magistris in civitate Aradiensi degentibus sub dato Szegedini die 31 
marti anno millesimo septingentésimo vigésimo séptimo, in vidimatis 
pro eorundem directione extradatos, ad requisitionem prudentum ac 
circumspectorum Joannis Katatics, Volffgangi Hausmaninger aliorumque 
in at tacta civitate Szegediensi acta degentium, artis coriariae epbi-
piariae et politoriae magistrorum, ex quo originales articuli exorto 
in civitate hacce reeentius incendio, conflagrataque temporis ejusdem 
caetus magistri Pauli Katatics domo in-qua cista caetus conservabatur, 
cum fumo abiverint in al tura: eum talismodi vidimata copia confron-
tâtes, conbinatos, eodemqe immutatione eliminiatione et augmento 
absque omni ejdem per omnia infra scriptas conformes esse testor. 
Szegedini die 20. Febr. 1758. Non nullorum inclytorum comitatum 
tabulae judieiariae assesor et liberae-regieque civitatis Szegediensis 
Senator et juratus nótárius. L. S. Nicolaus Kárász. N. N. Che mester 
és atya mester és több czéhbeli szyartó és nyereyartó mester ember 
Uraimék. 

Eredetije Szeged v. közig, levéltárában. 

CL1X. 

1703. ápr. 14. Bécs. Az udvari kamara értesíti-a m. kir. kanczel-
láriát, hogy 1695. évben a császári hadsereg nagy szükségében Szeged 
város részéről szállított 2305 köböl zab ára elengedésének' és még 500 
köböl gabona megadásának feltétele mellett ö felsége Szeged város régi 
kiváltságainak megerősítését elhatározván, minthogy a város kötelezettségének 
eleget tett, a másolatban közölt szabadalmi levél Szeged város részére 
kiállítható. 

Sacratissimáe caesareae regiaeque majestatis inclytae regiae 
cancellariae bungarico aulicae hisce officiose significandum ; praeli-
batarn suam majes ta tem sacratissimam ad demissas civitatis Szege-



•235 

diensis instantias privilegia eorundem a divis gloriosae condam remi-
niscentiae Romanorum imperatoribus et Hungáriáé regibus, iam dudum 
benignissinie confirmata, erga praestationem certae quantitatis frumenti 
quingentorum utpote. cubulorum mensurae Martonosiensis et Cassa-
tionen! bis mille triginta quinque cubulorum avenae, mensurae eiusdem, 
in anno adbuc Domini miliesimo sexcentesimo nonagesimo quinto 
arra adae caesareae eotum maxima penuria pabuli laboranti subminis-
tratorum, de novo confirmanda benignissinie resolvisse. Quandoquidem 
autem oninia iam ratificata haberentur, noviterque conventum frumentiim 
ad domum annonariam Szegediensem effective adininistratum existeret, 
aliaque iura cameralia persoluta esseut, et aliud nihil praeter expedi-
tionem coiifirmationis dictorum privilegiorum pro nunc restaret. 

Idcirco mentionata inclyta regia cancellaria hungarica aulica 
liisce officiose requiritur, quatenus cum instituere baud gravatim velit 
ordinem, ut attacta privilegia hic copialiter inclusa et coram inclyta 
ista cancellaria hungarico aulica in originalibus producenda et con-
frontanda etiam nomine altaefatae modo regnantis suae maiestatis 
sacratissimae per expeditionem inclytae istius cancellariae hungarico-
aulicae more consúeto confirmentur; cui in reliquo camera haecce 
aulica ad exhibenda quaevis. grati officy studia parata et prompta 
permanet. 

Viennae die 14H Április 1703. 
Eredeti fogalmazvány a cs. és kir. udvari kamarai levéltárban Bécsben. Máso-

lata Szeged v. tanácsának 1717.- évi jegyzőkönyve 32. lapján s a tit. levéltárban. 
119. sz. a. 

CLX. 

1703. dug. 11. Az esztergomi érsek az udvari kamarát felkéri, 
hogy a Szeged palánki kincstári élelmezési ház 1000 frton eladandó 
lévén, minthogy Szegeden és a körülötte levő hét vármegyében iskola 
nincsen, ez épület a gymnasiuni berendezésére, valamint a romókban 
fekvő templom és anyagai az általa bevezetendő jezsuiták. használatára 
1000 forinton átengedtessék. 

Excelsa camera aulica, amici colendissimi. 
Est Szegedini praeter aliam in praesidio existentem domus 

magazinalis in Palanka, usibus camerae non necessaria, sed pro mille 
fiorenorum pretio velialis. 

Cum autem per Septem comitatibus integros Szegedino vicinos 
nullae scholae existunt, sed etiam, ut a beilico consilio informor, cura 
animarum maiori ibidem sollicitudme indigeat, a me requisiti R. R. 
P. P. societatis Jesu eo se conferre, ac ibidem gymnasium usque ad 
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rlietoricam inclusive erigere parati essent, modo scholis et habitationi 
eorum congruum spatium assignaretur. Ideo 

Excelsae camerae aulicae desideratas pro domo illa magazinali 
Szegediensi, una cum area seu spatio, uti et templo vetusto cum suis 
ruderibus vicino et materialibus ibidem existentibus mille florenos ex 
debitis mihi Altenburgo censibus remittere sum paratus, modo P. P. 
societatis ad dictam domum magazinalem, spatium vicinum et templum 
adjacens, cum materialibus ibidem existentibus introducat, idemque 
celerius utpote tegendis templi muris adhuc ante hyemem provisio 
aliqua fieri possit. 

Excelsae camerae aulicae 
Ad officia paratissimus 

Archiepiscopus Strigoniensis. 
Dors : Dem kays : Proviant Verwaltern zu Szegedin Herrn Benk-

bardt um seine Mainung undt Eigentliche beschaffenheit dieses ange-
suchten Proviant-hauses ob es erachtet werden khöne 
auch wass sonsten selbter bey zuriickher haben mächte zu Communi-
cirn. Wien den 11. Aug. 1703. Ihr. Kays. Obrist Proviant ambt. 

Eredetije a es. és kir. udvari kamarai levéltárban Bécsben. 

CLXI. 

1703. clecz. 3. Szegecl város az adóknak és az adóhátralékoknak 
országszerte történt elengedésére. Kiba rácz katonaságának terhes élelmezé-
sére. a várerödítés körüli éjjel-nappal ingyen teljesített szolgálmányokra 
való tekintettel az udvari cancellária útján a 2500 frt évi adójából 
hátralékos részlet elengedését kérelmezi. 

Excelsa caesareo regia auliea hungarica cancellaria. Toto corde 
supplices, coram praeti tulata excelsa cancellaria provolvimur demis-
sissima cum animorum nostrorum submissione detegentes, qualiter 
pro praeterito militaris anni portionum hybernalium quanto dominus 
provisor cameralis Comet vocatus, cum consensu domini baronis a 
Globicz, liberae regiaeque civitatis Szegediensis commendantis, nobis 
bis mille quingentos florenos Rhenenses praestandos imposuit, ex 
eademque inposita nobis summa sexigentos septuaginta septem florenos 
actualiter iam praestitissemus et deposuerimus, et ulterius ad depo-
nendam residuitatem nos in dies adstringeret et adurgeret. Quia vero 
militia rasciana sub commando recenter occisi domini colonelli Kiba 
per multam temporis spatiuiu hie conunorans, in solo vina quadrin-
gentos et duas urnas, sedecim boves. trecentos maiales. in rebus vero 
O * ' ' 

domesticis et aliis sublatis snpellectilibus plusquam mille talleros, in 
maximam nostri ruinam et extreinam exinanitionem consumpsit, et 
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in dies pro fortificatione et reparatione fortalitii Szegediensis die 
noctuque ad praestandas eorum gratuitos labores, innúmeros homines, 
vecturas et transeantibus militihus pfaeiuncturas dare necessitemur; 
et cum aliunde iam magna cum consolatione inaudiverimus, suam 
Maiestatem Caesaream Regiamque afflictissimo huic suo regno Hun-
gáriáé ex benigna compassione non solum totum contributionale 
quantum, verum et restantias quacunque nomine apellatas gratiose 
ae paterne relaxavisse. Ut igitur hac universali toto regno Hun-
gáriáé clementer impertita consolatione nos quoque inter caeteros 
fideles caesareos vasallos participes reddamur, eandemque gaudere 
valeamus: eapropter ad alte titulatam liancce áulico Hungarieam 
cancellariam liumillime recurrentes, deflexo genu eidem supplicandum 
esse duximus et perdemisse oramus, dignetur excelsa cancellaria 
intuitu etiara tot fidelium servitiorum nostrorum, ac sincerae fidelitatis 
erga sacram regni coronam, augustissimamque domum Austriacam 
hactenus constanter servatae, ac non minus consideratione numerosae 
illius quantitatis frumenti et pabuli, quam in anno adhuc 1698, dum 
serenissimus princeps Eugenius hisce partibus helligerasset, armadae 
caesareae gratis pendere et praestare debueramus, per intimationem 
suam excelsae cainerae anlicae et excelso eonsilio bellico efficaCissime v 

nos recommendante, ut praeattacto domino dicasteria hellicum quidem 
supranomlnato domino commendanti, camera vero praedicto provisori 
eos gratiose dare velint ordines, qua uterque a praetacta restantiarum 
exactione poenitus ahstinere velint ac debeant ; sed nee quidpiam 
trihuti nulla sub. titulo a nobis praetendere ausint et praesummant, 
cum aliunde praestatio sit impossihilis vet ex eo, quod plurimi ex 
nobis exhausti, vix hucellam panis adsuinendum haheant. Qua in 
passu dum gratiosaiu resolutionem demisse praestolamur, permanemus 
excelsae cancellariae humillimi servitores : iudex et iurati cives liberae 
regiaeque civitatis Szegediensis. 

Kívül: Praesentatum 3. decembris 1703. Ad exeelsam caesareo-
regiam cancellariam Hungarico-aulieani demissum memoriale iudieis 
et iuratorum civium liberae regiaque civitatis Szegediensis. 

Eredetije a magyar országos levéltárban Budapesten. 

Cl. XI I. 

1703. decz. 31.. Bécs. Az udvari cancellária Szeged város adó-
elengedési kérelmét az udvciri hadi tanácscsal pártoló nyilatkozata kísé-
retében közli. 

Saeratissimae caesareae regiaeque maiestatis excelso eonsilio 
aulae bellico hisce perquam officiose intimandum. Et quidem ex prae-
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sentibus inclusa iudieis et iuratorum eivium liberae regiaeque civitatis 
in eo, quod videbcet eadem pro praeterita mibtaris anni portionum 
hybernalium quanto, media provisoris cameralis ex annuentia domini 
commendantis Szegediensis baronis a Globicz ad depositionem bis 
mille quadringentorum fiorenorum Rbenensium (quod iam partém acta 
deposuit) adigeretur querulatur, quibusve ex motivis et rationibus, pro 
sni eatenus immunitatione impense supplicet, recommendationemque 
eatenus ab liaccé cancellaria regia Hungarica aulica enixé efflagitet. 
Quia vero. sua serenissima caesarea regiaque maiestas, dominus 
dominus noster elementissimus, virtute benignissimae resolutionis suae, 
per solita caesarea regia rescript'a intimatae, non solum tantumcontr i -
butionale quantum, verum etiam universas restantias afflicto regno 
suo Hungáriáé condonasset atque re laxasset : cum itaque ex ea, tum 
etiam ex motivis et rationibus in praesenti memoria! L, fusius appositio 
admodum rationalibus instantiam praefatae supplicantis civitatis Sze-
gediensis supra titulato excelso aulae bellico, in eo perquam officiose 
recommendari, quatenus memoratum dominum eommendantem Szege-
diensem iurisdictioni suae subiectum, mediante gratioso decreto suo 
ab onmibus uterioribus liac in parte praetensionibus serio dehortari 
haud gravatim velit, idem excelsum consilium aulae bellicum, eui in 
reliquo cancellaria. haec regio-Hungarica aeque aulica ad exhibenda 
quaevis grati officii studia prompta permanet atque parata. 

Ex consilio cancellariae regia-hungaricae aulicae. Viennae, die 
31-a decembris 1703. 

Kívül : Nr. 19. ex januario 1704. 
Civitatis Szegediensis instantia contra eommendantem loci habita 

consilio bellico recommendata. Prebonatz mp. 
In simili camerae aulicae. 
In simili camerae aulicae, respectu provisoris Szegediensis, 

mutatis mutandis. 
Eredetije a magyar országos levéltárban Budapesten. 

CLXIII. 

1704. aug. 16. Csongrád. II. Rákóczy Ferencz rendelete a menekülő 
szegedieknek befogadása és védelmezése iránt. 

Prudentes ac circumspecti fideles nobis grati, salutem et gratiam 
nostram. Minthogy szegedi lakos híveinknek bizonyos ideig máshova 
kell magukat recipiálni; hűségteknek azért serio parancsoljuk, hogy 
akik azon szegedi lakos híveink közül ezen parancsolatunk mellett 
hűségteket requirálván, magokat s cselédjeket oda akarnák recipiálni 
és bizonyos ideig lakásukat hűségtek között continuálni,. mindazokat 
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minden renitentia nélkül maga közé befogadja és mások ellen is 
.befogadásuk iránt mindenekben azon híveinknek assistáljon, azt hozván 
a közönséges igazság és keresztényi indulat is magával. . Secus non 
facturos bene valere desideramus. Ex castris nostris ad Csongrád 
positis, die 16-a augusti, A-o 1704. F. P. Rákóczy, mpr. Joannes 
Pápai mpr. 

Kívül: Prudentibus ac circumspectis judici primario N. N. caete-
risque senatoribus, juratis assessoribus, et incoiis oppidi Kecskeméth 
fidelibus nobis gratis. 

Eredetije Kecskemét város levéltárában. Közölve: Hornyik J . : Kecskemét 
város története. Kecskemét, 1866. IV. le. 310. lapján. 

CLXIV. 

1704. okt. 7. Szeged. Báró Globicz Frigyes szegedi várparancsnok 
Kecskemét város elöljáróságát inti. hogy az oda menekült szegedi lakosokat 
a visszatelepülésben ne akadályozzák. 

Kecskeméti bírák és esküdtek, nem egj'ébért kelletett kegyel-
meteket ezzel megkeresnem, hanem most az armistitium alatt, aki 
15. octoberig az egész országban publicáltatott, kiki szabadon, császár 
és. király urunk ő felsége kiadatott szabadsága mellett, minden keres-
kedésit, mezőbéli dolgát végben vihesse és űzhesse, úgy hogy senkitiü 
hántása ne lehessen. Én is azonképpen kegyelmeteket assecurálom, 
mindenekben szabadon eljárjon, kereskedjen, jöjjön s menjen, valamint 
akarja, senkitül ne tartson és ne féljen, mert minden rácz helyeknek, 
kötél, kerék és karó büntetése alatt erősen megtilalmaztam az kijárást. 
Azomban mivel nem tudom kicsoda kegyelmeteknél a kuruezok hada 
részéről az commendo, az szegedi elszökött rosszakkal pedig nem 
akarnék értekezni vagy correspondeálni, hanem csak ezzel kegyelme-
tektől bizonyosan akarom tudni és érteni, mert most is az armistitium 
alatt az szegény szegedi erőszakkal elhajtott jobbágyokat tartóztatják 
és haza nem bocsájtják, most már szegények mégis vermekben vagyis 
mezőkben, kevés maradott jószágokhoz, valami szántáshoz, szőllő 
betakaráshoz láthatnának, akinek házacskája megmaradóit, béfödné, 
avagy építené. Én megvallom igazán, az ollyakat, akik őket hatal-
masúl avagy álnokságbul tartóztatják, nem egyébnek, hanem az 

.armistitium és kötésnek felbontójának tartom, ha világosan tudnám 
ki az oka, nem külömben, hanem mint ellenségét ő fölségének s 
fejedelmének tractálnám, kegyelmetek ezen levelemet és akaratomat 
elhíresítse, és magokat, ha ebben vétkesek volnának, kártul oltal-
mazza, mert csak tudjam ki légyen az oka, eleit veszem, megtalálom 
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érette. Várok azért kegyelmetektől ez iránt világos, és bizonyos 
választót, és kérem, hogy jövendőben meg ne bánjátok, aki a mi. 
embereink közül hazájában haza akarna jönni, az kereskedő embereket 
is szabadon bocsássa és bocsáttassa, én tűlem avagy alattam valóktúl 
senkinek semmi hántása nem lészen. Ajánlom kegyelmeteket Istennek 
oltalmában és maradok Szegeden die 7. Sbris Anno 1704. Császár és 
koronás király urunk ő fölsége mezei generálissá, oberstere, Szeged 
és alioz tartozandó vég helyeknek örökös commendánsa. Joli. Frid. 
B. a Globiz. 

Titulus : Kecskeméthi főbíráknak és esküdteknek ő kk. adassék 
Kecskeméten. 

Egykorú másolata Kecskemét város 1702—170S. évi jegyzökönyvében. Közölve : 
Hornyik J . : Kecskemét város története. Kecskemét, 186G. IV. k. 32G—327. 1. 

' CLXV. 

1704. okt. 7. Szeged. Báró Globicz szegedi várparancsnok a mene-
kült szegedieket visszatérésre felszólűja s őket védelméről biztosítja. 

Én Fridericus János báró a Globiz, római császár és koronás 
király urunk ö fölsége mezei generálissá, gyalogok oberstere, Mező-
Szeged és alioz tartozandó véghelyeknek örökös commendánsa. 

Adom ezen pátens levelemmel tudtára mindeneknek, legfőképpen 
a szegedieknek, akiket a kuruezok innent erővel elhajtottanak . és 
elvittenek, azoknak szabad legyen mindennemű jószágokkal és cselé-
dekkel hazajönni, az előbbeni házakat és házhelyeket megszállani, 
szöllöket takarítani és minden dolgaikhoz látni, senkitől semminemű 
hántások ne legyen, hanem oltalmam alá veszem és tehetségem sze-
rint megtartani és oltalmazni fogom, ha másunnan pediglen, főképpen 
az felállandó armistitium alatt, ide kereskedéssel, egyetmással el akarna 
jönni, hasonlóképpen szabad passusa' lehessen, senkitől ne féljen és 
tartson, az melyet ti nektek szegediek s mindeneknek ezen publicis 
pátens levelemmel akarván lőrével s tudtára adni, kiki magát még az 
jó idővel és az armistitium alatt alkalmaztassa. Signatum Szegedini, 
die 7. 8-bris 1704. Joh. Frid. B. a Globiz. 

Egykorú másolata Kecskemét város 1702—1708. évi jegyzőkönyvében Közölve : 
Hornyik J . : Kecskemét város története. Kecskemét, 18GG. IV k. 325—320. lapján. 
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CLXVI. 

1709. decz. 6. Kecskemét. Gr. Esterházy Antal, II. Rákóczi Ferencz 
fejedelem vezénylő tábornoka, a szegedi alsó- és felsővárosi lakosokat védel-
méről biztosítja s különösen a kecskeméti hely örségnek meghagyja, hogy 
őket, miután a fejedelemnek adóznak, sem iájukban, sem otthon ne hábor-
gassák és ne károsítsák. 

Comes Antonius Esterházy de Galantha, perpetuus in Fraknó 
arcis et praesidii Papensis dominus et haereditarius capitaneus suae 
serenitatis, ducalis et principális, confoederatorumque inclyti regni 
Hungáriáé statuum et ordinum exercituum generális cainpi marsehallus 
eorundemque ex primaris sen'ator, partium idem praefati regni Hun-
gáriáé Trans-Danubianorum supremus generális commendans, inclyti 
cottus Comaromiensis supremus comes; duorum denique, unius quidem 
dragonerianae, alterius vero campestris militiae equestris ordinis regi-
minum actualis colonellus, etc. Universis et singulis hasce visuris, 
ecturis, vei legi audituris, aut quoquo modo notitiam habituris alte 
fatue suae serenitatis ducalis et principális fidelibus, salutem, quibus 
vero competit, etiam servitiorum meorum convenientem promptitudinem. 

Jóllehet fent titulált kegyelmes urunk eő Felsége az szegedi alsó 
s felső városi lakosoknak kegyelmesen kiadott protectionalisa mellett 
nemcsak helységükben szabad megmaradásokat és lakásukat, de fel s 
alá való járásra, kereskedésre levő alkalmatosságokban is szabadságot 
méltóztatott kegyelmesen indulgeálni; mindazonáltal némely gyönge 
commandók, úgy azoknak alatta való comandósok híre s engedelme 
nélkül is azon felleb említett felséges fejedelem urunk kegyelmes 
protectionalisát nem respectálván, mind maguk helységekben, mind alá 
s fel járásokban s kereskedésekben személyekben és javaikban hábor-
gatni praesummálják, sőt olykor-olykor meg is károsítani igyekeznek. 
Látván annak okáért az illétén naponként rajtok történő helytelen 
excessusoknak elkövetkezését, holott valamint eleitül fogvást, úgy 
mostantás is minden tőlök kitelhető állapotokban felséges urunk hadai 
szániára készek contribuálni, amint hogy actualiter coiitribuáliiak, sok-
szor fenttitulált felséges urunktól nekem kegyelmesen attribuáltatott 
generális campi marscliallus authoritásomból kegyelmes urunk eő 
felsége fő, közép, alacsony rendű hadi tiszteinek, de főképen az kecs-
keméti comendóknak s azok alatt valóknak serie intimáltatik, hogy 
akármely kigondolható szín és praetextusok alatt az megnevezett lako-
sokat sem helységekben, sem fel s alá való járásokban, avagy keres-
kedésekben magok megháborgattatni, avagy alattak valói által nyilván 
vagy titkon háborgattatni ne merészeljék, sőt ha commandók híre s 
parancsolatja nélkül compescáltatni fognak, olyanok tartozzanak a 

Szeged v. tört. IV. 1 6 
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főtisztek becsületek elvesztése alatt az megkárosított félnek teljes sat-is-
factiot impendáltatni. Secus neque facturi. Praesentibus perlectis 
exhibentibus restitutis. Datum Aegopoli, die sexta mensis deeembris, 
anno Dni millesimo septingentesimo nono. Comes Antonius Esterházy 
m. p. (P. H.) 

Eredetije Szeged v. t-it. levéltárában 125. sz. a. 

CLXVII. 

1709. decz. 28. Szeged. Ansfeldt Kristóf János a szegedi helyőrség 
orvosa a 'pestis• kitöréséről, lefolyásáról, a betegség tüneteiről és a követett 
sikeres gyógykezelésről az udvari hadi tanácsnak jelentést tesz. 

Ilire Hoch-Fürstl. Durchl. 
Hochlöbl. Kais. Hofkriegsrath 
Ihro Excellenz und Gnaden. 

In allerunterthänigster nacliricht komme hiermit Einen Hochlöbl. 
Kaiserl. Hofkriegsrath unterthänigst zu berichten, wie das eine Hoch-
löbl. Kaiserl. Hofkammer von mir die umbstiindliche und gründliche 
relation (wie mann so wohl in gehabter Contagions-Ordnung sich ver-
halten, als Avas sonderlich vor Medicin wohl angeschlagen) verlanget 
und solche einzuschicken befehliget; Avoran auch nicht ermangelt 
unterthänigst und treulich weitläuftig mit allen Umbstiinden dem bono 
publico zum besten solche zu berichten, Avie denn diesen meinen unter-
thänigsten Bericht gleichfals hiermit Einen Hochlöbl. Kaiserl. Hofkriegs-
rath unterthänigst überreiche, nicht läugnend, dass man nobiliora 
medicamenta auch hätte finden können, so man an einen orthe da 
Avohlbestellte offieinen, ich meines theils aber habe mich nach dieser 
condit-ione loci richten, und nur in denen einen selectum anstellen 
müssen, Avas von einen Hochlöbl. Kaiserl. Hofkriegs-Rath u. General-
Kriegs-Commissariat uns gnädigst zugeschickt worden, so uns eine 
grosse Hülfe gethan. Mit Avelchen oh schon Avenigen u. geringen ich 
es durch göttliche Hülfe doch so weit bracht, dass Avir von aller Con-
tagion befreit leben, auch mehr aufkommen als gestorben. Mich hier-
mit zu f e rnem hohen Gnaden 

Eines Hochlöbl. Kaiserl. Hofkriegs-Raths 

allerunterthänigst empfehlend 
Segedin, den 28. Decembris 1709. 

Johann Ckristophorus Ausfeldt 
Doetor, der Ivaiserl. Garnison zu 

Arratk u. Segedin hestalter Medicus. 
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Ausführliche Relation 
Des in Segedin und Arrath sich ereigneten und nunmehro durch 

göttliche gnadt sopirten Pestilenzischen Fiebers, wie man sieb in der 
Ordnung verhalten was vor präservativ Mittl gebraucht, auf was weis 
die Kranke curirt werden, und wan sieb solche geendet. 

Ob das bis hero liier und in Arrath grassirte Pestilenzische Fieber 
ein echte Pest zu nennen, oder nur ein febris maligna, so einige Symp-
tomata Pestis mit sich führe, lasse undisputirt; der jenige wird nit 
fehlen, so es eine Pestem, jedoch levioreiu nennen wird, die augen-
scheinlich aus göttlicher Straf in Länder bin und wieder gehet und 
durchlauft. Die Uhrsach, die mir Anlass gibt es eine Pestem leviorem 
zu nennen, ist die fteissige Observanz dadurch befunden, dass sie 
nicht gleich anderen Pesten die Menschlichen cörpör so gar plötzlich 
und vehement anfället und interimirt, sondern von anfang öfters 3, 4, 
5, 6, auch 7 Tiig und längern zeit lasst, ehe es lampadem vitae aus-
löscht ; zu dem findt sieb, dass mehr convalescirn als sterben, so 
contra naturam pestis ist, so fern der infectus nur gleich bei ersten 
Anfall das contagium durch wiederholten Schweiss austreibet, nach 
welcher sich dan der inficirte gleich leuehter befindet, und alle darauf 
folgende Symptomata (wie solche sub signis ausführlich gemeldet 
werden sollen) sieb lindern. 

Der anfang hier in Segedin ereignete sieb (welches hiesiger (tit) 
berr general Feld Wachtmeister undt Conmiandant allhier neben mir in 
gutte Observanz genommen) mit einen ungefähr den 10-ten Juni 
vormittags umb 10 Uhr sieb zeugenden starken wind, welcher eine 
grosse,' starkhe wolkhen (so schwarz wäre, undt mit einem grossen 
gestankh die Luft erfühlete, auch den Strich, da es hingienge, ganz 
finster machte, das man keinen himmel sähe) mit sich führte, 
nit anders als wan eine grosse Mine aufginge oder Russ in Mänge 
in die Luft gestreuet wurde ; dergleichen war in Arrath von Herrn 
Dreyssiger daselbst gleichfalls observirt worden, nach welcher etlich 
tag hernach man gleich befunden, dass einige Rätzen sich beklaget, 
welches man nit sobald gewahr worden, weilen solche sich keiner 
hilfe bedienet; zu dem kommet, dass ein liederlicher vor den thor 
wolmendter Mensch ein Weissbäckh, seines nutzens halber an einen 
nächstgelegenen inficirten Ort bei nachts getraydt zu kaufen heimlich 
reisete, er solche infection mit hieber gebracht, wie den gleich anderen 
tags, nach seiner ankunft nicht allein Er, sondern sein mit Ilm gewester 
hübe und Knecht nebst seinen Weib mit soleben Pestilenzischen fieber • 
und darauf folgende bubonibus überfallen, und weil sein nachbar Ihn 
besuchet, gleichfals angesteekht worden, weil er arbe solches ver-
schwiegen gleich sambt benannten 2 Personen den 3-ten tag daran 
gestorben; so erst nach seinem todt offenbar worden, deswegen vöii ' 

16* 
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(tit) hiesigen herrn generál Feld Wachtmeister und Commandanten, das 
nach übrig gebliibene inficirte Weib, und alle so verdächtig gefunden 
worden, gleich separirt, und folgende rühmlichste anstalt durch abge-
dachten (tit) herrn generál Feld Wachtmeistern und Commandanten, 
nebst den herrn Cammeral Inspector allhier gemacht werden. 

Gehabte Ordnung. 
i L ist hei Leib und Lebensstraf publizirt werden, in den thoren 

niemand passirn zu lassen von einigen verdächtigen orten sowohl 
diess als türkischer Seitlis. 

2L Kaufleuth, so etwan das inficirte territórium durchgangen, hat 
man beaydiget, dass sie sich an solchen orth nit aufgehalten, noch 
einige waahre bei sich, so an solchen orth gelegen, oder erkauft, 
welche dan ihre 40 tägige Quarantame halten mussten, alsdan durch 
mich visitirt und gleich auf die Schiff zur Ueherfuhr auf die türckh. 
Seite durch die Wacht gebracht wurden. 

3L Unsern Kaufleuten ist hingegen nit erlaubt worden an einige 
orte zu gehen, oder Waahren einzubringen. 

4L Nach diesen hat man gleich einen von der bürgerschaft 
beaydigten hausgesessenen Mann gegen bezahlung aufgenommen, so 
alle tag durchgehends die häuser 2-mal als morgens und abends visitirt, 
ob einigher Krankher darinnen, der sich klagt, zu finden und sobald 
sich einiger hervorgethan, hat der gleichfalls von hiesigen Cammeral 
Inspector aufgenommene bürgerliche Chirurgus, sub nomine des Be-
schauers solche angemeldete Krankhe visitiren, und so dan auch die 
signa, da er (indem man ihm erstens in allen signis informirt) solches 
mir als Medico constituto melden müssen, worinnen, wäre er etwan 
angestanden, ich selbst auch solche Patienten visitirt, und als dann durch 
eine geräucherte schedain solches hiesigen herrn generál und Com-
mandanten wie auch dem plaz Major angezeuget, auch so gleich nit 
allein solche inficirte leuth, sondern alle, die dabei in hiiusern, öfters 
so man es nöthig befunden in ein gewisse Insul, in locum infectorum 
gestellet, mit dieser distinction, dass der Krankhe allein, die aber 
noch gesund, an einen orth separaten gestellet worden, da man ihnen 
dan (damit sie in allen versehen und nit noth leiden dürften, und zwar 
bei denen inficirten) gewisse leuth verordnet, so vor Geld aufge-
nommen, zum Krankhenwarthen, die Sie gewarthet, liehst einen 
chirurgo, so ihnen die bubones und Karbunkel verbunden, und die 
von mir gut befundene Artzneien applizirt. 

5L dabei hat man auch 2 oder 3 todtengräber vor geld gehalten, 
so die inficirten begraben, denen gesunden aber ist gleichfalls ein 
weih ihnen zu kochen und eine zu tragen verordnet werden, so die 
nothwendigkeiten an einen gewissen Ort niedergesetzt, und davon 
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gegangen, welches alsdann die Kränkenwarther ahgeholet und denen 
Krankhen zugetragen, die gesunden aber hatten gleichfalls ihre eigene 
leuth, so ihnen zugetragen, gehabt, welchen doch aus den laager zu 
gehen nit erlaubt worden, bis sie nach 40 tägiger Quarantaine, nach-
dem sie erst von mir visitirt waren, losgesprochen worden. 

6-2. hei der Miliz ist solche Ordnung gleichfalls fleissig gehalten 
worden, da dan in der Vöstung täglich durch gewisse von Löhl. general 
Löffelholz denomirte Feldscherer die Cassarm täglich 2-mal visitirt 
worden, und hat man gar kheinen Krankhen in der Vöstung gehalten, 
sondern sobald sich einer quom. genere morbi beklagt, gleich in das 
Krankenhaus in die Palanque geschaffet, und so man etwas von einer 
Infection ominirt in ein in der Insul dazu erbauthes Haus, welches als 
ein Lazareth aufgerichtet, bringen lassen, allwo er mit Medicin, chirurgo 
und Röthigen Lehensmitteln, auch gutter warthung versehen, und fast 
täglich von mir visitirt worden, die gesunde Miliz aber hat man alle 
aus ihren Cassarmen herausgezogen, und in den zwingern der Vöstung 
campiren lassen, mit öfterer Veränderung der Pläze um frischen boden 
zu haben. 

7-2. die briefe und Postilions, welche durch das inficirte türkh. 
territorium gegangen, sein vorher in einen Sieh geräuchert worden, 
die schulen und andere Convent, auch gaste in sehenkhäuser zu sizen 
eingestellt, die Kirchen geräuchet, und die leuth in freier Luft die 
Messen zu hören befehliget worden. 

8-2. die Häuser, .darinn einer inficirt worden, sein versperrt, nach 
langer Zeit aber nach vorhergehendter ausllifterung und öfterer Aus-
räuchung wider bezogen worden. 

9A So ein inficirter reconvalescirt, ist solcher erstlich in locum 
der Contumaz gebracht worden, alwo er noch 40 täg bleiben müssen, 
welcher darnach visitirt, seine deckhen und alles zuvor gleich ver-
brandt, und alsdan eingelassen worden. 

Und durch continuirliche fieissige visitirung und separirung, auch 
gutte warthung und applieirung nötliiger Medicin haben wir es so weit 
bracht, das wiir durch göttliche Hilf bald durchkommen und nunmehro 
(dem Höchsten sei dankh) von aller Contagion befreit leben, wie wiir 
dan in allen, sowohl von der Miliz als andern Inwohnern von anfang 
bis Ende nit mehr dan 182 persohn verlohren, dahingegen die Arrather 
(welchen Chirurgo das genus morbi nicht bekandt, auch die fieissige 
Separation nicht gleich gethan, darneben an allen Hülfsmitteln Mangl 
gelitten) bis 3000 persohnen verlohren. 

Signa Pestis. 
Nun widerum zu dem genere contagionis zu kommen, hat sich 

solche mit folgendten signis ereignet: 
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IN Hat ein solche persohn, die die Pest angegriffen, alle Zeit über 
schäuerung und fröstlen der Haut, als in fiebern zu geschehen pflegt, 
mit gleich darauf folgenden Kopfweh und Herzensangst geklaget, so bei 
allen indifferenter der anfang gewesen, und so tempore Pestis einer vor-
kommet, der sicli also klaget, ist nicht lang auf weitere signa zu warthen, 
sondern gleich zu semovirn, und zum Sclrweiss zu bringen; darauf folgt: 

2N Schweres Seufzen, klein Miithigkeit und Mattigkeit in allen 
gl Lidern. 

3 Kurzer athem. 
4N Verlohrner Appetit. 
5-°- Übergrosser durst, und triickhen der Zunge. 
6N Wild aussehen, welchen ein delirium folgt. 
7N Unruhiges Ilgen, und Rumbwerfen in bett, so ein böses Signum, 

dan solche gemeiniglich nicht schwizen können. 
8N Worauf dan gemeiniglich die sehwartze Petetschen folgen. 
9N Contijiuirlicher Schlaf, so allen ausschlug verhindert. 
10A Starkes NasenblLithen, mit Ohnmächten und mattmachendten 

durchfall. 
I IA Brennen umb das herz und berzklopfen. 
12N 'Blaue, Gelbe, Rothe und Schwarze Fleckh, so tbeils gross wie 

ein ungarischer, theils wie pfefferkörner, schwarz und erhöbet rundt. 
13N Und dan welches das gewisseste zeichen bubones und Kar-

bunkel, deren erste sich meist unter der achsl und 3 quer finger unter 
den glandulis in inguine länglich und tief in anfang wie ein ligament 
angreifen, und mit schmerzen und brennen sich zeugen, solche bubones 
sein von den tumore glandularum in inguine darin zu unterscheiden, 
weil sie nit in loco, wo die glandulae liegen, hervorkommen, sondern 
2 oder 3 quer finger darunter, sizen auch anfänglich in der Hauth, 
und sein langlicht in angriif wie ein ligament, aber gleich in ersten 
angrüf schmerzhaft, die glandulae hingegen sein rundt, und lassen sich 
hin und herbewegen, theils bubones kommen gleich mit den rigore; 
theils auch den 2, 3, oder 4-ten tag, je eher sie sich aber anmelden, 
je leichter der Patient aufkommt. Die Karbunkel belangend sein solche 
erst als ein finne, oder Aveissbläderlein anzusehen, welche dan wie ein 
feuer brennen, und sich innerhalb wenig Stunden erhöhen, und ent-
zünden, öffnet man dieses blätterlein, so in anfang hart ist, findet sich 
gleich ein schwarzes fleisch oder Eschara darunter, so starkh umb sich 
frisst, und ein mehrere Escharam machet und herausfallet, dass ein 
tiefes loch wird, öfters als ein Reintlialer gross, theils als ein 17-er oder 
7-er, nachdem man ihme Zeit lasset. .Sie sezen sich meistens an den 
partibus osseis, und habe ich die meisten an den Peinen von Knie an 
bis zur fiis Sollen, oder armb, auch über den äugen und nasen sehr 
gefährlich gefunden. 
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So zeigen sich solche Karbunkel auch zuweilen (derer nur 3 
observationes gehabt) mit einen 2 finger oder daumbsbreiten schwarz-
rothen zwei Spann langen Schwanz, oder Strich, welche so sie einen 
ramum venosnm maiorem erreichen, und auf derselben ader in 12 
stunden fortlaufen, wie ein Cometschwanz aussehen, und solches 
venenum per circulationem sanguinis cordi coinmunicirn, daran selten 
einer davon kommt. 

Bei solchen Patienten haben sich oft de communi genere 5, 6, 
bis 7 neben 2, 3 bubonibus befunden pro differentia puri ac cacochy-
mici corporis, id est: nachdem es einen reinen oder unreinen cörpör 
angetroffen. 

Die Prognosin Betreffend. 
IV Kommen alle die Leuth auf, so ohne grosse Unruhe und 

werfen in beth sich wohl zum Schweiss disponiren, und solchen alle 
12 stund widerholen. 

2ü_ Bei welchen die bubones oder Karbunkel bald in anfang aus-
brechen, evadiren leicht. 

3-4 So habe auch die gutte Hoffnung, so in anfang ohne bluth 
bliithen, oder grosse delirirung mit bubonibus angegriiffen werden. 

4A Die so rothe, blaue oder gelbe fleckh bekommen, gleich in 
anfang mit, bubonibus, kommen meist davon. 

5-4 So sein auch ausser Gefahr die jenigen,, bei denen die bubones 
sich zeitigen, und noch mehr so sie gar fliessen, hingegen kommen 
schwer, meistens aber gar nicht auf. 

6-4 So in anfang gleich plözlich mit heftiger Herzensangst hin-
und wider werfen, augenblicklich Hiz, Kopfweh und delirio angefallen 
werden, darauf schwarze Petetscben und in 6 Stunden der Todt folgt. 

7-4 Wie nicht weniger alle die darauf gehen, so mit heftigen 
Nasenblüthen gleich in anfang angefallen werden, darauf grosse schwarze 
Petetschen, wie Ungarisch gross, folgen. 

8-4 Alle, so den 2-ten oder 3-ten tag mit erbrechen und Ohnmacht, 
auch mattmachendten durchbrach bei anwesenden rothen fieckhen und 
bubonibus überfallen werden, kommen kaum davon. 

9-4 Die jene, so schwarze, erhöhte, runde flekh, wie pfefferkörner 
bekommen, gehen den 2-ten tag oder Nacht darauf. 

10-4 Welche von anfang bis End mit heftigen und continuirlichen 
schlaf überfallen werden, kommen selten davon. 

11.4 Welche Karbunkel mit einen fortlaufendten und von sich 
gebendten schwarz rothen ein quer daurnbs breiten Strich begabt sein, 
kommen nit davon, es sei dan, dass ein bubon auffahre, darin sich 
dieser Strich ende, und das venenum intercipire, durch baldige Reifung 
und Sezung eines vesicatory zwei quer finger hinter den bubon, davon 
2 observationes hoc tempore gehabt. 
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Differentia. 
Durch fleissige Observation habe in acht genommen, dass dies 

contagium malignum mit grossen imterschiedt den Menschlichen cörpör 
anfallt. Dann. 

i L Sein die jenigen, so etwas ihren Lieb zuvor den übrigen 
feuchtigkeiten und gall gereiniget, leichter durchkommen, und mit 
mitioribus symptomatis angefallen worden, als die ein corpus caeochy-
lnicum, und allerlei unreinigkeiten und gallichte feuchtigkeiten in primis 
viis gehabt. Habe auch gefunden, dass die Melancholici, hei denen 
ins gemein ein copioses acidum sich findet, nicht so proni sein das 
venenum Pestilentiale (so ich salvo aliorum judicio de natura .Q-is 
volatilis °0°s i zusein ex omnibus signis, wie auch iuvantibus und nocen-
tibus finde) an sich zu ziehen, weil das acidum austerum, so bei ihnen 
die exhalationes venenatus dempfet, dominirt, wie allen chymicis bekannt, 
welche die ärgsten giifte vermöge eines acidi so zu enervirn wissen, 
dass ihre vires veneuatae in volatilitate Alkalina stehen, dass dan eine 
vim diaphoreticam und summa exorbitantes spiritus in motu sopientem 
ac inhibentem erhält, welches zu mehreren nachdenkhen der Doctorum 
obiter melde. 

So fallen auch bei diesen morbo Pestilenti nicht alle ohgedachte 
symptomata hei einen Patienten zusammen an, sondern mancher 
bekommt neben den schauer und köpf weh, auch daruffolgendter hiz 
nur rothe fleckh mit ein oder andern bubon. 

Mancher hingegen hat neben solchen grosse herzensangst mit 
hin und her werfung, vorauf schwarze Petetschen und Karbunkel folgen. 

Mancher bekommet nebst unbeschreiblichen Kopfwehe und Säuern 
grauen ansehen das delirium mit darauf folgenden schwarzen Petetschen. 

Mancher blüth durch die Nasen ganzer 24 Stund, ohne dass es 
sich stille, das schönste, rothe, arteriöse geblüth, mit darauffolgenden 
schwarzen Petetschen. 

Mancher schlaft tag und nacht, ohne dass man ihn kann kaum 
erweckhen, worauf dan nach den todt schwarze Petetschen ausschlagen. 

Mancher hat bubones neben den rothen fleckhen ohne Karbunkel, 
mancher 2, 3 bubones, mit 1, 2, 3, 4 auf 5 Karbunkel. 

Mancher gehet nach ersten Ausschlag der rothen fleckhe und 
bubonen herumb, wogegen ein anderer nicht aufstehen kann, vor 
Mattigkeit und brennen der bubonen. 

Curatio. 
Die Chur und Methodum medendi, so ich hierinn gehalten, und 

durch bisheriger Experienz in dieser Contagion confirmirt, habe fol-
gendter massen angestellt, weil nicht pro velle, sondern nach dem 
hier in loco, und von einen hochlöbl. Hofkriegs-Rath und general 
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Kriegs-Commissariat-Ämbt überschickten Medicamenten (so uns grosse 
Hilf gethan) richten müssen. 

Sobald sich einer mit frostlen, und darauf folgender Hiz, und 
.Kopfwehetag geklaget, habe selben gleich in locuin infectorum ausser-
halb der Sadt, und zu einen schweiss bringen lassen, welchen zu 
treiben ich das Electuar: discord: 1 gehen, und wohl scluvizen 
lassen, welcher schweiss dan in 24 Stunden 3-mahl (nach befindung 
der Kräfften) wiederhollt, nach und unter den schweiss habe pro 
refectione confect: Alkermes, oder de Hyaeintho, bei den ditioribus 
aber Essentiam Amhrae mit Alkermes vermischt gegeben, und den 
Patienten in steter transpiration und warm gehalten, welches dan 2, 3 
tag continuirt, bis die fleckh, bubones, Karbunkel (welche erster» nicht 
gleich nach den ersten schweiss ausschlagen) sich sehen lassen. So-
bald sich nun solche sehen lassen, hin fortgefahren mit diaphoreticis, 
vorhin nur das Elect dioscord: und Camphor: bis weilen ^ alenis-
harm: D. Sorbaith gleichsam universalia gewesen, und sonderlich die 
erste zweimahl wohl angeschlagen, bisweilen wan die efervescenz gar 
zu gross, habe die ^ m fixiora als § in diaphoret: und Bezoar: (510 

unter das Roob Juniperi gemischt, und sofern der Patient nur gleich 
in anfang ohne Versäumbung sich gemeldt, und mit schwizen ange-
halten, ist allzeit ein gewünschter effect erfolget. 

Die Volatilia so wohl Qj"sa als acida, worunter die RÄ Bezoardica 
habe unterschiedlich adhibirt, aber einmal kein gewünschten Effect > 
versplihrt, sondern sie haben die vorhin in Geblüth efervescirende 
-0-ia nach in heftigem motum gebracht, wogegen die ^ f i x a allzeit 
erwünschten effect erzeuget, so es nur gleich anfangs geschehen, dass 
das venenum Pestilentiale sich zu einen huhonen gibt. 

Welche bubones so tractirt werden, dass gleich so bald sich 
solcher gezeiget, 1, 2 od. 3 quer finger unter dem bubone ein vesica-
toriuin gesetzt, umb nit allein dem veneno Pestilentiali luft zu machen, 
sondern auch solches zu minuiren; welche blasen dan eröfnet, und 
wohl fliissen lassen, mit Überlegung eines Kelchblatts über den bubonen 
aber habe erst zu besserer ansziehung das schwarz oder gelbe tractio, 
oder wo die entzlindung nit so gross und hizig, das onicroceum gelegt 
und dan mit den Empl. diachylon. cum guram. vollends zur maturation 
gebracht, und nit ehender eröffnet, bis die materia wohl zeitig, dan 
ich zwar derer opinion, so solche bubones, da sie noch hart sein, zu 
eröffnen rathen, auch auf die Prob gesetzt, aber mit höchsten schmerzen 
des Patienten und Verhärtung des bubonis (so hernach gar nicht oder 
gar schwer zur maturation zu bringen), dass also dem Meinung in der 
experienz nit gutt finde, hingegen eine grosse hilf durch die Vesica-
toria, nicht auf den bubon, sondern 1' oder 2 querfinger gesetzt, sobald 
solche bubones eröffnet, hat sieh der Patient in allen leichter befunden, 
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so dass er widern ml) umgangen und alle sonst gehabte Symptomata 
leichter worden, da dan vor allen verboten worden, in Zuheilung sich 
nicht zu übereilen, sondern so lang sich eine materia oder Feuchtig-
keit befunden, offen zu halten, und mit ein Meussl mit digestio bestrichen 
zu verbinden, bisweilen hat die Materia inwändige Höhlen gemacht, 
welche dan mit einen Spritzwässerlein ex plantagiiiis, oder Aris-
toloeh. Otdox, ^ rosarum und Ung. Felix Wurzy vel aegyviaco ver-
mischt vereinigen lassen. 

Die Zeit der maturation bat sich bei etlichen bald in 5 als 8 
Tagen, bei etlich in 14 täg bis 3 wochen verzogen, mit grossen brennen 
und schmerzen, welche zu imminuirn das defensivum viride, oder das 
ung. album Camphoratum auf den Seiten übergelegt, und so lange der 
bubon gewehret, allzeit über den 4-ten 5-ten tage ein sudoriferum 
exbibirt, umb das venenum Pestilentiale besser auszutreiben, welches 
sich merklich mit einen blaulichten rand an bubone nach den schweiss 
merkben lassen, dabei allzeit cordialia darunter gebraucht, So mir bei 
handen gewest, als das Kleef,, Confortativ: Confect: Alkerm. Essent. 
Ambr: R,, Corallor: Lact,, Perlar: Syrup,, de Cinamon : vel acetosit,, 
Citri, pro differentia Patientis. Die Überlegung der Ivrotten in + gebeuzt, 
habe zwar unterschiedlich probirt, aber schlechten effect daran gefunden, 
das Empla.,, Magnetic,, Arsenical: bat mir gleichfalls grosse hilfe 
gethan. 

Die Cur der Karbunkel betreffendt, ist unnöthig zu widerholen, 
woran sie zuerkennen, müssen dero erkandtniss droben sub signis 
schon genügsam gemeldet worden, solche haben sich nur bei manchen, 
und zugleich mit den bubonen, und öfters noch ehender erzeigt, in 
unterschiedener Zahl und grosse, bei manchen 1, 2, 3, 4 vor die 
höchste Zahl habe von eines Haubtmanns Söhnlein in 7 observirt 
nebst 3 bubonen, so auch aus Mangl, das es nicht sebwizen können, 
gestorben. Diese Karbunkel habe nun folgender massen tractirt: Sobald 
sich das weisse bläderlein, so erst wie ein Anne oder Hirschkörn mit 
starken brennen sich merken lassen, habe solches, ungeaebt es noch 
etwas hart, lind mit den Instrument oben wegschneiden lassen, da 
dan ein wenig blaues Wasser ausgelassen, und unter denen blätterlein 
bat es sich wie ein schwarz blau Eschara merken lassen, so sich dan 
ein geschwör erhöhet, umb welches ich das butyrum ¿ i j gestrichen, 
da das weitere umb sich fressen gehindert worden, welche dan öfters 
als Rheinthaler gross, manchmal als ein 17-er oder 7-er ; so man nit vor-
kommen, und das gangraenirte fleisch bat schwarz und stinkendt aus-
gesehen; auf den Karbunkel habe das ung.,, aegyptiacum gestrichen,, 
und das Empl.,, Magnet: oder gelbe tractio überleget bis cüe Eschara 
daraus gefallen, ist die entzündung sehr gross gewesen, habe noch 
über das Empla,, diachyl,, oder gelbe tractio das grüne defensivum 
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geleget; nach ledigung aber und -separirung der Eschara habe nng: 
aegyptiacum mit etwas ^ rosar: vermischt, und mit dem ung„ diges-
tivo (darunter das ^ rosar: zu maturiruiig und voräiterung gebraucht 
worden) wie auch mit dem Empla,, de lapide calamin zu heilen lassen ; 
bat es höllungen geben, so selten bei Karbunkel gewesen, bin, wie 
oben in der Cur der bubones gedacht, verfahren. 

Die Cur der Symptomatum betreffend. Und zwar erstlich die 
schwarze Petetschen, dadurch das veneniim pestilentiale öfters aus-
schlagt, an welchen wenig und fast keiner (so mit diesen behaftet) 
davon kommet, sein sonderlich die schweisstreibenden Mittl, neben 
gutten labnissen und erquickungen die vornehmsten, weilen nun aber 
selten einer davon kommet, als habe davon nit will zu melden, son-
dern sage ex experientia, dass wan solche sich sehen lassen, schon 
mors in foribus sei. Das festige Nasenbliithen, so auch 24 Stunden 
dauert und noch mehr olme aufhören, habe öfters gestillet mit einen 
umbscblag von gebreimten ofenleim, mit f zu einen taigl gemacht, 
und über die stirn und schlaf übergeleget, wobei dan die Extremitäten 
der finger und fiisse mit Seiden gebunden; Innerlich habe Electuar,, 
ex Conserva rosarum, Confect,, Alkerm: Corall,, ruh" und lapide haema-
titidis in V" tormentillae gegeben oder die Iü>e Corall: T7«e lapicl,, 
haematlt: oder Antipbtysic: D. M. ex Ol, tf & saccharo fp bestehend, 
aber meist mit schlechten effect, massen gemeiniglich selbe oder fol-
gende Nacht die schwarzen Petetschen dazukommen, und also in 
anfang gleich geblüth, und darauf gangeil. 

In den heftigen erbrechen mit Ohnmächten, dabei man alle Medicin, 
Speise und trank ausgebrochen, habe grosse linderung mit folgenden 
3 Experimenten, so auch ausser infection in febribus malignis glück-
lich adhibirt, den Patienten gemacht, a ls : 

Conserv. rosar. J>\ß 
dioscord: Fracast. ,3iii 

"V theriacal. Jpo 
Succ. limon. recent. 

"V" Cinamom. 3 h i ß . Solches alles gemischt, 1 oder 
2 stundt stehen lassen, und dan durch ein tuch geseuget, und in 
solchen die Confect,, de Hyacinth: <gj aufgelöset, von welchen täglich 
oft ein löffl voll zu nehmen, das andere war folgendes liniment: 

Pyoo Nuc. Mosch, express. 
scorpion. 

Theriac. Androm 8 
°0° Juniper &ß 
Succin y 
Caryophil 
Cinamom » gt iij 



•252 

M. F. Linimentum, von welchen mach etwas in einen löffl warm, 
und schmier die gegendt des Magens eine handbreit damit, und fol-
gendes Cataplasma warm übergelegt: 

Py rad. colam. aromat. 
Nuc. Mosch at ä <§j 
Caryophill 
Benzoi ä 3ß 
Fol. Menth. 

alles klein gepulvert, dan thue dazu: 
Mic. pani secalin. gio 

rosar. gs. M. F. Pasta. 
Welche 3 Stück dan in herzensangst und erbrechen grosse lin-

derung gethan, und solches gestillet, nichts destowenig, sein Avenig, 
so gleich anfangs damit befallen worden, davon kommen, da sie nach 
ausgeschlagenen schwarzen Petetschen bald darauf gangen. 

Wider den Durchbrach. 
Der sieh gemeiniglich als eine cholera mit den erbrechen 

gemeldet habe unter die aleni sharmac. auf andern anhaltende Medicin 
vermischt, als ein ^ ex Xy J pumon. 2 

bol. armen pp 
Corall. ruh. 
Succin. alb. s pt. aq <3/?vel <<jj 

in "V tormentillae gegeben, Item das Elect,, discordii: R« *V Catechu : 
und TT* antiphtysica ex Ol. ¿bs und saccharo f} bestehendt, item Rä lap, 
haemati t : Avelche 2 letzteren das ihre Avohlgethan, aber die meisten in 
anfang damit befallene sein mit schwarzen Petetschen nachfolglich 
angegriffen worden, und darauf gegangen, wie in der prognosi oben 
gemeldet Avorden. Die Praeservation belangendt habe sonderlich fol-
gende 4 stnck nit allein jezo, sondern auch in der vor etlich 20 
Jahren grassirenden Pest in Lüneburg'sehen territor, all wo gleich damal 
Medicus Pestillentialis gewesen, bexverth gefunden. 

IL habe ein amuletuin, entweder ex coagulato, wie bekannt, 
in ein lindes weisses Tüchl gebunden, an hals getragen, bei welchen1 

zu observiren, wan das Tüchl blau wird, dass es verneuert, und der 
5>ins abgewischt werden, statt dessen kan auch Aron den ^ arsenicali 
in einen Tüchl angehengt Averden. 

Innerlich aber will \ron nethen sein, da man sich wohl praeser-
viren will, dass der Leib mit linder ausführung der gallichten und 
schleimigen Feuchtigkeiten reinige, damit das eontagium nicht so leicht 
ein ferment finde sich zu entzünden. 

So ist auch das vornehmste praeservativ, dessen standt und Con-
ditio!!' es leidet, sich von solchen Orten frühzeitig davon zu machen, 
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oder doch Avenigst zu solchen zelten sich nicht viel finden lassen in 
grossen Zusammenkünften, und allzeit ein fröhliches Gemlith haben. 

Übrigens habe Adel 100 wie auch mich selbst mit den Elec t : 
discord : und °0° Campliorae sambt meinen ganzen haus nun in 2 Pesten 
conservirt, und von allen anfall erhalten, Avelche jeder Mann recom-
mendirt, sonderlich das °o° Camphorae, von Avelchen auch her Doctor 
Ethmüller rühmt, dass her Doctor Henisius in Peste Veronensi solche 
Wunder tarn in praeservando quam curando gethan, dass ihm eine 
columna triumphalis deswegen aufgerichtet Averden sei, Avelches ich 
mir allzeit pro arcano reservirt, und nicht gemein gemacht bah, aber 
anjezo Avegen des honi puhlici liiemit candide eröfne, und wird fol-
gendter Massen praeparir t : 

I V °o° Sucus dr. 
Citri ä pt iij. 
Camphor pt 1. 

Digree in loco tepido per 6. dies, dein ex r, vitreata hene critata per 
Hin r | & sie prodit °0° hoc laudatissimum, licet reducihile, magni tarnen 
faciendum ; Und weilen mir öfters die gefässe ahgangen, habe es per 
simplicem mixtionem und digestionem praeparirt, und doch glitten 
eft'ect gefunden, davon pro praeservatione gli t t : v. pro curatione 6. 
vel. 7 gegeben, und in curatione darauf schwizen lassen. Wer sich 
nun damit praeservirn will, braucht es morgens zu 4, 5 tropfen sine 
sndore, und hat der Camphora vorwahr ein vortreffliche Kraf t den 
ganzen menschlichen cörpör zu durchgehen, und die aufwallende efer-
vescirende und allzufllichtige geister zu sopiren, und in ihren motu 
elástico zu inhibirn, er dan in allen deliriis und mania ein verum cura-
tiA'um ist, da die spiritus meist afficirt Averden. 

Denen, die gerne in der Früh trinken, recommendire einen 
geschweflten Wein, welcher so zu machen: Man nehme ein gläserne 
Flasche mit einen engen hals, und lasse den rauch von floribus ^ rs 
darin gehen, bis sie mit rauchangefüllet, und darin gleich einen Wein 
gegossen, und die flasche verstopft, davon frühe Morgens einen trank, 
ehe man ausgehet, ge than; welches auch Paracelsus schon zu seiner 
zeit recommandirt, das fiindanientum bestehet in acido ¡s, so die 
fermenta biliosa dempfet. 

Die Rauchen anhelangendt, damit die Häuser und Zimmer aus-
zurauchen, habe mich meist eines compositi ex ^ o communi, hacéis 
Juniperi und succino bedienet, und Aveil derer descriptiones genügsam 
bekannt, als erachte imnötliig davon zu melden. 

Wan dan auch die Diaet pro praeservatione Jedwedem seihst 
bekannt ; welche wenige ohgedaehte doch Avohl angeschlagene Mittl 
ich dem bono publico neben allen Umständen, wie man sich verhalten, 
liiemit treulichst eröfne, frei bekennendt, dass man zAvar auch bessern 
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und bewehrter« Mittl hät te anwenden können, ich aber habe mich 
denjenigen, so bei handt gehabt, accomodirn müssen, jedoch damit 
nebst göttl. Hilf so viel effectuirf dass mehr aufkommen als gestorben. 
Reeommendire also unter allen, tarn pro praeservatione quam curatione 
das Kleef, discord: ^ alexisharm,, D. Sorbaitli, und °o° Camphorae, 
welches letztere, wie schon gedacht, mich schon in 2 Pesten, nebst" 
anderen vielen und meinen ganzen Haus erhalten, wie dan nit mehr 
als ein einiger Todtengräber, so nachlässig in gebrauch gewesen, diese 
ganze Zeit uns gestorben, die Krankenwärter aber, die doch alle tag 
mit ihnen umbgangen, und der Chirurgus, so sie verbunden, zu dato 
noch ohne infection geblieben. 

Dem höchsten Ort, der diesen Orth so gnädig mit seiner straf-
rutlie angesehen, mich auch diesmal in dieser contagion erhalten, sei 
einiges lob gesagt, der wolle auch die Kaiserliche Land, und abson-
derlich die Kaiserliebe Residenz Wien in gnaden vor solcher Seuch 
beschützen. 

Joannes Christophorus Ausfeldt 
Doctor und Kaiserlicher Garnison Medicus 

in Segedin und Arrath. 
Eredetije Bécsben a es. és kir. közös hadügyi levéltárban, 1709. évi 256. sz. a. 

CLNV1II. 

1711. jcm. Szeged. Szeged város tanácsa az udvari kamaránál 
Cometh József szegedi kamarai igazgató ellen a város jogai és kiváltságai 
megsértése és a 'polgárok zaklatása miatt panaszt, emel s a város kivált-
ságait Buda és' Székesfehérvár szabadalmi levele módjára megerősíttetni és 
kiadatni kéri. 

Exelsa Camera Aulica. Domini Domini et Patroni nobis gratio-
sissimi, colendissimi! 

Posteaquam sua Saci'a Maiestas gloriosissimae recordationis impe-
rátor et rex noster desideratissiraus, Leopoldus primus, nos per benignis-
simam antiquissimorum a praedecessoribus suis, Divis eondam Hungáriáé 
regibus laudabiliter coneessorum et elargitorum, ac ad Budensis et Albae-
Regalis l iberarum aeque ac regiarum civitatum normám et modum specia--
liter reductorum et redactorum privilegiorum nostrorum confirmationem 
postliminio reerigere et in pristinum liberum statum reponere, proque 
peculio suo regio futuris et perpetuis semper temporibus baberi et 
teneri, ac proinde per excelsae huiuscae Camerae Aulicae expeditionem 
ut A. de nostri prötectione et raánutentione terraeque Tappe et piscinae -
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Wartho vulgo Holt Tisza nuncupatae de iure utpote et ab antiquo 
ad civitatem hanc nostram spectantium pertiuereque debentiuin resti-
tutione adhuc in anuo 1702. serio atque perbenigne conimittere et 
mandare dignata fuisset, iam nos nihil amplius superesse eonsiderimus, 
crederemusque: quam ut praeprimis pro liberi postliminio repositi 
status nostri notitia, hiñe ad inclytam Cameram Hungaricam et tándem 
abinde ad omnes tricesimatores, caeterasque liberas et regias civitates 
necessariae emanarent intimatoriae, et dominus harum partium quoque 
praefectus cameralis, dominus quippe Josephus a Cometh, suas a nobis 
retracteret manus et a in nos hactenus titulo et sub iuris armorum 
seu turcici jam per publicas resolutiones porsus sublati et relaxati 
specie exercito dominio se imposterum abstineret, et in praeadducti 
gratiosi deereti ac expost quoque identidem emanatarum benignaram 
caesareo-regiarum resolutionum obsequium et supplementum praedictam 
terram Tappe, piscinam Wartho, traiectumque Tibiscanum, et telonium 
nee non universas domos et fundos in territorio nostro existentes, 
educilandique et macelandi, gladyque ius, nobis resignaret. 

Quia tamen nonnulli tricesimatores et teloniatores, nominanter 
quidem Budenses, contra expressissimum privilegiorum nostrorum 
sensum civitatisque antelatae Budensis hic sub B. copialiter annexa-
nim nobiscum utpote eommunium privilegialium punctum 33-tium 
vectigal, tributum, teloniumque et tricesimam exigere attentassent, 
attentarentque etiam imposterum si eatenus inhibiti non fuerint, sed 
et supra nominatus quoque cameralis praefectus, dominus Josephus 
Cometh, nos non absimiliter, quam antehac, veluti rústicos et man-
cipia tractaret, diversis laboribus et praestationibus gratuitis praeiunc-
turis, nec non militaribus executionibus et praetectuosis eollectis in 
dies divexaret et mortificaret, iamque a nobis accisam quoque lege 
alias regni summe vetitam a nobis praetenderet, educilandi et macelandi 
potestatem nobis solis civibus competentem, liberam et communem 
cuivis tribueret, rascianos et questores in territorio et fundís nostris 
degentes ab accivilacione arceret, pretegeretque; domosque turcico 
seu armorum uti praemissum est iure, nobis clementissime condonato, 
et per publicas quoque resolutiones abolito, antehac fiscales, nobisque 
postliminio quippe restitutis competentes, prout et traiectum quoque 
Tibiscanum cum antenominatis térra Tappe et piscina Wartho etiam-
num teneret et possideret, uno verbo nos in privilegiorum et iurium 
libertatumque nostrorum usu et dominio molestaret, turbaret et impe-
diret. Et siquidem omues illae libertates privilegia et immunitates, 
quibus nempe relique liberae regiaeque civitates, nominanter autem 
Budeusis et Albaeregalensis utuntur, fruuntur et gaudent, per expressum 
nobis privilegialiter concessae et impertitae sunt. 

Eapropter excelsae bine Camerae Aulicae humillime supplicamus, 
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clignetur postliminio restitutum liberum atque cnm praementionatis 
Budensi et Albaeregalensi civitatibus praeannexisque punctatis privilegiis 
indifferentem statnm nostrum, inclytae Camerae Hungaricae, et sub 
ulteriores eatenus inde ad dominos tricesimatores teloniatoresque regios 
expediantur ordines, per speciale decretum notifieare : saepius repetito 
autem domino Cometh, praefecto camerali Szegediensi, ex superabun-
danti adhuc serio et severe connnittere : quatenus idem in praeadducti 
gratiosi deereti supplementum, praeprimis et ante omnia crebrofatam 
ter ram Tappe et piscinam Wartho, traiectum Tibiscanum, domosque 
hactenus uti dictum est, praetensive fiscales nobis veluti legitim! 
possessoribus resti tuere et resignare, ad collectarum et accisarum 
praetensionem aut perceptionem qua civilia, se non amplius immiscere 
aut ingerere. Et tam ipse a privata educilatione et macelatione se 
abstinere, quam et reliquos per eundem eatenus in nostri praeiudicimn 
licenciatos serio arcere, nec rascianos et alterius cuiusvis nationis 
homines in fundis et territorio nostro degentes, sub suam protectionein 
t rahere et defendere, ve ram eosdem ad accivilationem eompetere et 
relegare, ac demum nos in privilegiorum, iibertatum et iurium nostrorum 
usu et dominio minime turbare, molestare et impedire, et quod adhuc 
maius-esset , nos ad quorumvis rnsticanornm sic dictoram gratuitorum 
laborum, vecturarum et praeiunctiirarum praestationem haud compellere, 
quin imo contra similia attentantes et praetendentes éx officio nos 
potins manutenere et protegere debeat et teneatur. Quam iuri et 
iustitiae resolutionibusque caesareo-regys et camerali quoque praeat-
tacto decreto consonam et innixam eiusdem gratiam bumillimis servitys 
nostiás pro meri turi manemus 

Excelsae liuius Camerae 
servi et clientes obsequentissimi humillimi: 

N. iudex primarius, senatores, iuratique cives liberae 
regiaeque civitatis Szegediensis. 

Eredetije a es. ós kir. udvari kamarai levéltárban Bécsben. 
A mellékelt A. alatti másolat az udvari kamara 1703. évi ápr. 14-én kelt 

level e az udvari cancolláriához, Szeged város szabadalmi levelének kiállithatása 
tárgyában. 

CLXIX. 

1711. febr. 4. Bécs. A magyar Jár. udvari kanczellária értesíti az 
udvari kamarát, hogy Szeged városának még az 1703. évi legfelsőbb elha-
tározás alapján az 1710. évben kiadott szabadalmi levele kiegészítendő a 
város némely régibb jogainak felsorolásával. 



Sacratissimae caesareae regiaeque majestatis excelsae camerae 
anlieae hisce perquam officiose significandum. Iuxta clementissimam 
summe nominatae suae sacratissimae maiestatis ad istius excelsae 
camerae aulicae eidem suae maiestati sacratissimae ratione supplicatae 
per liberam ae regiam civitatem Szegediensem privilegiorum suorum 
eonfirmationis factam relationem benignee largitam per istamque excel-
sam cameram aulieam cancellariae huic regiae Hungaricae aeque 
aulicae (ut Li t : C. exhibet) adhuc in Ao. Dni 1703. intimatam reso-
lutionem praefatam civitatem Szegediensem, non nisi die 30. Mensis 
july anni praeteriti 1710. (cum ob ingruentes eotum et, hucusque con-
tinnatos intestinos in regno Hungáriáé tumultus expeditionem eatenus 
suam apud cancellariam banc urgendi et levandi modum noil babuisset) 
solitam superinde expeditionem ex hacce cancellaria regia extraxisse, 
atque ideo cancellariam banc (prout Li t : B. monstrat) non tantum in 
eo, quo eadem factam praevio modo privilegiorum eiusdem civitatis 
confirmationem aeque expeditionem excelsae isti camerae aulicae 
notificare, verum etiam ut domus eiusdem civica per dominum partium 
illorum cameralem praefectum. sub bis disturbys ab eadem civitate 
avulsa, ac alia etiam in praescitis privilegys ipsius civitatis contenta 
iura et, antiquae appertinentiae ipsis supplicantibus restituantur mediante 
interpositione sua apud excelsam istam cameram aulieam efficere noil 
gravetur, emisce interpellasse. 

Quod ipsum, dum iuxta eorundem supplicantium petita, cancel-
laria liaec regio Hungarico aulica excelsae isti camerae itidem aulicae, 
officiose notificat ac si inul pro instituendis ulterloribus ad memoratum 
dominum cameralem praefectum ratione eorundem privilegiorum obser-
va t ions restituendorumque restit,utionis ordinibus recommendare, eotum 
ad exhibenda eidem quaevis grati off icy studia prompta et parata 
permanet,. 

Ex consilio cancellariae regio Hungarico aulicae, Viennae 4. 
február. Ao. 1711. Franciscus Somogyi, m. p. 

Eredetije a cs. és kir. udvari kamarai levéltárban Bécsben. 

CLXX. 

1711. ápr. 9. Bécs. I. Jóssef király rendelete a tisztújítások módja 
s. a város közigazgatási és gazdasági ügyeinek intézése tárgyában. 

Josephus Dei gratia electus Romanorum imperátor semper augustus 
ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiaeque etc. rex. 

Prudentes ac circumspecti fideles nobis dilecti. Quoniam Nos 
civitati isti Szegediensi, velut antiquitus sacrae praefati regni nostri 
Hungáriáé peeulio sed a multis retroactis annis sub iugo turcico 
Szeged v. tört. IV. 1 7 
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gementi, non nisi praeterito novissimo bello turcico e potestate eorundem 
gloriose vindicato et paulo post subsecutis intestinis patriae tumul-
tibus nefarie siiscitatis, per tumultuantes noviter con\uilso et summe 
damnificato, benigne prospectum iri cupientes, eandem civitatem nostram 
et per consequens vos, eiusdem utpote Íncolas et hospites per anti-
quorum ipsius civitatis privilegiorum benignam confirmationem et in 
forma novae collationis gratiain nostram, iure etiam postliminy, in 
numerum reliquorum liberaruiu etregiarum civitatum nostrarum clementer 
reposuissemus et cooptassemus, ac ad instar earundem civitatum, quae 
speciem, seu partem bonorum proventuum et iurium possessionariorum 
nostrorum regalium constituunt, specialiter considerandam, adeogne 
pro incremento eiusdem, in magistratialibus officys et oeconomia, 
aeque ae politica administratione instruendam et gubernandam benigne 
cupiamus et prout ad annuas magistratus renovationes in alys civi-
tatibus nostris celebrari sólitas, dum et quando necessitate exigente, 
nos clementer disposuerimus, regius commissarius noster, penes speciale 
beniguum mandatum nostrum expediri solet, ita imminente civilis 
magistratus vestri restaurationis in festum divi Georgy militis et 
martyris privilegialiter denominato termino, tametsi pro moderno actu 
certus commissarius noster regius ad vos deputari et exmitti debuisset, 
negotium restaurationis magistratus vestri et oeconomicam simul ac 
politicam administrationem ordinaturus, certis nihilominus ex ratio-
nibus neminem pro nunc expedire benigne statuimus, verum totum 
eiusmodi magistratualis restaurationis vestrae et inter vos accommo-
dandorum recommodationis negotium, vobis pro hac vice ad benignam 
tarnen ratificationem, vel modificationem nostram eöncredendum esse 
duximus. Quo vero benigne eatenus menti et intentioni nostrae 
exactius satisfacere, et in conformitate reliquarum liberarum ac 
regiarum civitatum nostrarum actum hunc magistratualis restaura-
tionis perficere valeatis: vöbis tenore praesentium clementer inti-
mandum ac simul serio committendum esse duximus, ut praeprimis 
quidem sepositis universis et quibuslibet simultatibus, di'ssensionibus 
et discordys interioris et exterioris senatus, tribnnorum plebis, alio-
rumque necessariorum officialium, ac electae communitatis restaura-
tioneni unice tranquillitati vestrae publicae, et huius peculy nostri 
incremento intenti, quiete et pacifice per vota et suffragia eligentium 
peragere ; ac demum cultus divini augendi et sanctae romanae eccle-
siae propagationis praecipuam curam habere, et observare, ecclesiae 
eiusdem beneficiorum ac fundationum, si quae essent, statum investi-
gare, abalienata vel distracta recuperare, nosocomia seu bospitalia, 
sarta tecta conservare, in eorundem proventus inquirere, orplianis et 
pupillis civilibus de idoneis tutoribus et curatoribus magistratuali 
authoritate providere, dandisque rationibus obnoxios constituere et 
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ab hactenus eonstitutis, vel alys etiam semet in administrationem 
bonorum pupillarium ingerentibus, rationes exigere, restantias si quae 
forent, complanari et in usum ae emolumentum eiusmodi pupillorum 
conservari et applicari facere et an similium pupillorum bona, online 
consignata, et in specialem pro pupillis destinatum vel destinandum 
librum inscripta sint, diligenter inquirere. Tandem quis ordo et oeco-
nomia in rebus communitatis apud vos teneatur et exerceatur, quis 
item modus et quae proportio in colleetandis civibus et 'aedibus civicis 
observetur ? quot domus civiles integra ? quot ruinescae, quotve cives 
et inhabitatores numerentur, quantae et quales apud vos haereant 
taxarum, vel aliorum publicorum onerum restantiae ? et quae illarum 
restantiarum solvendarum media? universa baec et singula solerter 
indagare, morum bonestatem et vitae probitatem, ae omuigenam civi-
tatis munditiem curare et colere, iustitiam ponderum et mensurärum 
in omni vendibili et emptibili accuratissime servare, civitatem popu-
lationem, adeoque ruinatarum et desolatarum domorum instaurationem 
et reaedificationem, reparationemque omni conatu intendere, ac denique 
in alys qnibusvis publicum liuius civitatis nostrae bonum, deside-
ratamque tranquillitatem et incrementum concernentibus. rebus et 
negotys sedulam operam adhibere, vosque praedeclaratis benignis 
dispositionibus nostris obsequiose accommodare ; super praemissis vero 
universis iidelem et humillimam vestram, prout nimirum magistratualis 
restaurationis actum peregeretis, cum specifica omnium officialium et 
civium vestrorum denominatione, relationem vestram nobis medio 
regiae cancellariae nostrae Hungaricae iiulicae transmittere debeatis 
et teneamini: Executuri in eo benignam volnntatem nostram, debi-
taeque erga nos fidelitati vestrae pacto hoc obsequenter satisfacturi. 
Gratia in reliquo nostra caesareo-regia vobis benigne propensi manentes. 
Datum in civitate nostra Vienna Austriae, die nona mensis Április, 
anno Domini millesimo septingentesimo undeeimo. 

Joseplius m. p. — Comes Nicolaus Illésházy m. p. Ladislaus 
Hunyady m. p. 

Alul: Civitati Szegediensi committitur et datur instructio, qualiter 
actum, suae magistratualis restaurationis peragere debeat. 

Kiviil: Prudentibus ac circumspectis N. N. iudici primario, 
caeterisque iuratls civibus et senatoribus, toti denique communitati 
regiae ac iiberae civitatis nostrae Szegediensis etc. fidelibus nobis 
dilectis. 

Eredetije Szeg'ed v. közig, levéltárában, a régi lajstromozatlan iratok közt. 

17* 
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CLXXI. 

'1711. szept. 21. Szeged. Gomet József szegedi kamarai felügyelő 
jelentése az udvari kamarához, a jezsuiták által rendháznak és iskolának 
átengedtetni kért épületek, valamint a püspök részére kijelölt székház 
tárgyában. 

Copia V. 
Ewer Hochgriiffl: Excel l : und gnaden mir untern 3 hujus Umb 

Bericht, und guettachten zu Decretiit und hiermit in Originals zurukh 
volgende Acta der P P : Soe: Jesu Ihr ansuchen wegen der in hiesiger 
Pal lanckhen ligenden Öeden Kirchen, und Logirung Betrf : habe ich 
mit Unterthenig Respect erhalten; und solle in schuldig gehorsambster 
antwortt nicht verhalten, wasinassen diese Kirchen besonders bey 
dermahliger so wohl Hungl : bey gelegten Rehellion als auch mit die 
Erbfeindt habenden euch zu dem Magazin oder aufbehalt einiger requi-
siten im geringsten nöttig seye. und khann selbe mit geringen Costen 
geraumbt, auch das darin ligende geräffelwerkh leichtlich andervverths 
unterbracht werden. Oh es aber denen Patribus Soc: Jesu alleinig 
eingegeben werden soll, weillen es vermög der graffi: Volkhraischen 
Commission 1702. Ihro Biseboffl: gnaden zu Csonad abgetreten und 
ybergeben worden. Item hiessig Königl: freye Statt dass Jus Patro-
na t j auf die Pfahr vermög ihrer Privilegien hat, und ebendieses die 
P f a r Kirchen hey Sanctj Demetry gewesen seye, dass habe zwar 
ich nicht zu Critisiren, sondern nur gehors : bey rukhen wollen. Weillen 
die geistlichkheit sich diesfalls gleich anderen Ortheu in Hungarn, 

1 und zwaren zu Prespurg schon wirdt zu vereinigen wissen. Die 
abtrett- und einraumbung der in dem sub Litt. F : vorgezaichneten 
wohnung (worin anjezo ein Leuthl: felmrich. und biss 60 gemaine 

i ligen) khann rati modo gar leicht geschehen, wann mahn diese Leuth 
in der Pallankhen nur verlegen und wie es ehe dessen in Usu war 
im Quartieren lassen Will. Es hat das Löbl: graff Marsigl: Regiment 
von Anno 1692. bis An. 1702. ganzer 11 Jahr in der Garnison 
gelegen, wo biss in dass 9-te Jahr mit dem Erbfeindt der Krieg war, 
und seint doch 2. Compagl: in der Pallankhen, eine in der Untern: 
eine in der Oberen Varoseh, eine zu Tapp, und eine gar zu Gyeö 
gelegen, ob es sich aber auch jezo also thuen lasset, unterstehe 
mich nicht dem Militarj etwas vor zu schreiben, ich glaubte aber zur 
Beförderung der Ehre gottes, und der wohlerziehender Jugendt wurde 
sich die aus Löhrung dieses Stockh, und einquartierung in der Pal-
lankhen gar woll practiciren lassen, besonders da anstatt diesem 
Seiner Biseboffl: gnaden graffen Nadasdj.zu einer Residenz ein andere 
Fiscalischer Orth zur wohnung ist assignirt worden. Dass alte Bach 
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Dieses Spatium mit braune färbe bleibe von eine extra 
Magasin reservlrt. 
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Haus aber, so zue die Schneien vermaint war, khan inzwischen 
annoch reservirt werden, weillea die umb die Kirchen angezaichnete 
Mechl Schupfen ohne deine Völlig eingefahlen, und auf einer seithen 
wie in dem zurukh volgenden Riss zu sehen, in der .Rebellion zu 
einer Bereitschafft ein schlechtes Haus nur vom Saaz ' erbawet und 
jezo zum Kranckhen Haus gemacht worden, da man statt diesem (so 
bey dem Gotts liauss ohnedem unbequem) ein anders aufrichtet, 
khann es interim gar fieglich zu denen Scliuellen gebrauchet werden, 
beruhet also nur in Ewer Hocligräffl: Excell. ferneren gnädigen 
befelch, und deren weitlieren Verfiiegung an seithen des. Militarj als 
von welchen die Dislogirung der darin ligenden Mannschafft depen-
dirt. Ich habe henehens Ewer Hocligröffl : Excell : und gnaden auch 
Untert l is : gehors : bey ruchen sollen, dass Seine Bisctyfffl. gnaden herr 
graff Nádasdj, von die anhewrige ge thrd : und Hartt fvetter* zehend 
in dass Kay! : Magazin absolute nichts geben will, wie wollen der 
Contract von abtrettung, und einraumbung vill tliail gemacht wäre 
die Ursach aber ist diese weil leu Iliro Biscbofñ: gnaden nichts änderst 
als Segedin (wo dass Militari, weite mehr als die Cives, und Inwoliner 
haben) und Macko quo ad Décimas zu gemessen und von solchen 
wo sonderbahr he wer ein misswachs und schlechte fexuiig mit seinen 
Bedienten nicht nach seinem Staudt leben khann, da selbte hingegen 
auf mehr dan 40 Orth in seinem Bisthomb versicherte worden, weill 
aber die Ritzen Sye seint auch Militares oder Bauern an der ganzen 
Marosli, und zu Segedin absolute nicht geben, so Imbe mich gehor-
sambst anfragen wollen, wie ich hoc in passu weithers vor zu ver-
hal ten haben Averde. . • • 

Joseph Comet m. p. 
Segedin, den 21. 7ber 711. 

CLXXII. 

1711. nov. ő. Szeged város tanácsa Eleonóra özvegy királynő előtt 
gróf Herberstein Emészt szegedi várparancsnok és Comet József kamarai 
igazgató ellen a város jogainak megsértése miatt panaszt emel. 

Sacratissima Caesareo Regiaque Maiestas Domine Domine natura-
liter clementissime. 

Ex subinsertis punctis benigne intelligere dignabitur Maiestas 
vestea sacratissima, quibus videlicet incommodis premamur, e tquidem: 

P r imo: In summám nostri ruinam est, quod militia maiestatis 
vestra sacratissimae pro libitu educilla et macella teneat. 
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Secundo: Item dominus commendans vuit, ut omnes in Ungariam, 
non vero partes turcias exeuntes, ab eodem passum aceipiant, pro 
quo ipsos taxat. Insuper 

Tert io: Titulares milites rascianos, ibidem in gremio civitatis 
domos habentes, opificium exercentes, seminaturas, prata, vineas in 
territorio tenentes, Íntegros animalium greges alentes, ducentas circiter 
domos' constituentes, idem dominus commendans exemptos tenet, 
nullaque eos civilia onera portare permitteret, imo nec ad contribu-
tiones publicas vei uno crucifero coneurruiit, sed per omnia in summám 
civium í'uinam .conservaret. Praeterea 

Quarto: Dominus _Comet, praefectus cameraticus ius armorum, 
quod iam dudum. persolvimus, nec prius nobis benigna privilegia 
extradata sunt,, etiámnum in nobis habere sibi vendicat, et cives 
nostros contra libertatem et privilegia nostra ad. omnes gratuitos 
labores, tanquam rústicos adigit, hac quoque hyeme -^j- manípulos 
arundinis componi et ligha per Marusium devehi, ut curemus, imposuit, 
que siquidem cuneta in vilipendium privilegiorum et libertatum nostrarura 
extremumque excidium .vergant. 

Ideo maiestati vestrae sacratissimae domino domino nostro elemen-
tissimo humillime supplicamus, quatenus in ómnibus prouti caeterae 
libepae regiaque civitates, tam videlicet contributionibus, quam vero 
iudiciis et* politicis rebus observemur, inque inhabitantes civitatem 
nostram et si iidem titulares milites sint, in res et fundos ac domos 
et quaesturas eorum,<.quibus in fundo civili perirentur plenariam nobis 
authoritatem indulgere, iurisdictionique nostrae subyeiendos declarare 
et suo loco clementissime committere dignetur. Quum gratiam perpetuo 
demereri adnitemur, benignam prestolaturi resolutionem 

Maiestatis vestrae sacratissimae 
humillimi et perpetuo fideles 

subditi 
Iudex et communitas liberae regiaeque 

civitatis Szegediensis. 
Eredetije a os. és kir. udvari kamarai levéltárban Bécsben. 

CLXXIII. 

1711. nov. 5. Szeged város tanácsa gróf Herberstein Emészt szegedi 
várparancsnok ellen az udvari kamara előtt-panaszt emei a város korcsma-
és mészárszék-jogának megsértése és a város területén felállított sörház miatt. 

Excelsa Camera Aulica, Domini Domini et Patroni nobis gra-
tiosissimi. 
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Gravi cum querela excelsae lmic camerae aulicae humillime rep-
resentar enecessitamur, qualiter iam afflicta civitas ista Szegediensis 
alioquin sat desolata et ruinata vixque aliquibus facultatitms pollens, 
respectu aliarum liberarum regiarumque civitatum ab excellentissimo 
domino Ernesto Comité de Herberstein, commendante Szegediensi 
quam vero subordinatis suis militibus rascianis contra expressum 
regulamenti sensum et iteratis vicibus excelsi bellici consily gratio-
sorum decretorum obsequium et supplementum in iuribus et liber-
tatibus civilibus praeiudiciose turbatur et impeditur: praesertim autem 
in civico educillandi et maeellandi beneficio praememoratus dominus 
commendans propria duntaxat authoritate in fundo nostro civili domum 
braxatoriam erigens et in summum nostri praeiudicium et seria excelsi 
bellici consily decreta et non minus contra recentis quoque benigni regu-
lamenti sensum a cerevisiae et villi edueillationibus nobis civibus de iure 
pertinentibus in praesens usque nee ipse se abstineret, sed ñeque subor-
dinates rascianos milites et marquetanteros a similibus edueillationibus 
pariter et macellationibus arcere vellet: et propter educilloruni et macel-
lorum pluralitatem, proventus civitatis lion tantum deficit, sed et plurimi 
civium ob civiles exiguos proventus ad exolvendum impositum quantum 
concurrere minime valerent ; quia imo ab hinc migrare domicilia sua et 
hocce peculium regium deserere necessitantur: cum autem benignissimae 
porro suae sacratissimae etiam maiestatis mentis et voluntatis esset, 
lie nil us regnicolarum, pro ut etiam civitatum, qua aliunde vel ut 
paulia sua regia amplificari, restaurari, adaugerique deberent citra 
iustitiae laesionem praegravetur. Non aliter plurimos milites rascianos, 
aliosque diversae nationis homines fundos civiles, paremque nobiscum 
exinde utilitatem habentes, ac quaestum, artesque mechanicas exer-
centes, adeoque tenore etiam praeallegati benigni regulamenti com-
munia regni onera, communiter nobiscum ferre et eatenus in medium 
nostri contribuere debentes, in grave nostri damnum et praeiudicium 
protegeret et manuteneret, protegereque et manutenere imposterum 
quoque vellet. 

Eapropter excelsae liuic camerae aulicae humillime supplicamus, 
dignetur ulterioris subsistentiae nostrae intuitu excelso consilio aulae 
bellico praedeclaratos excessus efficaliter ex officio representare et 
gratioso patrocinio suo efficere, quatenus ad ulteriores serios eiusdem 
ordines, dictus quidetn dominus comes, nisi eatenus nobiscum con-
venire et censum eompetentem solvere voluerit, a braxatione et 
exercitio cuiusvis oeconomiae in fundis et territorys nostris, nec non 
cerevisiae vinique educillatione et macellationibus solis utpote civibus 
de iure privilegialiter competentibus iam tandem aliquando super-
sedere, quam et sibi subordinatas quasvis personas militare sin itidem 
memorati benigni regulamenti iteratorumque excelsi consily aulae 
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bellici decretorum obsequium et supplementum eatenus severe arceré 
et cobibere, ac alios quosvis directiobi suae coucreditos et subjectos 
fundos utpote civiles habentes fructumque et emolumentum intra 
civitatis buius territórium percipientes, adeoque beneficio civico gau-
dentes, nec non in nostri gremio quaestura et artes mechanicas exer-
centes ad ferenda communia nobiscum a proportione onera si necessum 
fuerit, etiam militariter compellere debeat ac teneatur. Pro qua eiusdem 
gratia et bonitate manemus 

Excelsae huius Camerae Aulicae 
bumillimi obligatissimi clientes 

N : iudex primarius et senatores totaque 
comniunitas liberae regiaeque civitatis 

Szegediensis. 
Eredetije a es. és kir. udvari kamarai levéltárban Bécsben. 

CLXXIV. 

1711. nov. 20. Szeged. Szeged város tanácsa az udvari kamara előtt 
tiltakozik gróf Nádasdy László csanádi püspök azon kérése ellen, hogy 
egg kincstári ház a dézma-borok kimérctésére neki átengedtessék s régi 
kétségtelen egyházkegyúri jogaira hivatkozással ellenzi, hogy a város 
tulajdonát képező plébánia templom és egyéb épületek a jezsuiták részére 
átengedtessenek. 

Excellentessimi, illustrissimi, spectabiles ac magnifici domini et 
patroni gratiosissimi, colendissimi! 

Posteaquam nobis relatum fuisset, qualiter illustrissimus et reve-
rendissimus dominus Ladislaus e comitibus de Nádasd episcopus Csa-
nadiensis, dum vix se hie notum fecisset, jam nobis praeseribere: et 
ab excelsa hac camera aulica decimalia vina sua educillandi et ne 
fors successive etiam macellandi libertatem siibreptitiae emendicare 
ac praeterea civicam quoque domum illam, in qua hactenus usque 
nimirum interventam nostrum e postliminio restitutionem, vina ante 
hac 'fiscalía educilari consueverunt, in summum nostri damnum et 
praeiudicium libertatumque et privilegiorum nostrorum derogamen dona-
tive pro se impetrare: nec minus alteram quoque pro praedeces-
soris suis residentia in fundo pariter civili proximitateque parochialis 
templi nostri exstruetam, et pro nunc per infirmos gregarios nonnul-
losque officiales praesidiarios inhabitatam, loco cuius minirum eidem 
infundo aeque et adminiculo nostro per bujatem praefectoratum alibi 
alia aedificata esset formato sibi specioso, sub patrum S. Jesu nomine 
praetextu, nulla omnino eatenus habita activitate aut procurandi man-
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dato dictis patribus conferri et praeterea totum atlhu'c tractatum 
parochiali templo nostro circum quoque viciiium et proximum ysdem 
assignari, sique nos a necessario proximiori domas parochialis ereetione 
quin imo a liberó quoque eo ingressu manifeste, in iuris patronatos 
nostri praeiudiciuin et derogamen arcere niteretur. Cum autem 
juribus et libertatibus .istius civitatis ad modum et normam aliorum 
peculiorum regiorum iuxta gratiosa hie copialiter acclusa cameralis 
determinationis suae sensum e postliminio restitutis de dictamine arti-
culi 87. anni 1647. extra notae infidelitatis casum fiscus nihil amplius, 
quod vel praetensae caducitatis aut vacantiae titulo vel retractus iure 
de regni lege et consuetudine solis nobismet competen'tibus circa 
similes domus et fundos civiles disponat, disponereque possit, haberet, 
ius namque quesitum nemini regulariterne quidem a summo principe 
extra urgentem causam et tune etiam non nisi refuso prius eiusdem 
pretio iuste auferii potest, id namque, quod nostrum est, sine facto et 
volúntate nostra ad alium transferí! noil debet: nee proinde eidem 
supranominato domino episcopó, praetensa vino rum suorum esto deci-
malium educilatio concedi aut per nos inpraeiudiciose admitti possit, 
siquidem nee ipsi domino archiepiscopo Strigoniensi, respective diae-
cesano vina sua similiter ibidem e decimis etiam collecta. Posony 
educilare beeret ad meutern porro articuli 35. anni 1598. facultas et 

•libertas, eatenus non nisi curiis peculialiter privilegiatis competeret, 
bic vero nulla talis esset sed et residentiae eiusdem salvo peculii 
huiusque regy iure eidem eoncessa, jurisdictioni nostrae civicae semel 
pro semper absolute substrata et subiecta, ac omnino nullatenus privi-
legiata esset. 

Et ideo cum suae sacra caesarea et regia majestas e postliminio 
nos benignissime reerigere et in integrum restituere: universaque et 
singula pervetusta et antiqua civitatis buiusce Szegediensis iura, liber-
tates et privilegia elementissime conformare: renovando ratiliabere, ac 
taliter in numerum et ordinem aHarum, liberarum regiarumque civitatum 
suarum asserere proque peculio suo regio habere: et praeterea non 
solum de nostrum manutentione, verum etiam de universarum et 
quarumlibet praeiudiciosarum alienarum specialiter autem militarium 
educillationum et macellationuin cassatione et sublatione per B. et C. 
serio et serie mandare dignata es t ; nulli confidimus excelsam haue 
cameram aulicam, cui alia peculiorum regiorum cura esse debet, adversus 
praejudiciosa et illegalia talismodi molimina nos potius protectum quam 
labefactatum iri. 

Atque etiam hinc iuribus privileges et immunitatibus nostris 
ulterius etiam pröspeetum iri et nee latum unquem eatenus recedere 
volentes, et ne per taciturnitatem nostram praetensionibus saepius 
nominal! domini episcopi, et ne fors subsequendae etiam desuper 
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excelsae huius canierae aulicae resolutioni aut eollationi quodam modo 
consentiré videamur, praesentibus solemnissimae protestamur et pro-
testando eandem excelsam cameram aulicam suppliciter obsecramus 
et obtestamur, dignetur in supplementum toties iteratarum benignarum 
resolutionum vigore privilegiorum nostrorum ac ad mentem praeannexae 
gratiosae resolutionis suae nos in iuribus et immunitatibus, nostfis 
benigne et paterne conservare taliterque universos fundos in territorio 
civitatis huius existentes, ac hactenus usque magistratus quippe huiusce 
nostri restaurationem nostrumque postliminio factam restitutionem, 
titulo iureque armorum seu turcico per praefecturam hanc Szegediensem 
possessos, cum uuiversis datys collectis et censibus nobis indilatae 
restituí et resignari facere, superius repetitum autem dominum epis-
copum Csaiiadierisem prout et supra nominatos patres S : Jesu a se 
simpliciter rejieere et ad nos relegare, quibus dum per eosdein debito 
.modo requisiti fuerimus pro solutione necessarios fundos excindere et 
iuxta facultatem nostrarum tenuitatem proque viribus nostris gratifican 
non deerimus. Caeterum ulterius etiam de quibusvis protestandis solem-
nissime protestando et reservanda reservando nos solitis eiusdem 
gratys et favoribus impense recommendamus gratiamque et protectionem 
humillime implorantes nos per praesentes declaramus, quod si eadem 
praeter omnem exspectacionem in praeiudiciosas saepius fati domini 
episcopi instantias consenserit, nos cum moderamine inculpatae tutelae 
penes iura et privilegia nostra defendere et tueri volumus, manentes 

Excelsae huius camerae aulicae 
Szegedini 20. 9bris 1711 

humillimi servi: 
N. N. iudex primarius et senatores caeterisque 
cives liberae regiaeque civitatis Szegediensis. 

Eredetije a os. és kir. udvari kamarai levéltárban Bécsben. 

CLXXV. • 

1711. decz. 11. Gróf Nádasdy László csanádi püspök kérése Eleonóra 
özvegy. királynéhoz, hogy Szegeden a palánkban levő és a kamarai 
igazgatóság részéről ideiglenes használatra átadott élelmezési ház neki vég-
legesen átengédtessék s még egy másik• kincstári épület, valamint a romok-
ban fekvő két templom közül a palánki (a másik a várban) kiüríttessék 
és neki átengedtessék. 

Augustissima Imperatrix et Rectrix Domina, Domina Clementissima. 
Piae memoriae augustissimus imperátor Josephus postquam mihi 

episcopatum Csanadiensem clementissime contulisset, loco domus anno-
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iiariae, quem pro publico servitio reservavit, mihi pro gratia aliam 
domum Szegedini petendam indulsit, prouti mihi cameralis inspector 
ibidem aliquam desertara domum fiscalem assignavit eamque cum 
mille cireiter. floreáis reparavit, quam actu inhabito, supplico humillime, 
ut eadem domus pro mea habitatione cum facta reparatione per 
cameram aulicam penes decretum sacratissimae Majestatis Vestrae 
resignetur. 

Est et alia domus fiscalis ubi prius vina decimalia episcopatus mei 
per cameram educilabantur, modo camera Szegedini nulla amplius vina 
habet, sed domus vacua manet ; inconveiiiens autem esset in domo 
episcopali vina educilare, supplico pariter, ut eadem domus per came-
ram mihi resignaretur. 

Sunt mihi per cameram quadraginta loca pro decimis assignata, 
ubi tarnen nonnisi ex solo Szegedino et Mako decimas pereipio, ne 
unum subditum, taceo pagum habeo, ita quod hoc hyeme mihi impos-
sibile sit subsistere, licet ultra viginti millia animarum sub mea cura 
babeara. Oppidum Mako indubitate ad meum episcopatum pertinet, 
camerae dietim non. nisi tres operarios praestat, prouti attestatur loci 
cameralis inspector. Supplico demississime, ut vel iste locus Mako 
uuieus inter tot mihi pro hyemali sustentatione, pro interim consignetur, 
donec augustissimus imperátor Carolus per comissionem reliqua loca 
episcopatui resignabit. 

Cum summo dolore repraesentare cogor episcopus existens ne 
quidem ecclesiam habeo, adsunt Szegediili duae desertae ecclesiae, 
una in arce, altera in Palanka, sive suburbio, in quibus pauca vasa 
faunae sunt collocata, quae sub quodeunque tectum collocari possunt, 
iam consilium bellicum evacationem admisit et mihi ecclesiam resig-
nandam ordinavit, hinc supplico demississime, ut pariter camerae 
aulicae evacuatu utriusque ecclesiae committatur, ne propter tarn vilia 
ecclesia Dei inter scismaticos et turcas constituía prostituatur. Quam 
gratiam sacratissimae maiestatis vestrae perpetuis precibus unacum 
populo mihi concredito promereri studebo. 

Sacratissimae Maiestatis Vestrae 
bumillimus servus et capellamus 

Ladislaus ex comitibus de Nádasd 
Episcopus Csanadiensis. 

Kívül: Praes. 11. Xbris 1711. 
Eredetije a es. ós leír. udvari kamarai levéltárban Bécsben. 
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CLXXVI. 

1.711. Szeged város Eleonóra özvegy királynőhöz. benyújtott kérel-
mében hivatkozván kétségtelen egyházkegyúri jogaira, tiltakozik a jezsuiták 
azon kérésének teljesítése ellen, hogy a katonai s kamarai kincstár által 
elfoglalva tartott templom és kápolna nekik átengedtessék, kijelentvén, hogy 
a jezsuiták kérését más úton teljesítendi. 

* 

Sacratissima caesarea regiualis maiestas : clomina, domina ele- . 
mentissima. 

Ex copialibus sub A. huic annexis, ac dum et quando opus 
fuerit, in specie produceiulis Jiteribus instrumentis maiestas vestra 
benigne percipere dignabitur, qualiter praeter, alias in haece eivitate 
nostra Szegediensi olim fundatas ecclesias, ad parochiales quotque 
SS: Demetry et Georgy Martyrorum templum beatissimae v. Mariae 
capellam ad latus eiusdem erectam, eidemque incorporatam, verum et 
indubitatum petronatus ius magistratui huic nostro rite et legitime ac 
immediate competat." 

Cum autem patres SS : Jesu se hic quoqué penes certam quampiam 
nobis ignotam fundationem irradicare volentes, nominatam parocbialem 
eclesiam et capellam nostram, de praesenti quid sub militari simul et 
camerali potestate existentes, pro se evacuari et sibi eonferri, praeten-
dere sique (praeter omnem expertationem) praeadicto iure nostro nos 
privare velle inaudeamus. 

Hinc matti vestrae sacratissimae humillime supplicamus, dignetur 
viris iuribus nostris excelso consilio aulae bellico nec non excelsae 
camerae aulicae superinde clementissime committere, quatenus supra 
nominatam parocbialem ecclesiam et capellam nobis, veluti indubitatum 
patronatus ius eatenus habentibus (et non praefatis patribus) evacuari 
et restitui curavere velint; nos enim per eosdem patres debite requi-
siti, de competenti accomodatione ysdem alibi providere volumus. Quam 
gratiam Mattis Vrae Scrmae bumillimis servitys demereri adnitemur. 

Mattis Vrae-Scrmae — humillimi perpetuique fideles subditi: N : 
iudex primarius, senatores et tota communitas üb. reg. cittis Szege-
diensis. 

Az A. alatt csatolt melléklet Mátyás király 1458-ik évi, Szeged 
város részére az egyházkegyúri jogot biztosító kiváltságlevelének s 
Lukács zágrábi püspök 1501. évi alapító-levelének másolata. 

Eredetije a cs. ós kii', udvari kamarai levéltárban Bécsben. 
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CLXXV11. 

1712. jan. 7. Bécs. A magyar királyi udvari kancellária Szeged 
város panaszára közli az .udvari kamarával, hogy a város kétségtelen 
egyházkegyúri jogánál fogva a plébániai templomot a. jezsuitáknak 
átengedni annál kevésbé lehet, mivel az utóbbi országgyűlésen külön-
ben is sérelemkép említtetett, hogy a lelkészkedést szerzetes rendek gya-
korolják. 

Sacrae olim caes, regiae majestatis excelsae camera aulica 
hisce perquam officiose insinuandum. Liberam et regiam eivitatem 
Szegediensem, medio dimissi supplici sui, hisce in genuina copia 
annexi querulose representare, quod religiosi patres societatis Jesu 
parochialem dietae civitatis ecclesiam, eidemque adjunctam capellam, 
quocunque ex motivo, vei titulo sibi eonferri et consequenter ex 
ordinatione istius excelsae camerae aulicae et consily aulae bellici 
evacuandas assignari instarent. Cum tarnen, tenoré antiquorum privi-
legiorum et fundationis aeque in copia annexorum ius patronatus 
eidem civitati legitime competeret : adeoque instantissime supplicare, 
quatenus memorata parocbialis ecclesia, cum capella eo annexa, ex 
fundamento iuris patronatus, ipsi civitati, pro manutentione etiam 
benignorum eiusdem privilegiorum remittatur, quae alias memoratis 
patribus societatis, ubi per eosdem requisita fuerit, de competenti 
accomodatione providere vellet. 

Et quia ex reproducto privilegio luculenter constaret, non solum 
ad eandem parochialem ecclesiam, verum coeteras etiam ibidem ab 
olim exstructas, dictam eivitatem jure patronatus gaudere, ac eandem 
vigore benignorum per praedefunctam caes, regiam majestatem con-
firmatorum privilegiorum, in antiquas suas praerogativas ac immuni-
tates iure postliminy restitutam esse, neque parocbiali ecclesia ad 
normám reliquarum omnium civitatum imo etiam oppidorum et pagorum 
destituí debere, et antiquas fundationes tolli aut immutari posse, sed 
et religiosis parochiarum administrationem neutiquam competere, per 
venerabilem clerum ac status et ordines Hungáriáé sub praeterita 
diaeta publico gravamine disputatam fuisse. 

Hinc ad evitandas ulteriores eiusmodi publicas querelas, ad manu-
tendas regias benignas concessiones ac peculiorum regiorum privilegia, 
praedeclaratam. civitatis Szegediensis justara instantiam praesertim 
dum eadem civitas memoratis patribus societatis, competentem in 
alio loco accomodationem. oifert, praelibatae camerae aulicae per-
quam officiose recommendari. Cui regia haec cancellaria bimgarica 
aulica ad quaevis grati officy studia permanet paratissima. 
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Ex. corisilio regio Hungaricae aulicae cancellariae. Viennae die 
7ma january 1712. Ladislaus Hunyady m. p. 

Eredetije a cs. 6s kir. udvari kamarai levéltárban Bécsben; másolata Szöged' 
v. közigazgatási levéltárában, 1712. évi lajstromozatlan iratok közt. 

CLXXVIII. 

1712. febr. 2. Bécs. III. Károly király Szeged város közönségével 
tudatja trónralépését, egyúttal a pozsonyi koronázó országgyűlésre két alkal-

• mas követ küldését a városnak meghagyja. 

Carolus VI. Dei gratia electus Romanorum imperátor semper 
augnstus ac Germaniae, Hispaniarum; necnon Hungáriáé, Bohemiae,. 
Croatiae, Sclavoniaeque rex etc. 

Prudentes ac circumspecti, fideles nobis dilecti. Posteaquam ex 
inscrutabili Divini numinis judicio, sacram olim Romanorum impera-
toi'iam ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae etc. regiam maiestatem, 
dominum Josepbum, fratrem nostrum germanum gloriosae reminiscentiae 
desideratissimum, anni proxime praeteriti mense aprili, de banc mórtali 
vita et temporaneo regimine ad sempiternam immortalitatem et aeternae 
gloriae- coronam evocari et transferri contigisset, et ex eo, quod nullám 
prolem masculum post se superstitem reliquisset, nos qua aliunde et 
mediatus successor in ista regno Hungáriáé et partibus eidem annexis 
legitime sucessissemus: eo actu tum benignae mentis nostrae cogita-
tiones sollicitique animi curas intendimus, quo regiam proprimis inaugu-
rationem nostram, ad mentem articuli secundi, dietalium constitutionum 
anni millesimi sexcentesimi octuagesimi septimi instaurandam accelerare 
ac etiam eidem regno Hungáriáé nobis cum primis cbaro, tot acerbis-
simis rectroactorum temporum cladibus et calamitatibus diversisque 
turn intends, turn extends motibus et vicissitudinibus multiplieiter 
aft'licto et concusso clementer subvenire. Non secus post novissimos 
intestinos motus (quos divina Providentia ac caesareo .regia benigni-
tlite per initiae conventionis potius, quam armorum media sopitos et 
cum summa complacentia ac desiderii nostri secundo eventu sublatos 
esse intelleximus, postlimino redactam regno quietem firmare et stabi-
lire ac publicis etiam eiusdem necessitatibus proprio ac paterno affectu 
nostro prospicere valeamus. Veruni quemadmodum gravissima eaque 
ardua in praefato regno nostro Hispaniarum suscepta et propria nostra 
in. persona pro secuta negotia Nos distinuissent, ac nimirum remota 
etiam locorum distantia ineonstantisque maris (quod transfretare nos 
oportuit) pericula benignae iutentionis nostrae effectual prolongassent: 
ita superatis etiam Deo favente procellosi maris discriminibus emeu-



sisque longis itineribus alia iterum in sacro Romano imperio (ad 
cuius iuterea supremum culmen et augustae imperatoriae dignitatis 
sublime fastigium Deo auspice communique et unanirai reverendissi-
morum et serenissimorum sacri Romani imperii priueipum electorum 
voto et consensu evicti sumus) Nos praeoecupassent negotia et faustis-
simae inaugurationis nostrae solennitas novam adjecisset moram. Quibus 
omnibus tandem per Dei gratiam feliciter ac prospere confectis, opor-
tunaque iam occasione affulgente ea, quae proprius benigno concesse-
ramus animo, nunc effectuare etiam clementer decrevimus. Ac ob id 
pro declarata regia coronatione nostra solenni J*J tu i Deo ter optimo 
máximo auxiliante peragenda et ex post caeteris etiam quae ad reductae 
almae tranquilitatis et quietis stabilimentum et conservationem ac 
bonum et salutarem ipsius regni statum pertinent, eurandis et trac-
tandis generalera univefsis statibus et ordinibus dicti regni nostri Hun-
gariae et partium eidem annexarum conventum seu dietam ad domi-
nicam in albis, seu diem tertiam affuturi mensis aprilis anni currentis. 
in liberara ac regiam civitatem nostram Posoniensem iudicendum et 
promulgandum, eidemque faventibus superis personaliter praeesse sta-
tuimus. Quocirca vobis harum serie firmiter praecipientes committimus 
et mandamus, quatenus ad praespecificatum diem et locum, certos duos, 
uti moris est, e medio vestri dilectos et deputatos nuncios, viros quippe 
idoneos, ac pacis et publici boni zelantes, citra oranem moram et 
excusationem mittere ac expedire debeatis, qui praedictae generali 
dietae in praenotatum finem interesse ac ibidem una cum reliquis 
dominis praelatis, baronibus et nobilibus praefatisque dicti regni nostri 
Hungariae et partium eidem aunexarum, statibus et ordinibus benignos 
intentiones nostras regias ad salutem et conservationem ac emolumentum 
ipsius regni directas uberius intelligere, ac de iis in medium eonsu-
lere et tractare noverint; curandum autem erit vobis diligenter, ut 
praerepetiti nuncii vestri ad praescriptum terminum ibidem certo . et 
infallibiliter compareant, néque ulterius se absentare, aut ultra diem 
praefixum. emanere praesumant. Secus sub poena in generali "regni 
decreto expressa non facturi. Gratia in reliquo nostra caesareo regia 
vobis benigne propensi manentes. Datum in archiducali civitate nostra 
Vienna Austriae, die secunda mensis februarii, anno Domini millesimo 
septingentésimo duodecimo. Carolus mp. Comes Nicolaus lllésbázy 
mp. Ladislaus Hunyady mp. 

Egykorú másolata Szeged v. 1717. 6vi tamiesi jegyzökönyve 28. lapján. 



CLXXIX.

1712. ápr. 8. Brcs. Az udvari kamara véleménye az udvari hadi 
tanácshoz már a jezsuiták által is, most pedig gróf A adasdg László Csanádi 
püspök részéről átengedteini kért kincstári élésház és plébániai templom, 
úgy a határőrséghez nem tartozó mez lakosoknak elkülönítése s dézma- 
adási kötelezettsége tárgyában.

P: P ; Illustrissimus ac reverendissimus dominus episcopua 
Csanadiensis comes Ladislaus de Nádasd, inter alia, coram hac cae- 
sareo-aulica earaera forinata petita etiam desideraret sequentia.

Primo: Ut due desertae ecclesiae Szegedienses, quarum una in 
arcé, altéra verő in Palanka, seu suburbio existeret, resignentur.

Secundo: Cum rasciani illius distrietna aub praetextu militariuiu 
personarum praeatationera decimarum recuaarent, idein autem doniinna 
episcopua contractni cum camera hac in facto decimarum inito, ob id 
adesse nequiret: aie rascianos militares a colonis aeque rascianis 
separandos, adque praestandas restantias, militari etiam inanu, si opus 
fuerit, compellendos, illem dominua episcopua adurgeret.

Quoad rationem unius templi etiam reverendus in Christo páter 
societatis Jesu provinciális Gábriel Hevenyessi concurrit, supplicando, 
ut societati idein templom una cum domo annonaria Szegediensi juxta 
datam a se delineationem, ipsia patribus adhuc ante motus Rako- 
czianos pro stabilienda residentia et gymnasio taliter resoluta, ob inter- 
ventoa praevios motus hucusque non tradita assignetur. Cirea baec 
praemissa, ex parte istius camerae caesareae aulicae certo commissio 
instituta celebrataque fűit, illa una cum pleno eiusdem camerae aulicae 
consilio huius est opinionia, ut templum evacuetur; inquantum autem 
de eo tani civitaa quam episcopus et societas instarent, suia vys illud 
quaerant. Quoad autem domuin annonariam praevie liquidatis et liqui- 
dantis, liaec societati, ad finein praemissuin, ut ex parte fiséi regy 
tamdiu assignetur, donec memorata civitaa sufíicientem et commodum 
locum eidem societati assignavefit, ad quod se civitaa antelata obtulit.

Rasciani autem militares a colonis ut separentur, hoc publico 
camerali et militari statui deservit. Proinde, ut illa fiat concurrente 
inelyto aulae bellico consilio commissariatu et hac aulica camera id 
adinventum. Antelata autem comiti Nádasdi iám pro residentia assig- 
nata domus (cifra consequentiam et praeiudicium fiséi et terty) tamdiu 
i|>ai indulgeatur, donec residentiam alibi habuerit, habita ea, teneatur 
ab illa récédén*, cum residentia adhoc delieret. Cirea quae praemissa, 
esto et quidem respectu episcopi et societatis, nulla haberetur ex 
parte huius aulicae camerae consideratio; donec tamen quid (letenni* 
nare et concludere in praemissis passibus poaset, praemissa cum inelyto

1ASzeged v. tűrt. IV.
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aulae bellico consilio, haec aulica caraera fine eo communicanda duxit: 
se luiius esse quidem opinionis, quo praemissa supplicantibus concedi 
jiossint; si tamen in unó vei altero praeinissorum puncto ob rationem 
et statura bellicum haberet, habereque posset nefors eatenus consi- 
derationem illára nobis communicare ne gravetur. ut habita illa tandem 
rei praemissae finis addi possit.

In reliquo ete. Viennae 8. április 1712. Jaeobus Mesko.
Inclyto aulae bellieo eonsilio.
Eredeti fogalmazvány a cs. és kir. udvari kamarai levéltárban Bóesben.

CLXXX.

1712. ápr. Temesvári János Szeged városi főjegyző és meghatal
mazott az udvari kamara részéről kirendelt bizottság előtt a serelmek 
kapcsán a várost és polgárait megillető, Buda és Székesfehérvár városok 
szabadalmaival egyenlő kiváltságok iránt nyilatkozik.

Excelsa in negotio infra notato gratiose deputata earaeralis com- 
missio! Domini domini et patroni gratiosissimi, colendissiini!

Posteaquara in ultima excelsa luiius commissionis sessione mibi 
insinuatura fuisset, ut quae ex parte dominómra principalium meorum 
desiderari adhue possent, ea pro consequenda desuper explicatiori 
resolutione punetatira particulatimque exponereni et representarera. 
Quocirca eiusdem eominissioni et ínuneri alioquin etiara meo satis- 
facere volui debuique. Et licet quidera ex in authenticis paribus com- 
municatis antiquissimis privilegys nostris satis abunde darum niani- 
festumque evaderet, eadera in universis et singulis illis iniraunitatibus, 
indultis et privilegys, quibus caeterae liberae aeque ac regiae, nomi- 
nanter autera Budensis et Albaregalensis civitates de iure vei consue- 
tudine et ab antiquo uterentur gauderent et fruerentur, fundata et 
radicata esse, adeoque prolixiori eorundera earunderaque deductione 
opus non esset. Quia tamen dominus tiscaliuni bonomra baruin partiura 
Szegediensium praefectus earaeralis Josephus Cometb ex non notia 
eredi pár est, et defeetu cognitionis siniiliuin privilegiorura et imrauni- 
tatum, non ut eorum, quae peeulialiter nobis eompeterent, verum nee 
eorum quae aliis cum reliquis oranibus eivitatibus comiuunia esse 
deberent usura et domínium adraitteret; quin iino quae abbine eidera 
de nobis et eirea nos explicatissimo calamo et elaro sensu exarata 
haetenus fuissent eorum quoque explicationem adhue desiderare et 
praestolari saepius eonsuevisset. Ut igitur tót et tantis inter nos et 
diétára inelytam praefeeturara, nee non loci quoque commendam hucusque 
identidera eraersis, et aetu quoque vigentibus dissensionibus et alterea-



tionibus, ut plurimum particularibus per excelsae huius commissionis 
gratiosum patrocinium et adminiculum finis tandem imponatur, bonaijue 
cointelligentia harmonya proeuretur et stabiliatur; dignetur exeelsa 
haec cameralis commissio praepollenti authoritate sua opitulari et 
mediantibuB eatenus neces'sarys cameralibus intimatorys apud excelsum 
consilium aulae bellicum effieere et quod partium suarum íuerit, 
praementionato subordinato camerali praefecto notificare, quatenus 

Primo : Universos et singulos praesentes et futuros eivitatis huius 
Szegediensis eives et incolas ad módúm et normám aliarumque aeque 
liberarum ac regiarum civitatum in antiquis, cum ysdem omnino in 
omnibus et per omnia communibus iuribus, libertatibus et immuni- 
tatibus suis imperturbate consérvare, ac ysdem omnibus et singulis 
liberi usi, tini et gaudere permittere et nullatenus contravenire velint 
et teneantur.

Secundo: Ut omnes et singuli euiuscunque tandem nationis homines 
sive railitares, sive extra militares, fundos utpote civiles in territorio 
nostro possidentes, fructumque et emolumentum eatenus habentes, 
ad mentem etiam benigni regulamenti, articulo (juoque septimo anni 
1655, neonon 30. 1647 ita exigente ad ferenda communia nobiseum 
ónéra iurisdictioni dicationi (juoque nostrae civicae subiciantur.

3tio: Authoritas quoque venalia victualia limitandi et taxandi, 
prout et aridorum liquidorumque pondera et mensuras revidendi et 
perlustrandi, ae ys false et injuste utentes puniendi penes solum 
magistratum permaneat et idein nec per dominum commendantem, nec 
per dominum praefectum eatenus impediatur. ht cum

4arto: lus braxandi iuxta antiquam et approbatam liberarum 
regiarumque civitatum libertatém soli communitati competeret, sae- 
piusfatus dominus commendans authoritatem sibi eatenus in nostri 
praeiudicium vendicans et in territorio nostro braxatoria emergens, 
suadente et mandante volenteijue ipso benigno regulamento, ab ulteriori 
imposterum braxatione jnhibeatur et, coerceatur et non mimis, ut

Quinto: In supplementum eiusdem benigni regulamenti ac toties 
iteratorum excelsi consily aulae belliéi mandatoriim, macellatio et 
omnis generis educillatio, tani ipsi domino commendanti, quam et 
alys eiusdem subalternis officialibus, gregarysque, velit exeelsa haec 
commissio ofticio suum efficaciter interponere. Nemini namque tale, 
prouti nec clero, comitatui nobili, cameratico aut militi in educillando 
et macellando, aut alio quocunque nomine appellato beneficio, com- 
mercium civile aperte vei occulte exercere, aut vina externa, sine 
praevio magistratus consensu in civitatem invebere liceret, nisi quis 
eivitatis solitum morém consecutus fuerit. Et siijiiidem

Sexto: In territorio eivitatis huius ius pascuationis pariter i‘t, in 
Tibisco maiorum et minoruin piscium piscationis solis civibus: commu-

18*



nitati verő, i 1 re riparum, portus sive traiectus Tibiscalis, vectigaüs 
tani a naviuni statione, quam etiam transmigrantium rebus et personis 
eiusdem utpote solutioni obnoxys, eolleetio seu usitate collecte bene- 
ticiura compereret, velit exeelsa haec coinmissio curare, ne cives 
per dominum cominendanteni aut saepius fepetitum doniinuni canie- 
ralem praefectum, (pii nirairum eiusmodi eolleetas haetenus percepisset, 
impediantur, quin irao

Septimo: Ut ab onmi haetenus usitata rusticanae servitutis mole 
liberemur iie<|iie quaruravis gratuitarum praestationuin aut praetensarutn 
accisarum loeus amplius et oeeasio supersit, per excelsam cameram 
aulicam gratiose injungatur et serio protocollendis ulterioribus quaeri- 
monys caveatur. Tandem verő

Octavo: Ius glady illaesum et imperturbatum in puniendis, coer- 
cendis et castigendis quibuslibet occurrentibus malefactoribus penes 
magistratum permaneat. Et ne imposterum

Nono : Ad praestandas domino diaecesano minores decimas, veluti 
eatenus ad módúm et formám Budensium immunes, eompellamur, 
excelsae camera aulica peculy huius regy dignabitur habere curam 
et rationem, et de condigno remedio gratiose prospicere. Deinum

Decimo: Dignetur ius quoque territoriale in territorys et praedio 
nostris signanter terra Tappe, necnon piscina Wartho ae aliorum 
quorumvis de iure et ab antiquo civitatem hanc nostram concernen- 
tibus appertinentys salvum tirmum atque illaesum nobis permittere, 
nec in iurisdictionis dominalis exereitio fruetuumque et utilitatum exinde 
obvenientium perceptione nos turbari et molestari facéré. Quin imo

Undecimo: Putativam praetensi illius fundi patrum societatis 
Jesu emptionem seu venditionem, veluti nullum superinde iustum 
aut legitimum titulum in se complectentem adeoque tani iuxta com- 
munium iurium sensum clandestinam et iniustam, séd neque dedicta- 
mine positivarum pátriáé legum, signanter quidem partis ‘2dae tituli 
77 et. Matt: ‘2. art: 20. Uhui: 1. ar: 78 et tandem part: 1. t i t : 37. 
subsistere valentem revocare, cassare et annihilare. Ae taliter euiulem, 
prout et alterum quoque per dominum Hueber apprehensum et aetu 
inhabitatum funduni, cum alys omnibus adhuc vaeantibus ad publicas 
quippe necessitates non applicatis minusque necessarys, nobis veluti 
antiquiorem eatenus possessionem habentibus, eamque eiviliter et 
naturaliter in praesens usque retinentibus, tit.ulo quoque 87. anni 
1()47. id ipsum expostulante reddi, resignari et restitui curare. Et 
tandem

Duodecimo: Praementionatos reverendos patres societatis Jesu, 
tani quo ad desideratum pro erectione residentiae funduni, quam 
etiam necessarium ad exstruendum templum locum ad nos. veluti 
respective dominos terrestres religare. Ultimo verő ac



Decimo tercio: Universos et quoslibet hoc per caraeraticos sive 
per annonarios commissariales aut bellicos ofticiales tentos et possessos 
ad ferenda a proportione cominunia ónéra potestati et directioni 
nostrae subjicere: et superimle prout et in praemissis explicatissimis 
et praetensa ne tors imposternm explicatione indigentibus verbis 
saepius nominato domino camerali praefecto suo serio mandare et 
conunittere, et quo notificanda connnunicandaque fuerint, ea in prae- 
missis pro necessaria eiusdem assistentia et tantis ulterioribus ordinibus 
enni excelso consilio aulae bellico, excelsa baec camera aulica haud 
gravatim conimunicare velit. Quae dum huraillime praeponerem et 
supplicando me meosque principales solitis eiusdem gratys et favo- 
ribus humillime recommendarem, maneo

Excelsae luiius commissionis
bumillimus obsequentissimus: 

Joannes Temesváry, iuratus nótárius 
et ablegatus liberae regiaeque cittis 

Szegediensis.
Eredetije a es. és kir. udvari kamarai levéltárban Bécsben.

CLXXXI.

1712. npr. Szeged város tanácstagjainak névsora, azok míveltségi 
fokozata, nyelvismerete s a közigazgatásban való jártassága.

Ad g. Civitas Szegediensis, ut iure postliminy ad statum liberae 
ac regiae civitatis, quo ex vi legum et privilegiorum gavisa dignos- 
eitur, iterato redeat, sua maiestas sacratissima clementer assentibus; 
novitates autem, hoc puncto attactae, cum nulláé in spécié declarentur, 
ad suas competentes instantias reinittant. Dominum demum episcopum 
ius sulim, siquidem probaverit, habebit ibident salvum, interim autem 
nullum exerceat, nisi probatum.

Nomina senatorum literatorum liberae ac regiae civitatis Sze- 
gediensis.

1. Index primarius. Joannes Puska, index literatus et iuris huli
gánéi expertus.

2. Joannes Tudovicz, germanus, ius imperiale callens, cum in 
militia extitisset, aut literarum in regimine practicavit. Camerarius.

3. Gregorius Lantos, literatus, Gyöngyösini scholas absolvens, 
iuris pariter hungarici expers.

4. Joannes Kremeny, absolutus philosophus et apud procuratores 
experientiae in iuridicis studens, insimul fiscus civitatis et domini 
commendantis Szegediensis in lumgaricis et latinis expeditionibus secre- 
tarius.
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5. Jacobus Czinkizer, germanus, literatus in germanicis, hunga- 
ricae linguae gnarus.

0. Franciscus Losonez, literatus aeque et in hungarieis peritus.
7. Joannes Szigyártó et Andreas Hiskovity, latinam ([Ilidéin linguam 

paruni callentes, germanicam, hungarieam, rascianam eum scriptura 
optirae.

9. Joannes Temesváry nótárius et senator, habens bonum judi- 
cium adjunctum.

10. 11. 12. Dániel Rósa, Joannes Pálfi, Georgina Tód, inliterati, 
habentes nihilominua ex ineeaaantibua in civilibus exercitys bonain 
praxim et bene possessionati, eum aliis literatia senatoribus.

Inferior senatus, in numero 24 exiatena, habét etiam aliquot lite- 
ratoa hungarieae seripturae peritos, ex potiori quaeatores, ad macella 
pariter educilla vigilantes, dependentes tamen a superiori magiatratu 
et atrictiasime rationi obnoxy.

Kori magiater germánná; hungarieae, rascianae et germanieae 
linguae expers, qui ad omnia vendibilia, liquida et arida mensuras, eum 
auo adiuto euram habiturum est.

Non aliter iudicem univeraorum piaeatorum, qui aolerte eum aibi 
minoribus adjunctis iudicibus (piomodo et qualiter vendantur, attendit.

Eredetije a cs. és kir. udvari kamarai levéltárban Becsben. A kézirat Temes
vári János főjegyző kezére vall.

CLXXXII.

1712. ápr. Szeged város tanácsa a város sérelmeinek vizsgálata 
ügyében eljáró küldöttség előtt a kamarai igazgatóság és a várparancsnokság 
részéről elkövetett sérelmeket, zaklatásokat, jobbágy %nódra való bánást és 
üldöztetéseket elősorolja.

Exeelsa eameralia commissio
Domini domini gratiosiasimi colendissimi.
Debitam hane inatantiam exeelaae eommiasioni praeter illa tredeeim 

puneta (pro tutiori poatliminio status noatri notitia) subinserta occur- 
rentia humillime representare necesaitamur. Et quidem.

Lieet inter alias libertatea [vi privilegioruin et legum| habitus eo 
solutione trieesitnarum et telony in regni ainbitu artieulariter oasemus 
exempti, non attentis pátriáé legibus, dominus eameralia praefeetua 
in praerogativae et legum eontemptum insolita telonia et trieeaimaa 
de rebus et proximis regni eomitatibus et loeia, specifiee autem 
Keeskemetino, Buda vei Petervaradino, vino vei alys neeesaarya pro 
aui, vei eommunitatia necessitate emptia et in civitatem allatia prae-
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judiciose exigeret, teloniumque vi privilegiorum et legum atque etiam 
juris territoriális ratione ad civitatem speciális, usurparet et teneret, 
ordinaria etiam juris via cujus esset territórium, illius etiam in eodem 
jurisdictio. Quare ut similia libertatum et pátriáé legum praejudiciosa 
molimina evitentur, dominum cameralem praefectum serio inhibere, 
quatenus consuetum civitatis telonium immediate restituere et ab inu- 
sitata tricesimae et telony exactione singulariter a rebus, vino et alys 
mercybus in civitatem e Buda et praememoratis locis allatis, rebus et 
raercibus ex civitate etiam eductis, et intra regnum vendi solitis 
se abstinere, de eductis et inductis ad instar reliquarum liberarum 
ac regiarum civitatum se conformare debeat ac teneatur. Non absi- 
militer.

2 0 Occasione praeteritorum per Dei gratiam consopitorum tumul- 
tuum ob continuam tumultuantium in civitatem interiorem sive Palankam 
excursionem, nonnullorum civium trucidatis, parentibus, uxoribus et 
prolibus, unó verbo oinnibus bonis privatorum, pro tutiori vitarum 
suarum conservatione ad claustrum franciscanorum in civitate infeiioii 
existens se recipientium, tractu temporis per advenientem armadam 
Rakoczianam et per 4-tuor hebdomadarum spatium ibidem commo- 
rantem, civitatibus ambabus exspoliatis et in cinerem redactis, ulti- 
matim ex claustro velut mancipia usque Gyöngyösinum et ultra abduc- 
torum (quod in primo domini Comet informatione luculanter staret) 
idem dominus Comet miserorum civium in interiori sive Palanka habi- 
tantium universos fundos et domos rascianos divendidisset et afflictos 
catolicos cives exturbasset. Proinde vigore suae majestatis sacratis- 
simae amuystialium universa bona, mohiba et immobilia collata dis- 
tracta et divendita, suis antiquis possebsoribus emptores sive donatary 
restituere strictissime obligarentur, in benignae eatenus amnystiae supple- 
mentum ilomino Comet demandaretur, siquidem (dato non tamen con- 
cesso) si notae iníidelitatis casus vei verő crimen laesae majestatis 
macula intercessisset, ob quod divendendi et a civibus abalienandi 
genuinum habuisse fundamentum dignosceretur, séd nulla alia babita 
ratione soluin duntaxat propter violentam civium ex claustro abduc- 
tionem et emanationem ex istis eatenus rationibus universos fundos, 
domos et vineas rascianis distractas et divenditas (vigore etiam benignae 
amnystiae) restitui facéré debeat ac teneatur: aliam ingreditur rationem, 
si qui raseianorum aedificium quoddam in similibus íundis íecissent, 
talem (aestimatione mediante) ex justitiae aequitate exsolvetur. Non
aliter. .

Ut terram Tappe et piscinam Vártho in comitatu Csongradiensi
babitam et aliam non tantum in comitato, verum in toto regno simili 
vocabulo vocitare reperibilem, jure et ab antiquo ad civitatem nostiam 
spectantem et jani in anno 1702 ab inelyta camerali administratione
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Budensi per spéciidé decretuiu civitati restituendam gratiose deman- 
datam, idein doininus caraeralis officialis in summum privilegiorum et 
antiquorum concessionum derogiimen omnibus emn fructibus, utili- 
tatibus et appertinentys in praesens usque usuaret civitatenses velut 
rusticos et mancipia emn diversis laboribus gratuitis et praejuncturis 
de die in diem, úti colonos et jobbagiones ad praestandos trés 4-tuor 
currus et homines ad struanda in praefecturatu ligna et alios per 
Iberraiterones assignandos extraordinarios labores contra omnem prae- 
rogativam eompelleret, praeterea absque ulla refusione vix non singulis 
septiinanis pro devehendis ex turciea parte per Marusinuin lignis 12 
subinde et 18 homines absque ulla refusione dare teneamur, necnon 
pro igne et foeo ad vigilias et in praesidio existentibus militaribus jani 
15 jani 20 millia manipulos arundinum im hyeme suppeditare coga- 
mur. Quare excelsam commissionem humillime rogamus, dignetur has 
miserias et calamitates nostras paterne eordi sumeré et dotnino 
camerali praefecto serio deniandare, quatenus praeprimis et ante omnia 
terram Tape et piscinam Várthó indilate restituere neque ad quorumvis 
rusticanorum sic dictorum gratuitoruni laborum vecturarum et praeiunc- 
turarum praestationem quam imo contra similia etiam attentantes et 
praetendantes ex ofticio nos potius manuténere et protegere debeat 
ac teneatur. Séd neque

4_ Ad accisarum lege regni prorsus sublatorum et vetitarum 
praestationem peramplius nos compellere audeat.

5'-° Quandoquidem numerosissimi currus ex diversis comitatibus 
(siquidem locus sit depositionis) annuatim pro apportandis salibus 
confluant, eorumque boves et animalia in territorio nostro pascua habere 
soleant, idcirco certam collectam colligere ab ipsis quiete possimus, 
excelsae eommissioni humillime instamus. Pari ratione.

6Í2 Graeci et indáéi annuatim in militarium rascianoruin civiumque 
oftieinis cum diversis mercibus residentes, artesque mechanicas in 
maximum questorum, mechanicorumque civium praeiudieium exercentes 
et omnem utilitatem ad instar civium percipientes ab omni pensione 
in omnibus regys civitatibus et terrestrium dominorum fundis dari solita 
praeiudiciose per eumlem dominum cameralem praefectum protegerentur. 
Idcirco excelsae eommissioni humillime supplicamus, quatenus deman- 
daretur serio, qui extranei cuiuscunque nationis indáéi et graeci sive 
rasciani in domibus aut officiis militarium et civium suas flnxerunt 
annuatim residentias et ad instar civium merces suas venderent, artesque 
mechanicas exercerent, in médium nostri ad solitum pendendum annua- 
lem censum compellere debeat ac teneatur.

Eapropter excelsae eommissioni humillime supplicamus in praeme- 
moratis gravaminibus nostris certam adinvenire medelam et in consola- 
tionem afflictissimae communitatis nostrae optatam eonsequi valeamus
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resolutionem. Quam gratam exeelsae commissionis gratiam indignis 
nostris servitys aeternum remereri non desinemus raanemus 

Exeelsae hujas commissionis
humillimi et obsequissimi 

N: N: judex et senatus totaque communitas 
liberae ac regiae civitatis Szegediensis. 

Eredetije a es. és kir. udvari kamarai levéltárban Bócsben.

CLXXX1II.

1712. ápr. 30. Comet József szegedi kamarai felügyelő Szeged 
város tárnicsának 1712. évi ápr. 8-án kelt, az udvari kamarához benyúj
tott 13 pontból álló vádlevelére nyilatkozik.

Quod videlicet eivitas credat, iné eiusdem alté stylisata per vetusta 
privilegia, vei minimum me intelligere non velle, est quidem verum, 
nam haec cupit civitati Budensi, Pestiensi, Albae-Regalensi, et alys 
regys civitatibus similis haberi et tractari; inter quas tamen bodiedum 
adliuc magna differentia, et est quaestio: an se in hoc extraneo ita 
practicari perniittat ? hoc exeelsae gratiosae instantiae alto iudicio 
relinquo; interea deberet magistratus ex alys subjectis, et non ex 
meris haud morigeratis rusticis constare. inter quos vix duó vei trés 
reperiuntur, qui aliquid legere minus seribere sciant, et tamen a nullo 
alio dependere volunt, séd ab omni subordinatione liberi vivere, paenes 
verő, si ipsis a militaribus hinc inde proficiscentibus damnum ali<iuod 
inferatur, protegi ae manuteneri volunt. Ideoque etiam saepius intet 
commendantem, camerale et militare cum ipsis inagnae discordiae
exortae sun t: nam si j»ro servitio domini ab iisdem aliquid expetatur, 
se in omnibus opponunt, et bono modo nee Vorspon, nec alia servitia 
praestare volunt, ipsorutn privilegia itaque perbene intelligo, séd quia 
absque praevia mihi optime expeditae exeelsae camerae aulicae rati- 
tieatione omnibus eorundem petitis et praetensionibus consentire non 
volo nee possum, ita liisee de puncto ad punctum meum demissum 
responsum et humilem intentionem superinde suppeditare volui, et 
quidem

Ad Si haec libera ae regia eivitas, omnes suos modernos 
incolas, cives et senatores (qui hucusque úti praemissum est, in 
meris rusticis eonsistunt) in meliori online servaverit, et eadem ad 
exemplum aliarum liberarum regiarum civitatum, bonum onliném ae 
politiam introdueendo qualificatos homines in magistratum aeceperit, 
etiam ydem paenes sua privilegia, quantum in hoeee ultimo turearum 
confinio adinitti potest, protegentur et manutenebuntur, econtra verő 
se iám ysdem eonformare, et non nimium extendere debent, per quod



hucusque in vicinitate tam bene, ae inter nosmet ipsos habita bona 
cointelligentia interrumpitur, nam quia

Secundo: Tam bene Hungarica, (piáin Rascianica militia in Palanka 
et Varosch mixtim reperitur, quae tam bene inter cives huius civitatia 
et incolas, domos suas, vineas, agros, prata, et alios fundos habét, 
etiam plurimi eorundem suas quaesturas, opificia et civica munia 
exercent; etiam in fntura reformatione in boe maximé reflectendum 
est, an non etiam tales militares cum civibus, quoad eorum contin- 
gens proportionaliter eoncurrere obligabuntur.

Tertio: e questio: an in eontinio, ubi militares dús Glady et 
supremam inspectionem lmbent in omnibus, eivitatis petito deferri 
possit'? ut absque praesentia unius officialis cameraticis, et ad id a 
commendati deputati militans Profosis advenientes fraetus, et victualia 
ab ipsis solis taxari possint? pariter etiam ulnae, et pondera, sieut 
et vilii, et frumenti mensurae non per ipsos solas, séd etiam per alios 
praementionatos visitari debent, culpabiles verő et rei euilibet eorundem 
instantiae exmittantur, et non prout civitas petit, ab ipsis solis mulc- 
tentur.

Quarto: an boc aequum sit, ut jus praxandi cerevisiam soli civitati 
eompetat? vei ipsi soli alteri cerevisiam praxandi licentiam impertiri 
jiossint eo pensitandum relinquo, cum mihi optime constet, quod Budáé 
et Pestiny (quo se haec civitas in multis punctis allegat) unus, et 
altér cívis praxatoria exstruxerint; camerae ex inde dacias et accisas 
solverint, et paenes etiam eiusdem manutentione gavisi sint. Civitas 
verő adbuc nullám apperentiam faciat, pro bono publico, et suo pri- 
vato interessé simile praxatorium erigendi, aut exstruendi, ideoque 
etiam boc punctum tam accurate observari non potest.

Quinto: In hoc punctum ratione macelli et educilly libenter 
annuimus, et omnibus militaribus officialibusque aliisque lanioni- 
busque macellatio inhibita est; verum statim talis penuria carnis 
t'uerat (licet quidem tam a leviori, quam ehariori pecude i|>sis libram 
duobus crucigeris dandi, licitum fuerit) ut vix pro (íuarnisona suffe- 
cerint, et plerique ofticiales, et eivitatis incolae saepe etiam duabus 
vei tribus diebus nec bobum carnis habere potuerint, ita ut civitas 
ipsamet gavisa, quod alii laniones denuo raacillare incepissent, et 
ipsorum necessitati suffragati sunt; aeque sic nobis cum vilii educillio 
continget, cum ydem defacto nullám cassam aut média habeant, táléra 
quantitatem vilii, úti requiritur, huc procurandi, etiam saepius vile ac 
leve vinum introducerent, quo nec officialis, nec alius honestus homo 
fiúi posset, vei ad minus se una, vei altéra vice magnus defectus 
ostenderet: itaque petitura.

Sexti puneti: ratione pascuationis et piscationis in ipso capitali 
tluvio Tybisco (quod regale est) non minus trajeetus; et vectigalis



expetitio, fenne rés non admittenda, easdem paludes et piscarias aquas, 
qUae se ex Tybisco ad civitatis fundum effundnnt, et excurrunt, ipsis 
piseandi minqnain vetituin, ae etiam in Tybisco et Marusio tani procul 
piscandi, prout ipsis libet, quod verő fiscale et in alieno territorio et 
fundo erat, non potuit adraitti. Trajectus et in spécié ad turcicum 
territórium commando immediate non attinet, quia exinde caesareo 
aerario multae praejudiciosae consequentiae exoriri possent. Portáé et 
aquae compatibile telonium, ima cum consueto officinarum penso ea 
ratione admissa sunt.

Ad septimum. In ipsa civitas Szegediensis magistratum et cives 
ita ordinaverit, et in bona exemplari discijilina conservaverit, ut a 
civibus et colonis differentia sit, sic condignum est, ut etiam ad exemplar 
aliarum liberarum civitatum tanquam cives traetentur, séd timenduin 
est, ne per hoc eadem pára magistratus et selectorum eivium in 
dominos sese extollere, ab omni praejunctura seu Vorspan, robothis 
et accisis eximere, eeontra adhuc multos pauperes et simplices rus- 
ticos ad multos suos privatos labores adstringere, ad servitium verő 
domini, úti jani praevie factum, nec minimum contribuere aut praes- 
tare velint. Sequens punctum

Octavo: ratione juris glady critisandum non habeo, cum id in 
omnibus locis confiniarys semper generalibus et commendantibus com- 
petat, ita ignorarem, quomodo duplicia glady iura praesertim in confiniis 
subsistere valeant? quod excelsis dicasterys decidendum relinquo.

Nono: Decimae minores competant clero, et credo, si se ad 
exemplar aliorum regalium civitatum cum diaecesano mediante con- 
tractu complanaverint, idein se etiam conformabit, et cum ysdam com- 
patibiliter aget.

Decimo: Ipsorum fundos, praedia et aquas piscarias specialiter 
verő locuin Tappe (qui non solum fundus, séd etiam inhabitatus, et 
adhuc tempore turcico a camera bungarica tiscalis pagus erat) ipsis 
assignare, adhuc usque ad ulteriorem ordinationem supersedendum e s t ; 
loco piscaturae Wartho verő praetendunt ydem paenes Tappe excursum, 
seu Holt-Tisza, Mortuum Tybiscum nuncupatum, ubi tamen alii lnijates 
senes homines locum Wartho alibi magis suraum ad Tybiscum esse 
asserunt, et bűne ipsis nemo disputabit.

Undecimo: Fundum concerneudo, quein PPüí Societatis Jesu pro 
Gymnasio, et suo liabitaculo praetendunt, illud jani A" 702 in eotum 
habita commissione confiniaria prout et excelsa camera aulica con- 
clusa et decisa rés erat, sicuti etiam interea magistratus cum PP— 
Jesuvitis ordinate complanavit, ut jani praevie designatum fundum i|>sis 
cederent, et admitterent; et pro civitatis plebano seu parocbo adhuc 
sufficiens spatium reperitur, ubi ipsi eongrua parochia vei residentia 
exstrui posset. Illa tiscalis domus quam D— salis inspector Hueber
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interim possidet, ipsi cum praescitu excelsae caraerae aulicae assig- 
nata est, et civitas eandem nunquam in possessione habuit. Si omne 
id praetendere velint, quod in ipsorum fundo jaeet. sic etiam habita- 
culum praefecti, domus tricesimalis et habitatio contrascribae ad 
eosdem spectat, nos non aedificavimus, séd ex hoc etiam agnosci 
potest, quod ipsi non seiant, quid petant, itaque

Ad duodecimum: Civitas Szegediensis erravit, quod civitas pro 
residentia et etiain ecclesia monstrare velit, in tota Palanka jam 
nihil superest, ubi tantum domus (i vei 8 orgiarum exstrui posset, 
sileo, spatium pro ecclesia, excepto eo paenes maggazinum. Ultimo 

Decimo tertio: Nec unicum catneralistam, annonarium et offi- 
cialem militarem scio, qui oeconomiam habét, vei fundos possidet, 
quam unicus D"üf Orális et commendans, domini salis officiales habent 
quivis eorundem hortum pro sua necessitate, et fallendo tempore, an 
verő propterea civitas iurisdictioni subjecti esse debeamus, et simul 
ónéra portare teneamur, alto iudicio excelsae meae instantiae discu- 
tiendum relinquo.

Ob quod eorundem puncta et petita aliquantum passionata, et
non bene ruminata fuisse videntur----------- “

Király Ádám bécsi ügyvivő részéről eszközölt egykorú másolata Szeged v. 
közig, levéltárában, 1712. évi lajstromozatlan iratok közt.

CLXXXIV.

1713. jún. 24. Keresztéin Ágoston esztergomi herczegprímás élte 
tartamára megengedi, hogy gróf Nádasdg László Csanádi püspök szegedi 
székhelyén, mely ugyan a prímásnak ran alárendelőé, a nép előtt leendő 
nagyobb tisztelete okából a lelki joghatóságot gyakorolhassa.

Nos Dei gratia Christianus Augustus, sacrae Romanae ecclesiae 
presbiter cardinalis, nationis Germanicae protector, archiepiscopus 
Strigoniensis, s. sedis apostolicae legátus natus, prímás regni. Hungá
riáé eiusdemque summus cancellarius et secretarius, comitatus Strigo
niensis supremus et perpetuus comes, episcopatus Jauriensis adminis- 
trator, dux Saxoniae, landgravius Thuringiae, marchio Misniae, superioris 
inferiorisque Lusatiae comes, princeps Hennebergensis, metropolitanae 
et electoralis ecclesiae Coloniensis praepositus et thesaurarius, comes 
Marchiae et Ravenspergae, dominus Ravensteiny, Ballaviae, Thuringi- 
ensis locum tenens, sacrae caesareae regiaeque majestatis consiliarius 
actualis intimus etc. etc.

Quandoquidem nihil inagis in votis lmbemus, quam decori eccle
siae eiusque ministris in quantum possumus ex parte nostra providere,



hinc considerantes statum moderni illustrissimi et reverendissimi doniini 
comitis Ladislai de Nádasd episcopi Csanadiensis, qui a sua sede epis- 
copali Csanadini iniuria tempómul per immaneni turcarum potentiam 
cum antecessoribus suis propulsus a piis Hungáriáé regibus Szegedini 
residentiani obtinuit, ubi parochia per privilegia et bullas pontificias 
exempta et archiepiscopo Strigoniensi immediate subjecta est, prouti 
lioe idein niodernus pro maiori deeore et condignitate suae personae, 
ut ab incolis maiorem reverentiam habeat, in libera regiaque civitate 
Szegediensi, ubi nunc praedictus dominus episeopus actualem residen
tiani habét, donec ibidem residerit, vita nostra durante, saepedieto 
dominó episcopo, vigore praesentium, in dominio concedimus, ut in 
diéta eivitatis Szegediensis exempta parochia omnimodam iurisdictionem 
nobis alioquin in spiritualibus competentem ipsémét exercere possit ac 
valeat. Quod totum liiscae eivitatis Szegediensis magistratui notificare 
voluimus. Dátum Soprony, die 24 junii, Ao 1714. C ardinalis de Saxonia, 
archiepiseopus Strigoniensis.

Egykorú másolata Szeged v. 1717. évi tanácsi jegyzőkönyvének lö. lapján.

CLXXXY.

I/IÖ. okt. 28. Becs. Udvari kamarai előad mán y Szeged város 
sérelmei következtében régi szabadalmi leveleinek megújítása s a vegyes 
bizottsági tárgyalás és a hadi tanács meghallgatásával megálllapított újabb 
kiváltságainak megerősítése tárgyában.

Referada camerae aulicae nonnullorum eivitatis Szegediensis 
postulatorura effeetum tangens.

Saeratissima Caesarea Regiaque Maiestas, Domine Domine clemen- 
tissime! Index et senatus totaque eommunitas regiae ae liberae 
eivitatis majestatis vestrae Szegediensis, smtiqua sua, a divis eondam 
haereditary regni majestatis vestrae Hungáriáé regibus eidem eivitati 
coneessa privilegia et immunitates, et quidem de reeenti posteaquam 
elementer eonfirmata, et sese enni aljs ciiitatibus reunitam piae- 
tendisset; debitor huius regiae confirmationis eft'eetus implorando, 
eatenus eorani liae eaesareo-auliea eamera supplere institit. (<uius 
regiae eivitatis petitura, ut debitum sortiatur effeetum, illud sieut 
consilio aulae bellieo, et per idein eommendanti Szegediensi eomiti 
ab Herberstein, inquantum militare tetigisset; ita et inspectori Sze
gediensi, quoad eamerale, eommunieatum e ra t; interveniente tali, per 
liáné eameram aulicam instituta eommunieatione, et subseeuta eiusdem 
inspeetoris informatione, illud mixto eonsily aulae belliéi, et huius 
maiestatis vestrae camerae aulicae instituto eongresu, ruminabatur 
et examinabatur; et sic examinato et camerae liuie aulicae relato



inque subtus contenta puncta distrihuto, haee eaesarea majestatis 
vestrae aulica camera praemissum negotium maiestati vestrae saera- 
tissimae (prout punetatiin insequitur) pro clementissima determinatione 
et resolutione proponendum adinvenit.

Primo: Ex quo occassione proxime praeteritae generális regni 
Hungáriáé diaetae, diétám civitatem Szegediensem jure postliminy ad 
statum liberae ac regiae civitatis restituendam statútum s i t ; sic eadem 
civitas Szegediensis regys ac liheris civitatibus ut pár habeatur, et 
penes priora a divinis condam imperatoribus et regibus Hungáriáé 
confirmata privilegia in omnibus manuteneatur.

Secundo: Tam militares, quam camerales, non minus graeci, 
alyque, qui fundos civiles possident, aut quaestum et artes moecha- 
nicas exercent, de lege regni et iuxta diétáiéin resolutionein, ipsiusque 
antelati eonsily aulae belliéi interventam approbationem, ónéra realia 
et communia proportionate cum eivitate portare teneantur, eatenusque 
diéta civitas ne turbetur.

Tertio: Vietualia in certo pretio taxare, mensuras et pondera 
observare, non minus transgressores in fundo civitatis ad instar aliarum 
liberarum eivitatum eidem soli eivitati pünire eompetat; de quibus 
victualibus eondignam instaurationem et taxam eonstituat; seeus ex 
parte camerae majestatis vestrae debita inspeetio fiat, salvis tamen 
regni maiestatis vestrae Hungaricae in simili editis legibus.

Quarto: Macelli, vinique et eerevisiae edueilli liber usus eidem 
eivitati tam intra moenia, quam etiam in Palanka (qua aeque in 
territorio civitatis existente) uniee eompetat, in eoque eadem civitas 
qniete manuteneatur; sieque juxta priores regni Hungáriáé leges; 
non minus et ultimae diaetae conclusa, militares, maximé autem 
eorundem laniones, eaupones, inspectores, nee minus et armamentary, 
in praeiudicium magistratus civitatensis, ipsorumque civium et domi- 
norum terrestrium ab exercendo quoeunque macello, vei educillo 
inhibeantur; ipsa autem civitas justum semper carnis pretium statuere 
et manutenere obligata sit et teneatur.

Quinto: Postulatum ius braxandi et exstruendi braxatory memo- 
ratae eivitati Szegediensi, ad instar aliarum regiarum ac liberarum 
eivitatum et doininorum terrestrium, emu in fi nem privative conceditur, 
ut eadem civitas (medio eiusmodi civitatis proventnum) incumbentes 
Bibi erogationes facilius superare, successiveque in perfectiorem statum 
pervenire queat: eiusmodi enim eivitatum tan<|uain pecnliorum regiorum 
conservationem singulariter respiciendam esse, consideratum est.

Sexto: Non modo ius piscationis et pascuationis eiusdemque 
ulterior dispositio, ad instar aliorum doininorum terrestrium, ipsi eivitati 
Szegediensi in suo territorio admittitur, illique, qui in dietae civitatis 
l'undo nonnullis paseuis fruuntur, ab liis obvenientes praestationes



ferre civitatique contribuere teneatur; séd et trajectus super Fybisco 
eidera eivitati, in suo territorio ita admittitur, ut ipsa civitas raenti- 
onatum trajectum Tybiscanuni p-roprys sumptibus interteneat, eique 
conservando neeessaria seraper requisita administret, neque transpor- 
tandas personas contra consvetum ab ante veetigal aggravet; consti- 
tutus verő ibidem commendans respectu eiusdein trajectus Tybiscalis 
directionera (oh vicinitatem turcieain, praesertim verő oh belli et 
securitatis publicae rationem) habeat; exindeque idein trajectus sub 
mentionati doraini coniniendantis praesidii vigilys jiernianeat; ita tainen, 
ut idein se se reciproce percipiendis proventibus nullatenus immis- 
cere intentet.

Septimo: Ex quo diéta civitas Szegediensis tanquam libera ac 
regia civitas respicienda esset; proinde eadem tani a cameralibus 
quam militaribus officialibus excessivis praeiuncturis robottis, et solu- 
tione accissarum ad instar rusticorum non gravetur; veruin eatenus 
poenitus, hoc taraen cum annexo eximenda é rit; ut si in publicum 
majestatis vestrae et regni usurn necessariae vecturae, aut praeiunc- 
turae alyque summa necessary labores praestandi occurrerent, tales 
a magistratu civitatis postulentur et ab eodem ad morém aliarum 
civitatum distribuantur et proportionatim unicuique assignentur.

Octavo : Quo ad iuris glady postulatum una cum petita exemp- 
tione a decimis minoribus diaeeesano praestandis memorata civitas ad 
regiam majestatis vestrae cancellariam liungaiico aulicam, tanquam 
fórum competens relegatur.

Nono : Quod terram Tape, cum piscina Wárthó, Holt-Tisza nuncu- 
pata, et alias ab antiquo eo spectantes appertinentias tangit: cum 
eatenus per camerale ad Budensem attune existentem administrationem, 
in anno 1702. die 4. mensis augusti emanatum mandátum, eidem 
commissum extiterit, ut eadem loca (in rationem complanandae liquide 
cuiusdam civitatis illius praetensionis, ab administratione certae quan- 
titatis granorum, in summa necessitate armadae caeaareae subministra- 
torum habitae) assignentur; exinde eidem camerali emanatae et inti- 
matae resolutioni standum ornnino, ipsique eivitati Szegediensi diéta 
terra Tape, cum piscina Wartho, hac conditione realiter resignanda 
érit. Ex quo autem memoratus locus Tape (juxta inspectoris Szege
diensis informationem) ab antea inhabitatus, et temporibus adhuc 
turcicis a regia camera lumgarica dependens tiscalis luisset; proinde 
casu. quo tisci majestatis vestrae regy ex hac, vei alia lundamentali 
ratione aliquod legitiinum ius eatenus subversaretur, aut sperandum 
haberetur; talem in eventum eidem tisco régió inra quaecunque 
reservantur, eademque manutenendi libera facultas, occasione ordinatae, 
respectu bonorum neo-acquistieorum diaetalis commissionis integra 
permaneat.



Decimo: Quoad petitam a patribus societatis Jesu habitationem 
pro erectione gymnasy et terapli, iuxta factara cardinalis eondain a 
Kollonich testaraentariara dispositionera, cum eatenus iliter memoratos 
patres societatis Jesu et diétára civitatera Szegedienseni iám conventura 
esset; ex eo haec eonventio in statu <1110 permauere poterit.

Undecimo: Respectu illius doraus et appertinentiaruin, quae ab 
inspectore saliuano Hueber possidetur, abante verő ad ipsam civitatera 
a multis annis spectasse praetendebatur, eadera doraus casii quo ad ipsam 
civitatera ex defectu seminis derivata esset, iuxta articulos regni antelata 
doraus ipsi civitati non adiraatur; si verő ex nóta infidelitatis diéta 
doraus cum suis appertinentys fiscuin niaiestatis vestrae regiuin tangeret; 
eatenus inspector Szegediensis circumstantialera inforinationera liuic 
caesareae aulicae caraerae suiraiittere tenebitur.

Ultiino: Non raodo oranes caraerales officiales, qui civiles fundos 
possident, ad ferenda ónéra coramunia proportionatiin adigantur, civi- 
tatique contribuere teneantur, séd et de publicis aedificys modalitás 
illa, quae in alys liberis ac regys civitatibus consueta esset, observetur.

Quae praemissa puncta duin inspectori Szegediensi potificanda 
emut, insiniul etiam serio benigne haec caesarea niaiestatis vestrae 
aulica camera eidera coraraittendura ac raandandura existiraaret, quatenus 
se praemissis in omnibus demisse accomraodare et praereeensita 
singula puncta effectuare, liisque nullatenus contravenire, eanderaque 
civitatera majestatis vestrae Szegediensem protegere: praeter quae 
inspectori Imié Szegediensi iniungenduin quoque érit, authenticara ut 
coraprobationem iám praestitae (prout allegaretur) per eandein civitatera, 
debitae pro iure arinorura satisfactionis silii exliiberi facéré; in casu 
verő non praestitae, consuetam et iustara desuper cum eadera civitate 
tractacioneni instituere, eanderaque (cum opinione sua) caraerae liuie 
aulicae, pro coníirmatione vei reprobatione suiraiittere non inter- 
raittat.

Quae praemissa duni niajestati vestrae pro benigna sui appro- 
batione et resolutione, suli sperati, per hane caesareo-aulicain cainerain 
exhiberentur, submittuntur cleraenti dispositioni, quid eatenus benigne 
decernere dignabitur ?

In reliquo etc. Viennae 28, 7bris (kijavítva 8bris-ra) 171 *>.
Sacratissiniae Maiestatis Vestrae

piacét F. E. Conies a Mollart
Carolus 111. p. ni. p.

Eredetije a cs. is  kir. udvari kamarai levéltárban Béesben, másolata 
Szeged v. tanácsának 1717. évi jegyzőkönyve 34. lapján.



289

CLXXXVI.

1715. nov. 13. üres. I1T. Kiíróin király Szeged város sérelmei követ
keztében a vegyes bizottsági tárgyalás alapján eléje terjesztett udvari 
kamarai előaimányt, illetőleg az abban Szeged város javára megállapított 
kiváltságok pontozatait megerősíti s azokat alkalmazkodásra és foganato
sításra Govneth József szegedi kamarai felügyelővel közli,

Carolus etc. Praesentibus tibi benigne significatur, indexet senatus, 
totaque communitas regiae ae liberae civitatis nostrae Szegediensis, 
antiqua sua a divis eondara haereditary regni nostri Ungariae regibus, 
eidem civitati eoncessa privilegia et immunifates et quidem de recenti 
poateaquam clementer confirmata et se se cura alys civitatibua reunitara 
praetendisset; debitos Indus regiae confirmationia eft'ectus implorando, 
eatenus coram nostra caesareo aulica camera supplex institit. Cuius 
regiae civitatis petitum, ut, debitum sortiatur effectum, illud sicut eon- 
silio nostro aulae bellico et per idein commendanti nostro Kzegediensi 
(Tit.) comite ab Herberstein in quantuin railitare tetigisset; ita et 
tibi, quoad camerale conuuunicatum erat; interveniente fali per came- 
ram nostram aulieam instituta coininunieatione et subsecuta tűi infor- 
matione, illud mixto consily nostri aulae belliéi et camerae nostrae 
aulicae instituto congressu ruminabatur et examinabatur; et sic exa- 
jninato et camerae nostrae aulicae relato inipie sub bis contenta puncta 
distributo erga eiusdem camerae nostrae aulicae maiestati nostrae 
factam referadam praemissum negotium (prout punctatim insequitur) 
clementer resolvimus, et (juidem:

(Az 1715. évi október 28-án kelt Mollart-féle referada pontozatai.)
Quae jiraemissa puncta dum tibi notificantur, insimul etiam serio 

benigne cominittimus ae mandaruus, quatenus te praemissis in omnibus 
demisse accommodes et praerecensita singula puncta effectues, suis 
que nullatenus contravenias, eandemque civitatem nostram Szege- 
diensem protegas; praeterquae tibi injungimus quoque authenticam 
ut comprobationem jani praestitae (prout allegaretur) per eandem 
civitatem debite, pro jure armorum satisfactionis tibi exhiberi facias; 
in casu verő non praestitae consuetam et justam desuper cum eadem 
civitate traetationem instituas eandemque (emu opinione tűi) camerae 
nostrae aulicae pro eonfirmatione vei reprobatione subndttere non 
intermittas. In reliquo etc. Viennae 13. libris 1715. daeobus Mesko m. p.

dosepho Cometli, inspectori Szegediensi.
Eredeti fogalmazvány a cs. és kir. udvari kamarai levéltárban Béesben, --  

másolata Szeged v. tanácsának 1717. évi jegyzőkönyve 34. lapján.
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1715. nov. 13. Szeged város tanácsa az udvari Vámárát Vén, hogy 
fáradalmai utánjárásaira a város kiváltságait tartalmazó elöadmáng miután 
a felség tetszését megnyerte, az ügynek gyors befejezésein, nagy Várval
lásaik megelőzése és a polgárság megnyugtatása végett a szükséges kiad
mány végtére mielőbb eszközöltessék.

Excelsa Caraera Aulica, Doraini Domini gratiosissimi. Nos infra- 
seripti super nonnullorum privilegialium tredecim punctorum nostrorum 
effectibus abstinendis, quot iám annos sollicitando consumpserimus, 
quales suniptus causaverimus, fatigiaque subiverimus, ac eidem excelsae 
camerae aulicae quot millenas incommoditates intulerimus, eidem 
excelsae camerae aulicae recentis adhuc érit memóriáé.

Haec turnén non vane; nam ex gratia eiusdem excelsae camerae 
aulicae, post varias factas propositiones jani notabili abhinc tempore 
(úti nobis réseire lieuerat) in referadam eadem puncta devenere; pro 
quo patrocinio dum humillimas ageremus gratias, eandem referadam 
Suae Maiestati Sacratissimae pro benigna sui applacidatione etiam exhi- 
bitam esse bánd ambigimus: cum nihilominus eiusdem referadae tűm 
longam emansionem experiamur, non aliud hinc, quam eandem inter 
diversa acta deviasse credimus. Quam ut reiterare suae majestatique 
de novo porrigi facéré eadem excelsa camera aulica gratiose dignetur, 
eundem liisce eatenus humillime imploramus: ut si tandem aliquando 
non solum tantarum sumptuosarum sollicitationum nostrarum optatus 
finis sequi possit; verum etiam inter nos hactenus ob non habitam 
super praevys punctis nóvum elementissimam regium resolutionem 
lumentubiliter cum manifesto nostri danino et praeiudicio toleratus dis- 
cordo, pro quietundis eivium unimis in rectum mediantibus eiusmodi 
resolvendis punctis redigutur stutum: quod ipsum unanimi voto dum 
suspiramus incessanter et imploramus, manemus

Eiusdem excelsae camerae aulicae
humillimi servi:

N : N : Iudex, magister eivium, iurati cives, 
tota denique communitus liberue ac regiae 

eivitatis Szegediensis.
Kívül praes: 13. novemb. 1715.
Eredetije a es. és kir. udvari kamarai levéltárban Bécsben.
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1717. júl. 1. Szeljed. Szeged város tanácsa tiltakozik Comet József 
kamarai igazgatónak a hatósági jogokká való beavatkozása ellen, intvén 
üt, hogy a közterhek kirovást aránya miatt nyughatatlankodó egyes lako
sokat ne pártfogolja.

Perillustris domine, nobis obsequissime colendissime!
Salutem servitiorum nostrorum comendationem paratissimam. Még 

eddig az úr tisztiben magunkat nem avattuk; nem akarjuk, nem is 
kívánjuk magunkat magistratualis tisztünkben, hivatalunkban, hogy 
más által dirigáltassunk; vagyon törvényünk, privilégiumunk, amely 
szerint más nemes városok módjára hitünk szerint dolgainkban eljárunk. 
Ami a serházakat illeti, jól tudja az úr azt, hogy beneficium commu- 
nitatis, non privatorum civium; magát az úr minapában praesentált ő 
Felsége parancsolatjából informálltathatja, mindazonáltal pro hoc anno, 
mivel a szaladot megcsináltatta, folytathatják, de nem az 80 forintért, 
hanem száz tallérért; más városban, ha kinek-kinek megengedtetnék 
sörfőzésnek beneficiuma, az 500 tallérokat is jó szívvel megadnának 
az városnak, de privilégiumok értelme ellen meg nem engedhetik, 
gondolnánk amidőn két-háromezer forintot esztendő által maguknak 
(tulajdon város beneficiumjából) hasznot fordíthatnak, abbul száz tallért 
könnyen megadhatnak a szegény városnak. A korcsmárosokkal is ameny- 
nyiben megalkudhatunk, kit taxáért, kit pedig árendáért, nemes város 
nyomorúságos terheinek sublevatiójára, nem más oeconomiára fordít- 
tatik. Azért magistratualis tisztünk hozván magával, ki micsoda bene- 
ficiummal él városban, attul a beneficiumtul, kitiil többet, kitiil keve
sebbet, ex aequo praetendáljunk. Bár szánakodna a szegény purger- 
ségeken az úr, de nincsen szánakodás, mivel a maguk tulajdon jussát, 
melyet ő Fölsége kegyelmes urunk az felséges Oamarával vissza adott, 
nagy kárunkkal és praejudiciumunkkal, félre tévén és contemnálván 
ő Fölségének kegyelmes parancsolatját, az úr tartóztatja, azzal szegény 
városunknak nem kicsiny költséget készakarva szerezvén, az minden
ható Isten előtt számot adjon az úr, ki bennünket igaz jussunknak, 
privilégiumunk szerint járandó jövedelmünknek megtartóztatásával ennyi 
időtül fogva vexálni nem szánakozik; azzal a mi városunk, benne levő 
communitás nem szokott meghalni, mindenkor ő Fölsége és az ország 
szolgálatjára megmarad és él.

Azért is mindaddig meg nem nyugszik, rniglen törvényes és privi- 
legialis igazságában plenarie magát be nem helyezteti, de az emberek 
mind elmúlnak. Ha mi magistratualis functiónkban el nem járunk debito 
tomporé, vizsgáltassa meg ő Fölsége, mint földesúr maga koronái 
jószágában eomissariusa á lta l; és ha az úrnak azt a hatalmat adja,
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hogy comissariusunk legyen, akkor qiéltóztasson elkövetni és rendelé
sünket perturbálni. De most csak protectióját kívánnánk; az ilyen dol- 
gokbul esnek és következnek az confusiók és maga ad az úr okot, 
amidőn a város magát rendben kívánná, akarná venni. Némely nyug
hatatlan és refractarius cívisek maguk hasznát inkább, hogysem a közön- 
séges jót kívánván, eonfugiálnak az úrhoz; alkalmatlan vádolásokat 
(inaudito magistratu) jobban meghallgatja az ő nyughatatlan hamissá
gukat, hogysem városi rendelésünket ex officio manuteneálná és azzal 
nekiek jó szót, szarvat adván, magistratualis dispositionktul keveset 
akarván hallgatni, independensek és inobediensek eflicáltatnak, amint 
ennek előtte 3 esztendővel némely nyughatatlan seditiosus cívisek iránt
eleven példánk. Mi amit magistratualiter el szoktunk követni városunk 
dolgainkban, magistratualiter kívánunk is dolgaink folytatásában meg
felelni ; örömest informáltatnánk, micsoda város leginkább is, ahol 
sedes camerae vagyon, Pozsonyban, Budán és Kassán, cameraticus 
urak városi dolgaik directiójában (cum manifesto magistratu despectu) 
kívánnak magukat ingerálni ? amint itten szemlátomást igyekszik az 
úr elkövetni. Hiszen vagyon mi nekünk lelkiismeretünk, hogy bizony 
senkit ultra proportionem meg nem terhelünk, sőt mindenkor azon 
vagyon igyekezetünk, hogy a szegény városbelieket minden nyomorú
ságaiban, terheiben könnyebbítsük. Bár az olyan szegény városbelieken 
szánakodás lenne, kik szénájokban, szőlejükben, gabonájukban, forspon- 
tozásukban és egyéb jószágukban károsíttatnak, hogysem olyanokon, 
az kik ilyen városi jövedelmeket bővebben vesznek. Annak okáért 
megkövetvén az urat, legkissebben magistratualis authoiitasunk alt.il 
teendő rendeléseinktől nem recedálhatunk, sőt inkább is cum protes- 
tatione interposita, ő Felsége contemnált parancsolatjának cum íesti- 
tuendorum iurium plenaria effectuatioját tovább is az úitúl kí\ Alijuk 
(az nem interveniálván) scripto akaratját iránta alázatosan ellátjuk. 
A ház iránt adott cessionalis levele nálunk vagyon, már az úrral meg 
is alkudtunk az kívánt 300 forintokért, melyeket letenni mindenkor 
készek vagyunk, ámbár valaki más megvette volna is, jure proemptionis 
városunk megtartóztathatja városunk mostani szükségére ; azonban nem 
esnék dicséretesen egyszer odaadni, máskor vissza\ enni, mindazonáltal 
nem tudjuk micsoda gyönyörűségére ezen divexationk is eshetik az 
úrnak, séd lűs quoque Deus dabit bonum tinem. bizony soha nem 
engedtetik mint ő Fölsége maga peeuliumja ily törvénytelenül prolibata 
rongáltatni; mert ámbár szűrben, kalikóban járunk is, azzal nem 
vagyunk parasztok, hanem mint privilegiatus városi polgároknak és 
lakosoknak, valakik ezen városi territóriumunkat magistratualis iuris- 
dictionk mellett lakják, ismerjük magunkat és mindenekben úgy kívá
nunk városi autoritásunkban élni, mint más nemes városok hasonló 
privilégiumunk, szabadságunk hozván úgy magával. Caeterum peril-



lustrem dominationem vestram diu feliciter valere cupientes perseve- 
rantes. Dátum ex senatu Szegediensi, die 1. julii 1717.

Eiusdem perillustris ilominationis vestrae servitores obligatissimi 
N. judex et senatus liberae ae regiae civitatis Szegediensis.

Kívül: Perillustri domino Josepho Cometh, sacratissimae caesareae 
regiaeque maiestatis camerali praefecto et tricesi matori Szegediensi, 
domino nobis gratioso coliendissimo Szegedini.

Eredetije Szeged v. levéltárában, 1717. évi lajstromozatlan iratok közt.

CLXXXIX.

1717. tlecz. .9. Becs. Károly király a kanoktól háboryatott szegedieknek 
a kan pasztáik békesséyes használatában leendő védclmczcsét elrendeli.

Carolus VI. Dei gratia electus Romanorum imperator semper 
augustus ac Germaniae, Hispaniarum, Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, 
Croatiae, Sclavoniaeque etc. re x ; archidux Austriae; (lux Burgundiáé, 
Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae ; marchio Moraviae ; comes 
Habspurgi, Tyrolis et Göritiae etc. Pidelibus nostris universis et singulis, 
signanter verő speetabilibus ac magnificis comitibus : Nicolao Pálffy ab 
Erdőd, praedicti regni nostri Hungáriáé palatino, iudici Cumanorum, aurei 
velleris equiti et locumtenenti nostro régió; Stephano item Koháry de 
Csábrágh, iudici curiae nostrae regiae; ac Joanni Pálffy a praedicta 
Erdőd, antelatorum regnorum nostrorum Dalmaitae, Croatiae et Sclavonaie 
bano ;Sigismundo Csáky de Keresztszegh, perpetuo terrae Scepusiensis, 
tavernicorum nostrorum regalium magistro, intimisque consiliariis nostris, 
magnitico praeterea Joanni Horváth Simonchich, personalis praesentiae 
nostrae regiae in iudicis locumtenenti, ac similiter consiliario nostro ; 
eorunderaque vicos gerentibus magistris protonotarys et tabulae nostrae 
regiae iudiciariae assessoribus; non secus comitatuum quorumcunque 
supremis et vieecomitibus, judlium et jurassoribus, ipsisque universi- 
tatibus; séd et liberaram ac regiarum civitatum nostrarum, aliorumque 
privilegiatorum oppidorum ac locorum magistratibus; ounctis denique 
alys quibuscunque iudicibus et iustitiariis praedicti regni nostri Hun
gáriáé ecclesiasticis videlicet et saecularibus, ubivis eonstitutis et exis- 
tentibus praesentes nostras visuris, salutem et gratiam. Demisse rep- 
raesentatum extitit raaiestati nostrae, nominibus et in personis fide- 
liuin aeque nostrorum prudentum ac circumspectorum iudicis, sena- 
torum, ac iuratorum civium totiusque communitatis liberae ac regiae 
civitatis nostrae Szegediensis, qualiter vigore benignarum regiarum 
coneessionum ac privilegiorum, quemadmodum praedecessores ípso- 
rum cives, utpote Szegedienses a tribus et ultra saeculis, adeoque 
exponentes, in nonnullorum desertorum praediorum cumanicalium
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praefatae civitati advicinantium, coutinuo et cuin ijisis cumanis com- 
muni usu iuperturbate hactenus praefuissent, paeificamque conpos- 
sessionem habuissent et libere exercuissent, ueseitur nihilominus 
quibus ex motivis et respectibus, recenter duntaxat per nonnullos 
cumanos, praesertiin verő eorundem offieiales contra sensum et tenorem 
dietorum regiorum privilegiorum et immemorabilem pacificuinque et 
imperturbatum usum, extra oinnera iuiis processum, adeoque via solum- 
modo facti, ab eiusmodi desertorum praediorum cousu et compossessione 
inhiberentur, et sub comminatione abvagiandorum pecorum ibidem 
reperibilium, inferendorumque etiam alioriim damnorum potentiore arce- 
rentur. Unde merítő verentur, ne quo casu vi et potentia mediante, non 
solum praemissas eomminationes cum irreparabili darano experiri, verum 
in antiquis et coutinuo usu roboratis regiis etiam concessionibus ac privi
legiis, praeter omne ius et aequum periclitari, peculiumque nostrum 
regium per hoc subsistendi medys destitui debeant. Cum tamen nemo 
nobilium extra legalem iuris viam, nedűm de longi temporis paeifica 
possessione, séd nec violenta post unius anni evolutionem simpliciter 
excludi possit: supplicatum itaque extitit maiestati nostrae nominibus 
et in personis mentionatorum exponentium debita cum instantja humil- 
lime, quatenus iisdem in praemissis de oportuno et condigno protee- 
tionis remedio dementer providere, ac penes benignas regias eatenus 
concessiones et privilegia ipsos manutenere, tuitionemque et defensio- 
nem is praedeclaratorum desertorum praediorum cumaniealium privi- 
legialiter eidem civitati concesso, communi cum ipsis civitatis usu et 
compossessione, contra universos violentos, et iuris viam praeter omnem 
eorundem impetitores et turbatores, vice et in persona nostra regia 
vobis committere et mandare dignaremur. Quorum nos humillima ius- 
taque et aequitati consona petitioné ac instantja regia benignitate 
clementer exaudita et admissa, cum et alias ex regalis dignitatis et 
supremae authoritatis nostrae munere, ad mentem etiam regni legum, 
universos fideles nostros status et ordines, et inter eosdem liberas ac 
regias civitates, velut peculia regia, in eorundem quibusvis libertatibus, 
praerogativis et privilegiis iustisque et legitimis possessionibus conser- 
vare et manutenere cupiamus; séd et nemo nobilium extra legalem 
iuris viam de quorumvis bonorum paeifica possessione, imo nec violenta 
post annualem revolutionem via facti excludi possit; séd nec ulli 
nulla postulat iustitia semet vindicandi facultas admittetur: magis- 
tratus etiam civiles velut peculiorum duntaxat regiorum administratores 
et moderatores, prout in damnum et praeiudicium ipsorum peculiorum 
a regiis indultis, concessionibus et privilegiis simpliciter recedere 
nequirent, ita regiam nostram velut domini ipsorum terrestris manu- 
tentionem implorare vi obligationis suae tenentur: memoratos queru- 
lantes et exponentes in regiam nostram recepimus protectionem et



tutelam specialem, viceque et in persona nostra, vestrae, quorum supra 
duximus coramittendos esse tuitioni. Quocirca vobis et vestrum singuhs 
haruin serie tirmiter praecipientes eommittiraus et raandamus, quatenus 
acceptis praesentibus et rebus sicnt praefertur stantibus dura et quando- 
eunque et quotiescunque per praenotatos exponentes, aut nomine 
eorundem requisiti fueritis, aut altér vestrum requisitus fuerit, eosdem 
tűm in personis, tűm etiam rebus et bonis ipsorum quibuslibet mobi- 
libus et immobilibus, contra violentos et illegitimos, ac iuris viam 
praeter omnem ratione et praetextu praedeclaratorura praediorum 
eumanicalium cousus et compossessionis iisdem privilegialiter compe- 
tentis impetitores, turbatores et damnificatores, signanter verő ipsos 
cumanos, aut eorum officiales tueri, protegere et defendere modis 
omnibus debeatis et teneamini authoritate nostra regia hoc in passu 
vobis plenarie concessa et attributa, iureque et iustitia mediante. Secus 
non facturi. Praesentibus perleetis, exhibenti restitutis. Dátum in civi- 
tate nostra Vienna Austriae, die nona mensi decembris, anno Domim 
millesimo septingentesimo decimo septimo ; regnorum nostrorum Romani 
septimo; Hispaniarum decimo quinto; Hungáriáé verő Bohémmé et 
reliquorum anno similiter septimo. Carolus mp. Comes Nicolaus lllés- 
házy mp. Ladislaus Hunyady mp. (P. H.)

Kívül bemutatási és kihirdetési záradékok: I l i t .  decz. 16-án gr. 
Pálffy Miklós. 1718. jan. 10-én gr. Koháry István. 1718. nov. 9-én
Heves vm. közönsége. , ,

Eredetije Szeged v. közig, levéltárában, egykorú másolata az 1718. évi

tanácsi jegyzőkönyv 47. lapján.

cxc.
1718. aug. 29. A tiszai rácz határőrség kötelékéből elbocsájtott szegedi 

hajdúk és huszárok névjegyzéke.

Bey dér Hussam Erste Compagnion.
Corporall: Andreas Horvat. Hussam: Sava Vitlof. Velli Gábriel 

Jukim. Becsacs Pali. Illia Egretz. Jurka Hegedisch. Martin Serowitz. 
Peter Pranko. Osztója Schivaillia. Nieola Vutsehika. Jovan Bugerin. 
Szavo Calaischin.

Hussam 2-te Compagn.
Wachtmeister: Bokor Misko. Hussam: Jurko Kassabin. Orvat 

Göetze. Nagi Georg. Nagi István. Kartosch Janosch. Katey Misko. 
Erdelly Görge. Messaros Imbre. Komin Joseph. Danié Lerencz. Barkani 
István. Varka Janosch. Puskás Imre. Almasi Lucas. Rosa Perencz. 
Harux Salasy. (Árokszállási). Bakatzh János. Sas Marton. Strapko



András. Scharadi Jóska. Sambur István. Jussim Sentiamin. Stanko 
Mejarab. Jurko Turtsehia.

Husarn 3-te Compagn.

Wachmeister: Michal Diák. Corporall: Qelier Mihal. Schya Palint. 
Husarn: Pabarczi Görgel. Csóka János. Tapey Gábor. Pap Janosch. 
Tékán Ferencz. Deák Mathias. Deák István. Peretz János. Lippey 
Mihály. Borbula Janosch. Szegedi Andrasch. Huszta Mihal. Gondus 
Dani. Hallaschi Görgel. Konia Janosch. Dava Matthias. Petii Peter. 
Szabó Janosch Veida Mihail. Petsehy Istók. Fagos Pali. Ver Miehall. 
Seitsch Peter. Korúm Janosch. Kisch Andrasch. Kellemen Martzi. Nemet 
Philip. Orvat Görg. Nagi Thomas, Pallók Görg. Szaki András. Orbán 
Misko. Juri Istók. Goska István.

Heyduken Erste Compagn.

Heyduk: Stephan Turritz. Nicol. Ivovachich. Matti Szismathia. 
Marian Szerbezia. Ráz Padomir. Glaja Jankó. Marko 1 odorotl. Racz 
Schivan. Iván Sehurzia. Pavo Toturlith. Gruja Gallimar. Simon Lovoshaz.

Heyduken Zweyte Compagn.

Corporall: Jovan Turtsehia. Heyduk: Mvilin Szanadacz. Xicola 
Sekeresch. Millos Szemedimecz. Jovan Pokman. Stojan Pusassia. Stanko 
Makovatz. Stanko Szungradatz. Osztója Martonoschanin. Rodovich 
Petrieh. Juro Tclilaschanin. Marco Philippovicz. Yeida Istók. Juro 
Pugarin. Demitter Kanischanin. Stanko Ketzkemetasch.

Summa dér Hussarn und Heyduken 102. Köpfe.
Eredetije Szeged v. levéltárában 1718. évi lajstromozatlan iratok közt.

CXCI.

1718. aug. 30. A tiszai mez határőrség Szegeitől állomásozó huszár 
és hajdú századainak nérjeggzéke.

Conscription in Szegedin in Dienste verbleibende
stehende National Militz sül) dato 29. et 30. aug. 17IS.

Húsárén. Erste Compagnie.

Oberstwachmeister: Waso Welki. Dient 25 Jahre. Hat seinen Brúder
zu hűlte. Sóin Haus in dér Ballanka.

Szubo Bellecsa. Dient 30 Jahre. Hat Felder und 
eine Sóim. Sein Haus vor Ballanka.

Hadnack:



Vice Hadnaok: Szoatim Szalma. Dient 30 Jahre. Ohne Felder und

Föndrich:
ölnie Haus.

Szabó Platzschovitz. Dient 27 Jahre. Hat seine 
Brúder und Haus in dér Ballanka.

Waehtmeister: Schifko Martonoschi. Dient 30 Jahre. Hat 2 Söhne 
und sein Haus in dér Ballanka.

Fourier: Thomas Szabó. Dient 5 Jahre. Hat sein Féld. 
Ohne Haus ein Handelst, in Ballanka.

Pfeifer: Schibas Tomas. Dient 5 Jahre. Ohne Haus und

Corporal:
Felder.

Andrea Patzkanin. Dient 27 Jahre. 2 Söhne. Sein 
Haus in dér Ballanka.

Misko Tarkaryn. Dient 22 Jahre. Ohne Felder. 
Sein Haus in dér neue Vestung.

Húsárén: Ratz Peter. Dient 0 Jahre. Sein Haus in dér Bal
lanka, ohne Felder.

Waso Lasancz. Dient 30 Jahre. Ohne Felder. Sein 
Haus in dér Ballanka.

Beoicsa Racz. Dient 30 Jahre. Ohne Felder. Sein
Haus in dér Ballanka.

Jankó Jakoblik. Dient 23 Jahre. 1 Sohn. Sein Haus

-

in dér Ballanka.
Tóth Jurko. Dient 20 Jahre. Ohne Felder ohne Haus. 
Matti Waso. Dient 23 Jahre. Ohne Felder Sein 

Haus in dér Ballanka.
Racz Mazeka. Dient 17 Jahre. 1 Sohn. 1 Haus in 

dér Ballanka.
Weiszo Szelma. Dient 18 Jahre. Ohne Felder.

Sein Haus in dér Ballanka.
Abrakain Peekar. Dient 30 Jahre. Ohne Felder.

Sein Hans in dér Ballanka.
Jankó Ellschnekh. Dient 30 Jahre. Ohne Felder.

Sein Haus in dér Ballanka.
Jako Marinkovity. Dient 26 Jahre. 1 Sohn. Sein 

Haus in dér Ballanka.
Micho Philippovity. Dient 20 Jahre. Ohne Felder.

Sein Haus in dér Ballanka.
Micho Zizonoff. Dient 8 Jahre. Ohne Felder. Sein

Haus in dér Ballanka.
Nicolai Moschovinatz. Dient 20 Jahre. Ohne holdéi.

Sein Haus in dér Ballanka.
Szelesch Matthias. Dient 18 Jahre. Ohne Felder. 

Sein Haus gégén Unterwarosch.
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Húsárén: Ratz Miklós. Dient 20 Jahre. Ohne Felder. Sein
Haus in dér Oberwarosch.

Schifko Pakaschanin. Dient 15 Jahre. Ohne Felder.
Sein Haus in dér Ballanka.

Misko Ploneck. Dient 15 Jahre. Ohne Felder. Sein 
Haus gégén Oberwarosch.

„ Nicolai Werwerrin. Dient 10 Jahre. Ohne Felder,
ohne Haus.

Padosai Szorato. Dient 20 Jahre. Ohne Felder. 
I Haus in dér Ballanka.

„ Alexo Martinkowity. Dient 20 Jahre. Ohne Felder.
1 Haus gégén unterwarosch.

Jerko. Migutsehin. Dient 10 Jahre. Sein Vater.
Ohne Felder. Fin Haus in dér Ballanka. 

Radivoi Bgatseh. Dient 15 Jahre. Olme Felder, 
ohne Haus.

Radiwoi Periek. Dient 20 Jahre. Ohne Felder.
Sein Haus in dér Ballanka.

Schiwan Holatovit. Dient 15 Jahre. Sein Bruders 
Haus in Ballanka.

Boyo Kattana. Dient 14 Jahre. Ohne Felder, das 
Haus in dér Ballanka.

Juka Zweck. Dient 15 Jahre. Ölnie Felder, das 
Haus in dér Ballanka.

Schivan Jansovick. Dient 20 Jahre. Sein Brúder, 
ohne Felder, das Haus in dér Ballanka 

Mérgén Cassabin. Dient 15 Jahre. 1 Sohn, ohne Haus. 
Baraian Casmannit. Dient 15 Jahre. Ohne Felder, 

ohne Haus.
Jurko Purham. Dient 15 Jahre. Ohne Felder, ohne 

Haus.
Stephan Bőm. Dient 15 Jahre. Ohne Felder. 1 

Haus in dér Ballanka, noch ein alt Vater. 
Pelli Petko. Dient 10 Jahre. Ohne Felder, sein 

Haus in dér Ballanka.
Mittar Szavarlomo. Dient 20 Jahre. Ohne Felder, 

sein Haus in dér Ballanka.
Juro Witorik. Dient 18 Jahre. Hat 1 Brúder ohne 

Haus.
Nicolai Cassabin. Dient 5 Jahre. Ohne Felder.

Sein Haus in dér Ballanka.
Jochim Tugatschky. Dient 20 Jahre. Sein Sohn. 

Ein Haus in dér Ballanka.



Jovicza Colianzky. Dient 17 Jahre. Kin Brúder. 
Kin Haus in dér Ballanka.

Laka Alexit. Dient 18 Jahre. Olme Felder, ein 
Haus in dér Ballanka.

Belli Schiwan. Dient 30 Jahre. Hat 2 Söhne, ein 
Haus in dér Ballanka.

Belio Cartophzan. Dient 25 Jahre. Ölnie Felder, 
ein Haus in dér Ballanka und 1 Wittib.

Nedo Bopovity. Dient 32 Jahre. Olme Felder, Haus 
in dér Ballanka.

Osztója Oroszlanoschin. Dient 15 Jahre. Olme 
Felder. Haus in dér Ballanka.

Mali Pattokoph. Dient 25 Jahre. Olme Felder, 
olme Haus.

Sztanko Mali. Dient 8 Jahre. Olme Felder, olme Haus.
Pudia Poppof. Dient 23 Jahre. Olme Felder. Haus 

in Ballanka.
Misko Fábián. Dient 15. Jahre, Olme Felder, 

olme Haus.
Milosch Woinovitz. Dient 8 Jahre. Brúder, ein 

Haus in Ballanka.
Cián Gurotzschin. Dient 18 Jahre. Hat ein alt 

Vater, das Haus in dér Ballanka.
Mattisz Poliaezovik. Dient 23 Jahre. Olme Felder, 

olme Haus,
Szubo Possilowatseh. Dient 30 Jahre. Olme Felder. 

Ein Haus in dér Oberwarosch.
Saba Nediek. Dient 8 Jahre. Olme Felder, olme 

Haus.
Szavo Gertschitz. Dient 15 Jahre. Ein Sóim, ein 

Féld, ein Haus in dér Ballanka.
Arso Stoisin. Dient 10 Jahre. 1 Brúder, 1 Haus 

in dér Ballanka.
Radick Matti. Dient 20 Jahre. Olme Felder. 

1 Haus in dér Ballanka.
Petko Radoitschin. Dient 8 Jahre. Olme Felder, 

olme Haus.
Saba Pamoklit. Dient 18 Jahre. Olme Felder, olme 

Haus.
Szrama Szelleschan. Dient 15 Jahre. Olme Felder. 

1 Haus in Ballanka.
Jouwan Donin. Dient 18 Jahre. Olme Felder, 1 

Haus in Ballanka.
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Húsárén:

n

»

»

n

v

v

n

»

Húsárén Capitain: 
Hadnack:

Vice Hadnack:

Föndrich:

Radoiko Oroszlaraoschain. Dient 15 Jahre. Ohne 
Felder ohne Haus.

Miseho Zambar. Dient 18 Jahre. 1 Kölni. Kin Haus 
in dér Ballanka.

Janka Medenbawin. Dient 26 Jahre. 1 Brúder. 
Kin Haus in dér Ballanka.

Szerni Kehiwan. Dient 18 Jahre. Ohne Felder. 
Haus in dér Ballanka.

Szíván Kollunitz. Dient 15 Jahre. Ohne Felder. 
Haus in dér Ballanka.

Kriszta Bazarick. Dient 15 Jahre. Ohne felder, 
ohne Haus.

Belli Jocka. Dient 23 Jahre. Hat 2 Brúder, das 
Haus in Ballanka.

Martin Suho. Dient 32 Jahre. Hat 1 Brúder, das 
Haus in Ballanka.

Stopban Lisso. Dient 26 Jahre. Ohne Felder, das 
Haus in Ballanka.

Maxim Denuswatitz. Dient 8 Jahre. 1 Brúder, 
ohne Haus ein Sratzman.

Maxim Schismathi. Dient 8 Jahre. Ohne Felder, 
das Haus in dér neue Vestung.

Gajo Stojaczko. Dient 15 Jahre. Ohne Felder, 
ohne Haus.

Schivan Damijanovick. Dient 10 Jahre Hat 2 
Brúder ohne Haus.

Jovan Raschkovit. Dient 8 Jahre. Haus in Ballanka. 
1 Brúder.

Johas Mirko. Dient 18 Jahre. Ohne Felder. 1 
Brúder, 1 Haus in Ballanka.

Jagas Oothigas. Dient 15 Jahre. 1 Kölni, 1 Haus
in dér Obenvarosch. ___ ____

Sa:~85~Köpfe736 Felder, 61 Hauser.

2-te Compagnie.

Kolup. Dient 30 Jahre. 1 Kölni. Ohne Haus.
Jankó Bellalia. Dient 20 Jahre. Ohne Felder. 1 

Haus in Ballanka.
Kzegedi István. Dient 0 Jahre. Ohne Felder. 1 

Haus in Obenvarosch.
Vokuma Kchismedia. Dient 14 Jahre. Hat l Féld. 

1 Haus in Ballanka.
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Wachtmeister: 

Corporal:

Pfeifer: 

Húsárén:

n

Messarus Miska. Dient 7 Jahre. Ohne Felder. Haas 
in Oberwarosch.

Michael Peppik. Dient 10 Jahre. Ohne Felder. L 
Haus in Oberwarosch.

Paka Imraery. Dient 6 Jahre. Ohne Felder. 1 Haus 
in Oberwarosch.

Sabo Gergel. Dient 4 Jahre. Ohne Felder, ohne Haus.
Szippo Szmithell. Dient 8 Jahre. Ohne Felder, 

ohne Haus.
Nestor Kataiska. Dient 8 Jahre. Ohne helder. 1 

Haus in Ballanka.
Schifko Szenziani. Dient 18 Jahre. Ohne Felder, 

Ohne Haus.
Szako Szenlitskanin. Dient 14 Jahre. Ohne Felder. 

Das Haus in Oberwarosch.
Nicolai Horhatoich. Dient 8 Jahre. Hat cin Vater 

mit 2 Sohn. Haus in Oberwarosch.
Szíván Julinatz. D ient-------Hat ein Brúder. Haus

in Ballanka.
Aranith Pellestia. Dient 20 Jahre. Hat ein Brúder. 

Haus in Oberwarosch.
Szeto Etwesch. Dient 25 Jahre. Haus in Ballanka.
Radowan Szanadatz. Dient 18 Jahre. Ohne Felder, 

ohne Haus.
Radoitza Bujarin. Dient 8 Jahre. Haus in Ballanka.
Milosch Kanischanin. Dient 20 Jahre. Haus mit 

ein Brúder in Ballanka.
Jankó Aradoinin. Dient 7 Jahre. Haus in dér 

Oberwarosch.
Nicolas Petscheetz. Dient 20 Jahre. Haus in dér 

Oberwarosch.
Jankó lwanoff. Dient 8 Jahre. Ohne Felder, ohne 

Haus.
Uátz Mihály. Dient 10 Jahre. Haus in Oberwarosch.
Jowa Gerowitz. Dient 20 Jahre. Hat ein Brúder. 

Haus in Ballanka.
Radivoi Szentianin. Dient 20 Jahre. Haus in 

Ballanka.
Subo Lippovatz. Dient 8 Jahre. Hat ein Sohn. 

Haus in Ballanka.
Jurko Kresztiszitsch. Dient 10 Jahre. Hat ein 

Brúder. Haus in Ballanka.
Jurko Petschkanin. Dient 12  Jahre.Haus in Ballanka.



Nestio Bekíischiinin. Dient 12 Jahre. Ohne Felder, 
ohne Haus.

Andreas Sztabobaschits. Dient 7 Jahre. Kin Haus 
in dér Ballanka.

Petur Merovitz. Dient 8 Jahre. Kin Brúder. Haus 
in dér Ballanka.

Marko Krawin. Dient 8 Jahre. Haus in dér Ballanka 
mit sein Brúder und ein Bürger.

Schiwan Szanadatz. Dient 7 Jahre. Kin Vater, 
1 Brúder, 1 Haus in Ballanka.

Gerties Gerik. Dient 8 Jahre. Ohne Felder, ohne 
Haus.

Ráz Janus. Dient 10 Jahre. Hat Felder, ein Haus 
in dér Oberwarosch.

Karthus Janus. Dient 15 Jahre. Kin bürgerlicher 
lnwohner. Kin Haus in Oberwarosch.

Kun Andrasch. Dient 7 Jahre. Kin Haus in Ober
warosch.

Piatsch István. Dient 7 Jahre. Kin bürgerlicher 
lnwohner. Kin Haus in dér Oberwarosch.

Almassi Mihal. Dient 5 Jahre. Ohne Felder, ohne 
Haus.

Patacki Andrasch. Dient 5 Jahre. Ohne Felder.
1 Haus in Oberwarosch.

Schowago Mihel. Dient (i Jahre. I Solui, 1 Haus 
in dér Ballanka.'

Tappaj Istók. Dient 5 Jahre. 1 Felder, 1 Haus in 
dér Oberwarosch.

Kisch Kerger. Dient 8 Jahre. Ohne Felder, ohne 
Haus.

Angol Berta. Dient 8 Jahre. Ohne Felder, ohne Haus.
Makaj Mischko. Dient 2 Jahre. 1 Brúder, 1 Haus 

in Oberwarosch.
Ahsi István. Dient 8 Jahre. Das Haus in Unter- 

warosch.
San Miklóséin Andrasch. Dient 8 Jahre. Das Haus 

in Oberwarosch.
Roscha Jetzi, Dient 8 Jahre. Das Haus in Unter- 

warosch.
Orvat Mischko. Dient 8 Jahre. Kin Brúder, 1 

Haus in Oberwarosch.
Ballotasch Jákob. Dient 8 Jahre. 1 Felder, Haus 

in Oberwarosch.



Húsárén:

*>

v

Hadnock:

Vice Hadnock: 

Phöndrich: 

Corporal:
n

Húsárén:

Barbier Ferentz. Dient 8 Jahre. 1 Inwohner, ein 
Haas in Oberwarosch.

Mazanokaj. Dient 8 Jahre. Kin Vater. Haus in 
Oberwarosch.

Honim Mistok. Dient 8 Jahre. Haus in Oberwarosch.
Buschka Verens. Dient 8 Jahre. Kin bürgerlicher 

Inwohner, Haus in Oberwarosch.
Backa Deme. Dient 4 Jahre. Ohne Felder, olme 

Haus.
Gorám Milia. Dient 4 Jahre. Kin Felder, Haus in 

Oberwarosch.
Jarasch Sehahadin. Dient 20 Jahre. 1 Haus in 

Ballanka.
Vaso Atellowich. Dient 16 Jahre. Ohne Felder, 

ohne Haus.
Kanissan Petzschkatz. Dient 15 Jahre. Haus in 

Oberwarosch.
Stoiock Mochodain. Dient 7 Jahre. Haus in Ober

warosch. _____ _________________
Síi effective 63 Köpfe 27 Felder. 51 Haus.

Húsárén 3-te Compag.
Kosa Istwan. Dient 8 Jahre. Kin Haus in Ober

warosch.
Imiire Matthias. Dient 8 Jahre. Kin Haus in Ober

warosch.
Sollnaj Sollney Thomas. Dient 7 Jahre. Kin Felder, 

ein Haus in Oberwarosch.
Marok István. Dient 9 Jahre. Kin Haus.
Baranj István. Dient 9 Jahre. Kin Haus.
Kellemen Mihal. Dient 8 Jahre. 2 Sülnie. 1 Haus 

in Ballanka.
Rokitsch Ferentz. Dient 8 Jahre. Haus in Ballanka,
Monosch Pahl. Dient 10 Jahre. Haus in Ballanka.
Ardetzky Andrasch. Dient 10 Jahre. Haus in 

Ballanka.
Bap Isthock. Dient 11 Jahre. Haus in Oberwarosch.
Sent Mihal Matthias. Dient 8 Jahre. Haus mit 

einer Wittib in Oberwarosch.
Kishandrasch. Dient 10 Jahre. Haus in Ober

warosch.
Aoldi Andraso. Dient 8 Jahre. Haus in Ober

warosch.



Baracki Peter. Dient 10 Jahre. Haus in Ober- 
warosch.

Badnocki Janosch. Dient 8 Jahre. Haus in Ober- 
waroscb.

Szakkany Ferentz. Dient 10 Jahre. Haus in Ober
warosch.

Buschkaj Gergely. Dient 10 Jahre. 1 Sohn. Haus 
in Oberwarosch.

Loschantz Janus. Dient 9 Jahre. Ohne Felder, 
ohne Haus

Gnari Ganar. Dient 9 Jahre. Bein Haus in Unter- 
warosch.

Posta Ferenc. Dient 10 Jahre. Sein Haus in Unter- 
waroseh.

Pusch Andraso. Dient 10 Jahre. 2 Sülnie. Sein 
Haus in Oberwarosch.

Monar Istók. Dient 10 Jahre. Kin schwager in 
Oberwarosch.

Sallacky Andrasch. Dient. 8 Jahre. Ohne Felder, 
ohne Haus.

Faranock Janosch. Dient 9 Jahre. Haus in Ober
warosch.

Szippack Janosch. Dient 6 Jahre. Ohne Felder, 
ohne Haus.

Vaseh Ferentz. Dient 7 Jahre. Haus in Ober
warosch.

Karassj Gertii. Dient 6 Jahre. Kin sehwiger Sohn, 
Haus in Oberwarosch.

Tóth Ferenez. Dient 9 Jahre Haus in Oberwarosch.
Szalmaj* Janosch. Dient 8 Jahre. Kin Bauer In- 

wohner. Haus in Oberwarosch.
Szegj Teninij. Dient 4 Jahre. Kin Brúder. Haus 

in Unterwarosch.
Szontas Mathlas. Dient 8 Jahre. Kin Vater. Haus 

in Unterwarosch.
Vatgertj Janosch. Dient 7 Jahre. Kin Vater. Haus 

in Oberwarosch.
Varkasch Matthias. Dient 8 Jahre. Haus in Unter

warosch.
Biro Micklos. Dient 7 Jahre. Haus in Oberwarosch.
Heydeck Pali. Dient 8 Jahre. Haus in Ballanka.
Szytzloch Marton. Dient 8 Jahre. Inwohner ein 

Bauer. Haus in Oberwarosch.



Húsárén:

Hadnack:
Vice Hadnack:

Fiindrich:

Feldwiibl: 
Corporal:

Tambour: 

Heyducken:

Wittzock Andrasch. Dient 7 -bilire. Haus in Ober- 
warosch.

Tót Istook. Dient 8 -bilire. Haus in Oberwarosch.
Kenderische Görg.* Dient 8 -bilire. Haus in Ober- 

waroseh.
Martonoschi Janosch. Dient 9 -bilire. Haus in 

Unterwarosch.
Maekaj Götzi. Dient 6 -bilire. Kin Haus in Ober

warosch.
Patzschka Temi. Dient 6 -bilire. Kin Haus in Ober

warosch.
Bodrogj István. Dient 4 -bilire. Kin Haus in Ober

warosch.
Benack Ferencz. Dient 8 -bilire. Kin Haus in 

Unterwarosch.
Sze Myhall. Dient 3 -bilire. Kin Haus in Oberwarosch.

Summa 4(1 Köpte Ki Felder, 43 Hauser.

Heyducken Erste Compagnie.
Lodosch Janosch. Dient 33 -bilire. Haus in Ballanka.
Luca Tugatzscliky. Dient '20 Jahre. Haus in 

BÍillanka.
Nieola Poppowitz. Dient 21 Jahre. Haus in Bal- 

lanka. 1 Brúder.
Stojan Lipowatz. Dient 22 Jahre. Haus in Ballanka.
-lován Kitscli. Dient 22. Jahre. Kin Haus in dér 

neuen Vöstung.
Simeon Szenthiani. Dient 25 Jahre. Haus in dér 

Ballanka.
Amire Parath. Dient 20 Jahre. Haus in Ober

warosch.
Pejo Schlawowaschitz. Dient 12 Jahre. Haus in 

Oberwarosch
Stefan Szarassy. Dient 24 Jahre. 1 Soha, Haus 

in Ballanka.
Honiad Istook. Dient 15 Jahre. Haus in Ober

warosch.
Mihalitza Malj. Dient 20 Jahre. Haus in Ballanka.
Mihail Wettro. Dient 20 Jahre. Ölnie Eeldern, 

ölnie Haus.
Hatz Novack. Dient 25 -bilire. Haus in Ballanka.
Grabo Pusasio. Dient 15 Jahre. Haus in Ober

warosch.
Szeged v. tört. IV.

20



Heyducken : Anthony Rétéi szarj. Dient >) Jelire. Haus in Ober-
warosch.

Myhaly Solga. Dient 25 Jahre. Kin Felder, Haus 
in Báliunké.

Sztojko Szysmatthia. Dient 8 Jahre. Ohne Felder, 
ölnie Hnus.

Muftiin Torock. Dient 7 Jnhre. Hnus in Bnllnnka.
Nieolni Plneli. Dient 20 Jahre. Haus in Oberwnroseh.
Iliin Szerwetzschy. Dient Hí Jnhre. 1 Brúder, 

Hnus in Bnllnnka.
Gábriel Szervimé. Dient 20 Jnhre. 1 Sulin, Hausy> *

in Bnllnnka.
I’eter Sehismnthin. Dient 26 Jnhre. Hnus in Ballanka.
Philip Oppanczar. Dient 20 Jnhre. Haus in Bnllnnkn.
Ostnj Barjnnntz. Dient 15 Jnhre. Inwohner, Hnus 

in Oberwnroseh.
Stnnissn Pusazin. Dient 25 Jahre. Hnus in Bnllnnkn.
Xieol. Szegedinetz Dient 20 Jnhre. Kin Bürger. 

Inwohner, Hnus in Oberwnroseh.
Peter Summnditz. Dient 15 Jnhre. Haus in Bnllnnkn.
Marci Hullás. Dient 25 Jahre. 1 Solin, L Haus in 

Bnllnnka.
Szypko Pusazio. Dient 20 Jnhre. Hnus in Bnllnnkn.
Horváth Schander. Dient 34 Jnhre. Ohne Felder, 

ohne Hnus.
Sebiwnn Knttowitz. Dient 18 Jahre. Kin altes 

Mater, Hnus in Oberwnroseh.
Mylia Roekeasehnny. Dient 22 Jnhre. Hnus in 

Bnllnnka.
Misko Mali. Dient 20 J a h r e .  Hnus in Oberwnroseh.
Szerny Milottin. Dient 30 Jahre. 1 Mater, 1 Brúder, 

Hnus in Ballanka.
Iván Budowalatz. Dient 30 Jahre. 1 Sóim, Hnus 

in Bnllnnkn.
Gerko Geytz. Dient 21 Jahre. 1 Brúder. Hnus in 

Ballanka.
Sztojan Lippovntz. Dient 20 Jahre. Haus in Bnllnnkn.
Mntthock Aradinny. Dient 30 Jnhre. Kin Soha, 

Hnus in Bnllnnka.
Luens Szervetzschia. Dient 10 Jnhre. Haus in 

Ballanka.
Mattba Hullás. Dient 15 Jnhre. Hnus in Ober- 

waroseh.



Heyducken:

»

»

»
»

Hadnack:

Fiiiulrich: 
Feldwiibl:

Corporal:

Heyducken:

r>

Sztipnn Vetrovitz. Oient 3 Jahre. Haus in Ober- 
waroscli.

Kupatsch Ferencz. Dient 15 Jahre. Haus in Unter- 
warosch.

Parkan Istwan. Dient 10 Jahre. Haus in Ober- 
warosch.

Schuajo Misko. Dient 20 Jahre. Ölnie keblei, 
elme Haus.

Kovatsch János. Dient 28 Jahre. Haus in Ober- 
warosch.

Mylosch Hzegedinatz. Dient 10 Jahre. Haus in 
Ballanka.

Nynko Tuferia. Dient 20 Jahre. Ohne Felder, 
ölnie Haus.

Sabo Istook. Dient 3 Jahre. Haus in Ballanka. 
Görg Alabore. Dient G Jahre. Ohne Felder, ohne 

Haus.
Martho Mynoscheff. Dient 2 Jahre. Haus in Ballanka. 

Sá 51 Küpfe. 13 Felder. 40 Hauser.

Heyducken 2-te Compag.

Janschika Radoszavlivicz. Dient 32 Jahre. 1 Sohn, 
Haus in Ballanka.

Ratz Dodor. Dient 30 Jahre. Haus in Ballanka. 
Schiwan Szungradatz. Dient 35 Jahre. Kin Sohn, 

Haus in Ballanka.
Radusov Aradrianj. Dient 28 Jahre. Kin Sohn, 

Haus in Ballanka.
Jovane Szungradatz. Dient 28 Jahre. Kin Brúder. 

Haus in Ballanka.
Marian Temeschwaratz. Dient 23 Jahre. Kin Brúder, 

Haus in Ballanka.
Yleiko Szegedinetz. Dient 21 Jahre. Haus in 

Ballanka.
Mattho Aradranin. Dient 25 Jahre. Haus in Unter-

vvarosch. .
Thoraa Martonoschanin. Dient 25 Jahre. Sem alt

Vater Haus in Ballanka.
Stanischa Beschenovatz. Dient 25 Jahre. 1 Sohn. 

Haus in Ballanka.
Masi Mycho. Dient 35 Jahre. Haus in Ballanka. 
Szem}’ Boguscha. Dient 27 Jahre. Haus in Ballanka.20*

307



308Heydueken:

w

*)
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Rivtz Diimiiui. Dienf '28 Jahre. Haus in Oberwarosch. 
Nedelko Halvaschian. Dient 28 Jahre. Haus in

Ballanka.
Vukovay Szegedinatz. Dient 36 Jahre. Sein \  ater, 

Haus in Ballanka.
Jovan Jenovatz. Dient 10 Jahre. Haus in Ballanka.
Iszo Szanadatz. Dient 20 Jahre. Haus in Ballanka.
Miohat Aloga. Dient 20 Jahre. Haus in Ballanka.
Stephan Kzammadatz. Dient 20 Jahre. Haus in 

Ballanka.
Mylodin Ratz. Dient 26 Jahre. Ohne Felder, ölnie 

Haus.
Misko Dornajo. Dient 23 Jahre. Kin Sohn, Haus 

in Ballanka.
Görgő Temiswaratz. Dient — Jahre. Bein Vater 

gestorben, sein Sohn Stephan, Haus in Ober
warosch.

Schifko Bayjatz. Dient 30 Jahre. Schwiger Sohn, 
obne Haus.

Schiwan Ratz. Dient lő Jahre. Haus in Ballanka.
Novack Ignatov. Dient 20 Jahre. 1 Brúder, Haus 

in Ballanka.
Jurko Sekeresch. Dient 20 Jahre. Haus in Ballanka.
Jovan Schuldikovicli. Dient 7 Jahre. Haus in 

Ballanka.
Jurko Martonoschanin. Dient 27 Jahre. Haus in

Ballanka.
llia Sehamboracz. Dient 25 Jahre. Einen Brúder, 

Haus in Ballanka.
Franko Fenlaschanin. Dient 5 Jahre. Haus in 

Oberwarosch.
Grube Szanadatz. Dient 21 Jahre. Haus in Ballanka. 
Mattba Vrandszarith. Dient 25 Jahre. Haus m 

Ballanka, sein Brúder Huszár.
Juro Lipowatz. Dient 20 Jahre. Sein Brúder, Haus

in Ballanka.
Schiwan Sznngradatz. Dient 6 Jahre. Ohne Felder, 

ohne Haus.
Stojan Kaleajrian. Dient 10 Jahre. Haus in Ober

warosch.
Fano Kassabie. Dient 10 Jahre. Haus in Ballanka.
Stoisa Kladrotriga. Dient 10 Jahre. 1 Brúder, Haus 

in Ballanka.
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Heyducken: Schiwan Gallinatz. Dient 12 Jahre. Ohne helder,
ohne Haus.

Iván Borovia. Dient IH Jahre. Haus in Ballanka.
Schiwan Vukoschanin. Dient 5 Jahre. Ohne beldei, 

ohne Haus.
Toscho Kappa Maschia. Dient 5 Jahre. Haus in 

Ballanka.
Petar Karoffschanin. Dient S Jahre. Ohne Felder, 

ohne Haus.
Nedel Zowaschiot. Dient 8 Jahre. Ohne Felder, 

ohne Haus.
Mischko Perperia. Dient 10 Jahre. Ohne Felder,y> r

ohne Haus.
Suho Sandatsch. Dient 30 Jahre. Kin Haus in dér 

Oberwarosch.
Jutschko Samhuratz. Dient 40 Jahre. 6 Sülnie, 

Haus in dér Oberwarosch.
Kowatsch Peter. Dient 4 Jahre. Kin Haus in dér 

Oberwarosch. __ __________ ________.
Summa 49 Köpfe, 16 Felder, 39 Hauser.

Summái': Ivüpfe 294, Felder 108, Hauser 240.
Eredetije Szeged v. levéltárában, 1718. évi lajstromozatlan iratok közt.

CXCII.

17 10 , máj. 21. Laxcnburg. I I I .  Karúin király Szeged város regi 
kiváltságleveleit átírja, megerősíti és az azokból folyó, úgy a város közön
ségét, mint az egyes polgárokat megillető jogokat és szabadságokat elősorolja.

Nos Carolus sextus Dei gratia eleetus Románomul imperator 
semper augustus ac Germaniae, Hispaniarum, Hungáriáé, Bohemiae, 
Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque etc. rex, archidux Austnae, dux 
Burgundiáé, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Luxenburgi, 
Virthenbergae etc. superioris et inferioris Silesiae, princeps Svaeviae, 
marchio Moraviae, comes Habspurgi, Tyrolis, Ferretti, Kyburgi et 
Goritie etc. memóriáé commendamus tenore praesentium sigmfieantes 
quibus expedit universis, quod pro parte ac in personis tidelmm 
nostrorum prudentum ac circumspectorum judicis ac juratorum civium, 
totiusque communitatis regiae ac liberae civitatis nostrae Szegediensis 
in comitatu Csongradiensi existentis, exhibitae sint nobis et praesen- 
tatae certae quaedam benignae literae serenissimi condam principis 
ac domini, Josephi Romanorum imperatoris et regis Hungáriáé, frati is 
nempe et immediati praedecessoris nostri gloriosae reminiscentiae
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desideratissimi privilegiales in forma libelli confectae, in hacce archi- 
ducali civitate nostra Vienna Austriae, die trigesima mensis julii 
anno millesimo septingentesimo deciino iám praeterito sül) sigillo 
eiusdem imperatoris et regis secreto, quo ut rex Hungáriáé utebatur, 
impendenti, manusque propriae subscriptione elargitae, certas binas 
aeque privilegiales literas, prímás quidem serenissimi olim Mathiae 
regis Hungáriáé praedecessoris nostri gloriosae memóriáé, sub dato 
quinto idus jiinii anni Doinini millesimi quadringentesimi sexagesimi 
quinti iám dudum praeteriti patenter eonfectas et emanatas, secundas 
verő serenissimi olim imperatoris Romanorum ae similiter Hungáriáé 
regis Ferdinandi secundi, praedecessoris et proavi nostri desideratissimi 
gloriosae reeordationis, similiter privilegiales in hac civitate nostra 
Vienna Austriae, die vigesima quinta mensis novembris anni mille
simi sexcentesimi trigesimi primi elargitas confirmative in se conti- 
nentes, quibus mediantibus idem imperator et rex Josephus pro parte 
praefatorum judicis ac iuratorum civium, totiusque communitatis prae- 
repetitae civitatis nostrae Szegediensis, praefatas dictorum Mathiae 
et Ferdinandi secundi respective Romanorum imperatoris et regum 
Hungáriáé privilegiales complectentes in se alias quaspiam divorum 
condam Hungáriáé regum de et super certis mentionatae civitatis 
nostrae Szegediensis praerogativarum et iramunitatum libertatibus ibidem 
fusius declaratis emanatas literas, modalitate inibi expressata, erga 
etiam praestationem certae quantitatis frumenti ibidem specificatae 
armadae caesareae subministratae, vigore benignae resolutionis divi 
olim Leopoldi primi Romanorum imperatoris et Hungáriáé regis doinini 
genitoris et praedecessoris nostri gloriosae memóriáé per cameram 
nostram aulicam, cancellariaeque nostrae regiae Hungáriáé itidem 
aulicae in anno adhuc millesimo septingentesimo tertio, die decima 
quarta április dudum praeterito, decretaliter intimatae, confirmasse 
dignoscebatur, tenoris infraseripti. Supplicatum itaque exstitit maiestati 
nostrae pro parte et in personis memoratorum judicis et juratoruin 
civium, totiusque communitatis suprafatae civitatis nostrae Szege
diensis humillime, quatenus nos non solum suprafatas Josephi, Roma
norum imperatoris et regis Hungáriáé privilegiales literas confirma- 
tionales, omniaque et singula in iisdem contenta, ratas, gratas et 
accepta habentes, literisque nostris pariter privilegialibus inseri et 
inseribi facientes, authoritate nostra regia acceptare, approbare, roborare 
et ratifieare, ac pro praefatis civibus et inbabitatoribus antelatae 
civitatis nostrae Szegediensis, posterisque et successoribus eorundem 
universis innovando, perpetuo valituras gratiose contirmare, verum 
etiam ad menteni literarum privilegialium Uladislai condam Hungáriáé 
regis, praedecessoris nostri gloriosae reeordationis in libera ac regia 
civitate nostra Budensi, die secunda festi pentecostes anni millessimi
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quadringentesimi nonagesimi octavi emanatarum, ac per divos oliin 
Hungáriáé reges confirmatarum, quibus mediantibus hoc et id, quatenus 
nimirum üdém elves et hospites Szegedienses, omnibus iis libertatibus, 
praerogativis et indultis, quibus civitates Buda et Alba-llegalis fruebantur 
et utebantur, ae ad instar earundem, dicti quoque eives et hospites 
Szegedienses usi et gavisi fuisse dignoscebantur, iisdem libertatibus 
ipsorum ulterius etiam ad instar aliarum liberarum et regiarum eivi- 
tatum omnino frui et gaudere debere benigne annuisset, hae verő 
libertates et praerogativae nec in iisdem primaevis privilegialibus, 
séd nec aliis subseeutis contirmationalibus explanatae et per extensum 
specifice declaratae, séd duntaxat relatíve comprehensae haberentur, 
easdem de privilegialibus literis dictae civitatis nostrae Budensis, 
in quantum cum reliquis liberis ac regös civitatibus nostris communes 
esse dignoscerentur, excerpi, praesentibusque literis nostris cum speci- 
tica declaratione et benigna concessione nostra inseri et inscribi, ac 
pro iisdem suecessoribusque eorundem perpetuo valituras clementer 
declarare et concedere dignaremur. Quarum quidem privilegialium et 
eonfirmationalium literarum tenor sequitur in huné módúm: [Átírva 
1. József királynak Becsben, 1710. évi júl. 30-án kelt kiadványa, mely 
a cVI XCIV XXXVI11. és XXXV. sz. a. közölt okiratokat foglalja
magában.] . .. .

Nos itaque huiusmodi supplicatione pro parte praefatorum íudicis
ac iuratorum civium totiusque communitatis praepetitae civitatis 
nostrae Szegediensis, nostrae, modo quo supra, porrecta majestati, 
regia benignitate exaudita, clementer et admissa, non solum praeni- 
sertas literas benememorati condam imperatons et regis Hungáriáé 
Josephi privilegiales contirmationales non abrasas, non eancellatas, 
„ec in aliqua sui parte suspectas, séd onini prorsus vitio et suspicione 
carentes, praesentibusque literis nostris itidem privilegialibus de verbo 
ad verbum, sine diminutione et augmento aliquali insertas et mscriptas, 
quoad omnes earundem continentias, clausulas et articulos, eatenus 
quatenus eaedem rite et legitimé existunt emanatae, yiribusque eorun
dem veritas suffragatur, ratas, gratas et accepta habentes, in quantum 
üdém cives in usu eorundem privüegiorum tuissent et existerent de 
praesenti, authoritate nostra acceptavimus, approbavimus, roboravimus 
et ratitieamus; verum etiam et insuper tűm ex benignitate et ele- 
mentia nostra eaesareo regia, tűm verő attentis et consideratis antela- 
torum civium et incolarum civitatis nostrae Szegediensis. tidelitate, 
fideliuraque et utilium servitiorum meritis, quae ndein sacrae cum- 
primis regni nostri Hungáriáé coronae ac divis condam benememoia i> 
Leopoldo, doinino genitori et Josepho fratri, ambobus autem omanoium 
imperatoribus et Hungáriáé regibus praedecessoribus nostris gloriosao 
im-moriae .lesideratissimis, nugustaeqtie dómul. « j»m majestotl 4<KH!»c
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nostrae pro locorum et tempómul vnrietate atque occasionum exi- 
gentia, ut primum eadem civitas e jugo turcico per gloriosa caesareo 
regia armada eliberata, et iure postliminii ipsi regno reiucorporata, 
ac inter status articulariter connumerata fuisset, tam paeis, quam 
difflcillimis belli, ae intestinorum novissimorum Rakocziano-Bercse.- 
nianorum motuum et disturbiorum temporibus, i>ro posse suo, zelose, 
constanter et alacriter hactenus exhibuerunt et impeiiderunt, ac impos- 
terum quoque pari fidelitatis et constantiae fervore (úti nobis de 
iisdem benigne persuasum habemus) exhibituri et impensuri essent, 
pro meliori et uberiori dictae civitatis nostrae Szegediensis subsistentia 
et conservatione, nonnulla puncta inra, immunitates et emolumenta 
modofatae civitatis nostrae Szegediensis concernentia, vigore benignae
resolutionis nostrae caesareo regiae eatenus subsecutae, per expe- 
ditionem camerae nostrae aulicae sub dato in űrbe haece nostraVien- 
nensi, die decima tertia novembris anno domini millesimo septingen- 
tesimo decimo quinto eius temporis camerali praefecto nostro Szege- 
diensi Josepho Cometh decretaliter intimata, cleinenter impertivissimus,
ac praeterea praeinsertas Uladislai regis literas privilegiales respectu 
libertatum et praerogativarum saepefatae civitatis Szegediensis, ad 
alias literas praeassertarum civitatum nostrarum Budensis et Albensis 
semet relatíve provocantes explanandas, et de literis privilegialibus 
dictae civitatis nostrae Budensis, in quantum cum aliis liberis ac 
regös eivitatibus nostris communes esse dignoscerentur, excerpendas, 
et per extensum specifiee declarandas, ac id ipsum saepefatis civibus 
et incolis praelibatae civitatis nostrae Szegediensis benigne annuendutn 
et coiicedendum esse duximus: ut universis et singulis juribus, prae- 
rogativis, immunitatibus et privilegiis, tűm regni articulis, tűm etiam 
generáli reliquarum liberarum regiarumque civitatum nostrarum con- 
suetudine eidem competentibus, libere úti, frui et gaudere valeant, 
et quarto regni statui, rursus cum sessioue et voto, prout antiquitus 
fuissent et iám vigore novellaris regni constitutionis, jure postliminii
ad statuiu liberae et regiae civitatis, articulariter reassumpti exsti- 
tisseut, uniantur, ac ad generales regni diaetas per regales evocentur, 
pro peculio sacrae coronae habeantur, nec ab ea unquam separari, 
alienari vei oppignorari ullo pacto possint et valeant; magistratus et 
cives collectivo nomine sumpti pro verő et indubitato regni nobile 
censeantur, publicas contributiones non secus, quam cum regno et 
taxas diaetales ad instar reliquarum civitatum nostrarum liberarum 
et regiarum praestare sint obligati; jus territoriale in suis territoriis 
et praediis hactenus etiam quiete possessis, signanter verő possessione 
Tape, cum piscina Vartho, alias Holt-Tisza nuncupata, eiusdemque 
appertinentiis, quae in anno millesimo septingentesimo decimo quinto 
eisdem civibus Szegediensibus cameraliter assignata fuissent, ad instar



aliorum dominorum terrestrium cum iurisdictioue, dommio, fructu et 
utilitatibus appertinentibus habeant. Ad deciinas verő minores, utpote 
agnellorum et apum, ipsi cives Szegedienses, séd nec ad nonam, vei 
in vicém huius aliam quampiam praestationem contra antiquara civi- 
tatum libertatém per neminem ullo modo eogi possint. — Et quia 
commercium civile in educillando praecipue et macellando, aut alio 
quocunque nomine apellatum, soli civitati et nemini alteri, tani intra 
moenia, quam etiam in Palanka (qua aeque in territorio civitatis 
existente) competit: liinc nullis pariter, prouti nee clero, praeterquam 
ab antiquo privilegiato, nec comitatui, nobili, cameratico, aut militi, 
„isi q„i ius concivilitatis solito more consecutus fuerit, tale commer
cium, aperte, vei occulte, ac directe vei indireete exercere, nec vina 
externa ad educillaiulum sine praevia apud magistratum insinuatione 
iutroducere liberum é rit; attendendum verő per quemcunque hocce 
educillandi beneficium plenam ipse magistratus civilis id impediendi 
et turbandi habeat facultatem. Hinc iuxta priores praefati regni nostri 
Hungáriáé leges, non minus et ultimae diaetae Posoniensis anni mil- 
lesimi septingentesimi decimi quinti constitutiones, militares, maximé 
autem eorumlem laniones, caupones, inspectores, nec minus et arma- 
mentarii, in praeiudicium magistratus civitatensis, ipsorumque ci\ium 
et dominorum terrestrium ab exercendo quocunque maeello, vei educillo 
inbibiti sunto. Postulatum ius braxandi et exstruendi braxatorii memo-
ratae civitati Szegediensi ad instar aliarum liberarum ac regiarum 
civitatum et dominorum terrestrium eum in finem privative conce- 
ditur, ut eadem civitas (medio eiusmodi civitatis proventum) incum- 
bentes sibi erogationes facilius superare, successiveque in perfectiorem 
statum pervenire queat. — Pro bono porro et publico commodo civi
tatis, singulis a ugari is, intra annura ]>er quatuordecem dies, sola 
civitas hactenus etiam usitati iure educilli fruetur, interea verő, nulli 
civium, nisi in diversoriis, pro solis divertentibus educillare liberum 
érit. Omnes tani militares, quam camerales officiales, et alii, non 
minus graeci, aliique, qui fundós civiles possident, aut quaestum et 
artes mechanicas exercent, de lege regni et juxta diaetalem reso- 
lutionem ipsius antelati consilii nostri aulae belliéi interventam approba- 
tionem, ónéra realia et communia, proportionale cum ci\itate poitan 
teneantur, eatenusque diéta civitas ne turbetur. In suis porro propriis 
territoriis jus pascuationis, et ab aliis, qui in dictae civitatis fundo 
pascuis fruuntur, obvenientes praestationes exigendi, venationis item, 
maiorum pariter et rainorum piscium piscationis, cum reditibus siinilium 
piscationum, ac ibidem comprehensis molendinis, aliunde ad civitatem, 
vei privatos cives pertinentibus, nec non iure ripparum, portus sívé 
trajectus Tibiscalis, vectigalisque tani a naviuni statione, tűm etiam 
transmigrantium rebus et personis vectigalium solutioni obnoxiis colli-
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gendi; praeterea diversoriis, tabernis, pharmaeopolis, úti ex physico, 
seu medico ordiuario pro communitate suscipiendo, ac etiam officina 
pistrina, doraibus, seu aedificiis ad cocturam et exustionem laterum, 
seu tegularum exstructis et exstruendis, cum fructu inde emergente, 
úti et oranibus proventibus, aliis(|ue locis publicis, pro communi civi- 
tatis iioiio applicandis, theatri videlicet doraibus jaculatoriis, alnsquo 
loeis publicis prospiciendi; jus itein, ut praetactum est, braxandi cum 
facultate ad extraneara et alienigenara eerevisiam invebeiidain, erga 
tamen iára practicatam nonnulorura grossorura pro xenodochii duntaxat 
conservatione, colligendorum concedenda, pro raeinoratis civibus sah ura 
et illaesuiu perraáneat. Incumbet etiara raagistratui poraiéra et men- 
surara aridorura et liquidorum observare, ae bűne in tínem bbrara 
etiara publicara et raensuram legalem erigere et statuere, et lus 
iniuste utentes et defraudentes quoque punire; nec non in ordmarns 
mradinis, forisque publicis, ad actus tumultuarios et violentos curam 
habere. ad opera quoque et manufacturas, ut sme dolo. fuco et 
fraude, séd et iuxta euiuslibet artis leges solidae sínt, attendere e 
providere; cives etiara et incolas in médium sm recipere, nuleos e 
zino-aros adraittere vei non adraittere, super orphanos et bona eoniin 
curam habere, tutores et curatores rationibus daralis obnoxios consti- 
tuere. De pergulis stationibus venditisque pecoribus raoderatam, ae 
alibi etiam consvetara collectam ae telonium penes speciale supermde 
obtentum benignum privilégium nostrura exigere. Darócira in seu p e- 
banum cura beneficüs et oneribus canonice legalibus denominare, et 
eui corapetit praesentare, cives ipsos pro communi eiv.tatis necessxtate 
et ad iurisdictionis tuitionera ad praestandas operas adigere, eolleetas 
iisdera legibus regni conforraes ae in reliquis etiara liberis regnsque 
civitatibus receptas iraponere et raunicipalia inter se statuta, eonsti- 
tutionibus tamen patriis rainus contraria, eoncedere. — Denique nire 
cadueitatis et retraetus, iurisdictioneque privative in civitate, eiusque 
territoriis, raagistratualique iudicatu, tara in politicis chili ms i eiinu 
nalibus, virtute iuris gladii eidera plene corapetentis enni potestate, 
super quibuscunque ilelictis cognoscendi, incaptivandi et exequeni i, 
signaque iurisdictionalia erigendi, in criininalibira quu t ni . int appi 
latione, iuxta leges regni ae inra liiunicipalia et coramunia. salva ad 
sédéin tavernicalera, iuxta veterum usum et consuetudineni provo- 
eatione, úti, frui et gaudere. Iudicatui porro raagistratuali o.nnes et 
siranili cives et incolae euiuseunque nationis, et signanter quidem 
rasciani et indáéi (qui non alterius, (luara ipsius eivitatis protectionem, 
seu iurisdictioneni aniplius assunii possint) ae alii universi, seu ex 
opificio artificio, seu quaestura viventes, <iuoad cunctas causaruin 
species in proprio territorio exortas, eiviles et crirainales, reales et 
personales, prout et nobiles respeetu fundorum eiviliuni subiaeere et



communia ónéra communiter ferre et tolerare debebunt, hoc per expreg- 
smn declarato, ut nemo a vera orthodoxa romauo catholica religione 
alienus in coneivem, ullo sül) praetextu admittatur aut toleretur. 
Praedeclíirati eleműm cives, hospites et incolae memoratae civitatis 
nostrae Szegediensis liberam, etiam iudicis, praesente nihilominus 
régió commissario nostro ad restaurationem magistratualem de more 
in^aliis liberis ac regiis civitatibus nostris observato exmittendo, elec- 
tionem in die eonsueto singulo biennio habituri sint, 4ta, ut selectus 
civium rite a iudice convocatus, in domo civica, otficiis prius resignatis, 
iuxta votorum pluralitatem in praesentia, ut praenússum est, com- 
missarii nostri regii, civium oratoris et iurati notarii singillatim a 
civibus colligendorura, vei prioréra confirmare, vei alium ex senatu 
electum, medio etiam iuramenti ordinarii, in parochiali ecclesia ante 
altare desumendi, in festő divi Georgii militis et martiris denominál e 
valeat similiter magistratus ex numero duodecim senatorum, unó vei 
aüo demortuo (quem locurn usque ad praecitatum electionis terminum 
vacare oportebit) alterum idoneum, liabita virtutis et prudentiae ratione, 
in locum eius eligemli, ac cetera numera civilia distribuendi, eurain 
Buper proventibus civitatis habendi et ab officialibus debitas rationes 
exigendi et exiquendi habeat facultatem; hoc tamen per expressum 
declarato, quod si quipiam senatorum contra inra senatus, vei etiam 
oftieium suuin, quodpiam delictum commiserit, propter quod vei a 
functione sua suspensionein, vei pláne amotionem mereretur, sempei 
praeviae desuper cancellaria nostra regia liungarica genuine et circum- 
stantialiter informanda et ab ulteriori benigna ordinatione nostra 
eidem magistratui praestolandum érit. Per expressum volumus etiam 
et declaramus, ne ullus alius, sive militares, sive camerales officiales 
nostri. nec etiam comitatus, cum praeiudicio leguni et dictae chitatis 
nostrae Szegediensis quampiam iurisdictionem exercere, iudicium contra 
cives ferre, vei aliis actibus iurisdictionalibus, praeter lege detinitos, 
et comitatibus etiam attributos, in eos procedere et semet immiscere, 
vei solutione accisarum, ad instar rusticorum aggravare, ac in exe- 
quendo actu criminali, in portis, seu alibi iudicium civile nnpedire 
praesummant; cuiuque iusti pro iniustis, ac innoxii pro reorum exces- 
sibus non debeant quoquo modo impediri: hinc prout sepefatos mcolas, 
hospites et cives praefatae civitatis nostrae Szegediensis, ubique 
locorum, propter aliorum debita in persona vei rebus suis arestan, 
et detineri facéré, imo et debitorem civem absque postulata praevie 
et denegata iustitia turbari, et arestari cautum omnino et vetitum 
esse volumus, ita a quibuslibet vectigalibus, tributis, teloniis et tnce- 
simis, intra ambitum praefati regni nostri Hungáriáé, prout et violenta 
in domos ipsorum invitis hospitilms (praeter magistratualem assigna- 
tionem) euiuscunque cönditionis hominum condescensione, quarteriis,
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et, hospitalitate, antiqua eorum et reliquarum liberarum ae regiarum 
civitatum nostrarum libertate id exigente, exemptos et supportatos 
e8Se declaramus, ita tamen et ea conditione, ut praerepetiti cives, 
incolae et hospites in omnibus aliis civitatibus nostns regus se con- 
forniare et ab agratitudinis ae infidelitatis nóta et maeula sub poena 
araissionis et ablationis borain ac aliorura ommum pmilegioium * 
libertatum suarum perpetuo sibi cavere, hocque msigne beneficmm et 
non vulgarem gntiam et elementiam nortram in tpsos latam de 
majestate nostra, haeredibusque et successonbus nostns legitmns 
videlicet Hungáriáé regibus, omni fide, constantia et bdelitate jogit* 1 
demereri studeant et debeant, imo acceptaraus, approbamus, roboramus, 
ratificamus, confirmamus, explanamus et indnlgemus; salvo tamen 
jure alieno, potissimum verő ecclesiarum Dei. -  Quo verő perpetuum 
et celebrius huius nostrae benignitatis et clementiae erga praetatam 
civitatem nostram deelaratum exstet docuraentum, eodemque plemoie 
beneficio decorata, clarius in oeulos ineurrat ho,uhuim, antiqua armorum 
eiusdem quibus ante hae dudum a divis olim Hungáriáé regibus con- 
deeorata et nobilitata ac iisdem ab anno adhuc millesi.no ducentesi.no 
usa fűit, insignia quae quidem iniuria et vicissitudimbus superiorum 
temporum, ab iisdem fatali quocunque modo deperdita, recentei tamen 
in anno mülesimo septingentesi.no quarto per ])iscatores ex tluvio 
Tvcio seu Tibisco, easu omnino fortuito et insperato retibus extravta, 
ad manus modernorum civium et bospitum nostrorum reddita ac 
coram nobis in spécié reproducta, attrita .p.amvis, verum e bg. m 
cum una circumferentia seu inscriptione: „bigillum Kegiae ( iMtati. 
Szeo-ediensis" et praenotatum annum clare repraesentantia elemen ei 
approbavimus, ac'in vicém eiusdem, velut vetustate temponj attn . 
in conformitate eiusdem nóvum sigillum eltigendi, et in hant u 
sequitur formám imposterum etiam futuris, ac perpetuis semper tem- 
Z m s  ac usum cerae rubrae in quavis sigilli eorundem mipressione 
beni^ne concesserimus: scutum videlicet militare erectum bipartito 
divisum, in cuius dextra duó íluvii, Tibiscum et Marusium designantes 
in ceruleo campo decurrere et defluere, m simstra veio scuti paitn  
dimidiata aquiia, cum ala expansa, et pede deauratum sceptrum 
unguinetenus tenente, in albo campo naturaliter depicta esse cernuntur, 
ac in circumferentia, seu eirculo rotundo ex virul, lauia constante, 
totam scuti peripheriam ambiente, se.p.entia verba auro depicta: 

Sioillum Kegiae Civitatis Szegediemé 1200“ leguntur. Scuto demum 
incűmbentem galeam militarem clatratam seu adapertam reg.o dia- 
demate unum candidum agnum supra coronam stantem proteiente 
ornatum. A summitate .e rő , seu cono galeae laciniis seu — , 
hinc candidis et rubris, iUinc verő tlavis et caerulae.s scut, extre 
mitates se se piacidé diffundentibus, illudque ipsum decenter, ac



venuste exornantibus, queraadmodum haec omnia in pnncipio seu 
capite praesentis benigni diplomatis nostri pictoris edocta mami et 
artificio propriis et genuinis suis eoloribus clarius depicta et ad oeulos 
intuentium lucidis posita esse conspieiuntur. Deeernentes et ex certa 
nostra scientia animoque deliberato concedentes, ut memoratae civitatis 
nostrae Szegediensis cives, hospites et incolae ac eorum posteri ac 
suceessores universi, sigillo eiusdem civitatis praevio modo armorum 
insigniis notato et exculpto universas et quaslibet litteras quacunque 
de causa in medio eorumdem emanandas, cera rubra sigillare, huius 
modique sigillo in cera coloris praenominati quibuscunque litens, 
ipsorum appensa seu appressa perinde, sicut literis, seu sigillo aliarum 
liberarum ac regiarum civitatum nostrarum cera similis coloris in 
sigillo utentium vigor et tides adhibeantur adhiberique debeant, effec- 
tive et indubitanter. In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam 
praesentes litteras nostras secreti maioris sigilli nostri impendentis, 
quo ut rex Hungáriáé utimur, munimine roboratas, iisdemque eivibus 
et incolis annotatae civitatis nostrae Szegediensis pro ipsis eorumque 
posteris et successoribus in aevum valituras dandas duximus et con- 
cedendas. — Dátum per manus bdelis nostri nobis sincere dilecti 
spectabilis ac magnitici coniitis Nicolai Illésházy de eadem, haeie- 
ditarii in Trencsin eiusdemque et Liptoviensis comitatuum perpetui
supremi comitis, actualis intimi consiliarii nostri et per dictum regnum 
nostrum Hungáriáé aulae nostrae caneellarii, in castro nostro Laxen- 
burg, die vigesima príma mensis maii, anno Domini miUesimo septin- 
gentesimo decimo nono, regnorum nostrorum Komani octavo; reveren- 
dissimis serenissimo ac venerabilibus in Christo patribus, dominis, 
Christiano Augusto, duce Saxonicae, principe, metropolitane Strigoniensis, 
ac Emerico e comitibus Csáky, Colocensis et Bachiensis ecclesiaium 
canonice unitarum archiepiscopis et sanctae Romanae ecclesiae pies- 
biteris cardinalibus, comite Gábrielé Antonio Erdődy Agriensis, prae- 
übatis Christiano Augusto Jauriensis et Emerico Csáky \  aradiensis 
administratoribus, comite Ladislao Adamo Erdődy Nitriensis, fratre 
Emerico e comitibus Esterházy Zagrabiensis, comite Ottone Joanne 
Baptista a Wolkra Veszprimiensis, fratre Ladislao e comitibus Nádasdy 
Csanadiensis, comite Francisco W'ilhelmo a Nesselrod Quinque-Eccle- 
siensis, Georgio Ghillányi Thininiensis, altero Georgio liberó barone 
Mártontty Transylvaniensis, I’etro Bakics Bosnensis, Francisco Josepho 
Vernich Sirmiensis, Nicolao Podmajevich Segniensis et Modrusiensis 
seu Corbaviensis, comite Michaele Friderico ab Altban Vaciensis, 
Emerico liberó barone Pongrácz electo Pharensis, Stephano lvazo 
electo Belgradiensis, Andrea Kürtösy electo Traguriensis, comite Paulo 
Forgách electo Rosonensis, Stephano Kontor electo rl ribunicensis et 
Paulo Spátzay electo Arbensis ecclesiaium episcopis ecclesias Del



feliciter gubernantibus; item spectabilibus ac magniíicis eomite Nicolao 
Pálffy ab Erdőd, praefati regni nostri Hungáriáé palatmo, íudice 
Curaanorum, aurei velleris equite et locumtenente nostro régió, eomite 
Stephano Koháry de Csabrágh, iiulice euriae nostrae regiae; eonnte 
joanne Pálffy a praedicta Erdőd, antelatorum regnorum nostrorum 
Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae bano, eomite Sigismundo Csáky de 
Keresztszegh tavernicorum, eomite Mareo Czobor de Czobor Sz. Mdialj, 
janitorum, illustri sacri Romani imperii prineipe Miehaele Esterházy 
de Galantha euriae, eomite Francisco de Batthyány, perpetuo m 
Német-Újvár pincernarum, eomite Joanne Kéry de Ipolykér agazonum, 
eomite Joanne Draskovich de Trakostyán cubieulariorum, eomite Petro 
Zichi de Vasonkeő dapiferorum nostrorum regalium per Hungáriám 
magistris, ac praelibato eomite Nicolao Pálffy a repetita Erdőd, eomite 
Posoniensi, caeterisque quamplurimis totiesfati regni nostri Hungáriáé 
comitatus tenentibus et honores. Carolus. mp. Comes Nicolaus Ules- 
házy mp. Josephus Sigray mp.

Praesentes liberae ac regiae civitatis Szegediensis <im ae pn\i 
legiales et contirmationales litterae per modernem sacratissimum pnn- 
eipem Carolum sextum Romanomm imperatorem et regem Hungáriáé etc. 
dominum dominum nostrum clementissimum eum aliarum ae plurimarum 
libertatum auetione et explanatione apostoliea caesareo regia authori- 
tate elementissime eonfirmatae, in generáli eongregatione comitatus 
Bachiensis die decima mensis may, anno millesimo septingeiitesnno 
vigesimo, in oppido Baja frequenti numero eelebrata praesentatae, 
eademque homagiali eum obligatissima acceptatae ae solemmter nemme 
eontradieente publieatae sunt. Anno, die, loeo ut supra. Signatum et 
extradatum per Joannem Kelemen, praelibati incl. eottus Bacsiensis 
tiseum et surrogatum notarium mp.

Eredetije Szeded v. tit. levéltárában 138. sz. a.

CXCI1I.

1719. aug. ő . Szerződés Szeged város és a hegyes tanító-rend hozott 
a városi plébániának átvétele és a hat osztályú iskola megnyitása ügyében.

Nos Joannes Temesváry iudex primarius, senatores : Dániel Rósa, 
Joannes Pálffy, Joannes Tuttovicz, Joannes Szigynrtó civitatis eapita- 
neus Gregorius Lantos, Petrus Dékány, Kteplianus \'astag. Joannes 
Petriez, Georgius Tóth, Franeiseus Fazekas, Paulus Nagy adiunctus 
nótárius, Petrus Szabó, item Joannes Hajdú tribunus plebis, Andreas 
Fazekas, Stephanus Makra, Ulrieus Strausz, Joannes Miller eamerarius, 
Miehael Faragó, Andreas Kell, Adamus Svajbelmár, Joannes \ ekes.



Michael Gazdag, Stephanus Csaldy, Albertus Szűcs, Andreas Temes- 
váry, Michael Losoncz, Michael Szántó, Mathias Domonkos, Andreas 
Puskás et Andreas Rósa, Franciscus Losoncz, Adamus Fazekas, Andreas 
Balogh, Joannes Tóth, Mihael Kórdög, Casparus Tót, aeque iurati cives 
liberae ac regiae civitatis Szegediensis, memóriáé eommendamus, tenore 
praesentium signiticantes, quibus expedit universis. I’osteaquam saera- 
tissima caesarea regiaque maiestas, dominus dominus noster clemen- 
tissiinus, civitatem hanc, velut peeulium suum regium (iure postliminy) 
in avitas libertates suas et privilegia reponere, inqua integrum resti- 
tuere dignata fuisset, eam semper in animis nostris peculiarem adhihui- 
nuis curam et operám, ut glória Dei onmipotentis et propagatio sanctae 
matris ecclesiae in hacce civitate, respectiva finitima augeretur, amplia- 
returque ac etiam literalis scientia, que iuventutem tűm in timore 
Domini, tűm etiam in bouis moribus, pietate et virtutibus perficere 
consuevit, hactenus ex proximitate turcicorum confiniorum, modo teli- 
citer et gloriose profiigato naturali Christiani nominis hoste turca 
remotorum, totaliter neglecta, pie introducatur: hinc nos, pro nostra 
in Deum pietate, propagatione sanctae matris ecclesiae, tűm ex eo 
etiam, quatenus hoc peeulium regium et hac partes tinitimae, modo 
victoriosis suae maiestatis sacratissimae armis recuperatae et ampliatae, 
introducta litterali scientia in litteratis subiectis, per quae (urbes et 
provintiae regi, gubernari ac etiam conservari consvevissent) magis 
perficere possit, maturo tandem consilio, sanaque superinde delibera- 
tione communibus votis et suffragiis modo praevio in hunc tínem in 
curia nostra congregati, sacram religiosam clericorum regulanum 
pauperum matris Dei scholarum piarum, nobis pro erudienda iuventute 
et augendo cultu divino sumrae commendatam in hanc civitatem Sze- 
gediensem modo sequenti introducendam et íundandam pie delibeia-
viinus.

Primo : Ut memorata sacra religio sex religiosas personas, médium 
collegium constituentes tenere, quae praeprimis hungarico, germanico 
ac etiam illirico. sive sclavonico idiomatibus doctrinam christianam 
fructuose proponere ac evangelisare possit; scholas verő ad rhetoricam 
cum arithmetica, musica, iuxta sacrae religionis institutum inclusixe 
aperire, in easdemque iuventutem nostram et extraneam recipere debeat 
et teneatur.

Secundo: Pro sex personarum eiusdem religionis subsistentia 
assignamus octingentos ttorenos rhenenses, in perpetuum per nos 
nostrisque successores universos irrevocabiliter per quatuor anni anga- 
rias ex communibus civitatis proventibus annuatim rite exsohendos et 
pro maiori piac huius fundationis securitate ex tundo publicum ci\i- 
tatis huius braxatorium et inferioris civitatis macellum eidem saciae 
religioni inseribimus cum plenaria, memoratam summám ex praespeci-



Hcatis fundis exigendi et desumendi focultate, eo tameu cum .„te 
le quod si ins'riptus pro securiMe frnrdus diétám summám ftmda- 
, to a iZ  cum reditu M  non adaequoret, tánc pro suplemento ex 
eommunibus communitatis proventibus nte satistiet.

Tertio: Quandoquidem ex defectu mediorum nostrorum. tam 
sacram praefatam religionem pro docendis scholis utdem fundare 
dirim etiam parochura a parte intertenere pro nunc nos msuffiuen . 
S T  existimassemus, Mae vlgore iuris patronatus paroel.ue nosteae 
mo.lo legitimé víica.uis administrationem praelibatae saerae relig.o 
ad temnus et eo usque donec videlicet capitulum Csanadiense delin to 
e r t o Z  e™ a sua maiestate sacratissima, domine dom.no nostro 
T m e n Z Z  restauratum et si eidem suae maiestat, sacra .ss.mae 
elementer ita videbitur, Szegediimm i„tro,luct,„„ t a t j o n t u l m , ^  
Et siquidem tructus parochiales, qm duntaxat 1,1 tax. •
ventibus consisterent, futuris temponbus ... paroehum '
introducendum redundare deberent, ex tunc ubi videlicet altér pa
“ X i  constitutus fuerit, loco dieti stolaris pvoventus modo
in subsidium fundationis eoncessi, praespeciflcata octingentoium 
norum summáé, centum adhuc florenos (si aliunde Bemet mvare non 
possent ad beneplacitum quidem nostrum) superaddendos per nos
Qupppqsores nostros rcsolvimus. . . 1

Unarto • Eo usque ligna focaUa et arundines sufficientes ad cale-
faciendum subministrabuntur, donec parochiae administratio modo pme^
penes sacram religionem permanebit.

üuinto: Locus pro residentia, seu tuturo collegio ad lntus eccie
siae nostra parochialis divo Demetrio sacratoriumque proportionatum, 
cúliin cella ium et conservatomim cum bono fundaniento pro paties 
: S ;  ^ e a  verő de commodo habitationis loco e l u s q  
ad rhetoricam necessarys providebitur, hortus automt »  
contiguus, sin minus extra cmtatem cü,,uu^  J  assignabitur.
nibus oneribus exemptus, modo pro tunc excinditu ^
Si mn verő in erigendis successive residentme aediticjs ac etian 
scholis suo tempore palpabilis apparebit
tatem qua fundatorem, nisi si domestica prodiderit causa, ad deb tas 
religiosorum remonstrationes, quantum tieri potent, auxilio etiam c

tatis studium et operara cum occasione temporum ad
amrmentandam pro possibilitate fuudationem promittimus et successores 
íiostri affulgentibus occasionibus, pro exaltatione sanctae nuitris eccle- 
si.ie et huiusce civitatis ulteriori adhuc (introductis htteris) speiand 
rrem ento mediis. quibus tieri poterit, ad requisitionem saerae reh- 
„ionis deesse non dignabuntur; nihilominus sacra religio quoque eonatu 

™ sedulo reHeet.it. eap.utis benefoetorum aliorum -  - m , S.
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házaikba, Budapest pedig hetet vállalt el a fővárosi szeretetházba, a 
11 eltávozott növendék helyét ujak fölvételével pótolta a szegedi 
árvaház, ami nagy jótétemény volt épp a katasztrófa idején. 

Fönnállása óta az árvaház összesen 365 árvát nevelt, 245 fiút, 
120 leányt. Vallás szerint volt ezek közt: katholikus 339, református 14, 
ágostai ev. 6, görögkeleti '2, zsidó 4 ; nemzetiségre; magyar 363, 
szerb 2. 

Elhalt az árvák közül 28. Szabályszerű életkoruk betöltése után 
kiadtak az intézetből szülőknek és gyámoknak további gondoskodás, 
végett 111 árvát, iparos lett 87, kereskedő 4, pinczér 2, földmíves 1, 
tanító 3, tornatanár 1, a szegedi állami fa- és fémipariskola növen-
déke 9, az ungvári agyagipari iskola növendéke városi ösztöndíjjal 9, 
tápgyermekül kiadatott 17 árva, örökbe 15, cselédnek 10, más inté-
zetekbe" (az árvízkor) 11, a fővárosi Clotild-szeretetházba a Somogyi-
féle alapítványi helyre 8, illetőségi helyére küldetett 4, elzüllött s 
részben ismeretlen helyen tartózkodik 19. Arvaházi nevelés alatt van 
70 árva. 

A növendékek átlagos létszáma évenkint 70—80 közt váltakozik 
és egy-egynek ellátása 120—130 frtba kerül. A szabályszerű élet-
koron alul levő és ez okból vagy helyszűke miatt az intézetbe föl nem 
vehető és közsegélyre szoruló árvákat dajkaságba adják, vagy a gyá-
moknál, szülőknél hagyják 2—6 frt közt váltakozó tartásdíj . fizetése 
mellett.' Az így segélyezett teljes árvák évi.átlagos száma 35—40, a 
félárváké 200—250 és segélyezésük mintegy évi 4500—5000 írtjába 
kerül az árvaalapnak. 

Az árvaház vagyona 1899. - végén te t t : ingatlanok értékében 
45,558 frtot, ingóságokban 10,755 frtot, az árvaházi alap 1899. évi 
zárszámadása szerint: kamatozó tőkében 63,931 frt 67 krt, alapít-
ványokban1) : 36,294 frtot, vagyis összesen 156,538 frt .67 krt. 

>) Az alapítványok, melyekkel az árvaház rendelkezik, a következők : 
A Szeged-csongrádi takarékpénztár két alapítványa . 15,350'frt 
Felmaycr Antal alapítványa 2,000 „ 
Dáni Feroncz „ 600 „ 
Eósa Ferencz „. . . . . ' 100 „ 
Oltványi Pál „ 1,500 „ 
Masa Lajos . . . » . . . . . . . . . . . . . 204 „ 
Lantos István „ . .' 1,300 p 
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Évi költségeire az árvaintézet tizenegyezer frtot haladó összeget 

fordít, melyet az alap és alapítványok jövedelméből fedez, részint, 
ha hiány mutatkozik, az árvaházi tartalékalapból pótol. Az 1899. évi 
zárszámadás szerint kiadás volt: az árvaházra 10,913 frt 62 kr., árva-
házon kívül tartott árvákért 5214 frt 94 kr., összesen 16,128 frt 
56 kr. Az 1900. évi költségvetés szerint előirányoztatott: az árvaházra 
10.981 frt, segélyezésekre 3500 frt, összesen 14.481 frt. 

A törvényhatóság 1895. májusi közgyűlése 25 ezer forint költség 
megszavazása mellett elhatározta az árvaház kibővítését és 80 árva 
befogadására alkalmas berendezését. Ezt az építkezést 1896-ban kezdték 
meg és 1897. tavaszán fejezték he. Az uj épületrészben nyert az 
árvaház-igazgató is lakást, hogy a felügyeletet s az ellenőrzést a 
gondnok-tanító működése s _az árvák neveltetése fölött kellően gya-
korolhassa. 

SZEGÉNYHÁZ. 

Maga a város tar t ja fönn a szegényházat és elhelyezi abban a 
munkaképtelen, elaggott szegények közül azokat, kik máshol mene-
déket nem találnak. A szegényház ezéljaira a nagykörúton 1883-ban 
emeltek 22,000 frt költséggel uj épületet a könyöradományok tartalék-
alapjából. Befogad ez a jótékony intézet 65 elhagyottat: 35 nőt, 30 
férfit és a helyek mindig be vannak töltve. Az intézet vezetését a 
Szent Vinczéről nevezett nővérekre bízta a város, kik heten fára-
doznak a szegénjdiáz lakóinak gondviselése körül. 

Pálfy József alapítványa 300 frt 
Gáspár Nándor „ 150 „ 
Singer Vilmos „ 439 „ 
Aigner Károly „ 101 „ 
Bottyán József „ 100 „ 
Szegedi forgalmi-bank alapítványa 2,400 „ 
Deák Ferencz emlékére tett városi alapítvány . . 2,000 „ 
Juhász György és neje alapítványa 500 „ 
Vajda Jakab Fülöp és neje alapítványa (189G-ról) . 1,000 „ 
Tisza Lajos gróf alapítványa 1,000 „ 
Szeged város alapítványa Pálfy Ferencz polgármester 

negyedszázados működése emlékére 6,C00 „ 
Benedikt Ferencz, mint a föloszlott bérszék-szövet-

kezet elnöke alapítványa 1,250 „ 
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Fönntartási forrását képezi az intézetnek a szegényház-alap és 
a város segélye. Az alap vagyonát az 1899-ik évi zárszámadás 60,595 
frt tőkében mutatja ki, a város évi segélyét pedig 10,592 frtban. Egyéb 
jövedelmei a szegényházi alapnak a Szeged város által Mária Valéria 
főherczegnő egybekelése alkalmából tett 10 ezer forintos alapítvány 
kamatai, birság- és lakosítási dijak stb. Egészben az 1899. évi zár-
számadás a bevételeket 38,501 frtban, (ebben : ajándékok és hagyo-
mányok 7776 frt, birságdíjak 4911 frt, lakosítás és jogosítványok 
2443 frt, évi segély a községi alapból 17,624 frt), a kiadásokat' 
32,230 frtban összesíti, melyből az ápoldabeliek élelmezési és egyéb 
költségei mellett háziszegények segélyezésére fordítottak 21,471 frtot, 
elszegényedett családok segélyezésére 124 frtot. 

ZSIDÓ MENHÁZ. 

A zsidó felekezet körében fönnálló szent egylet menházat, tart 
fönn a Kálvária-utcza és nagykörút sarkán levő emeletes házban, 
melyet e czélra szerzett meg 1886-ban. 

E menházban, melyet 1887-ik.évi márczius 3-án nyitottak meg, 
az egylet elaggott és munkaképtelen egyéneket helyez el részint a 
saját költségén, részint pedig menedéket ad ott oly elaggottaknak, 
kiknek ellátásáról a rokonaik gondoskodnak. 

Nagyobbrészt az egyletre bárul a jótékony intézet fönntartásának 
költsége, melyet a menházra tett jelentékeny alapítványok jövedel-
méből és a tagok által évenkint fölajánlott adományokból fedez. A 
menházban 2000 frt hagyománynyal két ágyat alapított Kiss Dávid 
és utána első alapítók voltak 500 frttal Milkó Jakab és neje. 

A menház jótékonysági szolgálatait föltünteti az, hogy arra a 
szent egylet 1891-ben 1201 frtot, 1899-ben már kétezer forintot baladó 
összeget fordított. 

ZSIDÓ ÁRVAHÁZ. 

Rövid idő alatt gyűjtötték össze a szegedi zsidó hitközség áldó-. 
zatkész tagjai azt a jelentékeny alapot, melyből a Szeged város által 
ajándékozott 1744 frt értékű Berlini-körúti telken mintegy 20 ezer 
forint költséggel fölépítették és berendezték a zsidó árvaházat. E mel-
lett biztosítva van ez intézmény fönntartása is, részint az alapítványi 
tőkékkel, részint pedig a zsidó árva-egylet jelentékeny tagsági jöve-
delmei és azon évről-évre fokozódó készpénz és természetbeli adomá-
nyok által, melyeket a tagok rendelkezésre bocsátanak. Az árvaházat 
fönntartó egylet gyarapodásáról és ezzel magának az 1894-ben már 
megnyitott intézménynek előhaladásáról élénk bizonyságot tesz az, 
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hogy a zsidó árvaegylet vagyona képviselt 1893-ban 15,019 forintot, 
1899-ben pedig már 38,281. frtot. 

Előállott ez a vagyon legnagyobbrészt az alapítványokból, 
melyeket következőkben tüntetnek föl az árvaegylet évi jelentései: 
Dr. Goldschmidt György és neje Lengyel Vilma alapítványa 3000 frt, 
Dr. Abelesz József 5000 frt, Dr. Szivessy László és özv. Szivessy Józsefné 
alapítványa 1000 frt , Lichtenberg Mór és neje Levinszlcy Mária 1000 
frt , Vajda J akab Fülöp és neje Lichtenberg Mária 1000 frt, Bach Ernő 
1000 frt, Milkó Jakab és neje Kunetz Karolina és Millió Sámuel és 
neje Friecl Leontin 1000 frt , özv. Milkó Jakabné alapítványa 3000 frt , 
Szeged város alapítványa (a telek-érték) 1744 frt1), a szegedi Chevra 
Kaclisa alapítványa 2000 frt . 

• Ezenkívül a pártoló és örökös rendes tagok egész sora 500 frtos, 
részben 1000 frtos összegeket adott a zsidó árvaházra, melyet szép 
ünnepséggel avatott föl 1895-ben Löiv Immánuel főrabbi a városi 
hatóság jelenlétében, 12 árva gyermek elhelyezésével Bosenberg 
Nándor gondnok vezetése alatt, átadván mindjárt rendeltetésének az 
emberbaráti intézményt, melynek megalapítása és fönntartása a sze-
gedi társadalom áldozatkészségét dicséri. 

A megnyitás napján közölte Kállay Albert főispán az árvaház 
létesítése körül fáradozó emberbarátokkal Perczel Dezső belügymi-
niszter köszönetét. 

Méltóságod jelentéséből — így szól a miniszter irata — örömmel 
vettem tudomást azon nemesen érző egyének áldozatkészségéről, kiknek 
meleg érdeklődése és támogatása mellett sikerült Szegeden az izraelita 
árvaház létesítése. 

Felkérem ennélfogva Méltóságodat, hogy Lichtenberg Mór egyleti 
elnöknek, továbbá dr. Goldschmidt György, dr: Szivessy László, Vajda 
J. Fülöp, Bégavári Back Ernő, Milkó Jakab, Milkó Sámuel, Bárd Adolf, 
Szécsi Zsigmond, kisteleki üévay Henrik és Landesberg Mór egyleti 
tagoknak azon nemes emberbaráti áldozatkészségükért és buzgó fára-
dozásaikért, melylyel a szegedi izraelita árvaház létesítését előmozdí-
tották, elismerésemet és köszönetemet kifejezni szíveskedjék. 

RÉSZVÉT-LEROVÁS. 

A nagy adós : Szeged fokozva teljesíti a részvét köteles-
ségét, mióta oly hálásan érezte ország-világnak tüneményes 
részvétét és érdeklődését. Mindig helyén volt Szeged társa-
dalmának jó szíve, ha valahol segély kellett és vigasztalás 

') A város azonkívül évi 200 frt segélyt biztosított az árvaháznak. 
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s szeretet, de most még a visszafizetés, a hálalerovás becsü-
letes ösztöne is közrehat, mikor valahonnét segélykiáltás 
hallik és a hatóság, a nép egyaránt készségesen hozza meg 
a lehető' áldozatokat csapások által sújtott embertársak 
gyám olítás ára. 

Másfél évtized óta egész sorozata igazolja ezt egyrészt 
a törvényhatósági bizottság ós a városi tanács sególy-meg-
szavazó határozatainak, másrészt a társadalom nagy ered-
ményű segél y-akczióinak ós csak példakép említek föl 
néhányat ez akcziók közül, mintegy adalékul a mellett, amit 
megírtam a szegedi társadalom jellemzésére. 

A zágrábi földrengés által sújtottak javára 1880. novemberben 
gyűjtés indult a lapokban s annak deczeinber 14 ig 1017 frt 17 kr. 
volt az eredménye. Deczember 10-én műkedvelői előadást és hang-
versenyt rendeztek a zágrábiak javára 555 fr t 03 kr. tiszta jövede-
lemmel. Ez alkalomra Mikszáth Kálmán írt verses prológot. 

Nagyobb összeget és sok természetbeli adományt gyűjtött Szeged 
1882. évi januárban a Torontál vármegyei Ínségesek segélyezésére és 
Hertelendy József főispán köszönő-levelet küldött ezért a Szegedi 
Naplóhoz. 

Ugyancsak 1882. évi októberben a tiroli árvízkárosultak segélye-
zésére gyűjtött Szeged a természetben beszolgáltatott adományokon 
kívül 3478 frt 48 kr. készpénzt. 

Pár ezer forintra menő gyűjtés folyt 1883. januárban a győri és 
győrvídéki árvízkárosultak részére. Az e czélra rendezett polgárbál 
maga 866 f r t 52 kr. tiszta jövedelmet eredményezett. 

Jelentékeny összegekkel és értékekkel segítette Szeged a 
csángókat, kiknek részére töméntelen élelmi czikk (magától a Back-
malomtól 100 zsák liszt) és 2835 fr t 44 kr. gyűlt össze, mikorra az 
első csoport 1883. április 2-án megérkezett, fogadva 30 ezer szegedi 
által, akik csodás szeretetet fejtettek ki a csángók megvendégelésében 
és elhalmozták őket ruhákkal, pénzzel. Ismétlődött ez a második 
csángó-csoport megérkezésénél: április 8-án, aztán harmadszor május 
14-én. Szünet nélkül gyűltek a hazatérő testvérek részére a ruhák, 
élelmi szerek a nép köréből és a lapok már nem győzték kimutatni 
az adományokat, bár nap-nap után hasábokat töltöttek meg a bőkezű 
szegedi polgárok neveivel, kik a harmadik 850 főnyi csángó-csoportot 
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is megvendégelték gazdagon és megtöltötték a hajóikat élelmi szerekkel 
szép szegedi kenyerekkel, tarhonyával, szalámival és fonatos kalácsokkal. 

Eperjes, Nagy-Ivároly, Toroczkó leégett lakossága részére 1887. 
májusban ismét pár ezer forintot gyűjtött össze a szegedi társadalom 
és csupán a június 8-iki népünnepély tiszta- jövedelme 650 forintot 
eredményezett a károsultak javára. 

Még ugyanaz év végén pedig szegedi czélra is gyűjteni kellett, 
mert a tél szigorú viszonyokat hozott és az iskolák kis népe közül 
240 oly gyermeket írtak össze deczemberben, kik otthon tápláló, 
meleg ebédre nem számíthattak. Gyorsan fölkészült a szegedi társa-
dalom a segélyre, rövid napok alatt, sok természetben küldött adomány 
mellett befolyt 826 frt 25 kr. készpénz, úgy, hogy 1888. január 9-én 
már öt iskolában megkezdték a gyermekek élelmezését, amely 
márezius 19-ig tartott. 

Még 1888-ban alakult meg ad hoc a „Szegedi jószív" és rendezett 
két ünnepélyt, amelyek tiszta jövedelme 3156 frt 06 krt eredmé-
nyezett több vidék árvízkárosultjainak javára. 

A társadalom minden rétegére kiható gyűjtést rendezett Szeged 
1892. év tavaszán, jelentékeny eredménynyel az éhező tótok javára. 
Élelmi szerekben nagy értéket hordott össze ez alkalommal a szegedi 
nép, adományokban is ezreket, úgy, hogy csupán a két szegedi lap 
gyűjtése mintegy 1500 frtot tett, abban a Szegedi Naplóé 814 frt 91 krt. 

Több gyűjtés követte még ezt a következő években és a törvény-
hatóság is, a társadalom is állandóan teljesítik az irgalmasságnak azon 
föladatait, melyek Szegedet kétszeresen kötelezik. 

VENDÉGLÁTÁS. 

Sok, sok alkalma volt Szegednek a vendéglátásra 1879. óta, 
részint azokban a mozgalmakban, melyeknek központja volt, részint 
azon előkelő személyiségek fogadtatásában, akik megtisztelő érdeklő-
dést tanúsítottak az újjáépülő Szeged iránt és fölkeresték a várost 
csupán azért, hogy lássák föltámadását és hogy tanúi legyenek a 
városalkotás azon kiválóan érdekes menetének, melyről nemcsak a 
hazai, de a külföldi lapok is folyvást tájékoztatták közönségüket. 

Bevezetőleg fölemlítem itt azokat az országos jellegű gyűléseket, 
melyeket a rekonstrukczió befejezése után Szeged falai között tar-
tottak meg és amelyeknek látogatóit mindenkor a legkifogástalanabb 
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magyar szívességgel fogadta a város közönsége, a maga kedves 
vendégeinek tekintvén következetesen mindazokat, kiket ügyeik vagy 
hivatásuk Szegedre vezetett. 

Itt folyt le 1886. .június hó 12-én a kereskedö-ifjak kongresszusa 
körülbelül 200 résztvevővel. Védnöke volt az országos gyűlésnek 
Tisza Lajos gróf. 

Országos igrnros értekezletet tartottak Szegeden 1888. szept. 8-án. 
Képviselve volt 60 ipartestület 200 küldött által. 

Zajos napok voltak 1889. augusztus 15. és 19-ike között, mikor 
az országos dalünnep és az azzal összekötött gyűlések folytak le az 
előkelő vendégek egész sorának részvételével. 

A vidéki nyomdakdajdonosok 1891. évi május hó 18-án tartottak 
országos gyűlést Szegeden, fölterjesztést intézvén az összes minisz-
terekhez, utasítanák az állami hivatalokat és intézeteket, hogy 
nyomtatvány-szükségleteiket vidékenkint és hivatalonkint nyílt verseny 
ut ján ott szerezzék be, ahol azokat legjobban és legolcsóbban kapják. 

Az 1892-ik évben két országos gyűlés folyt le Szegeden: az ipari 
szövetkezetek országos tanácskozása Ivánkovits János elnöklete alatt 
február 29-én, az országos tanítógyülés augusztus 27-én. 

Ugyancsak két országos tanácskozás esik 1893-ra. Július 3-án 
és 4-én tartatott országos tanárgyülés Berecz Antal elnöklete alatt, 
szeptember 8—10-ik napjain az ügyvédek országos gyűlése dr. Rósa Izsó 
kamarai elnök vezetése alatt. Országos értekezletet tartottak Szegeden 
1897-ben a hazai kereskedelmi és iparkamarák, 1898-ban pedig 
országos kereskedelmi kongresszus színhelye volt Szeged. 

Kedves vendégcsoportot fogadott Szeged kevéssel az árvíz-
katasztrófa után, amint megemlékezik erről az 1879-iki polgármesteri 
jelentés is, elmondván, hogy az „Arrogante" franczia hajón elveszett 
francziák családjainak fölsegélyezésére Budapesten, a Margit-szigeten 
Szent-István király napján rendezett valóságos nemzeti ünnepélyen 
résztvett francziák aug. 22-én városunkat is meglátogatták. 

„Azon lelkes, azon tüntető fogadtatás — folytatja a jelentés — 
melyben mindnyájunk által valóban vetélkedve részesíttettek, meg-
győzhette őket, hogy a franczia és magyar nemzetek közötti ragasz-
kodás és őszinte barátság már is a legszorosabbá van szőve. 

Szeged közönsége tüntető szeretettel fogadta a franczia vendé-
geket, kik között vol tak: Laurengon képviselő, Gouzien, Ilops. Csat-
lakoztak hozzájuk Grammond lovag budapesti franczia konzul, Pias 
Charles hírlapíró, Munkácsy Mihály, továbbá a budapesti Arrogante-
ünnepely rendezői közül Pázmándy Dénes képviselő, Káldy Gyula és 
Pállik Béla. 

Már Szatymazon várták Szeged kedves vendégeit Szabados János 
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h. polgármester és Enyedy Lukács, a szegedi állomáson pedig óriási 
közönség élén üdvözölte őket Pálfy Ferencz polgármester, akinek 
Laurengon válaszolt, hangsúlyozva Francziaország rokonszenvét és 
Szeged jövőjében való bizalmát. 

A lelkes és hálás szegediek nem tudtak betelni a francziák ünnep-
lésével, kik oly sokat te t tek Szegedért és a hatás, melyet e fogad-
ta tás tett, kifejezésre jutott a levélben, melyet Laurengon és Gouzien 
szeptember 3-án intéztek Mikszáth Kálmánhoz, köszönetet mondván 
neki, mint a rendező-comité egyik tagjának is azon lelkesedésért, 
melyet kifej t Francziaország mellett, mint azon kiváló irói kar egyik 
tagja, mely hivatva van a nemzet lépteinek irányát befolyásolni, a 
jövőben is szeretetét Francziaország számára megőrizni. Végül föl-
kérték Mikszáthot, tolmácsolja szeretetüket és hálájukat Szeged nemes 
polgárságának. 

* 

Még nagyobb szabású fogadtatásban részesítette Szeged hat évvel 
később azokat a francziákat, kik Lesseps Ferdinánd vezetése alatt 
eljöttek megnézni az újjáépült Szegedet, melynek a katasztrófában 
jóltevői voltak. 

Lázas készülődés folyt erre a vendéglátásra és maga a hatóság-
intézett fölhívást a polgársághoz : „Itt van tehát a nagy és ünnepélyes 
alkalom, hogy a szegediek hálájukat leróhatják a nemes franczia 
nemzetnek1)." 

Es lelkesen követte a polgárság nem a fölhívást, de szíve sugal-
latát, amint megemlékszik erről az 1885-ről szóló polgármesteri jelentés 
következőkben : 

„A városunk történetében örökké emlékezetes királylátogatás óta nem láttunk 
oly ünnepélyességet, mint a magyar írók és művészek társasága által vendégekül 
meghitt franczia Írók és művészek társaságának ez óv augusztus 19-én végbement 
fogadtatása nyújtott. Közönségünk teljes mérvben átérezte ennek a napnak a jelen-
tőségót, mert tudta azt, hogy nemcsak azon nemzet kitűnőségeit üdvözli, amely, a 
népszabadságot Európa közkincsévé tette, hanem mivel flal azon nemzetnek, amely 
nemzet iránt mi szegediek mélyen érzett hálára vagyunk kötelezve. 

A franczia vendégek fogadtatása iránti lelkesedés általános jelleget öltött; 
már kora reggel az egész város föl volt lobogózva s a délutáni órákban ezrenként 
hullámzott a közönség s foglalta el a Tiszapartot a gőzhajóállomástól a közúti 

') A szegediek javára rendezett párisi ünnepélyek jelentékeny összegeket 
eredményeztek és a szegedi franczia, bizottság tagjait ki is tüntette őfelsége 1880-ban. 
A bizottság elnöke: de Rays gróf a Ferencz József-rend nagykeresztjét kapta, 
Thurg gróf, Fabrg bankár, Gcuzicn és Laurengon, a bizottságnak Magyarországba 
küldött tagjai a Ferencz József-rend kommandőr-keresztjét, végre a lovagkeresztet 
dr. Krishuber, Xavier Ronx és Nemeskéri Kiss Aladár. 
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hídig s annak daczára, hogy az érkezés a kitűzött időt jóval túlhaladta, a sokaság 
nemcsak hogy nőin ritkult, sőt folyton sűrűsödött, úgyannyira, hogy a Tiszaparton 
volt közönség mintegy 30,000 főnyire volt tehető. 

Délután fél 5 órakor a Mária Anna novú gőzhajó megérkezett s ahhól a 
partralépö francziákat, névszerint Lesseps, Tiirr, Armand Gouzien, Frany.ois Coppée, 
Julcs Massanet, Loo Delibes, Pariséi, Emilie Blovets, Louis Ulhach, Felicien Rops, 
Gaston Berardi, Emilé Lóvy, Nicolas Escalier, Mario Proth, dr. Pozzi, Louis Gustave 
Fortune, Ratisbonne Lermina, Goorges Clairin, Tony Róbert, Fleury, Duplán Badin, 
Yung, Eheling, Hengel, Ollendorf, Dreyfuss, Lichtenstein, Monté s a társaság egyéb 
tagjait Szabados János h. polgármester fogadta Szeged város közönsége nevében 
a legmelegebb rokonszenv és hála érzelmei által tolmácsolt beszéddel; majd Zsótór 
Bella és Rósa Flóra kisasszonyok nyújtottak át Lesseps ós Gouziennek bokrétákat, 
akik a fogadtatás arányaitól s bensőségének látható jeleitől meghatottan mon-
dottak köszönetet. 

Majd az egész társaság a fogadó bizottsággal kocsira ült s megszemlélték a 
várost, a Somogyi-könyvtárt s a körtöltést. Este a Klauzál-tér és Széchenyi-tér 
több háza kivilágítva volt, mely tereket a közönség szorongásig megtöltötte. Este 
7 órakor a városi székópiilet közgyűlési termében vendégeink tiszteletére fényes 
ebéd rendeztetett, ahol megindult a szónoklatok árja, miközben a lelkesültség oly 
magas fokot ért el s oly élénkség uralkodott, aminőt a hosszabb utazás fáradal-
mait kiáltott társaságtól remélni nem lehetett. 

Végül a fényesen kivilágított Stefánia-sétányra gyúlt a társaság, hol közön-
ségünktől búcsút vévén, az éjjeli vonattal eltávozott, magával vivén azt, amit mi 
magyarok és szegediek a nagy nemzet fiainak adhattunk, rokonszenvünk és hálánk 
emlékét." 

Ez a hivatalos jelentés is eléggé kidomborítja már, hogy rend-
kívüli volt a fogadtatás Szegeden, mint folytatása és méltó betető-
zése a tíznapos ünnepnek, melyet a magyar társadalom ült együtt 
azokkal, kik a legelső világvárosból eljöttek megnézni az ifjú magyar 
fővárost és az 1885-ik évi országos kiállítást. 

Testvérekül köszöntötték mindenütt a franczia vendégeket és 
Szegednek még külön kötelessége is volt velük szemben. Akik eljöttek 
Párisból, éppen ők voltak kezdeményezői a hatalmas részvétnek, mely 
világszerte támadt a lesújtott Szeged iránt. A franczia sajtó szólt 
Szeged mellett a külföldön legelsőnek, testvéri szózatával az nyitotta 
meg a város számára egész Európa rokonszenvét és áldozatkészségét. 

Igaza van a polgármesteri jelentésnek, mikor a királylátogatási 
ünnep arányaival méri össze az augusztus 19-ikét, melyen a franczia 
vendégek Szentes felől megjöttek. Talpon volt a város népe reggeltől, 
mikor a lapok a vendégekről irtak czikket, tárczát, híreket. A Szegedi 
Naplóban Pósa Lajos ragyogó költeményeket irt Lessepshez, Coppéehez 
és Francziaországhoz. Az utóbbiban lendületesen jutott kifejezésre 
Szeged hálája. 
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„Oh Francziaország'! itt minden magasztal! 
Enyhadó hajlék vagy, dús terített asztal. 
Letörlöd a könyot csókoló részvéttel, 
Napmoleg szívednek arany kendőjével. 
Ez az arany kendő lohog a világon. 
Romokon, útfélen, dúló Oczeánon. 
Ezt az arany kendőt millió sziv áldja — 
Logszebh gyöngye: Szeged könyező hálája." 

És a próza is, amit azon a napon írtak, tele van rajongó költé-
szettel. Pedig csak az eseményeket írja le. Kezdve azon, hogy már 
Tápé alatt egész csolnakraj várta a francziákkal érkező hajót, melyre 
virágokat dobáltak föl a lelkes „kalózok", azok közt bájos szegedi hölgyek. 

Az egyik csolnak oly közel jár t a gőzös kerekéhez, hogy a meg-, 
kavart hullámtömeg fölborította. Nagy rémület keletkezett erre a hajón, 
a francziák ledobták kabátjaikat, hogy belevessék magukat a vízbe 
és megmentsék a magyar lelkesedés áldozatait. De még csak kibon-
takozófelben volt a rémület a hajófödélzeten, mikor már fölborult 
ladikjukon úsztak ismét a szeretetreméltó kalózok. És első fölkiáltásuk 
nem az volt, hogy hála Istennek, hanem az, hogy: éljenek a francziák! 

Hosszú diadalutjokon talán ez az éljenzés érintette a francziákat 
legkellemesebben. De nem. Maguk mondták, hogy a szegedi fogadtatás 
túlhaladta legmerészebb képzeletüket is. 

Mikor a szegedi kikötő távlatába ért a hajó és a szegedi Tisza-
parton negyvenezer ember éljenzése zúgott át a csendes folyó tükrén, 
nem lehet azt leírni, mily elragadtatás szállotta meg az érkező franczia 
vendégeket. Fölmentek a kapitányi híd magasára, a meghatottságtól 
kön3'ező szemekkel egymást és magyar kísérőiket ölelve, csókolva. 
Fölugráltak a padokra, asztalokra és kalapjaikat himbálták, kendőiket 
lobogtatták, éltették a magyart, éltették Szegedet és Szeged népét. 
A lelkesedés megdicsőülése volt ez. Negyvenezer magyar éljenre 
negyven franczia „vive" felelt, de oly hévvel, oly lelkesen, mintha 
a szegediek örömriadását negyvenezer franczia visszhangozná a 
Szajna partjáról. És érthető volt a francziák elragadtatása. Szeged 
népének riadó tüntetése nem egy elszálló hangtömeg volt, hanem egy 
nagy tett. Alakot öltött Szeged hálá ja az egész város ajkán. 

Aztán a szegedi hölgyek ajkáról hangzottak a hála szavai. 
Csokrokat, virágokat nyújtottak a vendégeknek, kiket mindenütt 
ezernyi tömegek köszöntöttek, mialatt megnézték az uj alkotásokat 
és a várost, melyet este ragyogóan kivilágítottak. 

A díszebéden, melyről a polgármester jelentése megemlékezik, 
Gouzien átnyújtotta Szeged városának a párisi ünnepély emlékérmét, 
míg viszont a város polgármestere a szegedi képek albumát ajánlotta 
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föl emlékül. A nagyobb közönség a Stefánia-sétatéren üdvözölte még 
egyszer búcsúzóul a kedves vendégeket, akik csodálattal s elragadta-
tással nyilatkoztak Szegedről. „Az ország többi részeiben is nagyszerűen 
fogadtak — azt mondották — s ha azok az országnak húsa voltak és 
vére, itt van az országnak földobbanó szíve Szegeden." 

így emlékeztek meg Szegedről a franczia lapok is, melyek előkelő 
küldötteik lelkesedésének és rajongásának visszhangot adtak. 

• * 

Szeged többi vendégeinek és vendégcsoportjainak a rekonstrukczió 
folyamán és az azt követő időben tett látogatásait időrendben jegyzem 
föl, előrebocsátva, hogy főleg azok említtetnek, kiket nem hivatalos 
elfoglaltság, hanem az érdeklődés hozott Szegedre, mert hiszen ez 
matat ja meg a Szeged sorsára és jövőjére nem közönyös mértékét 
annak a rokonszenvnek, melynek nyilvánulása folyvást kíséri és elő-
mozdítja a város emelkedését. 

Tisza Kálmán miniszterelnök a katasztrófa első napjaiban tett 
látogatása után először érkezett Szegedre 1879. június 23-án, meg-
nézve a szádfalat, a szivattyú-telepeket és az ujszegedi barakkokat. 
Még 1879. augusztus hó 18-án is Szegeden járt Tisza Kálmán István 
fiával s ismételve 1883. szeptember 14-én. 

Első vendégei voltak még Szegednek rövid idővel a katasztrófa 
után : márczius 30-án Szende Béla honvédelmi miniszter, aki Cserhalmy 
vezérhadbiztossal ismételve meglátogatta Szegedet 1880. július 31-én. 

Péchy Tamás közmunka- és közlekedési miniszter május 15-én. 
József főherczeg május 23-án érkezett Szegedre, ahol az állo-

máson, megfelelőleg az akkori helyzetnek, mintegy száz zöld galyakkal 
és zászlókkal díszített csolnak várta, telve közönséggel a lakosság 
minden osztályából. Pálfy Ferencz üdvözletére válaszolva, a főherczeg 
ezeket mondta : „Hiszem, mint e magyar haza hű fia, hogy az 0 Felsége 
a király által kimondott szó teljesülni fog. És azt annál inkább is 
remélem, mert magyar hazánknak minden bű fia Szeged iránt így 
érez." József főherczeg Szegeden járt még 1889. június 11-én, amikor 
ünnepélyesen fogadta a hatóság, továbbá 1891. május 4-én, amikor 
üdvözlésére eljött Németh József püspök. 

Rohan Ágoston herczeg és Rohan Mária herczegnő június 11-én. 
Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 1879. július 

16-án jött Szegedre Szász Károly miniszteri tanácsossal és a fogadta-
táson megjelent hatóság előtt „mint a kormány képviselője ígérte, 
hogy az itteni tanügy felvirágoztatása érdekében mindent készséggel 
megtesz." 

Gromon Dezső, Bács Bodrogh vármegye főispánja 1879. évi 
augusztus 5. 



•332 

Kozma Sándor kir. főügyész 1879. augusztus 25., 1880. decz. 20. 
Herczegli Mihály egyetemi tanár aug. 30. 
Gerlóczy Károly és Kammermayer Károly, Budapest polgármesterei 

október 22-én. 
Hieronymi Károly közlekedésügyi miniszteri államtitkár okt. 28. 
Jenkins angol iró Pázmándy Dénes orsz. képviselővel, 1880. 

május 28. 
Szilágyi Dezső orsz. képviselő július 30—31. A két nap alatt 

Szilágyi megnézte az épülő várost, teljes elösmeréssel nyilatkozott a 
tapasztaltakról és reményének adott kifejezést, hogy Szeged a magyar 
városok büszkesége leend. 

Szűkebb körökben — mint a Szegedi Napló akkor följegyezte, 
„szőnyegre hozatott a szegedi egyetem kérdése is. Szilágyi Dezső teljes 
egyetem fölállítását ugyan egyelőre nem tar t ja kivihetőnek, de hatá-
rozottan amellett nyilatkozott, hogy két jogakadémia megszüntetésével 
Szegeden jogi és bölcsészeti fakultások, rendeztessenek be, melyekből 
aztán idővel ki fogja magát nőni a teljes harmadik egyetem 

A 'magyar mérnök- és építész-egylet 60 tagja augusztus 29-én 
érkezett meg a városépítés tanulmányozására. Ismételve Szegeden 
jár t az egylet egy nagy társasága 1888. szeptember 18-án, főleg a 
védmúvek megszemlélésére. Harmadszor a mérnök- és építész-egylet 
tagjai 1893. november 11-én jöttek le mintegy húszan, köztük Schioarzel 
Sándor műegyetemi tanár és a rekonstrukczió alkotásainak megtekin-
tésénél Lechner Lajos kalauzolta őket. 

Apponyi Albert gróf, Tiírr István, György Endre, Károlyi Sándor 
gróf okt. 11. 

Pauler Tivadar igazságügyminiszter aug. 22. 
Somogyi Károly, a szegedi könyvtár nagylelkű adományozója. 

1882. május 9. 
Bonnaz Sándor csanádegyházmegyei püspök június 5-én nézte 

meg a várost, betegségére való tekintettel -elkerülve minden fogadtatást. 
Révész Bálint reform, szuperintendens július 3-án eljött megnézni 

a várost Tóth Sámuel egyházkerületi főjegyző és Szabó János esperes 
kíséretében. 

- Az írók és művészek társasága tagjait július 23-án fogadta Szeged 
nagy ünnepséggel, díszebéddel és a város, a Somogyi-könyvtár meg-
tekintése után este bankettet rendezett tiszteletükre. A Somogyi-
könyvtár épülete (főreáliskola) előtt diadalkapu várta a vendégeket, 
akik között voltak : Bartók Lajos, dr. Erödy Béla, Erkel Lajos, Feleky 
Miklós és neje, Gyenes László, Kiss József, Németh József, Odry Lehel, 
P . Szathmáry Károly, Pauli Richárd, Reviczky Gyula, Slurm Albert, 
Saxlehner Emma, Szinnyey József, dr. Sonnenfeld Zsigmond, Sólymosi 
Elek, Szadeczki József, Szabados Károly, Urváry Lajos, Visi Imre. 
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Hcmderson, az indiai kasmíri tartomány angol rezidense szep-
tember 30-án. 

Bethlen Gábor gróf, Kükiülő vármegye főispánja, Bethlen Márkus 
és Haller Jenő grófok okt. 20. 

I f j . Ábrányi Kornél nov. 5. 
Haynald Lajos biboros érsek 1883. június 6-án érkezett Szegedre. 

Kistelektől Németh József püspök és Gemml János kanonok kísérték. 
A hatóság nevében Pálfy Ferencz polgármester fogadta. 

Ugyanakkor vendége volt Szegednek Ráth Károly budapesti 
főpolgármester és mint Tisza Lajos vendégei itt időztek : Teleky 
Sándorné, Teleky Domokosné grófnék és Khnen Héderváry sz. Teleky 
Sarolta grófnő. 

Kemény Gábor báró közlekedésügyi miniszter, Horváth Gyula 
kormánybiztos és Rapaics Radó miniszt. osztálytanácsos június 17-én. 

Pauler Tivadar, Bedekovich Kálmán miniszterek, Fejérváry Géza 
báró honvédelmi államtitkár június 30-án. (Fejérváry mint honvédelmi 
miniszter meglátogatta Szegedet 1885. február 18-án és azóta többször). 

Schulelc Frigyes műépítész, a református templom tervezője július 
bő 4-én. 

Zichy Jenő gróf szeptember 25-én. 
A budapesti közmunkatanács tagjai deczember hó 1-én ; köztük : 

Podmaniczky Frigyes báró, Prónay József államtitkár, Lukács Antal 
hitelintézeti igazgató, Rupp Imre miniszteri osztálytanácsos, Incze 
György, Várady Lipót, Wohlfart Henrik, Skalla Oszkár főmérnökök. 

Mr. L. Stanford, az újvilág egyik krőzusa, Kalifornia kormányzója, 
(ki a katasztrófa idején nagy összeget adott és gyűjtött Szegednek) 
1884. január 2-án. 

Németh József püspök, január 15-én. 
Teleky Sándor gróf, író, márczius 14-én. (A hatóság és a szegedi 

írók bankettet rendeztek tiszteletére). 
Adam Edmondné, a kiváló franezia írónő márczius 25-én jött 

Szegedre s vele együtt Villars gróf, franezia konzul, Hieronymi Károly, 
az osztrák-magyar államvasutak igazgatója, Horváth Gyula szentesi 
kormánybiztos, Pázmándy Dénes képviselő és Bemard franezia író. 
Adam asszonyt nagy lelkesedéssel fogadta és ünnepléssel vette körül 
a hatóság és Szeged társadalma, a színházban díszelőadást, este 
bankettet rendeztek tiszteletére. 

Horváth Boldizsárt, ki Bessenyey Ferencz, akkor temesvári főszolga-
bíróval érkezett Szegedre április 15-én, a hatóság és az ügyvédi kamara 
fogadták az állomáson. (Horváth Boldizsár 1885. április hó 2-án ismét 
vendége volt Szegednek és megnézte a színházi előadást). 

Rudolf trónörökös és neje Stefánia főherczegnő április hó 15-én 
utaztak át a szegedi állomáson, ahol a megjelent főispánt a szalon-
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kocsiba kérette a trónörökös, érdeklődéssel tudakozódva Szeged 
viszonyairól. 

Tisza Lajos gróf 1884. május 24-én érkezett Szegedre a kir. 
biztosi állás elhagyása óta. Ez alkalommal a református templom 
fölszentelésének ünnepére jött és részt vett az ásotthalmi ünnepélyen, 
melyen a király emlékszobrát leplezték le1). Tisza Lajos az ünnepély 
lefolyásáról sürgönyt küldött a királynak és már hazajövet a horgosi 
állomáson vette 0 Felsége távirati válaszát, melyben meleg szavakkal 
mondott köszönetet az ünnepélyért. 

Tisza Lajos gróf ezentúl több alkalommal fölkereste Szegedet, 
melyet az országgyűlésen képviselt. Mint az első kerület orsz. kép-
viselője 1884. szeptember 12-én érkezett Szegedre és az üdvözletére 
megjelent közönség előtt a következő kijelentést tette : „Lehet, hogy 
öt éves ittlakásom csalódása okozza, de mikor a gőzmozdony Szeged 
felé közeledett, önkénytelenül úgy éreztem, hogy haza jöttem. Most 
ismét ez az érzés fog el. Én nem keresem, vájjon csalódás-e ez, 
hanem elfogadom valóságnak. És kérem önöket, ne tekintsenek engem 
itt vendégnek. Tekintsenek úgy, mint akit maguk közül világgá küldtek 
missionáriusnak, liögy hirdesse Szeged nagyságának igéjét és e város 
ügyének barátokat szerezzen." 

Résztvett Tisza Lajos gróf többek között 1885. február 4-én a 
kereskedő-ifjak bálján, 1886. január 23-án a Tisza-szálló ünnepélyes 
megnyitásán, 1888. október 7-én átvette a Szeged által részére föl-
ajánlott dísz-albumot, megjelent 1891. október 24 :én az uj belvárosi 
kaszinó és a felsőtanyai központ megnyitási ünnepén (és eljött ugyan-
akkor Munkácsy Mihály), 1892. május 14-ón az alsótanyai központ föl-
avatásánál s azontúl még többször a szegedi választói körében. 

Szapáry Gyula gróf pénzügyminiszter augusztus 28. 
Arad város tanítótestülete okt. 17. 
Jókai Mór 1885. j anuár 9-én érkezett Szegedre „Az arany ember" 

előadására. A vasúti állomáson Szeged előkelő hölgyei várták és 
Szabados János h. polgármester üdvözölte. Este lakomát rendeztek 
tiszteletére. 

Ismét Szegeden volt Jókai Mór 1891. április 7-én, megnézve a 

>) A királyhalmi szobor 1884. május 26-iki leleplezésénél Ivánkovits János, 
akkor szegedi hittanár tartot ta az ünnepi beszédet, mely Endrényi Lajos és 
társánál 8 r. 1 Íves füzetben is megjelent. „Itt volt a hely, — mondja a beszéd — 
hol hű népe látta s ahol hű népét látta a király. És a nép szíve hangosan dobo-
gott föl: nem akarta, hogy a királyi kegy ezen ténye einléktelen legyen s kinek 
képe szívében kiolthatatlan vonásokban él, annak érczszobrát is ide állíttatta, 
hogy az utókor gyermekeinek a szobor hirdesse mindig, mennyire szerette népét 
a király." 
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nőegylet czéljaira Kacziány Ödön által a régi szegedi festményekből 
rendezett érdekes kiállítást. Este Jókai a Tisza-szálló termében nagy-
érdekű fölolvasást tartott Petőfi Sándorról. A szegedi hölgyek a 
koszorús irót egy hímzett karos-székkel ajándékozták meg. 

De Gubernatis gróf olasz iró márczius 19. A tudós vendéget 
előkelő társaság fogadta érkezésekor és Arányi Ágoston kegyesrendi 
tanár üdvözölte, ki kalauza volt a városnak és intézményeinek, azok 
közt a Somogyi-könyvtárnak megtekintésénél. 

A fiumei főgimnázium tanári kara és tanulói dr. Erödy Béla 
igazgató vezetése alatt május 29. 

A selmeczbányai erdészeti akadémia tanárai és tanulói Soltz 'Gyula 
tanár vezetése alatt június 15. 

Baross Gábor közmunka- és közlekedésügyi államtitkár szept. 2. 
Mint közmunka- és közlekedésügyi miniszter Szegeden járt 1887. jan. 8. 

A külföldi gazdák látogatása1) szeptember 14-én ismét :d 1'almat 
adott Szeged közönségének, hogy bemutassa kiváló vendégszeretetét. 

Lechner Lajos, a kir. biztosság műszaki osztályának főnöke ez 
állásból való távozása után először 1886. jan. 23-án jött Szegedre 
és azután is több alkalommal fölkereste a várost. 

') Az 1885. évi budapesti országos kiállítást látogató messze vidékiek és 
külföldiek köziil egyesek és csoportok számosan jöttek el 1885-ben csupán Szeged 
megtekintésére. 

(Széchenyi Pál gróf földmivolésiigyi miniszter Pálfy Perencz polgármesterhez 
intézett levélben köszönte meg, hogy a külföldi gazdákat Szegeden oly előzékeny 
figyelemmel fogadták). 

A külföldi társaságot a budapesti sugárút fényes kivilágításával lepte meg 
Szeged. A fogadtatásról kővetkezőkben emlékszik meg az 1885-iki polgármesteri 
jelentés: 

A KÜLFÖLDI GAZDÁK LÁTOGATÁSA. 

Az 1885. évben Budapesten tartott s valódi nemzeti vállalat mérvét öltött 
országos kiállítás alkalmából a mezőgazdasági viszonyaink iránt érdeklődő külföldi 
mezőgazdasági szaktekintélyek társasága, Egein Ede országos tejgazdasági felügyelő 
kalauzolása mellett, országunk nevezetesebb mezőgazdasági telepeinek megtekin-
tésére czólzó kőrútjában városunk megtekintését is tervbe vette. Minthogy eme 
társaságban Németország, Svájcz, Pranczia- és Svédország volt képviselve s így 
a kirándulás — mondhatni — közép-európai jelleggel birt s minthogy a nevezett 
országok mezőgazdasági és közgazdászati szaktekintélyeinek nem csekély része 
volt abban képviselve, minthogy továbbá a kormányhatóság részéről gondoskodás 
történt az iránt is, hogy saját országunk jeles szakférfiúinak egész sora kalauz-
ként csatlakozzék, méltán várható volt e kirándulástól, hogy az fölvilágosítólag 
fog hatni s külföldön el fogja oszlatni a balhiedelmeket, amelyek az ottani szak-
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Szilágyi Sándor, az országos könyvtárak legfőbb őre márczius 
26-tól három napot töltött Szegeden a Somogyi könyvtár tanulmá-
nyozásával. 

Hermáim Ottó jún. 12-én mint a város képviselője jött s mint 
ilyen, de később is sokszor fölkereste a várost. 

Tisza Kálmánná sz. Degenfeld Ilona grófnő 1887. máj. 7-én jött 
Szegedre, mint a nőiparegyesület védasszonya a nőipariskola s kiállítás 
megnyitására. A védasszonyt, kivel együtt Szegedre jöttek Tisza 
Lajos gróf, Zichy Jenő gróf, Lechner Lajos, Mikszáth Kálmán, Jekel-
falussy Lajos, Stesser József, nagj' ünnepségekkel fogadták a nőipar-
egylet és reform, egyház hölgyei. Tisza Kálmánné ugyanis résztvett 
egyszersmind a reform, egyházközség javára rendezett hangversenyen, 
melynek fénypontja Blaha Lujza közreműködése volt. 

Wekerle Sándor pénzügyminiszteri államtitkár jún. 4. (Testüle-
tileg tisztelgett nála a pénzügyi hivatalok tisztikara). Mint pénzügy-
miniszter 1890. decz. 30-án járt Weker le Szegeden, látogatást téve a 
városházán. 

Brissley Richárd, a Times kiváló munkatársa, jún. 15. 

körökben hazánk viszonyait illetőleg ma még jórészt uralkodnak. Ezen közérdekű 
czól elérésében szives fogadtatás és valódi magyar vendégszeretet által szándé-
kozott hatóságunk is közreműködni. A társaság 1885. szeptember hó 14-én este 
megérkezvén, másnap reggel megtekintette a várost, majd a Stefánia-téri kioszkban 
rendezett reggeli elköltése után kirándulás tétetett az alsótauya területére, ahol is 
megtekintettek egypár tanyai iskolát, néhány nagyobb tanyát s lehető ktmerítőleg 
búvárkodtak a viszonyok megismerése körül s a látottakat jegyzékbe foglalták. 
Majd az erdőőri szakiskola helyiségében a társaság fényesen megvendégeltetett, 
mely alkalommal László Gyula tanácsnok, mint a fogadó-bizottság elnöke, általános 
tetszés között éltette a külföldi gazdákat, akik — úgymond — nem touristák, hanem 
a magyar közgazdasági viszonyok kiváló ismertetői odahaza s éppen azért kérte 
a társaságot, hogy vigye magával városunk és hazánk rokonszenvét és adja 
helyéhe a viszonyainkra vonatkozó igazságos bírálatát. 

Ide iktatom a társaság külföldi tagjainak névsorát. Németországból: Frank 
porosz kir. kormánytanácsos, dr. Miaskowszky egyet, tanár, Drestweilor, a hesseni 
gazd. ós fogy. egyesület elnöke, VVahl Alfréd gyártulajdonos, Jodlbauer, dr. Lintner, 
Giesmann Oszkár bérlő, Bittrich földbirtokos, Sepp Károly berezegi jószágigazgató, 
Kiihnc földbirtokos, Ottó Lajos bajor herezeg ő fensége gazd. tanácsosa, dr. May 
kir. tanár s gazd. egyesületi vezértitkár, Petersen gazdasági tanácsos és lap-
szerkesztő. Svájczból: Gsell W. Franczlaországból: Vicomte Rougane de Chaeteloup 
földbirtokos és gazdasági szaklap képviselője. Svédországból: Bendix R. L., Svéd-
ország kiállítási képviselője. 

A kiránduló társaság szeptember 15-én délután a megelégedés és elismerés 
elvitázhatlan jelei között hagyta el városunkat s folytatta körútját. 
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Fermedzin Özséb Defenitor Szt /Ferenczrendi generális Rómából, 
mint a szegedi ház vendége Pintér József titkárral június 22. 

A fővárosi iparoskor tagjai, mintegy nyolczvanan Ráth Károly 
elnök (kereskedelmi múzeumi igazgató) vezetése alatt augusztus 17-én 
jöttek Szeged megtekintésére és szívélyes fogadtatásra találtak, melyért 
köszönetüknek adtak kifejezést a tiszteletükre rendezett lakomán. 

Fabinyi Teofil igazságiigyminiszter szept. 13. 
Pallavicini Sándor őrgróf és neje Széchényi Irma grófnő okt. 29. 
A vörös-kereszt egylet estélyére 1888. márcz. 5-én az előkelő 

vendégek egész sora jött Szegedre, azok közt a volt királyi biztos, 
Szapáry István gróf, Pestmegye főispánja. 

A székesfehérvári kereskedelmi akadémia növendékei 28-an, két 
tanárral és egy orvossal május 12-én megnézték. Szegedet és intézmé-
nyeit, gyárait. 

A kolozsvári gazdasági egylet tanulmányos kirándulói május 27-én 
szemlélték meg a várost. 

Károly Lajos főherczeget és nejét Mária Terézia főherczegasszonyt 
szept. 24-én fogadta a hatóság. Velük voltak : Cavriani gróf főudvar-
mester, Károlyi Gyula gróf, Zichy grófnő udvarhölgy, Ivánka Imre. 
A főherczegi pár és kísérete megszemlélték a várost és a vörös-kereszt 
egylet berendezéseit. 

Dr. Holub Emil, a hírneves Afrika utazó, ki előadást tartott 
1889. január 6-án. 

Ürge Ignácz, a hirneves chinai magyar hittérítő június 27-én 
nagyérdekű előadást tartott. 

Albrecht föherczeg augusztus 7-én volt Szegeden katonai ügyekben. 
Küldöttséggel fogadta a városi hatóság is. 

A briinni technikusok Ripl Venczél tanár vezetése alatt Szegedre 
jöttek június 2-án és vendégszerető fogadtatásban részesültek. 

Ruttkayné Kossuth Luiza aug. 10-én volt Szegeden, de rövid 
ideig tartózkodott és váratlanul érkezvén, a szegedi hölgyek kis része 
jelenhete'tt csak meg fogadására. Erre való hivatkozással a szegedi 
előkelő hölgyek több mint száz aláírással levelet küldöttek Ruttkay-
nénak, melegen üdvözölve őt és sajnálatukat fejezve ki, hogy rövid 
és elő nem készített szegedi időzése alatt tiszteletére nem lehettek. 

Az orsz. gazdasági egylet borászati szakosztálya által rendezett 
tanulmányúiban 21 gazda érkezett Szegedre augusztus 24-én. 

Petiden András gróf föidmívelésügyi miniszter szeptember 15. 
Schuszter Konstantin váczi püspök szeptember 17-én. (Két napot 

töltött Szegeden a város megnézésével). 
Perzeviezy Albert .vallás- és közoktatásügyi államtitkár szept. 25. 
Jules Preux, a franczia igazságügyminiszteriumban a külföldi 

törvényhozások osztályának titkára 1891. augusztus 22. 
„Szeged uj kora ." • 2 2 



Ö Felsége a király szeptember 16-án Temesvárról jövet átutazott 
Szegetlen. Kívánságára a hivatalos fogadtatás elmaradt, de nagy 
közönség jelent meg a perronon, ahol a vonat 8 perczig állott. A föl-
hangzó éljenzésekre a király megjelent a kocsi ablakánál és köszönetet 
intet t a lelkesült közönségnek. 

Schlauch Lőrincz nagyváradi bíboros érsek 1893. okt. 27-én Sze-
geden találkozott Dessewffy Csanád egyházmegyei püspökkel. Fogadta 
a hatóság és a papság. Dessewffy püspök 1894. decz. 11-én a kath. 
tanítóképezde számára általa megvett uj épületet tekintette meg és 
azóta is több ízben fölkereste egyházmegyéjének legnagyobb katho--
likus városát, melyet meleg szeretettel és hajlandósággal tüntet ki. 

A debreczeni gazdasági egylet tagjai, tekintélyes földbirtokosok, 
mintegy húszan Váczi János gazd. egyl. elnök és Szüts Mihály titkár-
vezetése alatt 1894. május 14-én. . 

A prágai technikusok Hippi műegyetemi tanár vezetése alatt 
május 24-én. 

Dr. Eichter bécsi alpolgármester május 25. 
A horvát mérnökök júl. 25. 
Kun Kocsárd gróf okt. 30. 
Kossuth Ferencz november 11-én látogatta meg Szeged városát, 

melynek népe mintegy 30 ezerre menő tömegben tüneményes lelke-
sedéssel fogadta és kísérte a Klauzál-téri népgyűlésre, mely után 
Kossuth Ferencz látogatást tett a városházán Pálfy Ferencz polgár-
mesternél, ki a látogatást nyomban viszonozta. A lelkes fogadtatás 
ismétlődött este a népkörökben, a szinházi díszelőadáson és a lakomán, 
melyen a szónokok egész sora ünnepelte Kossuth Ferenczet. Szegeden 
voltak e napon Kossuth Ferenczczel együtt Eelfy Ignácz, Hermán 
Ottó, Lakatos Miklós, dr. Barabás Béla, Lukács Gyula, Pázmándy Dénes, 
Visontai Soma, Kolozsvári Kiss István, Meszlényi Lajos orsz. képviselők. 

József föherczeg 1896. június 21-én volt ismét Szegeden, mely 
alkalommal a polgári és katonai hatóságok fogadták a vasútállomáson. 

Lukács Béla, az 1900. évi párisi nemzetközi kiállítás kormány-
biztosa 1897. deczember 12-én a kereskedelmi- és iparkamara szék-
házában tartott előadást, a kiállításon való részvételre buzdítva Szeged 
és vidéke iparosait. 

Darányi Ignácz földmívelésügyi miniszter 1898. jún. 7-én jár t 
Szegeden a körtöltés megtekintése végett, miután tőle a város e töl-
tésnek tel jesen megnyugtató és minden eshetőségre biztonságot nyújtó 
megerősítését kérte és yár ja . 

Fiuméből július 5-én ötven olasz tanító érkezett Szegedre, a 
város megtekintésére. 

Az első országos mezőgazdasági kiállítás megnyitásakor 1899. szept. 
3-án József föherczeg, mint a. kiállítás védnöke jött el Szegedre éa 
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Szegedet is megtisztelő meleg szavakkal nyitotta meg az ország második 
városában a nagyszabású gazdasági kiállítást. Ezen a megnyitási 
ünnepen sok előkelő vendége volt Szegednek és azontúl is; a kiállítás 
egész tartama alatt. Szeptember 8-án a kormány négy tagja jött el a 
kiállítás megtekintésére : Széli Kálmán miniszterelnök, Darányi Ignácz 
földmívelési, Hegedűs Sándor kereskedelemügyi és Plósz Sándor igaz-
ságügyi miniszter, kik a tiszteletükre rendezett ebéden érdekes kije-
lentéseket tettek a vidéki nagy városoknak és azok sorában Szegednek 
jelentős nemzeti és kulturális hivatásáról. A következő napon Cseh 
Ervin horvát miniszter látogatta meg a kiállítást. 

Nikolics Fedor báró és Koltor László mérnök, a budapest-csongrád-
szegedi hajózó és öntöző csatorna tervezője 1899. november 26-án 
tettek látogatást Szegeden. Ez alkalommal a tervező mérnök a keres-
kedelmi és iparkamara termében tartott előkelő közönség előtt a nagy-
fontosságú csatorna-terv részleteit, kivihetőségét és közgazdasági fon-
tosságát ösmertető előadást. 

ÜNNEPLÉSEK ÉS AKCZIÓK. 

Mint eseményeit Szeged itt tárgyalt uj koránál^ jegyzem föl a 
következőket: 

Kovács Albert iskolaszéki elnök tiz éves jubileumát 1882. évi . 
deczember hó 30-án ünnepelte meg az iskolaszék és a tantestület 
összessége. 

Szeged törvényhatósági bizottsága az 1885-ik évi februári köz-
gyűlésből Kállay Albert főispán elnöklete alatt 12 tagú küldöttséget 
választott a Tisza Kálmán tiz éves kormányelnöki jubileumának 
ünnepére. 

A véderötörvény módosításának ügyében 1889. február 10-én impo-
záns népgyűlést tartottak a szegedi polgárok, kérve a 14. és 25. §§-ok 
megváltoztatását, melyek a nemzet if júságával szemben súlyosak és 
elviselhetlenek. 

A koronázás 25 éves emlékünnepén (1892. jún. 7.) Szeged összes 
templomaiban hálaadó istentiszteletek, tanintézeteiben ünnepélyek 
voltak s este a várost kivilágították. A budapesti ünnepélyekre a tör-
vényhatóság a főispán elnöklete alatt tekintélyes küldöttséget választott. 

Magyar Gábor főgimn. igazgató tiszteletére 30 éves tanári és 
20 éves igazgatói működése emlékeül a kegyesrendi tanárok díszes 
emlékalbumot adtak ki. A nagyérdemű igazgatót ugyanekkor szívé-
lyesen ünnepelték a tanítványai, kik a nevére ösztöndíj-alapítványt 
tettek. (Magyar Gábor érdemei elismeréseül 1893-ban a Ferencz József-
rend lovagkeresztjét, 1896-ban a tankerületi főigazgatói czímet nyerte, 
1898-ban pedig a kegyesrend megválasztotta tartományi főnökének). 

22* 
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Zsótér Andor, Szeged közéletének egyik kiváló férfia 1892. évi 
április 28-án nyerte a maga és törvényes utódai részére a magyar 
nemességet a „szatymazi" előnévvel. 

A törvényhatóság 1892. szeptember 21-iki közgyűlése üdvözletet 
küldött a 90 éves Kossuth Lajosnak, kinek születésnapját a polgárság 
szept. 19-én ülte meg nagyszabású ünnepélyen. A városi közgyűlés 
határozata az volt „hogy miután Kossuth Lajost Szeged város nép-, 
illetve közgyűlése 1848. márcz. 18-án Szeged város díszpolgárává már 
megválasztotta, a jelen közgyűlés ama tényt és határozatot most meg-
új í t ja , megerősíti és szentesíti; hogy ezen határozatról Kossuth Lajost 
ér tes í t i ; hogy Kossuth Lajoshoz születése napjának 90-ik évfordulója 
alkalmából üdvözlő iratot intéz és hogy a Budapesti-sugárutat Kossuth 
Lajos-sugárutnak nevezi el. 

Ivánkovits János, ki 1892. évi decz. 12-én neveztetett ki a vallás-
és közoktatásügyi minisztériumba osztálytanácsosnak, ez alkalomból 
ünneplésben részesült a szegedi társadalomban, mely deczember 15-én 
bankettet rendezett tiszteletére. Ivánkovits Jánost 1896-ban rozsnyói 
püspökké nevezte ki a király. 

A liberális népgyiilésen, mely Budapesten 1894. márcz. 4-én oly 
impozáns módon állást foglalt a szabadelvű egyházpolitika mellett, 
Szegedről tekintélyes, több mint száztagú küldöttség vett részt, kép-
viselve ott a liberális Szeged egész polgárságát, pártokra való különbség 
nélkül, miután a küldöttség választását is a polgárságnak pártkülönbség 
nélkül tartott értekezlete intézte, melyen együtt elnököltek a szegedi 
szabadelvű és a függetlenségi pártok elnökei: Zsótér Andor és Polczner 
Jenő. 

Ugyancsak a szabadelvű egyházpolitika szolgálatában szerzett 
érdemeiért választotta meg a törvényhatóság 1894. május 30-iki köz-
gyűlése egyhangúlag dr. Wekerle Sándor miniszterelnököt Szeged dísz-
polgárának. 

Fodor István ügyvéd, a szegedi közéletnek kiváló tevékenységű 
és hivatottságú tényezője, ki tizenkétezer koronás alapítványt tett tudo-
mányos pályára lépő i f jak részére, 1894. évi októberben nyerte a 
maga és törvényes utódai számára a magyar nemességet. 

A millennium nagy alkalmát Szeged méltóan ünnepelte meg 
több jelentékeny alkotással és 1896. szeptember 6-án tartott emlék-
ünnepén az ál lamkormány képviseletében eljöttek Dániel Ernő keres-
kedelemügyi miniszter és Zsilinszky Mihály kultuszminiszteri állam-
titkár, akik résztvettek a város által rendezett díszebéden és megnézték 
este a polgárság számára rendezett fényes tűzijátékot. E millenniumi 
ünnepség alkalmából adattak á t rendeltetésüknek a városi kultúr-
palota, a gőzfürdő, a m. kir. államvasuti internátus, a fa- és fémipari 
szakiskola állandó épülete, az ügyvédi kamara székháza és Dániel 
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miniszter tette le a kereskedelmi- és iparkamara székházának alap-
kövét. 

Szép egyházi ünnepséggel avatta föl e napon Desseívffy Sándor 
püspök a belvárosi templomtéren emelt Szentháromság-szobrot. 

Pálfy Ferencz polgármesternek 25 éves jubileumát ünnepelte a 
város 1897. január 4-én. Délelőtt a hatóságok és egyesületek tiszte-
legtek a jubiláns polgármesternél, este pedig fáklyásmenetet rendezett 
tiszteletére a polgárság. A város törvényhatósága január 27-én 6000 
forintos alapítványt tett a Pálfy Ferencz nevére és elhatározta, hogy 
megfesteti az arczképét. Ezt az arczképet a város Purger Lajossal 
festette meg és a városi képtárban helyezte el. 

IRODALMI ÜNNEPLÉSEK. 

Szeged társadalma mindenkor kitüntette magát az írói érdemek 
méltatásában és ennek bizonyságát képezik az itt följegyzett ünnep-
lések is. 

Kevéssel az árvíz után, 1879. nov. 9-én résztvett Szeged társa-
dalma Laiűca Gusztáv írói jubileumának ünneplésében. A szegedi nők, 
kiknek élén e mozgalomban Enyedy Lukácsné és Kelemen Istvánná 
állottak, egy Szeged czímerével ékesített ezüst bográcsot küldöttek 
Laukának, aki megemlékezett erről az őt ünneplő budapesti banketten : 
„Legmélyebb köszönetemet Szeged lelkes hölgyeinek, akiknek az alig 
múltra emlékezve, a fájdalom hullámsírjából kellett kihalászni azon 
örömüket, melyet nekem juttat tak." 

Szép ünnepet rendezett Szeged társadalma a városból távozó 
Mikszáth Kálmán tiszteletére* Pósa Lajosnak pedig 1888. május 2-án 
arany tollat és irodalmi díjat nyújtott, mely alkalommal a költőt 
Nagy Sándor, a Szegedi Híradó szerkesztője üdvözölte. 

Dr. Falk Miksát huszonötéves szerkesztői jubileuma alkalmából 
üdvözölte Szeged, mely 1861-ben tiszteletbeli főjegyzőjének választotta 
volt és amelynek részére lapjában közel kétszázezer frtos alapítványt 
gyűjtött. A város hatósága meleghangú átiratot küldött az ünnepelt-
hez és a szegedi újságok szerkesztői is üdvözölték őt, mint a publi-
czisztika egyik úttörőjét és kimagasló munkását. 

Jókai Mór ötvenéves írói jubileumát Szeged társadalma nagy 
szeretettel és lelkesedéssel ünnepelte, bevezetvén ezt már 1893. május 
22-én egy két estén át megismételt színházi előadással, melynek 
jövedelméből a szegedi hölgyek 1000 forintos Jókai-alapítványt tettek 
a Dugonics-társaság czéljaira. Az előadásra dr. Lipesey Ádám írt szép 
prológot. A deczemberi Jókai-ünnepen küldöttségekkel vett részt 
Szeged, melynek egyletei és társadalma az író összes műveinek 200 
frtos kiadásából több mint húsz példányt rendeltek meg. Küldöttség 
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képviselte a budapesti ünnepségen a szegedi nőket, kiknek nevében 
díszes föliratot nyújtott át Keméndy Nándorné, továbbá a város közön-
ségét, melynek nevében Pálfy Ferencz polgármester adta át Jókainak 
a törvényhatóság 1893. november 29-iki közgyűlésének egyhangú 
határozatából a díszpolgári oklevelet. 

Egyidejűleg a budapesti jubileummal, Szegeden "egész sorozata 
folyt le a Jókai-ünnepélyeknek a tanintézetekben, a színházban és a 
Dugonics- társaság díszgyűlésén, melynek magas színvonalú programm-
jában kiváló hatás t tet t Móra István remek alkalmi költeménye. 

SZEGED A KEGYELETBEN. 

Az általános kegyeletben osztozva, vett részt Szeged az 1882. 
aug. 18-án elhunyt Szende Béla honvédelmi miniszternek, a város 
országgyűlési képviselőjének végtisztességén, ahol a város és a 
választó kerület részéről nagyobb küldöttségek jelentek meg. 

Arany János ravatalára 18S2. október 24-én szintén koszorút 
küldött Szeged és küldöttség által képviseltette magát az író szob-
rának leleplezésén, amelyre Szeged közönsége is jelentékeny össze-
geket gyű j tö t t 

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 1888. aug. 
24-iki elhunyta fölött a város részvétiratban fejezte ki gyászát. 

Mély gyászt öltött Szeged Rudolf trónörökösért 1889. febr. 1-én. 
A város közgyűlése legmélyebb fájdalmát fejezte ki a királyi házat 
és nemzetet ért megrendítő csapás fölött és fájdalmát és részvétét 
el jut tat ta a trón zsámolyához. Elhatározta továbbá a törvényhatóság, 
hogy a temetés napján, február 5-én, a -gyász jeléül meghúzatja az 
összes harangokat és hogy testületileg megjelenik a gyász-isteni-
tiszteleten. 

'Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter elhunytakor a városi 
közgyűlés 1892. május 9-én 6 tagu küldöttséget választott a végtisz-
tességre és koszorút küldött az elhunyt államférfiú ravatalára. Koszo-
rúka t vittek még Szegedről a kereskedelmi és iparkamara, a m. kir. 
ál lamvasutak üzletvezetőségének küldöttségei, az ipartestület pedig 
gyászünnepélyen rótta le kegyeletét, melynek alkalmából Baross-
emléklapot adott ki. 

Jelentékeny részt vettek Szeged társadalma és testületei a 
Baross Gábor szobrára való adakozásban, Maga a kereskedelmi és 
iparkamara Szegeden és a kerületben 4899 frt 21 krt gyűjtött a szoborra. 

Méltó kegyelettel vett részt Szeged a magyar nemzetet Kossuth 
Lajos 1894. márcz. 20-iki elhunytával ért nagy és mindent átfogó 
gyászban. A törvényhatóság közgyűlése jegyzőkönyvbe igtatta fájdal-
mát, a családhoz részvétiratot intézett, gondoskodott gyász-isteni-
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tisztelet tartásáról, a városháza harangját a végtisztességig mindennap' 
megszólaltatta, Turinba háromtagú küldöttséget utaztatott, mely 
koszorút vitt „a haza nagy fiának és Szeged díszpolgárának" rava-
talára. 

Elhatározta még a közgyűlés, hogy Kossuth Lajos nevére egy 
6000 és egy 4000 koronás alapítványt tesz, továbbá hogy nagyobb 
küldöttség által képviselteti Szegedet a nagy halott budapesti vég-
tisztességén. 

Hasonló kegyelettel hozták meg határozataikat Szeged összes 
testületei, az ügyvédi és kereskedelmi és iparkamarák, a függetlenségi 
párt, egyletek, testületek, melyek mind tekintélyes küldöttségek által 
képviseltették magukat a világra szóló végtisztességen és értékes 
koszorúkat (a függetlenségi párt gazdag ezüst koszorút) küldöttek 
Kossuth Lajos ravatalára, míg a nők külön küldöttséggel vitték el 
koszorúikat Kossuth Lajosné és Kossuth Vilma Budapestre átszállított 
koporsóira. 

És a Kossuth Lajos budapesti temetésének napján Szeged is 
megtartotta itthon a kegyelet legmélyebb érzéséről tanúskodó vég-
tisztességet, mely az ágostai ev. templom előtt folyt le, a társadalom 
előkelőinek és a nép ezreinek részvételével. 

Kossuth Lajos emlékszobrára a szegedi közönség nagy összegeket 
adott, melyeknek jelentékeny része a Szegeden emelendő Kossuth-szobor 
költségeire van rendelve. A szegedi szobor fölállítását az ügyvédi 
kamara kezdeményezte és 1899. végéig mintegy 3000 forintot gyűjtött 
e czélra. Eredményes gyűjtést indított erre a kegyeletes emlékre a 
Szegedi Napló is, melyhez az egész közönség hozzájárult adomá-
nyaival. A lap gyűjtése 1899. végéig 4135 frtot tett1). 

* 

Koszorútvivő küldöttség által volt képviselve Szeged 1882. október 
15-én Petőfi Sándor szobrának leleplezésén, 1890. október 6-án az 
aradi vértanu-szobor leleplezésénél, melynek napján a belvárosi 
templomban emlékmise tartatott , 1893. május 9 -én . pedig a budai 
honvédszobor leleplezésénél. Ezekre az ünnepélyekre a szegedi függet-
lenségi párt és az 1848-as honvédegylet impozáns küldöttségekkel 
külön is elvitték kegyeletes koszorúikat. 

* 

') A város törvényhatósága 1900-ban határozta ol, hogy a társadalom által 
gyűjtött összegek kiegészítésére ezen évtől kezdve esztendőnkint tízezer koronát 
irányoz elő a Kossuth-szoborra. És ez alapon meg is rendelte a város Róna József 
szobrásznál a szobor elkészítését úgy, hogy az Kossuth Lajos századik születés-
napján: 1902. szeptember 19-én átadassák kegyeletes rendeltetésének. 
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Maga Szeged közönsége a függetlenségi harcz egyik epizódjának, 
az újszeged-szőreghi csatának emlékére emelt szobrot. A bizottság, 
mely Széli György és Fluck Ferencz 1848-as honvédtisztek elnöklete 
alatt e kegyeletes czél megvalósításán fáradozott, tekintélyes összeget 
gyűjtött . A társadalom által összeadott mintegy 3000 forint kiegészí-
téséről Szeged törvényhatósága gondoskodott olykép, hogy a díszes 
emléket (egy szép gránit-oszlopot, fönt kiterjesztett szárnyú Turul 
madárral) hatezer forint költséggel a szőreghi csata évfordulóján, 
1896. augusztus 5-én fölállíthatták a Gizella-térnek a kegyesrendi 
társház előtti részén. 

Kegyeletesen ment végbe a szobor leleplezési ünnepélye s részt 
vett azon a nagyközönség soraiban az 1848-as honvédek szegedi 
egylete és a hatóság. Ennek képviseletében Lázár György dr. h. 
polgármester vet te át a szép emléket, melyet a hálás utódok emeltek 
az elhalt hős honvédeknek azzal a sokatmondó jeligével, hogy: 
Csatájuk a védelmezett népjog csatá ja volt. 

* 

Erzsébet királyné megdöbbentő elmúlásának kegyeletes gyász-
ünnepélyt szentelt a Dugonics-társaság 1898. szeptember 27-én. A 
magas színvonalú gyászünnepen Szárny Gyula költeményt, Kovács 
János emlékbeszédet olvasott föl a magyarok rajongva szeretett nagy-
asszonyáról, dr. Milkó Izidor pedig emlékezést adott elő. 

Már előzőleg, szeptember 13-án a város törvényhatósága rend-
kívüli közgyűlést tartot t és elhatározta, hogy a királyné ő felsége 
elhalálozása fölötti fá jdalmát jegyzőkönyvbe igtat ja és a királyhoz 
részvétföliratot intéz. A város képviselve volt a királyné végtisz-
tességén, melynek napján az összes szegedi egyházak gyász-isteni-
tiszteleteket, az egyletek, intézetek, iskolák gyászünnepélyeket tartottak. 

* 

Petőfi Sándor eltűnésének ötvenéves fordulóján, együtt az egész 
országgal kegyeletesen emlékezett Szeged közönsége a szabadságharez 
nagy költőjéről és hőséről, kinek emlékezetére a Dugonics-társaság is 
külön ünnepi ülést tartot t . 

A KÖZÉLET HALOTTAI. 

1879-1899. 

Egy egész temető, ami itt következik, mert súlyos veszteségek 
érték Szegedet a rövid korszakban is, melyről e könyv számol. Hosszú 
sora dőlt ki a közélet tevékeny, érdemes munkásainak és részben a 
vezéreknek, kiknek emlékét alkotások és eredmények jelölik. 
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A katasztrófa évének halottjai dr. ErösTcövi Antal városi tiszti 
főorvos, elhunyt 71 éves korában és érdemes szolgálat után 1879. 
április 7-én és 

Kállay Ödön, 1869-től kezdve Szeged város második kerületének 
országgyűlési képviselője, a katasztrófa után kormánybiztosa az élet-
mentési és rendőri osztály élén. Meghalt 1879. augusztus 5-én. Kegye-
letesen emlékszik meg elhunytáról az 1879-iki polgármesteri évi 
jelentés, megirván, hogy a jeles hazafi emlékére az alsóvárosi tem-
plomban tartott gyász-isteni-tiszteleten a hatóság főtisztviselői is testü-
letileg megjelentek. 

Szönyi Lajos hírlapíró, tanítóképző intézeti tanár, elhunyt 1881. 
július 4-én. 

Réh János. Meghalt 1881. deczember 25-én. Született Szegeden 
1812-ben. Atyja Réh János városi főkapitány volt. Ő maga 1834-ben 
ügyvédi vizsgát tett, mint kapitány vett részt a szabadságharczban 
és 1864—1872-ig Szeged város polgármestere volt. 

Radenich János, mh. 1882. októberben. Jogügyi igazgatója volt a 
Pallavicini uradalomnak. Emlékét Szeged közgyűlése jegyzőkönyvileg 
örökítette meg, mert a tiszaszabályozási kérdések körül Szeged irá-
nyában kiváló érdemeket szerzett. 

Dáni Ferencz, mh. 1883. február 19-én. Született Szegeden 1816. 
november 25-én. Résztvett a szabadságharczban, melyet követőleg 21 
havi vizsgálati fogság után halálra ítélték. Kegyelem utján ezt a bün-
tetést 6 évi várfogságra szállították le, amelyet részben ki is töltött. 
Képviselő volt az 1861. és 1865-iki országgyűléseken, 1871-ben Szeged, 
Kecskemét és Arad főispánjának nevezte ki a király, később Szeged' 
és H.-M.-Vásárhely főispánja volt. Ravatalára mind a négy város küldött-
ségei elhozták koszorúikat. 

Vadász Manó, mh. 1883. október 12-én. Született 1805-ben. Szeged 
1848-ban polgármesterének választotta, 1861-ben képviselője volt Sze-
gednek, majd főbírája és az 1865—68-iki országgyűlésen Szeged képvi-
selője. Innét nevezték ki a Békés-Csongrád megyei tankerület tanfel-
ügyelőjévé, mely állását 1876-tól kezdve csak az elválasztott Csongrád 
megyére és Szegedre terjedő hatáskörrel haláláig viselte. 

Dr. Antalfy Lajos olyan halott ja Szegednek, akinek nagy hálával 
tartozik, de akinek ravatalát föl nem kereshette kegyeletével. Az 
ismeretlen jóltevő 1883. nov. 5-én megjelent Trefort Ágoston köz-
oktatásügyi miniszternél és 19,900 fr t névértékű m. állampapírt és 1770 
darab Napoleon aranyról szóló magánkötvényt tet t le nála alapítvá-
nyul egy Szegeden fölállítandó ipariskola javára. „Kívánom — azt 
mondta a jóltevő — hogy e rendelkezésem nyilvánosságra ne hozassák. 
Nem várok érte semmit és teszem azt egyszerűen hazám iránti köte-
lességből." A miniszter köszönő levelet küldött a nagylelkű adomá-
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nyozónak Niederlöschwitz-be (Drezda mellett), de a levél azzal érke-
zett vissza, hogy a czimzett meghalt. 

Az alapítványt, mely időközben mintegy 54 ezer forintra nőtt, a 
kultuszminisztérium 1894-ben engedte át Szegednek az állami fa- és 
fémipari szákisicola építési költségeire. 

Kremminger Antal belvárosi prépost-plébános, megh. 1885. febr. 
5-én, született 1804. jan. 20-án Szegeden. A városi tanács 1835-ben 
választotta rendes parochusnak és 1840-ben V. Ferdinánd királytól a 
csöppőfői czímzetes prépostságot nyerte egyházi téren szerzett kiváló 
érdemei elismeréseül. Áldozársága 50 éves jubileumát 1876. október 
26-án ülte meg és ez alkalommal szeretettel ünnepelte őt a szegedi 
társadalom, mint a felekezeti türelmesség mintaszerű hirdetőjét. 

Csermelényi Iván, megh. 1885. június 26-án. Szeged városának 
1876—1878-ig tiszti főügyésze, 1878—1884-ig tanácsnoka volt. 

Pataky (Pöschl) Károly, megh. 1885. július 31-én. Született 1850. 
április 14-én. Mint szegedi gyakorló ügyvédet a törvényhatóság az 
1884. április 4-iki t isztujításnál választotta meg tanácsnoknak. 

Kiss Dávid, megh. 1886. június 28-án 83 éves korában. A nagy 
vagyonú polgár mintegy 50 ezer forintot tevő alapítványokkal örökí-
tet te meg emlékét, melyek közül egy 30 ezer forintos alapítvány sze-
gény iskolások felruházására szolgál. 

Bota Márton szentferenczrendi házfőnök, alsóvárosi plébános, 
megh. 1886. július 20-án 49 éves korában. 

Dr. Tóth János kegyesrendi pap, Szeged népiskolai felügyelője, 
korábban a bölcsészet tanára, megh. 1887. aug. 7-én 83 éves korában, 
áldozársága 59-ik, tanárkodása 01-ik évében, ami fölött Szeged városa 
kegyeletes részvétét fejezte ki a piarista rendnek. Főleg az általa 
gazdag természetrajzi gyűjtemény nyel megajándékozott polgári leány-
iskola igazgatói ál lásában és a tanyai iskolák ügyeinek vezetésében 
valóságos apostoli missziót fejtett ki mindvégig és 1884. márczius 7-én, 
80-ik születésnapja alkalmából a városi hatóság átiratot intézett hozzá, 
üdvözölve őt, mert „tudja, mennyit küzdött és áldozott a szent ügyért 
és örömmel lát ja , hogy bár félszázadot meghaladott az idő, melyet az 
ügy szolgálatában eltöltött, az isteni gondviselés kegyelméből még 
mindig friss erővel, ifjú hévvel és kitartással tevékenykedik." 

Tóth János nevére és emlékére a város 1000 frtos alapítványt 
tet t szegény iskolás lányok fölruházására. Síremlékének költségeit a 
tanyai nép gyűjtötte össze. 

Somogyi Károly, Szeged jótevője, a nagy kincset érő Somogyi-
könyvtár adományozója, megh. 1888. márcz. 21-én 77 éves korában. 
A törvényhatóság márcz. 21-iki közgyűlése jegyzőkönyvbe írta részvétét, 
annak az esztergomi herczegprimáshoz intézett föliratban kifejezést 
adott és a város jótevőjének végtisztességére kiküldötte képviselőit. 
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Nagg János polgári és kereskedelmi iskolai igazgató, meghalt 
1888 aug. 10-én 53 éves korában és mint a szegedi közélet tevé-
keny részese, mint tanférfiú és szakíró sok érdemet szerzett. 

Veszelinovits Bazil nyugalmazott városi tanácsnok és helyettes 
polgármester, megh. 1888 nov. 9-én 80 éves korában. Tanácsnoka 
volt a városnak 1867—1884-ig és vezette a katonai ügyosztályt. 

Dr. Vass Pál városi főjegyző, megh. 1889. április 9-én, szül. 
1853. nov. 27-én. Tizenegy éven át szolgálta a várost 1878—1887-ig, 
előbb mint aljegyző, 1882-től mint főjegyző kiváló tehetséggel és nagy 
lelkesedéssel. 

Tanúsága ennek a mozgalom, melyet a harmadik egyetemért 
indított. Elnöke volt a szegedi dalárdának, az összetartás tisztviselő 
egyletnek és a takarék- és hitelszövetkezetnek. 

Mészáros Nándor, mh. 1889. deczember 20-án. Szül. 1837. október 
16-án Szabadkán. Tankerületi főigazgatója volt a szegedi kerületnek 
és Szende Béla halála után egy csonka czikluson át 1884-ig az első 
kerület országgyűlési képviselője. 

Szluha Ágoston, mh. 1890. január 9-én 47 éves korában. Érdemes 
közszolgálatot teljesített Szegeden, melynek 1864-ben tiszteletbeli 
aljegyzője, 1864-ben valóságos aljegyzője, 1872-ben tanácsnoka, 1875-től 
egy czikluson át országgyűlési képviselője, 1881-től pedig rendőrfökagn-
tánga volt. Nagy műveltséggel és nagy lelkesedéssel szolgálta városát. 

Szabados János h. polgármester, mh. 1891. október 28-án. Született 
1839-ben Sikula községben (Arad megye.) Mint a „Szegedi Hiradó" 
szerkesztője kezdte meg Szegeden nyilvános pályáját. Élén állott a 
lapnak 1863—1869-ig, 1872. január 4-én választotta meg a törvény-
hatóság tanácsnoknak. Tagja volt a Petőfi-társaságnak, mely fiatalkori 
verskötetéért tisztelte meg e választással. Hagyatékában értékes, szép 
költeményeket találtak, melyeket az általa kezdeményezett Dugonics-
társaság adott ki. Szabadosnak zajtalan, föltűnést nem kereső hiva-
taloskodását sok elismerés érte. 1879 ben kapta a Ferencz József-rend 
lovagkeresztjét, 1883-ban a kir. tanácsosi czimet, 1885-ben a franczia 
akadémia tisztjévé választotta. Elhunyta fölött a törvényhatóság köz-
gyűlése jegyzőkönyvbe foglalta részvétét és 2000 frtos alapítványt 
tett a nevére. Egy másik 500 frtós alapítvány is őrzi emlékét, melyet 
a Szegedi Hiradó és Szegedi Napló gyűjtöttek össze elhunytakor 
koszorú-megváltásokból. 

Varga Pál reform, lelkész, mh. 1892. január 7-én. Született 1824. 
január 25-én Tisza-Dobon., A szegedi református egyházközségnek 
33 évig volt lelkésze. 

Lillin Károlg, mh. 1892. január 20-án 55 éves korában. Tevékeny 
részt vett a közéletben és elnöke volt a kereskedelmi és iparkamará-
nak és a kereskedelmi testületnek, 
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Bodnár Imre kir. közjegyző, mh. 1892. november 3-án 52 éves 
korában. Tagja volt a törvényhatósági bizottságnak és különben is 
élénk részt vet t a közéletben. 

Rózsa Ferencz belvárosi apátplébános, szentszéki ülnök, püspöki 
biztos, mh. 1893. január 2-án. Előbb mint rókusi, majd mint belvárosi 
plébános a város közügyeiben mindig tevékeny részt vett. Emlékét 
6000 f r t alapítvány is őrzi. 

Erdélyi Náczi, Szeged hírneves zenésze, ki mint zeneszerző is 
figyelemreméltó műveket alkotott, 1893. július 25-én hunyt el 48 éves 
korában. 

Czógler Alajos szegedi, utóbb budapesti főreáliskolai tanár, mh. 
1893. november 22-én Szegeden. Művei mint kiváló szakírónak tar t ják 
fönn nevét. 

Orhalmi Lajos törvényszéki bíró és h. elnök, ki korábban Szegedet 
is szolgálta, mh. 1893. deczember 7-én. 

Kovács Albert városi iskolaszéki elnök, mh. 1894. május 1-én 
69 éves korában. Évtizedet haladó ideig állott az iskolaszék élén 
párat lan buzgalommal, ambíczióval és ügyszeretettel, melynek elisme-
réseül a kir. tanácsosi czímet is nyerte. Elhunyta fölött a városi 
tanács részvétét fejezte ki és az iskolaszék gyászlapot adott ki. 

Lévay Ferencz. előbb főreáliskolai tanár, majd Csongrád megye 
kir. tanfelügyelője, vallás- és közoktatásügyi miniszteri osztálytanácsos, 
húsz éven át a szegedi saj tó és közélet kiváló munkása, mh. 1895. 
május 2-ikán Budapesten. 

Jevrics György görög-keleti plébános, elhunyt 1896. junius 26-án. 
Pap József kegyesrendi tanár, a szegedi főgimnázium egyik 

nagyrabecsült , tudós professzora, mh. július 26-án. 
Muskó Sándor kúriai bíró, a szegedi törvényszék elnöke, mh. 

1897. márczius 30-án. Szegeden született és mint kiváló jogász emel-
kedett az előkelő állásra, melyben mindvégig élénk részt vett városa 
közéletében is. 

Tisza Lajos gróf, volt szegedi királyi biztos, a város első kerü-
letének országgyűlési képviselője, elhunyt 1898. január 28-án és 
Szeged kegyelettel vett részt küldöttsége által ujraépítőjének, az ország 
nagy halott jának végtisztességén. Tisza Lajos szegedi tevékenységét 
ez a könyv részletesen és adatszerűleg tárgyalja és az itt végzett 
érdemes munkának elismerése jutott kifejezésre a hálás kegyeletben, 
melylyel a törvényhatóság intézkedett, hogy korábbi, már a királyi 
biztos távozásakor hozott határozatához képest, mielőbb szobrot emel 
a város ujraépítőjének. 

Tisza La jos szobrát a város megbízásából Fadrusz János mintázza 
és a tett rendelkezések szerint 1901. őszén fogják azt leleplezni. 

Gál Ferencz kir. tanácsos, a kereskedelmi és iparkamara elnöke, 
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mh. 189S. június 2-án. Tevékeny részt vett Szeged közéletében és 
kivált az ipari alkotások terén szerzett érdemeket. 

Pálfy Viktor városi kultur-tanáesos 1899. húsvétján hunyt el. A 
fiatalon elhalt tisztviselő már is érdemes és sok reményre jogosító 
tevékenységre tekinthetett vissza és őszintén meggyászolta őt szülő-
városának közönsége, mely a jövőnek hivatott emberét látta benne 
elmúlni. 

Osztróvszky József, nyug. kúriai tanácselnök, Szeged nagy és 
kiváló fia április 23-án hunyt el Budapesten és mély gyászba borította 
városát, mely mindenkor tisztelettel és szeretettel közeledett felé. A 
törvényhatóság koszorúját nagy számú küldöttség vitte el Osztróvszky 
ravatalára, hálás kegyeletül a kimagasló érdemekért, melyeket Szeged 
közéletében szerzett, mikor még vezére volt ennek a közéletnek1). 
Szeged közgyűlése is méltó kifejezésre jut ta t ta Osztróvszky elhunyta 
fölött érzett kegyeletét és nagy fiának arczképét megfestette a városi 
képtár számára. 

Özv. 1Vőber Györgyné, a jótékony nőegylet és a szegedi vörös-
kereszt-egylet elnöknője, mh.. 1899. okt. 19-én. Egy hosszú életen 
keresztül áldozatkész, avatott vezetője volt a város úrnői által telje-
sített jótékony akczióknak. 

Dr. Magyar János iskolaszéki elnök, ebben az állásban való 
rövid működés után halt meg 1899-ben. Igazi liberális szellemű vezér-
ember volt Szegeden évtizedeken át a politikai és városi közéletben. 

Rósa Kálmán dr. kassai ítélőtáblai biró, Szeged egyik érdemes 
fia halt meg 1899-ben. Mint kiváló jogász volt ösmeretes és a hetvenes 
években a város közéletében is tevékeny részt vett. 

Fölclváry Lajos báró ezredes, nyug. csendőrkerületi parancsnok, 
Szeged lelkes barát ja hunyt el itt 1899-ben. 

Sümegi Kálmán író, a Dugonics-társaság tagja fejezi be az 1899-ik 
év azon halottainak sorát, kik tehetséggel és ambiczióval fölemelkedtek 
e város szellemi életének vezetői közé. 

Szeged iskolái. 

Szeged ereje. Azt is oda lehetne irni e fejezet fölé. Mert 
az iskolák szerepében jut kifejezésre az a kulturális erő, 
mely Szeged nagy hivatását megállapítja a Délvidéken. 

Sorról-sorra mutatják a szegedi iskolák népességi viszo-
nyai a művelő és magyarosító misszió teljesítésének ará-

') L. Eeizncr János művében: Szeged története. 
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nyait és azt, hogy minden tanintézet kiveszi ebbó'l a maga 
részét. 

E fejezet során az egyetemért való küzdés adatai között 
teljesen méltatva van a szegedi iskolák szerepe és az a 
példás áldozatkészség, melyet a város tanúsít a közoktatási 
költségek erején túljáró viselésében. Ami itt következik az 
egyes iskolákról, az részletes adatokkal is mind csak annak 
a szolgálatnak értékét domborítja ki, melyet Szeged iskolái 
a nemzet ügyének tesznek. 

KÖZSÉGI ISKOLÁK. 

Az 1868. évi 38-ik törvényczikk a nemzet kezébe adta az iskola-
ügyet és a munkára hívott őserő volt az, mely megnyilatkozott a 
százados mulasztások pótlásának első törekvésében. Az elsők között 
volt Szeged a nemzetnek e nemes versenyében és a közoktatási tör-
vény életbelépte óta magas színvonalra emelte korábban is sok áldo-
zat tal gondozott iskoláit, -melyeknek mindenekelőtt a községi jelleget 
adta meg, magára vállalván ezzel a gondoskodást a népnevelésről. 

Első elnöke a városi iskolaszéknek Dáni Ferencz volt és utána 
jött e tisztben Kovács Albert, ki húsz évig állott az iskolaszék élén. 
Az ő nevéhez fűződnek mindazok az alkotások, melyeket a népoktatás 
te rén létesített a város 1872-től 1894-ig, csak rövid időre megszakítva, 
de folytonosságban meg nem csorbítva az 1879. évi árvíz-katasztrófa 
által. Kovács Albert után Lázár György dr. h. polgármester volt az 
iskolaszék elnöke 1898-ig, Pálfy Viktor tanácsnok 1899-ig, Magyar 
János dr. 1899-ig és azóta a testület élén Faragó Ödön dr. városi tiszti 
főorvos áll. 

Szeged népoktatásának történetében 1878-czal záródik az iskola-
szék tevékenységének első korszaka. Akkor már le volt téve minde-
nüt t a népoktatás különböző fokozatainak alapja, meg volt a polgári 
fiúiskola négy osztálylyal, 203 tanulóval, a polgári leányiskola 3 osz-
tálylyal, 160 tanulóval. A tanítással akkor 68 rendes, 7 segédtanító 
foglalkozott 33 iskola 67 osztályában. Az iskolakötelesek száma volt 
11,214, iskolába jár t 6818 gyermek, ezek közül a belterületi iskolákba 
4233 mindennapos tanuló, a külterületi iskolákba 2088 mindennapos 
és 497 ismétlő tanuló. Az iparos tanulók száma 694 volt és ezek taní-
tásával 9 osztályban 12 tanító foglalkozott. 



Kiegészíti ezeket a följegyzéseket az, hogy a tanulók között volt 
6637 magyar, 181 idegenajkú. Az iskolából kilépett tanulók közül 
jól tudott olvasni 4521. Rulia- és könyvsegélyben részesült 309 tanuló. 
A népoktatási intézeteknek rendelkezésére állott 21 testgyakorló-tér, 
22 faiskola, 3 kert. 

Ebben az időben Szeged városa 59,426 frt évi költséget fordí-
tott a népoktatási intézetekre. 

Ez volt a népoktatás állapota az árvizet megelőzőleg és éppen az 
1878—79-iki iskolaév is azzal a törekvéssel nyílt meg, hogy nagyobb-

nagyobb ará-
nyokban be-
vonják a taní-
tásba az is-

kolaköteles 
gyermekeket, 
amely czélból 
a polgári és 
elemi iskolák-
ban egyaránt 
több párhuza-
mos osztályt 
létesítettek. 

Megírtam 
már e könyv-
ben, hogy az 

árvízkatasztrófa után Szeged népével együtt elszéledt a tanuló-sereg 
is. Népiskolai tanulóink közül sokan folytatták tanulmányaikat Monoron 
és Czegléden, de főleg H.-M.-Vásárhelyen, Szabadkán és Makón. A 
polgári iskola tanulói közül sokan Budapesten fejezték be az évi 
tanulmányaikat, sokan vidéken. A fővárosi hatodik kerületi polgári 
iskola igazgatója: Roller Mátyás egymaga nyolcz szegedi tanulót vett 
magához, akiket nemcsak lakással, de élelemmel is ellátott. A vidéki 
városokban is mindenütt szeretettel fogadták be kis menekülőinket és 
polgári iskolánk elszéledt tanulói közül csupán Zsombolyán tizenhatot 
láttak el oktatással, lakással és élelemmel. 

Természetesen, már a megszakított tanév végén az iskolaszék 
mindjárt az intézetek lehető gyors helyreállításáról kezdett gondos-

Alsóvárosi népiskola. 
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kodni és 1880-ban már nagymérvű tevékenységet kellett kifejtenie 
minden irányban, mert a tanulók nagy tömegben jelentkeztek. 

így történt ez a polgári iskolánál is, ahova a vidéki tanulók is 
csakhamar nagy számmal tértek vissza. Ez az intézet már akkor is 
és azóta fokozott mértékben igazolta Szeged misszióját, amint mutatja 
a polgári fiúiskola itt következő látogatási statisztikája: 

POLGÁRI FIÚISKOLA. 

1878—1899. 

03 s -03 t-j oa 
24 -c3 

03 s -03 N OT 24 o 

03 s 
Az i s k o l á b a j á r t 

Iskolai év 

03 s -03 t-j oa 
24 -c3 

03 s -03 N OT 24 o 
-03 N w 24 -O 

helybeliek vidékiek össze-
sen 

idegen-
ajkú ak 

o -c3 
24 w 

CS3 :/: O 
£ c3 E-i száma %-ban száma %-ban szám száma %-ban 

1877-78 1 5 7 133 65-5 70 34-4 203 59 29 0 
1878—79 1 6 7 138 647 75 35-2 213 61 286 
1879—80 1 6 8 119 73-6 44 263 163 30 18-4 
1880—81 1 6 8 146 635 84 365 230 60 260 
1881—82 1 7 9 145 56'4 112 43-5 257 61 237 
1882-83 1 7 9 146 52-8 130 471 276 82 295 
1883-84 1 7 9 141 50-0 146 500 287 85 29 6 
1884—85 1 7 10 161 53-9 138 46-1 299 81 270 
1885—86 1 7 10 163 55-4 131 44-5 294 88 29-9 
1886-87 1 8 12 207 644 114 355 321 101 31-4 
1887—88 1 7 10 218 59-7 147 40-1 365 132 36-1 
1888—89 1 8 12 196 533 172 46-6 368 137 37-2 
1889—90 1 8 14 187 47-2 209 52-7 396 160 404 
1890—91 1 9 15 174 40'7 253 59-2 427 182 426 
1891—92 1 9 14 239 496 233 494 472 208 440 
1892—93 1 10 16 195 39-1 300 609 495 235 47-4 
1893—94 1 12 18 219 38-6 345 614 564 272 48-2 
1894—95 2 12 18 248 43-2 326 56-7 574 298 519 
1895—96 2 11 19 284 45-2 363 54'8 647 292 46'5 
1896-97 2 11 19 318 464 367 536 685 319 467 
1897-98 2 11 19 346 529 307 47-1 653 241 370 
1898—99 ' 2 11 19 327 51-1 312 48-9 639 285 445 

1877—78-tól 1898 - 9 9 - i g 1 
összesen . 4450 504 4378 49 6 8828 3708 420 
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Mutatja e táblázat, hogy a polgári iskolába 22 esztendő alatt 
összesen 8828 tanuló járt, azok közül: helybeli 4450, vidéki 4378, 
magyar 5120, idegenajkú 3708. 

A polgári leányiskola szintén csakhamar megkezdte a működését 
újra és 1883-ban, már az ezen intézet és a belvárosi elemi leány-
iskola befogadására emelt díszes épületben megnyílt a IV. osztály is, 
mígnem két évvel később a város ez intézetet hat osztályú községi 
felsőbb leányiskolává alakította át. Az állami felsőbb leányiskola 
létesítésekor, az 1897/98-ik tanévtől kezdve ez az intézet ismét négy 
osztályú községi polgári leányiskola jellegét nyerte. 

És kapcsolatosan a polgári iskolák fejlesztésével, gondoskodott 
még a város a középkereskedelmi iskola létesítéséről is és annak 
I. osztálya az 1885/86-ik tanévre nyílt meg 42 tanulóval. 

Jelentékeny fejlődést mutatnak 1879. óta a népiskolák is, amint ' 
igazolja ezt, hogy a Belvárosban 1879-ben működött 11 tanító, Mórában 3, 
Rókuson 4, Felsővároson 14, Alsóvároson 7, összesen 39 tanitó, míg 
1899-ben ugyanezen iskolákban már 90 tanító működött. 

E szerint a tanítók és az osztályok száma két évtized alatt közel 
háromszorosra emelkedett, ezzel a tanítás színvonala is s általában 
a népoktatás értéke még azáltal is, hogy 1873-ban, a polgári fiúiskola 
szervezésekor a belvárosban megszüntetett V. és VI. elemi osztályokat 
ismét fölállították, aminek indokoltságát élénken bizonyítja az 5. és 6-ik 
osztályok folyton emelkedő népessége. 

Hasonló fejlődést mutat erről az időről a külterületi elemi oktatás 
ügye is. Míg tudniillik 1888-ban a tanyai iskolák és tanítók száma 
21 volt, ez a szám 1899-ig 41-re emelkedett. 

. Magukat a népnevelési eredményeket az itt következő táblázatok 
mutatják, melyekre vonatkozólag külön tüntetjük föl a városi és tanyai 
iskolák viszonyait és népességét, az elemi oktatás számára még 
ezentúl fönnálló felekezeti és magániskolákról is közölve hasonló 
statisztikát, mely aztán összesítve, Szeged népoktatásának teljes 
képét adja. 

„Szeged u j kora." 23 
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VÁROSI' FELSŐBB LEÁNYISKOLA. 

(Polgári leányiskola 1897—98-tól.) 1878—1899. 
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'3 
C3 
EH 

száma %-ban száma 7„-ban szám száma %-ban 

1877—78 1 3 6 134 83-7 26 16-2 160 22 13-7 

1878—79 1 3 6 171 846 31 153 202 18 8-8 
1879—80 1 3 8 131 916 12 8.3 143 7 4-8 
1 8 8 0 - 8 1 1 3 10 148 908 15 9 2 163 7 4-3 
1 8 8 1 - 8 2 1 3 10 163 87-1 24 12'8 187 12 6-4 
1882—83 1 4 10 204 87-7 26 12-2 230 12 5-2 
1883—84 1 5 9 228 901 25 9-8 253 12 4-7 
1884—85 1 5 8 238 89-8 27 101 265 17 8-3 
1885—86 1 5 8 211 85-4 36 14-5 247 22 8-9 
1886—87 1 5 9 222 850 39 149 261 29 1 1 1 
1 8 8 7 - 8 8 1 5 10 241 76-7 73 23-2 314 28 8'9 
1888—89 6 11 273 85:8 45 14T 318 31 9'7 
1889—90 1 7 11 272 892 33 10-7 305 18 5 9 
1890—91 1 7 11 229 84 4 42 15-5 271 25 9-2 
1891—92 1 7 11 274 827 57 172 331 40 11-2 
1 8 9 2 - 9 3 1 7 11 296 86'3 47 137 ié

 
co

 

32 9'3 
1893—94 1 7 11 308 89T 38 10-9 346 29 8 3 
1894—95 1 8 13 372 87-0 56 13-0 428 40 9-3 
1895—96 1 9 15 409 81-8 91 18-2 500 66 132 
1 8 9 6 - 9 7 1 9 16 447 829 92 17'1 539 66 122 
1 8 9 7 - 9 8 1 8 14 375 77-4 109 22-6 484 61 126 
1898—99 1 9 15 394 78-3 109 217 503 91 148 
1877—78-tól 1898—99-ig 

összesen . 5741 84-6 1053 154 6794 685 101 

ÁLLAMI FELSŐBB LEÁNYISKOLA. 

A szegedi m. kir. állami felsőbb leányiskola 1897. szeptember 
1-én nyílt meg és egy év* múlva már fölépítették az intézet számára 
a díszes épületet, melyben internátus is van 40 tanuló részére. Az 
intézet eddigi három évéről következő adatok jegyezhetők föl : . 

T a n u l ó k s z á m a 
Tanárok Osztá lyok Idegen -

száma száma Helybeli Vidéki a j k ú 

1897—1898 . . . . . . . 10 5 75 31 8 
1 8 9 8 - 1 8 9 9 . . . . . . . 13 6 151 21 8 
1899—1900 . . . . . . . 17 6 167 47 11 
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(a belterületen) 1878 -3899. 
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1877—78 
1878—79 
1879—80 . 
1880—81 
1881—82 
1882—83 
1883—84 
1884—85 
1885—86 
1886—87 
1887—88 
1888—89 
1889—90 
1890—91 
1891—92 
1892—93 
1893—94 
1894—95 
1895—96 
1896—97 
1897—98 
1898—99 

10 
10 
5 

12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

41 
30 
3.5 
41 
41 
51 
54 
53 
54 
55 
57 
57 
57 
58 
60 
61 
62 
69 
72 
80 
80 
83 

41 

37 
45 
45 
54 
59 
58 
59 
59 
62 
62 
62 
63 
64 
66 
65 

.70 
77 
80 
84 
90 

5345 
5298 
5364 
4790 
4790 
5095 
5133 
5314 
5482 
5660 
5619 
5850 
5585 
6145 
6051 
6715 
6352 
6685 
6964 
7245 
7366 
7404 

3772 

3753 
3258 
3018 
3610 
4157 
4222 
3711 
2767 
3887 
3538 
3729 
3970 
4165 
4440 
4635 
4856 
4845 
5082 
4833 
4853 

97-5 

98o 

88 

102 
107 
112 
115 
121 
106 
137 
155 
207 
184 
126 
141 
214 
175 
166 
137 
166 
262 
321 
336 

25 

6'5 

3870 

3855 
3365 
3130 
3725 
4278 
4328 
3848 
2922 
4094 
3722 
3855 
4111 
4379 
4615 
4801 
4993 
5011 
5344 
5154 
5189 

724 

70 0 

101 

80 
120 
140 
180 
89 

115 
92 

105 
108 
148 
172 
181 
225 
224 
188 
.158 
187 
274 
244 
258 

0-18 

0'34 

3165 
3165 
2146 
1699 
1699 
1963 
1468 
1982 
1295 
1776 
1785 
2003 
2416 
1692 
1786 
1807 
2707 
3212 
4223 
4534 
4507 
4800 

200 
' 429 

403 
475 
429 
446 
455 
430 
429 
504 
511 
513 
564 
601 
621 
800 
967 
795 
863 

1012 

9-3 

21-.1 

8510 
8463 
7510 
6489 
6489 
7058 
6601 
7296 
6777 
7436 
7404 
7853 
8001 
7837 
7837 
8522 
9059 
9897 

11187 
11779 
11873 
12209 

3870 

4055 
3794 

'3433 
5200 
4707 
4774 
4303 
3352 
4523 
4226 
4366 
4624 
4943 
5216 
5422 
5793 
5978 
6139 
6017 
6201 

45-3 

50-7 

1877—78-tól 
az emelkedés 3 42 49 2064 1081 —4-0 238 4-0 1319 2-4 157 016 1435 1012 11-8 3699 2341 5-4 
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K Ö Z S K G I E L E M I I S K O L A IC. 

(A külterületen) 1878—99. 
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iskolába 
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"o J4 
-a 
N "3 

c3 
EH 

1 1 összesen 
o 

"3 
c3 
EH száma száma 1%-ban száma száma o/0-ban szám szám o/0-ban 

1877—78 21 21 21 2704 2088 77'2 3165 497 157 5869 2585 440 
1878—79 21 21 21 2751 2109 — 3165 259 — 5916 2368 — 

1879—80 21 21 21 2816 1949 — 986 316 — 3802 2265 — 

1880—81 21 21 21 3230 1903 — 1055 278 — 3285 2181 — 

1881-82 23 23 23 3230 2476 — 1055 399 - - 3285 2875 — 

1882—83 21 21 21 3211 2549 — 914 371 — 4125 2920 — 

1883—84 21 21 21 3417 2543 — 896 435 — 4313 2978 — 

1884-85 22 22 22 3433 2651 — 1050 491 — 4483 3142 — 

1885—86 23 23 23 3893 2884 — 1037 589 — 4930 3473 — 

1886-87 23 23 23 3883 2999 — - 973 625 — 4856 3624 — 

1887-88 23 23 23 4072 3070 — 1172 820 — 5244 3890 — 

1888—89 24 24 24 4624 2943 — 1335 884 — 5959 3827 — 

1889—90 24 24 24 4509 3049 — 1653 904 — 6162 3953 — 

1890—91 26 26 26 5591 3467 — 1307 1002 — 6898 4469 — 

1891—92 26 26 26 5427 3937 — 1181 1059 — 7308 4996 — 

1892—93 25 25 25 6047 4065 — 1444 1069 - 7491 5134 - -

1893-94 27 27 27 5810 4466 — 2233 1299 — 8043 5765 - — 

1894—95 29 29 29 5991 4707 — 2145 1307 — 8136 6014 — 

1895-96 30 30 32 6199 4775 — 2438 1420 — 8637 6195 — 

1896-97 33 33 34 6198 4732 — 2447 1487 — 8645 6219 — 

1897-98 39 39 41 6037 4901 — 2680 1620 — 8717 6521 — 

1898—99 41 41 45 5921 4637 78-3 2704 1745 74'5 8625 6382 73-9 

1877—78-tól 
az emelkedés 20 20 24 3217 2549 1 1 -461 1248 592 2756 3797 29 9 

E kimutatások áttekinthető alakban és tanulságosan tüntetik föl 
Szeged községi tanintézeteinek viszonyait, az iskolák, osztályok, a 
tanítók, az iskolába járók számát, arányosítva az iskolakötelesek szá-
mához. És az arányok kedvező eredményeket igazolnak az oktatás 
minden vonalán. -- . 



Tanyai iskola. 
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Van aztán még egy arány, mely szintén összevág az örvendetes 
közoktatási fejlődéssel, a költségrovat, melyben Szeged városának 
egyre fokozódó áldozatkészsége jut kifejezésre és az, hogy részint 
maga a koinmunitás, részint egyes alapítók és adományozók évről-
évre bőkezűen gondoskodnak az iskolák kis szegényeiről, akiket tan-

- könyvekkel és ruhákkal lát el az iskolaszék segélyző bizottsága. 
Szeged városának az iskoláira hozott nagy anyagi áldozatai szol-

gálnak magyarázatául annak, hogy a korábban ingyenes oktatás mel-
lőzésével 1883-ban a törvényhatóság már mérsékelt tandíjakat állapí-
tott meg, 1888—89-bén pedig, mikor a közoktatási kiadások 101 ezer 
forintra emelkedtek, még e díjakat is emelte, úgy, hogy jelenleg a 
polgári fiúiskolában helybeliek 4 frt, vidékiek 6 frt, a polgári leány-
iskolában 6 és 8 frt, az elemi iskolákban 2 és 4 frt évi tandíjat 
fizetnek, a tanyai iskolák tanulói pedig 1 frtot. Az ismétlő iskolák 
tanulói díjmentesek. 

TANÍTÓI FIZETÉSEK. 

Az elemi iskolai tanítók fizetése -1887-ig 500 frt volt, a belvá-
rosban 84 frt, a külvárosban 63 frt lakbérrel. Az 1887-ik évben olykép 
rendezte a város a tanítói fizetéseket, hogy azok négy év alatt 700 frtra 
emelkedtek. Az újonnan választott tanító 500 frt fizetésben részesül, 
mely a hetedik évben éri el a 700 frtot, amihez az 1893. évi 24-ik 
törvényezikk szerint az ötödéves korpótlékok járulnak. A korábban 
fönnállott beíratási díj helyett a tanítók 20 frt irodai átalányt kapnak. 
Lakbérül a tanítók 1884-től kezdve a belvárosban 150 frtot, a kül-
városokban 100 frtot kaptak, míg 1893-ban ezt a megkülönböztetést 
is elejtette a város, úgy, hogy most a rendes tanítók lakbérilletménye 
egyenlően 150 frt. 

Eltérő a tanyai tanítók fizetése, mely 400 frt és hét év alatt 
500 frtra emelkedik. Az első korpótlék ettől számított öt évre érvé-
nyesülvén, a tanyai tanítók fizetése 31 év alatt emelkedik 750 frtra, 
azonban a külterületi tanítók jobb elemeit rendszerint beválasztják 
idővel a városi állomásokra. 
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ISKOLAFÖNNTARTASI KÖLTSÉGEK. 

1878-1895. 

Iskolai év 
Fönntartási 

költségek 

Tanítási 
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tar
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lts
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Szegény 
tanulók 

segélyezése 

Tanítók 

fizetése 

fr t kr. frt kr. fr t kr. frt kr. 

1877—78 59426 06 500 47156 60 
1878—79 59426 — — — — 677 88 47150 — 

1879—80 65503 - — — — 144 28 47712 — 

1880-81 78494 — — — — 853 28 50356 — 

1801—82 88446 — — — — 837 13 57636 — 

1882—83 98192 — 3844 — 3 9 1007 25 59502 — 

1883—84 87834 — 4057 77 4-6 1328 — 64139 — 

1884—85 87684 — 3903 36 4'4 2579 — 64761 — 

1885—86 87952 07 3615. — 4 1 2438 99 70881 — 

1886—87 91705 37 3446 89 3-7 2464 - 69790 — 

1887—88 98176 — 3552 — 3 6 2399 — 71770 — 

1888—89 101880 — 11426 95 11'2 1958 — 77130 — 

1889—90 104791 — 10901 — 104 2359 — 78530 — 

1890-91 105072 — : 11317 50 107 2339 — 79825 — 

1891-92 103335 — 7622 50 7-4 2075 — 73060 — 

1892—93 106311 — 7586 50 7 1 1999 — 77050 — 

1893—94 118800 — 11243 — 9-5 3305 — 82882 — 

1894-95 127073 — 10882 — 8-3 3325. — 89968 -

1877-78-tól 
az emelkedés 67574 — — — 2825 — 42812 -

Fokozatosan emelkedett a népiskolák fönntartási költsége a 
következő években is, úgy hogy az már 1899-ben csupán tanítói fize-
tések ezímén 96,173 f r t 32 krt, a szolgafizetésekkel, szegény iskolások 
segélyezésével és a dologi kiadásokkal együtt, csupán az elemi isko-
láknál összevéve 124,553 fr t 82 krt tett, vagyis jó kétszer annyit, 
mint húsz év előtt. 

FELEKEZETI ISKOLÁK. 

AZ APÁCZA1SKOLA ÉS NŐNEVELÖ-INTÉZET. 

Oltványi István Csanád-egyházmegyei nagyprépost alapítványából, 
36,730 frtból létesítette ezt az intézetet a hagyományozónak unoka-
öcscse: Oltványi Pál prépost, ki maga is jelentékeny összegeket 
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fordított az iskolára, mely 1873-ban nyílt meg és úgy népességében, 
mint berendezkedésében folyton fejlődött, úgyannyira, hogy a beruhá-
zásai ma már 114,716 frtot képviselnek. Ebből az eredeti alapítványi 
összegen túl Bonnáz Sándor volt csanádi püspök fedezett 20,251 frtot, 
Oltványi Pál pedig 40,435 frtot. 

Az apáezák vezetése alatt álló és Szeged városa által is segé-
lyezett intézetet kezdettől fogva Oltványi Pál igazgatja. Két részből 
áll az intézet. Van négyosztályú népiskolája, melyre Szeged városa 
1880-tól kezdve négy apácza-tanítónő fizetésére egyenkint 300 frt, 
összesen évi 1200 frtot és a tantermek fűtésére 16 öl puhafa segélyt 
ad, arra való tekintettel is, hogy a tanulók nem fizetnek tandíjat és 
leánynevelő intézete is van, mely b. e. Bonnáz Sándor csanádi püspök, 
Oltványi István nagyprépost és Oltványi Pál prépost alapítványainak 
kamataiból s a tandíjakból tartatik fönn mintegy 4—5000 forint évi 
költséggel. Az 1888—1889-ik tanévtől kezdve emellett ismétlő-oktatást 
is nyújt az intézet, amelyben 1888. óta összesen 781 (1898/99-ben 73) 
tanuló vett részt1). 

Az Oltványi-féle leánynevelő-intézet á hatosztályú népiskola taní-
tási terve alapján nyílt meg és ez a terv képezte a tanítás keretét 
1893-ig. Ekkor nyílt meg a VH-ik, 1894-ben pedig a VlII-ik osztály 
és az 1894/95-ik tanévben az V—VIII. osztályok átalakultak polgári 
leányiskolává, melynek az első tanévben 73 növendéke volt. 

Tanúságot tesz az intézet népszerűségéről az, hogy 1873—78-ig 
a népiskolába 748, a leánynevelő-intézetbe 654 tanuló járt, azok 
között a túlnyomóan katholikus növendékek mellett a többi felekezet 
gyermekei is. Es folytonosnak, sőt emelkedőnek mutatják az intézet 
népességét az adatok, melyek az apácza-iskolák látogatottságát 
tüntetik föl 1878-tól 1899-ig. Az Oltványi-népiskola osztályszáma volt 
1877/78-ban 3, 1886-tól kezdve 4, 1896-tól 6, aminek megfelel a 
tanítók száma is. A tanulók száma 1877/78-ban 162 volt és folytonos 
emelkedést mu ta t : 1887-ben 309, 1897-ben 327 és 1899-ben 360. 

') Az intézet az apáczaiskolák részére tanítónőképzövol volt összekapcsolva 
és 1879-ig 133 tanulót képeztek ki benne. Az árvíz után azonban Bonnáz Sándor 
püspök Temesvárra helyezte át a tanitónöképzőt ós csak 1900-ban létesített Sze-
geden uj tanítónőképző intézetet üessowfly piispök. 
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KIMUTATÁS 

az Oltványi-féle intézet (leánynevelő)1) viszonyairól 1877—99. 
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száma száma szám 

1877—78 8 70 79 149 
1878—79 8 66 70 136 
1879—80 árvízveszély miatt szünetelt a tanfolyam 
1880—81 8 36 56 92 
1881—82 8 100 79 179 
1882-83 8 80 - 48 128 
1883—84 8 80 85 165 
1884—85 8 70 71 141 
1885—86 8 110 49 159 
1886-87 8 89 49 ' 138 
1887—88 8 100 38 138 
1888—89 8 113 34 147 
1889-90 8 134 32 166 
1890—91 8 131 ' 34 165 
1891—92 8 144 46 190 
1892-93 10 141 59 200 
1893- 94 12 142 "58 200 
1894-95 12 130 58 188 
1895—96 9 165 50 215 
1896—97 9 149 71 220 
1897—98 9 165 72 237 
1898-99 9 155 57 212 

A ZSIDÓ NÉPISKOLA. 

Mint Szegednek minden tanintézete, a zsidó hitközség által 
fönntartott népiskola is súlyos viszonyok közé jutott az árvíz által, 
mely egy épület kivételével a többit használhatatlanná tette. Mind-
amellett azonban már 1879. őszén új ra megnyitotta a hitközség az 
iskoláit, részint ideiglenes helyiségekben, sőt 1880-ban kiegészítette a 
népiskolát a kisdedóvó intézettel is. 

') 1894. óta négyosztályú polgári leányiskola is. 
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Már lS83-ban u j és modern épületet emelt a hitközség a leány-
iskola befogadására és ezt V. és majd VI. osztálylyal egészítette ki, 
melyek azonban a városi felsőbb leányiskola megnyitása után fölös-
legesekké váltak. 

Ujabban a zsidó hitközség a fiúosztályok számára is díszes 
épületet emelt a leányiskolával egy fedél alatt és ezzel a nagy 
népességű négyosztályú fiú- és leányiskola külső elhelyezésében is 
megfelel minden követelménynek. 

Az iskolát, melyben az évi tandíj 1882-ig 8 frtot, azóta 10 frtot 
tesz, 1883-tól kezdve minden évben közel ötszáz tanuló látogatja, 
amint kitűnik az értesítők adataiból, melyek szerint a fiú- és leány-
iskola népessége volt 1877/78-ban 258, 1882/83-ban 448, 1883/84-ben 
513, 1893/94-ben 496, 1898/99-ben 460. 

PROTESTÁNS ISKOLÁK. 

Az eo. református egyházközség elemi iskolája az árvízzel meg-
szűnt és az egyházközség csak 1884-ben nyitotta meg ismét az isko-
láját saját épületében. Az osztatlan iskola, melynek tanulószáma 
40—44 között váltakozik, a lelkész felügyelete alatt áll. 

Az ágostai evang. egyház 1860-ban alapított felekezeti iskoláját 
1869-ig tartotta fönn, amikor az községivé alakult át olykép, hogy 
Szeged városa alkalmazta az egyházközség volt taní tóját : Itczés 
Józsefet. E tanító elhunyta után, 1891-ben az egyházközség újból 
megnyitotta az osztatlan fiúiskolát, melynek tanulószáma 24. Az 
iskola közvetlen felekezeti hatósága az egyház iskolaszéke, melynek 
elnöke a lelkész. 

A GÖRÖGKELETI SZERB ISKOLA. 

Éppen egy évszázad óta, 1797-től kezdve áll fönn a görögkeleti 
szerb felekezeti iskola, melynek népessége az azt fönntartó hitközség 
népességével arányosan folyton csökkent, úgy hogy az egy tanító 
által vezetett egy vegyes osztályú iskola összes tanulóinak létszáma 
1879. óta állandóan 25—30 között váltakozik. 

Ezt az iskolát, mivel a hitközség épületei a magasan fekvő 
Somogyi-utczában vannak, nem sújtotta az árvízkatasztrófa és igy 
a tanítás 1879-ben csak a tanulók elszéledése miatt szünetelt. 

Följegyzésre méltó e felekezeti iskoláról, hogy az a lényegében 
nem nemzetiségi jellegű és a tanulók rendszerint csak addig járnak 
abba, amíg jól megtanulják a szerb olvasást és megösmerkednek 
vallási szertartásaikkal. Emellett súlyt fektet az iskola a magyar 
nyelv tanítására és a tanulói többnyire már a harmadik osztályból 
lépnek át a városi elemi iskolákba, hogy aztán a magyar nyelv teljes 
ösmeretével sikeresebben folytathassák középiskolai tanulmányaikat. 
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MAGÁNISKOLÁK. 

KEMÉNDY-DRUCKER IRMA INTÉZETE. 

Az 1862-ik év óta állott fönn és 1900. június hóban szűnt meg 
Szegeden a lveméndy-féle leánynevelő intézet, mely a Délvidék előkelő 
családai által keresett internátussal összekötve, a tulajdonosnő kipró-
bált vezetése alatt működött. Alig pár hónqpra szakította meg a 
nyilvánossági jogú és két felső tanfolyammal kiegészített hatosztályú 
leányiskolában a tanítás folytonosságát az árvízkatasztrófa, mely után 
ismét visszanyerte az intézet az előbbi évek népességét. 

" Mint az Értesítők számadatai mutatják, pz intézetnek 1878-tól 
1900-ig összesen közel harmadfélezer növendéke volt, kik közül több 
mint tizedrész idegenajkú ott sajátította el a magyar nyelvet. Ez az 
iskola is tökéletesen rászolgált e szerint a valóságos „szegedi" jelzőre 
és részes volt a nyilvános iskoláinknak magyarosító hivatásában, de 
részes volt a mellett a szegényebb sorsú gyermekek jótéteményszámba 
menő nevelésében is az által, hogy mint az intézet évkönyvei kimutatják, 
1879-től 1900-ig több százra megy azok száma, kik féldíjért és részben 
ingyen nyertek tanítást és teljes ellátást. 

Ennek elismerése jutott kifejezésre az intézet tulajdonosnője és 
igazgatónője iránt 1900. évi május hó 29-én, mikor nagy szeretettel 
ünnepelték őt Szeged és a Délvidék úrinői és a nyilvános oktatás 
terén tett szolgálatait méltatva, a tanférfiak. 

A Keméndy-féle felső leányiskola 1. és 2-ik osztályának látogatási 
statisztikája 1877/78-ról 29 növendéket mutat ki és azok között 
hat vidékit, egy idegenajkút, mig az 1895/96-ik és az azt követő 
tanévekben a szám 36-ra emelkedett, fele vidéki növendékkel. Össze-
véve 1877-től 1899-ig 525 növendék látogatta e felső iskolát, azok 
között 175 vidéki és 94 idegenajkú. 

Nagyobb népességű volt a Keméndy-iskola hat elemi osztálya, 
melynek tanuló-száma 1877-ben 115 volt, 1896-ban 91, az intézet 
utolsó 1899/1900. tanévében már csak 55. Egészben a huszonkét év 
alatt ennek a magániskolának az elemi osztályokban 1956 növendéke 
volt, azok között 357 vidéki és 200 idegenajkú. 

VARGA BORBÁLA INTÉZETE. 

Az elemi iskola hat tanfolyamát felölelő leánynevelő-intézetet 
tart fönn Szegeden Varga Borbála. Ez az iskola 1881-ben nyilt meg 
és látogatottságának mérveit mutatják 1899-ig az értesítőkben közölt 
adatok, melyek szerint 659 helybeli és 138 vidéki, összesen 797 növen-
déke volt s ezek között 132 idegenajkú. 
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PATAKI SIMON LEANYISKOLAJA. 

Elemi és felső leányiskolát nyitott meg 1886-ban Pataki Simon 
tanár és ez az intézet 1894-ig állott fönn. Már az első tanévben 
39 tanulója volt a hat elemi és két felső osztálynak és ez a szám 
megnőtt 1887/88-ban 61-re, a következő években 65, 70, 93, 91, 
96-ra, míg az 1893/94-ik tanévben, mely után az intézetet tulajdonosa 
megszüntette, már 103 volt a növendékek száma. 

KISDEDÓVÓ INTÉZETEK. 

Ötven esztendős története van Szegeden a kisdedóvás ügyének. 
Már 1846-ban megalakult a szegedi kisdedóvó jótékony nőegyesület a 
társadalom lelkes támogatásával Rónai Németszegi Mária elnöklete 
alatt és egy gyűjtésnek eredményéből, 800 forintból szerelte föl az 
első óvodát, mely 1846. évi július hó 15-én nyílt meg, 170 gyermeket 
fogadva be mindjárt. Az óvóintézet vezetője Nagy József volt, de a 
tömeges látogatás folytán csakhamar alkalmazni kellett egy második 
óvó bácsit, Skultéty Mihály személyében, akiről érdekes följegyezni, 
hogy szolgálatában megérte a nőegylet működésének és a saját műkö-
désének ötvenéves jubileumát. 

Félszázados mult immár a kisdedóvó jótékony nőegylet tevékeny-
sége, mely természetesen más térre vitte a lelkes hölgyeket 1848-ban és 
az ezt követő szomorú időkben, mikor a kisdedek helyett ők is a 
sebesülteket gondozták. Amint azonban elmultak a legviharosabb és 
a gyanúval őrzött egyletekre nézve is legcsendesebb idők, a nőegye-
sület újból teljesítette a kisdedóvás kötelességét és 1854-ben Szeged 
város községi választmánya 2000 frtos alapítványt bocsátott rendel-
kezésére, ami a legelső kezdete a kisdedóvás városi segélyezésének. 
Ezzel és a szegedi társadalom által egyre fokozott mérték szerint 
nyújtott támogatással a nőegylet 1856-ban megnyitotta felső városon 
a második, 1872-ben Rókuson a harmadik óvodát. Alsóvároson épp 
1879-re volt tervezve az óvoda megnyitása, melynek a város emelt 
épületet. Április elsején lett volna a megnyitás, ha közbe nem jön a 
katasztrófa, mely nemcsak az u j alkotást döntötte romba, de a 
régieket is. 

És kezdődött a jótékony nőegyesület u j tevékenysége. Először 
az, hogy a hajléktalan családok gyermekeinek ellátásáról gondoskodott, 
kezet fogva a Vöröskereszt-egyesülettel. Szegednek a katasztrófát 
követő legszomorúbb első esztendeje alatt a nőegyesület hölgyei 
vezették a tömegesen látogatott ideiglenes gyermek-menhelyeket, a 
rekonstrukczióval pedig ők is megkezdték intézeteik helyreállítását. 
Csakhamar kitatarozták a belvárosi óvodát, a felsővárosit megnyitották 
bérelt házban, mígnem 1884-ben az óvoda bérelt házát tulajdonul 
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megvette a nőegylet, a rókusit pedig fölépítették abból a 8600 frtból, 
melyet a Vöröskereszt-egyesület 1880. évi gyűléséből e czélra áten-
gedett, mint fönnmaradt részét a Szeged árvízkárosultjai részére 
gyűj töt t összegeknek. A rókusi óvóintézet házát 1882. évi november 
hó 19-én adták át rendeltetésének. 

Végre a belvárosi óvoda helyett épített a nőegyesület 20 ezer 
forint költséggel ujat , egy díszes emeletes épületet, melyben a minta-
szerű óvóhelyiségeken túl az egylet üléstermei is el vannak helyezve. 
Ezt az épületet 1893. október 16-án adták át rendeltetésének. 

Ezzel a kisdedóvás ügye teljesen a nőegyesület vezetésére van 
bízva. A nőegylet gondozása alá adta a város az alsóvárosi óvodát, 
melyet az árvíz után 1882-ben épített újra, továbbá a Szabadkai-
sugárúti óvodát, melyet a könyöradományok fönnmaradt összegéből 
a királyi biztosság építtetett . 

A nőegyesület gondozása alatt levő öt óvodán kívül még kettő 
van Szegeden, egy magánjellegű és a zsidó hitközségé, melyet a nép-
iskolával együtt tart fönn. 

Tanulságos lesz följegyezni, hogy a hét óvóintézetbe 1879-től 
1899-ig összesen 12,536 gyermek járt. 

Súlyos helyzetbe jutott az árvíz által a kath. tanítóképezde is, 
mely — miután az épülete rombadőlt — Makóra költözött át az ottani 
püspöki épületbe és csak októberben tért vissza Szegedre ujabb 
bérelt helyiségekbe. 

Mélyreható átalakuláson ment keresztül az intézet 1883-ban, 
mikor a tanügyi kormány a három évi tanfolyamot négyre emelte. 
Megnőtt ezzel a tantestület létszáma is, meg a költség is, mely az 
intézet megnyitásakor (1844-ben)1) 1473 f r t volt, 1899-ben pedig mái-
több mint tízezer forintra emelkedett, melyet nagyobb részében 
Dessewffy Sándor püspök fedez2). 

Kapcsolatosan az u j szervezéssel, fölállították a képző-intézet 
gyakorló-iskoláját is, melynek költségeit 1882—1889-ig Németh József 
fölszentelt püspök fedezte. 

Hozzájárult az intézet jövőjének teljes biztosításához Bonnáz 
Sándor püspök 70 ezer forintos alapítványa és ujabban Dessewffy 

') Az intézet 1895. június 9-én ünnepelte ötvenéves fönnállását. 
2) Az 1899. évben a tanítóképző fönntartási költségeire fedezetül szolgál: 

TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET. 

A vallás- és tanulmányi alapból . . 
A Bonnáz—Csajághy-féle alapítványból . 
Szeged város segélye 

. 2084 frt. 

. 3229 „ 

. 1137 „ 
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Sándor püspök, aki 1893-ban 35 ezer, forintért az intézet ezéljaira 
alkalmas házat vásárolt. Ebben a szükséges tantermeken kívül meg-
felelő internátus is van, melyben 1899-ben 30 tanuló volt elhelyezve. 

A tanítóképző-intézet népességi és egyéb viszonyait részletesen 
föltüntetjük az árvizet megelőző évtől. 

KIMUTATÁS 

a szegedi kath. tanítóképző intézet viszonyairól. 1877/78—1899/1900. 
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1877—78 3 5 45 50-0 45 50-0 90 41 45-5 40 
1878—79 3 5 32 — 37 — 69 32 — 66 
1879-80 3 5 24 — 40 — 64 36 — 32 
1880—81 3 5 20 — 36 — 56 33 — 38 
1881-82 3 5 14 — 46 — 60 41 — 33 
1882—83 3 5 9 — 34 — 43 20 — 25 
1883-84 4 6 16 40 — 56 22 — 25 
1884—85 4 6 17 — 36 — 53 18 — 12 
1885—86 4 6 18 . . . 28 - - 46 12 — 26 
1886-87 4 6 — — — — 52 — — 14 
1887-88 4 6 — — — — 44 — — 12 
1888-89 4 6 16 — 35 — 51 20 — 12 
1889-90 4 6 14 — 30 — 44 20 - - 21 
1890—91 4 7 8 — 26 — 34 18 — 9 

1891 — 92 4 7 13 — 30 — 43 16 — 10 

1892—93 4 7 17 — 39 . . — 56 17 — 3 

1393—94 4 8 12 — 46 — 58 21 — 11 

1894-95 4 8 16 — 51 — 67 25 — 12 

1899—1900 4 8 21 24-1 65 75-9 86 38 442 10 

Kitűnik e számadatokból, hogy a tanítóképző-intézet tanulóinak 
átlag több mint kétharmad része vidéki és hogy az idegenajkú tanulók 
több mint harmadrészét képviselik az egész létszámnak, ami annál 
nagyobb jelentőséggel bir ennél az intézetnél, mert annak végzett 
növendékei, mint tanítók, rendszerint a nemzetiségi vidékekre, jutnak 
és sok tapasztalás bizonyítja, hogy működésükön mindig meglátszik 
a szegedi nevelés nyoma és hogy az itt képesített tanítók nem ritkán 
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apostolaivá lesznek saját nemzetiségük körében és saját iskoláikban 
a magyarosodásnak és általában a hazafias törekvéseknek. 

Följegyezzük még itt a tanítóképző-intézet mellett az 1882/83-ik 
évtől kezdve fönnálló gyakorló-iskola adatait, melyek szerint a tanulók 
száma volt 1882/83-ban 49 (ezek közt 6 vidéki, 3 idegenajkú) és 
ugyanily alapon maradt a gyakorló-iskola népessége egészen mostanig, 
úgy, hogy az 1899/1900. tanévben a tanulók összes száma 45. ezek 
közt a vidékieké 5, az idegenajkúaké 2. 

K Ö Z É P I S K O L Á K . 

A FŐGIMNÁZIUM. 

Az ország egyik legrégibb és legnevezetesebb középiskolája a 
szegedi kegyesrendi főgimnázium, melynek létesítésére Szeged városa 

1719-ik évi 
augusztus hó 
5-én kötötte 
meg a szerző-
dést és amely 
1721. évben 
nyílt meg két 
osztálylyal és 
110 tanuló-
val. 

Szegednek 
e régi tan-
intézete első 
sorban ma-
gára a vá-
rosra gyako-
rolt jótékony 

hatást, de 
megbecsül-

hetetlen szolgálatokat tett kivált a Délvidék idegenajkú ifjúságának 
művelése és magyarosítása által, amiben nagy érdemei vannak a 
piarista-rendnek és a szegedi gimnáziumnál működött neves, előkelő 
tagjainak. 

E férfiaknak és általuk az intézetnek kitűnő híre is vonzotta 
Szegedre a tanulókat az ország minden részéből és hogy mily mérvű 
volt a szegedi főgimnázium keresettsége, arról fényes bizonyságot 
szolgáltat ennek az intézetnek a jelen században való látogatottsága, 
melyről valósággal hatalmas képet adnak a következő számok : 



Iskolai év Helybeli Vidéki J Összesen 

1808—20 ' 2475 3987 6462 
1820-30 2545 4181 6726 
1830-40 2248 4121 63G9 
1840—50 2427 3748 1 6175 
1850-00 1511 1762 . 3273 
18G0—70 2504 4354 6858 
1870-79 2080 2812 4892 

Összesen : 15790 24965 40755 

1879-99 7625 7081 1407G 

Főösszeg: 23415 j 32046 55461 

És mint a múltban, úgy a szegedi katasztrófát követő években 
is megmaradt ez előkelő intézetnek a Délvidék magyarosítására erő-
teljesen kiható szerepe, különösen a Szegeddel közelebb kapcsolatos 
négy nemzetiségi megyét illetőleg. Két számcsoportot közlünk erről 
bizonyításul. Az egyik egészen 1809-ig visszamenőleg mutatja a sze-
gedi főgimnáziumnak Bács-Bodrog, Krassó-Szörény, Temes és Torontál 
megyéből való látogatottságát, a másik pedig föltünteti, hogy ugyan-
ezek a megyék az 1879. és 1899. közötti években is a tudomány és 
a magyarosodás forrásának tekintették ezt az intézetet, 

íme a két kimutatás: 

A szegedi főgimnáziumba j á r t ak : 
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1809-10 85 i i 15 38 149 
1819-20 54 i i 18 47 130 
1829-30 65 15 37 67 184 
1839-40 50 11 59 122 242 
1849-50 23 5 8 30 66 
1859—60 59 8 21 90 178 
18G9 - 70 52 17 39 141 249 
1878-79 81 24 53 200 358 
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A szegedi főgimnáziumba jártak : 
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1879-80 31 4 15 78 128 
1880-81 40 9 38 102 . 189 
1881—82 31 13 39 140 223 
1882—83 43 14 51 149 257 
1883—84 45 12 50 161 268 
1884—85 46 14 40 153 253 
1885-86 46 15 54 145 260 
1886—87 44 14 59 137 254 
1887-88 51 7 57 146 261 
1888-89 40 5 47 137 229 
1889-90 44 8 42 152 246 
1890—91 34 17 42 130 223 
1891—92 30 12 34 160 236 
1892—93 31 8 42 135 216 
1893—94 30 6 34 112 182 
1894-95 42 6 48 120 216 
1895—96 41 5 52 ' 150 248 
1896—97 35 9 64 :63 271 
1897—98 31 7 69 142 249 
1898-99 26 5 64 130 225 

Összesen 761 190 941 2742 4634 

Ez a második kimutatás a leírásnak tárgyát képező korszakból 
igazolja azt, hogy a szegedi főgimnáziumot az 1879—99-ik években 
lá togat ta : 

Bács-Bodrog megyéből . . . . 761 tanuló. 
Krassó-Szörény megyéből . . . 190 „ 
Temes megyéből 914 „ 
Torontál megyéből . . . . . 2742 „ 

A négy megyéből . . 4634 tanuló. 
Ha csak e négy vármegyére vonatkozó adatokat tartjuk is szem 

előtt, ahol a nemzetiségi elemek legsűrűbben vannak tömörülve, 
kétségkívül a leghatározottabb bizonyítékokat nyújtják ezek a számok 
arra, hogy nincs az országban középiskola, mely hasonló szolgálatokat 
teljesített volna a magyar tanítás terén és amely ezzel egyenértékűen 
előmozdította volna az elsőrendű nemzeti érdeket. 

Nem kevésbé fontos különben a szegedi főgimnázium szolgálata 
egyáltalán a vidéki i f júság nevelése körül és e részben is impozáns 
bizonyságot, nyújt, az előbb közölt számcsoport, mely szerint 1808-tól 
kezdve 55 ezer tanuló közül több mint 32 ezer volt vidéki, ami azt 
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jelenti, hogy a háromötödrészben vidéki ifjúságot nevelő középiskola 
szerepe és értéke messze fölötte áll a helyi intézménynek és hogy ez 
kiváló méltánylást érdemel annálfogva is, mert Szeged ez intézet 
fönntartásával nem csupán városi érdeket elégít ki és nem csupán a 
saját városának kulturáját érintő kötelességet teljesít. 

És e számadatok tanúságának meghódolva, végre létesítette az 
állam Szegeden a második gimnáziumot, mert a kegyesrendi intézet 
már tizenhárom osztálylyal és a nyolczszázat meghaladó népességgel 
működik, amint igazolják a következő adatok: 

K I M U T A T Á S 
a szegedi városi kegyesrendi főgimnázium viszonyairól 1877/78—1898/99. 
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1877—78 — — 311 398 470 60T 781 143 18-3 29 
1878-79 12 21 343 403 507 59 6 850 ' 128 150 19 
1879—80 8 14 275 56-7 210 43-2 485 297 61-2 7 
1880—81 9 16 320 521 294 47-8 614 292 53-4 25 
1881—82 10 17 296 46-8 336 531 632 325 51-4 45 

. 1882—83 10 17 299 430 396 569 695 357 51-3 39 
1883-84 11 17 317 42'8 422 57-1 739 252 341 33 
1884-85 12 20 338 45-0 413 54-9 751 263 35-0 52 
1885—86 12 20 312 40-6 455 593 767 267 348 34. 
1886—87 12 19 338 440 430 559 768 265 34 5 51 
1887—88 13 21 344 42-3 469 576 813 270 33-2 35 
1888-89 13 22 294 400 439 600 733 246 33-5 27 
1889—90 13 23 262 380 429 620 691 230 33-2 23 . 
1890—91 13 21 403 57-3 300 42 6 703 198 28-1 23 
1891—92 13 22 397 55'5 318 444 715 218 30'4 26 
1892—93 13 23 431 613 271 38'6 702 202 28-7 24 

' 1893—94 13 22 461 63-8 261 36T 722 164 22-7 30 
1894—95 13 22 494 628 295 373 789 187 23-7 • 36 
1895—96 13 22 484 — 339 — 823 208 — 39 
1896—97 13 22 488 — 368 — 856 210 — 31 
1897—98 13 23 513 — 347 — 860 202 . — 34 
1898—99 13 23 559 649 259 35T 848 184 22-9 46 

1878-tól az 1 
emelkedés 1 2 218 251 ISI 25-0 67 41 4-6 17 

„Szeged u j kora." 
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Nyilvánvaló ezekből az adatokból, hogy a Szegedre özönlő ifjúság 
amint már a kezdő években is mutatkozik, gazdagon benépesíti a 
második főgimnáziumot, még pedig annyival inkább, mert abban 
a fokozatban, ahogy 1880-tól 1899-ig a tanulók száma hatszázról 
nyolczszázötvenre emelkedett, csupán a fölvételtől el nem esett tanu-
lók számának növekedése jut kifejezésre, holott minden beiratáskor 
a jelentkező tanulók egész seregét kell visszautasítani. 

Egyáltalán az ujabb évek azt a kényszerűséget hozták, hogy 
a szegedi főgimnáziumból mindinkább ki kellett szorítani a vidéki és 
ezzel jórészt a nemzetiségi elemet. És amíg az előző statisztikákból 
kivehetőleg 1808-tól 1879-ig a főgimnázium 40/755 tanulója közül 
vidéki volt 24,965, vagyis 61%, 1879-től 1899-ig a 14,076 tanuló közül 
már csak 7081 vagyis 50% a vidékiek aránya, aminek oka tisztán a 
fölvétel nehézségeiben rejlik. 

Különösen sürgős volt e nehézségek elhárítása 1890-től kezdve, 
mikor a főgimnázium tanulóinak számában a vidékiek aránya 62%-ról 
alászállott 44, 42, sőt 35%-ra, az idegenajkúaké a korábbi 50—60°/0-hoz 
képest már is csökkent 33%-ról 22 száztólira, mert ezzel szemben 
meg kell védeni azt a nagy nemzeti érdeket, aminek szolgálatában 
állott majd kétszáz esztendőn keresztül ez a középiskola és amely 
szolgálatnak egy részét szükségszerűleg át kellett hárítani immár egy 
második szegedi főgimnáziumra. 

Fokozta e kötelesség sürgősségét az a tény, hogy a vidéki és idegen-
ajkú tanulósereg apadását az utóbbi években csupán a szegedi tanulók 
számának emelkedése idézte elő, vagyis az a helyzet, hogy első sorban 
természetszerűleg a helybeli jelentkezőket köteles az intézet fölvenni. 

Csupán ez az oka az említett visszaesésnek és semmi más. Nem 
az, mintha a délvidék lakossága kevésbé törekednék fiait a magya-
rosító Szegedre küldeni, vagy mintha az időközben keletkezett, avagy 
kifejlesztett közelvidéki intézetek vonnák el a szegedi főgimnázium 
népességét, hiszen valóságos harcz és küzdelem folyik a tanév meg-
nyitásánál s az érdekelt délvidékiek minden beiratáskor uj meg uj 
kísérleteket tesznek, hogy helyet biztosítsanak fiaik számára az elös-
mert missziójú szegedi főgimnáziumban és csak akkor viszik gyer-
mekeiket másfelé, ha Szegeden elutasítják őket. 

S hiába, kényszerítő körülmények parancsolják a jelentkezők egy 
nagy tömegének elutasítását. Először az, hogy miniszteri rendelet sze-
rint, de az eredményes tanítás érdekében is egy osztályba hatvan 
tanulónál több föl nem vehető, másodszor és főleg az, hogy a beiratás 
két első napján előnyben részesített szegedi tanulók elfoglalják a 
helyek nagyobb részét. 

Szeged folytonos emelkedését mutatja ez népességben és intel-
ligentiában és amily örvendetes ez egyrészt, másrészt bizonyos, hogy 
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az immár százezer lakosszámú Szeged fiai és az ötszáz tanulót ellátó 
tápintézetek teljesen benépesítenek egy főgimnáziumot és így már 
szükségszerű volt az állami gimnázium 1898-ban történt megnyitása, 
hogy a szegedi középiskolák tovább folytathassák és fejleszthessék a 
magyarosító missziójukat. 

* 

Az árvízkatasztrófa alatt természetesen a főgimnázium működése 
is szünetelt. Az épületet, melyet magasabb fekvésénél fogva csak 
félméter magas víz vett körül, menekülők foglalták el, a tanulók 
pedig, a szegediek és vidékiek egyaránt, elszéledtek. Ezek is mene-
déket találtak más városok iskoláiban, így Jászberényben 10, Zentán 
.13, Sopronban 26, Rimaszombaton 5. 

Itthon már nem lehetett befejezni a megszakított tanévet és az 
előadások nem voltak folytathatók, de a kegyesrendi tanárok húsvéttól 
kezdve a társházban, saját lakásaikon összegyűjtötték a jelentkező 
tanulókat és előkészítették őket az iskolai év végére és az 1879/80-ik 
tanév elején díjtalanul megtartott magán vizsgákra. 

Már 1879. évi szeptember 15-én megnyílt a következő tanév 
485-re leapadt tanulószámmal a régi épületben, melyet a város ható-
sága 6000 fr t költséggel, úgy ahogy lehetett, a legsürgősebben helyre-
állíttatott. De ez a tatarozás csak az első szükségre való volt, mert 
a nagy intézet czéljainak már meg nem felelő épület helyébe újnak 
emelését tervezte a város. Reizner János te t t erre indítványt a törvény-
hatóság 1883. január 4-iki gyűlésében és a törvényhatóság egy-
hangúlag . elhatározta a főgimnázium és kegyesrendi társház czél-
jaira alkalmas épület emelését; mintegy háromszázezer forint költ-
séggel. 

Fedezetét képezte az építkezésnek a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter által engedélyezett 100 ezer forintos kölcsön, a kegyes 
tanítórend magyarországi kormánya által adott 40 ezer és szegedi 
társháza által adott 40 ezer forint kölcsön, a Szeged város 1884. évi 
költségvetésében előirányzott 60 ezer forint és végül az állam által 
adott 50 ezer forint segélyösszeg, melyet a szakminiszter a rendes 
nyolcz osztályon kívül szükséges parallel osztályoknak az épületben 
való elhelyezésére engedélyezett. Emellett a közoktatási kormány 
minden szükségessé váló párhuzamos osztályért évi 1000 frt , de 
4000 frtot meg nem haladható segélyt biztosított a városnak, amiben 
már bennfoglaltatik annak az elösmerése, hogy Szeged ezt az intézetet 
fontos állami érdekből tar t ja fönn és fejleszti jelentékeny áldoza-
tokkal. 

A főgimnázium és a kegyes tanítórend társháza 1885-ben köl-
tözött át a Tisza Lajos-körúton nagy díszszel épült kétemeletes palo-

24* 
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tába, melyben a legmagasabb igényeknek is megfelelően helyezkedett 
el Szegednek ez a kiváló középiskolája. Igazgatója volt az intézetnek: 
Magyar Gábor 1898-ig, azóta Cserép Sándor. 

ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM. 

A szegedi m. kir. állami főgimnázium 1898. évi szeptemberben 
nyílt meg, egyelőre ideiglenes helyiségben, de azzal a rendelkezéssel, 
hogy az állam megfelelő épületet emel az intézet számára a város 
által fölajánlott telken. 

Dr. Kárpáty Károly igazgató kezdte meg az oktatást két tanárral 
és az első évben két első osztályt nyitottak meg 95 tanulóval, akik 
között vo l t : 19 szegedi, 76 vidéki, 16 idegenajkú. 

Második, 1899—1900-ik tanévében az intézet, a hitoktatókon 
kívül már 6 tanárral működött két első és két második osztálylyal, 
melyekben a beírt tanulók száma volt 180, a vizsgát tett tanulóké 159, 
azok között 96 idegenajkú, 24 helybeli, 135 vidéki. 

FŐIUíÁLISKOLA. 

Tulajdonkép félszázados története van a szegedi főreáliskolának, 
mert az alapját, melyből kifejlődött, a „Nemzeti polgári iskola" 
vetette meg. Orátsek Imre vezetése alatt 1847-ben nyílt meg ez az 
iskola azzal a ezéllal, hogy az iparos pályára képezze növendékeit és 
1851-ben vet te föl a „reáliskola" czímet. Tizenöt tanulója volt ez 
évben, az 1852/53-ik tanévben már a két osztályban 69. Az 1858-ik 
évben a város bárom osztályú alreáliskolává alakította át és még 
ugyanaz év augusztus 22-én elhatározta Rudolf trónörökös születé-
sének emlékére, hogy főreáliskolává fejleszti. Ez a határozat az 
1869/70-ik tanévben valósult meg, 1873-ban pedig elkészült a díszes, 
nagy palota, melyet a város a főreáliskola számára emelt a Dugo-
nics-téren. 

Ez a kétemeletes palota, mely 1876-ban a szegedi országos 
kiállítás legnagyobb részét képes volt befogadni, kezdettől fogva túl-
ságos nagy volt egy középiskola czéljaira és a főreáliskola mellett 
más tanintézeteket helyeztek el abban, később pedig, 1881-ben, a 
Somogj'i-könyvtár czéljaira engedett át benne a város mintegy tiz 
termet a földszinten. Jelenleg az épület a kir. tábla és kir. főügyészség 
állandó otthonát képezi és helyette a Deák Ferencz-utczában emelt a 
város 136 ezer forint költséggel az állami főreáliskola számára külön 
kétemeletes épületet, melyet az intézet 1894-ben foglalt el. 

A katasztrófa idején a főreáliskola palotáját is víz vette körül, 
a szilárd, magasan kiemelkedő épület azonban sok száz hajléktalannak 



•373 

szolgált menhelyül egészen 1879. augusztus l-ig, mikor a hatóság 
az épületet a királyi biztosság, a vörös-kereszt egyesület és részint 
iskolák számára foglalta el. 

A reáliskola tanulóit csak úgy, mint a többi intézetét, az árvíz 
szétszórta más-más városokba, ahol menedéket, ellátást találtak, sőt 
az iskolai évet is befejezhették. Ingyenes ellátásban részesített a 
körmöczbányai tápintézet 30, a soproni segély-egyesület 30, a dévai 
10, Nagykálló városa 5 reáliskolai tanulót s maga a temesvári reál-
iskola 86 tanulót fogadott el teljes ellátásra. Az árvíz által félbe-
szakított tanítást díjtalan vizsgák megtartásával pótolta a tanári 
testület, melyek után az 1879/80-ik tanév szeptember 15-én vette 
kezdetét. 

Maga a közel félszázados múltú intézet az 1851/52-iki tanévtől 
1858-ig mint kétosztályú reáliskola állott fönn és ez idő alatt 704 
tanulója volt. Ezentúl az 1869/70-ik tanévig háromosztályú volt a 
reáliskola és ez idő alatt tanulóinak összes száma 2349. Hatosztályú 
főreáliskolává az 1870/71-ik tanévben alakult át az intézet és így 
működött 1874/75-ig, mikor az uj érettségi rendszer életbe lépett. 

Ez a rendszer tudvalevőleg általánosan leszállította a főreáliskolák 
népességét és ez a magyarázata annak, hogy a szegedi intézet is a 
hat osztálylyal volt leglátogatottabb. Öt év alatt 2801 tanuló volt 
beiratkozva és a legtöbb (614) az 1874/75-ik tanévben. Fönnállásának 
egész ideje alatt az 1851/52-ik tanévtől 1893/94-ig 10,413 tanuló 
járt a reáliskolába, melyben az átalakítása óta 209, évenkint átlag 
10—11 tanulót nyilvánítottak érettnek. 

Mint Szegednek minden tanintézete, a főreáliskola is erős vonzó-
erőt gyakorol főleg az idegenajkú tanulókra és hatalmasan mozdítja 
elő ez az iskola is a magj'arosítást. Élénk bizonysága ennek az a 
számadat, hogy az 1870/71-ik tanévtől az 1898/99-ik tanévig 8733 
tanuló járt a főreáliskolába és ezek között 4444 magyar (51%) és 
4289 (49%) idegenajkú. i 

Még föltiinőbb az arány a helybeli és vidéki tanulók statiszti-
kájában, melyet magában foglal a következő kimutatás : 
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KIMUTATÁS 

a szegedi állami főreáliskola viszonyairól. 1877/78 -1898/99. 
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1877—78 8 85 209 320 79 0 405 320 79'2 25 
1878—79 8 21 62 196 254 8 0 3 316 266 84-1 15 
1879—80 8 21 43 36'4 75 63-5 118 86 72 8 7 
1880-81 8 20 36 25'3 106 74-6 142 92 64'8 10 
1881-82 8 21 34 26-3 95 736 129 100 77-5 10 
1882—83 8 20 53 360 94 640 147 124 84-3 24 
1883—84 8 20 23 170 114 83-0 137 109 79-5 22 
1884-85 8 19 27 18-6 118 81-3 145 119 82-0 7 
1885—86 8 — 29 18'3 129 81-7 158 130 82-2 9 
1886—87 8 38 22-0 131 78-0 169 132 78-1 12 
1887—88 8 20 50 25-0 150 75-0 200 64 32-0 5 
1888—89 8 — 46 220 160 78-0 206 77 37-3 9 
1889—90 8 20 47 290 182 710 229 59 25-7 7 
1890-91 8 21 73 320 155 680 228 89 390 9 
1891—92 9 21 60 23-0 200 77'0 260 114 43-8 7 
1892—93 10 23 69 24-0 218 760 287 137 47'7 11 
1893—94 9 22 53 17-5 249 82'4 302 155 513 8 
1894—95 9 23 66 22-8 223 77-1 289 135 46-7 10 
1895—96 8 24 60 — 185 — 245 116 — 10 
1896-97 8 23 51 — 204 — 255 128 — 7 
1897—98 8 24 69 — 248 — 317 156 — 14 
1898—99 8 26 73 231 243 76-9 316 159 503 10 

1877 -78- tó l 
1898—99-ig 

összesen 1147 22-9 3853 77-1 5000 2867 573 250 

Tanulságosak ezek a számadatok a főreáliskola és bizonyára 
általában a főreáliskolák keresettségének immár majd 10 esztendőre 
visszamenő fokozódását illetőleg is, de tanulságosak különösen abban, 
ami e statisztikánál legnagyobb határozottsággal kidomborodik, hogy 
a Szegeden elhelyezett középiskolák nem csupán magának a városnak 
szükségletét szolgálják, hanem első sorban a vidékét és főleg az 
idegenajkú délvidékét. 
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Döntő bizonyságot tesz erről a táblázat, mely itt előttünk van 
.és kimutatja, hogy a főreáliskola tanulói közül százból átlag 23 a 
szegedi és 77 a vidéki, 43 a magyar és 57 az idegenajkú. 

Bennfoglaltatik e számarányokban a gyakorlati tanúsága annak, 
hogy a szegedi középiskolák magyarosító hivatása az, mely falaik 
közé hozza a délvidék ifjúságát,- de e mellett természetesen az inté-
zetek színvonala is jelentékeny befolyást gyakorol népességük emelésére. 
Hiszen a főreáliskola is (melynek igazgatója 1896-ig Hoffer Endre volt, 
azóta Homor István) egyike a tanerőkkel és fölszerelésekkel leg-
jobban ellátott középiskoláknak. Jelentős eszközei ezek is az eredmé-
nyes tanításnak és az intézet aránylag kedvező és fokozódó látoga-
tottságának. 

SZAKISKOLÁK. 

A FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA. 

Mint középkereskedelmi iskola 1885-ben nyílt meg, kapcsolatosan 
a polgári iskolával, első sorban Szeged város áldozatkészségéből, bár 
a szegedi kereskedelmi testület is fölajánlott 500 f r t évi segélyt és 
a közoktatásügyi miniszter eleve azon támogatást helyezte kilátásba, 
hogy két rendes- és két segéd-tanár díjazását magára vállalja. 

E támogatás mellett is az intézet tetemes költségébe került a 
városnak és ennek a hatása alatt történt, hogy a különben is nagy 
népességűnek ígérkező iskolában a teljes tandíjakat már 1887-ben 
30 frtra, 1893-ban pedig 50 fr t ra emelték. 

És hogy mennyire nem csökkentette ez a látogatottságot, muta t ják 
az eredmények. Ezek szerint az intézetbe 14 év alatt já r t 2330 tanuló 
(helybeli 1152, vidéki 1178, idegenajkú 571). 

A tanulóknak több. mint fele volt ehhez képest vidéki, ami ismét 
ellentmondást nem tűrő bizonysága annak, hogy Szeged iskolái kiváló 
vonzerővel birnak. 

Érdekes a statisztika e- szakiskola végzett s érett tanulóiról. 
Az első érettségi vizsgát 1888-ban tartotta az intézet és attól kezdve 
az 1898/99-ik tanévig 439 tanuló tett érettségit, kiknek nagyobb fele 
szigorúan szakpályára ment az érettségi bizonyítvány elnyerése után. 
A többiek különféle, részint hivatalnoki pályákra oszlottak el, a pénz-
ügyi, számvevőségi, posta-, távírda- és vasúti szakban. Ez tehát azt 
igazolja, hogy a felső kereskedelmi iskola szakképzése éppenséggel 
nem nevezhető a valóságos czél érdekéből elveszettnek és hogy a 
szegedi felső kereskedelmi iskola is, mint a többi ily intézet, a jövőre 
nézve azt az eredményt szolgálja, mely egy művelt kereskedő-nemzedék 
nevelésében czéljokul kitűzetett. 
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Az előbb Nagy János, 1891-től Veszíts Lajos, 1899-től Perjéssy 
László, igazgatása alatt álló intézetre vonatkozó adatokat különben 
föltünteti a következő táb láza t : 

KIMUTATÁS 

a felső kereskedelmi iskola viszonyairól. 

(1885/86—1898/99.) 
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1885—86 1 — 19 452 23 54-7 42 10 23-8 
1886—87 2 — 25 — 36 — 61 15 — 

1887—88 3 14 42 • — 44 — 86 24 — 

1888—89 3 11 52 — 38 — 90 22 — 

1889—90 3 15 57 — 47 — 104 25 — 

1890-91 3 15 61 — 56 — 117 17 — 

1891-92 4 14 69 — 64 — 133 21 — 

1892—93 3 12 70 — 74 — 144 30 — 

1893—94 4 12 82 — 84 — 166 50 — 

1894—95 5 — 100 — 107 - 207 49 — 

1895-96 6 13 118 — 127 — 245 79 — 

1896—97 7 15 140 — 136 — 276 64 — 

1897—98 8 17 158 — 167 — 325 89 — 

1898—99 8. 18 159 476 175 52-4 334 76 22-7 

1885—1899-ig 
összesen — — 1152 — 1178 — 2330 571 24-5 

NÖI KERESKEDELMI TANFOLYAM. 

Amint a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1891-ben életbe-
léptette a női kereskedelmi tanfolyamok uj intézményét, Szeged az 
elsők között szervezte azonnal ezt a tanfolyamot, mely a nők gyakorlati 
pályára való képzésére nyúj t alkalmat. 

Kapcsolatban a városi felső leányiskolával és ellátva ennek az 
intézetnek tantestülete által, 1891-től kezdve minden évben fönnáll, 
1896-ig dr. Gzímer Károly, azóta Krikkayné Barbaró Emma igazgatása 
alatt a női kereskedelmi tanfolyam és a hallgatóinak száma ujabban 
mindinkább emelkedik. 
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Természetesen az a magyarázata ennek, hogy a tanfolyamot 
végzett nők az ott tanultaknak (könyvvitel, kereskedelmi számtan, 
kereskedelmi és váltóisme, irodai munkálatok és levelezés, árúisme, 
kereskedelmi földrajz, szépírás) kiválóan gyakorlati hasznát veszik és 
rendszerint jutalmazó alkalmazást találnak kereskedésekben és üzleti, 
biztosítási irodákban, ahol a tanfolyamot végzett növendékek tevé-
kenységéről általában teljes elismeréssel nyilatkoznak. 

A női kereskedelmi tanfolyam a növendékek 50 fi'tos tandíjából 
fedezi költségeit és a hiányt a kereskedelmi és iparkamara s a keres-
kedelmi testület pótolják az által, hogy a szegénysorsú jó tanulóknak 
ötven forintos tanpénz-ösztöndíjakat szavaznak meg. 

A kilencz év óta fönnálló tanfolyamra, mely 1897. óta párhu-
zamos, az első évben 24 növendék járt, 1899/1900-ban már 69. 
Összesen a kilencz évben 364 növendék, azok közt 247 helybeli, 117 
vidéki, 27 idegenajkú. 

ÁLLAMI FA- ÉS FÉMIPARI SZAKISKOLA. 

Ez a legújabb tanintézete Szegednek és az első szakiskolája, 
melynek létesítését főleg az 1891. óta fönnálló kereskedelmi és ipar-
kamara sürgette Szegednek és a kerületnek érdekében, még pedig 
kedvező eredménynyel, mért Lukács Béla kereskedelemügyi miniszter 
már 1893. évi január hó 24-én értesítette a kamarát, hogy készséggel 
létesít Szegeden egy, a helyi viszonyok által legjobban indokolt szak-
iskolát, ha e tekintetben a kamara, a törvényhatóság s általában az 
érdekeltség megfelelő áldozatkészségével fog találkozni. 

Szegednek ösmert és elösmert törekvése az, hogy lehetőleg 
kiegészítse közművelődési intézményeinek számát és így természetesen 
e kérdésnél sem hiányzott a kellő áldozatkészség egyetlen tényező 
részéről sem. Amint a miniszter megbízásából Szterényi József, akkor 
orsz. iparoktatási főigazgató közreműködésével az első tanácskozás 
folyt a szakiskola létesítésére, azonnal biztosítva voltak a kielégítő 
hozzájárulások az iskola fölépítésére és fönntartására. 

Szeged városa telket adott a Mars-téren az iskola czéljaira, 
átengedte annak fölépítésére a néhai dr. Antalfy Alajos által Szeged 
városi szakiskolai czélokra évek előtt a közoktatásügyi minisztériumnál 
letett, a kamatokkal mintegy 54,000 f r t ra növekedett alapítványt és 
elvállalta az épület előirányzott költségeiből még hiányzó 17,278 fr t 
80 kr. fedezését, a kereskedelmi és iparkamara pedig 2500 frtot aján-
lott föl a szakiskola berendezési költségeire, a fönntartási költségekre 
1895-re 800 frt , 1896-ra 1200 frtot, 1897-től évi 2000 frtot. 

És 1894. évi szeptember 1-én Víg Albert műépítész, mint igaz-
gató vezetése alatt (1896. óta Mohry Sámuel az igazgatója) megnyílt 
az u j szakiskola és az azzal összekötött internátus, egyelőre ideiglenes 
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helyiségekben1) s mindjárt nagy érdeklődés nyilvánult iránta. Fölvételre 
jelentkezett 162 tanuló. Fölvett az intézet a faipari szakra 22, a fém-
ipari szakra 26, összesen 48 tanulót, kik közül szegedi illetőségű volt 
22, Jásznagykun-Szolnok megyei 5, Csongrád megyei 4, Bács-Bodrogh 
megyei 3, Torontál megyei 2, Pest megyei 2, erdélyi 2, Zala, Somogy, 
Békés, Arad, Máramaros, Tolna és Vas megyei 1—1. 

Tanítja a szegedi állami fa- és fémipari szakiskola a faipar 
köréből: a bútor- és épület-asztalosságot, a mű- és épület-lakatosságot 
s bádogos-ipart. Külön szakosztálya: az építőipari szakiskola építő-
mesterek és pallérok kiképzésére. 

Széles alapon kezdte meg e kiváló szolgálatokra hivatott szak-
iskola a működését mindjárt a kezdő évben és lényegesen elősegí-
tették ezt a tekintélyes ösztöndíjak, melyeknek egy részét Szeged 
városa, más részét pedig a kereskedelmi- és iparkamara kérése folytán 
kerületének törvényhatóságai és községei ajánlották föl. 

Rendelkezésére állott nevezetesen a szakiskolának már műkö-
dése első esztendejében: 

1. A kereskedelemügyi miniszter 5 ösztöndija 120 írtjával 600 fr t 
2. Szeged város 120 1200 „ 
3. Szeged város 1 „ . 100 100 „ 
4. Szeged város Kossuth Lajos alapítványának 1 100 100 „ 
5. A Rózsa József alapítvány 1 100 100 „ 
6. Csongrád megye . . . . 2 120 240 „ 
7. Hód-Mező-Vásárhely város . . 1 120 120 „ 
8. Zomhor város 1 120 120 „ 
9. Zenta város 1 120 120 „ 

10. Csongrád község 1 120 120 „ 
11. Ó-Becse község 2 120 240 „ 
12. A szegedi ipartestület . . . 1 120 120 „ 

összesen 27 ösztöndíj . . . 3180 fr t 

Munkatervébe vette a szakiskola a tanulóinak kiképzése mellett 
nem csupán az építő iparos tanulók oktatását, hanem azt is, hogy a 
szegedi és vidéki iparosoknak szakszerű vélemények, mintalapok, 
tervek és vázlatok nyújtásával is rendelkezésére áll, hogy ez úton is 
előmozdítsa az ipar fejlődését addig is, míg majd a falai közül teljes 
szakképzettséggel kilépő ifjúság megteheti a modern ipari haladás 
terén hivatott szolgálatát. 

A szakiskola tantestülete kezdetben az igazgatón kívül 8 tagból 

') A szakiskola czéljaira a Mars-téren Vig Albert tervei alapján emelt épület 
1896-ra készült el hetvenezer forintot haladó költséggel és már 1898-ban mintegy 
40 ezer f r t költségen kiegészítették a szakiskolát egy ujabb emeletes épülettel, 
melyben a fa- és fémipari műhelyek vannak elhelyezve. 
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állott, de e testület száma már 21-re emelkedett. Az iskola fejleszté-
sének mérvét mutat ja az is, hogy költségelőirányzata 1895-ben 24,963 
frtot tett, 1899-ben pedig már 37,934 fr tra emelkedett és hogy az 
intézet fölszerelése 1899-ben 115,310 frtot képviselt. Az intézet eddigi 
működéséről különben a következő adatok szólanak: 
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IPAROS ÉS KERESKEDŐ TANULÓK ISKOLÁJA. 

Mint a közoktatásnak minden terén, az iparos tanulók oktatá-
sában is messze megelőzte Szeged a törvényes kényszert és már 
több, mint egy század előtti időről, 1776-ról följegyzik a városi tanács 
gondoskodását „az inasok tanításáról." Ez a gondoskodás aztán állandó 
maradt és az alkotmányos korszakig az iskolák akkori igazgatója : dr. 
Tóth János rendszeres tanítást szervezett a belvárosban, hetenkint 
(vasárnap) két órai rajzolással és két órai elméleti tanítással. 

Jelentékenyebb fejlődést adott az iparos-, majd a kereskedő tanulók 
oktatási ügyének az 1868. évi XXXVIII. törvényczikk és még 
inkább az 1884. évi XVII. t.-cz., melynek rendelkezéseit megelőzőleg 
azonban Szegeden az iparos tanulók iskolájába már 1878-ban 694 
tanuló járt, kiknek oktatásával 9 osztályban 12 tanító foglalkozott. 

A katasztrófa évéről, 1879-ről hiányoznak az adatok s folyta-
tódnak 1880-ról, amikor az iskolaszék tovább fejlesztette az ipar-
oktatás ügyét olykép, hogy két fokozatot állapított még. Az alsófokú 
oktatásban részesültek azok, kik az elemi iskola osztályaiból léptek 
az iparos iskolába, a felső oktatásban azok, kik az iparos pályára lépés 
előtt elvégezték valamely közép- vagy polgári iskola alsóbb osztályait. 
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Ez évben a belvárosban 4, felsővároson 1 alsófokú osztály nyílt 
meg, a felsőfokú oktatást pedig 3 osztályban három polgári iskolai 
tanító teljesítette, aminek összes költsége 2220 frtban mutatkozott. 

Az így szervezett ipariskola tanulóinak létszáma volt: 
1880-ban az alsó fokon 966, a felső fokon 45 
1881-ben „ „ „ 553, „ „ „ 83 
1882-ben „ „ „ 644, „ „ „ 86 
1883-ban „ „ „ 1850, „ „ „ 221 

Tovább, 1884:tői kezdve 1894-ig az iparos és kereskedő tanulók 
statisztikáját a következő táblázatok tüntetik fö l : 
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KIMUTATÁS 

az alsófokú kereskedelmi iskoláról. 
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A NŐIPAR1SKOLA. 

Egyik ujabb intézete ez is Szegednek és egyik értékes alkotása 
Szeged társadalmának, mely ennek az iskolának az alapját a Lévay 
Ferencz akkori csongrádmegyei tanfelügyelő kezdeményezésére alakí-
tott nőipar-egyesület által vetette meg. 

Maga az egyesület Tisza Kálmánné Dégenfeld Hona grófnő véd-
nöksége alatt 1886. június 27-én alakult meg és 1887. február 7-én 
már megnyílt -az általa létesített nőipariskola azzal a czélzattal, melyet 
állandóan szolgál, hogy a nőimunkák rendszeres gyakorlati tanítá-
sával és a kisebb nőimunka-üzletek vezetéséhez szükséges elméleti 
szakismeretek taní tásával : 

a) fiatal nőket a nőimunkák készítésével foglalkozó üzleteknek 
hasznos segédmunkásaivá képezzen oly módon, hogy akik önerejükre 
lennének utalva, gyakorlati képzettségük továbbfejlesztése után önálló 
gyakorlati működésre, nőimunka üzletek vezetésére is képesek legyenek; 
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b) a családi körükben foglalkozó nőknek a különböző nőimunkák 
készítésében alapos képzést nyújtson. 

Kezdetben az iskola igazgatását az ügy iránt való lelkesedésből 
Keméncly Nándorné lá t ta el; az intézet erősödésével és fejlődésével 
azonban az egyesület az iskola élére 1890-ben dr. Arany Károlynét 
választotta meg igazgatónőnek és vele együtt ma már az iskola tan-
testülete 6 tagból áll. 

A nőipariskola államilag segélyezett intézet, de a kereskede-
lemügyi kormányon kívül állandó évi támogatást adnak az intézetnek 
Szeged városa és a kereskedelmi és iparkamara is, méltányolván ezzel 
a szolgálatokat, melyeket az iskola számos fiatal nőnek önálló kere-
setre való képesítésével tesz a társadalomnak. 

Ennek a szolgálatnak mérvét legjobban mutat ják az adatok a 
tanulók számáról. Ezek szerint a tanulók száma volt 1886/87-ben 
23 és fokozatosan emelkedve, 1898/99-ben 41, aminél nagyobb 
népessége is volt az iskolának 1890—93. között 56, 59 és 61. 

VÁROSI ZENEISKOLA. 

Félbeszakította az árvíz a nagy áldozattal fönntartott zenede 
működését is. Az ott alkalmazott tanárok az általános zavarok közepette 
máshol kerestek megélhetést és csak 1880. évi szeptember hóban nyílt 
meg új ra a zeneiskola, akkor is egyelőre úgy, hogy Czapik János, 
ifj. Erdélyi Ignácz és Langer Viktor zenetanárok saját rizikójukra nyi-
tot ták meg az intézetet, amiért a kiküldött városi bizottság által 
megállapított beiratási- és tandíjak egy meghatározott összegig őket 
illették, a város pedig a helyiséget adta s a fölszereléseket és fedezte 
az igazgató tiszteletdíját, a szolga fizetését és a dologi kiadásokat. 

Már az első tanévben oly tömegesen jelentkeztek a növendékek, 
hogy a tanár i tes tület Dittmann Gyula hegedűtanárral és Menner 
János zongoratanárral egészítette ki magát. 

A jelenleg Szögedi Endre igazgatása alatt álló városi zene-
iskola tanulószáma az 1882/83-ik tanévtől kezdve folytonosan emel-
kedik. Ebben a tanévben 95 helybeli, 25 vidéki, összesen 120 tanulója 
volt, mely fokozatosan emelkedve, 1894/95-ben 181-et tett (158 hely-
beli, 23 vidéki). Az utóbbi évek alatt némi létszám-csökkenés mutat-
kozik azért, mer t a város csak zenei tehetséggel biró tanulóknak 
engedélyez tandíjmentességet . így az 1899/1900-ik tanévben a zene-
iskola tanulóinak száma 131 volt (117 helybeli, 14 vidéki). 

AZ ERDŐŐRI ISKOLA. • 

Mint ujabb intézmény, 1883-ban nyílt meg Szeged alsótanyai 
részén, Királyhalmon az erdööri szakiskola. Az intézet fölépítése 35,279 
f r tba került, melyből 16 ezer forintot Szeged városa fedezett, 19,279 
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frtot pedig- az állam. Az • erdőőri iskola fönntartási költségeit, melyek 
évenkint átlag 12,000 frtot tesznek, az országos erdei alap fedezi. 

A huszonnégy bennlakó tanuló ellátására fölszerelt iskola, mely 
két tanár vezetése alatt két osztálylyal működik, azt a gyakorlati 
ezélt szolgálja, hogy szakképzett erdőőröket neveljen és ezt a czélját 
már eddig is eredményesen eléri, amennyiben az 1883-ban 10 tanulóval 
megnyitott és 24 tanulóra berendezett intézetben a tanulók száma 
azóta 20—24 között váltakozik. 

A BÖRTÖNISKOLA. 

Az igazságügyi miniszter a szegedi csillagbörtönben 1886. óta 
tart fönn iskolát a rabok számára két tanító alkalmazása mellett. 

Iskolaköteles itt minden 30 évet be nem töltött rab és fogoly, 
kivéve a nőket és akik középiskolák végzése után kerültek börtönbe. 
Olvasni, írni, számolni és rajzolni tanulnak a rabok, továbbá földrajzot, 
történelmet és gazdaságtant. A tanítási nyelv teljesen magyar és a 
két mester fölváltva tanítja délelőtt a szláv ajkúakat, délután a magya-
rokat és németeket. 

Vasárnap délelőtt minden felekezetbeli rab a saját papjától isteni 
tiszteletet és vallási oktatást hallgat, míg az istentisztelet után a 
tanítók tartanak felolvasást a gazdaságtanból és történelemből, vagy 
erkölcsi olvasmányokat adnak elő, melyeket a világtól elzárt szeren-
csétlenek a legnagyobb áhítattal hallgatnak meg. 

Rendelkezik az iskola 8—9 száz kötetből álló könyvtárral is, de 
a könyvek olvasása csak vasárnap délután van megengedve, amikor 
a rabok valóságos mohósággal veszik igénybe a könyvtárt. 

A börtöniskola statisztikája szerint oktatást nyert a megnyitás 
évében 1886-ban 316 és azóta a létszámhoz képest évenkint átlag 
mintegy négyszáz rab. 

TANULÓK TÁPINTÉZETEI. 

Szeged magyarosító erejét és kulturhivatásában való folytonos 
emelkedését bizonyítja ujabban az a sokatmondó jelenség, hogy az 
iskoláiba özönlő idegenajkú tanulók számára maga a délvidék létesít 
tápintézeteket (konviktusokat). Amellett, hogy Szeged iskoláinak össze-
véve ezrekre menő vidéki tanulóseregét szívesen fogadják be ellá-
tásra a polgári családok, a délvidék községei és egyesületei ujabban 
arról is gondoskodnak, hogy gyermekeik minden paedagogiai és egész-
ségügyi igénynek megfelelően ellátott tápintézetekben találjanak helyet 
és alkalmat, hogy a szegedi iskolákat látogathassák és megtanulják 
itt nemcsak a magyar nyelvet, de a magyar szellemet is. 
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Talán nem egészen jogosulatlan vita folyik még a fölött, nem 
jobb-e, ha az idegennyelvű ifjúság egyes családok körében sajá-
t í t ja el az elkerülhetetlenül szükséges magyar szellemet, mely e város 
legszerényebb házában is otthonos, de kétségkívül sok tekintet szól a 
tápintézeti helyes nevelés mellett is és mellette szólnak immár az 
eredmények, melyek igazolják, hogy a Szegeden megalapított ily inté-
zetek vezetése szerencsésen megtalálta az út já t annak, hogy a konvik-
tusokban együtt levő nemzetiségi i f júság a fegyelmezett neveltetés 
előnyén túl czélt ér jen a magyar nyelv és szellem teljes elsajátítá-
sában is. 

Igazi nagy siker azért, amit följegyezhetünk, hogy rövid tiz év 
alatt három jelentékeny tápintézet létesült Szegeden idegenajkú if jak 
számára, mintegy tüntető elösmeréseül annak a vitássá nem is tehető 
ténynek, hogy nincs az országnak városa-, mely a magyarosítás terén 
csak megközelítőleg is oly eredményeket mutathatna föl, mint éppen 
Szeged, ahogy ezt mindenekfölött a 174 év óta fönnálló gimnázium 
múl t ja és története igazolja. 

GYERTYÁMOS KÖZSÉG SZEGEDI TÁP- ÉS NEVELŐ-INTÉZETE. 

A délvidék első tápintézetét Gyertyámos község létesítette Sze-
geden. Bánát e hazafias községe 1885. évi október 19-én határozta el 
ennek az intézetnek létesítését, mikor a község gyarmatosításának 
századik évfordulóját ünnepelte. JRöser Ádám takarékpénztári igazgató 
ter jeszte t te elő erről az indítványt, kifejezvén, hogy a község lako-
sainak a magyar állameszme iránt való rendületlen hűsége még nem 
elég arra, hogy jó hazafiak legyenek, a közművelődés terén kell előre 
menniök, mindenek fölött pedig meg kell magyarosodniok, mert a jövő 
nemzedék csak ezen az úton felelhet meg a várakozásnak, melyet a 
haza méltán megkövetelhet minden fiától. 

Indítványa az volt, hogy a község Szeged városban, ahol a czél 
biztosítására megkívánható viszonyok oly előnyösen kedvezők, házat 
szerezzen és létesítsen abban egyelőre 60 tanuló ifjú számára nevelő-
és tápintézetet azzal a rendeltetéssel, hogy a gyermekeiből művelt, 
munkás és olyan polgárokat neveljen, kik a magyar nyelvet és magyar 
szellemet elsajátítván, azt majdan családjukban és a társadalmi életben 
is meghonosítsák s tovább terjeszszék. 

A község képviselő-testülete egyhangúlag és nagy lelkesedéssel 
fogadta az indítványt, kikérve Torontál vármegye támogatását, mely 
kétezer forintot szavazott meg és segítségért fordult a társadalomhoz 
is, mely szintén készséggel adott eszközöket a derék czélra, úgy hogy 
a község egy fáradkat lan bizottság közreműködésével pár év alatt 
czélt ért és megszerezhet te Szeged város áldozatkészsége folytán 
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mindössze 9000 frtért a Kálvária-utcza 10. szám alatti házát, közel 
egy katasztrális holdat tevő udvarával és kertjével együtt. Az épület 
átalakítása és felemelése további 6000 forintba került és az intézők 
gondossága mellett e szerény eszközök daczára, a mindinkább kiegé-
szített berendezés valósággal mintaszerű. 

Az intézet szabályait a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1890. 
évi július 25-én erősítette meg és már az első alkalommal 120 tanuló 
folyamodott fölvételért Torontál, Temes és Krassó-Szörény megyék 
területéről, úgy hogy csak minden másodikat lehetett befogadni a 
tápintézetbe, mely 1890. évi szeptember elsején nyílt meg, ünnepelvén 
ez alkalommal az alapító hazafias községet és az ügyet erélyesen 
támogató védnökét : Hertélendy József, volt torontálmegyei főispánt, 
kinek elhunyta után e tisztre zombori Rónay Jenő főispán választatott 
meg azzal, hogy a védnökséget mindenkor a megye főispánja gya-
korolja. 

Mint a ezéljait teljes eredménynyel szolgáló intézmény, a gyer-
tyámosi konviktus kiválóan népszerű az egész délvidéken és az ere-
detileg tervezett 60 helyett az első évben 120, a másodikban már 
180 szülő kérte fiainak fölvételét. Ez adta az ösztönt arra, hogy a 
gondnokság a harmadik esztendőben az épületet kibővítette egy 
szárnynyal és az intézetet később már 136 tanuló befogadására tette 
alkalmassá, fölemelvén ezzel a beruházások összegét is mintegy 
negyvenezer forintra. 

Fönnállásának első évtizede alatt az intézet az utóbbi kimutatás 
szerint 1009 tanulót látott el, azok közül a szegénysorsúakat részint 
díjmentesen, részint öt forintra mérsékelt havi díjért, ami annál elösme-
résre méltóbb szolgálat, mert az egész fizetők hozzájárulása is havi 12 f r t 
körül váltakozik s éppen ezáltal teszi lehetővé az intézet, hogy egy' 
tanévre 100—120 frt költséggel a szerényebb anyagi helyzetű szülők 
is gondoskodhatnak gyermekeik iskoláztatásáról. 

Mint gondnok és igazgató Kratochvil Péter főreáliskolai tanár 
vezeti az intézetet, az állami fölügyeletet pedig ebben és az állam-
vasúti tápintézetben Rlatz Bonifácz dr. tankerületi főigazgató gyakorolja. 

A gyertyámosi tápintézet bennlakóinak száma volt 1890-től 1893-ig 
évenkint 63, 1893—1897-ben 105—114, 1897—98-ban 126, azóta 136. 

A „DÉLVIDÉKI FÖLDMÍVELŐK GAZDASÁGI EGYESÜLETE SZEGEDI 
NEVELŐ-INTÉZETE. 

Ezt az intézetet is a délvidéki idegenajkú lakosságnak a magyar 
nyelv elsajátí tására való buzgó törekvése hozta létre. A magyar nem-
zeti szellem hódítása oly vonzerőt gyakorol már ma idegenajkú honfi-
társainkra, hogy nemcsak egyesek, de a községek és társulatok tömö-
rülnek ott, hogy a magyarosodás czélját elősegítsék. És mindenesetre 

.Szeged uj kora." 25 
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éppen oly örvendetes, mint jellemző és tanulságos, hogy e hazafias 
törekvések és mozgalmak szálai következetesen Szegedre nyúlnak, a 
magyarság ez ős televényébe, ahol nem kivételszámba megy a magyar 
szellemű átalakulás, hanem bevégzett példák és eredmények nyomán 
halad előre fokozatosan a nemzetiségi if júság nyelvben és. gondolko-
zásban való magyarosodása. 

A délvidéki földmívelők gazdasági egyesületének szegedi nevelő-
intézete 1894. évi szeptember 2-án nyílt meg 84 tanulóval, egyelőre 
bérelt helyiségekben s az intézetet a földmívelő-egyesület e lnöke: 
Wittmann János országgyűlési képviselő avatta föl egy kis ünnepséggel, 
melyen Szeged város képviseletében Lázár György dr. h. polgármester, 
Dessevffy Sándor Csanád egyházmegyei püspök megbízásából pedig 
Henny. Sebestyén makói prépost-plébános vett részt. 

Már az 1895/96-ik tanévet a Dugonics-tér és Kálvária-utcza 
sarkán levő, 45,000 forintért vásárolt kétemeletes házban nyitotta meg 
a földmíves-égyesület és a legnagyobb czélszerűséggel szerelte föl a 
nevelő-intézetet, melynek Szeged város a gazdálkodás és fatenyésztés 
gyakorlati tanítási czéljára két hold földet engedett át. 

Általános népszerűség veszi körül ezt az intézetet is. Igazolja 
ezt, hogy az első tanévben 84 volt a fölvett tanulók száma és hogy 
a következő tanévben rendelkezésre állott 135 helyre közel kétszer-
ennyi folyamodó jelentkezett , amint most is folytonosan túl-jelentkezés 
mutatkozik a 150 helyre. 

Mint gondnok és igazgató Bohn Károly tanító áll az intézet élén. 

Á M. KIR. ÁLLAMVASUTAK SZEGEDI NEVELŐ TÁPINTÉZETE. 

Ezt az intézetet mint elsőt létesítette a m. kir. államvasutak 
igazgatósága, mert segíteni akart különösen azon szegényebb és ked-
vezőtlen viszonyok között élő alkalmazottai sorsán, kiket a szolgálat 
érdeke távol a társadalmi élettől, elhagyatott helyeken vagy idegen 
nemzetiségek között élni kényszerít, akik távol minden iskolától, vagy 
idegen nemzetiségek között gyermekeiket vagy éppen nem, vagy leg-
alább nem nemzeti irányban tudják iskoláztatni. 

• Mint az intézet 1899-ben közzétett első Értesítője följegyzi, a 
m. kir. államvasutak szegedi üzletvezetősége, nevezetesen Stelczel 
Frigyes főfelügyelő volt az, ki alapos, részletes statisztikai adatokkal 
fölszerelt előterjesztésben hangsúlyozva a felemlített két tényt s 
utalva a törvényekre, melyek a gyermekeknek 6 éves koruktól 12-ik 
évükig való iskoláztatását kényszerítőleg elrendelik, oly nevelő-táp-
intézetek felállítását javasolta, melyekben „a magyar kir. államvasutak 
évi fizetéssel biró alkalmazottainak gyermekei, kik az iskoláktól 
való nagyobb távolság miatt, vagy más okból magyar nyelven nem 
iskoláztathatok, az 1868. évi XXXVIII. t.-czikkben kötelezővé tett 
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elemi oktatásban részesíttessenek." Ehez a javaslathoz képest létesült 
az első m. á. v. nevelő-tápintézet Szeged város hozzájárulásával közel 
200,000 fr t költséggel és a Boldogasszony-sugáruton emelt díszes épü-
letet 1896. szeptemberben adták át a rendeltetésének. Az ünnepélyes 
megnyitáson résztvet tek: br. Dániel Ernő kereskedelmi miniszter és 
Ludwigh Gyula miniszteri tanácsos, az államvasutak elnökigazgatója is. 

A nevelő-tápintézet vezetője volt mint igazgató Torok Béla 
(1897-ig), azóta Hónig István nyug. m. á. v. felügyelő. Az intézet 
növendékeinek számát és nemzetiségi arányait az első három évről a 
következő kimutatás tünteti fö l : 

V a l l á s 
1896/7 1897/8 1898/9 

Nemzetiség 
1896/7 1897/8 1898/9 

t a n é v b e n 1 t a n é v b e n 

Római kath. . . 143 152 136 Magyar . . . . 100 108 107 
Gör. kath. . . . 4 3 5 Német .. . . . 44 41 39 
Ev. reform. . . 20 20 22 Horvát . . . . 24 . 13 8 
Ev. ágost. . . . 4 " 8 10 Szerb . . . . 5 3 2 
Gör. n. egy. . . 11 11 11 Tót 14 24 23 
Zsidó . . . . 10 2 3 Román . . . ; 5 7 8 

Összesen: 192 196 187 Összesen: 192 196 187 

KÜZDÉS AZ EGYETEMÉRT. 

Régi törekvések megújítása volt Szeged életében, mikor az árvíz-
katasztrófa után föltámadásának és fölvirágzásának tényezőit keresvén, 
ismét a szegedi egyetem létesítésére gondolt, melyért már félszázaddal 
előbb is (1827-ben) áldozatokat ajánlott és kérést intézett I. Ferencz 
királyhoz, előadván Írásában ezeke t : 

„Minthogy a tanulóifjúság száma a helybeli gimnáziumban 473-ra, 
a líceumban pedig 335-re rug, úgy már maga ezen szaporodás hatha-
tósan bizonyítja, hogy egy jogtudományi tanfolyam megnyitása nálunk 
nemcsak hasznos, de szükséges is." 

„Minthogy nálunk az élelmezés és a szállás olcsóbbak, mint 
másutt, minthogy továbbá az erkölcsrontó szállók is távol vannak, ami 
pedig az if júság romlásában főfő figyelemre méltatandó, úgy kérésünk 
ez oldalról is támogattatik." 

„Az ország több törvényhatósága, bensőleg lévén meggyőződve 
az országnak ezen részére fölállítandó jogtudományi tanintézet szük-
ségéről, hathatósan azt szorgalmazta, hogy Szegeden akadémia alapít-
tassék. Bizonyítják ezt öt vármegyének, úgymint : Bács, Békés, Csanád, 

25* 
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Csongrád, Torontál idecsatolt részint hiteles levelei, részint a maga-
sabb helyen történt fölterjesztései." 

Félszázad után jogosan megnőttek a város igényei és az érvei 
ha ta lmasabbakká váltak, részint mert az ország kulturája szükségessé 
teszi a harmadik egyetem fölállítását, részint mert Szeged a félszázad 
alatt fényes bizonyságot szolgáltatott a Délvidéken magyarosító és 
kultur-hivatásáról. 

Mikor tehát u j intézményeket kért Szeged az újjáépülő városának, 
természetesen első volt azok között az egyetem és már 1879. évi 
november 23-iki rendkívüli közgyűlésén tárgyalta ezt az ügyet a tör-
vényhatóság, hévvel fogván az akczióhoz, mely sajnos, még máig sem 
érte el a czélját. 

A közgyűlés, melyről szólunk, a tanügyi szakbizottságnak 1879. 
szeptember 27-iki üléséből kelt előterjesztését tárgyalta, mely előadja, 
hogy „a mult év folyamán felsőbb kezdeményezésre tárgyalások indultak 
meg a harmadik egyetemnek Pozsonyban leendő fölállítása iránt, 
azonban a hazai sajtó élénk nyilatkozataival ez egyetemnek Szegeden 
leendő fölállítását találta kívánatosnak, mire a kérdés egyelőre a napi-
rendről letűnt s csak ujabban merült föl ismét azon alkalomból, hogy 
felsőbb helyen mind komolyabbnak látszó lépések tétettek a pozsonyi 
egyetem megvalósításának irányában, de a hazai sajtó s az országos 
közvélemény most még élénkebben nyilvánul az irányban, hogy a 
harmadik egyetem Szegeden állíttassék föl." 

„Ily mozgalommal szemben — így szól a hivatalos előterjesztés — 
a jelentő szakosztály elodázhatlan kötelességének ismerte a kérdéssel 
foglalkozni s azon megállapodását nyilvánítja, hogy azon nemzeti 
hivatásnál fogva, melyet Szeged az ország délvidéke irányában teljesít, 
a kereskedelem, ipar s forgalomra fölöttébb kitűnő földrajzi fekvése, 
közlekedési előnyei, vegyítetlen magyar lakosságánál fogva a város az 
egyetem befogadására nemcsak alkalmas, képes, de sőt arra különösen 
jogosult s a törvényhatóság ez irányban határozott nyilatkozattételre 
bivatik fel annak megérintésével, hogy a felállítani tervelt egyetemnek 
Szegeden leendő elhelyezését csak áldozatok hozatalával lehet elérni 
s ez áldozatokat a város közönsége mostani sújtott helyzetében is meg-
hozni igyekezzék s e végből a palotaszerü főreáltanoclai épület az egyetem 
számára fölajánlandó volna s a még szükséges férhelyek előállításához 
ingyentelkek ajánl tassanak föl." 

A közgyűlés, mint Reizner János főjegyző a jegyzőkönyvbe irta, 
e javaslatokat közhelyeslések közt fogadta, elhatározta a harmadik 
egyetem kérelmezését és Yass Pál aljegyző nagybecsű emlékiratának 
1500 példányban való kinyomatását, hogy az megküldessék a törvény-
hatóságoknak, a törvényhozás tagjainak és a tanügybarátoknak Szeged 
törekvésének támogatása végett. 
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Küldöttségek bocsátását határozta el a közgyűlés ez ügyben 
Tisza Lajos kir. biztoshoz, a kormányhoz, sőt Ő Felségéhez és fölkérte 
a város sorsa iránt mindig meleg érdeklődéssel viseltető H.-M.-Vásárhely 
testvér-törvényhatóság közönségét, hogy e küldöttséghez csatlakozzék 
és Szeged fontos kérelmének teljesülését mozdítsa elő. 

Végül elismerést és köszönetet nyilvánított a közgyűlés Vass Pál 
aljegyzőnek „az emlékirat szerkesztése és a munkaanyagnak gondos 
tanulmánynyal tett egybegyűjtése körül kiválólag tanúsított buzgalma 
és eredményes fáradozásáért." 

Az emlékirat1), melyből Szegednek az egyetem elnyeréseért való 
küzdése kiindult, nagyon érdemes és megfontolt munka. 

Erőteljesen kidomborodik benne már bevezetőleg az az irányelv, 
hogy „korszakos föladata az államhatalom alkotmányos szerveinek, a 
törvényhozásnak, a kormánynak és önkormányzatnak: minden intéz-
kedésében a magyarsági érdeket ápolni s minden oly érdeket meg-
semmisíteni, mely az ellenkezőre vezetne." 

És hangsúlyozza az emlékirat ez alapon, hogy „az uralkodó elem 
rovására emelni idegen nyelvterületen főiskolát akkor, mikor a nem-
zeti elem sürgősen szükségli a felsőbb kiművelést, nemcsak félszeg 
intézkedés, hanem vétség a nemzeti elem ellen." 

„Óriási tévedés azt hinni — mondja az emlékirat tovább — hogy 
ott, hol a patriotizmusz hiányzik, főiskolák fölállítása által azt meg-
teremthetik. De még nagyobb tévedés azt képzelni, hogy a főiskola 
képezheti alapját a magyarosodásnak egy idegenajkú városban." 

„A szegedi egyetem fölállításának terve mélyreható érvekre s 
magasztos eszmékre van alapítva. Egy leendő szegedi egyetem mellett 
nyilvánult közhangulat örvendetes manifesztáezió amellett, hogy min-
denekelőtt a nemzeti elemnek adassék meg a mód és alkalom fiait 
a kultura előharczosaivá képezni és óvás az ellen, hogy az ország-
alapító elem rovására előbb a haza nem magyarajkú lakóinak nyújtsa 
az állam a kedvezményt, magukat tudományos és közpályákra kiké-
peztetni." 

Találóan mutat rá az emlékirat, liogy mikor a tanulmányi alapból 
Mária-Terézia idejében létesítettek néhány jogiskolát, mint a zágrábit, 
kassait, győrit és pozsonyit, bölcsen gondoskodtak már az időben is 
arról, hogy az 1200 D-mértföld területen lakó magyarságnak ne jusson 

') Emlékirat a Szegeden fölállítandó egyetem tárgyában. Szeged, Burger 
Gusztáv könyv- és kőnyomdájából 1879. 8 r. 56 lap. 

Mellókletekiil közli a füzet Szeged város föliratát I. Ferencz királyhoz és 
Báes, Békés, Csanád, Csongrád és Torontál megyék pártoló nyilatkozatait, melyekben 
e megyék, a maguk működési érdekeinek hangoztatása mellett kérik a szegedi 
jogakadémia fölállítását. 
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főiskola s ha e tekintetben meg nem teszi kötelességét a reformátusság, 
az alföld teljesen főiskola nélkül marad napjainkig. 

„És ez az eljárás Mária-Teréziától napjainkig minden bizonynyal 
egyik legérzékenyebb sérelmét képezi az alföldnek. A szegedi egyetem 
szükségének hangoztatásánál az alföldnek százados sérelme lép előtérbe 
s ezt orvosolni nem a sérelmek érdeke, hanem az előrelátó politikai 
eszély parancsolja.11 

Meggyőzően kidomborítja ennek szükségét a lelkes emlékirat és 
kimutat ja , hogy a szegedi egyetem létesítése az alföld érdeke, mert 
„amint az alföld magyar nemzeti tekintetben igazi faji terület, a terü-
letnek faj i központtal is kell birnia." 

Erőteljesen hivatkozik az emlékirat arra, hogy ennek a politi-
kának épp ellenkezőjét követték a felső tanintézetek elhelyezésénél 
és hogy sem egyetem, sem akadémia, gazdasági tanintézet, felsőbb 
leányiskola, bábaképezde, gépészeti és földmíves iskola nincs 1000 
• -mér t fö lde t tevő egybefüggő területen, a Csongrád, Csanád, Békés, 
Báes, Torontál, Temes, Krassó-Szörény, Arad megye, a volt Nagy-
Kunság, Kis-Kunság, Pes t megye alsó része és Szolnok megye által 
képezett területen. 

És a konzekvenczia az, hogy bármennyi egyetem állíttatik föl 
az alföldön kívül, a szükséglet az alföldön sohasem enyészik el és a 
százados sérelem orvosolva nem lesz. 

Utal aztán az emlékirat arra, hogy a budapesti egyetemnek két-
ségtelenül fönnforgó túltömöttségét a pozsonyi egyetem el nem enyész-
tetné, csak a szegedi, melynek fölállításánál döntő tekintetek volnának 
a nemzeti, országos tanügyi és városjóléti szempontok. 

Szeged nemzeti hivatásáról szól itt tovább az emlékirat arról, 
amit az államférfiak sohasem vettek tudomásul, hogy Szeged a bán-
sági és bácskai magyar elem szülő anyja, hogy még folyton gyarma-
tosít Bánát felé, hogy Bácska felé küldött rajokat s Zenta, Ada, 
Ó-Becse, Ó-Kanizsa Szegednek megannyi leányvárosai és hogy ez 
a város, mint világító torony kalauzul szolgál az alvidéki magyarságnak 
s ha idegen elemek támadnak föl a haza s a magyarság ellen, Szeged 
mindenkor mentsvára lesz, mint volt eddig is, az alvidéki magyarságnak1). 

') Szeged magyarosító szolgálatairól megdönthetetlen adatokkal szól: „A 
gyarmatosító Szeged." I r t a : Fass Pál Szeged, 1879. Burger Zsigmond özvegye 
könyv- és könyomdájából. Kis 8. r. 20 lap. 

E füzetben í r ja a szerző: 
.Csak még főbb számokban fogom összegezni, hogy Szeged, ez a senkitől, 

semmiféle kormánytól nem istápolt Szeged emlőin mily tömegű magyar elemet 
nevelt az alföldnek 90 év alatt. 

Torontáli kivándorlók 65,000, Bácskába települök, beleértve a más elemekkel 
való érintkezés folytán történt nagy gyarapodást 150,000, Temesmegyébe települők 
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Hivatkozik az emlékirat arra, hogy a magyar városok Szeged 
körül fejlődnek ki és csoportosulnak leginkább és hogy a Szeged felé 
gravitáló egyedül magyar városok lakóinak száma félmilliót tesz, ami 
magában véve is tekintélyes elemét képezné egy szegedi egyetem 
provincziájának. És hivatkozik arra, hogy a magyar és idegen nyelv-
területek, földrajzi találkozásánál fogva egy város sem képes oly hatályos 
missziót kifejteni oktatási intézeteivel, • mint Szeged. 

E részben a szegedi főgimnázium adataira utal az emlékirat és 
ennek s a többi szegedi iskolának népességi viszonyaira, melyek két-
ségen fölül amellett bizonyítanak, hogy a szegedi egyetem népes volna 
és hogy mily nagy érdek lenne a főtanodéval is Szegedhez kötni azon 
idegenajkú ifjúságot, mely „az élénk politikai természetű szegedi 
magyar lakosság közt a hazafias és magyarsági eszmék bajnokaivá 
emelkedik." 

Szól még az emlékirat arról, hogy Szeged érdekéből mennyire 
kívánatos és szükségszerű a harmadik egyetem idehelyezése és föl-
említi, hogy Szeged már a század elején nagy áldozattal kérte egy 
jogakadémia létesítését. 

„Ez emlékiratunk — így végzi — manifesztácziójául szolgáljon 
annak, miszerint szavunkat emelni a nemzethez, a törvényhozáshoz 
nem mulasztottuk el s így ezek tudatában, reménynyel és bizalommal, 
főleg nyugodt lelkiismerettel várjuk jogos kérelmünk kimenetelét. 

Rokonszenves föltűnést keltett ez az emlékirat az ellentétesen 
érdekelt vidéket kivéve, mindenfelé az országban1) és a hirlapok leg-
nagyobb része erőteljes czikkekkel foglalt állást Szeged mellett és 
amellett, hogy magasabb érdekből használja föl az ország a legnagyobb 
magyar városának újraépítése alkalmát egy régi kötelesség teljesítésére. 

És elég jól fogadták az emlékirat érveit ott is, ahova Szeged 
küldöttségei elvitték a város kérését. Pálfy Ferencz polgármester 
1880. évi jelentése számol be a küldöttség eljárásáról és arról 

10,000, Határőrvidék 2000, Csanád és Békés megyékbe települök száma 30,000. 
Összesen 257,000. 

B számot azonban úgy kell venni, hogy ebbe egy század succrescentiája is 
bele van számítva. Mindazonáltal körülbelül 300,000 magyar oly óriási szám s egy 
város eredményes küldetésének oly megragadó bizonyítéka, amihez fogható 
honunkban nincs. És ezen magyarosító küldetéshez még egy megjegyzéssel szol-
gálok. A Szegedről kitelepült nép nem adományozott földre települt, hanem idegen 
élőmtől foglalt el szorgalma állal minden talpalatnyi földet. Tehát a szegedi kiván-
dorlóknak a vagyon nem sült galambként szállt a szájukba, hanem szívósságuk 
folytán jutottak ahoz." 

') Pécs város, Zemplén megye törvényhatóságai Szeged jogosalt igénye mellett 
pártoló föliratot intéztek az országgyűléshez. . 
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hogy a csatlakozásra kért városok közül résztvettek a küldöttségben 
H.-M.-Vásárhely és Makó városok küldöttjei, továbbá az érintett vidék 
országgyűlési képviselői (köztük Dániel Ernő, Horváth Gyula, Széli 
György) és Schlauch Lőrincz szatlimári püspök, úgy hogy a deputáczió 
mintegy az alföld küldöttségévé alakult át1). 

Ő Felsége 1880. évi november 18-án fogadta a küldöttséget és 
a polgármester beszédére, átvéve a föliratot, következőleg válaszolt: 

„Megelégedéssel lát tam, hogy Szeged város újjászületése által 
okozott gondjai mellett is mily meleg érdekkel és rokonszenvvel 
karolja föl a tudományok előmozdítását. Kérelmük tárgyát kormányom, 
mint eddig, úgy ezentúl is megfontolással fogja méltányolni és szí-
vesen fogok annak idején oly javaslatot helybenhagyásommal meg-
erősíteni, mely az ország, a tudomány és az illető városok érdekeivel 
leginkább találkozik." 

Ezután a király, mint a polgármester jelentése fölemlíti, Szeged 
város sorsa felől tudakozódott, különösen arról, hogy a lakók vissza-
tértek-e és azon reményének adott kifejezést, hogy a súlyos csapást 
szenvedett város két év múlva fölépül. 

Schlauch Lőrincz püspök, kit 0 Felsége megszólított, a város 
kérelmét azzal támogatta, hogy mint olyan, akinek első kiképzése 
Szegeden történt, e várost pártolja és hangsúlyozza, hogy a har-
madik egyetemnek Szegeden való fölállítását nemcsak ez a város, 
hanem az egész alföld óhajtja. 

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszternél tisztelgett 
. aztán a küldöttség, ki körülbelül ezeket válaszolta: 

A harmadik egyetem ugyan onnan vette történetét, hogy a pozso-
nyiak három év előtt egy ott felállítandó egyetem érdekében kérvényt 
nyújtottak be Ő Felségéhez. Király ő felsége neki adta ki vélemé-
nyezés végett a pozsonyiak kérelmét. 

Ismeretes jelentését megtette már ez ügyben, a székhely kér-
dése mindazonáltal még eldöntve nincs. Szeged és az alföldiek kérelme 
alkalmából gondos tanulmányozás alá veszi ú j ra az ügyet és biztosítja 
a küldöttséget, hogy véleményt és javaslatot ez ügyben legjobb meg-
győződése szerint fog adni s oda fogja ajánlani a harmadik egyetem 
felállítását, ahol azt a nemzeti művelődés szükséglete és a tudomány 
érdeke követeli. Kijelenti, hogy ő Szegednek és az alföldnek igaz 
barát ja , az volt s az lesz a jövőben is. ígéri, hogy Szegedre szak-

9 A szegedi törvényhatóság küldöttei voltak Pdlfy Perencz polgármester 
vezetése a la t t : Balogh János, Bátori Antal, Börcsök Ignácz, Csorha Győző, Fodor 
István, Gál Ferenez, Kovács Albert, Kremminger Antal, Magyar János, Nóvák József, 
Obláth Lipót, Polczner Jenő, Rainer Ferenez, Reizner János, Rózsa Ferenez, 
Rosenberg Izsó dr., Szabados János, Szabó János, Vass Pál. 
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értőket fog küldeni s a jövő nyáron maga is le fog menni, hogy 
helyben szerezzen adatokat arra, hogy a város egy egyetem kellé-
keinek mennyiben felel meg. 

Tisztelgett a küldöttség1) Tisza Kálmán miniszterelnöknél, ki 
szó szerint ezeket válaszolta a polgármester beszédére: 

„Azt fölösleges mondanom, hogy Szeged igényeit a múltra nézve 
és most is teljesen érzem, értem és ismerem. Valamint azt is, hogy 
érzem és értem az alföld igényeit is, mert hiszen magam is alföldi 
vagyok. Biztosítom a küldöttséget, hogy ha az egyetem ügye napi-
rendre kerül, azt Szeged irányában nemcsak nem ellenszenvesen, de 
rokonszenvesen fogom figyelemmel kísérni." 

Ugyanez a küldöttség tisztelgett november 21-én Tisza Lajos 
királyi biztosnál, kérve, hogy az egyetem eszméjét karolja föl. A pol-
gármester jelentése nagy örömmel számol be a királyi biztos meg-
nyugtató válaszáról, melyben reményét fejezte ki, hogy sikerülni fog 
Szeged ez óhaját is teljesítve látni. És hangsúlyozza a polgármester 
jelentése, hogy ez ügyben Szegednek és az alföldnek teljes az erkölcsi 
diadala. „Mindenfelé, minden körben — így szól a jelentés — a saj-
tóban és a tudományos körökben, a törvényhozók és államférfiak 
körében, maga a kath. főpapság között ügyünk rokonszenvesen, mond-
hatnám : lelkesedéssel fogadtatott s a valónak felelek meg, ha konsta-
tálom, hogy a szegedi egyetemi ügy, partikuláris jellegéből kivetkőz-
tetve és megtisztulva, az alföld közóhajává lett s a nemzeti ügyek 
színvonalába emelkedett föl." 

Tovább fűződött és fűződik még ma is a szegedi egyetemért 
való küzdés s ez ügyben a küldöttség eljárását követőleg egy évvel, 
1881. október 22-én maga Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi 
miniszter jött el Szegedre az egyetem ügyének a szegedi székhely 
szempontjából való tanulmányozása végett. Együtt jöttek ez alkalomból 
a miniszterrel Szász Károly miniszteri tanácsos, Markusovszky osztály-
tanácsos, Korányi Frigyes, Thán Károly, Fodor József és Eötvös 
Loránd báró egyetemi tanárok és Hauszmann Alajos műegyetemi tanár. 

Mind ez urak résztvettek az egyetem ügyében a városházán tar-
tott tanácskozásban, ahol Tisza Lajos királyi biztos üdvözölte a minisz-
tert, megköszönvén, hogy méltányolja, mennyire fontos és nagy hord-
erejű dolog állami és nemzeti szempontból a szegedi egyetem fölál-
lítása és hogy személyesen elfáradt az adatok és érvek tanulmányo-
zása végett Szegedre. 

Trefort kijelentette, hogy a szegedi küldöttségnek tett Ígéretét 
beváltva, eljött Szegedre, hogy személyesen tájékozódjék, mennyiben 

i) Itt résztvettek még a küldöttségben: Tors Kálmán szentesi, Csatár Zsig-
mond csongrádi, Bakay Nándor és Hermán Ottó szegedi orsz. képviselők. 
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vannak meg Szegeden az egyetem létesítésénél megkívántató felté-
telek s mivel a kérdés mérlegelésére magát nem tart ja kizárólag ille-
tékesnek, országosan elismert tekintélyű férfiakat hozott "magával. 
Visszautasította azt a föltevést, mintha jövetele puszta formaság volna. 
A czél nagyon komoly, a tudományok fölvirágzása érdekében szükség 
van egy harmadik egyetemre. Hogy az egyetem hol állíttassék föl, 
tárgyilagosan akar ja megítélni, azért járt tájékozódás végett Pozsonyban 
s azért jött most Szegedre, melynek barátja. 

Fölolvasták aztán a miniszter kívánságára az egyetem kérdé-
sének elintézésénél fontos adatokat : Szeged vidékének megjelölését, 
az azon fönnálló középiskolákkal, Szeged iskoláinak népességi viszo-
nyait stb. Részletes adatokat tartalmazott e jelentés a városnak lakás-
viszonyairól és érdékes följegyezni, hogy már akkor, a rekonstrukczió 
megkezdésétől egy évre fölépült Szegeden 10 kétemeletes ház, 109 
emeletes, 270 magas földszintes, 831 földszintes ház, 375 mellék-
épület. Az élelmezési és megélhetési viszonyok feltüntetése után az 
előterjesztés fölajánlotta az egyetemért a legvégső határig menő 
áldozatkészséget, a jogi és bölcsészeti kar elhelyezésére a főreális-
kolai tágas palotát, az orvosi egyetem czéljaira a közkórházat, a meg-
felelő építkezésekkel, aztán a Somogyi könyvtár használatát és mind-
ezek fölött azt, hogy a város az egyetemért kívánt áldozatok biztosí-
tására községi adójának 10%-át egyetemi czélokra fordítja mindaddig, 
míg a megajánlott áldozat összege el nem éretik. 

Ez értekezlet alkalmával a miniszter csak tudomásul vette a 
város előterjesztéseit és megtekintette a fölajánlott épületeket. A 
választ csak 1882. évi február 15-ikén kelt leiratával adta meg Trefort 
Ágoston kultuszminiszter egy nagy terjedelmű emlékiratban, mely 
minden irányban megjelöli az egyetem elhelyezésének szükségleteit 
és részletesen kifejti, hogy a főreáliskolai épületben csak a jogi és 
bölcsészeti kar volna elhelyezhető, az egyetemi hivatalokkal, a ter-
mészettudományi tanszakok elhelyezésére pedig egy külön, .2—3 ezer 
négyszögöles telken két alkalmas épület volna emelendő. Ezek egyi-
kében a három természetrajzi tanszék a muzeumokkal, a másikban a 
mennyiségtanon kívül a fizikai és kémiai intézetek volnának fölállít-
hatók, míg a telek fönnmaradó része legalább egyelőre botanikai 
ker tnek használtatnék. 

Részletesen is megjelölve ez épületek helyiségszükségletét és 
a méreteket, a leirat utal arra, hogy a szakvélemény szerzői: Than és 
Eötvös azon meggyőződésüknek adnak kifejezést, „hogy bár az általuk 
lényegeseknek tar tot t követelmények valósítása te temesebb pénzáldo-
zatba kerül, ez mindenesetre meghozandó, ha az egyetem létesítése 
által annak ezélja el akar éretni, sőt tekintetbe véve, mennyi ok és 
tekintet vonzza a vidéki tanulókat a fővárosba, mulhatlannak tartják, 
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hogy a szegedi egyetem tanulói számára, nayyobbszámű ösztöndíjak is 
létesíttessenek, mit az állam segítségén kívül azon nagyterületű vidék 
buzgó áldozatkészségétől is várhatni vélnek, melyre Szeged bizonyára 
méltán számít, mint az uj egyetem leendő területére." 

Második részében a leirat a Korányi Frigyes és Fodor József 
tanárok által szükségeseknek tartott építkezéseket és berendezéseket 
jelöli meg az orvos-sebészi kar s azzal összekötendő tankórodák 
(klinikák) elhelyezésére. „A szakférfiak — így szól a leirat — azon 
nézetüknek adnak kifejezést, hogy az általam a mostani kórházépü-
letbe és telkén elhelyezendőkül kijelölt: 1. boncztani, 2. élettani, 3. 
kórboncztani, 4. belgyógyászati, 5. sebészeti, 6. szemészeti, 7. szülé-
szeti intézeteken kívül czélszerűségi szempontból még ugyanitt kellene 
elhelyezve lenni a törvényszéki orvostani intézetnek, amely működé-
séhez bonezoló termet igényel, továbbá a gyógyszertani és általános 
kórtani intézeteknek, melyek szoros kapcsolatban állanak a klinikákkal, 
a közegészségtani intézet ugyanitt vagy esetleg más alkalmas helyen 
is berendezhető volna." 

Egész részletességgel megjelöli aztán a leirat az orvosi egyetem 
helyiségszükségletét, a kórház-épületeken és berendezéseken teendő 
változtatásokat és végződik azzal, „hogy a miniszter közölvén a 
véleményadásra fölhívott szakértő tanárok nézeteinek lényeges fogla-
latját, egyelőre ezeknek szakszerűség szempontjából előadott nézeteit 
más és jelesen pénzügyi szempontból nem bírálva, csak oly czélból 
közli Szegeddel, hogy a maga szempontjából nyilatkozzék az azokban 
fölállított követelményekről, különösen a kórházra és kórodákra vonat-
kozó kivihető'ségéről." 

Erre a leiratra szolgált elintézésül és válaszul Szeged ujabb 
emlékirata, melyet a törvényhatóság 1882. évi szeptember ,10-ikén 
fogadott el. Ezt az emlékiratot szintén Vass Pál szerkesztette, kit a 
közgyűlés ugyanezen a napon választott meg a könyvtár-igazgatói 
állásra átment Reizner János helyébe városi főjegyzőnek. Elhatározta 
a közgyűlés, hogy Pálfy Ferencz polgármester elnöklete alatt héttagú 
küldöttség (Mészáros Nándor tankerületi főigazgató, Kovács Albert, 
Magyar Gábor, Nagy Sándor, Polczner Jenő, Vass Pál) nyújtsa át 
Trefort miniszternek a memorandumot, mely nagyban és egészben a 
törvényhatóságnak a miniszter által kifejezett összes igények teljesí-
tésére való készségét jelentette ki. 

Tömören összefoglalt adatokat sorolva föl a harmadik egyetem 
Szegeden való elhelyezésének nemzeti érdeke mellett, az emlékirat 
azzal végződik, hogy bár az egyetem létesítése ,az állam föladatai 
közé tartozik, „azon kiváló fontosságánál fogva mégis, melylyel 
honunkban ily intézetek a nemzeti szellem terjedése tekintetében 
birnak, szolidáris kötelességünknek ismerjük, hogy mint község is, 
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szerény erőnknek megfelelőleg közremunkáljunk az állammal nagy és 
nemes czéljainak kivitelében; eme közremunkálásunkat, melyet alább 
részletesen elsorolunk, nagyméltóságod annak zálogául fogadni kegyes-
kedjék, hogy városunk, a magyar fajnak e jelentős ponton együttélö 
nagyszámú népe, méltó kíván lenni arra, hogy a magyar czivilizáezió 
előharczosa, zászlótartója és vezére tisztes névvel illettessék és annak , 
tekintessék, hogy nemes hévvel tör és küzd mindannak megczáfolá-
sára, mely a magyar nép kultur-képessége ellen egyenesen vagy orv-
támadással emeltet ik; eme küzdésünk és törekvésünkben leli indokát 
minden lépésünk, melyet egy tudományos egyetem elnyeréseért tet-
tünk s midőn sikerült a hazai magyar közönséget ügyünk pártolására 
megnyerni, e nagy és megtisztelő vonzalmat, illetőleg állásfoglalást 
elfogadhatónak csak abbeli eltökéléssel tartottuk, hogy magunk is 
polgári kötelességeinkből kifolyólag a czél valósítására gyönge anyagi 
erőnktől kitelhetőleg járulunk a nemzeti művelődés oltárához ; azon 
esetben tehát, ha a harmadik egyetemnek Szegeden leendő fölállítása 
határoztatnék el, Szeged maga részéről következőket ajánlja fö l : 

I. Átengedi a jelenleg reáliskolai czélra használt s tulajdonát 
képező palotát egyetemi czélra oly kötelezettséggel, hogy a főreál-
iskola részére alkalmas épületet emel vagy bérel. 

Ezen épület értéke 450,000 frt. 
II. Az egyetemi intézetek részére szükséges telkeket ingyen adja ; 

és pedig: 
1-ör a kémiai intézet részére a Tiszápart, Ferencz József-rak-

parton fekvő 76. és 77. vörös számú s 2424 négyszögméter területű, a 
pénzügyigazgatósági palota szomszédságában levő két te lket ; 

2-or a mathematikai, természettani és természetrajzi intézetek 
számára, hasonlókép Tiszapart, Ferencz József-rakparton fekvő, 4 
oldalról szabad 73., 74. és 75. vörös számmal jelzett és összesen 3551 
négyszögméter területű telekcsoportot a tankórodák számára; 

3-or egy négy oldalról szabad, a Mars-tér, kórház-utcza s a rókusi 
templom közt fekvő, magasan feltöltött 5954 négyszögméter területű 
telket s végre 

4-er a boncztan, kórboncztan, ép-élettan és gyógyszertani inté-
zetek s egy ideiglenes berendezésű kisebb botanikus (füvészeti) kert 
részére a budapesti-sugárút és a pacsirtá-utcza sarkán levő 5425 
négyszögméter területű, a szegedi 1262. tjkvben 2607. hr. sz. a. fog-
lalt telket, melyet e czélra kisajátítani fognánk. 

A fönt elsorolt telkek, a szegedi kir. biztosság számítása s ide 
mellékelt hivatalos kimutatása alapján 64,323 frt 23 kr. becsértéket 
képviselnek. 

III. A közkórházat tartalék osztályok létesítése czéljából az orvos-
kari intézetek rendelkezése alá bocsátja s foganatosítja mindazon 
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javításokat, átalakításokat, melyeket az orvosi szakértők a kórház 
feltöltése, vízmentesítése, szellőztetése, csatornázása tekintetében java-
soltak. 

S minthogy a kórház ez időszerinti helyiségeinek területe 1291'7 
négyszögmétert tész ki, vagyis 5168 köbméter belürt, egy betegre 
pedig 35 köbláb belürt számítva, csak 150 beteg számára elégséges 
hely áll rendelkezésre, tartalékosztálylyá átalakítása esetén pedig 200 
tartalék-ágy szükséges legalább, a város kötelezi magát, hogy a még 
hiányzó 50 tartalék-ágy befogadására kívánatos 2450 köbméter helyi-
séget saját költségén előállítja, vagyis a kórház épületét 612 négszög-
méter épület felülettel megtoldja. 

A kórháznak a szakértők javaslata alapján való kijavítása, átala-
kítása, feltöltése igényel 50,000 frtot. 

A kórházi épület olyatén kibővítése, illetőleg kiépítése, hogy 50 
tartalék-ágy még elhelyezhető legyen, igényel költségvetés szerint 
68,000 forintot. 

Azon áldozat tehát, melyet városunk az egyetem létesítéseért 
hozna, 634,000 frt értéket képvisel, nem is számítva ide azon összeget, 
melyet ösztöndíj alapítványként szintén fölajánlunk haladéktalanul, 
amint az egyetemnek Szegeden fölállítása elhatároztatott. 

Szintén nem vettük föl a fenti összegbe a Somogyi-könyvtár 
értékét, melynek költségei nem- terhelnék az államot s e tekintetben 
azon kötelező nyilatkozatot teszszük, hogy a város ezen könyvtárt 
állandóan a haladó tudományosság színvonalán tar t ja s az egyetem 
igényeire, mind a személyzet, mind a szükséges művek beszerzése 
tekintetében folytonos figyelemmel lesz." 

Trefort Ágoston miniszternek 1882. évi szeptember 30-ikán nyúj-
totta át ezt az emlékiratot a város küldöttsége, mire a miniszter 
kijelentette, hogy az egyetem székhelyéről még nem nyilatkozhatik, de 
ez a szegedieket ne nyugtalanítsa, mert Szegednek fontosságáról úgy 
etnográfiái, mint geográfiái tekintetben meg van győződve és tudja, 
hogy Szeged Magyarország határán őrt áll a magyar államiság érdekében. 

Kifejezést adott aztán Trefort miniszter egész határozottsággal 
annak, hogy a harmadik egyetemre az országnak szüksége van és így 
végezte a szegedi küldöttséghez intézett beszédét : 

„El vagyok határozva, hogy a harmadik egyetem ügyében ankettet 
tartok, mert ez a kérdés oly stádiumba jutott, hogy annak megoldását 
elodázhatlannak tartom. A székhelyről a törvényhozás bölcsessége dönt. 
Ő Felségének jelentést teszek és beleegyezését fogom kikérni, hogy 
ez ügyben az országgyűlésnek előterjesztést tehessek. Legyenek különben 
nyugodtak, én Szeged iránt jóindulattal viseltetem. Vigyék meg 
küldőiknek üdvözletemet." 

És hogy a miniszter kilátásba helyezte az ügynek az országgyűlés 
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elé terjesztését , Szeged ennél a lépésnél sem maradt el. Már 1882. 
évi. november 13-iki közgyűléséből föliratot intézett a képviselőházhoz, 
miután „a vallás- és közoktatásügyi miniszter a budapesti egyetem 
azon állapotára való tekintettel, hogy némely karnál túltömöttség 
folytán a demonstratív tudományok előadása ma-holnap lehetetlenné 
válik, előkészítő lépéseket te t t egy harmadik egyetem fölállítása iránt, 
e lépések kedvező fogadtatásban részesültek az egész országban, 
minek eredménye lőn, hogy a közvélemény hangosan s egyértelműleg 
nyilvánult egy harmadik egyetem mielőbbi fölállítása mellett." 

Szeged e föliratában az elsőrendű figyelembevételt kéri, hivat-
kozik korábbi emlékiratára, Trefort miniszterhez intézett fölterjeszté-
seire s ezeknek érveire, áldozataira és kéri a képviselőházat, hogy a 
harmadik egyetemnek Szegeden való fölállítását határozza el. 

A parlament részéről a közoktatásügyi bizottságnak egy albizott-
sága foglalkozott az egyetem kérdésével és 1884. évi január 214kén 
tet te meg jelentését, melyet mint elnök Hoffmann Pál, mint előadó 
Berzeviczy Albert írtak alá. 

E jelentés az egyetem szükségességének kérdése ügyében tartott 
anket t naplójának bemuta tása mellett összegezte a szakértők vélemé-
nyeit, melyekből kiemeljük, hogy a főkérdésre, ha szükséges-e már 
most egy harmadik egyetem fölállítása, a nyilatkozott 23 szakértő 
közül 14 igennel, 9 nemmel válaszolt. • 

Maga az albizottság következő javaslatot tet te a szaktanáes-
kozás véleménye a l ap ján : 

„Mondja ki a közoktatási bizottság, hogy : 
1. A budapesti egyetem jogi karán és a bölcsészeti kar demon-

stratív szakaiban túltömöttség van, ennek megszüntetése részben a 
fönnálló intézmények keretében is eszközölhető,, de egy u j egyetem 
fölállítása is levezető hatással lesz reá. 

2. Nemcsak ez okból, hanem az ország általános kulturális 
éi'dekei tekintetéből szükséges egy harmadik egyetem létesítése, mely 
jog- és államtudományi, bölcsészeti, természettudományi és orvostani 
karokból szervezendő ; a theologiai kar kérdése egyelőre függőben 
tartandó. 

3. A jogakadémiák jelenlegi helyzetükben meg nem hagyhatók. 
Arra nézve, hogy ezek tekintetében mily intézkedés történjék ? 

ezen albizottság mindaddig, míg a t. bizottság a harmadik egyetem 
kérdésében állást nem foglalt, nem érzi magát hivatva véleményt adni. 

Épp úgy nem tartozbatik föladatunk körébe a t. bizottság további 
e l járására nézve — melynek iránya úgyis még csak most hozandó 
határozatától függ, — javaslatokat tenni." 

Megint egy évig pihent az ügy és minden jel szerint azért, mert 
Trefor t Ágoston, ellentétben a 'kormány többi tagjával, mindinkább 
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kifejezetten a pozsonyi székhely mellett foglalt állást. Erre mutat az. 
az átirat, melyet 1885. évi novemberben a közös hadügyminiszterhez 
intézett, kifejtvén, hogy nem járulhat a katona-orvosi akadémia léte-
sítésének tervéhez, annál kevésbé, mert „Magyarországban már érezr 
hető egy harmadik egyetem fölállításának szüksége s e kulturszükséglét 
kielégítése már sokáig el nem halasztható. El vagyok határozva — úgy-' 
mond — egy u j egyetem, és pedig első sorban egy orvosi fakultás 
fölállítását Magyarország egyik legjelentékenyebb városában a törvény-
hozásnak legközelebb előterjeszteni." 

Nem volt nehéz kitalálni, melyik legjelentékenyebb városra czél-
zott Trefort Ágoston, Pozsony országgyűlési képviselője, ki épp e napokban 
(1885. november 9-én) Pozsony város polgármesteréhez intézett leve-
lében egyenesen utalt is erre a következő Sorokban: „Mit mondjak a 
legfelsőbb tanintézetekről s azok oktatásáról? Ifjaink egy nagy része 
a külföldön tanul, mert itthon nincs helye s haza tér antipathiával 
saturálva minden iránt, ami magyar. Egyetemünk csak kettő van, az. 
egyik nagyon félreesik s nincs is fölszerelve a kellő apparátussal, a 
pesti pedig az orvosi szakoknál túl is van tömve. Harmadik egyetemre 
van szükségünk . . . " 

A következő évben pedig már Trefort egész határozottsággal a 
pozsonyi egyetem mellett tett előterjesztést a törvényhozásnak, a nélkül, 
hogy korábbi Ígéreteihez képest valósággal mérlegelte volna, amit 
1882-ben Szeged küldöttsége előtt maga hangsúlyozott.: Szeged fontos-
ságát és azt, hogy „Szeged a magyarság határán őrt áll a magyar álla-
miság érdekében." A legnagyobb mértékben irányzatos volt Trefort 
miniszternek 1886.- január 14-én a törvényhozás elé terjesztett jelen-
téséből az a fejezet, melyben az egyetem kérdéséről szól, utalván 
mindjárt bevezetőleg „ama czélszerűségi tekintetekre, melyek a har-
madik egyetem helyéül Pozsonyt a jánlják." 

E tendenczia 'mellett erőteljesen indokolta akkor Trefort a har-
madik egyetem szükségét első sorban azzal, hogy a budapesti egye-
temen oly túltömöttség mutatkozik, mely az egyetemi oktatás sikerét 
a legkomolyabban veszélyezteti.-

Valóságos polémiát folytatott Trefort miniszter jelentése azokkal, 
kik bármely okból ellenezték az uj egj'etem létesítését. Nyilatkozott 
arra az ellenvetésre, hogy a budapesti egyetem túltömöttségén parallel 
tanszékek fölállításával lehetne segíteni, továbbá arra, hogy a kolozs-
vári egyetem gyér látogatottsága sem szolgál bátorító például egy uj 
egyetem létesítésére és hogy végre mindaddig, míg a kolozsvári egye-
temet kellőleg ki nem fejlesztettük, korai még egy harmadiknak föl-
állítása. 

„Ami az első ellenvetést illeti —- így szól a. jelentés — miután 
a szerzett kimutatások szerint a bécsi egyetemet látogató magyar 
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i f jak legnagyobb része (majdnem 70°/o-a) az ország nyugoti és északi 
részéből, tehát azon részekből kerül ki, amelyek legtávolabb esnek a 
létező két magyar egyetemtől, legalább is nagyon valószínű, hogy 
alkalmas helyen fölállítva, az u j orvosi fakultás a kifelé tolulok egy 
részét hazatérítendi, sőt esetleg a budapesti egyetem túlnépességének 
is levezetőjéül fog szolgálhatni. Ezenkívül mindenesetre megfontolást 
érdemel, vájjon tekintet tel azokra a hátrányokra, melyekkel a teljes 
egyetemi tanidő külföldön töltése együtt jár, nem volna-e a hazában 
érvényes orvosi minősítés, vagy legalább a bárminemű tiszti orvosi 
állások elnyerése, törvényileg, rövidebb vagy hosszabb, a hazában 
töltendő tanidőhöz vagy a szigorlatoknak valamely hazai egyetemen 
való letételéhez kötendő ? 

Ámde ily törvényes intézkedéshez. jog3zerint és észszerűen csak 
akkor lehet nyúlni, ha az ország abban a helyzetben van, hogy minden 
fiának, ki az orvosi pályára készül, módot és alkalmat nyújthat a 
maga kiképzésére. 

A második ellenvetés, mely a harmadik egyetem terve ellen 
tétetni szokott, az, hogy ha csak a budapesti egyetem túltömöttsége 
a haj , ezen parallel-tanszékek fölállítása által is lehet segíteni. Hogy 
mennyiben volna ez czélszerűbb egy harmadik egyetemnél ? azt nehéz 
volna bebizonyítani, mert a szellemi élet és a tudományosság fejlesz-
tésére bizonynyal jobb hatással van egy uj nagy szellemi gyúpont terem-
tése s az ezáltal keletkező élénkítő verseny, mint a meglevőnek oly 
mérvű folytonos bővítése és fokozása, mely által a nemzet szellemi 
életében egészségtelen, mert túlságos czentralizáczió áll be. Hogy pedig 
olcsóbb alig volna a parallel-tanszékek állítása, mint a harmadik 
egyetem — illetve harmadik orvoskar — létesítése, az kiviláglik, 
mihelyt szemügyre veszszük, hogy itt milyen tanszékek állításáról van 
szó? Természet- és orvostudományiakról, tehát olyanokról, amelyek 
mindegyike nemcsak egy u j tanerő alkalmazását igényli egy már 
meglevő intézethez, de a tudomány mai állása szerint nagy költséggel 
alakított és berendezett laboratoriumok, illetőleg kórodák fölállítását 
követeli, amelyeknek létrehozatalában az, hogy Budapesten vagy 
másutt keletkeznek-e ? jelentékeny költségkülönbözetet nem okozhat. 

Épp oly tar thata t lan az az érvelés, mely szerint addig, míg a 
kolozsvári egyetem is csak mintegy 500 hallgatót képes magához 
vonni s még sok tekintetben hiányos és fejletlen, vagy — ami szintén 
mondatni szokott — míg egy u j egyetem létesítésére megkívántató 
tanerők rendelkezésre nem állanak, időelőtti a harmadik egyetem föl-
állításához fogni. 

A kolozsvári egyetem mai állapotát s különösen hallgatói létszá-
mát nem lehet érvül használni fel a budapesti egyetem egyedüli 
jogosultsága mellett, sem azt nem lehet mondani, hogy majd csak a 



•401 

kolozsvári egyetem teljes fölszerelése és kifejlesztése után kerülhet 
rá a sor egy harmadikra, mert ha a korral akarunk haladni, egyete-
meinken mindig annyi lesz a tenni-, alkotni való, hogy ennek befejezé-
sére várni annyit jelent, mint ad calendas yraecas halasztani harmadik 
egyetemünk létesítését. 

Nem áll az sem, mintha ma még hiányoznának a kellő szellemi 
erők egy uj egyetem fölállítására; mindkét egyetem szép számmal 
nevel fiatal erőket magántanáraiban, tanársegédeiben; a jogakadémiákon 
nem egy jeles tanár működik, egyik-másik fiatal tudósunk külföldön 
keresett s talált tevékenységének tért és kétséget sem szenved, hogy 
egy u j egyetem fokozatos felállítása számos hivatott erőt fog a felsőbb 
oktatás szolgálatának megnyerni, kik alkalom hiányában tehetségeiket 
másutt érvényesítenék. 

A közvetlen, gyakorlati szükséglet mellett fontos magasabb kul-
turális érdekek is kívánják a harmadik egyetem mielőbbi létesítését. 
Majdnem arithmetikai biztossággal számítható ki, hogy egy u j egyetem 
létesítése uj tért, u j erőket, a verseny által uj impulzust adand hazai 
tudományos életünknek s így egy hatalmas u j tényezőt fog teremteni 
kulturföladataink megoldására, tehát nemzeti önállóságunk, jelentő1 

ségiink biztosítására is. 
Mindez indokok és körülmények komoly számbavétele már a 

folyó évben arra az elhatározásra indított, hogy egy harmadik egyetem 
s ennek kezdetekép egy uj orvos- és természettudományi fakultás 
felállítására vonatkozó törvényjavaslatot készítsek; egyedül a mező-
gazdaságunk válsága s egyéb viszonyok által teremtett kedvezőtlen 
pénzügyi helyzet kényszerített arra, hogy e javaslat benyújtását egyelőre 
elhalaszszam. De nem akartam elmulasztani ez alkalmat sem, hogy 
tervem indokait kifejtsem s a törvényhozás figyelmét ez ügyre már 
most felhívjam; különösen azért, mert sajnálattal tapasztalom, hogy a 
közvélemény ez ügyet, a harmadik egyetem ügyét kellőleg föl nem 
karolja, hogy a mozgalom, mely egy időben mellette megindult, inkább 
csak a helyi érdekek s nem az általános kulturális szempont által 
vezéreltetett és liogy még ma is sűrűn emelkednek oly hangok, melyek 
a harmadik egyetemet, mint valamely merőben fölöslege^ vagy legalább 
is még soká nélkülözhető dolgot igyekeznek föltüntetni." 

Ez a jelentés kétségtelenül épp az ellenkezőjét idézte elő annak, 
hogy a törvényhozó testület a kérdés gyors megoldásával foglalkozzék, 
mert hiszen a sorok között azt kellett olvasnia mindenkinek, hogy a 
szakminiszter czélzatosan a pozsonyi székhely tekintetét állítja elő-
térbe. És valósággal az is történt, liogy az ily értelemben irányzatos 
miniszteri előterjesztés fölött napirendre tértek, pedig a jelentésnek a 
harmadik egyetem szükségét bizonyító indokai teljesen meggyőzők és 
különösen találó az, mikor Trefort rámutat, hogy ha a meglevő intéz-

„Szeged uj kora." 2 6 
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mények tökéletes kifejlesztésének időpontját akarjuk bevárni, ez az 
„ad calendas graecas" elvét jelenti. Már eddig is betelt ime, a vég-
telenbe való halogatással u jabb tizenöt esztendő, pedig maga Szeged 
is folyvást sürgeti az ügyet és 1893-ban1) ujabb akczióval tett ország-
szerte rokonszenvvel fogadott kísérletet a kérdés megoldására. 

Szeged a közeledő millenniumi ünnep alkalmát használta föl, 
hogy lépést tegyen a harmadik egyetem ügyének megsürgetésére. A 
törvényhatóság Lázár György dr. h. polgármester előterjesztésére 1893. 
szeptember 13-án tartott közgyűléséből intézett föliratot Csálcy Albin 
gróf miniszterhez2) és hatalmas érvekkel támogatta azon ismételt 
kérését, hogy az állam, immár az ezredév emlékére, tegye le Sze-
geden a harmadik egyetem alapkövét. 

Kezdődik a fölterjesztés azzal, hogy Szeged városa, méltóan 
megörökítendő Magyarország fönnállásának ezredik évfordulóját, elha-
tározta, „hogy ez alkalommal Szeged városának monográfiáját 24—28,000 
korona költséggel megíratja, a Somogyi-könyvtár, a városi múzeum és 
a legújabban alakult irodalmi társaság elhelyezésére 400,000 korona 
költséggel egy közművelődési palotát emel, ugyanazon időpontra az 
állandó vízvezetéket létesíti, s azon czélból, hogy a Szegeden fölállí-
tandó harmadik egyetem alapköve a millennium alkalmára már letehető 
legyen, ez irányban az 1882-ik évben megszakadt tárgyalások fonalának 
újból leendő fölvételére az illetékes tényezőket ismét fölkéri." 

1) Ez időben is a törvényhatóságok egész sora támogatta Szeged törekvését 
és Csongrád vármegye őszi közgyűlésén dr. Szánthó Lajos tett indítványt, hogy 
a megye Szeged kérésének pártolása mellett tízezer forintos alapítványt adjon a 
szegedi egyetemen létesítendő ösztöndíjakra. A megyegyűlós egyhangúlag elfogadta 
a lelkes indítványt és csak az alapítvány lefizetésére tartotta fönn elhatározását. 

Az 1893-ik évi mozgalomban, melyben Szeged után Pozsony fölvonultatta 
küldöttségeit, Szeged mellett nyilatkozott ismét több törvényhatóság, ezek között 
Torontál megye, mely még mielőtt Szeged pártolás végett megküldte volna ujabb 
emlékiratát, épp Pozsony köriratának tárgyalásakor, október 12-iki közgyűlésében 
hozta azt a határozatot, hogy Szeged mellett ír föl és állást foglal Pozsony ellen, 
mivel előnyös helyzete, történelmi múltja és intelligencziája daczára nem magya-
ros odik. 

Temes vármegye a pozsonyi kérésre úgy határozott, hogy a harmadik 
egyetemet Temesváron állítsák föl, vagy ha ez lehetetlen volna, ne Pozsonynak, 
hanem Szegednek adják az egyetemet. És ami nagyon jellemző, Pozsony ellen 
foglalt állást Nyilra megye és Győr város törvényhatósága, mely napirendre tért 
Pozsony kérelme fölött, miután Szávay Gyula azt az indítványt tette, hogy ha a 
harmadik egyetemet létesítik, annak székhelyéül Szeged választassék. 

2) Szeged város fölirata a harmadik egyetem ügyében. Szeged, 1893. Nyo-
matott Bába Sándor könyvnyomdájában. 8. r. 22 lap. 
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Előadja aztán a fölterjesztés Szeged kérésének indokait. Először 
azt, hogy az akadémiák működése ma már sem az if júság nevelésére, 
sem a tudományosság alapos művelésére és terjesztésére a kívánt 
szolgálatokat teljesíteni nem képes. Másodszor azt az általános meg-
győződést, hogy a Magyarország területén levő két tudományos egyetem 
a budapesti túltömöttségénél fogva, a létező tudományos szükségletet 
immár kielégíteni nem képes, s így egy uj egyetem fölállítása az 
alapos művelődés érdekének elutasíthatlan követelménye. 

Harmadsorban azt, hogy teljesen tárgyias okok azon meggyő-
ződést érlelték meg a város közönségében, hogy a harmadik egyetem 
fölállításának elhatározása esetében annak székhelyéül a magyarországi 
városok közül helyi fekvésénél, népe tiszta magyarságánál s kultúrintéz-
ményei elöhaladottságánál s azok attractiv erejénél fogva Szeged a leg-
alkalmasabb. 

Ismerteti aztán a fölterjesztés a kérdés előzményeit, azok közt 
a nyolczvanas évek elején folyt akcziót, melyben az ország törvény-
hatóságainak túlnyomó többsége a harmadik egyetem székhelyéül Szegedet 
jelölte meg. Hivatkozik Trefort miniszternek a székhely kérdését ille-
tőleg Szeged városával folytatott 1881. évi tárgyalására és 1882. évi 
leiratára, melyben ,,a létező viszonyok tanulmányozása után a harmadik 
egyetemnek Szegeden leendő fölállítása tekintetében mi elvi ellenveté-
seket sem támasztott, hanem csupán arra szorítkozott, hogy a város aján-
latával szemben szaktanácsosai véleménye alapján kijelölte azon további 
szükségleteket, melyek részint a fölajánlott helyiségek, részint pedig 
az ugyancsak egyetemi czélokra rendelkezésre ajánlott kórház tekin-
tetében az egyetem fölállításánál szükségesek, illetőleg kívánatosak" 
és hivatkozik végül Szeged 283/1882. számű fölterjesztésére, melyben 
ki vannak fejtve a szegedi székhely mellett szóló érvek és részletezve 
vannak mindazon áldozatok, amiket Szeged a nagy kulturális ügy 
érdekében hozni hajlandó. 

„És valóban — így szól itt a fölterjesztés — az alkudozások 
ezen eredményességével s a tárgyalások ezen előrehaladottságával 
szemben csakis az állami pénzügyek akkori súlyos, de szerencsére 
csak átmeneti helyzetének tulajdonítható, hogy az országos törvény-
hozás faktorai által kedvezőleg fogadott, az ország törvényhatóságainak 
túlnyomó többsége által lelkesedéssel üdvözölt s a szakminiszter által 
is támogatott eszme, a harmadik tudományos egyetemnek Szegeden 
való létesítése, már a nyolczvanas években testet nem öltött." 

Ezek után az uj szempontokat és a viszonyoknak Szeged ügye 
mellett még döntőbb változását ismerteti a fölterjesztés azokban a 
momentumokban, melyek 1882. óta, tehát tizenegy fáradságos év 
alatt a város ujabb fejlődését jelzik, fölemlítvén mindenekelőtt, hogy 
azon 1273 négyszögmértföld terület lakossága, melytől a szegedi 

26* 
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egyetem hallgatóságát nyerné, a legutóbbi (1890. évi) népszámlálás 
szerint 400,000 fővel szaporodott és hogy hazánk e vegyes nemzeti-
ségű és vallású vidékén az államföntartó magyar elem erősödésének 
haladása, amint az történelmileg és statisztikailag kimutatható, leg-
inkább Szeged város lakossága gyarmatosító erejének és az e vidék 
i f júsága által a szegedi iskolákban elsajátított magyar nyelvnek és 
szellemnek tudható be. 

Hivatkozik a fölterjesztés Szeged város gyarmatosító erejére1), 
a szegedi középiskolák magyarosító hatására, idézvén az 1892/93-ik 
tanév statisztikáját, mely szerint a főgimnázium, főreáliskola, polgári 
iskola és felsőbb leányiskola 1893 tanulója közül 826 helybelivel 
szemben 1067 vidéki tanuló volt, kik közül 987 Torontál-, Temes-, 
Ivrassó-Szörény-, Bács-Bodrogh megyékből és Szlavóniából jött Sze-
gedre, hogy annak magyar légkörében elsajátítsa a magyar nyelvet 
és a magyar szellemet. 

S bizonyítja a fölterjesztés e hivatkozással azt, hogy „Szeged 
város részint lakosságának gyarmatosító ereje, részint a délvidék más 
nemzetiségű i f júságának magyar szellemű nevelése által Délmagyar-
ország folyamatban levő ethnográfiai átalakulásába oly elemek gyara-
pításával foly be, mely elemek erősödése a magyar állameszme érde-
kével tel jesen összhangzik, amely körülmény határozottan oda utal, 
hogy e vidéken a magyarosító góczpont attractiv erejének államintéz-
mények által való fokozása, állami szempontból is teljesen indokolt.'" 

•) Történetileg bizonyítható, hogy Szeged város azon népe, melyre nézve a 
népesség tíilszaporodása folytán a megélhetés nehézkesebbé vált, már egy év-
századot meghaladó idők óta Torontál-jTemes-, Bács-, Szorém-, Verőcze-és Pozsoga-
inegyókbe rajzik ki, hol az idegen nemzetiségű elemek közé keveredve, egyes 
helyeken önálló községekot alapítva, nemzetiségének s származási traditióinak 
fenntartása mellett, magának szorgalmas munkásság által uj otthont alapít. 
Torontál- és Temes megye számos községének vagy egészben, vagy részben magyar 
lakossága e gyarmatosító proceszszusnak eredménye. Hogy a kisebb települé-
seket ne említsük, Szöreg, Klárafalva, Forenczszállás, Deszk, Keresztúr, Török-
Kanizsa, Térvár, Gyála, Szent-Iván, Ráhé, Majdan, Bóha, Monostor, Tisza-Hegyes, 
Száján, Lőrinczfalva, Pádé, Tisza-Szent-Miklós, Jázova, Oroszlámos, Magyar-Szont-
Mihály, Török-Becse, Kiihokháza, Lukácsfalva, Zichi falva, Magyar-Szent-Márton, 
Dezsanfalva, Majláthfalva stb., valamint Báes-, Szerem-, Veröcze- és Pozsoga 
megyék számos községének magyar lakossága Szeged város túlszaporodott magyar 
népének kivándorlásából származik s származik a nélkül, hogy magának az anya-
városnak a népesség számában való fejlődése hátramaradt volna, mint ozt a leg-
utóbbi népszámlálás igazolta, mely Szeged városára nézve a lakosság számát 
87—88,000-ben tüntetvén fel, az utolsó népszámlálás óta 12,000 lélek gyarapo-
dást mutat. 
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Tömören elsorolja aztán a fölterjesztés a ' városnak 1882. óta 
mutatkozó haladását, főleg az egyetem szempontjából is fontos intéz-
ményekben. Azt, hogy Szeged nagy hivatalnoki létszámmal biró állami 
hivatalok székhelye lett s nevezetesen Szegedre helyeztetett az állam-
vasuti üzletvezetőség, a vasúti központi leszámoló hivatal, a kir. Ítélő-
tábla, a kir. főügyészség, hogy jelentékenyen emelkedett a katonaság 
száma, hogy a város külterületén közigazgatási központokat állítottak 
föl, melyeken orvosi, rendőri, lelkészi, szülésznői állomásokat rend-
szeresítettek és hogy két vármegyére kiterjedő hatáskörrel kereske-
delmi és iparkamara szerveztetett. 

Hivatkozik a fölterjesztés az intézmények szaporodásának követ-
kezéseképen arra, hogy Szeged város költségvetésében a tanügyi 
kiadások 1882. óta 85 ezer forintról 150—160 ezer frtra emelkedtek, 
amennyit tanügyi érdekeknek, a fővárost kivéve, Magyarország egyetlen 
városa sem áldoz. 

Megemlíti a fölterjesztés, hogy a város 400 ezer korona költ-
séggel kultúrpalotát emel a Somogyi-könyvtár, muzeum és Dugonics-
társaság befogadására s hogy ez az épület tudományos, különben is 
az egyetem előföltételét képező intézményeivel a létesítendő egye-
temnek bizonyára nagydíszü kiegészítője lesz. 

Az éghajlati és élelmezési viszonyok tekintetében utal a fölter-
jesztés az 1882-ik évi emlékiratra, de megjegyzi, hogy 1882. óta a 
megélhetési viszonyok még jelentékenyen javultak, „amennyiben az 
állami hivatalok, magánintézetek, ügyvédi irodák szaporodása, a városi 
törvényhatósági közigazgatás fejlesztése és a város jobbmódú polgá-
rainál nyerhető nevelősködés és házitanítás bőven lehetővé teszik, 
hogy a szegénysorsú egyetemi ifjak is fönntarthassák magukat." 

Ugyanezen szempontból hivatkozik a fölterjesztés arra, hogy az 
1882-ben kimutatott 13 ösztöndíjhoz ujabban Rózsa Ferenez 2—3000 
forintos és Kiss Dávid 5000 frtos alapítványa járult1) és kikérve a 
miniszter figyelmét arra, hogy a horvát- és szlavonországi ifjak részére 
alapított 23 ösztöndíjat e kérdésnél kombináczióba venné, egyszers-
mind ünnepélyesen ismétli a város azon igéretét, hogy az egyetemnek 
Szegeden leendő fölállítása után nem fog késni azzal, hogy a város 
méltóságának megfelelő ösztöndíjakat alapítson oly alvidéki idegen-
ajkú ifjak részére, kik tanulmányaikat a szegedi egyetemen vég-
zendik. 

Ezek után a fölterjesztés, utalván arra, hogy a főreáliskola épü-
lete időközben a kir. tábla czéljaira adatott át, a Trefort 1882-ik évi 
leiratában körvonalozott fakultásokkal szervezett tudomány-egyetemnek 

i) A fölterjesztés megtétele óta egyetemi if jak segélyezésére szolgáló ala-
pítványokat tettek egyesek és a város mintegy 10,000 frt értékben. 
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Szegeden leendő fölállítása esetére készpénzben egy millió koronát 
ajánl föl. Fölajánl ja ezen kívül egyetemi intézetek részére, és 
ped ig : 

a kémiai intézet részére a Ferencz József-rakpart, Batthyány-
utcza és Kazinczy-uteza, valamint á pénzügyi palota által határolt 
2424 D-méter kiterjedésű te lket ; 

a mathematikai, természettani és természetrajzi intézetek részére 
a Ferencz József-rakpart, Batthyányi-, Arany János- és Kazinczy-
utczák által határolt 3551 • - m é t e r kiterjedésű vagy ennek megfelelő 
más te lektömböt; 

a tankórodák számára a Mars-tér, kórház-utcza és a rókusi 
templom között fekvő 5954 D-méter kiterjedésű te lket ; 

a boncztan, kórboneztan, élettani- és gyógyszertani intézetek 
részére s egy ideiglenes berendezésű kisebb botanikus kert részére a 
Kossuth Lajos-sugárút és pacsirta-utczán levő 5425 • - m é t e r területű 
telket, melyet e czélra kisajátítani fog, vagy ezzel a létesülendő 
megállapodás szerint egyenértékű más te lket ; az összes telkek értéke 
128,646 korona. 

Ezenfelül kötelezi magát a város arra, hogy a kórházat a szak-
értői javaslat alapján 100,000 korona költséggel kijavítja, átalakítja 
és feltölti, a kórházi épületet az ugyancsak szakértőileg megállapított 
136,000 korona költséggel olyformán bővíti ki, hogy abban még leg-
alább 50 ágy elhelyezhető legyen. Végül kötelezi magát a város arra, 
hogy az évenkint jelentékeny áldozatok árán fönntartott és gyarapí-
tott Somogyi-könyvtárt és városi múzeumot állandóan színvonalon 
tar t ja . 

Szeged városa ezzel a fölterjesztéssel 1 millió 346 ezer koronát 
ajánlot t föl az egyetem czéljaira és kérte azt, hogy a harmadik egyetem 
alapkövének letétele a Magyarország ezredévének megünneplésére az 
állam által tervezett alkotások közé fölvétessék. 

„Bizonyára — így végződik a fölterjesztés — szép és lélek-
emelő megörökítése leszen az utókor előtt hazánk ezeréves fenn-
állása történeti jelentőségű momentumának, ha közvetlen azon hely 
— Pusztaszer — mellett, hol őseink az első államszervező nemzet-
gyűlést tartották, az utódok a jövő nemzedékek számára a legfelsőbb 
művelődés harmadik templomát építik fel." 

Ennek a fölterjesztésnek alkalmából a magyar sajtó ismét élénken 
foglalkozott az ügygyei és kivált a Budapesti Hirlap, Pesti Hirlap és 
Magyar Hirlap emelték föl a szavukat lelkes erélylyel, hogy Szeged 
ér tékes áldozatát vegye igénybe az állam és tegye le alapkövét a 
szegedi egyetemnek, melyre az országnak szüksége van. 

Küldöttség vitte meg ezt a fölterjesztést 1893. évi október 
10-én Csáky Albin gróf kultuszminiszternek és tisztelgett a küldött-
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ség1) a kormány összes tagjainál, Wekerle Sándor miniszterelnöknél, 
Hieronymi Károly belügyi, Szilágyi Dezső igazságügyi, Lukács Béla 
kereskedelemügyi, Fejérváry Géza báró honvédelmi miniszternél, Bánffy 
Dezső báró képviselőházi elnöknél és Vay Miklós báró főrendiházi 
elnöknél, kik mind szívesen fogadták a város deputáczióját és rokon-
szenvesen, szeretettel nyilatkoztak Szeged jogosult aspirácziójáról, elös-
meréssel és magasztalással az áldozatkészségéről. 

Bánffy Dezső báró képviselőházi elnök a polgármester beszé-
dére válaszul kijelentette, hogy amennyiben a harmadik egyetem föl-
állítása, az anyagiakra való tekintetből megvalósítható, annak helyéül 
egyedül Szeged alkalmas, úgy nagyvárosias berendezésére, mint kultur 
és magyarosítási missziójára való képessége által, de azon igazán 
nagymérvű áldozatoknál fogva is, melyeket a város felajánlott és 
amelyek meg is könnyítik az egyetem mielőbbi létesítését. „Ismétlem 
— így végezte Bánffy — hogy a kérvényt még ma benyújtom a Háznak 
és habár állásomból kifolyólag annak elintézésére befolyásom nem lesz, 
ahol szavamnak súlya van, ott a kifejtett meggyőződésem szerint 
Szeged mellett érvényesíteni fogom." 

Hasonló szellemben nyilatkoztak a kormánynak majdnem összes 
tagjai, elől Wekerle Sándor dr. miniszterelnök. „A kérdésben — így 
szólott — nem először nyilatkozom most. Én Szegedet mindig azon 
igen jelentékeny vidéki emporiumok egyikének tekintettem, mely első 
sorban tarthat igényt egy főtanodára. A harmadik egyetem fölállítása 
főleg azon múlt eddig, hogy szem előtt tartatott a fönnálló egye-
temek teljes fölszerelése. Azonban most már a kérdés, ha nem is a 
legközelebbi évben, de már a legközelebbi jövőben mindenesetre dön-
tésre kerül és elősegítheti az az áldozatkész és valóban fényes ajánlat, 
amelyet Szeged tett és ami, a többi fontos érv mellett, szintén iga-
zolja a városnak czélja elérésére való hivatottságát. Természetesnek 
fogják találni, hogy a kormány nevében s a magam részéről köte-
lező Ígéretet nem tehetek. Annyit igérek, hogy a kérdést a legna-
gyobb jóakarattal, többel, Szeged iránti nagy előszeretettel fogom föl 
és befolyásomat e szerint érvényesítem." 

Tartózkodással nyilatkozott az uj egyetem létesítésének időpont-
járól az akkori szakminiszter: Csáky Albin gróf, kijelentvén, hogy 
a millennium ünnepére a harmadik egyetem ügye véglegesen megold-
ható nem lesz. „Nem azt mondom ezzel, — így folytatta — hogy a 
harmadik egyetem létesítésének ellene vagyok. Világért sem. Teljesen 

') A küldöttség tagjai voltak Pálfy Ferencz polgármester vezetése alatt 
Szeged orsz. képviselői, Lázár György dr. h. polgármester, Babarczy József, Fodor 
Tstván, Jevrits György, Kemechey Jenő, Kulinyi Zsigmond, Magyar Gábor, Oblátb 
Lipót, Platz Bonlfácz dr., Polczner Jenő törvényhatósági bizottsági tagok. 
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méltányolom annak fontosságát és Szeged ama nagy hivatását, metyről 
önök is szólanak. Sőt amint a kérdés a megoldhatás stádiumába jut. 
legnagyobb súlylyal méltánylandónak tartom Szeged emlékiratát, valamint 
azt a fényes ajánlatot is, mely Szeged előttem ismert és nagyrabecsült 
áldozatkészségének ujabb impozáns jele. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium akkori ál lamti tkára: 
Berzevicsy Albert erőteljesen hangsúlyozta a harmadik egyetem fölállí-
tásának szükségét és az emlékiratban kifejtett kulturális indokokra 
és Szeged párat lan áldozatkészségére utalva, kifejezte a hitét, hogy 
ezek hatása, intencziója és eredménye elől senki sem foy elzárkózni. 

Bethlen, Lukács, Hieronymi, Fejérváry miniszterek egyértelmüleg 
azt a választ adták a város küldötteinek, hogy Szegedet, a legerőtel-
jesebb magyar elem által lakott nagy várost tar t ják leghivatottabbnak 
a harmadik egyetem befogadására és csupán Szilágyi Dezső tért ki 
a nyilatkozás elől azzal a megjegyzéssel, hogy ő éppen annak a 
városnak, Pozsonynak képviselője, mely az egyetem székhelyéért 
Szegeddel rivalizál. 

A kormány tagjainál történt eljárást követőleg mintegy két héttel, 
1893. október 24-én tisztelgett Szeged küldöttsége a király előtt. 
Pálfy Ferenez polgármester vezette a küldöttséget, melynek tagjai 
vol tak: Babarczy József, Bérczy Antal, Jevries György, Magyar Gábor, 
Obláth Lipót, Rainer József, Reizner János, Rósa Izsó dr., Weiner Miksa. 

0 Felsége a budai várpalota kihallgatási termében fogadta 
Szeged küldötteit nagy szivélyességgel. Pálfy Ferenez szép beszéddel 
nyúj tot ta át az emlékirat egy díszpéldányát azzal a kéréssel, hogy 
„a föliratot kegyesen és az abban előadott kérelmet azon fejedelmi 
jóakarat ta l fogadni kegyeskedjék, amely Felséged atyai szívét hü 
magyar népének érdekei iránt eltölti és amelynek Szeged város közön-
sége már oly sokszor szerencsés és hálás részese volt." 

„Megelégedéssel hallom — így válaszolt a király — Szeged 
városának anyagi és értelmi színvonalának emelésére irányuló törek-
vését s legyenek meggyőződve, ha ezen kérdés véglegesen megoldható 
leend, részemről úgy, mint kormányom részéről is, minden érdeknek 
alapos megbírálásával, kellő figyelemre fog méltattatni." 

0 Felsége aztán sorra megszólította a küldöttség tagjait és min-
denikkel az állásával összefüggő ügyek felől kérdezősködött, a leg-
melegebb érdeklődést mutatva Szeged iránt. 

Egyelőre ez volt az utolsó akczió1), melyet Szeged kifejtett , 
hogy siettesse az egyetem kérdésének megoldását, mely már nem 

i) A város törvényhatósága 1900-ban ujabb fölterjesztést fogadott el, melyben 
a szegedi egyetem létesítését és első sorban legalább a jogi fakultás haladéktalan 
fölállítását sürgeti. 
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késhetik sokáig és bizonyára Szeged kívánsága szerint fog elintéztetni. 
Annyi nagyfontosságú érv szól e kérdésnél Szeged mellett, hogy a 
törvényhozástól nem lehet azok ellenére való elhatározást várni s föl 
sem szabad tenni, hogy bármily befolyások hatása alatt háttérbe 
kerüljön a nagy Alföld kulturális fejlődésének tekintete és az a min-
denek fölött álló nemzeti érdek, melynek szolgálatában Szeged oly 
fényesen, az állam elösmerésére annyira méltóan és a mellett még 
nagy anyagi áldozatókkal is teljesíti magyarosító misszióját. 

Szegedi írók és szegedi könyvek. 
1 8 7 9 - 1 8 9 9 . 

Része van Szegednek a magyar könyvírásban is. Nagyobb 
része, mint Budapesten kivül az ország bármely városának. 
Adatszerűleg igazolja ezt az utóbbi két évtizedben Szegeden 
megjelent könyvek sorozata, mely bizonyságot nyújt arról, 
hogy a város tollforgatói a tudományos és szépirodalomban 
egyaránt megtették a maguk szolgálatát, habár a tárgyalt 
korszaknak csak utolsó éveiben alakult meg a Dugonics 
irodalmi társaság, mely már működésének első idejében is 
élénkebbé tette a szellemi és irodalmi életet. 

Ezt megelőzőleg azonban szintén elég pezsgő tevékeny-
séget fejtettek ki Szeged írói, kik közül a tudományos írók 
túlnyomólag az iskoláinknak tanári testületeiből, a szépírók 
pedig napilapjaink szerkesztőségeiből sorakoztak, főleg azon, 
közben országos hírnévre emelkedett munkatársakból, kik 
mindannyian szívesen emlékeznek vissza szegedi tevékeny-
ségükre és büszkén hivatkoznak rá, hogy itt a sajátos 
zamatu magyar levegő megtermékenyítette agyukat és 
képzeletüket. 

Jogos ez a hivatkozás azért, mert maguktól az íróktól 
ered és nincs benne semmi túlzás «vagy hivalkodás, mikor 
Szeged és annak csodás erejű magyar társadalma rámutat 
a változó, mert fölfelé haladó írói gárdára, melynek tagjait 
magunkénak mondhatjuk, nemcsak mivel itt élnek és éltek 
közöttünk s itt alkották kiváló műveiket, hanem mivel a 
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mindent felszívó központban sem szűnnek meg elösmerni, hogy 
ebben a mi tipikus magyar világunkban nőttek meg a szárnyaik. 

Egész névsorára utalhatunk azoknak, kiknek írói egyé-
nisége az úgynevezett lapos alföldnek ebben a kiváltságos 
városában domborodott ki annyira, hogy két kézzel nyúlt 
utánuk a már elösmert tehetségekre folyton vadászó főváros, 
melytől bizony csak azokat menthetjük meg a magunk 
számára, kiket a család köt ide, vagy a minden más kínál-
kozó helyzetet elutasító ragaszkodás. Es ha ez a névsor azt 
igazolja is egyrészt, hogy a szereplőinek irodalmi sikerei 
nem köthetők Szegedhez, arra mindenkép szabad hivatkozni, 
hogy erőteljes magyar írói egyéniségeik kifejlődésében része 
van Szeged utolérhetlenül magyar levegőjének, mely úgy 
hat a szellemre, mint az idegekre a Tátra aczélozó klímája. 

Kifejezésre jutott ez i a megbecsülése Szegednek épp az 
írók részéről, akik időközönkint elhagytak bennünket, hogy 
kövessék a hívást, az irodalmi életet nagyon is végletekbe 
menőleg központosító fővárosba. Minden ily esetben az egész 
előkelő szegedi társadalom valósággal érzékenyen búcsúzott 
el az íróktól, akiket elveszített ós akiket mégis megnyert, 
mint ügyének magasabbra jutó apostolait. Mert az kétség-
telen, hogy nincsenek e városnak lelkesebb, odaadóbb barátai, 
mint azok az írók, kiket hozzánk fűzött az emelkedésnek 
kellemes emléke. 

Szép és fölemelő kapcsolat ez Szeged és az írói között, 
akik sohasem vendégül, de mindig haza jönnek hozzánk, 
emlékezvén arra az összehasonlíthatatlan szeretetre és meg-
becsülésre, melyben itt részük volt. 

Természetesen élénk és szivélyes ez a kapcsolat mindenek 
fölött Szeged és a maga fiai között, akiket az irodalom és 
a publiczistikai szolgálat köréből magasabb hatáskör, vagy 
változott, viszonyok szólítottak el innét. Nem változó és 
folytonos példa erre az az egyenesen testvéri vagy rokoni 
ünneplés, melylyel a szegedi társadalom mindenkor fogadta 
a közben elhunyt Osztróvszky József kúriai tanácselnököt, Sze-
gednek egykor polgármesterét és hírlapirodalmának egyik osz-
lopos pártfogóját; Enyedy Lukácsot, a Szegedi Napló meg-
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alapítóját és szerkesztőjét, aki 1881-től 1884-ig a tápéi kerület 
országgyűlési képviselője volt, aztán pénzügyminiszteri taná-
csos, majd az agrár- és járadékbank vezérigazgatója és ismét a 
tápéi kerület képviselője ; a közben elhunyt Lévay Ferencz 
vallás- és közoktatásügyi miniszteri osztálytanácsost, ki mint 
főreáliskolai tanár és (1884—1890-ig) mint csongrádmegyei 
tanfelügyelő tevékeny munkatársa volt a Szegedi Hiradónak ; 
Ivánkovics János volt kultuszminiszter! osztálytanácsost, most 
rozsnyói püspököt, aki szintén érdemes irodalmi tevékeny-
séget fejtett k i ; Nagy Sándort, a Szegedi Hiradó volt szer-
kesztőjét és Szeged egyik legerősebb tollú publiczistáját; dr. 
Sehmidt Sándor műegyetemi tanárt, akinek a tudományos 
irodalomban való működése már kevésbé érinti Szegedet; 
dr. Kiss Jánost, a Szent István társulat igazgatóját ; Kálmány 
Lajos jeles néprajzi írót; Szekrényi Lajos írót ós glogoni 
plébánost; Varosy Gyula kisteleki plébánost; dr. Bamberger 
Béla közgazdasági írót, budapesti ügyvédet; Palotás Fausztin. 
szépírót, honvéd századost; Szávay Gyula neves poétát, a 
Győri Hirlap szerkesztőjét és mindazokat, kik az irodalomban 
ós a közéletben szerzett poziczióikon meg nem feledkeztek 
arról, hogy Szegedhez a szeretet köteléke fűzi őket. 

De mindezek mellett, akik a naturalizált Lévay Ferenczet 
kivéve, Szeged fiai, teljesen ugyanaz a szeretet veszi körül 
nálunk azokat, kik a szegedi irodalmi tevékenység ágán 
rokonok velünk ós váltakozva egy vagy több . évet töltöttek 
Szegeden, főleg a hírlapírás közvetlen szolgálatában, ahol 
azonosították magukat a város aspiráczióival és ahonnét 
elindultak részben a mind följebb haladó dicsőség útjára, 
elhagyva, de el nem felejtve a lelkes szegedi társadalmat, 
melynek oly nagy erénye, hogy megbecsüli és szivébe 
fogadja a szellemi munkásait. 

Magában á szegedi könyvek sorozatában megtalálja az 
olvasó az egyes írók neveit, akik itt műveket adtak közre, 
de még ebből a sorból is külön ki kell emelnünk azokat, 
kiket megszoktunk teljesen szegedieknek tekinteni és akikről 
el sem akarjuk hinni, hogy máshol születtek, mint a mi sze-
szélyes Tiszánk partján, ahova olyan gyakran visszavágynak. 



•412 

Már akármit csináljanak is a vármegyéik, mi itt ragasz-
kodunk hozzá, hogy szegedi irólc Fehér Ipoly volt szegedi 
tankerületi főigazgató, pannonhalmi főapát, Mikszáth Kálmán, 
Pósa Lajos, Gárdonyi Géza, Gelléri Mór, Lipcsey Ádám, 
Móra István, Sebők Zsigmond ós a többiek mind, akik az 
Alföld metropolisából emelkedtek föl és sohasem tiltakoznak 
ellene, hogy Szeged örökbe fogadta őket, amint nem tilta-
koznak az ellen a szegedi szerkesztőségek volt jelesebb erői 
közül Kemechey Jenő, Sas Ede, Thury Zoltán. 

Mint édes gyermekeitől, úgy vált el a szegedi társadalom 
az íróktól, kiket megszeretett és becsülni tanult. Sajnálattal 
ós mégis örvendezve bocsátotta el őket, hogy teljesítsék a 
missziót, melyre képességük utalja és hogy ne feledjék a 
szegedi szűkebb nyilvánosságot, mely előtt sok babért és 
sok kedves elösmerést arattak. 

Ünnepe volt mindig a szegedi társadalomnak, mikor 
íróinak szolgálatait ösmerte el, és nem mint vendégek távoztak 
el körünkből, hanem mint befogadott és megbecsült munkásai 
a szellemi rekonstrukcziónak, mint tiszteletbeli szegediek, 
akiknek része van e város fölemelkedésében és akiknek e 
szerint igénye van e város hálájára és szeretetére is. 

Az irodalom előléptetett küzdőinek tekintette Szeged 
társadalma mindig az ő naturalizált íróit ós ünneplések között 
bocsátotta el őket a kötelékéből. 

Nagymérvű és szeretetteljes ünneplésben volt részük 
főleg Mikszáth Kálmánnak és Pósa Lajosnak. 

Mikszáth mint a Szegedi Napló munkatársa jött Szegedre 
1878-ban ós tagja volt a szerkesztőségnek 1880. végéig, 
mely idő alatt több kötete jelent meg. Távozása előtt a 
szegedi társadalom előkelői banketten gyűltek össze tiszte-
letére, ahol számos felköszöntésben ünnepelték már addig is 
elért nagy irodalmi sikereiért, melyekre azóta oly fényes 
diadalokat halmozott. 

Pósa éppen a Mikszáth távozása folytán jött a Sze-
gedi Naplóhoz munkatársnak 1881. évi januárban és nem 
mint újságíró ugyan, 1889. végéig volt a mienk Szegeden, 
megírva ezalatt legértékesebb könyveit, azok között az 
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első gyermekvers-köteteket; 'melyek oly méltó feltűnést kel-
tettek. 

Az összeköttetésnek e jogczíme által gazdagabb lesz 
Szeged húsz évi könyvtermése. E termés bibliográfiájában 
azonban kiválóan érdemes számot tesznek azok az íróink, 
kik ma is itt élnek közöttünk, de azért nem kevésbé élnek 
és érvényesülnek a magyar irodalom elüsmert jelesei között. 

Mint az itt közlendő sorozat igazolja, a két évtized alatt 
kiadott szegedi könyvek számából és értékéből kiváló rész 
illeti Löw Immánuel szegedi tudós főrabbit, aki rendkívüli 
sokoldal ósággal maga egy egész kis irodalmat képvisel, 
továbbá Reizner Jánost, a Somogyi-könyvtár igazgatóját, 
Szeged történetének hivatott íróját és elismert történészt. 

Számos értékes miivel és a kritika által nagy elösme-
réssel fogadott könyvekkel gazdagították a szegedi könyvek 
sorozatát tudományos és szépíróink közül: Czímer Károly, 
Káplány Géza, Kiss Lajos, Kovács János, Mami Jakab dr., 
Papp János, Platz Bonifácz dr., Tergina Gyula dr., Vass 
Mátyás, szépíróink közül Békefi Antal, Cserey Zsigmond, 
Kisteleki Ede, Tömörkény István. 

Ezek följegyzése után most már következhetik a kimu-
tatása Szeged húsz évi irodalmi termésének. Csak kettőt 
kell még előrebocsátani. Az egyik az, hogy a sorozatba 
a túlnyomóan szegedi-kiadványok mellett fölvettem a szegedi 
íróknak itteni működésük idején másutt megjelent munkáit 
is. A másik az, hogy az ily értelemben lehetőleg teljes 
bibliográfiából, minden gondosság mellett is kimaradhattak 
még egyes munkák, habár a könyvszemlébe fölvett, a lapok 
irodalmi rovatában fölemlített és a szegedi nyomdák jegyzé-
keiben előforduló könyvekre egyaránt gondot fordítottam. 

SZEGEDI KÖNYVEK ÉS FÜZETEK. 
Megjelentek 1879—1899-ben. 

Ábrái Károly: Őszi verőfény. Elbeszélések. Bába Sándor Szegőd. 1888. 
Arató (Baucr) Friyycs: A binar algebrai alakok invariansai. 96 1. Budapest. 

1887. Család és iskola. 20 1. A szegedi közs. fels. leányiskola értesítőjében. Szeged. 
1890. Kőnevelés és ideális mm.' • Székfoglaló értekezés, a szegedi Dugonics-Társaság 
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1895. évi május hó 26-ikán tartott iilésén. 23 1. Budapest. „Pátria", 1895. Emlék-
beszéd Lévay Ferencz felett. A Dugonics-Társaság évkönyvében. 1895. 

„Árpád" páholy könyvtára: I. Mozart a szabadkőmívességben. I r t a : Fökövi 
Lajos. II. Páholyunk működése 1891-ben. I r ta: Arató Frigyes. III. Szabadkőmívesség 
és hazafiság. I r ta : ."., németből fordította: Kőhegyi Lajos dr. IV. Gyászbeszéd Besze 
János testvér felelt. I r t a : Kőhegyi Lajos dr. V. Páholyunk működése 1892-ben. I r ta : 
Arató Frigyes. VI. Egy királynő a szabadkőmívességről. I r ta : R. J. VII. Páholyunk 
működése 1893-ban. I r t a : Arató Frigyes. VIII. Gyászbeszéd Kossuth Lajos testvér 
felett. Irta Kőhegyi Lajos dr. IX: Páholyunk működése 1894-ben. I r ta : Arató Frigyes. 
X. Emlékbeszéd Kossuth Lajos tv. felett. I r ta : Pálfy Viktor. XI. A siketnémák és azok 
tanítása. I r ta : Seherer István. XII. Páholyunk működése 1895-ben. I r t a : Arató 
Frigyes. XIII. Ünnepi beszédek. Irta: Székely Mihály dr. XIV. A leánygimnázium. 
I r t a : Arató Frigyes dr. XV. Mozart és Haydn a szabadkőmívességben. I r t a : Fökövi 
Lajos. XVI. Márczius Idusa. Irta: Rácz Soma. XVII. Morális elvek a szabadkőmíves-
ségben. Irta : Fekete Gyula. XVIII. Páholyunk működése 1896-ban. I r ta: Arató Frigyes. 
XIX. Páholyunk működése 1897-ben. I r t a : Arató Frigyes. XX. Ünnepi beszéd. Irta : 
Szivessy László dr. XXL A szabadkőmívességről. I r ta : Arató Frigyes. XXII. Gyász-
ünnepély Erzsébet királyné emlékezetére. XX11I. Legközelebbi feladataink. I r ta : Arató 
Frigyes. XXIV. Hol az igazság ? Közli: Arató Frigyes. XXV. Földmívcs szoczializmus. 
Közli: Arató Frigyes. XXVI. Páholyunk működése 1898-ban. Közli: Murai Vilmos. 

Bába Sándor kiadásában megjelent: Emléklapok a kunfélegyházi kaszinó 
fennállásának ötvenéves ünnepére. 1888. I. Pótlék az 1881. évi gyakorlati szabály-
zathoz, a m. kir. honvédgyalogság számára. 1888. A bibliai régiség-tudomány kézi-
könyve (polgári régiségek), 96 fametszettel. 1890. A „Szegedi Napló" karácsonyi 
könyve. I I ív. 1893. 

Bakay Dezső: A lentermelés és kikészítés kézikönyve. 1892. 
Bakay Nándor: Emlékirat a Tiszavölgy érdekében, tekintettel a vizek hasz-

nosítására és a földek megmentésére. 8. r. 36 1. 1879. Emlékirat Szeged város 
ujjáalkotása érdemében és a Tiszaszabáiyozás ügyében. 8. r. 30 1. 1879. A kender 
termesztése és kikészítése, különös tekintettel az olaszországi eljárásra. A földmivelés-, 
ipar- és kereskedelmi m. kir. minisztérium megbízásából. 8. r. 41 1. IV. tábl. 1890. 
Kendertermelés és kikészítés. Kiadja az orsz. gazd. egyesület. 10 ív. 1892. A más-
világról. Valláserkölcsi értekezés a lélektan és a természettudomány köréből. 
1896. Nyom. Endrényi Imrénél. Szeged. 1 és féliv. 34 oldal. 

Bak Izrael: Datli Jiszroel. Vezérkönyv a Mózesvallás tanításra, középtanodák, 
polgári iskolák, tanitóképezdék és magánhasználatra. Dr. Auerbach nyomán. II. kiad. 
1 füzet. 8. r. 98 1. 1883. 

Balassa Ármin dr . : Szegény Laczi, népszínmű. Ny. Endrényi testvérek Szeged. 
1887. A czégér, népszínmű 3 felv. Előadatott Szegeden. 1893. Népdalok Pósa Lajos 
verseire. 1890. Színműbirálat. Dugonics-Társaság 1896—97-iki Évkönyvében. Színmű-
bírálat az 1898—99-iki Évkönyvben. Közgyűlési beszéd a szegedi színészet állan-
dósítása érdekében. Megjelent Schulhof Károlynál. 1896. Védőbeszéd. E. A. bűn-
ügyében. 1897. Megjelent Engel Lajosnál. Paraszt szívek, népszínmű 1 felv. Nyom. 
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Engel Lajosnál. 1899. Kinéztem az éjszakába . . . Népdal. Várnay L. kiadása. 1899. 
Irányi Dezső életrajza. Megjelent Irányi Dezső „Délibábos ég alól" cz. kötet élén. 
Nyom. Engel Lajosnál. 1900. 

Balázs Barna Mihály: A nagy árvíz rombolása, Szeged és Kis-Kun-Dorosma 
városoknak veszedelme 1879. márczius 10. és 13. napjain.- 4. r. 12 1. Nyom. Burger 
Gusztáv Szeged. 1879. 

Baligó János: Értekezések. 8. r. 31 1. 1880. Az ó-kori mythosok magyarázásának 
rövid története. Megjelent a Szeged városi főgimnázium értesítőjében. 1—18 1. 1881. 

Bartos Fülöp és Chovanchák István: Rendszeres franczia nyelvtan. Kiadta 
Lampol Róbert. 1890. A nyelvtanítás problémája. Megjelent a szegedi állami főreál-
iskola értesítőjében. 1 - 1 0 1. 1891. 

Bauer Simon dr.: Beszéd a főreáliskola 1884. évi június hó 30-án tartott zár-
ünnepélyén. Megjelent a főreáliskola értesítőjében. 11—13 1. 1885. A messinai ara. 
(Sehiller, Die Braut von Messina.) Magyarázat. 1889. 

Bánfalvi Lajos: Költemények. Ny. Aigner Lajos. 8. r. 158 1., 1881. M-irza Saffi. 
Bába Sándornál. 1879. 

Bányász Mihály: Unaloműző. 10 elbeszélés. Nyom. Várnay L. Szeged. 1888. 
Bertalan Lajos: Szeged szab. kir. város földrajzi és meteorologiai viszonyai. 

Megjelent a Szeged városi főgimnázium értesítőjében. 1—71 1. 1884. 
Bereghy Miklós: Az ember a műveltség legalsóbb fokán. Megjelent a szegedi 

állami főreáliskola értesítőjében. 1—9 1. 1884. 
Békefi Antal: Bíró előtt. Elbeszélések. Nyom. Endrényi testvérek Szeged. 8. r. 

178 1. 1886. Egy vitéz csendörtiszt. (Klemm Jusztin élete). Nyom. Bába Sándor 
Szeged. 1890. Szegény ördögök. Nyom. Bába Sándor Szeged. 1890. Napról-najira. 
Nyom. Bába Sándor Szeged. 1890. Kálvárián. Novella kötet. Egyetemes regénytár 
kiadása. 1894. A kis regényhősnő. Regény 1 köt. Singer és Wolfner kiadása. 1895. 
Asszony ítél. Nyom. Endrényi Lajosnál. 1897. Betyárok. Történetek az alföldi rabló-
világból. Nyom. Gönczi I. Józsefnél. 

Békefi Antal és Palotás Fausztin: Sötét idők. (A Ráday-korból). Nyom. Engel 
Adolf Szeged. 1877. 

Bité Bál: Kis emberek. Endrényi Imre kiadása. Szeged. 1896. 177 1. 
Bódogh János: Jegyzetek B. J• előadásához. (A gyorsírás rövid tankönyve). 

Szeged. 1880. Ugyanaz. (Második kiadás). Szeged. 1881. Ugyanaz. (Harmadik kiadás). 
1883. Gyorsírási olvasókönyv. I. köt. 18 iv. Szeged. 1881. Vitaírási olvasókönyv: H. 
köt. 1882. A magyar gyorsírás tankönyve. (Három részben). I. rész. Levelezési Gyorsírás. 
(IV. kiad. XVIII. 72 old.) Szegeden. Várnay L. 1886. II. rész. Gyakorlati gyorsírás. 
(Mérsékelt vitaírás. A gyorsírás tanításánál a második évfolyamhoz. Markovits Iván 
arczképével, a gyorsírás fejlődéstörténetének ismertetésével stb.) Szeged,.Várnay L. 
1887. XL. 32 oldal. III. rész. Parlamenti gyorsírás. (A gyorsírás tanításánál a har-
madik évfolyamhoz. Gyorsíró körök és gyakorló tanfolyamok számára.) Szeged, 
Várnay L. 1890. VIII. 78 oldal. Gyorsírási olvasókönyv. II. kiadás. Levelezési-, 
gyakorlati- ós parlamenti gyorsírással, a szöveghez tartozó kulcscsal egyiitt. Szeged. 
18S9. Vili. 80 oldal. A „Levelezési Gyorsírás" betűi és állandó rövidítései. A ,,Gya-
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korlati Gyorsírás" állandó rövidítéséi. A Levelezési cs Gyakorlati Gyorsírás állandó 
rövidítései. III. kiadás. 1890. Levelező Gyorsírás. V. kiadás, 1892. A Levelező Gyorsírás 
Tankönyve VI. kiadás, a. budapesti magyar gyorsíró egyesület által megállapított 
írás-egység feldolgozásával. XX. 80 oldal terjedelemben. Ugyanez. (VII. kiadás.) 
Rövid tankönyv. A magasabb fokú Gyorsírás Tankönyve. (A gyakorlati és parla-
menti gyorsírás uj elmélet alapján, tekintettel az olasz- és németországi hason-
Irányú szakművekre és a mondattani rövidítésekre. A vitaírás rövid tankönyve. 
(A' Gyakorlati-, parlamenti- és magasabb fokú gyorsírásnak tömör, IV. kiadása.) 
Gyorsírászati Közlöny. (1892., 1893.) két'évfolyam. Gyorsírási tankönyv. T. r. Gyors-
írási olvasókönyv. Nyom. Várnay L. 1896. 

. Burgcr Gusztáv kiadásában megjelent: Szeged város köztörvényhatóságának 
szabályrendelete az 1872. évi VIII. t.-ez. 5. §-a alapján az iparügyek rendezése tár-
gyában. 8. r. 19 1. 1879. Szeged pusztulása 1879. márczius 12-én. 5 képpel 8. r. 
16 1. 1879. Ünnepi istentisztelet. Tartatott a temesvári izr. hitközség zsinagógájában 
1879. április 24-én, a felséges királyi pár ezüst-menyegzőjónek örömére. 4. r. 8 1. 
1879. Duhovni Glas ali mulitói kasi. (Bolgár imakönyv) 8. r. 195 1. 1880. Átnézeti 
terv a Tisza folyó jobb oldalán már elkészült és tervezett töltésvonalakról, a 
percsorai magaslattól Szegedig. Színes kőrajzu lap. 1881. . Szeged sz. kir. város 
közönségének Trefort Ágoston vallás- ós közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz 
intézett fölirata a harmadik egyetemnek Szegeden leendő fölállításának módozatai 
iránt. 8. r. 37 1. 1882. Emlék a szegedi királylátogatásról. Szegedi Album. 16 fény-
nyomatu rajzzal. 1883. Útmutató. Szeged város belterületén, alapos tájékoztató ide-
genek számára a királylátogatás programmjával és a város könyomatú térképével. 
16. r. 68 1. 1883. Szeged hálája. Emléklap. 2. r. 19 1. 1883. 

Casscl D. A.: A zsidók története. 8. r. 98 1. Nyom. Traub B. és társa Szeged. 
1880. A zsidók története. II. b. kiadás. 8. r. 112 1. Nyom. Traub B. és társa Szeged. 
1887. A zsidók története. IV. kiadás. Nyom. Traub B. és társa Szeged. 1900. 

Kozmatelki Csath Lajos: A II. honvédkerületi ismétlő tiszti tanfolyamban 
1898. doczember 1-tól 1899. február 28-ig kidolgozott és megbeszélt hadijátékok. 
Szeged. Endrényi Imre kiadása. 1898. 8. r. 134 1. és 1 térkép. 

Czímer Károly: A szegedi veszedelem. Külön lenyomat a Hadtörténelmi Köz-
lemények II—III. füzetéből. Franklin-társulat ny. 8. r. 44 1. 1891. Cserni Iván czár 
Szegeden. Ny. Franklin-társulat. 1893. 34 1. Temesvár megvétele loöl— löö2. A Magyar. 
Tud. Akad. Hadtud. bizottságának 1892. évi pályadijával kitüntetett munka. Ny. 
Franklin-társulat. 1893. 160 1. Művelődés és művészet történet. Felsőbb leányiskolák 
számára. Budapest. Franklin-társulat. 1896. 200 1. Kisebb értekézósek a Századok, 
Hadtörténelmi Közlemények, Ludovika-Akadémia Közlönye, Szegedi Napló, Szegedi 
Hiradó stb. évfolyamaiban. A brentai hadjárat (899—900.) Lenyomat a Hadtört-
Közi. 7. évfolyamából. Budapest. 1897. Franklin-társulat. 26 1. 

Czirbusz Géza: A zene az ctnographiában. Megjelent a Szeged városi főgim-
názium értesítőjében. 1—33 lap. 1885. 

Czógler Alajos: A fizika története életrajzokban. I. köt. Kiadta a természet-
tudományi könyvkiadó vállalat. XX., kir. magyar természettudományi társulat. 8. r 
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XVJ. 590 1. 12 arczkép-mol. 1882. .4 fizika története életrajzokban, lt. kötet, 8. i'. IX. 
592 1. 11 arczkóp-melléklottcl. 1882. Természettan. 8. r. 324 1. Nyom. Franklin tár-
sulat. 1887. Fizikai egységek. A kir. magyar természettudományi társulat megbízá-
sából. Két ábrával. 8. r. 194 1. 1891. 

Cserey Zsigmond dr. (Szinéry György): Apostol. Regény. 1894. A Mustár-féle 
bűnügy. 1894. Irén. Regény. 1894. Báró Ephialtes. Színmű, előadva a szegedi szín-
házban. 1894. 

Cserép Sándor: A bécsi Codex alaktani sajátságai. Megjelent a Szeged városi 
főgimnáziumi értesítőben. 1—16 lap. 1880. Petőfi és a magyar Alföld. (Fólegyháza és 
Vidéke 1887.) Vajda János Urai költészete. (Dugonics-Társaság évkönyve. 1893.) 
Népköltészetünk sajátságairól. (Szegedi Napló 1897. ápr. 18.) Vörösmarty Mihály 
emlékezete. (Szegedi Híradó 1900. decz. 25.) 

Csényi Gyula: Koszorú a puszták virágaiból. 8. r. 151 1. Nyom. Endrényi 
testvérek Szeged. 1890. Pusztaszeri Emlék. Versek az ezredév ünnepére. Nyom. 
Bába Sándornál. Tisza mellől. Nyom. Endrényi Lajosnál. 1896. 

Cserzy Mihály (Homok): A Szeged-rókusi népkör millenniumi diszzászlajának 
története. Nyom. Schulhof Károlynál. 1897. 4 ív. Kint a pusztán. Szeged. 1899. 
Schulhof Károly kiadása. 

Csonka Ferencz: A szegedi bor. Megjelent a szegedi állami főreáliskola érte-
sítőjében. 1—10 lap. 1885. 

Csoór Gazsi: Az én falum. Tizenhét elbeszélést tartalmazó füzet. Nyom. 
Endrényi Lajos Szeged. 1892. 

Damiclovszky: Polémián a Duna mellett. Nyom. Várnay L. Szeged. 1888. 
Dankó Pista: Szeged szebb lesz, mint volt. 4 dal. 1883. Burger Gusztáv kiadá-

sában Szeged. Szeged polgárőrségi csárdás, 4 dal. Szerző kiadása. 1884. Dankó 
Pista dalai. 1—8 füzet, mindenik -7—8 dallal. Szegcdi nóták. 1—12 füzet. Nádor 
Kálmán kiadása. Budapest. 1886—1891. Gyöngyvirágok. 8 dal. Kiadta Nádor Kálmán 
Budapest. 1889. Zsellér leány dalai. 16 dal. Kiadta Monner Sándor Szeged. 1887. 
Rebeka népszínmű dalai. 17 dal. Nádor Kálmán kiadása Budapest. 1890. ÍOO nóta 
egy füzetben. Nádor Kálmán kiadása Budapest. 1892. 60 nóta egy fiizetbon. Rózsa-
völgyi kiadása. 1891. Dalok. 1—11 füzet 2—2 dallal. Valentin Ottó kiadása. Pécs. 
1S93. Dalok. 1—15 füzet 2—2 dallal. SehundaV. József kiadása 1894—1896. Pataki 
leányok. Népszínmű 3 felv. Kiadta Traub B. és társa Szegőd. 1895. Balatoni 
nóták. Pályanyertes munka. Méry Béla kiadása Budapest. 1895. Magyarok bejö-
vetele. Induló. Schunda V. József kiadása Budapest. 1896. Lemondás. Műdal. Schunda 
V. József kiadása Budapest. 1896. Kaknk dal. Valentin Ottó kiadása, Pécs. 1896. 
Kurucz nóták. 2 dal. Szerző kiadása, Szeged. 1897. 

Darázs Miksa: Jogász-csárdás. Kiadta Traub B. ós társa Szeged. 
Dcési Gyula: A rcnaissancc politikai és morális hatása korunkban. 3 ív. 1885. 
Délmagyarországi tanító-egylet. Elbeszélések és rajzok. Ny. Várnay L. Szeged 1888. 
Dudás Gyula: A szabadhajdúk története a XVI. ás X VII. században. Nyom. 

Engel Adolf Szeged. 8. r. VI. 115 1., 1887. Kritikus jegyzetek. Nyom. .Várnay L. 
Szeged. 1888. 

„Szeged u j kora ." 2 7 
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Dugonics-Társaság évkönyvei: 1893., 1894., 1895., 1896., 1897., 1898—99. 
Egyedi Sándor: Kis bibliatörténet (reform.) Nyom. Endrényi Lajosnál. 1898. 
Engel Lajos kiadásában megjelentek: Betyárlegendák. Az alföldi rablóvilág 

történetei. Szeged, 1898. 10 ív. A szegedi kereskedelmi és iparkamara szabály-
zatai. 1900. Szegedi Napló karácsonyi könyvei: 1897., 1899., 1900. 

Endrényi Imre kiadásában megjelent: A Szegedi Híradó napilap 1859-től. A 
Szegedi Híradó karácsonyi könyvei. 1893-tól. Almanach az 1895. évre. Összeállította 
Irányi Dezső. 1895. 8. r. 176 1. Beszélgetések a végtelenségről. Flammarion Camill 
után ford. Kompolti Ábrahám dr. 1895. 8. r. 347 1. Csanádvármegye népoktatás-
ügyi monográfiája. Irta Horváth Illés, 237 1. 1896. Szegedi útmutató. Összeállította 
Weinmann Antal. 1896. 196 1. 8. r. Szabados János irodalmi hagyatéka. Költemé-
nyek. Kiadja a Dugonics-társaság. 1897 . 8. r. 144 1. Hattyú dalok és tört remények 
Irta Káplány Antal dr. 1897. 16. r. 111 lap. Kézikönyv a mezőőrök számára. 1897. 
8. r. 88 lap. A niezö és hegyőr fegyelmi, fegyverviselési, fegyverhasználati és szol-
gálati szabályai. 1897. 8. r. 26 1. Szegedi útmutató. 1898. 8. r. 304 1. A franczia 
kiejtés szabályai. Irta Simíts Ferencz. 1899. 8. r. 19 Jap. Örök imádás. Waiser után 
Varga Mihály. 1899. II. kiadás. 1900. Reménységünk. Havi folyóirat Varga Mihály 
szerk. 1899-től. Bolgár abc. Drágán P. 1899. 8. r. 86 I. Statisztikája 1898. évről a 
magyar posta, távírda és távbeszélőnek. Nagy 4. r. 150 1. 1899. Ugyanaz 1899. 
évről 1900. Szabályrendeletek. A m. kir. posta, távírda és távbeszélő gyűjteménye 
.1867—1897. évről. 1901. 4. r. 240 1. Titkári jelentés a vidéki hírlapiírók orsz. szövet-

/ 

ségének első három évi eredményéről. 1900. 
Endrényi Lajos és társa kiadásában megjelent : A föltámadt Szeged. Ünnepi 

emléklap. Kiadatott Ö Felsége a király látogatása alkalmával 1883. okt. 14. 2. r. 
20 1. Szüzek a vásáron. (Az újkori Babylonból). A Pali Mail Gazette leleplezései. 
8. í'. 82 1. 1885. Játékok és szavalmányok. 10 Ív. 1885. Hitszónoklati folyóirat. Szerk. 
1894-től 1898-ig Urbán Juvenál, 1898-tól Karkecz Lajos. Szeged városi főgimnáziumi 
Értesítő. 1897—1900-ig. Szűz Mária virágos kertje. Irta Steiniczer Ede I., II., III. k. 
Telegdi Miklós élete és müvei. Irodalomtörténeti tanulmány. Irta Both Ferencz 
kegyesrendi tanár. 1899. Útmutató a nyomozó szolgálatban. Irta Endrődy Géza 1899. 

• . Erdélyi Béla: Máv. Rendelet Tára I—V. kötetig. Nyom. Schulhof Károlynál 
1899. Párisi Kalauz. Nyom. Schulhof Károlynál 1900. 

Erődy Dániel: A középiskolai kérdésről. 6 Ív. Nyom. Bába Sándor Szeged. 
1886. Emlékbeszéd Deák Ferencz fölött. Nyom. Bába Sándor Szeged. 1888. 

Farkas Antal: Szegedi kalauz. 8. r. 73 1. Burger Gusztáv Szeged 1879. 
Szegedi kalauz. (Wegweiser für Szegedin). Nyom. Endrényi L. és Társa Szeged. 
8. r. 104 1. 5 ív. 1883. 

Fehér Ipoly: Kísérleti természettan. IV. jav. kiadás. Franklin-társulat. 8. r. 
XVI. 536 1. és szlnnyom. tábla. 1882. A bajor középiskolák szervezete és eljárása. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr megbízásából. Egyetemi nyomda. 
8. r. 386 1. 1886. Kísérleti természettan középiskolák felsőbb osztályai számára. V. és 
VI. kiadás. Franklin-társulat. 8. r. 432 1. 1886. 

Fekete-Sohlya: Útmutató kántorkönyv. Traub B. és Társa Szeged. 
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Fellegi Antal: Az utolsó operette. Nyom. Székely Simon Szabadka 30 1. 1887. 
Főgimnáziumi történeti adatok: Az 1892—93. tanévben, közli a tanári kar. 1893. 
Franké L. : A konyha-vegytan. Ny. Várnay L. Szeged. 1888. 
Garzó Imre: A közoktatás kérdéséhez. Traub B. és Társa. 8. r. 239 1. 1880. 
Gárdonyi Géza: Figurák. (Furcsa emberekről furcsa históriák). Singer és 

Wolfner. 8. r. 239 1. 1890. Egy csendőr szerelme. 
Dr. Gáspár Ferencz : Negyvenezer mértföld vitorlával és gőzzel. Bába Sándor. 

Szeged, 1893. 
Gelléri Mór: A veszprémi iparos ifjúsági gyűlés emlékkönyve. Szeged 1877. 

A b.-csabai iparosifjúsági vándorgyűlés emlékkönyve. Szeged. 1877. Az 1876-iki sze-
gedi. kiállítás emlékkönyve. Szeged. 1877. A nők munkaköre. Ny. Grimm Gusztáv. 
8. r. II. 189 lap. 1879. Az iparügy napi kérdései: Aigner Lajos. 8. r. 127 1. 1880. 
Az országos nőiparkiállítás czélja és tendencziája. 8. r. 16 1. 1881." A magyar házi-
ipar jövő iránya. Az országos iparegyesület által jutalmazott pályamű. Franklin-
társ. 8. r. 63 1. 1883. 

Grimm Gusztáv kiadásában: Szeged szab. kir. városának átnézeti vázlatrajza, 
'másolva, és kiegészítve a k. bizottság műszaki osztálya által Szegeden, 1879. évi július 
havában. 8. r. 16 I., 1 térkép. 1879. 

Gönczi J. József kiadásában megjelentek : Dr. Krakovitz Diák természetrajza. 
Vadász törvények. Halászati törvények. Fegyveradó törvények. Vasárnapi munkaszünet. 
Iparosok Naptára Sebők Mihálytól 

Hajnalka: „Összes költeményei." Ny. Bába Sándor Szeged. 1888: 
Hanki Mih. Ede: Melinda-négyes. Ny. Traub B. ós társa Szeged. 
Hentaller Lajos: A czivilizált oláhok. 
Hegedűs Pál: Mi a művészet. Tolsztoi. Nyom. Gönczi J. Józsefnél. A dél-

afrikai kérdés. Bpest. 1900. 
Hermán Ottó: Beszámoló beszéd. A Szeged város II. választókerülete polgár-

sága előtt 1894. évi pünkösd első napján. Franklin-társ. 8. r. 22 1. 1894. 
Hevesi Jenő: Köny és mosoly. 152 1. 1894. 
Hoffer Endre: JJ Ofiyaia róv anOcVa. Megjelent a szegedi állami 

főreáliskola értesítőjében. 1—28 1. 1892. Följegyzések a szegcdi reáliskola első két 
évtizedéből. Megjelent a szegedi áll. főreáliskola értesítőjében. 1—33 1. 1893. Beszéd 
az 1SS5. június 30-iki zárünnepélyen. Megjelent a reáliskola értesítőjében. 1885. 
Az egyszerű könyvvitel alapvonalai. Iparos tanulók részére. Nyom. Endrényi test-
vérek. 8. r. 24 1. 1889. 

Homor István: A villamosság különféle fajai-, átalakulásai- és alkalmazásáról. 
1893. Válogatott fejezetek a szilárd testek mechanikájából. 1894. 'Huszonegy év a sze-
gedi állami főreáliskola történetéből. Megjelent a reáliskolai értesítőben 1894. 

Dr. Horváth Cyril: Kisfaludy Károly összes művei. 4 kötet. Nyom. Gönczi 
d. József. Csokonay Mihály élete és összes művei. 4 kötet. Gönczy J. József kiadása. 
Petőfi. Sándor összes költeményei. Gönczi J. József kiadása. 

Hiíbert: Költemények és elbeszélések. Nyom. Endrényi testvérek Szeged. 1888. 
Irányi Dezső: • Pitypalaty. Nyom. Endrényi Imre Szeged. 1893. Pipacsok. 
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Elbeszélések. Szeged. 1894. Délibábos ég alatt. Szeged. Engel Lajos könyvnyom-
dájában. 1900. 28 ív. 

Ivánkovits János : A róni. kath. egyház szertartásainak és ünnepeinek rövid 
értelmezése. A középtanodák és polgári iskolák alsóbb osztályai számára. Nyom. 
Várnay L. Szeged. 8. r. 83 1. 1879. Vl-ik kiadás Várnay L.-nél. Emlékbeszéd Csernyák 
János polg. isk. tanár fölött 8. r. 8 1. 1882. Fölolvasás a szegedi iparos ifjúsági képzö-
és segélyző-egylet negyedszázados ünnepélyén. Nyom. Várnay L. Egyháztörténet. Ny. 
Traub B. és Társa. Szeged. 1890. 

Iványi Ödön: Tárczák. Nyom. Bába Sándor Szeged. 1888. Püspök atyafisága. 
II. köt. Arad. 1880. 

Janga: A népség titkai. VI. kiadás. Nyom. Endrényi testvéreknél. 8. rét. 
60 1. 1899. 

Jákai Károly: Számtan I. II. Traub B. és társa Szeged. 
Jászai Rezső dr.: A franczia forradalom történetének történetírása hazánkban. 

Szeged. Endrényi Imre kiadása. 1896. 8. rét 174 lap. Emléklapok a kegyes tanító-
rend történetéből a kegyes iskolák alapításának háromszázados évfordulójára. 
Szeged. Endrényi Imre kiadása. 1897. 8. r. 78 1. 

Jcck György: A magyar és német nyelvtan összhangzó alapismeretei. Traub B. 
ós társa. 8. r. 70 1. 1887. Elemi magy. német nyelvtan és fogalmazás négnsk. részére. 
1900. II. kiad. Elementar deutsche Sprachlehre und Stilistik für Volkssch. 1890. Szám-
tani Emlékeztető. 1899. III. k. 

Juhos János: A magyar korona országainak helységnévtára. Szeged. Traub 
B. és társa 8. r. 388 1., két hasábos. 1882. 

Kalocsa Róza: A magyar irodalom története. Ny. Bába Sándor Szeged. 1888. 
Karcsú Arzén : Pápák története. I. kötet. 
Kaszás Stefán : Lady Cramford. Ny. Traub B. és Társa. Szeged. 
Kákay Aranyos Nr. 3. (Mikszáth Kálmán): Der TJntergang von Szegedin. Ny. 

Traub B. és társa. Szeged. 8. r. 70 1. 1879. Die Zerstörung Szegedins. Ny. Grimm 
Gusztáv. 8. r. 70 1. 1879. Szeged pusztulása. Ny. Grimm Gusztáv. 8. r. 69 1. 1879. A 
lelánczolt Prométheuszok. 1881. 

Kálmány Lajos: Szeged népe. Az ős Szeged népköltése. Ny. Eéthy Lipót ós 
fia Arad. 8. r. 15, 216, 8 1., 1881. Szeged népe. Temesköz népköltése. Ny. Eéthy L. 
és fia Arad. 8. r. 244. IX. 1., 1882. Boldogasszony ősvallásank istenasszonya- Ertek, a 
nyelv- ós széptudomány köréből. Akadémia. 8. r. 37 1., 1885. Mythologiai nyomok a 
magyar nép nyelvében és szokásaiban. Hold a nyelvhagyományainkban. Magyar Aka-
démia. 8. r. 20 ]., 1887. Szeged népe. Szeged vidéke népköltése. III. kötet. Aigner 
Lajos. 8. r. 322 1. 1891. 

Káplány Géza: Hiteltelekkönyveinkről. Külön lenyomat a jogtudományi köz-
önyhői. Franklin-társ. 8. r. 102 1. 1883. Telekkönyv, birtokrendezés, telekkönyvi átala-

kítás, betétszerkesztés. I. köt. Telekkönyv. 8. r. VI., 1289 lap, 1890. Telekkönyvek ren-
dezése ezímű nagy jogirodalmi mű második kötete. Megjelent Szeged. 1893. 

Kemechey Jenő: Magyar gentri-történetek. Novella-kötet. Megjelent Szeged, 
1893. Asszony nélkül. Regény két kötetben. Megjelent Szeged. 1893. 
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Kereskedelmi és iparkamara: Évi jelentés (1891.) a szegedi kereskedelmi és 
iparkamarai kerület közgazdasági viszonyairól. Nagy 8. r. 1892. Ugyanily jelentések az 
1892—99. évekről. 

Dr. Kircz Jakab : Beszámoló a latin nyelv módszere oktatásáról és eredményé-
ről reáliskolánk első tanfolyamában. Főreáliskolai értesítő 1—14. lap 1887. 

Dr. Kiss János : Vasárnapi szent beszédek. 1898. Ünnepi szent beszédek. 1899. 
Nyom. Endrényi Lajosnál. 

Dr. Kiss János és Sulyok István: Jézus Krisztus. Fordítás francziából (P. 
Didón.) I. 516 és II. 452 1., Hitelemzö beszédek. I. II. IIL kötet. Levelek egy fiatal 
lelkészhez. I. II. k. Egyházi beszéd. (Templom felszentelés). 

Kiss Lajos : Nándorfehérvár bukása 1321-ben. A Magyar Tud. Akad. hadtud. 
bizottságától 20 aranynyal jutalmazott pályamű. Megjelent a „Hadtörténelmi Köz-
lemények" 1889. óvf. IIL IV. köteteiben és külön lenyomatban. Nemzeti független-
ségünk védelmezése III. Henrik ellen. A M. T. Akadémia hadtudom, bizottsága által 
mogdicsért pályamű. Megjelent a „Hadtörténelmi Közlemények" 1891. évf. I. II. 
kötetében ós külön kiadásban. A rigómezei hadjárat 1448-ban. A M. T. Akadémia 
hadtud. bizottsága által 500 arany koronával jutalmazott pályamű. Megjelent a „Had-
történelmi Közlemények" 1895. évf. I. IV. köteteiben. Utazás a Dunán Pancsovától 
Turn-Szeverinig. Felolvastatott a Magyar Földrajzi Társaság ülésén Budapesten. 
Megjelent a „Földrajzi Közlemények" 1885. évfolyamában. Harar és vidéke. Föld-
rajzi tanulmány. Földrajzi Közlemények 1887. évfolyamában. Számos földrajzi és 
történelmi czikk és közlemény a Kecskeméti Lapok 1880., a pancsovai Végvidék 
1883—84., a Fővárosi Lapok 1887. és a Földrajzi Közlemények 1887-iki évfolya-
maiban. Az avarok. Tört. tanulmány. Megjelent a kecskeméti főreáliskola 1879/80-iki 
értesítőjében. Sztdejman első hadjárata Magyarország ellen. Megjelent a pancsovai 
gimnázium 1883—84. értesítőjében. Beszéd a koronázási emlékünnepélyen. Meg-
jelent a szegedi főreáliskola 1887/88. értesítőjében. Tanügyi czikkek: A franczia 
középiskolák múltja és jelene. Megjelent a Sárospataki Lapok 1890. évfolyam-
46—49. számában. Középiskolai történelmi oktatásunk és történelmi tankönyveink. Meg-
jelont a Sárospataki Lapok 1893. 49—51. számaiban. A magyarországi középiskolák 
múltja és jelene. Megjelent a Sárospataki Lapok 1896. évf. 49. számában. Jelentés 
a Szeged és Délmagyarország ez. pályaműről. Megjelent a Dugonics-Társaság 1893. 
évkönyvében. Jelentés a Szeged és népe ez. pályaműről. Megjelent a Dugonics-Tár-
saság 1895. évkönyvében. A népek vándorlásai. Megjelent a Dugonics-Társaság' 1894. 
évkönyvében. Világtörténelem középiskolák számára I. köt. O-kor. 94 ábrával. Sáros-
patak 1893. Világtörténelem. II. kötet. Középkor. 55 művelődéstörténeti ábrával. 
Kiadja a Sárospataki Irodalmi Kör a főreáliskola költségén. Sárospatak, 1896. 
Világtörténelem a középiskolák felsőbb osztályai számára III. kötet. Uj-kor. Sárospatak, 
1897. Tankönyvbirálatok a vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízásából. 
„Hivatalos Közlöny" 1899—1900. évfolyamában. 

Kisteleki Ede: Költemények. Singer és Wolfner. 8. r. 221 lap, 1888. Szabad ég 
alatt. Novellakötet. Szeged. 1893. A reporter. Költői elbeszélés 1898. Endrényi Imre 
könyvnyomdájából. Vándorúton. Elbeszélések. Szeged, 1900. Schulhof K. kiad. 10 ív. 
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Király Péter versei. A rabság világából. Szeged, Endrényi Lajos könyvsaj-
tója 1901. 9 iv. 

Kovács János: Szeged. Tájékoztató ismertetés. A város szinos tér- ós 30 lát-
képével. Nyomatott Traub B. és társánál Szeged. 8. r . 73 lap. 1889. A napiniádás 
maradványa a szegedi népszokásokban. Külön nyomat a „Nemzetből1* 1881.- A czigá-
nyok Szegeden. 1718—1894. Ethnogratia VI. k. Szegedi emlékek. Helytörténeti és nép-
rajzi vázlatok, nagy 8. r., nyomtatta Endrényi Lajos. Jókai Mórról. A Dugonics-
Társaság által 1894. évi január 6-án rendezett Jókai-emlékünnepén tartott ünnepi 
beszéd. A szegedi árvíz évfordulójakor. 1895. Szegedi emlékek. Helytörténeti ós nép-
rajzi vázlatok. 1895. A czigányok Szegeden. 1895. Lenyomat az Ethnogratia Vl-ik 
kötetéből. A kuruzsolás és varázsolüs a szegedi boszorkánypörökben. 1898. Lenyomat 
az Ethnographia IX. kötetéből. 

Kovács Teréz: Szegedi képes szakácskönyv. 4 szinnyomattal és 100-nál több 
tinóm fametszettel. Ny. Traub B. és társa Szegeden. 8. r. XX. 372 1., 1891. Valódi 
szegedi szakácskönyv. 1901. Traub B. kiadása. 

Kovács Samu: A szegedi első polgári iskola története. (1873—1898.) Az 
intézet fennállásának 25-ik évfordulója alkalmából. Szegeden, Endrényi Imre kiad. 
1898. 8. r. 95 lap. 

Kovács ev. János : Hálakoszorú. Jézus keresztjére ezredévünk emlékére. Sze-
ged, Endrényi Imre kiadása. 1896. 32 lap, 8. r. 

Königsberg Arnold : Szegedi vigadó csárdás. 1886. 
Kőrös Mihály: Nyugalmas órák. Költemények. Nyomatott Révai testvé-

reknél 1893. 
Köváry Ottó: Útmutató az útlevél és idegen rendészet kezeléséhez. 1890. 

Kézikönyv a próbacsendőrök részére. 1895. A mezőőr szolgálati kötelességei. 1895. 
Csendőri hőstettek. 1896. Elbeszélések a csendőréletböl. 1897. Kézikönyv a nyo-
mozó csendőri közegek részére. 1897. ' 

Kreybig Emma: Drei Christabende. Lebensbild in drei Akten. Schmiedicke 
könyvkereskedése, Nagy-Szeben. 8. r. 40 1. 1880. Das- Weinlesefest. Lustspiel in drei 
Akten. Der Blumenkranz. Episode in 2 Akten aus der Zeit Napoleon I. Theater-
bibliothek für die Jugend. Ny. Schmiedicke. 8. r. 40 1., 1880. Eines Fehlritls Folgen. 
Schauspiel in 3 Abtheilungen. Ny. Schmiedicke Nagy-Szeben. 8. r. 40 lap, 1881. 
Des Unglücks Segen. Lebensbild in 3 Akten. Der kleine Lügner. Lustspiel in 2 
Abtheilungen. 1881. Des Fleisses Lohn. Lustspiel in einem Akte. — Eine That — 
Zvei Wirkungen. Lebensbild in zwei Abtheilungen. Nagyszeben, 48 lap. 1881. Vice 
versa, oder Gleiches mit Gleichem. Lustspiel in .1 Akte. Ny. Schmiedicko Nagy-
Szeben. 8. r. 32 1., 1881. Theaterbibliothek für die Jugend. Heft 3., 4., 5., 6., 7., 8. 
Nagy-Szeben. 1881. 

Krikkay Gusztáv: Szegedi fényképek. Ny. Várnay L. Szeged. 3. r. 474 1. 
Ijakatos Károly : Vadászati és Madar-ászati emlékeimből. Ny. Traub B. és tár-

sánál. Természeti és vadászképek. Endrényi Imre kiadása. Szeged. 1897. 8. r. 
225 lap. 

Langer Viktor (Tisza Aladár: Enektan és dalkönyvecske az elemi népiskolák 
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számára. I. II. rész. Az I. IV. osztály számára. Nyom. Endrényi Lajoá és társa 
Szeged. 8. r. 35, 42. 1., 1883. A zeneelmélet tankönyve. II. bővített kiadás. Ny. Bába 
Sándor Szegőd. 1888. 

Láng Ferencz: A dohányrászanevelés okszerű módja. IL kiad. Ny. Endrényi 
testv. Szeged. 8. r. 17 1., 1887. 

Dr. Lázár György: Emlékirat a szegedi egyetem ügyében. 1894. A Sövényháza-
szegedi ármentesítö társaság monográfiája. Szeged, 1896. Nyom. Engel Lajosnál. 
4. r. 150 oldal. Az Ujszegod-vedresházi társulat története és létviszonyai. Szeged, 
1896. Ny. Bába Sándornál 4. r. 40 oldal. Visszaemlékezés a nagy árvíz napjaira. 
Szeged, 1901. Endrényi Imre nyomdája. 8 ós fél iv. Ünnepi beszéd. (Millennium) 
1897. 1 füzet. 

Lévay Ferencz: Népoktatási törvények, rendeletek és határozatok gyűjteménye. 
Megj. 1894. 

Lipesey Ádám : Gyöngyvirág és kisebb versek. Ny. Bába Sándor Szeged. 1888. 
Árnyék. Költemények. Singer és Wolfnor kiad. 16. r. 112 ]. 1891. Fészekrakás. Ny. 
Endrényi Imre Szeged. 1892. 

Liplai Károly: Szerelmek. Novollakötot. Endrényi Imro kiad. A szerelem 
mámorában. Reg. irta Ohnet György. Fordítás. Ny. Endrényi Imre. Kritikai czikkek 
és tárczák. Megjelentek a Magyarország, Uj Idők, Magyar Genius és a Szegedi 
Hiradó hasábjain. 

Löio Immánuel és Kulinyi Zsigmond: Szegcdi zsidók. 1785—1885. Ny. Endrényi 
Lajos és társa. 4. r. XXVI. 373 1., 1885. 

Löw Immánuel: Beköszöntő. Prédikáezió. Szeged. 1879. 16 ]. 8. r. Fölszen-
telő beszéd. Prédikácziö. Szombathely. 1880. 24 1. 8. r. A csók. Szeged. 1882. 22 1. 
4. r. Aramäische Pflanzennamen. Lipcse, 1881. 490 1. 8. r. Bolgár Mihály. Emlék-
beszéd. Szeged, 1882. 6 1. 8. r. Arany János. Emlékbeszéd. Szeged. 1882. 12 1. 
4. r. Hét beszéd. Szeged. 1883. 132 1. 8. r. Imádságok zsidók számára. Szeged, 1883. 
232 1. 8. r. Második kiadás Szeged. 1895. 272 1. 8. r. Meleagros aus Gadara- und 
die Flora aramaca. Szeged. 1883. 22 1. 8. r. Száz év. Prédikáezió. Szeged. 1885. 
16 1. Nagy 8. r. Az énekek éneke. Szeged. 1885. 46 1. 16. r. Montefiore Mózes. Gyász-
beszéd. Szeged. 1885. 16 .1. 8. r. Hűséges szerelel. Prédikáezió. Szeged. 1888. 16 1. 
8. r. Rudolf trónörökös. Gyászbeszéd. Szeged. 1889. 16 1. 4. r. Nehemiás városa. 
Szeged..1889. 16 1. 8. r. Kohen Johanna. Halotti beszéd. Szeged. 1889. 12 1. 8. r. 
Színek és jelvények. Zászlószentelő. Szabadka. 1890. 12 1. Szeged. 1890. 16 1. 8. r. 
Scheinberger Antal. Halotti beszéd. Szeged. 1890.12 1. 8. r. Alkalmi beszédek. Szeged. 
1891. 138 1. 8. r. Hódolj a királynak. Prédikáezió. 1892. 16 1. 4. r. Singer Ede. 
Magyar zsidó hitszónokok. Székesfehérvár. 1892. 111—175 1. Hót prédikáezió. 
Mózes áldása. Prédikáezió. Szeged. 1893. 20 1. 4. r. Márczius tizenötödike. Prédi-
káezió. Szeged. 1893. 4 1. 4. r. Kossuth Lajos. Emlókboszéd. Szeged. 1894. 10 1. 
4. r. Kossuth Lajos. Hat emlékbeszéd. Szeged. 1894. 96 1. 4. r. Az árva. Prédikáezió. 
Szeged. 1895. 16 i. 4. r. Uj világ. Prédikáezió. Szeged. 1895. 20 1. 4. r. Jog é.s 
béke. Prédikáezió. Szeged. 1896. 16 1. 4. r. A föld. Prédikáezió. Szeged. 1896. 16 L 
4. r. Az ifjúsághoz. Prédikáezió. A szegedi zsidó népiskola értesítőjében 1895/96. 
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Az ezredév. Nyolez beszéd. Szeged. 1896. 126 1. 4.' r. Milkó Jakab. Halotti beszéd. 
• Szeged. 1896.14 1.4. r. Szerkeszti a szegedi zsidó népiskola értesítőit. 1880/81-1900/1. 

Kiadta és átdolgozta: 1. Löw Lipót, Bibliai történet. 5-ödik kiadás Budapest. 1885. 
9-edik kiadás Budapest. 1895. 2. Schwab—Löw. Emlékeztetés a vallásban nyert 
oktatásra. 6-odik kiadás. Szeged. 1896. 3. Cassel Dávid. A zsidók története. Szeged. 
1880. Második kiadás 1887. Negyedik kiadás 1900. Kiadja : Leopold Löw, Gesam-
melte Schriften. Szeged. I. k. 1889. 472 1. II. k. 1890. 480 1. III. k. 1893. 484 1. 
IV. k. 1897. V. k. 1900. Adalékaival megjelent: a) Wilhelm Gesenius, Hebr. und 
aramäisches Handwörterbuch über das alte Testament, 10-edik kiadás Lipcse. 1886. 
11-edik kiadás Lipcse. 1890. b) Hassani Bar Bahlulis Lexicon syriacum ed. Rubens 
Duval. Paris, 1888—1897. c) Brockelmann, Lexicon-syriaeum. Lipcse, 1895. Folyó-
iratok s hirlapok : Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. Berlin, 
X. 469—483. Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft 1887. XXX. 
467—476. XLI. 359. XLV. 697—705. XLVH. 514—537. Revue des études juives 
Paris. 1888. 154—159. No! 49., 116-121. No. 50., 256-259. No. 54., 239—249. 
Frankel-fcraetz, Monatschrift. Breslau, 1882., 1887—1896. (1882. p. 96., 235-240., 
286—288., 333-336. , 383—384., 430-432. 1887. p. 139—140. 1896. 378. Oester-
reichisches Centraiblatt für den Orient. Bécs, 1884. Wiener Zeitschrift für die 
Kunde des Morgenlandes. X. 133—137. Több czikk a Magyar Zsidó Szemlében, 
Egyenlőségben s a helyi politikai lapokban. Marginalien zú Kohut's Aruch. Semitic 
Studies in memory of A. Kohut. Berlin. 1897. L. 373 Griechische u. lateinische 
Lehrw'orter in Talmud -usw. von Samuel Krauss mit Bemerkungen von I. L. Berlin. 
1899. II. kötet, 688 1. 8. r. Gesammelte Schriftcn v. Leopold Löw. Herausgegeben 
von Immanuel Löw. 1889—1900. 1—V. kötet. 220 1. 8. r. Löw Immánuel beszédei 
1874—1899. Szeged. 1900. Vörösmarty Mihály. Emlékbeszéd. Szeged. 1900. 14 1. 
Die Finger in Litteratur und Folklore der Juden. (Kaufmann-Gedenkbuch Breslau. 
1901. 25 i.) Bemerkungen: Peiser Orientalislische Litteratur Zeitung. Berlin. 1901. 
Nr. 2. Ezerév. 1896. 10 beszéd. Traub B. és társa kiadásában. 

Löw Immánuel és Klein Salamon: A szegedi Chevra 1787—1887-ig. Szeged. 
1887. 124 1. nagy 8. r. 

Löw Lipót: Bibliai történet zsidó'tanulók számára. Magyarra áttette Löw 
Tóbiás. VIII. kiadás. Franklin-társ. 1881. Zsinagógai beszédek. 2-ik kiadás. Ny. Traub 
B. és társa Szeged. 8. r. VII. 325 1. 1883. Gesammelte Schriften. I., IL, HI., IV., V. 
kö-tét. Nyom. Bába Sándor. Szeged. 1890-1900. 

Löw—Schwab: Emlékeztetés a vallásban nyert oktatásra. 5-ik kiadás. Ny. Traub 
B. 'ós társa Szeged. 8. r. 23 1., 1884. VI. kiadás 1896. Traub B. és Társa. 

Magyar Gábor: A szegedi főgimnázium uj épülete, visszapillantással az intézet 
történeti vázlatára. Megjelent a szegedi főgimnázium értesítőjében. 1886. 

Makra és Rózsa: Keresztény vallástan. 1—2. kötet. Ny. Endrényi testvérek 
Szeged. 1888. Keresztény egyház-történet. Ny. Endrényi testvérek Szeged. 1888. 
Voltaire. I—II. Kreiten után. Ny. Endrényi testvérek Szeged. 1888. 

Maiina Gyula: A telefon és villamos csengő berendezésének és jókarban tartá-
sának népies ismertetése. Várnay L. kiadása. 



•425 

Mann Jakab : Szülészeti műtéttan, orvosok és orvostanhallgatók számára. ' Ny. 
Franklin-Társulat. 8. r. 326 1. 1884. A szegedi bábaképezde 1884—1894. Szeged. 1895. 
Ny. Bába Sándor. Nagy 8. r. 26 ív. A Magyarországi bábaképző intézetek. Budapest. 
Hornyánszky Viktor könyvnyomdája 1896. A petefészekdaganatok forgásáról 24 
esel kapcsán. Budapest. Pallas Részvénytársaság nyomdája. 1899. Sajtó alatt van : 
Hivatalos magyar bábakönyv. 

Marosi-Mór: Vezérkönyv a szépírás tanítására. 1900. Traub B.. és társa 
kiadásában. Mintalapok a vezérkönyvhöz. 1900. Traub B. ós társa kiadásában. 

Matskássy József: A franczia nyelv és orthographia a XVI. században. Meg-
jelont a szegedi állami főreáliskola értesítőjében. 1881. Jelentés a Velenczében 
tartott III. nemzetközi földrajzi kiállításról. Ny. Bürger, Gusztáv Szeged. 8. r. 47 
lap. 1882. 

Mager Miklós : A rózsatenyészlés. Magyarország égalji viszonyaihoz alkal-
mazva. Ny. Endrényi L. és társa Szeged. 8. r. 115 1. és 2 tábla. Védekezés a 
philoxera stb. ellen. Ny. Bába Sándor Szeged. 1884. 

Menner János : Vadvirágok. Öt tőriilmetszett magyar nóta. Irta Konstantin 
Lajos. Zongora és énekhangra ültette Menner János. 7 1. 1881. Léghajó gyorspolka. 
Ny. Menner Sándor. 1886. 

Miatovics Gy. : Hat eredeti magyar népdal és két friss csárdás. Ny. Bába 
Sándor Szeged. 

Mikszáth Kálmán : Szeged pusztulása. 8.1879. Az arany kisasszony. Elbeszélés. 
A „Szegedi Napló" karácsonyi melléklete. 8. r. 46 lap. 1879. Az igazi humoristák. 
Ny. Grimm Gusztáv, n. 8. r. 111 1. 1879. Tisza Lajos és udvara Szegeden. 8. r. 119 
lap. -1880. A tót atyafiak. Grimm Gusztáv. 8. r. 189 1. 1881. Hcrczeg Esterházy 
Miklós kalandjai szárazon és vizeit. Révai testvérek. 8. r. 23 1., 3 képpel. 1882. 
Frivol akta. Brézói ludak. A saját ábrázatomról. Bevezetéssel Jókai Mórtól. Révai 
testvérek. 16. r. XI. 113 1., 1 arcz- és 3 más képpel. 1882. Az ördög orsója vagy a 
tolpángi boszorkány históriája. Révai testvérek. 8. r. 23 1. 1882. A jó palóezok. 15 
apró történet. Légrádi testvérek. 8. r., VI., 160 1. 1882. Die guten Hochländer. 
Ungarische Dorfgeschichten. Mit 28 Illustrationen. Ny. Endrényi Lajos és társa. 8. r: 
VIII., 150 1. 1884. 

Mocsáry Béla: Bélyeg, és illetékügyi jogesetek. Szeged. Nagy 8. r., VIII. 203 1. 
1887. A bélyeg és illetékügyi jogesetek. IL Ny. Endrényi téstvérek Szeged. 1888. 

Molnár György: Világostól—Világosig. Emlékeimből 1848—1881. Ny. Unger-
leider Albert Arad. 8. r. 362 1. 1881. Világos után. Ny. Endrényi Lajos és társa. 
18 ív, 1883. Gyöngyök és homokszemek. Moliere Tartuffe vígjátéka és előadásáról. 
Szeged. 8. r. 36 1. 1885. Gyöngyök és homokszemek. Schakespoare Othello tragédiája 
és előadásáról. Szeged. 8. r. 40 1. 1885. Gyöngyök és homokszemek. Shakespeare 
Lear király tragédiája és előadásáról. Szeged. 8. r. 53 1. 1885. A zsöllér leány. 
Népszínmű 3 felvonásban. Zenéjét szerzó Dankó Pista. A dalok Pósa Lajos költe-
ményei. Ny. Endrényi testvérek. Szeged. 8. r. 79 1. 

Molnár Gyula : Kegyellen szerelmek. Elbeszélések. Ny. Traub B. és társa. 8. 
r. 177 1. 1890. 
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Molnár László : Egyéniség a művészetben. Dramaturgiai tanulmány. Szeged. 1893. 
Móra István: Földszint. Költemények. Megjelent Budapesten. 1894. 
Ifjabb Móricz Pál : Magyar föld urai. Regény. Engel Lajos kiadása. Szabad 

hajdúk. Engel Lajos kiadása. 1848-49-iki szabadságharczi 'csatatörténetek. Szöged. 
1900. Gönczi József kiadása. 10 iv. Rákóczy Ferencz fejedelem története. Nyom. 
Gönczi Józsefnél. Nagy Napoleon császár története. Nyom. Gönczi József. Kohn L. 
Prágai Gheltó képek. (Forditás.) Hoffmann és Kronawitz kiadása Debreczen. 

Murai Vilmos : Fémipari teuhnologia. II. rész 1897. Traub B. és társa kiadása. 
Nagy Etienne: Türr négyes. Ny. Traub B. és társa Szeged. 
Nagy János: Magyar nyelvkönyv. A népiskolák III.—IV. osztálya számára. 

Ny. Traub B. és társa. 8. r. 55 1. 79 1. 1880. Magyar nyelvtan felső nép- és polgári 
iskolák, valamint a tanítóképző intézetek számára. Várnay L. N. 8. r. VIII., 136 1. 
1884. Magyar nyelvkönyv. A népiskolák II. osztálya számára. Ny. Traub B. és társa 
Szeged. 8. r. 30 1. 1884. Magyar nyelvkönyv. A népiskolák III. osztálya számára. 
Ny. Endrényi testvérek. 8. r. 58 1. 1885. Magyar nyelvtan a polgári iskolák első és 
második osztálya számára. Ny. Várnay L. Szegeden. 8. r. 120 1. 1889. 

Nagy Pisla: Szegedi lakodalmas csárdás. Traub B. és társa. Vilma négyes. 
Traub B. és társa. 

Nóvák József: Emlékirat a szegedi árviz tárgyában. Válaszul Horrich Károly 
miniszteri tanácsos úrnak a „Tisza szabályozás és a szegedi válság" cz. érteke-
zésére. Ny. Burger Gusztáv. 8. r. 120 1. Magyar és német nyelven. 1879. 

Nyizsnyai Gusztáv: Zenemüveiből a 2-ilc füzet. Ny. Endrényi L. ós társa. 1883. 
Oltványi Pál: Tájékozó lítmutatás a kereseti, jövedelmi adónak bevallása, tár-

gyalása s fölebbezése iránt. Ili. kiadás. 1877. Szeged. Endrényi Lajos és. társánál. 
276 1. Ugyancsak német fordítása 1877. Temesvár. 184 1. Tájékozó útmutatás a 
bélyegilleték és egyenérték adó iránt. 1881. Szeged. Endrényi Lajos és társánál. 126 
1. Egyházi beszéd a földeáki apácza zárda fölszentelésénél. 1881. Szeged. Endrényi 
Lajos és társánál. 33 lap. Jeruzsálemi sz. sir és lovagrendjének rövid története. 1882. 
Szeged. Endrényi Lajos és társánál. 224 1. Egyházi beszéd a szegedi uj vashídnak 
beszentelése alkalmával. 1883. Szeged. Endrényi Lajos és társánál. 23 lap. A népok-
tatás-ügy Magyarországban a múlt s jelen időben. 1884. Szeged. Endrényi Lajos és 
társánál. 228 lap. Játék és szavalmányok tanodák számára. I. füzet. 1885. Szeged. 
Endrényi Laj os és társánál. 159 lap. II. füzet 1890. 48 \, Szeged, a nagy kath. város 
egyik nyílt sebe. 1885. Szeged. Endrényi Lajos és társánál. 172 1. Szegedi különleges-
ségek. 1885. Szeged. Endrényi Lajos és társánál. 40 1. Emlékbeszéd Kremminger 
Antal prépost temetése alkalmával. 1885. Szeged. Endrényi Lajos és társánál. 16 1. 
Javaslat az alsó Clerus pörben és congrua tárgyában. 1885. Szeged. Endrényi Lajos 
és társánál. 110 lap. A szegedi parochia és a t. piaristák krónikája. 1886. Szeged. 
Endrényi Lajos és társánál. 196 1. Tájékozó útmutatás az egyház szolgái s alapít-
ványi pénztárák által fizetendő állami adók iránt. 1886. Szeged. Endrényi Lajos 
és társánál. 168 1. Salve Regina menyország királynéja. Május hó minden napjára 
elmélkedés. 1893. Szeged. Endrényi Lajos és társánál. 238 1. Hódolat a királynak. 
Endrényi Imre nyomdájából. 1897. B. e. Oltványi István csanádegyházmegyei nagy-
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prépost emlékére a Szeged-alsóvárosi Oltványi-féle apáczatanintózetben. 1899. 
május 14-én tartott hálaünnepély. Sajtó alatt van : Tátrafüredi emlék. 

Onódy Kálmán: Három népdal. Szövege Pósa Lajostól. Ny. Burgor Gusztáv 
és társa. Szöged. 1883. Egyetem csárdás. Ny. Traub B. és társa Szeged. 

Palócz László : Szeged és a Délvidék differcncziális szállítási díjszabása. 
Közeledés a gazdasági déczcntralizáczióhoz. Szeged. 1900. 

Palotás Fausztin: Az én édes otthonom. Rajzok a népólethöl. Ny. Burgor 
Gusztáv Szegeden. 8. r.- 192 1. 1881. Tanyai történetek. Ny. Burger Gusztáv. Szeged. 
8. r. 115 1. 1883. A mi parasztjaink. Öt tanyai történet. Ny. Burger Gusztáv és 
társa. Szeged. 8. r. 124 1. 1884. A kapitányságból. Tanyai történetek. 8. r. 160 1. 
1886. Homokfelhők. Szeged. 1887. Eresz alól. Ny. Bába Sándor. Szeged. 1887. 

Pap János: Ásványtan és földtan elemei. Budapest, 1880. A gimn. IV. oszt. 
számára. A nagykanizsai fögimn. és k. r. társház vázlatos története. A nagykanizsai 
fögimn.. Értesítőjében 1880. Örömdal. Dr. Kovács Zsigmond veszprémi püspök első 
nagykanizsai bérmálása alkalmára. Nagy-Kanizsa. 1880. Örömdal. Rudolf trónörökös 
házassága alkalmára. Budapest. 1881. Prolog a szegedi iparcsarnok ünnepélyes meg-
nyílására. .1881. jiín. 16-án. 8. r. 4. lap. 1881. A növénytan elemei. A középtanodák 
V. oszt. számára. Számos rajzzal. Ny. Zilahy S. 8. r. VII. 204 1. 1881. A ter-
mészetrajz elemei. Állattan. Középtanodák használatára. IV. kiadás. Ny. Lampel R. 
8. r. XV. 72 1. 1881. Az állattan elemei. VI.. osztály számára. Számos fámetsz-
vénynyel. Ny. Zilahy Sámuel. N. 8. r. VII. 212 1. 1882. Természetrajz elemei. A 
közóptanodák alsó osztályai használatára. II. ós III. rész. Növény- és ásványtan. 
Ny. Lampel Róbert. 8. r. IV. 79 1. 1882. Tamás családja. Alföldi, népies, költői 
elbeszélés négy énekben. Ny. Wajdits József. Nagy-Kanizsa. 8. r. 73 1. 1883. Az 
állatok és növények szereplése a . magyar mytliologiában és a költészetben. A nagy-
kanizsai fögimn. Értesítőjében. 1884. A piaristák Szegeden. (1720—1886.).A régi ós 
az uj főgimnázium rajzával. Ny. Szeged, Endrényi testvérek. 8. r. XV. 339 1.1886. 
Háladal Szegednek. A szegedi piáristák uj lakásukba költözésük emlékére. Szeged. 

1887. Örömdal. Bonnáz Sándor csanádi püspök főpásztori jubileumára. Szeged, 1887. 
Természetrajz elemei. I. rósz. Állattan. V. javított kiadás. Ny. Lampel Róbert. 8. r. 
XV. 72 1.. 1888. Természetrajz elemei. Állat-, növény- és ásványtan. Ny. Lampel 
Róbert. 8. r. 107 1. 1889. Természetrajz elemei. II. és III. rész. Növény- és ásványtan. 
VI. teljesen átdolgozott kiadás. Ny. Lampel Róbert. 8. r. 88 1. 1889. Természetrajz 
elemei. .1. rész. Állattan. Polgári iskolák, valamint felsőbb leányiskolák haszná-
latára. VI. teljesen átdolgozott kiadás. 136 ábrával. Ny. Lampel Róbert. 8. r. 107 
1. 1889. Örömdal. Budaváry Kai. József k. r. tanár áldozópapsága 50 éves ünne-
pére. Szeged. 1890. Örömdal. Dessewffy Sándor csanádi püspök főpásztori beigtatása 
ömlőkére. Temesvár. 1890. Örömdal. Kalmár Endre k. r. tartományi rendfőnökkó 
választása emlékére. Budapest. 1888. és 1892. A természetrajz elemei I—IIL r. Pol-
gári iskolák, valamint felsőbb leányiskolák használatára. Dr. .Vangel Jenő által 
teljesen átdolgozott 8. kiadás. 362 ábrával. Budapest. 1893. Képek Szeged város 
birtokterületének növényvilágából. Megjelent a Szeged városi főgimnázium értesí-
tőjében 1—24 lap. 1893. 



Papp Kálmán: Költemények. Rózsa könyve. Ny. Endrényi L. és társa, 
Szeged. 1882. 

Papp László: Temetési rendtartás. Ny. Traub B. és társa Szeged. 
Papp Zoltán: Költemények. Szeged. 8. r. 184 lap. 1886. Angyal kellett az 

Istennek. Dal-zene. Ny. Nádor és Bárd. 1891. 
Paracelsus Redivius : Közegészségügyi törvényünk gyakorlatban. Ny. Várnay L. 

Szeged. 8. r. 81 1. 1887. 
Paral B.: Apró történetek. Ny. Endrényi testvérek Szeged. 1888. 
Pataki Simon: Kereskedelmi iskolák zsebnaptára. 1900. Ny. Schulhof Károly. 
Paulovics Márton: Magyarország összes városainak vagyoni állapota. 1898. Ny. 

Endrényi Lajosnál. Kamatkulcstáblázatok 1—180 napig terjedő időre szóló napi 
kamatok kiszámítására. Engel Lajos kiadása. 1897. Az egyszeres könyvvitel rendszere. 
Schulhof Károly kiadása. 1897. A magyar államszápiviteltan kézikönyve számvevőségi 
hivatalnokok és különösen az állami számviteltani vizsgára készülök számára. Engel Lajos 
kiadása 1898. 

Pálfy Ferencz : Polgármesteri évi jelentés az 1880. évi január hó 23-én tartott 
közgyűlésben. Ny. Burger Gusztáv Szeged. 8. r. 130 1. 1880. 

Dr. Platz Bonifácz: Die Völker der Erde. V. kötet. 1893. Az ember eredése. 
faji egysége és kora. Athenaeum 8. r. 314 1. 1884. Visszaemlékezéseim Egyptomra. 
A Dugonics-Társaság évkönyvében. 1896. O-Egyptom irodalma. Szent István-
társulat. Budapest. 1897. Die Cistencienser Ungarns Pester Lloyd 1898. április 
5. A Máhdi és birodalma. Budapesti Hírlap 1898. szeptember 29. Der Menseh. 111. 
kiadás. Würzburg und Leipzig. Leo Woerl. 1898. Cantate. A czisterczi rend nyolez 
százados alapításának emlékére. Baja, 1898. A természet titkai közt. Természet. 1898. 
XVIII. sz. O-Egyptom történelme. Budapest 1898. Az állatok szellemi világáról. 
Természet. 1899. XI. és XII. szám. A vad- és félkultur ember orvosi tudománya. 
Természet. 1900. XIX. és XX. sz. Utazás a természetben. Wodláner. Budapest. 1900. 
Apróság, válóság. A Szegedi Napló karácsonyi könyve. 1901. 

Polczner Árpád: Költemények. 72 1. 1891. 
Pollák Lajos: Yerta keringő. Ny. Traub B. és társa Szeged. 
Pontclly István: Szent István első és apostoli magyar királynak nemzet- és 

honmentő, vallási és politikai érdemei. Ny. Traub B. és társa Szeged. 8. r. 25 1.1879. 
Pósa Lajos: Ujabb költemények. Ny. Grimm Gusztáv 8. r. 210 1.181. Jó barát. 

If júsági képes hetilap. 1882. Költemények. Ny. Endrényi L. és társa. K. 8. r. 1361. 
díszköt. 1883. Dalok, regék az ifjúság számára. Jankó János rajzaival. Ny. Burger 
Gusztáv és társa Szeged. 8. r. IV. 103 1. 1884. Kis bokréta. Költemények jó gyer-
mekek számára. 6 színes képpel. Ny. Singer és Wolfner. 4. r. 6 1. 1885. Dalaim. 
Gyermekversek. Tíz év alatt. Virághullás. Ibolya. (Emléklap 1887. márczius 19,-én.) 
Költemények. 1886. Költői mesék az állatvilágból. 1886. Gyermekversek. Bloch Gyula 
eredeti rajzaival. II. kiadás Traub B. ós társa. 8. r. 160 1. 1886. Arany-kert. Gyer-
mekversek 5 színes képpel és hazai művészek rajzaival. Ny. Singer és Wolfner. 
K. 4. r. 71 1. 1886. Kis arany-kert. Gyermekversek. Ny. Singer és Wolfner. 8. r. 
115 1. 1887. Négy mese a gyermekifjúság számára. Ny. Engel Adolf Szeged. 8. r. 



100 1. 1887. Dalos könyv. Népies alakban. 140 1. 1887. Népdalok. Ny. Bába Sándor 
Szeged. 1888. A. B. C. Színes képekkel és versecskókkel. Ny. Lampel Róbort. 4. r. 
12 1. 1888. Aranytollú madár nótái. Gyermekversek. Elischer Lajos eredeti rajzaival. 
Ny. Légrádi testvérek. 8. r. 50 1.1888. Pillangók. Gyermekversek. Singer és Wolfner. 
4. r. 12 1. 1888. Virághullás. Ujabb költemények. Ny. Endrényi testvérek Szeged. 
8. r. 126 I. Szegcdi bokréta. Nótás f'íizet. Ny. Nádor-czóg Budapest. 1891. Rózsabokor. 
Képeskönyv. Elischer Lajos eredeti rajzaival. Ny. Légrádi testvérek. 8. r. 56 lap. 
1891. Arany napok, tündér órák. Gyermekversek képekkel. Ny. ifj. Nágel Ottó 4. r. 1891. 

Práger Benő: Földrajz. Ny. Traub B. ós társa. Szeged. 
Rainer Simon: Gyakorlati összeállítása a szeszadó törvényeknek, kérdések és 

feleletekben. Ny. Várnay L. Szeged. 8. r. 95 1. 1885. 
Reáliskolai értesítő: A szegedi állami főreáliskola tanári testületének a nagy-

méltóságú, vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszterhez benyújtott emlékirata a 
reáliskolák újjászervezése tárgyában. 1—15. lap. 1891. Emlékirat a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minisztériumhoz a reáliskolák újjászervezése tár-
gyában. 1—13. 1. 1882. 

Reizner János : Jelentés Sárosmegye levéltáráról. Ny. Athenaeum. 8. r. 14 lap. 
1881. -A mindszent-algyői uradalom történetéből. Budapest. 1896. 1848. márczius 15. 
Ünnepi beszéd. Szeged. 1898. Szeged története. 4 kötet. Szeged. 1899. A Szegedi 
Hiradó negyedszázados pályafutása. Ny. Bürger Gusztáv és társa. 8. r. 50 1. 1884. 
A régi Szeged. I. A'negyvenes évek ós a forradalom napjai Szegeden. Ny. Bürger 
Guszáv és társa. 8. r. 319 1. 1884. Történelmi vizsgálatok a zsidók szegedi települése 
körül. 8. r. VIII. 95 1. 1885. A régi Szeged. II. A köbárány és a kun puszták pere. 
Ny. Endrényi testvérek Szeged. 8. r 201 1.1887. Az Eszterházyak pápai levéltárában 
őrzött czéh-levelek. I. kötet. Történelmi tár 1891. évf. 1891. Makó város története. 
Kiadta Makó város közönsége. Szeged. 1893. A Szegedi polgári dalárda „Emlék-
könyve." Alakulásának negyedszázados évfordulójára. Szeged. 1893. Szeged és Dél-
magyarország. Szeged magyarságának kulturális és nemzeties hatása a délvidékre. 
— Eredmények és czélok. — Szeged. 1894. 

Rényi Gyula: Bocacció elbeszélései. Gönczi József kiadása. Félszüzek. Gönczi 
József kiadása. Rinaldó Rinaldini, a haramia vezér története. Gönczi József kiadása. 

Révész Adolf: Az élet iskolája. Ny. Bába Sándor Szeged. 10 iv. 1888. Társa-
ságból. Szeged. 

Rézi néni: Szegedi szakácskönyv. V. kiadás. Magyar ós német nyelven. Ny. 
Eggenberger. 8. r. 505 1. 1891. 

• Rózsa József: Shakespeare és a katholikus vallás. (Dr. Raich J. M.) Fordítás 12 
iv. 1886. 

Rudolffi József: Ob es möglich wäre während eines Bühnenbrandes jede Gefahr, 
unter allen Umständen, sowohl für das Publicum als auch für das Theater zu besei-
tigen. Ny. Engel Adolf Szeged. N. 8. r. 15 1. 1890. 

Ruszti R. J.: A kegyúri jog és a szegcdi gyakorlat. Jogtörténelmi tanulmány. 
146 1. N. 8. r. 1886. A szegedi Somogyi könyvtár. Budapest. Hornyánszky Viktor 
nyomdája. 1886. 
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Scossa Dezső: Az élet iskolája. Ny. Várnay L. Szegeden 1888. 
Schorr Mór: Neimoth Jiszroel. Zsidó énekek hangjegyekkel.. Ny. Traub B. 

és társa Szeged. 
Schőn Bernát : Magyar nyelvtani gyakorló. A népiskolák II. osztálya számára. 

Ny. Traub B. ós társa. 8. r. 32 1. 1884. 
Schulhof Károly kiadásában megjelentek : Krausz. Franczia négyes. Zsidó népisk. 

tantestülete : Német olvasókönyv IL.III. IV. oszt. Afíuc/ior. Balló.Lajos : Csendőrségi kézi-
könyv 1901. Csendőrségi számtan 1901. Első segély 1901. Madzsar Gusztáv ; A nagy 
világból. I—X. 1899—1901. Rácz és Roboz : Állomás szolgálati kézikönyv. 1901. 
Roscher—Kiss : A kereskedés és az ipar története és elmélete. Irta : Roscher Vilmos. 
Fordította Kiss János. 1901. 50 ív. 

. Sebők Zsigmond : Alakok. Elbeszélések. Ny. Endrényi testvérek. 8. r. 158 1. 
Stern Róbert : A monarchia uj pénze. Ny. Traub B. és társa 2 ív. 1892. 
Sulyok István : Jézus Krisztus Urunk kínszenvedése. 
Szabó Imre: Népies elbeszélés. Ny. Burger Gusztáv Szeged. 8. r. 71 1. 1880. 
Szabó László : Kalandozások a filozófia országában. Ny. Bába S: Szeged. 1884. 
Szabó Mihály : A házi nevelés alapelvei. Felsőbb leánytanodai és családi 

használatra. Ny. Grimm Gusztáv. 8. r. VI. 79 1. 1879. Emberisme..Képezdei magán-
használatra. Ny. Várnay E. Szeged. 8. r . IV. 94 1. 1879. A nevelés rövid története. 
II. kiadás Ny. Várnay L. Szeged. 8. r. 122 1. 1881. Á beszélő siketnéma. Vezérfonal 
a siketnémák oktatásához. Ny. Engel Adolf Szeged. 8. r. 51, 32 1.1886. A magyar 
nép őshazája. Szeged, 1899. Várnay L. könyvnyomdája. 3 ív. 

Szakács Andor : Fekete szivárvány. Regény az antik korból. 1 kötet 224 oldal. 
Szerző sajátja. Ny. Engel Lajosnál 1900. 

Szathmáry Károly : Török-világ Magyarországon. Ny. Várnay L. Szeged. 1888. 
Szász Hugó dr. : Német, Birod. Törvénykönyv. Fordítás. 1898. Ny. Endrényi 

Lajosnál. 
Szegedi emlék : Album Szeged ujabb épületeiről. 16 photogr. képpel. 1886. 
Szekrényi Lajos : A bibliai könyvek ismertetése. L könyv. Az ó-szövetségi 

biblia. II. könyv. Az uj-szövetségi biblia. Ny. Bába Sándor Szeged. 1888. Költemé-
nyek. Ny. Bába Sándor Szeged. 1888. A bibliai régiségtudomány kézikönyve. 48 
fametszettel. Ny. Bába Sándor Szeged. 300 1. 1894. A. róm. kath. egyházi szertar-
tások rövid előadása. A népiskolák számára kérdések és feleletekben. II. kiadás. 
Szeged. Endrényi Imre kiadása. .1899. 

Székács Gyula: Szerelem. 23 eredeti műdarab. Ny. Rózsavölgyi ós társa. 1890. 
Székely Gáborné: Kisdedóvói magyar alaki munka. Kiadta Traub B. és társa. 

1895. Dalok és játékok tanítása az óvodában. Kiadta a Kisdednevelők orsz; egye-
sülete. Budapest. 1901. 

Sz. Szigethy Vilmos : Verskötet. 1896. Pleisz Nagybecskerék. A troubadour a 
királykisasszonynak. Verskötet. 1900. Pleisz. Nagybecskerek. 

Szinéri György : Sancha. Történelmi dráma 4 felvonásban. 
Szinger Kornél : A Toldi kérdés és Arany János. Toldi trilógiája. Megjelent a 

Szeged városi főgimnázium értesítőjében. 1—96 1. 1892. 
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Szmollény Károly: Külföldi ipari szakiskolák. (Ausztria-Németország.) Ny. 
Endrényi Lajosnál. Kis 8. r. 10 ív. 

Szmollény Nándor: Európa. Hunfalvi János után. Budapest. 1880. 1 kötet 
412. Baross Gábor élet-és jellemrajz. Szeged. 1892. 24 old. Baross Emléklap. Szeged. 
1893. 16 old. Ötven év a magyar vasutak történetéből. (1846—1896.) Szeged. 1896. 24 
old. A szegedi kisdedóvó és jótékony nőegylet s a szegcdi kisdcdóvő intézetek félszá-
zados lörténete. (1846—1896.) Szeged. 1897. 1 köt. 277 oldal. A szegedi magyar 
színészet száz éve. Történeti vázlat. Szeged 1898. 1 füzet 28 oldal: Külföldi váltók 
számítása. Szeged. 1899. 1 füzet 12 old. Magyarország köz jótékonysága. Szeged. 
1900. 1 fiizet 32 old. A szegedi kisdedóvó intézetek évkönyvei 1895. óta. 

Szmollény—Liptai: Magyarország ezredik éve. Eddig megjelent I. köt. (1897.) 
és II. köt. (1898.) I. köt. 512 oldal. II. köt. 364 oldal. Ny. Endrényi Imrénél. 

Szögedi Endre: Emlékdal az 1879. évi márczius 12-én bekövetkezett szegedi 
vésznapra. 1882. Két fugátója, két zenemüvei. Kiadta á budapesti könyvnyomda rész-
vénytársaság. 1894. 

Szvaratkó Kálmán: Tanulmány a széptan köréből. Megjelent a Szeged városi 
főgimnázium értesítőjében. 1—34 lap. 

Talapkovics Emil: Rongyos csárdás. Ny. Traub B. és társa. 
Tarnóczy Tivadar: A magyar irodalomtörténet dióhéjban. Ny. Traub B. 

és társa. 
Tápai Mihály: Mezei virgok. Ny. Traub B. és társa Szeged. 
Dr. Tergina Gyula; Magyarország pénzügyi és közgazdasági állapotainak 

vázlata. (1458—1526.) Ny. Weiszmann testvérek. 8. r. 39 1. 1880. Olvasókönyv az 
elemi népiskolák II., I I I , IV. oszt. számára. Ny. Traub B. és társa Szeged. 3 köt. 
1892. Olvasókönyv a tanyai és az osztatlan falusi népiskolák számára. Ny. Traub B. 
és társa Szeged. 2 kötet. 1892. Földrajz. A népiskolák IV., V., VI. oszt. számára. 
Ny. Singer és Wolfner Budapest. 1894. A magyar nemzet története. A népiskolák 
V., VI. oszt. számára. Ny. Singer és Wolfner Budapest. Csongrád megye földrajza a 
népiskolák III. oszt. számára. Kiadja Traub B. és társa 1900. Sajtó alatt van : 
Földrajz a polg. fiúiskolák számára. Földrajz a polg. leányiskolák számára. Magyar-
ország története a polgári fiúiskolák számára. Magyarország története a polgári és 
felsőbb leányiskolák számára. Világtörténet a polgári iskolák számára. 

Thomas Friedrich: Beschreibung der Bács-Bodrogher Komitats für den Gebrauch 
der Schiller der III. Volksschulklasse. Aus dem ungarischen übersetzt von Joseph 
Wolf. 8. r. 23 1. 1882. 

Thufy Zoltán : Susanne. Drámai költemény. 54 1. 1892. 
Timpauer Lajos költeményei. Gönczy I. József kiadása. 
Tóth Antal: Természettani s vegytani találmányoknak és fölfödözéseknek betű-

rendes idő- és névadatos „Repertóriuma." Megjelent a Szeged városi főgimnázium 
értesitójében. 1—47 1. 1882. A no hivatása és nevelése. Megjelent a Dugonics-társaság 
1894. évi Évkönyvében. 

Tóth János : Emlékkqiok Szeged szab. kir. város tanyai népiskolái rendezett 
állapotának 30-ik évfordulója alkalmából. 8. r. 53 1. 1882. 
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Tömörkény István: Szegedi parasztok és egyéb urak. Ny. Bába Sándor Szeged. 
1893. Belyárlegendák. Szeged. .1898. Engel Lajos kiadása. 8. r. Jegenyék alatt. 
Szeged. 1898. Engel Lajos kiadása. 8. r. 

Theivreick István: Mosolygó kisasszonyok. Rajzokkal, Pataky Lászlótól. Ny. 
Robicsek Zs. 8. r. 122 1. 1886. 

Thomay József: Egyházi beszéd. Szeged. Endrényi Imre kiadása. 1900.16 lap. 
Bibliaismertetés Palesztina földrajzával. Iskolai használatra. Szeged, Endrényi Imre 
kiadása. 1900. 

Török Kálmán: Emlékirat a szegedi kerületi börtön és kir. törvényszéki fog-
házról. Ny. Endrényi testvérek. 8. r. 81 1. 1886. 

Traub B. és társa kiadásában megjelentek : Igazságügyminiszteri rendelet 
a szegedi árvíz folytán a törvénykezés terén tett intézkedésekről az 1879. évi V. t.-cz. 
alapján. 1879. 1879. évi XIX. törvényezikk a kisajátításról Szeged sz. kir. város 
területén. 8. r. 16 1. 1879. Tiszavidéki naptár. 1879.1. évfolyam. Megjelent ezentúl is 
minden évben. 1880—1901-ig. Szegedi kis képes naptár. 1880. II. évf. Megjelent 
ezentúl is minden évben. 1901-ig. Tiszavidéki nagy képes naptár. 1880. évre II. évf. 
4. r. 68 lap. Általános tiszti rendszabályok az örgr. Pallavicini család mindszent-
algyői hitbizományi uradalmainak gazdatisztjei és egyéb hivatalnokai számára. Meg-
jelent magyar ós német nyelven. 4. r. 52 1. 1879. Képes naptár, Jézus és a boldog-
ságos szűz szent szivének tiszteletére. 1882. Megjelent ezentúl is minden évben. 4. r. 
48 1. 1901-ig. Legnagyobb alföldi-daloskönyv. Két rész egy kötetben. 16. r. 244 lap. 
X. 187, VII. 1. 1883. Parancsolat. A tíz és a tizenhárom hitágazat III. kiadás. 8. r. 
14 1. 1884. Német olvasókönyv zsidó népiskolák számára TTI. rész. 8. r. 172 1. 1884. 
Német olvasókönyv, zsidó népiskolák számára. 8. r. 139 1. II. rész. 1884. Havi bol-
dogasszony nagy képes naptár. 1885. I. évf. 8. r. 48. XVI. 1. 1901-ig minden évben. 
Adressbuch, Kaufmännisches. Nach amtlichen Daten zusammengestellt und redigirt. 
Piir Bosnien und die Herczegovina 8. r. 303 1.1887. Schnellrechner. Meló Chofnájim. 
Zsidó szertartási gyűjtemény. Alföldi daloskönyv. Énekes könyv a róm. kath. elemi 
tanulók számára. Ifjúsági színház. 1—10 füzet. Kész számoló. Alföldi vöfélykönyv. 
„Lenkei Sopiana" keringő. Csanádmegye földrajza Dráb Jánostól 1896. Kamat-
táblázatok Nagy Gyulától. 1899. II.- k. Csongrád megye, Magyarország ós Szeged 
város térképei. Alföldi kis képes naptár. Nagy fali naptár. 

Újlaki Antal: Csendélet. Beszélyok. Ny. Deutsch Zsigmond. 8. r. III. 135 1. 
1888. Gyógyíthatatlanok. Regény. 1891. Endrényi testvérek kiadása. Történetek a 
szürke világból. Beszélyek. Nagyvárad. 1893. Laszky Ármin kiadása. Bibliás emberek. 
(A nazarénusokról) Szeged. 1896. Keleti utazás Debreczen. 1896. 

Varjú János: Az ó-klassikai irodaimák művelődéstörténeti hatása és szerepe 
a középiskolákban. Megjelent a Szeged városi főgimnázium értesítőjében 1—30 
lap 1890. 

KÍISS Mátyás : Népiskolai olvasókönyv. A leányiskolák III. oszt. számára Ny. 
Traub B. és társa. 8. r. 172 I. 1879. Emlékirat Szeged sz. kir. város népoktatásának 
újjászervezése tárgyában. Ny. Traub B. és Társa Szeged. 4. r. 24 1.1880. Népiskolai 
olvasókönyv. A leányiskolák IV. oszt. számára. Nyom. Traub B. és társa Szeged. 



8. r. V. 287. VI. 1. Népiskolai olvasókönyv. Fiúiskolák II. oszt. számára, Traifb B. és 
társa 8. r. VI. 169 1. 1883. Népiskolai olvasókönyv. Leányiskolák 11 oszt. számára. Ny. 
Traub B. és társa. 8. r. 135 1. 1883. Népiskolai olvasókönyv. Fiúiskolák IV. oszt. 
Ny. Traub B. és társa, 8. r. 272 I 1884. 

Fass Mátyás és Sziklai/ Ferencz: Olvasókönyv. (A. B. C.) Nyomatott Traub B. 
és társánál. 8. r. 96 1. 1885. Olvasókönyv az osztott népiskolák számára 1896. 

Fuss Mátyás: Népiskolai olvasókönyv. Leányiskolák II. oszt. számára. 3. jav. 
kiadás. Ny. Traub B. és társa 8. r. 156 1. 1887. Olvasókönyvek leányiskolák II., III. 
és IV. oszt. számára. Népiskolai olvasókönyv. Fiúiskolák I I oszt. számára, 2-ik jav. 
kiadás. Nyom. Traub B. és társa. 8. r. 211 1. 1887. Olvasókönyvek a fiúiskolák II , 
III. és IV. oszt. számára, 

Vass Mátyás, Imrei és Pósa : Magyar olvasó. I I , III., IV., V., VI oszt. számára 
Ny. Traub B. és tsa Szeged. 1889. 

Fass Mátyás: Comenius Amos élete és működése. Értekezés 1893. Falusi és 
tanyai iskolák olvasó- és tankönyve szépirási minta, nyelv és számtani példatárral. 
1887. Emlékirat a szegedi iskolák újjászervezése tárgyában. 1880. Emlékkönyv a 
szegedi tanítók aradi tanulmányi útjáról. 1897. A libellus alpliabetus. Piidagoglai korrajz 
Szeged múltjából. 1895. Nyom. Bába Sándornál. Az engedelmesség az emberiség törté-
netében és a nevelésben. 1897. Ny. Engel Lajosnál Szeged szab. kir. város községi 
iskolái és kisdedóvó intézetei Magyarország ezer éves fennállása ünneplésének 
évében, kapcsolatban az olvasás Írástanítás történetével Nyom. Endrényi Lajos 
nyomdájában 1896. 

Fass Mátyás és Lantos Béla: A Csongrád vármegyei tanító-egyesület 30 
éves története. 1868—98. Szeged, 1900. Ny. Endrényi Imre. 23 iv. 

Fass Mátyás, Tergina Gyula dr. és Kerékgyártó Elek: Olvasókönyv. A népis-
kolák .1, I I , III. és IV. oszt. számára. 1893. ABC-és olvasókönyv. A nópisk. I. oszt. 
számára. 1893. Olvasókönyv a tanyai és az osztatlan falusi népiskolák számára 11, 
111., IV., V. és VI oszt. 1894. 

Fass Mátyás-Hoffmann : Olvasókönyvek az V. és VI. osztály számára. 
Vass Pál: Emlékirat a Szegeden fölállítandó egyetem tárgyában. Ny. Burger 

Gusztáv és társa Szeged. 8. r. 55 1. 1879. A gyarmatosító Szeged. Nyom. Burger 
Gusztáv 8. 19 1. 1879. 

Fass Károly : A Szeged-csongrádi takarékpénztár alapításának és ötven éves 
fennállásának története. Nyom. Bába Sándornál Szeged. 1896. 

Vánky József: Júniusi séta a mezőn. Megjelent a szegedi áll. fűreálisk. érte-
sítőjében. 1—11 1 1883. 

Vánky Imre és Vellay Imre: Adatok Szeged vidékének állatvilágához. Meg-
jelont a szegedi állami főreáliskola értesítőjében. 1—36 lap. 1894. 

Várady Károly : A középiskola kérdése. Megjelent a Szeged városi főgimn. ért. 
1—48 1. 1889. A görög nyelv tanításáért folyt vita s az 1890. évi XXX. törvény-
czikk. Megjelent a Szeged városi főgimnázium értesítőjében. 32—41 1. 1891. Szegedtől 
liómáig. ü t i benyomások, llóma városa, templomai ós műkincsei. A Colosseum. Tanul-
mány. Szeged. 1893. Három hét görög földön. Nyomatta Bába Sándor Szeged. 1894. 

„Szeged u j kora." 2 8 
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Tárkonyi Endre: Homérosz kedély világa. Mogjelont a Szeged városi főgimn. 
értesítőjében. 1—54 1. 1888. 

Várnay L. kiadásában megjelent: Törvénycz-tkk 1883. fegyveradóról ós a vadá-
szati adóról. Szeged. 8. r. 19 1. 1890. Az 1888. évi XIX. lörvényczikk a halászatról 
a reá vonatkozó törvényekkel bővítve. 8. r. 28 1. 1891. Szegedi naptár 1891. évre. 
8. r. 42 1. 1891. Gyorsszámító, mérték és árátszámitási táblázatok korona órátszá-
mítással. Napszámkiszámítási táblázat vasúti pályafelvigyázók számára. Melo Chóf-
najim (zsidó liturgika) VI. kiadás. Népies búcsúztatók (Kath. kántorkönyv.) Ocskay 
Gyulától. A latin főnevek 'nemére vonatkozó szabályok gyűjteménye versben. Pazar 
Bélától. Közigazgatási törvények és rendeletek gyűjteménye. Petrofszky Józseftől. Szeged 
város térképe. Törvények és törvénykivonatok gyűjteménye csendőrségi altiszti iskolák 
számára. 

Várossy Gyula,: Apák bűne. Reg. 2 köt. 848 1. 1886. Vörös Dániel. Humoros 
reg. Hunyadi M. intézet. 8. r. 353 1. 1893. Gyémánt a homokban. Regény 2 kötet. 
1891. Derült ég. Vlg elbeszélések. 1892. Mosolygó levelek. Humoros novellák. 1893. 
Tik-Iák. Humoros reg. 1890. Válogatott víg elbeszélések. 1895. Derűs képek. Humoros 
elb. 1896. JÓÍZŰ történetek. 1897. Mosolygó lapok. Hum. elb. 1898. Vidám históriák. 
Hum. elb. 1899. Kedélyes történetek. 1900. 

Várossy Mihály: Bordalok. 252 dithyramb. Nyom. Traub B. és társa Szegőd, 
k. 8. r. 175. VII. 1. 1884. 

Vermes Zsigmond: Szegedi kereskedők czímiára. Nyomatott Engel Lajosnál 
Szeged. 1899. 

Závodszky Adolf: Tervezet az ábrázoló geometriának előadásához. 1—18 lap. 
Meg-jelent a szegedi állami főreáliskola! értesítőben. 1886. Az ábrázoló geometria 
alapvető tételei. Megjelent a szegedi állami főreáliskola! értesítőben. 1—37 
lap. 1890. 

Zvér Endre : A hőmérsék hasznos és káros hatása a növényekre. Megjelent 
a Szeged városi főgimn. értesítőjében. 1—31 1. 1891. 

Zsilinszky Mihály: Csongrád vármegye főispánjai, tekintettel a vármegyei 
rendszer fejlődésére. 1893. 

HÍRLAPIRODALMUNK. 

1879—1899. 

Szegednek csak az ujabb időben van nagyobb számú 
hírlapja. Pá r év előttig nem tudott itt megélni sok újság. Es ez 
nem azt jelenti, mintha hiányzott volna a közönség, mely a 
helyi saj tót fönntartja. Azokat a lapokat, amikre szükség 
volt, amelyeknek volt létjoga és czélja, azokat mindig fönn-
tartotta Szeged és jobban, gazdagabban, mint bármely város. 
Viszont azonban következetesen tartózkodó maradt a közönség 
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azokkal a hírlapvállalatokkal szemben, melyek a nyil-
vánosság szolgálatára fölöslegeseknek vagy alkalmatlanoknak 
bizonyultak. 

Nagy igényeket kötött Szeged a, lapjaihoz és főleg nem 
elégedett meg soha a hírlapírók műkedvelősködésével, amely 
különben még most is oly általános a vidéken és arra a 
kétséges eredményre vezet, hogy sorjában keletkeznek a 
lapok, egy-egy városban, sőt egv-egy községben három-
négy is. Akik az ilyen lapokat csinálják, többé-kevésbé 
avatott, sokszor épen nem avatott dilettánsok és a lapjaik 
sok esetben bizony nem az irodalmat, nem is a helyi közügyet 
szolgálják, hanem az egyéni és klikk-versengéseknek többnyire 
ízléstelen szószólói, akiknek semmi közük sincs rendszerint 
az irodalomhoz, de annál több közük van a velük folyvást 
elfoglalt sajtóbíróságokhoz és a párbajokhoz, melyeknek 
anyagát a vasáruaponkint nyomtatott betűk szolgáltatják. 

A szegedi hírlapírás, kivált 1879. óta fölötte áll az ilyen 
kisszerű lokális színvonalaknak. Akik itt e másfél évtizedben 
újságírással foglalkoztak, túlnyomókig „czéhbeli" írók vagy 
publiczisták és a lapok, melyeket megírtak, valóságosan 
betöltötték a maguk szerepét egyrészt általában az irodalom, 
másrészt pedig Szeged, fontos közügyeinek szolgálatában. 

Es ezeket a lapokat megfelelő pártfogásban is részesí-
tette a szegedi társadalom, v a g y hogy szabatosabban szóljunk, 
ezekre szüksége lévén a közönségnek, nem volt szükség 
arra, hogy megélésük érdekében a lokálpatriotizmuszra hivat-
kozzanak, ami különben is ingatag alap itt és mindenütt, 
mert hazafias vagy helyi lelkesedésből ma már meg nem 
élhetnek a hírlapvállalatok, hanem arra kell törekedniük, 
hogy nélkülözhetlenekké tegyék magukat . 

Az évtizedes szegedi hírlapok mindenesetre bebizonyí-
tották, hogy birják a megélésnek ezt a föltételét és igazolva 
van ez annyival inkább, mert a szegedi sajtó-organumok 
fülvirágoztatása mellett közönségünk nagy arányokban szerepel 
a központi lapok vásárlói között is. 

Szeged — mondjuk így — tagadhatatlanul egyik leg-
jobb piacza a fővárosi újságoknak, melyeknek legnagyobb 

28* 
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része ujabb idő óta az egyes eladás útján jut forga-
lomba vidéken is. Évről-évre fokozódó mérvekben kelnek 
nálunk a budapesti lapok az elárusító-helyeken, melyeknek 
napi eladása húsz évről számítva folyton emelkedett olylcép, 
hogy ma Szegeden a főváros napilapjaiból, beszámítva az 
utóbb elterjedő, krajczáros lapokat is, körülbelől 6 — 7 ezer 
példányt adnak el naponkint az elárusítók, ami pénzben 
kifejezve mintegy 50,000 írtnak felel meg évenkint. 

Ehhez járul még az a nagyobb tömeg újság, amit a 
szegediek rendszeres előfizetés útján hozatnak. Visszamenve 
a rekonstrukczió utáni időre, 1884-ről hivatalosan azt mutat ják 
ki, hogy Szegedre naponta járt 1096 budapesti napilap, továbbá 
tudományos szaklap 99, ifjúsági lap 86, szépirodalmi hetilap 
53, élczlap 75, egyéb szaklap 174, osztrák lap 200 és külföldi 
lap 9, vagyis egészben 1792 különféle újság, melyeknek évi 
költsége mintegy 20,000 frtot tesz. 

Pedig még emelkedett az előfizetett lapok száma a követ-
kező években is, úgy, hogy a szegedi főposta a Szegedre 
já ró napilapok számát 1890-ről kimutatja 1658-ban, míg 
az 1899-ik évről a szegedi főposta kimutatása szerint jár t 
Szegedre rendszeres előfizetőknek : 2509 lap, azok közt 465 
szépirodalmi lap. 

Ami már most a szegedi hirlapírást és kiadást illeti, az "1879-ik 
évi katasztrófa két napilapot talált Szegeden, a Szegedi Híradót és a 
Szegedi Naplót, melyek az árvíz betörése után márczius 12-től márczius 
21-ig nem jelenhettek meg, de azután annál nagyobb hévvel folytatták 
a hivatásukban álló harczot Szeged föltámad ás áért és jövőjének biz-
tosításáért. 

A húsz év alatt, metyről e könyv szól, a két napilap mellett 
a következő újságok jelentek még meg Szegeden: 

Az „ALFÖLDI IPARLAP" ipari és közgazdasági hetilap. Megindult 
1874. decz. 20-án. Szerkesztették : Gelléri Mór és Kulinyi Zsigmond. 

1875. július 1-től 1879. február 9-ig szerkesztette Gelléri Mór. 
1879. márcz. 12-ig szerkesztette Lévay Ferencz, az árvíz-katasz-

trófa miatt azonban megszűnt és csak 1881. decz. 17-én indult meg 
ú j ra Bakay Nándor szerkesztése alatt és így jelent meg 1884. nov. 
15-ig. Közben, 1882-ben 9 hónapon keresztül Lévay Férencz volt a 
főmunkatárs . 
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Szerkesztői voltak még a lapnak: 1884. év nov. 22-től 1885. évi 
június 20-ig Szmollény Nándor, 1885. decz. 19-ig - Sz. Kovács Pál, 
1887. márcz. 6-ig Bakay Nándor főszerkesztő (Szmollény Nándor szer-
kesztő, Babos Elek főmunkatárs), 1889. márcz. 22-ig Bakay Nándor 
(időközben főmunkatárs Palotás Fausztin), 1889. június l - ig az ipar-
testület által alakított lapbizottság élén Tóth Béla, 1891. decz. 20-ig 
Szmollény Nándor. 

Az Alföldi Iparlap, mely tizenhét évi fönnállás után megszűnt, 
sok jeles szolgálatot tett főleg az ipari mozgalmak és iparos ifjúsági 
ügyek terén és egyike volt a legkomolyabb és leghivatottabb szak-
lapoknak. Megszűnése vesztesége a szakirodalomnak, de éppen azért 
egyszersmind tanulság arra, hogy a szaklapokat csak a fővárosból 
fogadja a mi közönségünk bizalommal és támogatással és hogy a 
vidéki lapok mindig a helyi érdekek előtérbe állításának gyanújában 
állanak, bizony épp ez esetben is alaptalanul, mert az utolsó éveiben 
a szegedi ipartestület anyagi támogatása mellett megjelent Alföldi 
Iparlap változatlanul az általános ipari és közgazdasági érdekek lelkes 
szószólója volt. 

„JÓ BARÁT." Ilyen czím alatt 1882. évi június 15-én indított meg 
Pósa Lajos saját kiadásában egy értékes ifjúsági heti folyóiratot. 
A tar ta lmas illustrált lapból, melybe pedig a jeles írók egész sora 
mellett Hermán Ottó, Kenedy Géza, Reviczky Gyula adtak közlemé-
nyeket, csak 17 szám jelent meg. Nem tudott megélni Szegeden, vagy 
szabatosabban: a vidéken a jó, olcsó ifjúsági lapja ugyanannak a Pósa 
Lajosnak, kinek elösmert nevével azóta diadalmas út já t teszi meg 
egész Magyarországon „Az Én Újságom." De természetesen konsta-
tálnia kellett Pósa Lajosnak lapja megszüntetésekor, hogy „egy köz-
leményeinek megválogatásában nagy gondot igénylő és képes ifjúsági 
lap vidéken való-gyors és pontos kiállítása igen sok esetben legyőz-
hetlen akadályokba ütközik." 

Rövid életű volt azonkép a „TISZA" czímű társadalmi és közgaz-
dasági hetilap, melyet 1888-ban kiadott Farkas Antal főreáliskolai 
tanár és amely megszűnt a 22-ik számmal. 

Egy pár szaklap és alkalmi lap jelöli még ezentúl a többé-
kevésbé szerencsés kísérleteket. Az 1883. évi szegedi ünnepségekre 
két nagyobb emléklap je lent m e g : „SZEGED HÁLÁJA" és „A FÖLTÁMADT 
SZEGED", melyek tartalmáról e könyvnek egy másik fejezetében 
van szó. 

„ÉRTESÍTŐ" czím alatt 1887-ben az Összetartás tisztviselő-egylet 
adott ki havi lapot a tagjai számára. Az 1889. évi februárig fönnállóit 
Értesítő szerkesztői voltak: Mocsáry Béla, majd Gulyás Ferencz. 

Mint alkalmi lap jelent meg az 1.889-iki szegedi orsz. dal-
ünnepre, mindössze 5 számmal az „EMLÉKLAPOK." 
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„IBOLYA" czím alatt jelent meg 1887. évi márczius 19-én, az 
írói segélyegylet .és a szinészegyesület nyugdíjalapja javára rendezett 
estély alkalmából kiadott emléklap, melyet Pósa Lajos szerkesztett. 
A nagy 4. r. alakú s 25 lapra terjedő, díszés kiállítású füzet tartalma 
rendkívül gazdag és neves írók mellett értékes közleményeket szol-
gáltat tak abba a szegedi társadalom előkelői. 

„SZEGEDI PAPRIKA" és „HÜVELYK MATYI" czíin alatt egyszerre két 
élczlap jelent meg 1889-ben. Az elsőt Gárdonyi Géza indította meg, 
a másodikat Bánfalvy Lajos. 1890. évi április 12-én a Paprika meg-
szűnt és illetőleg beleolvadt a Hüvelyk Matyiba, mely szintén szü-
netelt 1891. évi j anuár 1-től márez. végéig egy negyedévet, de azóta 
folyton megjelenik, mint a Szegedi Napló vasárnapi melléklapja. 

„VENDÉGLŐSÖK KÖZLÖNYE." Értesítő. Mint hetilapot 1893-ban 
alapította Lipcsey Lajos s ő szerkesztette 1894-ig. A lap közlönye volt 
a szegedi vendéglős ipartársulatnak, a pinczér egyletnek és több vidéki 
hasonló egyletnek s 1894-ben felerészben a vendéglős ipartársulat, 
felerészben a pinczéregylet tulajdonába ment át. Ez időtől 1896-ig, 
amikor megszűnt, Tömörkény István szerkesztette s ezalatt a lap ered-
ményes szolgálatokat te t t a pinczér-nyugdíjalap létesítéseért folytatott 
mozgalomban. 

„HITSZÓNOKLATI FOLYÓIRAT." E folyóiratot 1889-ben alapították: 
Karkecz Alajos volt szent-ferenczrendi, most világi pap és Urbán 
Juvenál, ' a mostani Szeged-alsóvárosi házfőnök. Ketten együtt szer-
kesztették 1893-ig, amikor Karkecz Alajos a szerkesztéstől vissza-
lépett s a lap tulajdonjoga Urbán Juvenál kezébe ment át, ki azóta 
maga a szerkesztő és kiadótulajdonos és a folyóiratot Endrényi Lajos 
nyomdájában ál l í t tat ja elő. 

A lap ezélja az, hogy azon lelkészeknek, kiknek erre elfoglalt-
ságuk miatt nem marad idejük, a szónoklat szabályainak megfelelő 
tar talmat és a külső formát illetőleg kidolgozott egyházi beszédeket 
nyújtson. 

Ezidőszerint már 700 előfizetője van a lapnak az ország különböző 
részeiben, Fiúméban és Bukovinában. 

Munkatársai a folyóiratnak : Ivánlcovits János, aki egy egész böjti 
beszédsorozatot közölt a lapban, emelkedett, meleg hangon szólva á 
művelt katholikus közönséghez, Jászay Géza, Bartha István, Szekrényi 
Lajos, Városy Gyula, Niedermayer Antal, Zvér Endre, Varjú János, 
Bognár Márk, Hricsofszky Tiinót, Sáfrány József. Ezeken kívül az 
ország különböző vidékein van mintegy 30 egyházi író, kik részint 
mint rendes munkatársak, részint időközönkint adott közleményekkel 
támogat ják a lapot. 

A „SZEGEDI JOGÁSZ LAPOK" heti szaklap 1891. évi április 22-én 
je lent meg Apáihy Gyula szerkesztésében és kiadásában. Társszer-
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kesztők voltak: Papp Dezső dr., Reiniger Jakab. Ugyané társszer-
kesztőkkel 1892. június 25-től Szász János dr. lett a felelős szerkesztő, 
a kiadó Endrényi Lajos, míg 1893. június 2-tól a lap felelős szer-
kesztője : Reiniger Jakab és 1896. április 1-től kezdve ő a kiadó-
tulajdonos is. E jogi szaklapnak Szegeden kívül a kir. Ítélőtábla terü-
letén van közönsége. 

„GYORSÍRÁSZATI KÜZLÖNY." Szerkesztője Bódogh János . ' Megje-
lent 1892-ben. A szaklap szerkesztője, aki mögött már akkor egy 
közel két évtizedes érdemes mult állott, a lapot is az irásegység 
érdekében indította meg. Ez az irány 1893-ban minden ponton győzött 
és a budapesti gyorsíró egyesület s vele az egész magyar gyorsíró-
közönség elfogadta a szegedi álláspontokat. Ennek a kifejezése volt, 
hogy Bódogh, Jánost, mint távíró főtisztet áthelyezték Budapestre és 
az elhunyt Markovits Iván után ő neki adtak az országos magyar 
gyorsíró-egyesületben ügyvezető igazgatói hatáskört. 

Ezzel a szegedi Gyorsírászati Közlöny megszűnt. Az országos 
egyesület régi lapjainak (Gyorsírászati Lapok és Budapesti Gyorsíró, 
felelős szerkesztője : Bódogh János) czímeit már a kegyelet végett 
sem volt czélszerű megváltoztatni és így a szegedi Gyorsírászati Köz-
löny csak irányzatában él tovább. 

A MAGYAR MŰKERTÉSZEK SZAKKÖZLÖNYE. Szerkeszti: Mayer Miklós. 
Laptulajdonosok : a magyar múkertészek. Czapik Gyula nyomdája. Az 
1892. óta havonkint kétszer megjelenő szaklap most van tizedik évfo-
lyamában. 

„KATASZTERI KÖZLÖNY." Szerkesztője Széliéig Ferencz. 1893-tól 
Szegeden jelent meg egy éven át, míg szerkesztője itt volt hivatalban. 

„MAGYAR ALFÖLD." Szépirodalmi hetilap. Szerkesztője Kisteleki 
Ede. Az első tartalmas szám megjelent 1894. karácsonyra. Azonban 
ez a lap is csakhamar megszűnt 1895. június végével. 

„A TELEKKÖNYV." Folyóirat. Szerkesztője és k iadója : Káplámj 
Géza kir. Ítélőtáblai bíró. Első száma 1896. évi május 1-én jelent 
meg. A tartalmas szaklapnak már is jelentékeny olvasóköre van. 

Az „ALFÖLDI Kis GAZDA." Első száma megjelent 1896. okt. 15-én. 
Szerkesztője Bernátsky János, kiadta Endrényi Lajos. A havonkint egy-
szer megjelenő és első sorban az alföldi kisbirtokosok igényeihez alkal-
mazkodó lap utolsó (II. évfolyam 6.) száma 1897. július 15-én jelent meg. 

SZÍNHÁZI UJSÁG. Szerkesztője : Békefi Antal. Első száma megje-
lent 1897. októberben. Az esténkint kiadott újság még az év deczem-
berében megszűnt. 

V. H. o. SZ. A vidéki hirlapirók országos szövetsége lapja. Időhöz 
nem kötötten jelenik meg 1897. óta. 

ÚJKOR. Országos Pinczér lap. Megindult 1898. febr. 20. és két 
év után megszűnt. Szerkesztője és tulajdonosa volt : Flór Győző. 
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REMÉNYSÉGÜNK. Az oltári szentség-imáciás és Mária-tisztelet havi 
folyóirata. Szerkesztő-kiadó : Varga Mihály csongrád-csanyi plébános. 
E folyóiratnak most jelenik meg Y. évfolyama, 1899. május óta 
Endrényi Imre könyvnjmnidájában. 

MAGYAR szó. Szépirodalmi, művészeti és társadalmi hetiszemle. 
Szerkesztő: Újvári Péter . Első száma megjelent 1899. október elején. 
A tar talmas és jeles irók közreműködésével szerkesztett hetiszemle 
1900-ban megszűnt. 

NASE NOV1NE czímű szerb nyelvű krajczáros újság indult meg 
Szegeden 1899. végén azzal a czélzattal, hogy a délvidéken árusítsák 
el. A lapból azonban mindössze 17 szám jelent meg és 1900. január 
10-én már megszűnt. A lap szerkesztője volt dr. Mihajlovits István, 
főmunka tá r sa : Markovits Miklós. 

IPAR- ÉS KERESKEDELEM czüii alatt Vámay L. kiadásában 1900-ban 
indult meg, minden hó 1-én és 15-én megjelenő közgazdasági szaklap. 
Felelős szerkesztője Gallovich Jenő, főmunkatársa : dr. Fülöp Zsig-
mond. Ujabban velük együtt a lap főszerkesztője : Perjéssy László. 

KÉZMŰIPAROSOK LAPJA. Az iparosok érkekeit szolgáló heti köz-
löny. A szegedi ipartestület hivatalos lapja. Megjelenik 1900. óta. 
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: Bozsó János. Főmunkatársa : 
Bakay Nándor. Engel Lajos nyomdája. 

SZEGEDI MAGYAR SZÍNPAD. Szöveges szinházi lap. Megjelenik 1900. 
óta naponkint a szini évad alatt. Szerk.: Szomory B. Tabacsák Gy. nyomd. 

Két uj napilap is jelent meg 1890-ben rövid ideig. Ez évi már-
czius 15-én indult meg a ..Szeged", czímű politikai napilap. Szerkesz-
tője volt Lipcsey Ádám, kiadója Endrényi testvérek. A lap mint a 
szabadelvű párt organuma jelent meg, de mindössze 81 számot adott 
ki 1890. évi június elejéig, mikor az Endrényi testvérek czég meg-
vet te a Szegedi Hiradó tulajdonjogát és annak szerkesztését, a „Szeged" 
megszüntetése mellett Lipcsey Ádámra bízta. 

A másik napilapot 1890. évi június 3-án Mócs Zsigmond indí-
to t ta „Szegedi Hirlap" czím alatt, de ez meg éppen csak tiz számot ért. 

Vagyis megesett az, hogy 1890. június 3-tól 6-ig négy napilap 
je lent meg Szegeden átmenőleg, de ez átmenet után ismét csak meg-
marad t a téren a két régi napilap, egészen a legújabb napilapok 
keletkezéséig, melyekre e fejezet végén rátérek. 

SZEGEDI HÍRADÓ. 
1879—1899. 

Egyik legrégibb lapja a vidéknek a Szegedi Hiradó, melyet 
1859-ben alapított Burger Zsigmond nyomdatulajdonos. E lap Szeged 
közéletével sokban összefüggő régebbi történetét annak a szegedi 
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társadalom által 1884. évi május 11-én fényesen megünnepelt huszon-
ötéves jubileuma alkalmából adatszerűen megírták1) és itt csak any-
nyit kell fölemlíteni, hogy a Hiradó 1870-ig kétszer, 1879. július l - ig 
háromszor jelent meg hetenkint, attól kezdve pedig politikai napilap 
és a szabadelvű párt organuma. Szerkesztői voltak: 1869-től 1889. 
október l - ig Nagy Sándor (Sárga liliom. Az öreg. Senex), kit elbucsú-
zásakor, nov. 5-én népes banketten ünnepelt az intelligentia; 1890. 
június végéig Mócs Zsigmond, 1892. decz. 28-ig Lipcsey Adám, 1894. 
július 14-ig Kemechey Jenő, 1895. május l - ig Cserö Ede dr., azóta 
Palócz László. 

Hosszú időn keresztül, már 1869-től és az 1874—76. évi időközt 
kivéve, egészen míg Budapestre ment kultuszminiszter! osztálytaná-
csosnak, állandó főmunkatársa volt a Híradónak Lévay Ferencz (Kék 
Hiacynt) és vele együtt s utána oszlopos belső munkatársai voltak a 
lapnak 1879-től 1894-ig: Albert Gyula, Barna György, Csoór Gáspár, 
Fökövi Lajos, Gárdonyi Géza, Irányi Dezső, Kisteleki Ede, Liptai 
Károly (Carolus), Lévay Béla, i f j . Móricz Pál, Palotás Fausztin, Polczner 
Árpád (Arpadus), Sas Ede, Rudnyánszky Gyula, Szabó László, Szmol-
lény Nándor, Tőrös Tivadar, Tömörkény István, Újlaki Antal,. Újvári 
Péter. 

A Hiradó szerkesztőségének tagjai 1895-től Palóez László szer-
kesztő, bebnunkatársak : Kisteleki Ede, Liptai Károly (1899-ig), Szmollény 
Nándor, Újvári Péter, Molnár Jenő, Liptai Imre. 

Mint kühnunkatársak működtek a lapnál : Lázár György dr., 
Thomay .József, Kovács János, Duka Marczell, Lakatos Károly, Bartos 
Fülöp, Hankonyi Emma, Vass Mátyás, dr. Papp Dezső, Csákányi 
Károly, Gserzy Mihály (Homok), Bite Pál, Teryina Gyula, Lipcsey 
Lajos, Hevessyné Sikor Margit és számos jeles tollforgatója a magyar 
alföldnek. 

Politikai irányára kezdettől fogva liberális volt a Szegedi Hiradó, 
a kiegyezés óta híve a Deák Ferencz alkotásainak s utóbb figyelemre-
méltó organuma a szabadelvű törekvéseknek. Komoly és tárgyilagos 
hangon Szeged helyi érdekeit mindig a legmelegebb ügyszeretettel 
karolja föl és az árvízkatasztrófa alatt és később a rekonstrukczió 
idejében jelentőségteljes befolyása volt a közügyekre, a helyi közigaz-
gatási, közgazdasági' és társadalmi kérdésekben. A több mint negyven 
éves múltú lap mindig kiváló lelkesedéssel harczolt Szeged nagysá-
gáért és méltó elösmerésre találtak e város érdekében tett hasznos 
szolgálatai. 

') A Szegedi Hiradó negyedszázados pályafutása. Irta Reizner János. Nyo-
matott Bnrger Gusztáv és társánál 8. r. 50 1. ára 30 kr. 1884. 

Egy újság huszonötéves története. Irta Kulinyi Zsigmond. A Dugonics-tár-
saság évkönyve. 1894. 132—152 lap. 
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SZEGEDI NAPLÓ. 

, ' 1878—1899. 

Mint politikai, közgazdasági és irodalmi napilap kezdte meg 
pályafutását a Szegedi Napló 1878. őszén Enyedy Lukács szerkesz-
tésében és kiadásában és Mikszáth Kálmán közreműködésével, kinek 
humoros remekei (részben Kákay Aranyos no. 3 és János nevek alatt) 
„A kir. biztos és udvara" fény- és árnyképei és bájos történetei, azok 
közt „Egy hites duda története", „A brezinai akol", „A Filcsik uram 
bundá ja" stb. már akkor országos föltűnést keltettek és részint német 
fordításban is megjelentek a legelőkelőbb szépirodalmi folyóiratokban. 

Belső tagjai voltak a szerkesztőségnek kezdetben Mikszáth Kálmán 
mellett Gelléri Mór, Bánfalvi Lajos, Kulinyi Zsigmond. 

Az egész korszakot véve, a Szegedi Napló szerkesztői és mun-
katársai voltak : 

1878—1881. Szerkesztő : Enyedy Lukács. 
1881—1884. Szerkesztő : Enyedy Lukács, főmunkatárs : Kulinyi 

Zsigmond. 
1884—1888- Főszerkesztő : Enyedy Lukács, felelős szerkesztő : 

Kulinyi Zsigmond. 
1888-tól szerkesztő : Kulinyi Zsigmond. 
1899-től főszerkesztő: Kulinyi Zsigmond, felelős szerkesztő: Bókefi 

Antal. 
Belső dolgozó társai voltak a Szegedi Naplónak: Mikszáth 

Kálmán (1878—1881.), aki pár évig Budapestről is állandóan írt a 
lapnak, Gelléri Mór (1878—1879.), Kulinyi Zsigmond (Zajgó, Stockmá-
gyár) (1879-től), Bánfalvi Lajos (1878—1880.), Pósa Lajos (1881—1882.), 
aki 1889-ig állandó külmunkatársa volt a Naplónak és kötetekre menő 
költeményeket adott ki abban „Apró történetei"-ből, '„Dalai"-ból, nép-
meséiből és gyermekverseiből, Palotás Fausztin (1881—.1882.) Békefi 
Antal (Ton-Csi, Rió) (1881-től), Sebők Zsigmond (Plautus) 1884—1885. 
és 1886—1888), ki Budapestről is becses dolgokat írt a lapnak, Tompa 
Kálmán (1883.), Gyöngyösy László (1886.), Lipcsey Ádám (Pasquinó, 
By-tang) (1888—1890), Kahos Ede (1890.), Thewrewk István (Türk Están) 
(1890.), Seress Imre (1890.), Vass Géza (1890.), Sas Ede (1890.), Gár-
donyi Géza (1891.), Thury Zoltán (1890—1892.), Tömörkény István 
(Pista,. Hóeke Menyhért) 1890-tól, Palócz László (1892—1895.), Szabó 
László (1894—1895.), Újlaki Antal (Uriel) (1895—1897.), Bostkovitz 
Arthur (1898-ig), i f jabb Móricz Pál.(1897—1900.) Molnár Jenő (1899-ig), 
Szakács Andor (1899-től), Gallovics Jenő (1899-től) és Sz. Szigethy Vilmos 
(1900-tól). 

A szerkesztőség körén kívül e húsz év során, időnkint változva, 
külmunkatársai voltak a Naplónak Pósa Lajos, Murai Károly, Reizner 
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János (Ruszti R. J.), Iványi Ödön, Móra István, (a „Földszint" czímű 
nagybecsű kötet költeményeinek legnagyobb része a Szegedi Napló 
tárczájában jelent meg), Kovács János, Bulla Jenő, Polczner Jenő, dr. 
Kószó István, Hentaller Lajos, Gelléri Mór, Nagy Sándor (Senex), 
Irányi Dezső, dr. Soltész Adolf, Vass Mátyás, Szávay Gyula, Tóth 
Dezső, Fehér Dezső, Vigolla, Szabó László (dr. Meplűstó), Cserzy 
Mihály, Vozáry Pál (Meteor), Gerster Miklós, Tóth Gyula, Löw Immá-
nuel, Polczner Árpád, Váracly Gyula,, Főköri Lajos, Strasser Rózsika, 
dr. Platz Bonifácz, Pilch Béla (Smart), dr. Balassa Ármin, Szabó 
Ferencz, Fodor Károly, Kurczaparti Máté (dr. Pilcz Mór). 

A Szegedi Napló a függetlenségi és 48-as párt szabadelvű prog-
rammjának alapján áll. Kiadója és tulajdonosa 1887. óta : Bába Sándor, 
1896-tól Engel Lajos. 

A Szegedi Napló hivatásához képest erőteljesen küzdött e húsz 
év alatt az újraépülő Szeged haladásáért és fejlődéséért az alkotások 
minden terén és kétségtelenül rész illeti a sikerekből, melyeket Szeged 
elért főleg a szellemi rekonstrukczió társadalomátalakító eredmé-
nyeiben és az uj intézmények egész sorában, vagy a meglevők fej-
lesztésében. 

És tovább, egyre tovább harczol a lap, mint hű tolmácsa a köz-
vélemény akaratának, Szeged városias emelkedéseért, a közoktatás 
minden vonalon való kiterjesztéseért, a harmadik egyetemért és azért, 
hogy központjává tegyék Szegedet egy nagy vármegyének, közvet-
lenül is odacsatolandó egy nagy politikai testet az Alföld metropoli-
sához, mely már is a legnemesebb és áldozatkészebb magyarosító 
és kulturinissziót teljesíti a Délvidéken. 

KÖZVÉLEMÉNY czím alatt 1898. július elsején indult meg Gönczi 
József kiadásában egy hetilap, mely 1899. óta mint az esti órákban 
kiadott független politikai napilap jelenik meg. Szerkesztője vol t : 
Bostkovitz Arthur (később főszerkesztő) 1900. augusztusig, if jabb Móricz 
Pál (1901. márcziusig), dr. Csillag Károly. Főmunkatársa 1900. feb-
ruártól novemberig Bakay Nándor. 

SZEGEDI FRISS ÚJSÁG. Politikai napilap. Megjelenik 1900. óta. 
Felelős szerkesztő : Újlaki Antal. Kiadótulajdonosok: Endrényi Lajos 
és Újlaki Antal. 

SZEGEDI KÖNYVTÁRAK. 

Fejezetet írva e kötetben a szegedi könyvtárakról, abból 
az értékes munkából kell kiindulni, melyben György Aladár 
ösmertette Magyarország köz- ós magánkönyvtárait1) úgy, 

') A hivatalos statisztikai közlemények 1886. és 1887. évfolyamában : „Magyar-
ország köz- és magánkönyvtárai 1885-hen" I. II., szerkesztette György Aladár. 
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amint azok 1885-ben állottak. Úgy, amint az adatokat beszolgál-
ta t ták a közkönyvtárakról és a magánkönyvtárak egy részéről. 
Mert ezeknek a jegyzéke természetszerűleg nem lehetett teljes 
az idézett könyvben. Bármily gondot fordított is rá a tudós 
szerző, hogy lehetőleg kimerítő képet adjon a könyvgyűjte-
mények összességéről, ez az ad hoc statisztikai adatokból 
félig sikerülhetett csak, amint nem lesz és nem lehet teljes 
az a statisztika sem, melyet e fejezet során adni fogok a 
szegedi könyvtarakról , holott a kisebb körben valósággal a 
személyes u tán já rás ra alapítottam az anyag összegyűjtését. 

Különben pedig a György Aladár könyvéhez beszerez-
hetett a n y a g is elég volt arra, hogy a könyvtárstatisztika 
eredményei a legkedvezőbb színben tüntessék föl nemzetünk 
műveltségi állapotát. Nyolczadfél millió könyvet számláltak 
1885-ben Magyarország köz- ós magánkönyvtárai , amiből 
minden 100 lakosra 53 esik, tehát határozottan a legnagyobb 
a rány a meglevő statisztikák szerint Európa összes államai 
között, kivéve a művelődési intézményekben leggazdagabb 
Svájczot, melyben 100 lakosra 93 könyv jut. 

Es ami még örvendetesebb, a magyarországi könyv-
kincs túlnyomó tömege a magya r vidékekre ós lakosságra 
esik, amint az a György Aladár kitűnő munkájához csatolt, 
Magyarország könyvtárainak megoszlását mutató graphikai 
térképen is föl van tüntetve. 

Egészben összeiratott az országban : 
44 nyi lványos könyvtár . . . 1.192,144 könyvvel 
76 hatósági könyvtár . . . . 180,924 „ 

555 tanintézeti könyvtár . . . 1.726,662 ., 
313 egyházhatósági könyvtár . . 1.370,012 „ 
335 egyleti s társulati könyvtár . 404,773 „ 

77 kölcsön könyvtár . . . . 423,721 
1001 magán könyvtár . . . . 2,334,138 

Összesen 2401 könyvtár . 7.632,374 könyvvel. 
A minden részletre teljes fölvilágosítást nyújtó mun-

kából kitűnik az is, hogy az ország nagy könyvkincséből 
1885-ben mennyi esett Szegedre. Es a szegedi arány már 
akkor teljesen kielégítő volt. Ha nem is voltunk legfönt, a 



•445 

hely, melyet a statisztika eredménye akkor kijelölt Szegednek, 
elég tisztességesnek bizonyult. Ott szerepelt Szeged a legszebb 
középarányban, ahol minden 1000 lakosra 1425 könyv jutott. 

Budapesten kívül 13 várost számlált az ország 1885-ben, 
ahol a könyvek aránya nagyobbnak találtatott, mint a 30—40 
ezer külterületi lakossal biró Szegeden. És az előnybe jutott 
városok régi főiskolai székhelyek, nagyobb egyházi köz-
pontok és főurak lakhelyei, ahol a könyvek gyűjtésének 
terhe nem csupán a szerény anyagi helyzetű intelligentiára esik. 

Ha ellenben Szegedet az ily kiváltságos helyzetben 
nem levő városokkal mértük össze az 1885. évi statiszti-
kában, a mi könyvarányaink már akkor kiváltak, mert például 
Baján 1000 lakosra 764, Szabadkán 396, H.-M.-Vásárhélyen 
meg éppen 32 L könyv esett, vagyis a szegedinél körülbelül 
ötszörte kevesebb, ném is szólva a Csongrád megyei átlagról, 
mely szerint 1885-ben .1000 lakosra 125 könyv jutott, 
szemben az országos átlaggal, mely 1000 lakosra 530 
könyvet tett. 

Szegeden az 1885. évi adatok kimutattak : 
17 közkönyvtárt . . . . . 82,931 könyvvel 
13 magánkönyvtár t . . . . 22,058 „ 

Összesen 30 könyvtárt . 104,989 könyvvel. 
Ebben a kimutatásban a Somogyi-könyvtár 45,697 

kötettel szerepelt és föl voltak véve a jelentékenyebb köz-
és magánkönyvtárak, úgy, hogy az a többlet, melyet az 
1885. évi állapothoz képest, a meglevő adatok ujabb gyűjté-
sének nehézsége folytán: részint csak 1895-ig kimutatok, 
még mindig némi fogyatékossággal fogja föltüntetni a való-
ságos gyarapodást, mely Szeged művelődési eszközeinek 
fejlődésében nem csupán a könyvtáraknál jut ily tiszteletre-
méltó módon kifejezésre. 

Bevez'etőleg azonban részletesen szólok Szeged ez ujabb-
kori történetében a Somogyi könyvtárról, mely a hazai nagy 
könyvtárak között már 1885-ben a tizenharmadik helyet 
foglalta el és amelyet kötetszámban és értékben csak a 
budapesti egyetemi, múzeumi és akadémiai, továbbá egyes 
főegyházi gyűjtemények múltak fölül. Ami azonban a beren-
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d e z é s t i l let i , a S o m o g y i k ö n y v t á r , k i v á l t a k u l t ú r p a l o t á b a n 

t ö r t é n t u j e l h e l y e z é s e ó t a v e t e k s z i k a l e g e l s ő k ö n y v t á r a k k a l 

i s , m e l y e k a n e m z e t n e k k é p e z i k k ö z k i n c s é t é s n e m e g y , a 

k u l t u r á l i s f ö l a d a t o k é s k ö t e l e z e t t s é g e k e g é s z s o r a e lé á l l í t o t t 

v á r o s n a k . 

A SOMOGYI KÖNYVTÁR. 

Fejedelmi kincset ajándékozott az újraépült Szegednek egy lelkes 
magyar főpap: Somogyi Károly esztergomi kanonok, mikor átadta 

könyveinek gyűjte-
ményét azzal az 
egyszerű és mégis 
oly megtisztelő mon-
dással : „Szeged a 
magyarság fészke. 
Bár lennének mil-
lióim, mind e fé-

szekbe raknám. 
Mert ami itt van, 
nem változhatik át 
kakuktojássá." 

És amint Szeged 
a gazdag ajándékot 
fogadta, már az 

megmutatta, hogy a 
jóltevő illő helyet 
választott féltett 

kincsének megőr-
zésére. Valósággal 
lázas örömet és lel-

kesedést okozott 
Somogyi Károly. Szegeden a Somogyi 

könyvtár átengedé-
séről szóló hír, melyet a lapok 1880. ápr. 28-án közöltek és amelyhez 
azt írta Mikszáth Kálmán : 

„ ü is megérdemelne egy szobrot, vagy legalább emléktáblát és 
egy ilyen föliratot r á : 
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„Egész életében nem látta Szegedet és mégis egész életében 
Szegednek élt." 

Mert a könyvtár egy hetven éves élet fáradságának és takaré-
kosságának gyümölcse1). 

Megkapóan mondja el a könyvtár Szeged részére való adomá-
nyozásának indokát maga Somogyi Károly a nagy értékű adomány-
levél bevezető soraiban : 

„A romjaiból uj életre kelő Szegedre nagy nemzeti misszió vár. 
A város újjáépítésénél ehez képest az országos intézkedések vezér-
elvét azon föladat képezi, hogy Szeged mindazon eszközökkel ellát-
tassék, melyek birtokában fokozott tevékenységgel és erővel képes 
lesz misszióját betölteni. 

') Érdekes ösmertetést közöl a könyvtár gyűjtéséről „A szegedi Somogyi 
könyvtár" czímű füzet. Irta: Ruszti R. J. (Reizner János) Budapest, Hornyáriszky 
Viktor nyomdája 1896. 

Két kérdés merül föl mindenekelőtt — Írja Ruszti — hogy ő szerény viszo-
nyai daczára, mint tudott ily nagy könyvtárat, ily nagy kincset gyűjteni, s miért 
adományozta azt épen Szeged város .közönségének, holott ő nem szegedi s Sze-
geden csak egyszer, 1849-ben fordult meg. Az elsőre azt válaszolhatjuk, hogy ő 
már ifjú korában szép családi könyvtárt örökölt. Atyja Somogyi Cs. Sándor, az 
ismert magyar író, a rendlthetlen hazafi, szintén gyűjtő volt. Szeged Széchényi-' 
Ferencze pedig már ifjú korában életczélul túzte ki magának, hogy nyilvános 
könyvtárt alapít. E czélt soha sem tévesztó szem elől. Nélkülözött, minden feles-. 
legest megvont magától, csakhogy minél több könyvet szerezhessen, amelyek-
között töltötte minden idejét. Mint a „Religió" szerkesztője s mint a Szt.-István-
Társulat igazgatója, kiterjedt ismeretséget szerzett s ismerősei, jóbarátai valódi 
kedvességet és örömet azzal szereztek neki, hogy egy-egy ritkább és értékesebb 
könyvvel lepték meg. 1861-ben, midőn pozsonyi kanonoknak neveztetett ki, buda-
pesti Márton-utczai szerény lakházának minden zuga már könyvekkel volt meg-
töltve s már ekkor nagybecsű volt e magánkönyvtár, melyet csak kevesen, igen 
kevesen ismertek s melynek tartalmáról még azoknak is, kik azt ismerni vélték, 
inkább csak sejtelmök volt. 

' Mint pozsonyi, majd mint esztergomi kanonok még kiterjedtebben gyűjtött. 
Koronás főknek, államférfiaknak, főpapoknak, tudósoknak elzüllött könyvtáraiból 
ritka becsű példányokat gyűjtött egybe, s ha a könyvek provenientiái egy kiilön 
jegyzékben összeállíttatnának, a hazai régibb könyvtáraknak és gyűjtőknek több 
ismeretlenjét lehetne abból megállapítani. Az ujabb időkben a M. Nemz. Muzeum 
és az esztergomi primatiális könyvtár duplumain kívül külföldi antlquariusoktól 
is sokat szerzett és még mindig szerez. 

A másik kérdésre, t. i. hogy e könyvtárt miért adományozta Szegednek, 
abban válaszolunk, hogy a nagylelkű adományozó amily buzgó híve egyházának, 
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Ezen meggyőződéstől áthatva, részemről is szolgálatot kívánok 
tenni a közművelődés és magyar nemzetiség ügyének és évtizedek 
hosszú során át gonddal, fáradságosan és nagy áldozatokkal gyűjtött 
könyvtáramat Szeged városának ajándékképen örök tulajdonául föl-
ajánlom." 

Rendelkezik aztán az alapító az adomány föltételeiről és így 
fejezi be Szegedhez intézett iratát: 

„Végül azon meleg óhajtásomnak adok kifejezést, hogy Szeged 
város t. közönsége fogadja az örökadományt oly kedvesen, mint aminő 
hazafias készséggel én fölajánlom és e közművelődési intézmény is 
legyen egyik hathatós eszköz a város birtokában, melylyel a romjaiból 
uj életre kelő Szeged a nemzeti haladás világító fáklyáit századokon 
át lobogtassa boldog, erős és virágzó falai között."1) 

ép oly lelkes fia a hazának: magyar szívben és lélekben. A magyar elem anyagi 
ós erkölcsi gyarapodása, a magyar nyelv és kultura terjesztése feküdt szivén, 
midőn a könyvtárt éppen Szeged városának adományozta, mert látta, hogy Innen 
terjed az legjobban, itt tesz legkiválóbb hódításokat. 

1880. évi április hó 27-én Szegeden kelt felajánló levelében maga mondja : 
hogy „Szeged mindazon eszközökkel elláttassák, amelyek birtokában fokozott haté-
konysággal és erővel képes lesz misszióját betölteni. Szeged város földirati hely-
zeténél, népének tiszta magyarságánál s életrevalóságánál fogva, oly fontos köz-
pontot képez hazánk déli részén, amelynek messzeható rendeltetése úgy a köz-
gazdasági haladás forgalmi emporiumáiü szolgálni, mint a nemzeties irányú köz-
művelődést és tudományosságot az ország nagy terjedelmű déli vidékén kiter-
jeszteni." 

Ugyanezen felajánló levelében továbbá azt nyilvánítja: „Magyar nemzeti 
érdekből kívánatosnak tartom, hogy Szegeden tudomány-egyetem létesíttessék, 
aminek e könyvtárral egyúttal egyik előfeltételét kívánom megállapítani." 

') A szegediek Széchenyi Ferencze. így nevezi Somogyi Károlyt a „Szeged 
hálá ja" czímű emléklapban dr. Kőrössy László és kedves, jellemző képet fest a 
város ez áldozatkész barátjáról, aki nem jött el, mikor fejedelmi adományát átadta 
ünnepélyesen a közhasználatnak maga a király. 

„Mintha egyszerre csak u j erö szállaná meg, — írja Somogyiról — fénytelen 
szemei ragyogni kezdenek, barázdás arczán ihletszerű kifejezés honosul meg, 
redős homloka kiderül, szakadozott mondatai hosszabbak lesznek s lelkesedésében 
meg is feledkezik arról, hogy egy hetvenkét esztendős törődött embernek mái-
nem lenne szabad annyira tűzbe jönni." 

De hát Szegedről beszél. És akkor nem a romok, hanem a lelkesedés, meg 
a nagylelkűség jutnak eszembe. 

A törődött aggastyánból fiatal ember lesz egyszerre, mikor Szegedről beszól. 
— Azt kérdi, hogy voltam-e az alapítás előtt Szegeden? — folytatta meleg 



449' 

Szeged törvényhatósági bizottságának 1880. április 30-iki köz-
gyűlése mély hálával fogadta a fejedelmi adományt, készséggel vállalta 
el a könyvtár átvételével, kezelésével és gyarapításával járó kötele-
zettségeket és egyhangú elhatározásával erősítette meg a városi tanács 
következő javasla tá t : 

,,A tanács mélyen áthatva a nemes adományozó magasztos 
tettétől, a tisztelet és hála mély érzelmével keblében terjeszti be az 
adománylevelet, mélynek alapján a romjaiból kibontakozni kezdő és 
a múltnál szebb és nagyobb jövőre hivatott város oly kincs birtokába 
jut, melynek becsét ma még mérlegelni alig lehet, mert áz az idők 
folytával mindig növekedni fog, hathatósan segítvén a várost minden 
irányú szellemi törekvése elérésében. A közgyűlés fejezze ki azért 

hangon. — Sohase voltam, sohase láttam, odavaló sem vagyok. Hát akkor miért 
alapítottam azt a könyvtárt éppen Szeged városába ? 

Mert Szegednek nagy hivatása van. Szegedért sokat el kell még követnünk, 
ha a hazáért s a nemzeti létért dolgozni akarunk. 

Szeged a magyar alföld természetes középpontja s jelentősége -az újjá-
születés által fényesen meg van pecsételve. 

Szegedből tekintélyes várost kell csinálnunk. Tekintélyes várost, melj- impo-
nálni tudjon necsak az alföldi magyarnak, hanem a szomszédos idegen elemeknek 
s végül még a külföldnek is. 

Egész életem volt az a könyvtár. 
Munkám és állásom jövedelmének legnagyobb részét könyvekre szántam.-

Összeköttetésbe léptem a legnevezetesebb európai könyvkereskedőkkel és anti-
quáriusokkal, csakhogy mentül becsesebb gyűjteményre tegyek szert. 

Könyvtáralapításomnak legforróbb czólja úgy is az volt, hogy a haza oltá-
rára szánom, hogy egy szép s nálunk igen ritka kötelességet teljesítek. 

Mikor Szeged romjain az egész müveit világ részvéte eltűnődött, mikor 
Szegedért a paloták ós kunyhók, a koronák és ásók segítséget kezdtek nyújtani, 
már akkor megérlelődött volt lelkemben az a gondolat, hogy én is hozzájárulok 
a romok fölépítéséhez ; oda adom a szegedieknek könyvtáramat. 

Oda is adtam. 
És tudom, hogy jó oltárra szántam, tudom, hogy jó helyre adtam. 
Szeged jövője, Szeged jelentősége, Szeged hivatása birt rá s én örömmel 

írtam meg adományozó levelemet. 
Szeretettel ajánlottam föl azt, amit legjobban szerettem. Egész életem volt 

az a könyvtár. Legszebb emlékeim, legmunkásabb napjaim, legviharosabb küzdel-
meim fűződnek hozzá. 

Adja az Isten, hogy alapításomnak némi csekély része legyen abban, amit 
minden lelkes hazafi méltán óhajthat a legtósgyökerosebh szellemű alföldi fővá-
rosnak. Hogy Szeged egyetemet kapjon. 

„Szeged uj kora." • 2 9 
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legmélyebb köszönetét a hazafias szellemű adományozónak, kinek 
neve jövőre Szeged szellemi rekonstrukcziójának leghathatósabb tényezői 
között lesz említhető." 

Lelkes szavakban emlékezik meg az adományról az 1880. évről 
nyomtatott polgármesteri jelentés is. Fölemlíti az adományozónak 
példátlan szerénységgel te t t kikötését, hogy a város a könyvtár átvé-
telére vonatkozó nyilatkozás előtt bizottságot küldjön ki a fővárosban 
elhelyezett gyűj temény szemle alá vételére. És közli a polgármester, 
hogy „a bizottság a szemlét Tisza Lajos királyi biztos jelenlétében, 
Fraknói Vilmos, Hunfalvy Pá l és Szilágyi Sándor ismert fővárosi szak-
tekintélyek1) közbenjötte mellett megejtvén, jelentette, hogy a könyvtár 
ér téke mintegy 250—300 ezer forintra tehető, azonban ez értéken 

A könyvtárral szellemi kincstárat akartam alapítani, honnan még egyetemi 
bevezetés nélkül is sokat meríthet a kutató szellem. Liverpoolt dúsgazdag könyv-
tárai nagyban segítették az emelkedésben. Hamburg sem egyetemi város s mégis 
mennyire meggyarapodott, mert anyagi jólét mellett a szellemnek is megadták azt, 
ami a szellemé s tizenhat könyvtárral rendelkezik. 

Hát Szegednek az a hivatása, hogy szellemi téren is nekilendüljön s necsak 
gazdagsága, hanem művelődési eszközei s műveltsége által is tekintélyesen kiemel-
kedjék. Legyen belőle valódi alföldi főváros, a főváros valódi fogalmával. 

Sok szép mondani valója lett volna a jó öregnek. De fárasztó napi munkája 
s a fárasztó beszéd végre is kimerítette. 

Mikor elváltam tőle, sajnálattal jegyezte meg, hogy nem mehet le Szegedre. 
Nagyon törődött ember ő már ahhoz, hogy olyan zajos ünnepeken résztvegyen. 

De inkább szerénysége és igénytelensége tanácsolta neki, hogy ne ünne-
peltesse magát Szegeden. 

fi A fölkért szakértők jelentéséből nagyérdekű a könyvtár kiváló érté-
kességét föltüntetö következő rósz: 

„A könyvtár nem csak a kötetek számát, hanem főleg összeállításának 
természetét tekintve, oly nagy értékkel bir, amelylyel magánosok által gyűjtött 
könyvtárak csak a legritkább esetekben birnak. Míg ugyanis, a magángyűjtők 
rendszerint egy bizonyos szakra szokták figyelmüket irányozni, Somogyi apát-
kanonok úr ritka sokoldalúságot' tüntet föl. Az általános műveltség és az egye-
temes tudományosság nagy forráskészletei és segédmunkái mellett minden tudo-
mányszak, alig egy-kettő (a természetrajz, technológia és orvosi tudomány) kivé-
telével oly gazdagon van képviselve, hogy a szakférfiú tanulmányaihoz és irodalmi 
munkásságához minden fontos segédeszközt föltalál benne. Mert a könyvtár azzal 
az elönynyel is dicsekszik, hogy egyaránt b i r j a . a régi és legújabb irodalmak 
nevezetes públikáczióit. Legfőbb suly a hittudományra, az egyetemes, egyházi és 
hazai történetre, a jogtudományra, az utazási irodalomra és a nyelvtudományra 
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aligha volna lehetséges egy hason gyűjteményt egybeállítani, mert 
Somogyi Károly prépost és apát-kanonok úr ő nagyságának könyv-
tára oly ritkaságokat tartalmaz, melyeket egy hosszú élet fáradal-
maival a világ összes könyvpiaczainak figyelemmel való kísérésével 
lehetett egybegyűjteni. A könyvtár különben a hazai vonatkozású 
mindennemű műveket s ezen felül az általános magasabb tudomá-
nyosság és műveltség igényeinek megfelelő munkákat birja s városunk 
közműveltségi viszonyainak emelkedésére a legüdvösebb következmé-
nyeket rejtő leend." 

Jelentést tet t még a polgármester arról, hogy a törvényhatóság 
a könyvtárt az adományozó emlékének örök hirdetésére Somogyi-
könyvtárnak határozta neveztetni, állandó elhelyezésére a főreáltanodai 
épület földszintjének tizenegy termét jelölte ki és a könyvtárügyek 
intézésére Szabados János elnöklete alatt 10 tagú bizottságot küldött ki. 

A könyvtárról szóló adománylevelet 1881. évi február 15-ikén 
írták alá Budapesten és ez az ünnepélyes aktus az ügy jelentőségéhez 
méltó módon folyt le. Berger János egyetemi rektornál jelentek meg 
az adományozó : Somogyi Károly, Trefort Ágoston vallás- és közok-

van helyezve. A theológiai szakból kiemeljük a Raynald-Baronins-féle nagy egyház-
történelmi munkát, a Bollandisták óriási hagiographiáját, Mansi és Labbé zsinati 
gyűjteményeit, a londoni és antwerpeni polyglott-bibliai kiadásokat. Az európai 
országok nagy történeti forrásgyűjteményeiből több van meg. Nem hiányoznak 
Perz Monumentái sem. A magyar történeti irodalom forrásmunkái és feldolgozott 
termékei úgyszólván teljesen megvannak. Az országgyűlési kiadványoknak több 
kézirattal gazdag gyűjteménye áll itt. Az utazási irodalomból a több száz kötetre 
terjedő nagy gyűjteményeket emeljük ki. („Le tour de Monde"), („Voyages nouvelle" 
„Glóbus"). Ezekhez nagy értékű karthographiai készlet csatlakozik. A philologia 
terén Somogyi prépost úr az általános kulturai szempont mellett főleg arra volt 
tekintettel, hogy a magyar összehasonlító nyelvészet müvelője együtt találjon 
mindent, amire búvárlataiban szüksége van. Az ázsiai nyelvek irodalmából Deguignés 
híres chinai szótárától a Morgenlándische Gesellschaft kiadványáig úgyszólván 
semmi sem hiányzik, mi figyelemre méltó. Ezen szakirodalmi osztályokhoz járulnak 
a nagyszabású encyelopadikus vállalatok (az Acta eruditorum, a francza encyclo-
piidia, Ersch és Gruber, valamint Mayer encyclopadiája, az Encyclopadie du XIX. 
Siecle), az akadémiák (a magyar, a bécsi, a berlini, müncheni, pétervári) kiad-
ványai, a pedagógiai és ifjúsági irodalom nagy készlete. E szerint egy félszázadon 
át ritka áldozatkészséggel és szakismerettel gyűjtött nagy könyvtárt nyer Szeged 
városa, amelynek minden időben egyik főnevezotosségo lesz, miként Maros-
Vásárhelynek a Teleky-féle és Szebennek a Bruckentlial-féle könyvtár. 

29* 
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tatásügyi miniszter, Tisza Lajos királyi biztos, több jeles tudós és 
Szeged város küldöttei. 

Somogyi Károly, utalván hajlott korára és meggyöngült szemeire, 
fölemlíté, hogy nem intézkedhetett személyesen minden, a könyvtár 
adományozására vonatkozó ügyben, hanem Berger János tanár szí-
vességét kellett igénybe vennie, ki a legnagyobb készséggel és szán-
dékának megfelelőleg járt el, amiért ez alkalommal ünnepélyes köszö-
netet mond. Trefort miniszter emelte ki aztán az adományozás országos 
közművelődési jelentőségét és az általa is szeretett Szeged, de külö-
nösen a haza nevében köszönetet mondott a nemes adományozónak. 

Tisza Lajos a könyvtárnak Szeged szellemi fejlődésére való fontos-
ságát fejtette ki és szintén köszönetet mondott Somogyi Károlynak, 
mint „Szeged jóltevőjének." 

Szabados János h. polgármester fölolvasta aztán az alapító okmá-
nyokat, melyeket mindkét részről aláírtak. A történelmi nevezetességű 
okmányon alá vannak í rva : Somogyi Károly kanonok, mint adomá-
nyozó, Pálfy Ferencz, Szabados János, mint Szeged küldöttei, továbbá 
Trefort Ágoston, Tisza Lajos, Fraknói Vilmos, Hunfalvy Pál, Szilágyi 
Sándor, Hajnik Imre, Berger János, Márkus Gyula. 

Az alapító okmány aláírása után a társaság Berger Jánosnál 
maradt vacsorára s ez alkalommal a házigazda, fölköszöntvén előbb 
Trefort Ágostont és Tisza Lajost, a következő, Szeged jóltevőjét szépen 
jellemző érdekes beszédet mondotta. 

„És most szerzőjére szabadjon áttérnem azon hazafias, nagylelkű 
elhatározásnak, azon országos jelentőségű fényes tettnek, melynek 
méltó elismeréssel való jelen megünneplésére e mélyen tisztelt vendég-
koszorú ide fáradni méltóztatott, nemkülönben két érdemes képviselő-
jére Szeged szab. kir. városának, mely oly szerencsés volt a monu-
mentális adomány büszke birtokosává, hűséges őrévé és küldetés-
teljes sáfárjává lenni! A nagylelkű adományozóról: dr. Somogyi Károly 
apát és kanonok úrról, bölcsészeti, paedagogiai s egyházi irodalmunk, 
valamint magyar tudományos akadémiánknak érdemkoszorús veterán-
járól, — nehogy ismert szerénységét sértsem — legalább annyit sza-
badjon, mert kell említenem, miszerint ő, hogy egész életét, minden 
gondját osztatlanul a honi felsőbb közművelődésnek s hazai irodal-
munknak szentelhesse — a fényes püspöki palotákba vonulhatás ismé-
telve kínálkozó alkalmait állandóan mellőzve, inkább a könyvek palo-
táit kereste föl és ezekben búvárkodott a tudomány érdekében — 
ernyedetlenül, sőt mi több egy ilyennek, még pedig a maga nemében 
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hazánkban talán egyetlennek nagy gonddal s tetemes áldozatokkal 
megalkotásán egész életén át fáradozott is. Hosszú, néha viszon-
tagságos évek során át ritka szakértelemmel ekkép gyűjtött, jobbára 
minden tudományszakot képviselő s a művelt nemzetek összes leg-
újabb irodalmaira is kiterjedő, nem egy irodalmi s könyvészeti ritka-
sággal is. dicsekvő s csekélységem által közelebb ismert eme nagy — 
mert hozzávetőleg 50 ezer kötetből álló értékes — mert szakértők 
által 2—3 százezer forintra becsült gazdag könyvtárát ő nagysága, 
mint tudva van, Szeged szab. kir. város közönségének közkönyvtárul 
azon magasztos czélra ajánlotta föl örök tulajdonkép, hogy e nagy-
becsű közművelődési intézmény egyrészt a városi könyvtáraknak — a 
közművelődés történetének kétségtelen tanúsága szerint — kívánatosul 
elismerendő létesítésére buzdító kezdemény, másrészt pedig Szegednek, 
a magyar alföld eme emporiumának birtokában hathatós eszköz legyen, 
mely nemcsak a romjaiból újraépülő fontos városnak értékét, hírnevét 
emelni lesz alkalmas, hanem kivált hazánk déli magyar vidékeire 
nézve értékesíttethetik üdvösen. Hogy e nagyszerű alapítványával ado-
mányozó úr fenkölt szelleme és nagy lelkének épp úgy, mint a magyar 
hazának igazi java s reputáeziójáért a boni tudományosság és nemzeti 
közművelődésért nemesen dobogó magyar szívének „monumentum, aere 
perennius"-szerű fényes dicsemléket emelt: közelebb fejtegetnem nem 
kell. Úgy hiszem, az egész mélyen tisztelt fényes vendégkoszorú érze-
teivel találkozom, midőn szívem mélyéből kívánom, hogy az Isteni 
gondviselés alapító úr ő nagyságát az egyház, a haza, a tudomány s 
a magyar közműveltség díszére,. javára tartsa a nestori évek még 
bosszú során át. A megifjodott erővel és buzgalommal romjaiból uj, 
reményteljes életre kelő szerencsés Szeged pedig nemcsak a híven nyert 
kincset majdan büszke, erős s boldogokká válandó falai között, hanem 
a délre szélesen elterülő magyar elem zömére nézve neki most ket-
tősen is jutott nemzeti küldetéséről soha meg nem feledkezve, bőven 
kamatoztassa is erkölcsileg s szellemileg és valamint földrajzi fekvé-
sénél fogva hivatva van ipar, -közlekedés s kereskedelem tekintetében 
természetes köz- és sufypont lenni: úgy eme hathatós szellemi eszköz 
birtokában váljék egyszersmind a honi tudományosság és nemzeti 
közművelődésnek is hű őrévé, buzgó ápolójává és sikeres terjesz-
tőjévé." 

Trefort miniszter emelt még poharat és örömét fejezte ki, hogy 
éppen Szeged részesült e nagyszerű adományban, mely nagy hatással 
lesz a város közművelődésére. 

Végül Szabados János mondott köszönetet Somogyi Károlynak 
Szeged népe nevében, mely, mikor e nagybecsű kincset, a könyvtárt 
átveszi, kötelességet vállal arra, hogy azt a közművelődés hasznára 
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fordítsa, a Somogyi név megérdemelt dicsőségét emelje és magát a 
könyvtárt gyarapítsa. 

Az alapító okmány aláírása után még 1881. őszén megkezdették 
a gyűjtemény elszállítását Szegedre a főreáliskolában 20,500 fr t költ-
séggel berendezett termekbe. Ideiglenes könyvtárigazgatónak a tanács 
Magyar Gábor főgimnáziumi igazgatót nevezte ki, míg Reizner János 
városi főjegyző 1882. évi július hóban elfoglalta a rendszeresen szer-
vezett könyvtárigazgatói állást. Ő tett azután javaslatot a könyvtár-
bizottságnak a könyvtár rendezéséről, szakokba osztásáról s czímtáro-
zásáról és a szakokba osztás munkáját be is végezte 1883-ban, alapul-
véve a budapesti egyetemi könyvtár sémáját és kilenez főszakot állítva 
föl, megfelelő alszakokkal. 

E beosztás szerint a Somogyi-könyvtár egész rendszere a 
következő: 

A. HITTUDOMÁNY. 

A. a) Ó- és uj-szövetségi bibliai történet — s szövegítészeti, régészeti, 
értelmezéstani munkák és vitairatok. 

A. b) Egyház-irodalomtörténeti művek, szentatyák, egyházírók, zsinatok. 
A. c) Egyetemes és részleges egyháztörténelem (kivéve a hazait) és ebbe 

vágó monográfiák. 
A. d) Alap- és ágazatos hittan, erkölcstan, asceticus munkák, hitvédelmi iratok. 
A. e) Lelkipásztorságtan, egyházszónoklati művek, halotti s alkalmi beszédek. 

(Kivéve a magyarországi érdekűeket.) 
A. f ) Hittudományi irodalom, történet, folyóiratok, lapok s más vegyes 

munkák s egyházi encyklopaediák. 

B. JOGTUDOMÁNY. 

B. a) Jogtörténelem és encyklopaedia. 
B. b) Észjog. Nemzetközi jog. 
B. c) Kómái jog. 
B. d) Egyházi jog. 
B. e) Közjog, közigazgatás (Törvénytárak, törvénykönyvek, országgyűlési 

irományok). 
B. f ) Magánjog. (Polgári törvénykezés, bánya-, váltó- és kereskedelmi jog.) 
B. g) Büntetőjog. (Börtönrendszer, halálbüntetés.) 
B. h) Jogi szaklapok, folyóiratok s vegyes jogi munkák. 

C. ÁLLAMTUDOMÁNYOK. 

C. a) Politikai és társadalmi tudományok. Alkotmánytan. (Szoczializmus, 
szegényügy.) 

C. b) Nemzetgazdaság ós pénzügytan. 
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C. c) Statisztika. 
G. d) Ipar és kereskedés. 
C. e) Hadtudomány. 

D. ORVOSI TUDOMÁNYOK. 

D. a) Boncztan, szövettan, fejlődéstan, élettan és élettani vegytan. 
D. b) Kórboncztan, kórszövettan, kórtani vegytan, általános kór- és gyógytan, 

kórjelzéstan és orvosi történet. 
D. c) Gyógyszertan, méregtan, különös kór és gyógytan. 
D. d) Sebészet, szemészet, szülészet. 
D. e) Törvényszéki orvostan, törv.-széki vegytan, elmekórtan, közegész-

ségtan, orvosi rendészet, orvosi statisztika. 
. D. f ) Állatgyógyászat. 

D. g) Orvosi szaklapok, folyóiratok, vegyes művek, szótárak, tudori érte-
kezések. 

E. MENNYISÉGTAN ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK. 

E. a) Mathomatica. 
E. b) Physica, astronomía és chómia. 
E. c) Természetrajz (ásvány-, föld- és őslénytan), növénytan, állattan. 
E. d) Technologia, géptan, építészet. 
E. ej Mezei gazdaságtan (állattenyésztés, gyümölcsészet). 
E. f ) Szaklapok, folyóiratok, vegyes munkák. 

F. BÖLCSELET ÉS NEVELÉSTUDOMÁNY. 

F. a) Philosophiá és történelme. Folyóiratok. 
F. b) Aesthetica és művészettan. (Rajzok, képzőművészeti kiadványok.) Zene. 
F. c) Neveléstudomány, neveléstani s ifjúsági folyóiratok, iskolai értesítők. 

G. TÖRTÉNELEM ÉS FÖLDRAJZ. 

G. a) Egyetemes és nem hazai történelem ós segédtudományai (ehrono-' 
logia, diplomática, numismática). 

G. b) Egyetemes műtörténet s régészet. 
G. c) Egyetemes s nem hazai részleges földrajz, utazások, ethnographia, 

topographia, chorographia, térképek. 
G. d) Egyetemes s nem magyar részleges irodalomtörténet, incunabulumok. 
G. e) Hazai történelem. (Egyháztörténelem, hazai vonatkozású alkalmi és 

halotti beszédek.) 
G. f ) Hazai történelem segédtudományai. (Oklevél-, korpecsét-, czimer-, 

nemzedékrend- s éremtan.) 
G. g) Hazai műtörténet s régészet. 
G. h) Hazai földrajz, utazás, népisme, topographia, chorographia, térképek. 
G. i) Hazai irodalomtörténet. 
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H. NYELVÉSZET S IRODALOM. 

H. a) Görög s latin nyelv, régiségek, mithologia, irodalomtörténet, commen-
tárok, szótárak. 

H. b) Görög s latin Írók. 
H. c) Keleti s más idegen nyelvek. 
H.' d) Összehasonlító és modern nyelvtudomány. (Magyar ós idegon.) 
H. e) Magyar irodalom. (Beleértve a fordításokat is.) 
H. f ) Nem magyar irodálom. 

I . VEGYESEK. 

I . a) Könyvtártan, könyvtárak, nyomdászat, könyvészet, (bibliographia 
könyvjegyzékek.) 

I. b) Encyklopaediák, lexiconok, szótárakba szakszerűek illető szakjaikban.) 
I . c) Vegyes tar ta lmú folyóiratok, szemlök, lapok. 
I. d) Szerzők összegyűj töt t munkái (opera rnius auctoris collccta), társulati 

gyű j teményes kiadványok, munkálatok. (Nem értve a régi classicusokat (H. b.) 
s egyéb különös szakjel leggel biró kiadványokat.) 

I. e) Egyvelegek, (miscellaneák, colleetaneák, colligatumok.) 
I. f ) Társulati évkönyvek, almanachok, név- és czimtárak, naptárak. 

J. HÍRLAPOK. 

J. a) Egyházpolit ikai lapok. 
J. b) Hazai magyar és idegen nyelvű politikai lapok. 
,7. c) Külföldi hírlapok. 

K. ŐSNYOMTATVÁNYOK. 

K a) Idegennyelvü ősnyomtatványok. 

K. b) Magyar nyomtatványok 1711-ig. 

A szakokba osztott könyvtár fölállítása után a czímtározási mun-
kára tett Reizner János részletes javaslatot és ez a munka 1888. július 
1-én vette kezdetét. Ekkor nevezte ki a tanács segédkönyvtárnokul, 
előbb ideiglenes minőségben Lázár Bélát1) és alkalmazott segéderőket 
is, kiknek közreműködésével rövid pár hónap alatt nagy előhaladást 
te t t a könyvtárigazgató a czím tarozásban s 5885 mű 16,822 kötettel 
volt fölvéve, mikor 1883. évi október 16-ikán ünnepélyesen megnyi-
tot ta a könyvtárt maga a király, ki az újjáépült város alkotásainak 
megszemlélése végett bárom napot töltött Szegeden"). 

>) Az 1884. évi április 5-iki városi tisztújítás óta rendszeres állás, melyet 
1899. óta Tömörkény István tölt he. 

-) A „Magyar könyvszemle" 1883. évfolyama következőleg í r ja le a könyvtár 
ünnepélyes megnyi tásá t : 
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Mindjárt a megnyitás után átadták a könyvtárt a közhaszná-
latnak, mely csak a könyvtárban való olvasásra szorítkozik, mivel az 
alapító oklevél értelmében könyvet kiadni nem szabad. 

így is eléggé élénk a könyvtár használata és az olvasó szám 
elég tekintélyes volt még azon években is, mikor a könyvtárt ki kel-
lett telepíteni a királyi tábla czéljaira átengedett főreáliskola ter-
meiből és ideiglenesen a város központjától' kissé távolabb, a Fodor-
utcza sarkán levő Fodor István-féle házban helyezték el1) addig, míg 
1897-ben végleg átvitték a Somogyi-könyvtár és a városi muzeum 
czéljaira a Stefánia-sétatéren egy negyedmillió forint költséggel épí-
tett díszes kultúrpalotába. 

„Örömmel konstatáljuk, hogy a Somogyi-könyvtár fölavatása oly szokatlan 
pompával ment végbe, mely méltó volt nemcsak az alföld metropolisához, hanem 
azon messze kiható tényhez is, melyet egy közkönyvtár megnyitása képez. A 
három napig tartó ünnepségek sorában ez volt a legcsendesebb, a legkevésbé csil-
logó mozzanat, de bízvást állíthatjuk, hogy a jövőben ennek lesznek a legáldá-
sosabb következményei. 

A Somogyi-könyvtár október 16-iki megnyitásánál a Nemzeti muzeumot 
Pulszky Ferencz, az akadémiát Fraknói Vilmos főtitkár és Hunfalvy Pál könyv-
tárnok képviselték, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium képviselője Szász 
Károly miniszteri tanácsos volt. Ezeken kivül jelen voltak a többi minisztériumok, 
mogyei és városi törvényhatóságok, egyházi és világi testületek, hazai tudományos 
társulatok és irodalmi intézetek képviselői nagy számmal. 

A király, kinek kíséretében voltak : Tisza Kálmán miniszterelnök és Tisza 
Lajos kir. biztos, miután a Felség helyet foglalt a számára készített trónszerű 
emelvényen, Reizner János könyvtárigazgató üdvözölte emelkedett beszéddel, 
melyet e szavakkal végzett: „Boldogok vagyunk, azon reménytől eltelvén, hogy a 
Felséged által most megnyitandó ezen köziutézet önként előidézi, hogy ez ős 
emporiális város egy messze kiterjedő magyar vidéknek egyúttal kulturális tekin-
tetben is valódi központja leend." 

„Örömmel jöttem — Így válaszolt a király — egy nemesszivű hazait által 
Szeged városának adományozott e könyvtár megnyitására. Bizton hiszem, hogy a 
tudományok ezen gazdag tárháza nemcsak Szeged város, hanem az egész vidék 
szellemi emelkedésének egyik tényezőjéül fog szolgálni és e reményben az inté-
zetet ezennel megnyitottnak nyilvánítom. 

Ő Felsége aztán Reizner igazgató kalauzolása mellett megszemlélte a könyv-
tárt, megtekintette a katalógusokat és mindenben megelégedését fejezvén ki, 
beírta nevét a vendégkönyv külön díszlapjára." 

') A könyvtár áttelepítését 1894. évi augusztus 8-án kezdték meg és szep-
tember 24-én az olvasótermet már átadták a használatnak. 
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A könyvtár használata, a szüneti július és augusztus hónapok leszá-
mításával mindig tíz hónapot véve, a következő évi forgalmat mutatja. 

Év 
szeptember—június 

Olvasók 
• száma 

Napi 
á t l a g 

A használt 
munkák 
száma 

1883—84 3437 16 l.«/205 5173 
1884—85 1763 7 8 7 / 2 3 S 

1809 

1885—86 3860 15 230/242 3953 

1886-87 3150 14 4 V 2 2 2 3336 
1887—88 2910 12 4 2 / 2 3 9 

3274 
1888—89 2250 9 6 S / 2 9 3 

2557 
1889—90 3045 12 4 8 / S I 

3417 
1890—91 6580 27 4 6 / 2 6 2 6798 
1891—92 9102 37 , 8 5 / 2 4 1 9378 
1892—93 7551 31 4 8 / 2 4 2 7797 
1893—94 6846 30 2 1 G / 2 2 1 7139 
1894—95 2655 12 51/217 2831 | Az ideiglenes elhe-
1895-96 2513 11 3 8 / 2 2 0 2795 lyezés alatt, bérelt 
1896—97 2950 16 7 0 / l 8 0 2123 1 helyiségben. 
1897-98 7330 39 "S/185 7556 l Az u j közművelő-
1898—99 11103 48 159/^ • 11408 1 dési palotában. 

Híven az alapítónak intenczióihoz is, ki életében 1884-ig maga is 
évi ezer forintot fordított a könyvtárra, Szeged város folyton gondos-
kodik a kincset képező gyűjtemény gyarapításáról és az alapító 
levélben könyvbeszerzésekre kötelezett 1000 frtnál rendszerint jelen-
tékenyen többet fordít beszerzésekre és könyvkötésekre és mindenkor 
hajlandó egyes értékesebb könyvgyűjtemények megvásárlására a mel-
lett, hogy a könyvtár budgetje is emelkedik és az 1883. évi 3028 
írtról 1885-ben már 4933 írtra, 1899-ben pedig 9293 frtra nőtt. 

Már eddig is lényegesen fejlődött ily módon a Somogyi-könyvtár 
eredeti állománya és folyvást szaporítják azt egyfelől a városi beszer-
zések, másfelől a könyvkiadó vállalatok, társulatok és egyesek adomád 
nyai, melyekből összevéve a kötetszám nagymérvű emelkedése állott elő 
és az, ami már a tervszerű és körültekintő vezetés érdeme, hogy a 
könyvtár gyarapítását czéltudatosan kivált azon szakokra irányítja, melyek 
leginkább igénylik a kiegészítést és a más szakokkal való arányosítást. 

E szerint nem csupán a kötetszám emelését, de a könyvtár érté-
kének fokozását jelentik azok az adatok, melyek a gyarapodást föl-
tüntetik és a városi beszerzések és adományok szaporulatát kimutatják: 
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1886-ig 4282 műből álló 7273 kötetben, 1895-ben 5749 műből 
álló 10,376 kötetben és 1899-ben 7574 műből álló 14,460 kötetben. 

Érdekes adatokat nyújtanak a könyvtár czímtározásánák foko-
zatos előhaladásáról az igazgatónak a könyvtár összes viszonyait fel-
ölelő jelentései, melyeket évenkint bemutat az 1884-ben alkotott tör-
vényhatósági szabályok értelmében három évenkint újraválasztott 
könyvtári bizottságnak. 

E jelentések szerint czímtározva volt : 
1886-ig 10,445 mű 25,558 kötet. 
1887. júniusig 14,101 „ 31,426 ,, 
1888. 16,134 , 35,708 , 
1889. 19,454 „ 41,655 „ 
1890. 21,948 ,, 45,174 „ 
1891. 22,270 ,. 45,658 „ 
1892. , 23,815 „ 48,467 „ 
1893. 24,551 50,916 „ 
1894. 24,783 „ 51,470 „ 
1895. 25,086 „ 52,177 „ 
1896. 25,626 , 52,878 ,. 
1897. 26,224 „ 53,969 „ 
1898. 26,904 „ 56,771 „ 
1899. 27,928 „ 58,061 ,. 

Ebből az állományból 43,601 kötet a Somogyi adományra, 14,460 
kötet pedig a város beszerzésére vagy egyéb uton való gyarapodásra esik. 

Az 1899-ik évig czímtározott könyvek elosztását főszakok sze-
rint a következő táblázat mutat ja : 

S z a k Mű Kötet 

AJ Hittudomány. (6 alszak) 7018 12515 

B) Jogtudomány. (8 alszak) . . . , 2322 • 3885 

C) Állattudomány. (5 alszak) 983 1680 

D) Orvosi tudomány. (6 alszak) 1140 1813 
E) Mennyiségtan és természettudományok. (5 alszak) 2461 4423 
F) Bölcselet, nevelés. (3 alszak) 2411 4292 
G) Történelem és földrajz. (9 alszak) 5708 11420 
H) Nyelvészet és irodalom. (6 alszak) ' 4534 9091 
I) Vegyesek. (6 alszak) 934 7256 
J) Hirlapok. (3 alszak) 247 1499 
K) Ősnyomtatvány. (2 alszak) 170 187 

Összesen . 27928 58061 
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A Somogyi-könyvtárnak a közművelődési palotába 1897. év 
nyarán történt áthelyezése óta ujabb haladást tesz annak haszná-
lata és mindinkább jogosultan mondhatjuk, hogy a Somogyi-könyvtár 
alapitója elérte Szegeden azt, amit az összegyűjtött szellemi 
kincs gyümölcsöztetésétől várt, mert sokan használják a könyvtárt 
olvasók és kutatók és már is rá lehet mutatni értékes irodalomban is 
a közkincs hivatott forgatásának eredményére. 

E G Y É B S Z E G E D I K Ö N Y V T Á E A Í . • 

(Az 1895. évvel lezárt adatok szerint.) 

. Hogy számbavehessük Szeged könyvkincsét, jegyezzük ide min-
denekelőtt, hogy 

A Somoyyi-Mnyviár eddigi (1899. végéig terjedő) könyvállománya 
58,061. kötet. 

HATÓSÁGI ÖNYVTÁRAK. 

„Szeged városi közkönyvtár" czíme alatt 1874-ben nyitott meg a város egy 
nyilvános könyvtárat, mely a reáliskolai épület földszintjének egyik termében volt 
elhelyezve és közel 3000 kötetből állott Tóth Antal kegyesrendi tanár kezelése 
alatt. Ez a gyűjtemény két évig mint ingyenes kölcsönkönyvtár volt használatban, 
de mivel 1876-ban az ottani országos kiállítás czéljalra a teremre szükség volt, a 
kölcsönzők által különben sem kellőleg megbecsült könyveket ládákba csoma-
golták és azoknak használhatóbb részét 1883-ban a Somogyi-könyvtárba helyez-
ték el. 

-4 szegedi kereskedelmi és iparkamara könyvtára. Alapítva 1891-ben. A gyara-
pításra előirányozva évenkint 400 frt. A könyvtár túlnyomólag közgazdasági müve-
kot tartalmaz és annak gyűjtésénél az a czól, hogy ily irányban teljes szak-
könyvtár állíttassék elö, később nyilvános használatra is. Eddig csak Írott jegyzék 
van, szakok szerint. (Általános közgazdasági műnk. Statisztika. Vám- és tarifa-
ügyi munkák. Jelentések ós vegyesek. Hírlapok és Szaklapok. Müvek száma 776., 
kötetszám 1771, 

A szegedi ügyvédi kamara könyvtára. Használatra át van adva a szegedi 
jogász-egyletnek. Alapítva 1878-ban. Művek száma 301, kötetszám 440. A könyv-
tárra évenkint 100 frtot fordítanak, jog- és államtudományi művek beszerzésére, 
melyből eddig van magyar 203, német 53, franczia 6, latin 39. Kötetszám 440. 

A szegedi kir. törvényszéki fogház könyvtára. Művek száma 528, kötetszám 636. 
A könyvtárról, melynek -gyarapítására évenkint 100 frtot fordítanak, irott kata-
lógus van. Rendezve van a könyvtár öt csoportra, melyeknek tartalma magyar, 
német és román nyelven : a) Valláserkölcsi művek, b) Regék és mesék, c) Gazda-
sági és kertészeti művek, e) Ipari és vegyes tartalmú könyvek. 

A szegedi kerületi börtön tiszti könyvtára. Művek száma 149, kötetszám 256. 
í rot t katalógus. A könyvtár, melynek gyarapítására évi 50 frtot fordítanak, ötcso-
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portra oszlik: a) Törvények, b) Rendeletek, c) Kézikönyvek és folyóiratok, d)Bün-
tetőjogi és börtönügyi müvek, d) Vegyesek. Kötetszám 256. 

A szegedi kir. börtönök (államfogház) könyvtára. Művek száma 351, kötetszám 
1696. (Az 1885. évi statisztikában 192 kötettel szerepel). A könyvtár, melynek gya-
rapítására évi 100 frtot fordítanak, irott jegyzékkel bir és könyvgyűjteményét öt 
csoportra osztja. Kötetszám 1696. 

TANINTÉZETI KÖNYVTÁRAK. 
A szegedi kegyesrendi főgimnázium tanári könyvtára. Alapítási, éve 1852. 
A Thun-miniszterium a helytartótanács út ján ez évtől kezdve rendelte el a 

gimnáziumokban a könyvtárak felállítását és a gimnázium történetének vezetését. 
A miivek száma 2368, kötetszáma 3428, érték 5811 frt 83 kr. (1885-ről ki volt 
mutatva 2647 könyv). A könyvtárnak, melynek gyarapítására évi 150—200 frtot 
fordítanak, szakszerű repertóriuma (lajstroma) van, de nyomtatott katalógusa nincsen. 

A könyvtár rendezve van. A könyvek alakjuk és beszerzésük sorrendje 
szerint vannak szekrényekbe rakva. Minden szekrény római számmal, minden 
polcz arab számmal van jelölve s a könyvek helyüknek megfelelő sorszámmal s 

„a szekrény és polcz jelével vannak ellátva. 
Szakok szerint a könyvtár következőleg oszlik meg: 

I. Hittudomány 102 mű 148 
.11. Magyar nyelv ós irodalom 408 mű 488 
III. Német nyelv és irodalom 121 „ 165 
IV. Latin nyelv és irodalom . 405 „ 544 
V. Bölcsészet 82 » 88 

VI. Paedagogia . . . . . . 69 !! 121 
VII. Földrajz 209 » 139 

VIII. Történelem 381 » 717 
IX. Mennyiségtan 124 » 171 
X. Természetrajz 89 96 

XI. Természettan és vegytan 127 .. 133 
XII. Rajzoló geometria . . . 21 „ 25 

XIII. Régiségtan 17 » 25 
XIV. Folyóiratok . . . . . 58 - 396 
XV. Vegyesek . . . . . . 155 » 172 

Külön az értesítők, az intézetek betüsoros nevei szerint rendezve. 
E könyvtárnak becses speczialitásait képezik az iskolai értesítők gyűjte-

ménye, melyek egészen rendezve két szekrényt töltenek meg. A gyűjtemény az 
50-es évek elején kezdődik s kevés hiányt leszámítva, teljesnek mondható. A szek-
rényflókok magasságának megfelelő csomagok szerint vannak behelyezve s az 
intézetek betűrendes nevei, ezeken belül pedig az évek szerint rendbeszedve. 
Minden egyes csomag elé, amint a fiókokban sorban következnek, fölemelhető 
vastag papirtáblák vannak függesztve, melyeken betűrendben olvashatók azon inté-
zetek nevel, melyeknek Értesítői a csomagban foglaltatnak s egyúttal az is, 
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mely évekről szólanak. Az első rendezés 1880-ig terjed. Ezt követte a második 
1888-ban. A szaporulatoknál, a már rendezett csomagok érintetlenül hagyása mel-
lett, a betűrend ú j ra kezdődik. 

Értékes speczialitásai e könyvtárnak: Deák Ferencz sajátkezű aláírásával 
ellátott kinevezési irat. — Dugonics András Jolánka cz. regényének kézirata (töre-
dékes). Bod Péter Magyar Athénásának első kiadása. 1776. Kötetszám 3428. 

A szegedi kegyesrendi főgimnázium ifjúsági könyvtára. Alapítva 1840-ben. A 
gyarapításra fordított évi összeg 150 frt. Nagyság és sorszám szerint rendezve, 
kézi használatra készült katalógussal. 

A szegedi főgimnáziumban a következő könyvtárak foglalják magukban a 
tanuló ifjúságnak szánt olvasmányokat: Ünképző-köri, ifjúsági Nagy- és Kiskönyv-
tár. Ezek közül a két elsőnek könyvtári jegyzéke szakok szerint volt beosztva, 
az utolsóé betűrendes, az előbbiekben megkülönböztetett szakok a következők: 
1. Vallástudomány. II. Bölcselet, aesthetika, jog. III. Szépirodalom : a) Költői verses 
művek és drámák. 6) Regények, c) Elbeszélések. IV. Történelem, irodalom-történet, 
korrajz, életrajz, közművelődés. V. Földrajz, iitleirás. VI. Nyelvtudomány. VII. 
Mennyiség- és természettudomány. VIII. Vegyes folyóiratok, lexikonok és külön-
félék. Az 1895—96. iskolai év végén az önképzőköri könyvtár tartalmazott 1214, 
a két ifjúsági pedig 2204 kötetet s így a tanuló ifjúság használatára való könyvtárak 
3418 kötetből állottak. (1885-ről kimutatott könyvszám 1420). Összes kötetszám 3418. 

A szegedi állami főreáliskola tanári könyvtára. Alapítva 1851. Művek száma 
4549, kötetszám 5657, (1885-ről kimutatott könyvszám 3171). A könyvtár, melynek 
gyarapítására évenkint 4—500 frtot fordítanak, tudományszakok szerint van ren-
dezve, nyomtatott könyvjegyzék nincs, de van beszerzési alapleltár, betűrendes 
czédulakatalógus és szak-katalógus. A könyvek tudományszakok és nyelvek szerint 
következőleg oszlanak meg : 

A) Magyar nyelv és irodalom . 288 mű 365 kötet. 
B) Klasszikus nyelvek 31 „ . 35 „ 
C) Német nyelv és irodalom . 165 „ 241 . „ 
D) Franczia nyelv és irodalom . 108 „ 140 „ 
E) Egyéb nyelvek (A, B, C, D kivételével) • 31 „ 44 „ 
F) Történelem és rokon . . . . . . 238 „ 382 „ 
Gj Földrajz és rokon • 167 „ 204 „ 
H) Hittudomány • 66 „ 83 „ 
J) Jog- és államtudományok 77 „ 100 „ 
K) Filozofla, paedagogia, aestetika . • 176 „ 275 „ . 
L. a) Fizika, astronomia . . . . . . . . • 100 „ 115 „ 
L. b) Természetrajz • 160 „ 244 „ 
L. c) Vegytan • 60 „ 90 „. 
L. á) Orvosi tudományok • 18 „ 20 „ 
L. e) Gazdaságtan • 14 „ 30 „ 
M) Mathematikai és technikai tudományok • 178 „ 256 „ 
N) Vegyesek . 108 „ 140 „ 
O) Folyóiratok és lapok • 64 „ 393 „ 
P) Iskolai értesítők . 2500 „ 2500 „ 

Összesen. 4549 mű 5657. kötet. 
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A szegcdi állami főreáliskola ifjúsági könyvtára. Alapítva 1851-ben. Művek 
száma 1271. (Klasszikus müvek 191, drámai müvek 30, regények és beszólyek 273, 
történelmi müvek 171, vegyes művek 255, gyermekolvasirrányok 243, német mű 94, 
franczia 24.) Kötetszám 1985. (1885-ben kimutatott könyvszám 809.) A könyvtár, 
melynek gyarapításához minden tanuló évi 50 krral járul, rendezve van szakok 
szerint. Nyomtatott katalógusai: A szegedi állami főreáliskola ifjúsági könyvtárának 
betűrendes jegyzéke. Szeged, 1885. Nyomtatott Bába Sándor könyvnyomdájában. 
Kis 8. r. 69 oldal. Ugyanaz II. rész. Szegeden, Endrényi Imre könyvnyomdájában, 
1893. Kis 8. r. 27 oldal. 

A szegedi róm. kath. tanítóképző intézet könyvtára. Alapítva 1890-ben Művek 
száma 322, kötetszám 405. (Az 1885-iki statisztikában a képző intézetnek 1844-ben 
alapított könyvtára van kimutatva 926 könyvvel.) A könyvtár, melynek gyarapí-
tására évi 100 frtot fordítanak, szakok szerint rendeztetik irott katalógussal. 

A szegcdi állami fa- és fémipari szákiskola könyviára. Alapítva 1894-ben. Művek 
száma 61, kötetszám 134, érték 827 frt 37 kr. A csoportbeosztása: a) Mennyiség-
és természettudományok, b) Műtörténet, c) Faipar, d) Fémipar, e) Építészet. A 
könyvtár gyarapítására évenkint 400 frt fordittatik. Specziális művek : angol, fran-
czia, olasz mintalapok az iparművészet köréből. 

A szegedi polgári és felsőkereskedelmi iskola könyvtára. Alapítva 1873. és 
1885-ben. Művek száma 575, kötetszám 1020. (Az 1885-iki statisztikában a könyv- -
szám 799.) A könyvtár, melynek gyarapítására évi 150 frtot fordítanak, folyó ós 
leltári számok szerint van rendezve, katalógusa nincs. Tartalma: 

a) Nyelv és irodalom 158 
b) Tört. földr. statisztika 98 
e) Term. rajz, term. tan, vegyt., árúismeret, techn. . . . 69 
d) Mennyiségtan, keresk. és politik. számtan • 40 
e) Keresk. ismeretek, könyvelés, levelezés 56 
f ) Közgazdaság- és pénzügytan, jogtudomány, bankügy . 39 
g) Iskolai szabályok, jelentések és hasonlók 50 
h) Vegyesek 65 

A szegedi államilag szervezett második polgári iskola könyvtára. Alapítva 
1895-ben. Az első beszerzések költsége' 170 frt. Kötetszám 275. 

A szegedi községi felsőbb leányiskola könyvtára. Alapítási év 1877. Művek száma 
472, kötetszám 768. (Az 1885-iki statisztikában 520 könyv.) A könyvtár, melynek 
gyarapítására évenkint 80—100 frtot fordítanak, szakok szerint van rendezve, írott 
katalógussal. 

A Szeged-alsóvárosi apáczazárda és iskola könyvtára. Művek száma 100, kötet-
szám 120. Történelmi és vallási könyvek. A gyarapítására 30 forint fordittatik 
évenkint. 

A bel- és külterületi városi népiskolák könyvtára. Minden iskolánál (6 városi, 
29 tanyai) van tanítói és ifjúsági népkönyvtár, irott katalógusokkal. A könyvtá-
rakra, melyek neveléstani, történelmi és szépirodaimi műveket tartalmaznak, a 
belterületen évi 250—300 frtot, a külterületen 100 frtot fordítanak. 
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Művek száma Kötetek száma 
Belterületen 3150 3871 
Külterületen . . . . 4089 4629 

Összesen . . 7239 8500 
A zsidó népiskola könyvtára. Művek száma 30, kötetszám 116. A gyűjtemény 

gyarapítására évenkint 25 frtot fordítanak. 
A szegedi ág. evang. iskola könyvtára. Alapítva 1891-ben. Müvek száma 72, 

kötetszám 80. Évi gyarapításra rendelkezésre áll 20 frt. 
A szegedi ref. népiskola könyvtára. Müvek száma 21, kötetszám 34. 

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK. 

A szegedi kegyes tanitórendi társház könyvtára. Alapítva 1726-ban. Műv.ek 
száma 5416, kötetszám 10,675. A könyvtár, melynek gyarapítására évi 100 frtot 
fordítanak, írott betűrendes és szak-katalógussal bír. (E könyvtárról az 1885-iki 
statisztikában 12,378 könyvszám, 5246 mű, 10,378 kötet, 2000 füzet van kimutatva. 

A szent Ferenczrendiek Szeged-alsóvárosi kolostorának könyvtára. Alapítva 
1468-ban. Müvek száma 2910, kötetszám 3104. A latin, magyar, német, tót és 
franczia műveket tartalmazó könyvtár szak szerint van rendezve, írott katalógussal. 
(Az 1885-ik évi statisztikában kimutatva 2746 könyvszám és 10 drb incunabulum.) 
Az értékes és a kolostor anyagi erejéhez képest folyvást gondosan kiegészített 
könyvtárnak magyar kéziratai vannak: 1533, 1536, 1574, 1628-ból, latin kézirat 
1454-ből. Szláv-cseh biblia 1498-ból. Latin-góth nyomozás 110 drb. Az ezredéves 
kiállítás történelmi csoportjában föltűnhetett e könytár kincséből egy óriási folians, 
latin nyelven írott természetrajz és természettan (Rómában írták és a XV. század 
végén nyomtatták), továbbá tizenhárom drb ősmagyar nyomtatvány 1490-ből. 

A szegedi minorita társház könyvtára, A minorita rend első szegedi kolostora 
még a mohácsi vész előtt elveszvén, a második, vagyis jelenlegi rendházat a 
Belgrádból ideköltözött minorita atyák alapították meg 1739-ben, amidőn saját 
pénzükön telket vásárolván, a kolostort fölépítették. Ez évben vetették meg alapját 
a könyvtárnak is, mely ez idő szerint áll: 2500 műből 2850 kötetben. A könyvekről 
nyomtatott katalógus nincs, ujabbi és teljes rendezése is most van folyamatban. 
Rendezve lesznek a könyvek, tekintet nélkül a nyelvekre, tudományszakok szerint 
ós minden egyes szak a könyvek szerzőinek betűrendje szerint. A könyvtár gyara-
pítására és jókarban tartására évenkint 50 frt fordíttatik. (Az 1885-ik évben e 
gyűjtemény könyvszáma 2521-ben volt kimutatva.) 

A Szeged szt. Döméi egyház könyvtára. Müvek száma 559, könyvszám 1396. 
A könyvek elosztása tudományszakok szerint: 
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Egyháziak. 
Kötet Ftizot 

Egyháziak. 
a) Különféle egyházi tudományos művek - . 419 163 
b) Egyházi jogtudományi müvek • 31 — 

c) Egyházi régészeti művek 47 — 

d) Egyháztörténelmi művek 86 — 

Világiak. 
a) Különféle világi tudományos művek . . . . 1.57 48 
b) Világi jogtudományi művek 69 — 

c) Világi régészeti művek 2 — 

d) Világi történelmi művek 108 — 

e) Világi földrajzi művek 17 168 
f ) Encyclopaediai müvek 81 — 

Összesen . . . 1017 379 
És 3 térkép. 

A MÜVEK NYELVEK SZERINT. 

Magyar nyelvű 277. 
Latin nyelvű 170. 
Német nyelvű 112. 
A könyvtár részben rendezve van, részben rendezés alatt áll. 
Nyomtatott katalógusa nincs, csak Írott hiteles leltár. 
Nevezetesebb müvek: a) Korán. — b) Káldy: Biblia. — c) Eutrapius: Res 

Romana. — Palatini Regni Hungáriáé. — Fuchshoffer: Monasterologia. — Josephus 
Flavius : De bello Judaico és Officium Rakóczyanum. 

A rókusi plébánia könyvtára 1805-ben alapíttatott, de mindössze 49 műből 
állt. Ujabb időben beszerzés nem történt, aminek oka az, hogy maguk a plébá-
nosok gyűjtöttek saját könyvtárt. 

EGYESÜLETEK ÉS TÁRSULATOK KÖNYVTÁRA. 

A szegedi kaszinó könyvtára. Alapítva 1830-ban. Művek száma 1704, kötetszám 
4610. (Az 1885-ik évben kimutatott könyvszám 4300.) -A könyvtárnak, melynek 
gyarapítására évenkint 100—150 frtot fordítanak, nyomtatott katalógusa van (A 
Szeged-belvárosi kaszinó-egyesület könyveinek jegyzéke. 1885. Szeged, 1885. Nyo-
matott Endrényi Lajos és társa könyvnyomdájában. 8. r. 112 oldal) és e szaporu-
latról járulék-napló ve zettetik. A könyvek elosztása az, hogy el vannak látva : 

a) A tudományos magyar művek és folyóiratok A. betűvel 
b) Szépirodalmiak B. betűvel 
c) Hirlapok C. betűvel 
d) A tudományos német művek 1. számmal 
e) Szépirodalmiak II. számmal 

„Szeged iij kora." 3 0 
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f ) Hírlapok III. számmal 
a)-Angol müvek . • IV. számmal 
h) Franczia müvek V. számmal 

Az Árpád szábadkőmívcs páholy könyvtára: Alapítva 1875-ben. Művek száma 
45, kötetszám 166. A könyvtárra ujabban évi 100 frtot fordítanak. Katalógusa 
nincs és a könyvek csak folyószám szerint vannak rendezve. Szabadkömives 
tárgyú munka 21 van a gyűjteményben 29 kötettel. 

A szegedi ipartestület könyvtára. Alapítva 1868-ban. Művek száma 559, kötet-
szám 914. A könyvtárnak, melyre évenkint 250 frtot fordítanak, nyomtatott jegy-
zéke van. (A szegedi ipartestület könyvtárjegyzéke. Szeged 1891. Engel Adolf 
könyv-és kőnyomdájából. 8. r. 18 oldal.) A könyvek kiadatnak a tagoknak olvasásra. 

A szegedi iparos ifjak közművelődési egyletének könyviára. Alapíttatott 1874-ben. 
Művek száma 1205, kötetszám 1407. A könyvtár a tagok rendelkezésére áll. 

A szegedi kereskedő ifjak társulatának könyvtára. Alapítási év 1881. Művek 
száma 627, kötetszám 1012. A könyvtár, melynek gyarapítására évenkint 120—150 
frtot fordítanak, szakok szerint következőleg oszlik meg: 

Kereskedelem és pénzügy 27 kötet 
Nemzetgazdaság, statisztika, jogtudomány 31 kötet 
Történelem 27 kötet 
Szépirodalom 873 kötet 
Folyóiratok 54 kötet 

A könyvtárról nyomtatott jegyzék van. A szegedi kereskedő if jak társulata 
könyvtárának tartalomjegyzéke 1893. Szeged. Nyom. Traub B. és társánál. 8. r. 
19 oldal. A jegyzék közli a könyvtárszabályzatot, mely szerint a szakművek a 
társulat helyiségében olvashatók, más művek pedig 2 frt óvadók mellett kölcsö-
nöztetnek. 

Vasiíti műhely dal- és olvasókörének könyvtára, szépirodalmi és részint szak-
könyvekkel. Kötetszám 640. 

A Szeged alsóvárosi népkör könyvtára. Alapítva 1882-ben. Müvek száma 690, 
kötetszám 1167. A könyvtárnak, melyre évenkint 30—35 frtot fordítanak, Írott 
katalógusa van négy példányban. A könyvek a tagok részére kiadatnak. 

A Szeyed-felsökerüleli népkör könyvtára. Alapítva 1875-ben és miután az árvíz 
a gyűjtemény egy részét elpusztította, ú j ra alapítva 1880-ban. Művek száma 455, 
kötetszám 542. A könyvtár, melynek gyarapítására évenkint 50—60 frtot fordít a 
népkör, rendezve van a következő szakok szerint: Történelem, tudományos müvek, 
szépirodalmak, folyóiratok. írott katalógus van több példányban. Régibb müvek 
következők vannak a gyűjteményben : 

Az ausztriai paraszt. Vigand Jánostól. 
A mezei gazdaságra oktató kézikönyvecske; fordította: Szilágyi Sándor. I. 

Pozsony 1776. 
Falusi nótárius Nagy Peleskén vízöntőnek vasárnapján 1788. Róbert Péter 

született anglusnak egy iakatlan szigeten tett második utazása. Fordította Szent-
ványi László I. Pozsony. 1802. 



467 

Mostani és régi lexikon Etubnor Jánostól III. és V. kiadás. Post, 1817. 
Franciaországnak statisztikai geografiája. Lasszi Istvántól I. Pest, 1823. 
Magyarország rövid históriája a nemzet eredetétéi II. Lajos király idejéig. 

V. kiadás. Spányik Gliczerius I. Pest, 1836. 
Közhasznú ismeretek tára. Magyarországra alkalmazva 1. 11. Pest, 1837. 
Szent Biblia. Fordította Károlyi Gáspár. L Pest, 1842. Kötetszám 542. 
A Szeged-rókusi népkör könyvtára. Alapítva 1877-ben. Müvek száma 302, kötet-

szám 440. A könyvtár, melyre évenklnt 30 frtot fordítanak, a szerzők nevei szerint 
van rendezve. Nyomtatás alá most készül a katalógus és erre való tekintettel a 
könyvtár gyarapításra 150 frt szavaztatott meg, 

A Szeged-alsóvárosi társalgó egylet..könyvtára. Alapítva 1875-ben. Művek száma 
490, kötetszám 907. A könyvtárra, mely tűlnyomólag szépirodalmi, évenkint 50 
frtot fordít az egylet. Katalógusa a szerzők nevei szerint van rendezve. 

Az Egyetértés ált. iparmunkás önképző és betegsegélyzö egyesület könyvtára. 
Könyvtárjegyzéké nyomatott Szegeden, 1891. Bába Sándor könyvnyomdájában 8. r. 
20 oldal. Müvek száma 375, kötetszám 561. 

A Szeged-felsötanyai gazdakör könyvtára. Alapítva 1885-ben. Művek száma 
195, kötetszám 240. A könyvtár, melyre a kör évenkint 30 frtot költ, rendezve 
van gazdasági, történelmi, ós szépirodalmi szakok szerint, Írott katalógussal. A 
körnek van a könyvtár mellett ásvány- ós éremgyüjteménye is. 

A Szegcd-szentmihálytelki olvasókör könyvtára. Művek száma 134, kötetszám 
182, érték 187 frt. 

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR. 

Schulhof Károly kölcsönkönyvtára. Az 1885-ik évi statisztikában számba volt 
vévo Szegedről a Traub B. és társa ezégnek 1865-ben alapított kölcsönkönyvtára 
2470 kötettol. Ez a könyvtár föloszlott és igy ismét csak egy kölcsönkönyvtár 
van, a Schulhof-fóle, melyben a művek száma 1500, a kötetszám 1870. A gyűjte-
mény, melyet évenkint 100—150 frt értékben gyarapítanak, regényeket, ifjúsági 
iratokat ós folyóiratokat tartalmaz, magyar, nómot, angol és franczia nyelven. A 
katalógus most van sajtó alatt. 

MAGÁNKÖNYVTÁRAK. 

György Aladár műve 1885-ben 13 magánkönyvtárt mutatott ki 
Szegedről, összesen 22,063 kötettel, e magánkönyvtárak tulajdonosai 
közül azonban azóta három elköltözött Szegedről, kettő értékesítette 
a gyűjteményeit, egy elhalt, úgy hogy a most Szegeden levő magán-
könyvtárak kimutatandó könyvszámában csak 13,452 kötet foglaltatik 
az 1885-iki összesítésből. 

Arató Frigyes tanár könyvtára. Müvek száma 525, kötetszám 661. Osztályo-
zása a kővetkező: 

29* 
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Filozófia 47 2 _ 49 61 2 63 
Szépirodalom . . . . 112 34 20 166 130 73 25 228 
Történelem 30 3 — 33 30 3 — 33 
Mennyiségtantudomány 59 18 — 77 07 21 — 88 
Természettudomány 120 36 3 159 158 41 4 203 
Egyéb 35 6 — 41 40 6 — 46 

Összegezés • . 403 99 23 525 486 146 29 661 

Dukafalvi és kucsini Duka Marczell kataszteri igazgató könyvtára. Alapítási 
év 1861. Kötetszám 722. Szakok szerint: 

Természettudomány 160 kötet. 
Történelem 40 „ 
S z é p i r o d a l o m . . . . . . . . 459 „ 
Segédkönyvek 60 „ 
Térkép (Atlas) 3 „ 

A könyvtár gyarapítására évenkint 200 frtot fordít a tulajdonos. Speczialitás : 
Évaris le Parny: Oeuvres Completes Paris 1808. 

Főkövi Lajos zenetanár könyvtára. Művek száma mintegy 250, kötetszám 
mintegy 500. Zenószeti könyvtár, melyben következő szakok vannak képviselve : 

Eneyklopadia. 
Bibliographia. 
Időszaki iratok. 
Gyűjtemények. 
Tankönyvek. 
Zenetörténet. 
Régibb zeneművek kiadásai. 
Aesthetika. 
Padagogia. 
Templomi zene. 
Jászai Géza rókusi plébános könyviára. Műveinek száma 304, kötetszám 612. 

A könyvtárnak, melynek gyarapítására évi 80—100 frtford itta tik, irott katalógusa van. 
Kiss Lajos föreáliskolai tanár könyvtára. Művek száma 413, kötetszám 695. 

Többnyire történelmi és földrajzi művek, kisebb részben szépirodalmiak. 
Kovács János író könyvtára. Alapítva 1874-ben. Művek száma 1527, kötet-

szám 2014. (Az 1885-ik évről kimutatva 2 köt. kézirat, 30 térkép és 735 könyv-
szám.) A könyvtár gyarapítására évi 200—300 frt fordittatik. Rendezve könyv-
nagyság szerint, [de a szekrényekben a szakok szem előtt tartásával. írott katalógus, 
czim és betűrendben is, az irók neveivel. 
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Kulinyi Zsigmond lapszerkesztő könyvtára. Művek száma 824, kötetszám 1265. 
(Az 1885-ik évről kimutatva 1009 könyvszám.) A könyvtár nincs rendezve. Felében 
közgazdasági ós államtudományi, felébon klasszikus és szépirodalmi műveket 
tartalmaz magyar, német, kis részben franezia nyelven. 

Löiv Immánuel dr. főrabbi könyvtára. Alapítási éve 1842. Művek száma 
mintegy 3000, kötetszám 5189. (Gy.örgy Aladár 1885-iki könyvében kimutatva, 
incunabulák, 19 kötet kézirat és 5858 könyvszám.) A nagy értékű könyvtár szakok 
szerint (tbeologia, keleti nyelvészet, történelem, szépirodalom) van rendezve. Csak 
régibb katalógus van kéziratban. 

Oltványi Pál prépost-igazgató könyvtára. Művek száma mintegy 1600, kötet-
szám mintegy 1800. (1885-röl kimutatva 2530 könyvszám.) A könyvtár rendezve 
nincs, felöleli a hittani, bölcsészeti, történelmi és jogi szakot. Gyarapítására éven-
kint 80—100 frt fordittatik. 

Obláth Lipót könyvtára. Alapítási óv 1858. Művek száma 180, kötetszám 640. 
Rendezve folyószám szerint. A művek történelmiek, nemzetgazdaságiak, jog- és 
államtudományiak és szépirodalmiak, magyar és német nyelven. A gyarapításra 
évenkint 40—50 frtot fordít a tulajdonos. 

Pálfi Antal iparos könyvtára. A könyvtár tfiinyomólag szépirodalmi művekből 
mintegy 1400 kötet és a tulajdonos folyton gyarapítja, hogy azt valamely kultu-
rális egyesületnek ajándékozza. 

Várhelyi Rósa Izsó dr. ügyvédi kamarai elnök könyvtára. Kötetszám mintegy 
700, latin és más nyelvű munkákkal (1885-ről kimutatva 500 könyv). Tfiinyomólag-
jogi müvek. 

Simonyi Béla tanár könyvtára. Kötetszám mintegy 1600 és 400 füzet. Leg-
nagyobb része történelmi munka. Latin és görög classikusok. 

Stelczel Frigyes m. kir. államvasiíti felügyelő könyvtára. Müvek száma mintegy 
220, kötetszám 500. Túlnyomóan műszaki és közgazdasági müvek. 

Szegelethy János tanár könyvtára. Művek száma 800, kötetszám 1200. Tar-
talma : Szépirodalom (körülbelül 400 kötet), mennyiségtani, természettudományi 
müvek, hittudományi s jogi irodalom, utazási és földrajzi irodalom, történelem s 
nyelvtudományi irodalom, művészeti, ifjúsági irodalom köréből, több folyóiratból 
s antiquitásból áll. Van benne néhány hungarica és ősnyomtatvány is. 

Szélt Ákos kir. közjegyző könyvtára. Alapítva 1870-ben. Művek száma 782, 
kötetszám 1875. Rendezve szakok szerint (I. Jog- és államtudomány. II. Törté-
nelem. 111. Encyclopaedia. IV. Szépirodalom.) magánhasználatra szolgáló katalógussal. 
Van a gyűjteményben néhány ősnyomtatvány, a budapesti Szemle, Sárospataki 
Füzetek, Révész Figyelmeztetője, Századok, Magyar Igazságügy s más folyóiratok 
teljes kiadásai. A könyvtár gyarapítására évenkint 100—300 fr t fordittatik. 

Taschler Endre városi tisztviselő könyvtára. Müvek száma 379, kötetszám 792. 
A tulajdonos folyton gyarapítja a könyvtárt. 

Thomay József ev. lelkész könyvtára. Alapítva 1876-ban. Müvek száma 340, 
kötetszám 350. Magyar és német, kiválólag theologiai, bölcsészeti és történelmi 
munkák. Évi gyarapításra 25 frt fordittatik. 
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Szatymazi Zsótér Andor földbirtokos könyvtára. Alapítva 1842-ben. Művek 
száma 998, kötet és füzetszám 2041 és 693. (1885-ről kimutatva 2430 könyvszám). 
A könyvek elosztása tudományszakok szer int : 

a) Tudományos nyelvészet, (antik és modern irodalomtörténet, classikusok) 
26 mű, 36 kötet, 1 füzet. 

b) Bölcsészet, theologia, aestetika és elméleti paedagogia 47 mii, 48 kötet, 
4 füzet. 

c) Történelem, földrajz és segédtudományaik 186 mii, 466 kötet, 15 füzet. 
d) Államtudomány, nemzetgazdaság, statisztika és politika 91 mű, 107 kötet, 

16 füzet. 

e) Mathematica, természettudomány, orvosi és mérnöki szaktudomány 48 
mű, 74 kötet, 6 füzet. 

f) Encyclopedikus művek 52 mű, 244 kötet, 61 füzet. 
g) Hírlapok 5 mű, 25 kötet. 
h) Szépirodalmi művek 514 mű, 1012 kötet, 589 füzet. 
i) Tankönyvek és ifjúsági, olvasmányok 21 mű, 21 kötet. 
le) Vegyes művek 4 mű, 11 kötet. 
A könyvek elosztása nyelvek szerint: magyar mű 719, német 255, egyéb 24. 

A könyvtár akkép van rendezve, hogy két nagy szekrényt kizárólag az idegen, 
főleg németnyelvű tudományos, classieus és szépirodaimi művek, egyet a magyar 
tudományos és egyet a magyar szépirodalmi miivek foglalnak el. 

A gyűjteményben van 104 drb különféle régi metszés a 16-ik és 18-ik szá-
zadból, továbbá toll- és krétarajzok, a szentírásnak egy 1540-ben nyomatott magyar 
példánya, 7 drb (kötet) különféle térkép, közte Palestinának Petho Ferencz által 
1793-ban készített magyarnyelvű térképe. A legtöbb, főleg magyar művekből az 
első kiadások vannak meg. Megvannak több, már csak ritkábban szerezhető 
magyar és németnyelvű tudományos munkán kívül a harminczas évek tudományos 
és szépirodalmi folyóiratai. (Athenaeum, Regélő) és a negyvenes évekből (Élet-
képek, Pesti Divatlap.) 

A tulajdonos nagy avatottsággal szerzi meg folyton az értékesebb müveket 
és erre évenkint 150—200 frtot fordít. Katalógus van egy Írott példány. 

Szeged könyvkincsének ez a kimutatása mindenesetre 
sokkal teljesebb most, mint volt az 1885-ik évi, de kimerí-
tőnek a magánkönyvtárakat illetőleg ez sem válik be, mert 
e tekintetben csak az általam ismert gyűjtők és az ismételt 
hírlapi fölhívás után jelentkezettek adataira kellett szorít-
koznom, másrészt pedig a szegedi könyvkincs az utóbbi négy 
esztendő alatt is lényegesen szaporodott, kivált az iskolai 
gyűjteményekben, melyek évről-évre nagyarányúlag nőnek. 
Viszont 1895-ről kimutatott három magánkönyvtár, a tulaj-
donosok elköltözése folytán, ma már nem a szegedi könyv-
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statisztikába számít, amivel szemben azonban ujabb egyleti 
és itt fői nem sorolt magánkönyvtárak gyűjteményei állanak. 

Eredményül, az általában 1895-ben lezárt könyv-statisztika 
azt mutatja, hogy a szegedi könyvtárak száma az 1885. évi 
30-ról felemelkedett 58-ra, a kötetszám pedig 104,989-ről 
147,371-re, vagyis megnőtt több mint negyven száztólival, 
és pedig leginkább a közkönyvtárakban, melyek szélesebb 
körök használatára szolgálnak. 

Részletesen föltüntetve a különböző jellegű könyvtárak 
összesítését, van Szegeden : 

1 közkönyvtár 58,061 kötettel 
5 hatósági könyvtár . . . . 4,799 „ 

14 tanintézeti könyvtár . . . 25,940 „ 
5 egyházi könyvtár . . . . 18,074 „ 

13 egyesületi könyvtár : . 12,788 ,, 
1 kölcsönkönyvtár . . . . 2,470 ,, 

19 magánkönyvtár 25,239 ,, 
Összesen 58 könyvtár , 147,371 kötettel. 

Ez is egy adat arra, hogy Szeged és közönsége a kul-
túrának minden mértékén megmutatják gyorsított lépésekkel 
való előhaladásukat. 

A DUGONICS-TÁRSASÁG. 

Az irodalmi életnek jelentékeny tényezője az 1892-ben alakult 
Dugonics-Társaság, mely már is kiváló sikereket és elösmerést aratott 
eddigi működésével, tartalmas, magas színvonalon álló évkönyveivel, 
havi fölolvasó üléseivel s irodalmi ünnepéivel, melyeket nagy szere-
tettel és érdeklődéssel látogat Szeged művelt közönsége. 

Lendületesen számol be a társaság megalakulásáról és első lépé-
seiről az 1893-iki Évkönyvben Békefi Antal főtitkár jelentése. 

„És midőn — írja — a Társaság alapvető munkásainak érdemeit foglalom Írásba, 
fájdalom, az elismerő szót egy halottnak a dicsőítésével kell kezdenem, egy közös 
halottunk emlékét kell magasztalnom, aki városunk kultúrájának egyik első har-
czosa volt. Ez a méltán meggyászolt halottunk, néhai Szabados János, amélyszívil 
költő, a Petőfi-Társaság tagja és Szeged város volt kulturiigyi tanácsnoka, aki úgy 
esett el a munkában, mint az erősszlvű katona a harczban s akinek megdicsőült 
emlékét kegyeletesen őrzi a Dugonics-Társaság, mely egyik oszlopát vesztette el 
a jeles költőben éppen amaz év elején, amelynek őszén Társaságunk megalakult. 
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A Dugonics-Társaságot dr. Lázár György, Szeged város helyettes polgár-
mestere, aki a közművelődési munkából széleskörű képzettségével és talentumával 
azelőtt is nagy részt vett ki magának, keltette életre lelkes férfiakból álló szervező-
bizottság élén. 

Mint egy láthatatlan erő öntött lelket az előkészítés munkájába a közóhaj, 
amelyből már évekkel előbb a Dugonics-Társaság létesítésének eszméje fakadt. 
Ez az erö azonban csakhamar látható is lett abban a példának beillő szép áldozat-
készségben, melylyel úgy maga a nemes város hatósága, mint a közönség 
lábra állt Társaságunkat az anyagiakban megsegítette. Szeged háztartásának 
budgetjébe — a m e l y n e k legfényesebb száma az a 200,000 frt, amit a kulturára 
áldoz a város — a Dugonics-Társaság is belekerült 1000 frt évi segélylyel s műkö-
désünk komolyságával rá kívánunk szolgálni arra a kilátásra, hogy a város támo-
gatása állandó lesz. De erkölcsileg is emelte Társaságunkat az ország szeme előtt 
Szeged város azzal, hogy a Dugonics-Társaság védnöke lett és midőn e nemes 
támogatást jelentésemben megillető módon szóvá teszem, nagyon szívesen tolmá-
csolom Társaságunk hálás köszönetét szeretett városunk irányában, mely áldozat-
készségében tovább menve, a magyar államélet ezredéves ünnepére a kultúrának 
egy olyan fényes palotát emeltet, meiy egyik ékességünk leszen és melyben a 
Dugonics-Társaság állandó othonra talál. 

Nem kevésbé hatott megtisztelőleg az alig életbelépő Társaságra, hogy a 
támogatói között első helyen találta Szeged nemes barátját és ujjáalkotóját, Tisza 
Lajos grófot, aki 1000 frtos alapítványt tett Társaságunk czéljaira, melynek anyagi 
helyzetét és fejlődósét immár 41 alapitó és 127 pártoló tag biztosítja. 

íme tehát ezekre az erős alapokra: a szervezők lelkes ügyszeretetére, az 
irodalom művelőinek felbuzdulására, a város és a közönség áldozatkészségére 
kezdtük aztán ráhordani az első köveket és ilyenformán nem is voltak ezek az 
első kövek olyan nehezek, mint amivel a kezdés munkája rendesen szokott járni. 

Ezek után az első év vázlatos történetébe foghatok, mely ott kezdődik, 
hogy Társaságunk 1892. év október 11-én megalakult 38 rendes taggal. 

Első munkája annak az országos jellegűvé emelkedett irodalmi ünnepélynek 
az előkészítése és rendezése volt, melylyel Társaságunk 1892. november 20-án 
először lépett a nyilvánosság elé. Első irodalmi napunk szép sikere bizonyára 
mindnyájunk élénk emlékezetében van még. Megjelentek közöttünk a meghívott 
megyék és városok küldöttei, képviselve volt az ország több irodalmi társasága és 
úgy egyes /országos czelebritások, valamint a fővárosi és vidéki közművelődési 
egyesületek megtisztelő üdvözlésekkel árasztották el életbelépő Társaságunkat. 
Eésztvettek küldöttjeikkel ünnepünkön a Kisfaludy- és Petőfi-Társaságok, az Emke, 
a Szigligeti-Társaság, a Katona-Kör, Bács-Bodrogh megye, Szabadka város, Hód-
Mező-Vásárhely stb. városok, a központi és vidéki lapok tekintélyes számban és a 
mi Szegedünk közönsége, melynek rokonszenvével és támogatásával méltán eldi-
csekedhetünk. 

Fönnállásának ideje óta a Társaság folyton nagyobb eredmé-
nyekkel dolgozott az irodalom és közművelődés szolgálatában. Ez 
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idő alatt 56 fölolvasó ülést tartott a Dugonics-Társaság mindig nagy 
közönség előtt és a tagok mellett az előkelő úri vendégek egész sora 
jelent meg a fölolvasó asztalnál. Kiadott a Társaság öt évkönyv-kötetet, 
a tagok értékes munkáival és sajtó alá rendezte néhai Szabados János 
költeményeit, közreműködött néhai Irányi Dezső rendes tag munkáinak 
kiadásában és most foglalkozik néhai Sümegi Kálmán rendes tag 
irodalmi hagyatékának sajtó alá rendezésével. 

Hét évi működése alatt tizenkét szépirodalmi és tudományos 
pályázatot tűzött ki a Társaság összesen 4740 korona díjjal. Első 400 
koronás díját „Szeged és Délmagyarország" czímű kultúrtörténeti 
munkájával Reizner János nyerte el, a novellára kitűzött 200 koronát 
„A leány játszik" elbeszélésével Tömörkény István. Eredményesen 
végződött a Társaságnak két igen fontos pályázata. Szeged etno-
gráfiája megírásáért Kovács János nyerte el az 1200 koronás díjat, a 
Dugonics András élete és kora pályakérdésre kitűzött 1000 koronás 
díjra pedig szintén beérkezett egy, részint még csak tervezetében kész 
mű, mely jelentékeny irodalmi értékkel bir. Nagyobb pályázatai a 
Társaságnak : Szegedi helynevek és családnevek tárára 1000 korona, 
a szegedi nyelvjárásra 1500 korona díj, az előbbi 1904., az utóbbi 
1908. évi lejárattal. 

Tiszteletbeli tagjai a Dugonics-társaságnak a közben elhunyt 
Osztróvszky Józsefen és Tisza Lajos grófon kívül: Desseioffy Sándor, 
Enyecly Lukács, Ivánkovics János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Rákosi 
Jenő, Szász Károly. 

A Társaság rendes tagjai voltak 1899-ben. Tudomány-művelési 
osztály: Arató Frigyes, Bakay Nándor, Bamberger Béla dr., Czímer 
Károly, Cserép Sándor, Csonka Ferencz, Duka Marczel, Gelléri Mór, 
Hoffer Endre, Hentaller Lajos, Homor István, Ivánkovits János, dr. 
Jászay Rezső, Káplány Géza, dr. Kiss János, Kiss Lajos, Kulinyi 
Zsigmond, dr. Lázár György, dr. Löw Immánuel, Magyar Gábor, 
Palócz László, dr. Platz Bonifácz, Reiniger Jakab, Reizner János, 
Szeremley Sámuel, Szűcs Mihály, dr. Tergina Gyula, Tóth Antal, Thomay 
József, Varga Ferencz, Várady Károly, Vass Mátyás, Zsilinszky Mihály, 
Zvér Endre. 

Szépirodalmi osztály: dr. Balassa Ármin, Bánfalvi Lajos, Bartos 
Fülöp, Békefi Antal, dr. Cserey Zsigmond, Gárdonyi Géza, Irányi 
Dezső, Kemechey Jenő, Kenedi Géza, Kisteleki Ede, Kovács ev. János, 
Kovács János, dr. Lipesey Ádám, Milkó Izidor, Móra István, i f jabb Móricz 
Pál, Palotás Fausztin, Pap János, Pósa Lajos, Szávay Gyula, Sebők 
Zsigmond, dr. Tóth Sándor, Tömörkény István, Újlaki Antal. 
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SZÍNHÁZ ÉS SZÍNÉSZET. 

1879—1899. 

Hagyományos jó dolga volt a színészetnek Szegeden olyan érte-
lemben, hogy itt nem kellett nagy zajjal hangoztatni a „misszió" 
szavait és főleg az intelligens társadalmában fejlődő Szegeden csak 
egyszerűen letelepedtek a társulatok, kiakasztották a szinlapjaikat 
és várták, még pedig nem hiába várták a közönséget, metynek 
szükséglete a szinházba járás, az intelligencziának épp úgy, mint a 
népnek. 

A nép különösen hű marad a szinházhoz, a vasárnapokhoz és 
ezzel a népszínműhöz, úgy, hogy a vasárnapi hevételekkel, vagy styl-
szerűen szólva : a zsúfolt karzatokkal bizton számolhatott az igazgató 
egészen a legutóbbi időkig, mikor a mind silányabb népszínművek 
termése már-már elriasztókig hat a jóizlésű népre, mely inkább meg-
nézi sűrűbben a hazafias tárgyú drámákat, a modern színműveket 
vagy látványosságokat, sőt az operetteket is, melyekből szerencsére 
kevésnek ad a szinügyi bizottság polgárjogot a vasárnap estékre és 
délutánokra. 

Ennyi és leginkább ennyi befolyást mindig fönntartott a szegedi 
hatóság már az engedélyek kiadásakor, addig is, míg ennél messzebb-
menő befolyás alig illette azon egyszerű okból, mert a szülészet 
Szegeden tisztán magánvállalkozás volt és az uj szinháznak 1883-ban 
történt fölépítéséig a helyiség is, egy favázas épület a mostani Kele-
men-utczában, magántulajdont képezett. 

Szerény évi segélyben részesítette a város mindössze a színé-
szetet 1879-ig és ez a segély 500 és 1000 forint között váltakozott, 
ami azt mutat ja , hogy a társulatokat maga a közönség tartotta fönn 
élénk érdeklődésével. Mindamellett azonban maga a közönség is 
szükségét érezte annak, hogy a társulatok szervezésére és a műsor 
megállapítására befolyást kell szereznie a szegedi színészet nívójának 
emelése végett és ennek a szükségnek érzete hozta létre a szinügy-
egyletet, melynek kifejezett czélja, ,,a szegedi magyar szinészet eme-
lése, biztosítása és állandósítása" volt. 

A szinügy-egylet 1878. évi november 11-én alakult meg és 10 
f r t tagsági díj fizetésének elvállalása mellett kötelékébe lépett a 
szegedi intelligenczia 106 taggal. Még szeptember 18-án megtartotta 
a szinügy-egylet az alakuló közgyűlést, mely elnöknek Marink,ich 
Mihály törvényszéki elnököt, ennek 1880. márcz. 15-én történt lemon-
dása után Szluha Ágoston főkapitányt, t i tkárnak Kalmár István ügy-
védet választotta meg. 
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Buzgó tevékenységet fejtett ki az egylet a hivatása köréhen. 
Befolyást gyakorolt a színigazgató választására, a társulat szervezé-
sére, közreműködött a repertoirrkészítésben és a színészetnek ezer 
forint évi segélyt eszközölt ki a várostól, melynek tanácsa 1882-ben 
az engedély kiadásakor meghagyta az igazgatónak (2821. számú végzés), 
hogy „tartozik a szinügyi bizottság által megállapított és a közgyűlés 
által jóváhagyott szabályokhoz szorosan alkalmazkodni, tagjainak név-
sorát szerződésszerűleg a színi választmány elé terjeszteni, annak 
jóváhagyását erre nézve kikérni és a netaláni hiányokat, illetve el 
nem fogadható szerződéseket pótolni." 

Nagyjában ugyanaz a hatáskör volt ez, melyet a városi színház 
fölépítése után a tanács a törvényhatóság kebeléből megalakított 
szinügyi bizottságra ruházott és ezzel az u j helyzettel szemben 
1883-ban meg is szűnt a szinügyi-egj'let, mely rövid fönnállása alatt 
jelentős szolgálatokat tett az által is, hogy a Tisza Lajos királyi 
biztosnak és a kormány tagjainak is átnyújtott emlékiratával sürgette 
a rekonstrukczió keretében az állandó színház fölépítését. 

Amíg pedig fölépült volna az uj szinház, a szinügy-egylet volt 
az. mely nagy erélylyel ügyelt rá, hogy a Szegeden működő társu-
latok megfeleljenek a közönség igényeinek és megfeleljenek annak az 
átmenetnek is, melyre szükség volt a tervezett fényes u j szinházba 
való bevonulásnál. 

Támogatva az áldozatkész társadalomtól, ezekben a törekvéseiben 
czélt is ért a szinügy-egylet és kétségkívül legjobban bizonyít mellette 
az a névsor, melyben Aradi Gerö, 1879-től 1883. tavaszig működött 
igazgató (közben 1881. évi augusztus hóban egy előadás-sorozatra 
engedélyt nyert az Erdélyi Marietta és Csóka társulata) társulatainak 
azon tagjait említjük föl, kik közül az elsők részint ma is a vidéki 
szinészet elsőrendű erői, igazgatói közé tartoznak, részint pedig 
a nemzeti és népszínházak s az opera kötelékében arat ják sike-
reiket. 

íme, az e négy év alatt Szegeden szerepelt társulatok java erői: 
Nők: Rónaszékiné-Szentesi Vilma, Somogyiné, Tóth Ilka, Gondánó, Aradi 

Emília, Enyvári Sarolta, Halmainó Székely Emma, Siposné Dobozi Lina, Vécsei 
Anna, Abonyinó, Bodroghiné, Temesváriné, Krecsányi Sarolta, Törökné Szakáll 
Róza, Réthy Laura, Bodroghi Lina, Czecz Katalin. 

Férfiak: Somogyi Károly, Rónaszéki Gusztáv, Makó Lajos, Megyeri Dezső, 
Bodroghi Dénes, Petoi'di Sándor, Deróki Antal, Halmai Imre, Kovács Gyula, Nagy 
Pista, Szeles József, Verő György, Zilahi Gyula, Tóth Mihály, Vigh Károly kar-
mester, Szathmáry Károly. Bokodi Antal, Veres Sándor, Temesváry Lajos, Kazaliczki 
Antal, Tiszai Dezső, Pálfy György, Huntl Imre, Juhász Sándor, Lovászi Dezső. 
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AZ UJ SZÍNHÁZ. 

Mint a rekonstrukcziónak egyik legfényesebb alkotása, 1883-ban 
készült el a városi színház 450,000 forint költséggel1), méltóan a 
föl támadt Szegedhez és az ország második városához, mely a feje-
delmi beruházáson túl a költségvetései szerint évenkint mintegy 
14,000 forintot fordít színházi czélokra a saját jövedelmeiből és további 
4000 forintot a Pester Lloyd-alapból, segélyezvén az igazgatót egy-
részt az összes fűtési költségek átvállalásával, másrészt a világításra 
szolgáló 4000 f r t szubvenczióval. 

Ezzel a tekintélyes támogatással szemben a város nagyobb befo-
lyást biztosított magának a színházi ügyekre és a törvényhatóság 
tagjaiból, a közművelődési ügyeket intéző h. polgármester elnöklete 
alatt 8 tagú szinügyi bizottságot alakított, szabályzatot is készítvén 
a bizottság hatásköréről és föladatairól. 

Az u j színházat sok pályázó közül 1883. január 19-én Nagy 
Vincze népszínházi rendező nyerte el az első három évi cziklusra és 
nagy ambiczióval szervezte társulatát, melyhez fogható, művészi 
erőkben előkelőbb társulat sem azelőtt, sem azóta nem játszott vidéki 
színpadon. 

Szép és fölemelő kulturünnepe volt Szegednek, mikor a monu-
mentális és belső díszítésében páratlanul ízléses színházban 1883. 
október 14-én az első ünnepi előadás lefolyt és a modern gépeze-
tekkel, gazdag, részben a leégett bécsi Ring-szinháztól vett (és mintegy 
fátumszerűvé vált) díszletekkel fölszerelt színpadon megjelent az első 
előkelő művésztársaság, melynek vállain e saison alatt magasra emel-
kedett a szegedi színészet nívója, úgyannyira, hogy a szegediek mellett 
a vidéki közönség is állandó látogatója volt a szép előadásoknak és 
a környék intelligencziája valósággal otthon érezte magát a színhá-
zunkban, melyet arra is utal egész berendezése, hogy az Alföld 
keresett kultúrintézményévé fejlődjék. 

') Szeged város vagyon-leltára a színházat a következőleg í r ja le és értékesíti: 
Városi színház. A Stefánia-sor 8; szám alatt szabadon álló, mind a négy 

oldalán beépített épület, a Stefánia-sétány, Wesselényi-, Deák Ferencz- és Vörösmarty-
utezák által határolt 614 5 • - ö l = 22107 O-méter kiterjedésű telken, 1700 • - m é t e r 
beépített területen souterrainnel, palával és bádoggal fedett, a nézőtérre 6, a szín-
padra 2 elkülönített főlépcsővel. A nézőtér 18 5, a szinpad 30 méter magas. A 
nézőtéren kívül két nagy előcsarnok, egy házfelügyelői lakással, 57 páholy és 837 
ülőhely. A színpad részén, a színpad alatt 3 osztály alsó helyiség, zsinórpadlás ós 
28 különféle színihelyiség. Központi fűtés, vízvezeték, légszeszberehdezés, vas-
függöny, villanyjelzés és villanygyujtás, színpadi felszerelés és dlszítménynyel, 
összesen 450,000 frt. 
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Nagy, szinte merész ugrás volt ez így egyszerre, a régi bódéból 
a Fellner és Helmer hírneves bécsi műépítők tervei szerint emelt 
fényes, állandó színházba, de a szegedi közönség lépést tartott az u j 
aera követelményeivel érdeklődésben, anyagi támogatásban egyaránt 
és ebben az első évadban, a múlthoz képest, mikor az igazgató jöve-
delme 30—35 ezer forint közt váltakozhatott, megkétszereződtek a 
színházi bevételek, melyek innét kezdve, az igaz, visszaestek ismét 
némileg, részint mert a következő év közgazdaságilag nagyon kedve-
zőtlenül alakult Szegedre, részint mert magának a három esztendőre 
szerződött igazgatónak második saisonja alatt már hanyatlás mutat-
kozott a színvonalban, mígnem a saison vége felé a monumentális 
színházat a tűzvész elpusztította és Szegednek a még folyamatban 
levő rekonstrukczió ezer gondja között a romszinház újraépítéséhez 
kellett fognia. 

Az u j szinház megnyitó előadása külön följegyzésre méltó rész-
lete volt a királylátogatással összekötött ünnepségeknek. 

Előkelő, művészileg tökéletes volt az uj színházban az első est 
és ezen a nyomon maradt kivált az első saison, ami csak természetes 
volt azzal a három év alatt tagjaiban alig változott művész-társasággal, 
melynek elsőrendű erőiről itt névsort adok. 

Igazgató: Nagy Vincze, t i tkár: Pósa Lajos, rendező,: Beődy Gábor, később 
Ditrói Mór. 

Nők: Beődynó Amália, Hunyady Margit, Nagy Ibolyka, Lánczy Ilka, Ditróiné 
Hubay Aranka, Vadnay Vilma, Spányi Lenke, Garzó Hermin, Kiss Ferkóné, Szöilősi 
lika, Lászi Vilmosnó, Oláh Sándorné, Bokodiné, Kövesi Kóza, Tharassovics Margit, 
Kostagni Irén, Perlaki Gizella, Gyöngyösi Ilka. 

Férfiak: Makó Lajos, Somló Sándor, Szirmai Imre, Szatlimáry Árpád, Megyeri 
Dezső, Boránd Gyula, Andorfi Péter, Kiss Ferkó, Kulinyi Márton, Bokodi Antal, 
Érczi, Valentin Lajos, Balázsi Sándor, Egri Kálmán, Lovászi Dezső, Fenyvesi Károly, 
Hatvani Ede, Molnár Antal, Szép Aladár. 

Karmesterek: Miillor Ottó, Barna Izsó. 

A SZÍNHÁZ LEÉGETT. 

Még két éve s emyo l t , hogy megnyílt a művészetnek nagy áldo-
zatok árán emelt büszke temploma és 1885. évi április 22-én könybe 
lábbadt szemekkel állott Szeged közönsége a szörnyű tűzvész rombo-
lásaitól leomló szinháza körül. 

Délelőtt pezsgő élet uralkodott még a „Thál ia" templom körül. 
Százával tolongtak a pénztárnál, kapósak voltak a jegyek a „Nőeman-
czipáczió" esti előadására, melyben Pálmai lika készült elbúcsúzni a 
szegediektől. Délután is nagy volt a tolongás a szinház körül, amint 
3 órakor megszólalt a városházi nagy harang vészkongása. De milyen 
szomorú sokadalom volt az, mely elfoglalta a közelfekvő utezákat és 
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tereket . Mind ott voltak, akik valaha megfordultak a fényes színházban, 
ott volt egész Szeged. És mintha kedves halottját siratná minden 
ember, olyan megdöbbentő fájdalom vett erőt a sokadalmon, mikor 
elborulva nézte a hatalmas csarnoknak, az u j város legnagyobb büsz-
keségének összeomlását, mely kétségbeejtően rohamos volt. A nagy, 
impozáns épület elementáris gyorsasággal pusztult el irtózatos recsegés, 
dörgés, vad zaj cliaosa között és estig a puszta falakat takarták el a 
füstfelhők, mint egy végtelen halotti lepel. 

Nagy részvéttel fogadta és adta tudtul az ujabb szegedi katasz-
trófa hírét az egész magyar sajtó és ebben, de kivált a szegedi 
lapokban egyértelműleg kifejezésre jutott a várakozás, hogy a szinház 
mielőbb ú j ra fog épülni. 

E mellett élénken foglalkoztatta a szegedi társadalmat a színtár-
sulat szánandó sorsa, mely annál kétségesebb volt, mert a társulat 
krízise nem a katasztrófával kezdődött. 

A helyi lapok éppen mikor a segítség akczióját megindították, 
konstatálták egyszersmind, hogy a szegedi u j szinház második saisonja 
már nem felelt meg az elsőnek. Mert amilyen fényesen bevált az első 
saison, melynek művészei közül Lánczy Ilka a nemzeti színházhoz, 
Szirmai, Makó, Hunyadi Margit Budára, Nagy Ibolyka, Megyeri Dezső 
Kolozsvárra, Szathmáry Árpád a népszínházhoz jutottak, a második 
évadban megcsökkent a társulat nimbusza és mintha hanyatlott volna 
az az üde szellem, az az i f jú hév, melylyel kezdetben a városi szinház 
egész serege misszióját fölfogta és teljesítette. 

E saison második felében csüggesztő jelenségek merültek föl a 
szinháznál a mindinkább fokozódó anyagi zavarok miatt és az irigyelt 
szegedi színészek ismét eljutottak oda, hogy forintonkint kapták meg 
a fizetésüket. 

Megérezte az ebből keletkezett nyomort a szegedi társadalom 
nemes szíve és közvetlenül a katasztrófa után még ki sem aludtak a 
büszke csarnok egykori fényéből támadt zsarátnokok, már is azon 
tanakodtak nemes emberbarátok, miként segítsenek a szertefoszló 
színtársulat tagjain. 

Csakhamar megjelentek a fölhívások, melyek adakozásra szólí-
tották az ily akcziókban sokszor kipróbált közönséget, nehogy Szeged 
a vándorbot helyett koldusbotot adjon színészei kezébe. És eredmé-
nyes volt a fölhívás, melynek folytán, első sorban a szegedi lapok 
út ján csakhamar, egy pár nap alatt 4090 fr t 74 kr.1) gyűlt össze a 
színtársulat javára, tetézve április 28-án egy hangverseny jövedelmével, 
melyet maga a színtársulat rendezett a Lloyd-társaság termében. Ezen 

') Kimutatva Pálfy Ferencz polgármester 1885. óvről szóló nyomtatott 
jelentésében. 
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a hangversenyen Hubay Aranka szavalta el nagy hatással Pősa Lajos 
epilógját, melyben a költő is hangot adott a szegedi társadalom álta-
lános óhajtásának, hogy újra fölemelkedjék a Thália csarnoka. 

„Kiszabta a sors osztályrészedet, 
Csak menj, vezesd bús vándornépedet! 
Számodra még terem virág, ne félj. 
Örvény fölött, tövis közt is remélj ! 
Viseld békén nehéz vándorbotod, 
Fölépítem újonnan templomod!" 

Nem is puszta óhajtás, elhatározás volt már az első napokban, 
hogy Szeged újraépíti szinházát a romfalak közé. Még április 25-ikén 
rendkívüli közgyűlést tartott a város és a szinügyi-bizottság javasla-
tához képest elhatározta egyhangúlag, hogy a színházat a biztosító-
társulatoktól beszerzendő kártérítési összegek fölhasználásával, a meg-
levő tervek alapján újraépítteti és érintkezésbe lép e miatt a szinház 
tervezőivel : Fellner és Helmer bécsi műépítészekkel. 

Gyorsan megoldotta a hatóság az újjáépítés ügyét és az 1885-ik évi 
polgármesteri jelentés már beszámol az egész színházi rekonstrukczióról. 

Négy társulatnál 400,000 fr t erejéig volt biztosítva a szinház, 
melynek kárleszámolása még augusztus hó folyamán befejeztetvén, a 
társulatok 237,755 fr t 68 kf t likvidáltak és fizettek be a közpénztárba. 

A szinház fölépítésének vállalatát a hatóság árlejtés útján a 
Jiraszek és Krausz czégre bízta 256,000 frt átalány-összegért, melyhez 
azonban még világítási kellékek, légszeszberendezés; színpadi mellék-
hélyiségek bebútorozása és színpadi függönyök költsége czímén 23,100 f r t 
járult, úgy, hogy az újraépí tésnek egészben 279,100 frtot tevő költ-
ségeiből mintegy 42 ezer forintot a Pester Lloyd és a szegény-alapnál 
rendelkezésre állott tőkékből kellett fedezni, amint a város pénz-
tárából telt ki később a nagyon tetemes pótköltség. 

A szinház újjáépítésénél több tűzrendőri és szépészeti módosítást 
vittek keresztül. így a színpad tetőzeténél vasszerkezetet alkalmaztak, 
a páholy-folyosók vasoszíopos fa-falait tömör fallal cserélték ki, a 
páholyfolyosóknál vasgerendákat alkalmaztak boltozással, a színházi 
épületben volt vendéglő-helyiséget raktáraknak alakították át, végül 
pedig azon eshetőségre való számítással, ha netán a szivattyútelep 
vagy telefonvezeték a szolgálatot megtagadná, az épület pinczéjében 
100 köbméteres medencze készült, légszeszmotorral összekötve, azon 
rendeltetéssel, hogy a szinház felsőbb részeiben elhelyezett víztartókba 
vizet lehessen szivattyúzni. 

Az épület külső szimmetriájának előnyére a nézőtér és a színpad 
tetőzetét egyenlő magasságban tervezték és az egész tetőzetet csi-
nosabbá tették. 
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AZ ÚJRAÉPÜLT SZÍNHÁZ MEGNYITÁSA. 

Másfél évvel a katasztrófa után teljes pompájában állott ismét 
a színház és Aradi Gerő társulata 1886. évi október 2-án tartotta 
benne a megnyitó előadást, mely nagy ünnepséggel volt összekötve. 

Eljöttek a rekonstruált szinház fölavatására Tisza Kálmán 
miniszterelnök, Tisza Lajos gróf volt lcir. biztos, Szeged első kerüle-
tének orsz. képviselője, Podmanitzky Frigyes báró, Horváth Gyula, 
Lechner Lajos, Mikszáth Kálmán és jönni készült Jókai Mór, akit 
azonban betegsége akadályozott meg az utazásban. 

Maga a szegedi közönség házi ünnepnek tekintette a romjaiból 
felépült szinház megnyitását és pompás kivilágítást, a társadalom 
előkelői által látogatott bankettet rendezett az előadás után, melyen 
Csiky Gergely prologját Nagy Ibolyka szavalta el. 

SZÍNTÁRSULATAINK 1886-1899-ig. 

Az újraépült szegedi színházban a legjobb társulatok és az első-
rendű igazgatók vált ják föl egymást, kik mindent elkövetnek, hogy a 
vidéki színészet nehéz viszonyai között lehetőleg fönntartsák társula-
taiknál azt a színvonalat, melynél lejebb a joggal nagy igényű Szegeden 
már a megélhetés is koczkán forog, de melynél följebb viszont alig lehet 
emelni a művészi nivót akkor, mikor a színészet összes jó erőit 
magához vonja a főváros, melynek az utóbbi évtizedben megnyílt két 
u j színháza, a vígszínház és a magyar szinház már valóságos főso-
rozást tartot tak a vidék művészi erőiben és oly tömegesen szerződ-
tet ték azokat, hogy a vidéki társulatok egyes szerepkörökre alig kapnak 
megfelelő tagokat. 

Kezdve 1886-tól 1899-ig a szegedi szinház igazgatói vol tak: 
Aradi Gerő (1886—1888.) 
Makó Lajos (1889—1891.) 
Somogyi Károly (1892—1894.) 
Makó Lajos (1895—1898.) 
Krecsányi Ignácz (1899-től.) 
E társulatok kötelékében sok jeles erő működött másfél évtized 

alatt és nem lesz érdektelen, ha az elsőrendű tagok neveit is 
föl jegyezzük: 

Nők: Kükemezey Vilma, Haraszti Hermin, Gondáné, Follinuszné, Tolnayné, 
Enyváry Sarolta, Liptai Laura, Örley Flóra, Angyal Ilka, K. Honti Mari, Kissnó 
Árpási Katicza, Kövesi Róza, Siposnó D. Lina, Margó Zelma, H. Pauli Mariska, 
Cserny Berta, Arday Ida, Pálfi Nina, Medgyaszay Evelin, Lubrincz Júlia, Eber-
gónyiné, Pogány Janka, Ligeti Mari, Kalmár Piroska, R. Balogh Etel, Szilágyi 
Berta, Kocsis Etel, Somogyi N. Júlia. Kaposi Józsa, Daróczy Ilka, Kállai Lujza, 
Vida Etel, Holéczy Ilona, Pákey Margit, Szolinszki Olimpia, Lévay Sárika, Bodroghi 
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Dénosné, Kükemezey Giza, Teleki Emma, Kézdi Juliska, Doroghi Laura, Szakács 
Andorné, Horváth Paula, Tharassovics Margit, Ábray Aranka, Róthy Laura, Sugár 
Aranka, Szende Anna, Jeskó Ariadné, Szorémi Gizella, Tárnoki Gizella, Boros 
Ferike, Havasi Szidónia, Lászi Vilmosné, Krocsányiné Kiss Veron. Tóvölgyi Margit, 
Hahnol Aranka, Csige Böske, Ruby Erzsi, Anday Blanka, Ámon Margit, Áldor 
Juliska, Szabónó Karácsonyi Mariska, Töröknö Szakáll Róza, Berzsenyi Julla, 
Kápolnai Juliska, Tomcsányi Rnsi, Várady Margit, Bera Paula, Halier Irma, Krecsányi 
Vera, Ráskay Emilia. 

Férf iak: Pálfi György, Szilágyi Béla, Vendrei Ferencz, Boi'ánd . Gyula, Sz. 
Németh József, Demidor Imre, Kazaliczki Antal, Sándor Emil, Zilahi Gyula, Szabó 
Antal, Egri Kálmán, Csiszár Kálmán, Kiss Ferkó, Andorfi Péter, Tolnay Andor, 
Hunfi Imre, Kiss Pista, Csiky László, Tollagi Adolf, Mlkey Lajos, Szarvasi Sándor, 
Csatár Gyözö, Balogh Árpád, Molnár György (mint állandó vendég), Réthey Perencz, 
Fenyéri Mór, Fóris Pista, Molnár László, Mozey Péter, Bódi Lajos, Kenedics Kálmán, 
László Gyula, Juhász Sándor, Sziklai Miklós, Szalóki Elek (rendező), Dezséry Gyula, 
Balla Kálmán, Polgár Sándor, Follinusz Aurél, Pethes Imre, Rónai Gyula, Tóth 
Afital, Kassai Károly, Breznai Géza, Péchy Kálmán, Sz. Nagy Imre, Mészáros 
Lajos, Szakács Andor, Földvári József, Sárdi Károly, Hatvani Ede, Perényi József, 
Hegyosi Gyula, Végű István, Pusztai Béla, Nyilasi Mátyás, Faragó Ödön, Pap Mihály, 
Bónis Lajos, Stoll Károly, Peterdi Sándor, Thury Elemér, Réthey Lajos, Berki 
Perencz, Bókóssy Gyula, Bejczy György, B. Szabó József, Kesztler Ede, Ligeti 
Vilmos, Mátray Kálmán, Bartos Gyula, Békés Gyula, Körmendi János, Nagy Sándor, 
Ternyoi Lajos, Perenezi Károly. 

Karmesterek : Znojemszky Ferdinánd, Virányi Dezső, Orbán Árpád. Stefanovics 
Károly. 

A SZÍNHÁZ VENDÉGEI. 

El lehet mondani, hogy e két évtized alatt Szeged vendégekül 
látta színpadján, már a régi színpadon is, a magyar színészet elő-
kelőit, mind a nagy művészeket és művésznőket, akik szívesen jöttek 
Szegedre, mert annak lelkes közönsége elhalmozta őket szeretettel, 
ünnepléssel, babérral. 

Leggyakoribb vendégei voltak a szegedi színpadnak a fővárosi 
művészek közül: 

Blaha Lujza, Pálmai Ilka, Hegyi Aranka, Margó Czélia, Komáromi 
Mariska, Abrányiné Wein Margit, Kopácsi Juliska, Prielle Kornélia, 
Bulyovszki Lilla, Jászay Mari, Helvey Laura, Márkus Emilia, Csillag 
Teréz, Újházi Ede, Náday Ferencz, Vizváry Gyula, Küry Klára, Pevvny 
Irén, Sz. Bárdossy Ilona, Arányi, Odry Lehel, Takács Mihály, Szirmay 
Imre, Náday Ilona, Solymosy Elek, Kiss Mihály, Németh József, Tollagi 
Adolf, Gyenes László, Ligeti Juliska, H. Pauli Mariska, Lánczy Ilka, 
Fenyvesi Emil, Bárdi Gabi, Hegyesi Mari, Zilaliy Gyula, Mihályfi Károly, 
Beregi Oszkár, Alberti Werner. A kolozsvári szinháztól : Kovács Gyula, 
Gerő Lina, Delli Emma. A külföldi művészek közül: Salvini Gusztáv. 

„Szeged uj kora." 3 1 
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SZEGEDI PREMIEREK. 

Műsorával a szegedi szinház kötve van azokhoz a darabokhoz, 
melyek a nemzeti, népszinház és vígszinház repertoárjába fölvétetnek 
és így a r i tkább esetek közé tartozik, hogy a színügyi bizottság bírá-
lata és engedélye után a fővárosban elő nem adott művek kerülnek 
bemutatásra . Ilyen alapon a szegedi írók műveiből színre kerültek 
s iker re l : Palotás Fausztin népszínművei: „A táltos", „A holdas." 
Molnár György népszínműve: „A zsellér leány", Dankó Pistának Pósa 
Lajos szövegére írt remek dalaival, mely 1886-ban több előadást ért. 
Balassa Ármin népszínművei : „Szegény Laczi", „A ezégér", Pósa-
Dankó dalokkal „Paraszt szivek", Szinéri -György (dr. Cserey Zsig-
mond) színműve : „BáróEphialtes." Bankó Pista népszínműve : a „Pataki 
lányok" Lipjtai Károly „Asszonyhűség" népszínműve, Sas Ede „Légyott 
előtt" egyfölvonásos színműve, Strasser Rózsika „Kovács család" egy-
fölvonásos vígjátéka, Stoll Károly „Babagyáros" egyfölvonásos ope-
ret teje . 

SZÍNÉSZEK JUBILEUMA SZEGEDEN. 

Kedves otthonnak tekintették mindig Szegedet a színészet vándor 
apostolai és többen közülök itt ülték meg jubileumi ünnepüket a 
művészetszerető közönség pártfogása és közreműködése mellett. 

Bodrogi Dénes 1882. február 13-án ünnepelte 25 éves színészke-
désének jubileumát. Egyik legjobb szerepében „Tiborcz"-ban lépett föl 
és á közönség, mely a szinházban ünnepléssel, koszorúkkal, ajándé-
kokkal halmozta el, este lakomát rendezett a tiszteletére. 

Szabó Antal 1887. évi január 12-én tartotta szintén 25 éves jubi-
leumát, játszva a „Zalameai bíró" czímszerepét zsúfolt ház előtt. 
Demidor Imre üdvözölte őt a pályatársak nevében, átnyújtva azoknak 
ezüst koszorúját. Koszorút, ajándékokat küldtek: a színügyi bizottság, 
a közönség, a kassai és szabadkai színtársulatok. A jubilánst a tisz-
teletére rendezett banket ten Szluha Ágoston köszöntötte föl a szín-
ügyi bizottság, Kükemezey Vilma pedig a pályatársak nevében. 

Egri Kálmán 1888. évi február 7-én ülte meg 25 éves színész-
jubileumát „Parlagi Jancsival." Őt is elhalmozták koszorúkkal, aján-
dékokkal, a közönség, a színügyi bizottság, a szegedi ifjúság, á nagy-
váradiak és a társulat . 

Mezey Péter 1891. évi január 9-én ünnepelte színészkedésének 
30 éves fordulóját a „Nagyapó "-ban. A művész 1861. január 9-én 
Erdődön, Nagy Mihály társulatánál lépett föl először szintén a „Nagy-
a p ó d b a n , akkor még az unokát játszva. Mezeyt 1898-ban is ünnepelte 
a szegedi közönség. 

Dezséry Gyulának, egyik legkiválóbb kedvenczének 25 évesjubi-
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leumát 1894. évi. január 23-án ünnepelte meg a szegedi közönség, 
melynek köréből a koszorúk és emlékek egész sorozatát kapta. 

Itt ünnepelték még 25 éves jubileumukat Siposné Dobozi Lina, 
Znojemszky Nándor (1896-ban), Lászi Vilmosné (1898-ban), Töröhné 
Szakáll Róza (1900-ban). 

A SZÍNÉSZET HALOTTAI. 

Többeket elveszítettünk azok közül, kiket megszerettünk a sze-
gedi színpadon. 

Szegeden hunyt el 1891. január 21-én B. Kiíkemezey Vilma 
(Békefi Antal író neje), a szegedi közönség kedvencze, aki évekig volt 
elsőrendű tagja a szegedi színészetnek. Kükemezey Vilma, vagy amint 
beczézve nevezték: a kis Küke erősen kimagaslott a szinitanoda 
neveltjei közül. Folyton képezte magát, komolyan vette hivatását és 
alapos kilátásai voltak, hogy fölviszik a nemzeti színház kötelékébe, 
ahol teljesen érvényesülhetett volna gazdag tehetsége, művészi önér-
zete, lelkesedése és kötelességtudása. 

A legszebb fiatalságában és művészi pályája biztató sikerei közt 
elhunyt művésznőt szeretetteljes kegyelettel temette el a szegedi tár-
sadalom, a színügyi bizottság pedig relief arczképét helyezte el a 
színház csarnokában, kegyeletes emlékül a szegedi színészet egyik 
szeretett és érdemes tagjára. 

Aradi Gerő igazgatót is elveszítette a szegedi színészet, melynek 
évkönyveiben sok érdeme van följegyezve azok sorában, kik ambi-
czióval ós lelkesedéssel szolgálták a szinészet ügyét. Aradi, ki évek 
hosszú során keresztül volt vezetője jeles szegedi színtársulatoknak 
és mindig kötelességtudással, becsülettel és sok sikerrel állott helyt 
ebben a nehéz szerepben, 1892. aug. 25-én hunyt el Marillavölgyben, 
ahova gyógyulást ment keresni. Maga Aradi is melegen ragaszkodott 
Szegedhez és utolsó kívánsága teljesült, mikor 1893. február 27-én 
koporsóját áthozták a szegedi temetőbe, ahol hálásan megkoszorúzta 
azt az itteni társadalom, a színügyi bizottság és a Szegeden működő 
színtársulat. 

Znojemszky Nándor karmester, a magyar szinészet egyik érdemes 
művésze 1897-ben hunyt el Szegeden, melynek társadalma kegyeléttel 
temette el. 

Rónay Gyula 1898-ban halt meg Szegeden, mint a vidéki sziné-
szet nyugdíjas tagja. 

81' 
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Szeged a művészetben. 

Ujabb keletű országszerte is a művészetek nagyobb arányú párt-
fogása és ebben is elsőnek bizonyul a főváros után Szeged, az ő 
nagy és ér tékes társadalmával, melynek kulturerejét magas fokon 
muta t ja be e könyv minden fejezete. És talán épp a képzőművészetek 
szeretetének, telhető áldozatokkal való fejlesztésének, egyáltalán á 
művészeti igényeinek és azok kielégítésének terén tette Szeged az 
utóbbi két évtizedben aránylag a legnagyobb haladást, mert egyen-
lően minden magyar várossal, ezen a téren volt aránylag a legtöbb 
pótolni valója. 

Az árvizet megelőzőleg is voltak a város közönségében egyesek, 
kik súlyt helyeztek festmények és műtárgyak gyűjtésére, amint tanú-
ságot tett erről a kiállítás, melyet 1891-ben rendezett Kacziány Ödön, 
túlnyomóan a szegediek magántulajdonában levő, mintegy százötven, 
részint igen értékes festményből. Maga a város pedig készséggel vál-
lalkozott művészi tehetségű fiainak segítésére, hogy módot adjon 
azoknak a művészpályán való haladásra. Ily intenczióval támogatta 
a város a hetvenes években ösztöndíjakkal Gabara Vinczét, aki 
azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket és aki után csak 
néhány, nagy tehetségről tanúskodó arczkép maradt. Tóth Molnár 
Ferenez már a nyolczvanas évek végén tűnt föl, mint szatymazi tanyai 
iskolás gyerek rajzaival és festményeivel. A város hatósága őt is 
ösztöndíjban részesítette, melynek segélyével Budapesten és Münchenben 
hosszabb ideig tanult és a naturalista festő ma már a művészet igazi 
ösvényén halad. Fes tményei főleg a tanyavilág életéből valók és egyik 
alkotása (Tanyai temetés) a városi képtárban van elhelyezve. Nyilassy 
Sándor, mint a Hollósy-féle festőiskola növendéke, már is előnyösen 
ismeretes. A városi muzeumban letétképen a „Réten" czímű festménye 
van elhelyezve, melyet az állam vásárolt meg. Kiváló figyelmet 
érdemel egy másik naturalista festő haladása, Zombory Lajosé, ki több 
évig épitészeti rajzoló volt. Mint állatfestő tünt föl és hivatott mesterek 
szép jövőt jósolnak "a fiatal művésznek, ki most a város ösztöndíjával 
folytatja tanulmányait a külföldön. Hasonlóan reményeket kötnek még egy 
szegedi festőhöz, Károlyi Lajoshoz, ki művészi hivatottságának már is 
szép tanújelét adja. 

Mindenesetre a szegedi művészifjak reményt keltő sikerei 
hatot tak arra, hogy Szeged immár egy pár művészi ösztöndíjjal is 
rendelkezik. így Zsombori Fodor István ügyvéd 1898-ban 12,000 korona 
alapítványt tett, hogy annak évi kamataiból külföldön folytathassa a 
tanulmányait oly szegedi ifjú, ki a művészet valamely ágában föltűnést 
kelt. Maga a város közönsége pedig azon alkalomból, hogy a király 
a székes fővárosban tíz szobormű felállításáról rendelkezett, 1895-ben 
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20,000 korona alapítványt tett, melynek kamatai ugyancsak szegedi 
művésznövendékek ösztöndíjára fordítandók. 

Párhuzamosan a város is, a társadalom is lelkes mozgalmakkal 
és áldozatkészséggel vitte előbbre a művészet szeretetének kultuszát 
és a műpártolást, mely a szegedi képzőművészeti egyesület megala-
kulásában országos figyelmet és érdeklődést keltett. 

Első értékesebb festményeit még a katasztrófát követő évben 
szerezte a város. Tisza Lajos királyi biztos ajánlatára megvette a 
bécsi műtárlaton Petrovics László által kiállított három árvízképet 
1500 frtért. És a sorozat kiegészítéséül a király adományul engedte 

A városi székház közgyűlési terme 

át Szegednek azt a negyedik festményt, melyen a művész a királynak 
a hullámsírban fekvő Szegeden tett körútját örökítette meg. 

' Uj élete kezdetén Szeged ezzel szerezte az első művészeti 
alkotásokat. És folytatta ezt, mikor 1881-ben a kincset érő könyvtár 
adományozójának: Somogyi Károly apátkanonoknak arczképét festette 
meg Vastagh Györgygyei, aki ezentúl az uj széképület közgyűlési 
terme számára megfestette a király és királyné életnagyságú arcz-
képeit. 

A közgyűlési terem berendezésénél máskülönben is érvényesültek 
a művészeti igények és a díszesen fölszerelt terem menyezeti freskóit 
Vajda Zsigmond művész festette. 

Ugyanakkor pedig már a kálvária statióképek elkészítésénél is 
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a magasabb művészi szempontok döntöttek, mikor azok elkészítését 
Kacziány Ödön művészre bízták. Ezek az idő viszontagságainak kitett 
fes tmények már egy évtized múlva elpusztultak és azokat 1900-ban 
váltották föl Tóth Molnár Ferencz uj festményeivel. 

Érvényesült a szépnek szeretete az ősi szent . Demeter egyház 
1889-ben megkezdett restauratiójánál, melynél a hatóság a templom 
kifestését Joeobey festőművészre bízta. 

Már 1885-ben két nagy művészeti értékű festményhez jutott 
Szeged, elhatározva, hogy a város újjáépítése körül szerzett érde-
meikért , Tisza Kálmán és Tisza Lajos gróf arczképeit helyezi el a 
közgyűlési teremben. A két festményt Benczúr Gyula mester 1885-ben 
készítette el 8000 fr tért . E műalkotások értéke ma már igen jelenté-
keny és a Tisza Kálmán arczképe, melyet többszörösen lemásoltak, 
néhány nemzetközi tárlaton keltett föltűnést, az 1900. évi párisi világ-
kiállításon pedig Benczúr mester e festményével nyerte el a nagy díjat. 

Szeged képei, amiket a széképület termeibe szerzett be, csak-
hamar szaporodtak azon nyeremények által, melyekhez a város mint 
az országos magyar képzőművészeti társulat alapító tagja jutott a 
sorsolásoknál. (Spányi: Erdő szélén, Telepi : Tivoli). És ez az egye-
lőre nem nagy számú festmény volt a kezdő anyaga az első szegedi 
képkiállításnak, melyet 1891. tavaszán rendeztek a Tisza-szálló ter-
mében. Mintegy 150, részint jelentékeny műbecsű alkotást gyűjtött itt 
össze a rendező művész a város előkelőbb házaiból és a kiállítás élénk 
látogatásával Szeged közönsége már akkor beigazolta, hogy meleg 
érdeklődést tanúsít a művészetek iránt. Kifejezésre jutott ez az érdek-
lődés a város képviseletében is. Mikor 1895-ben megkezdték a köz-
művelődési palota építését, már tervben volt a múzeum keretébe a 
szépművészetek beillesztése. Erre irányult a közgyűlés határozata, 
hogy a kultúrpalota dísztermébe 22 ezer f r tér t megvette Munkácsy 
Mihály „Honfoglalás" nagy festményének színvázlatát, mely mintegy 
7 méter széles és 3 méter magas. A mester kötelezte volt magát, 
hogy a vázlatot te l jesen befejezi, de ezt közbejött betegsége miatt 
nem válthatta be. E helyett a város megkapta a festmény ugyanoly 
nagyságú kartonját , mely különösen műtörténelmi szempontból bir 
jelentőséggel. 

Csakhamar követte a város ezen áldozatkészségét a második. 
Mikor Eötvös Lóránt báró vallás- és közoktatásügyi miniszter fölkérte 
az ország törvényhatóságait , hogy multjuk kiválóbb mozzanataiból az 
ezredévi kiállítás alkalmára egy-egy festménynyel járuljanak a magyar 
képzőművészet haladásának föltüntetéséhez, a város közönsége elha-
tározta, hogy 25,000 f r t költségen a király 1879. évi szegedi látoga-
tásá t festeti meg. Szeged a megbízás alapjául szolgáló pályaművek 
elkészítésére Vágó Pál, Roskovits Ignácz és Pataky László művészeket 
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kérte föl és a pályázati vázlatok ismételt bemutatása után a nagy 
történelmi kép elkészítésére Vágó Pál kapott megbízást s müvének 
befejezése legközelebb várható. A pályázat vázlatai azonban a város 
tulajdonába kerültek és képgyűjteménye ezáltal is gyarapodott. Tovább 
haladva, a város közgyűlése elhatározta, hogy a közművelődési palota 
dísztermébe megfesteti a történelmünk legutóbbi szakában kiemel-
kedett férfiak arczképeit. E határozat folytán 1897. óta elkészültek a 
város képtárába, egyenkint 1500—2000 frt költséggel a következő 
életnagyságú arezképek: Kossuth Lajos (festette Iíoskovits Ignácz), 
Deák Ferencz (László Fülöp), Széchenyi István gróf (Ferraris), Andrássy 

A közművelődési palota. 

Gyula gróf (Pataky László), Pálfy Ferencz (Burger Lajos), Osztróvszky 
József (Vastagh György). 

E festmények a közművelődési palotában elhelyezve, állandó 
vonzerőt gyakoroltak Szeged műszerető közönségére és fokozódott a 
képtár látogatottsága, mikor Wlassics miniszter, a város áldozatkész-
ségének méltatásául, a Margitay-féle „Párhaj után" festményt a városi 
múzeumnak adományozta és folytatólag az országos képtárhói is több 
festményt engedett át letétkép a szegedi kultúrpalotába. 

Már akkor belátták a város kulturális ügyeinek vezetői, hogy 
gondoskodni kell a közönség fokozódó műigényeinek kielégítéséről és 
azt tervezték, hogy bizonyos számú pártoló tag biztosításával lehetővé 
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teszik az országos képzőművészeti egyesület tárlatainak Szegedre 
hozását. Az 1898. év folyamán már értekezleteket is tartottak erről 
Lázár György orsz. képviselő és Pálfy Viktor kulturtanácsnok és a 
meghívott bizottság terveket és költségvetést is készített a tárlatok 
Szegeden való bemutatásáról . Erre az időre esik Hock János orsz. 
képviselő szegedi előadása a Dugonics-Társaságban, majd az Otthon 
tisztviselő egyesületben. E gyújtó beszédek hatása alatt indult meg 
Szeged közönségének páratlan fölbuzdulásával a művészetpártoló 
mozgalom. Stelczel Frigyes magyar államvasuti üzletvezetőhelyettes 
kezdeményezésére csakhamar megalakult a szegedi képzőművészeti 
egyesület, melynek védnökségét Wlassics Gyula vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter fogadta el. Az egyesületnek már is jelentékeny törzs-
vagyona van és a tagjai között való kisorsolás czéljából évenkint pár 
ezer koronát fordít képek vásárlására, azontúl pedig a rendelkezésére 
álló jövedelemhez képest a város részére is vesz ajándékul értékesebb 
festményeket . Az egyesület minden évben kétszer, tavaszszal és őszszel 
rendez tárlatokat mintegy 3000 korona költséggel. Tárlatait az egye-
sületi tagok díjmentesen látogathatják és vasárnaponkint az egész 
közönség is ingyen nézheti meg. E mellett azonban a fizető látogatók 
száma is jelentékeny és egy-egy tárlaton 30 ezren is túljár az összes 
látogatók száma, ami élénk bizonysága a szegediek nemes lelkesedésének. 

Első tárlatát 1899. márczius 11-én nyitotta meg az egyesület 
251 műtárgygyal. Az egyesület 12 festményt vásárolt 1300 koronáért, 
magánosok 50 festményt vettek meg 9000 korona értékben. A második 
(1899. őszi) tárlaton 114 művész vett részt 245 műtárgygyal. Meg-
vásárolt az egyesület 17 képet 1940 koronáért, magánosok 10 fest-
ményt vettek 1353 koronáért. 

Fokozott sikere volt az 1900. évi kiállításoknak, melyekről 
beszámolva, a képzőművészeti egyesület jogos önérzettel hivatkozik 
évi je lentéséhen az elért sikerekre és arra, hogy „Szeged a hazai 
képzőművészetek fontos tényezőjévé vált", hogy „Szeged közönsége 
szépen megér te t te törekvésünket és mind tömegesebben és lelkesebben 
sorakozik lobogónk körül, hogy hazai képzőművészetünk szent ügyét 
diadalra jut tassuk." 

Ez a képzőművészeti egyesület második évét tárgyaló jelentés 
megemlékezik Walter Crane angol festőművész szegedi látogatásáról 
és sa já t ér tékes eredményei közt arról, hogy az egyesület révén 
Szeged képtára 1900-ban is három műalkotással gyarapodott. Első a 
Fadrusz János Krisztusa, a hírneves mester klasszikus alkotása, 
melyet Szeged fogadalmi temploma számára ajándékozott, a második 
Spányi Béla ajándéka, a „Kiöntés" czímű festmény, a harmadik, amit 
a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár vásárolt a város részére, Keleti 
Gusztáv „Tájkép"-e. 
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Az 1900. tavaszán Vastagh György festőművészszel karöltve 
rendezett tárlatnak 19,180 látogatója volt, elkelt 23 műtárgy 10,590 
korona értékben, ebből az egyesület vett kisorsolásra 13 darabot. 
Az 1900. évi őszi tárlatot már 30,000-nél többen látogatták, úgy 
bogy egy napra több mint 1000 látogató esett. Ezen a tárlaton az 
egyesület 17 műtárgyat vásárolt 3000 koronáért, egészben elkelt 27 
mű 9000 korona értékben. 

Fölemelő tanúságot tesznek ezek az adatok arról, bogy Szeged 
társadalma a művészet pártolásának és szeretetének terén is fényesen 

teljesíti a kötelességét, 
amit egyébiránt folytono-
san igazol a számban és 
értékben mindinkább gya-
rapodó városi képtár ál-
landóan élénk látogatott-
sága is. 

* 

Kevesebb a följegyezni 
való egyelőre a képző-
művészet másik ágáról, 
a szobrászatról. Egyetlen 
szobormű díszíti még csak 
a várost, a Dugonics-
szobor, mely még az 
árvíz előtti időből való 
(1876-ban leplezték le) 
és Izsó Miklós alkotása. 
Azóta csak két emlék 
létesült. Egyik a Gizella-
téri honvéd-emlék, mely-
nek létesítéséről már szó 
van egyik előző fejezet-
ben, a másik a Szent-

báromság-szobor a belvárosi templom-téren, azon a helyen, hol ezelőtt 
a szeplőtelen szűz Mária tiszteletére emelt szobor állott, melyet felső-
városra, a Szent György-térre helyeztek át. A Szentháromság-szoborra 
mintegy két évtizeden át 1655 frt gyűlt össze a katholikus hívek 
adományából, a Köllő Miklós terve szerint készült szobor azonban 
6151 frtba került, 

Köllőnek még egy jeles alkotását birja Szeged. Szabados Jánosnak 
haute-relief mellképe ez, mely bronzba öntve a belvárosi sírkertben 
emlékezetére állított oszlopot díszíti. Ezt az emléket a Dugonics-
társaság állította. 

A honvéd-emlék. 
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A legközelebbi jövőben két nagy művel fog gyarapodni Szegednek 
egyelőre igen szerény szóborkincse. Mint a maga helyén följegyeztem, 
a Fadrusz János Tisza Lajos szobrát 1901-ben állítják föl a Széchenyi-
téren, a Róna József Kossuth-szobrát pedig 1902-ben a Klauzál-téren. 

És még egy kegyeletes szobormű föllállítását tervezi éppen most 
a szegedi társadalom : Erzsébet királyné mellszobráét, melynek költsége 
nagyrészt már is rendelkezésre áll. 

VÁROSI MÚZEUM. 

Időben és okozatilag is összefügg a városi múzeum gyűjtésének 
megkezdése a Somogyi-könyvtár nyilvános használatával, melyet 1883. 
október 16-án ő Felsége a király nyitott meg ünnepélyesen. Már a 
megnyitást követő napokban Dunaszekcsőről került néhány érmet 
adtak át a könyvtár-igazgatónak megőrzésre, majd Topcsiderből sze-
gedi hajósok hoztak kövült kagylókat, mások különféle ritkaságokat 
ajánlottak föl és mindezeket az igazgató szorgalmasan összegyűjtötte, 
talán már oly czélzattal, hogy azok a szegedi múzeumi első tárgyait 
képezik, amint a különféle régiségek, érmek és természettudományi 
ritkaságok hétről-hétre örvendetesen szaporodtak is. 

Mikor Tisza Lajos 1883. deczember végén királyi biztosi műkö-
dését befejezve, a várost elhagyni készült, Reizner könyvtárigazga-
tónak adta át mindazon népvándorláskori leleteket, melyek a város 
újjáépítési munkálatai alatt hozzá kerültek. Ilyen volt az öthalmi 
leletek egy kisebb része (a nagyobb rész a nemzeti múzeumba került), 
a hun-avarkori lovassírokból előkerült bronz csatok, szijvégek, ken-
gyelek stb., a matyparti lelet (régi vaskardok), a szilléri part lehor-
dása alkalmával talált rézcsákányok, továbbá a sövényházi töltés-
építés alkalmával felszínre került kő- és csonteszközök, a hatrongyosi, 
vadkerti és sövényházi magaslatok sírjaiból előkerült népvándorláskori 
különböző keramikai tárgyak, azok közt a szakkörökben is feltűnt 
talpcsőves edények. 

Később, a műszaki osztály működésének bevégzésekor Lechner 
Lajos miniszteri tanácsos is a könyvtárba helyezte el azon különféle 
régiségeket, melyek a várbontás alkalmával kerültek napfényre. A 
várbontás alkalmával kikerült középkori elpusztult templomok marad-
ványait pedig maga a város hatósága nagy gonddal és áldozatokkal 
külön gyűjtette és egy ideig külön őrizet alatt is voltak. 

Ezekből a leletekből a könyvtár mellett egy kis érem- és régiség-
gyűjtemény halmozódott össze és habár egyelőre raktárszerű volt a 
kezelés, a musealis jellegű tárgyakat már egyes érdeklődők és szak-
férfiak is tanulmányozták. 

A következő években a sövényházi töltés röszkei vonalának 
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kiépítése alkalmával Sárosvölgynél ismét becses régiségekre akadtak, 
a jazyg-korból való fibulákra és ővdíszítő csüngőkre, melyek szintén 
a könyvtárhoz kerültek. Ez a lelet már rendszeres ásatásra is alkalmat 
adott, melyet Reizner könyvtár-igazgató Török Aurél egyetemi tanárral 
együtt eredményesen hajtott végre. 

Ily ásatások ugyanazon évben még Sövényházán és a makkos 
erdő környékén, az uj lőportár mellett is történtek, a tudományra és 
a muzeumra egyaránt figyelemreméltó sikerrel. 

De maga a lakosság is mind sűrűbben szolgáltatta be az ado-
mányokat és akinek volt valami régisége, ritkasága, örömmel sietett 
azt közhasználatra átengedni, különösen mert a könyvtár-igazgató nagy 
buzgalommal járt utána a rég őrzött emlékek átengedésének és ebben 
vele együtt Szluha Ágoston főkapitány és Szabados János h. polgár-
mester is buzgólkodtak. Ez volt az előzménye annak, hogy a könyvtár-
bizottság 1885. márcziusban tüzetesebben foglalkozott a városi múzeum 
fölállításának tervezetével, melynek kereteit akkor még az érem és 
régiségek gyűjtésére szorították. Időközben a város hatósága már 
vásárlásokkal is gyarapította a múzeumot. Megszerezte többek, között 
Lászy Vilmos volt színigazgató éremrégiség és egyéb gyűjteményeinek 
maradványait, a Reizner, valamint 1900-ban a dr. Abellesz József 
becses éremgyüjteményeit. Ezek szakszerű gyűjtések alapján a görög, 
római és a magyar érmészetnek főbb typusait ölelték föl és a városi 
éremgyüjtemény már meglevő anyagának hézagai és hiányai ez által 
kitöltetvén, annak nemcsak anyagi értéke, de tudományos becse is 
jelentékenyen emelkedett. 

Tovább menve, a város hatósága a levéltárban őrzött történelmi 
emlékeket is a létesítendő városi múzeumnak engedte át. A régi 
pecsételő szerszámok, jelvények, insurgens zászlók, honvéd- és nemzet-
őrségi fegyverek, helyi történeti érdekű festmények és arczképek 
kerültek igy a könyvtárba. Majd "a belvárosi templom restaurácziója 
alkalmával az ott elhelyezett czéh-zászlókat is a könyvtárba vitték. . 
Ezeket az ipartestület az általa tervezett iparmúzeum czéljaira kérte 
ugyan el, de 1898-ban a czéhzászlók, valamint a czéhek ládái és 
egyéb emlékei ismét a városi múzeum részére adattak át. 

Időközben Bojárbalomról becses honfoglaláskori leletek kerültek 
a múzeumba, majd Rábén, Percsorán, Tömörkényen, Csöngőién, Csórván, 
Királyhalmon, Majdánon stb. tartott ásatásokat Reizner igazgató, ki 
a leleteket egyúttal az Archaeologiai Értesítőben ismertette, bemu-
tatván azokat jól sikerült rajzokban is. 

Jelentékeny anyag volt hát már együtt, mikor a könyvtári 
bizottság előterjesztésére a tanács is foglalkozott a múzeum létesíté-
sével és 1888-ban a főreáliskola földszintjén, a könyvtár közvetlen 
szomszédságában két termet adott át a gyűjtemények rendezésére, 
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egyúttal tartókat készíttetvén a régiségek számára, az érmek elhelye-
zésére pedig külön szekrényeket és üvegfedeles asztalokat. 

Reizner könyvtárigazgató akkor kezdte meg a raktárszerűleg 
kezelt anyag leltározását, naplózását, az egyes tárgyak meghatáro-
zását, leírását, rendezését és fölállítását. Maga az éremtár naplója két 
testes kötet, melyekben minden érem egész tiizetességgel le van írva. 

Kibővült az akkor már muzeális gyűjtemény a várbontás alkal-
mával kikerült középkori kőemlékekkel, melyek Szeged polgáriasodá-
sának és művészi életének egyedüli tanujelei. 

Egyidejűleg létesült a muzeum történelmi arczképtára is, a szék-
épületben őrzött és helyi érdeküknél fogva becses képekből, melyek 
mellé Tóth-Molnár Fereucz festett másolatokat az egyes családoknál 
őrzött eredetiekről. így a város polgármestereinek, főbíráinak, köve-
teinek arczképeiből egész sorozat áll rendelkezésre. 

Már a múzeum megnyitására lehetett volna gondolni ezekkel a 
jól rendezett gyűjteményekkel, mikor a város a királyi tábla czéljaira 
adta át a főreáliskola épületét és 1894. tavaszán a legnagyobb gyor-
sasággal ki kellett üríteni az összes helyiségeket és a gyűjtemények 
ismét ládákba kerültek a kultúrpalota fölépítéséig. A gyűjtés azonban 
nem szünetelt azon három esztendő alatt sem, míg a könyvtár és 
a múzeum bérelt helyiségben szorongott, mert különösen az éremtár 
ezalatt is ritkább és értékesebb példányokkal gyarapodott alkalmi 
vételek útján. 

Ujabb stádiumba jutott a múzeum ügye a közművelődési palota 
építésének előhaladásával. A közgyűlés elhatározta, hogy a múzeum 
kereteit kibővíti festmény, szobor és természettudományi gyűjtemé-
nyekkel. Ennek a határozatnak volt következése és folytatása a fest-
mények megrendelése, melyekről az előző fejezetben szólottunk, továbbá 
a közoktatásügyi minisztérium több adománya és az is, hogy begavári 
Back Bernát a Laokon-csoport és két Diszkobulosz eredetijének fösz-
öntvényű hasonmásait ajándékozta a múzeumnak. E mellett pedig 
gyarapodott a város művészeti gyűjteménye a képzőművészeti társulat 
által rendezett tárlatokon történt vásárlásokkal és e réven fölajánlott 
adományokkal. 

Hasonlókép a természetrajzi osztály gyűjteményei is az időben 
nyertek jelentőséget. Az adományul kapott ásványok és fossiliák mellé 
1896-ban 2000 frtért megvette a város néhai Praznovszky Ignácz 
gyűjteményét, melyet a gyűjtő életében a szakkörök 20,000 forintra 
becsültek. Ez a tulajdonos halála után némileg hanyatlott terjedelmes 
gyűjtemény madártojásokból, bogarakból, gazdag sorozatú európai és 
exotikus lepkékből, csigákból és kagylókból és ásványokból áll. Kiegé-
szíti ezt a gazdag vételt a hazai kőzeteknek a m. kir. földtani intézet 
által adományozott teljes mintagyüjteménye, aztán a dr. Mihetyes és 
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a Vellay Imre-féle rovargyüjtemények, mely utóbbi a szegedi faunát 
öleli föl egész teljességében s amelyet a város 500 frton vásárolt 
meg. A természetrajzi osztály gyűjteményeit az ujabb időben szatymazi 
Zsótér Bertalan becses adománya az ornithologia, a .d r . Feichtinger-
féle adomány pedig a botanikára is kiterjesztette. 

Nem egész két évtizeddel az első kezdet után ma már figye-
lemreméltó és a város áldozatkészsége mellett a czéltudatos vezetés 
által is folyton gyarapodó és fejlődő múzeuma áll Szegednek a kultúr-
palotában, amint mutatja a muzeum egyes osztályainak következő 
ismertetése. 

ÉREM, RÉGISÉG ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKTÁR. 

Évekig tartó munkával fejezte be az érem- és régiségtár rende-
zését Reizner könyvtárigazgató és a gyűjteményeket Fraknói Vilmos 
dr. püspök, mint a múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelője, 
Hampel József dr. országos felügyelő kíséretében adta át 1899. június 
11-én ünnepélyesen a közönség használatára. A főfelügyelő magasztaló 
szavakban emlékezett meg a város áldozatkészségéről, a nagy szor-
galommal teljesített munkálatokról és ennek külön elismerő leiratban 
is kifejezést adott. 

Az éremtár a közművelődési palota egyik földszinti termében 
van elhelyezve három nagyobb szekrény fiókjaiban, külön-külön doboz-
kákban, geográfiái és chronologiai elkülönítés szerint. Szemelvényül 
két nagy üvegezett asztalon a magyar és erdélyi, valamint a görög-
római érmek áttekinthető sorozata van kitéve. Az éremtár anyagát és 
gazdagságát az 1898. évi leltár következőleg tünteti fö l : 

Faj 
vagy 
nem arany 

D a 

ezüst 

r a 

egyéb 

b 

összesen 

I. O-Jcori érmék. 
Persa, zsidó, egyiptomi 27 — 6 21 27 
Görög- és macedon-érmek, gyarmatok 114 — . 99 29 128 

Barbar érmek 12 — 13 — 13 

II. Római érmék. 
Köztársaság korából 92 — 99 13 112 

Császárság korából 1028 13 477 1155 1642 

Összesen . . 1273 13 694 1218 1922 
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Faj 
vagy 
nem arany 

D a 

ezüst 

r a 

egyéb 

b 

Összesen 

III. Magyarország érmészete. 
Árpádházi királyok 171 — 441 62 503 
Yegyesházi királyok 231 36 1036 2 1074 
Habsburg-Lothringen királyok . . . 613 35 956 324 1315 
Erdélyi fejedelmek 117 25 132 92 249 
Emlékérmek 260 2 121 235 358 

Összesen . . 1392 9S 2686 715 3499 

IV. Idegen államok középkori és 
ujabb érmei. 

Ausztria, Németország, Svájcz, Hollan-
dia, Dánia, Svéd- és Norvégország, 
Franczia, Spanyol, Olasz, Angol, 
Lengyel, Orosz és Törökország stb. 1108 29 831 751 1611 

Az érmek összes száma . . 3773 140 4211 2681 7032 

Az éremgyüjtemény becsértéke 11,642 fi't, nem számítva a 121 
drbból álló bankjegy-gyűjteményt, mely ugyanezen helyiségben két 
üvegezett fali táblán van kiállítva és 'a 77 drbból álló pecsét-gyüjte-
ményt, mely ugyanott külön szekrényben van elhelyezve. 

A régiség- és történelmi emléktár külön teremben van elhelyezve 
és ugyanott függnek a nagy üvegszekrények fölött a város régi 
insurgens zászlói s különböző korból való fegyverek és képek. A nagy 
faliszekrényekben korszakok szerint a régi világ mindenféle emlékei 
gyűjtetnek és az egyes tárgyak részint táblákra vannak feltűzdelve, 
részint polczokon állanak. 

Az első rekeszben: az őskori ember fegyverei, kőbalták, kalapácsok, obsi-
dián kőből való nyílcsúcsok, csontfúrók s különféle agyag-edónyek. Azután a római 
kultura háztartásából való emlékek sorozata: Különböző bronz- ós csontkarpereczek, 
gyöngyök, tűk, fibulák (azok közt négy igen bocsos, zománczozott mii), szögek, karikák, 
kulcsok, botgombok, kézi agyag mécsesek (bólyegjegyesek is), halott siratók kis 
üvegcséi, terracották és mozaik téglácskák gazdag változatokban. 

A második rekeszben: a rábéi nagyobb és kisebb lelet kő- és csonteszközei, 
a kisebb és nagyobb edények és más kerainikai tárgyak egész sorozata. Itt van a 
hires szilléri réz-kincs, a törökkanizsái és horgosi praehistorikus leletek, valamint 
a Sövényházáról került 'csonteszközök. A tartó aljában több táblán a rábói és 
sövényházi telepekről előkerült háló súlyok és más halászati tárgyak. 

A harmadik tartóban fölül: Különböző helyekről való bronz vésők, balták, 
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sarlók, ttbulák, karpereczek, sodronyok, a sövényházi igen érdekes és ritka talp-
csöves edények és más keramikai tárgyak. 

Az átellenes nagy faliszekrény első rekeszéhen: a horjasi, röszkei, kanizsai, 
titeli, tömörkényi sth. nópvándorláskori bronz- ós csonttárgyak, gyöngyök és fibulák, 
tűk és fiiggők. Alantabb: középkori egyházi emlékek, a csöngőiéi templomharang 
töredéke, egy bronzhói való pectorale és a csorvai románkori thurrlhulum, mely a 
legnagyobb ritkaságok egyike és a múzeum koronája. Ezentúl régi kulcsok, csatok, 
gombok, mentekapcsokhói változatos ós tanulságos példányok. 

A kővetkező rekeszben: az öthalmi hun-avarkori, a majdáni avarkori (két 
gyönyörű arany függő és egy karika), a horgosi, uj-szt-iváni, baksi, oroszlámosi 
honfoglaláskori lovas sírokból előkerült leletek, a harmadik rekeszben: a bojár-
halmi és királyhalmi, ugyancsak honfoglaláskori lelet. Az előbbi egy előkelő úrnő 
teljes ékszer-készletét tárja elénk. Ugyanitt látható a domaszéki avarkori lelet is, 
a jellemző griff-dlszítésű csatokkal és szíjjvégekkel. 

E két rekesz alsó részeiben: lándzsák, csákányok, pisztolyok, buzogányok, 
kardok, lőportartók (szarvas agancsból készült, díszített és évszámmal jelölt példá-
nyok), különböző czéhemlékek, azok között a szegedi tálasok, csizmadiák, lakatos és 
puskaműves mesterek névvel és évszámmal ellátott remekbe kószült kisebb-
nagyobb munkái. 

A 4-ik rekeszben : a gyálai lelet vastárgyai, melyek mezőgazdasági tokintotben 
is nagyon bocsesek. A régi magyar pásztorélet egy rendkívül érdekes emléke : egy 
tűzcsiholó is van a gyűjteményben, melynek analógja csak a voguloknál van még meg. 

Egy másik rekeszben a 48-as emlékek vannak egybegyűjtve s a tartó utolsó 
rekeszében régibb majolika tárgyak, polgárőrségi emiékok és más jelvények. 

Szabadon van kiállítva a kereseti pusztán talált góthstylii harang, a vár 
1686-iki ostrománál használt igen . sok ágyúgolyó, azok között kőből faragottak, 
melyeket a vár telkén folytatott építkezések alkalmával találtak. 

A tárlathoz tartozik még Osztróvszky József kúriai tanácselnök érdekes és 
kegyelettel őrzött faragványa, molyot josefstadti fogságában készített, azután 21 
czéhzászló és több czóhláda. 

A régiségtárban 112 drb kő, 57 csont, 406 bronz, 5 arany, 360 
ezüst, 293 vas, 1446 agyag és üveg, 9 fa, 42 egyéb és 102 vegyes 
anyagú tárgy van elhelyezve, melyek becsértéke 2842 frt 40 kr. 

Ugyanezen osztály keretébe tartoznak még a várbontás alkal-
mával előkerült középkori műépítészeti emlékek, román és csúcsíves, 
renaissance-kori capitélek, bordák, friesek, gerinczek és zárókövek, 
ajtó és ablak bélletek és még egyéb épületmaradványok, részint fara-
gott kőből, részint mintázott égetett agyagból, mely utóbbiak minden 
kétséget kizárólag igazolják, hogy a török uralom előtt Szeged ezen 
iparága mily magas fokon állott. 

Ez a gyűjtemény most az épület földszintjének sötét folyosóján 
van elhelyezve és 5 feliratos, 459 faragványos kőemlékből és 216 drb 
mintázott égetett agyagból áll. 



•496 

KÉPTÁR. 

A város hatósága már régebben is szerzett képeket és most ezek 
is a múzeumi képtárban vannak elhelyezve, ahol a legutóbbi össze-
állítás szerint 61 műbecsű olajfestményt, 1 pastellt, 1 víz-, 1 szénrajzot 
és 3 föszöntésű szobor-másolatot őriznek. 

A képtár egyik örökbecsű darabja Munkácsy Mihály már emlí-
tett Honfoglalása, mely mellett a régi és ujabb magyar művészet 
kiválóbb alakjai is képviselve vannak. 

A képtár műtárgyai : Barabás Miklós: Klauzál Gábor (1861-ből), Than Mór : 
Horváth Mihály (1868-ből), Vastagh György: Somogyi Károly (1882-ből), Osztróvszky 
József (1899-ból), Benczúr: Tisza Kálmán, Tisza Lajos gróf, László Piilöp: Deák 
Pereneze (1897-ből), Ferraris : Széchenyi István gróf (1897-ből), Roskovics Ignáoz : 
Kossuth Lajos, Pataky László : Andrássy Gyula gróf (mindkettő 1898-ból), Burger 
Alajos : Pálfy Ferencz (1889-ből). 

A történelmi képek sorában: Madarász Viktor: Zápolya Izabella (1879-ből), 
Révész Imre : Petőfi a táborban, Petrovits László : az 1879. évi szegedi árvízről 
készített négy festmény. 

Vallásos tárgyú festmények: Horovitz: Szt. Jeromos, Kacziány Ödön: 
Golgotha, Csók Is tván: Magdolna, Hegedűs László: Madonna a liliomok között, 
Knopp Imre : Szent Cecilia. 

A genre, tájkép stb. festészetet képviselik: Margitay Tihamér: Párbaj után, 
Keleti Gusztáv: Alföldi táj, Tölgyesi Arthur: Hajnali szürkület, Kézdi-Kováeh 
László : Hull a fának a levele és Téli álom, Spányi Béla: Erdő szélén, Falurészlot 
(kiöntés), (Ivánkovits János püspök adománya), Erdörészlet, Molnár József : Nápoly 
a Posilipóról tekintve, Telepi Károly : Tivoli, Krieseh Aladár: Péter és Pál. Ide 
tartoznak a szegedi képzőművészeti társulat tárlatain vásárolt képek közül: Vastagh 
Géza: Verekedő bikák, Tóth Molnár Ferencz : Tanyai temetés, Stein János : Salamon 
Sári, Zempléni Tivadar: Szegény özvegy asszony, Pállik Béla: Legelő nyáj, (Tisza 
Lajos gróf adománya). Az országos képtár lététéi közül: Spányi Béla: Réten, Ed vi 
Illés Pál : Részlet Bodrogh-Kereszturról (vízfestmény), Eisenhut Ferencz : ítélet előtt, 
Szenes Fülöp : Gyöngy az élet, komoly a művészet, Koroknyai Ottó : Hasztalanul, 
Réthi István: Gyötrődés, Nyilasy Sándor: Réten, Kernstock Károly: Őszi munka. 

A képtár festményeinek becsértéke mintegy 150,000 koronára 
tehető. 

TERMÉSZETRAJZI TÁR, 

Az ide tartozó gyűjteményeket még nem adták át a nyilvános hasz-
nálatnak, mert a rendezés munkáját csak a szükséges szekrények, 
dobozok elkészítése után lehetett megkezdeni és az ezer meg ezer apró 
praeparatum kitisztogatása s megfelelő elhelyezése hosszabb türelmes 
munkát igényel. Csak megközelítők így a számadatok a természet-
rajzi osztály különféle gyűjteményeiről. 
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Ornithológia : A Praznovszky ós a Zsótér Bertalan-féle alapgyiijtemény 87 drb, 
részint exotikus, részint helyi származású kitömött madár. Bhez járul Pallavicini 
Károly őrgróf adománya, valamint a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1900. 
évi államsegélyéből Hering Ede tanár által praeparált gyűjtemény. Ezekkel együtt 
a madárgyüjtemény 144 darabból áll. Ide soroljuk a Praznovszky-fóle madártojás 
gyűjteményt: 360 faj 1550 drb, (azok között ritka példányok). 

A csiga- ós kagylógyiijtemény: 428 faj, 5139 példány. 
A lepkegyiijtömény exotikus részében 319 nem, 1207 faj 2000 példánynyal, 

az európai sorozatban 1900 faj, több mint 6000 példánynyal. 
A Praznovszky-Mihelyes-fóle egyesített rovargyüjtemény : mintegy 374 nem, 

1550 faj, 7500 példány. A külön kezelt és csupán a szegedi faunára kiterjedő 
Vellay-féle rovargyüjtemény : 305 nem, 2608 faj és több mint 9000 példány. 

Igen becses még a Poichtingor-fólo növénygyűjtemény: 57 nagy dobozban 
870 nem, 4205 növényfaj. 

A természetrajzi gyűjteményeket még egy ásvány-, kőzet- és kövület-sorozat 
egészíti ki, melyek egy kisebb szekrényben vannak elhelyezve. 

A múzeumban egyelőre csak a képtárat s az érem- és régiség-
tárat látogatja a közönség, főleg vasárnapokon és ünnepnapokon. 
Az érdeklődés mérvét mutat ja az, hogy az 1897/98. évben 33,104, 
1898/99-ben 12,417, 1899/1900-ban 5799 látogatója volt a gyűjtemé-
nyeknek. Az utóbbi két év számadatainak csökkenése annak tulajdo-
nítható, hogy mintegy három hónapon keresztül és éppen a legalkal-
masabb tavaszi és őszi időben a műtárlatokat nézi a közönség a 
kultúrpalotában és a tárlatok tar tama alatt a múzeumi gyűjtemények 
nem hozzáférhetők. 

Városi vagyon és háztartás. 
Szeged közvagyona két évtized alatt óriási mérvben emelkedett 

és illetőleg bőven megkétszereződött, mintegy 9 millióról 20 millió 
forintra, daczára annak, hogy közben az újjáépítésre szükséges nagy 
kölcsönt vette föl a város, melynek 1899. évi vagyonmérlegében 
27.702,243 fr t 03 kr. vagyonnal szemben, mint teher 7.622,580 fr t 
89 kr. szenvedő tőke és 48,391 f r t 14 kr. szenvedő hátralék szerepel, 
úgy hogy a tiszta vagyon 20.031,271 frtot tesz. 

Magyarázatául szolgálnak e vagyonemelkedésnek egyrészt a 
városnak folyton és erősen fokozódott közjövedelmeihői tizenöt év óta 
tett nagyszabású beruházásai, másrészt pedig az ingatlanainak a jobb 
hasznosítás folytán előállott értékemelkedései, melyekről képet ad az, 
hogy míg az 1872-ben fölvett vagyonleltár és becsű szerint a város 
összes földbirtokai 2.564,589 fr t 22 krban vannak értékesítve, e földek 
értékét az 1899. évi leltár a földadó százszorosa alapján számítva 
3.546,259 frtban, tehát közel egy millió forinttal magasabban összegezi. 

„Szeged u j kora." 3 2 
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Fokozatosan föltünteti a város vagyonának emelkedését néhány 
összehasonlító számadat: 

A város tiszta vagyona volt 1872. végén 
•„ „ „ » 1884. 
>» H >} n 1891. ,, 
55 55 55 55 1893. ,, 

1894 
55 55 ' 55 55 1 U U : I ' 55 

55 55 55 5 5 1899. ,, 
Az 1893. és. 1899. évi vagyon-mérleg tétel-összesítései a követ 

kezők: 
Fekvő javak 

. 7.793,342 frt 76 kr. 

. 13.858,643 frt 01 kr. 

. 14.871,889 frt 73 kr. 

. 17.809,135. frt 66 Vz kr. 

. 18.832,498 frt 10 kr. 

. 20.031,271 frt — kr. 

forint 

Bútorok, 
szerek és 
eszközök 

forint 

Termeszt-
mények és 

anyagok 
forint 

Haszonvételi 
jogok 

for int 

Cselekvő 
tőkék 

forint 

Cselekvő 
hátralék 

for int 

1893. 15.546,739 671,384 4747 3.534,995 2.886,483 1.119,772 
1899. 17.392,535 830,256 4443 5.351,0401) 3.394,342 728,888 

TEHER ES VAGYON. 
Összes vagyon Szenvedő tőkék 

forint forint 

Szenvedő 
hátralékok 

forint 

teher 

forint 

Tiszta vagyon 

forint 

1893. 26.430,172 5.795,317 2.825,719 8.621,037 17.809,135 
1899. 27.702,243 7.622,580 48,391 7.670.972 20.031,271 

i) A haszonvétoti jogok 1899. vógón tételenkint a következők: 
Évi tiszta Tőkésített 

Haszonvételi joqok : jövedelem v á g j o n 
J f r t f r t 

Partjavadalmi dijak 2,273-83 45,776-— 
Mórtékhitelesítési díjak 705 23 14,10460 
Súly- és űrmérték díjak 206 57 4,131-40 
Tiszai közúti hídvám . 37,248 88 744,979 60 
Piaczi helypénz 32,407 75 648,155 — 
Városi fogyasztási illeték 77,357-77 1.547,155-40 
Föld- és vályogdijak 1,377"32 27,546-40 
Átiratási krajczárpónzek , . 15,60104 312,020 80 
Fogyasztási illeték utáni birság . . . . 571 24 11,424-80 
Vágóhíd használati díjak 2,523 20 50,464 — 
Kövozetvám 92,12667 1.842,533-40 
Köztér használati díjak 1,026 10 20,522 — 
Róvvámszedési jog a Boszorkány-szigetnél 515 60 10,312-— 
Révvámszedési jog a tápéi kompnál . . . 529 58 10,59160 

. Királyi kisebb haszonvételek: 
Halászati jog 2,000-— 30,000-y-
Vadászati jog 1,80718 27,107-70 
Malom-dijak 30P— 4,525-— 

Összesen . . . 268,579-06 5.351.040-30 
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Mint a mai Szegedet és annak kommunitását, intézményeit és 
értékeit sok oldalról bemutató adatok, érdekesek az 1896-ig évenkint 
egész terjedelmében kinyomatott városi vagyon-leltárak részletei, 
melyek a város vagyonát képező értékeket, a földbirtokokat, köz-
épületeket és egyéb értékeket egyenkint is föltüntetik. Ezek szerint a 
Szeged külterületén levő, továbbá a kisteleki és tápéi földbirtokok 
összes területe 70,297 1600 D-öles hold. 

Fekvő javak értékében 17.392,535 forintot mutat ki az 1899. évi 
leltár és ebből az összegből esik földekre 3.546,259 frt, épületekre 
5.517,516 frt, építményekre 3.905,056 frt, emlékszobrokra 17,861 frt, 
kövezetekre, csatornákra, átereszekre 2.057,516 frt1), terek, ültetvények, 
közkutak és lámpákra 860,616 frt2), védtöltésekre 923,272 frt, törvény-
hatósági utakra 564,437 frt . 

Szeged város vagyonának növekedésében természetesen jelentős 
tényező a haszonvételi jogok értékének oly mérvű emelkedése, hogy 
míg az összes jogok és javadalmak értékét (a regálét is betudva) az 
1872. évi leltár 1.250,200 frtban mutatja ki, 1894-ben már a haszon-
vételi jogok és a megváltott regále fejében kapott kötvények értéke 
7.362,327 frttal szerepelt a vagyonleltárban, amiben a város fejlő-
désének nagyon figyelemre méltó adata jut kifejezésre. Az 1899. évi 
leltárban a haszonvételi jogok czímén 5.351,040 frt 30 kr. szerepel a 
vagyonleltárban, amihez a regálemegváltási kötvényeket3) (2.543,600 frt) 
számítva, ez a vagyonérték immár 7.894,640 frt 30 krra szaporodott. 

Még inkább megvilágítja ezt a fejlődést és egyúttal a forgalomnak 
kiterjedését, ha a főbb javadalmi ágaknak évi eredményeit nézzük az 
árvíz előtti esztendőtől végig a rekonstrukcziónak és az utána következő 
időnek során, természetesen a figyelembevételével annak, hogy a törvény-
hatósági bizottság 1880-tól kezdve elfogadta a behozatali vámokat és 

') A kövezetek, csatornák és átereszek építésében és ezzel a városiasságnak 
e téren való fejlesztésében két évtized alatt Szeged olöhaladása rendkívül nagy-
mérvű. A városi vagyon 1872. évi leltára „kövezetek és közcsatornák, palló-járdák, 
dobogók és külterületi átereszek" czímén mindössze 695,155 frt 52 kr. értéket 
mutat ki, mely 1878-ig mintegy 750 ezer forintra emelkedett. Ezzel szemben az 
újraépült Szeged vagyonmérlegei ezeken a cztmeken kimutatnak: 1886-ban 1.651,180 
forintot, 1894-ben 1.844,873 forintot, 1899-ben 2.057,516 forintot. 

2) A terek és ültetvények értéke, az erdei épületek, erdei területek és ártéri 
erdők értékével együtt tett 1872-ben 327,471 forintot, csak a sétaterek és ültet-
vények értéke 1886-ban 720,595 forintot, 1899-ben 860,616 forintot. 

3) A regále megváltási kötvények: 
Szeged városi jog után . . 2.382,100 f r t ; évi tiszta jövedelem 107,194 frt 50 kr. 
Kisteleki „ „ . . 139,850 „ „ „ „ 6,293 „ 25 „ 
Tápéi „ „ . . 21,650 „., „ „ ., 974 „ 25 „ 
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lakrészadót és hogy a közvetett adókat (italmérési díjak, kovezetvám, 
helypénz, hídpénz, partjavadalmi díjak) általában fölemelte. 

Hivatkozik erre az 1880-ról szóló polgármesteri jelentés (nyom-
tatva 5 iven), mikor a következőket mondja: 

„Szorult pénzügyi viszonyaink daczára, azon némileg tűrhető 
állapot előidézését a tekintetes közgyűlés azon áldozatkész elhatáro-
zásának kell betudnom, melylyel az önmegadóztatást a legvégső határig 
kiterjesztvén, készséggel fogadott el oly adónemeket, melyek ekkoráig 
a közönség előtt gyakorlatilag teljesen ismeretlenek voltak és hogy 
fokozólag emelte az egyéb indirekt adókra fönnálló tarifákat." 

„Vájjon mennyiben érte el — így szól tovább a polgármesteri 
jelentés — azon bizonyára helyeselhető intenczióját, hogy a város 
terheinek viseléséhen necsak a királyi és egyéb adókat különben is 
fizető polgárok vegyenek részt, hanem liáríttassék az az adókat nem 
viselő egyénekre, sőt az idegenekre is az által, hogy ezek az indirekt 
adók fejében fizetendő tételeknek megfelelő összeggel drágább czikkeket 
és élelmi szereket a kereskedőktől és termelőktől megvásárolni kény-
telenek, a következő táblázat mutatja, melyből kitűnik, hogy a fölsorolt 
javadalmak mit jövedelmeztek ezen állapot előtti időbén és mennyit 
1880. év folyamán. 

1878-ban 1880-ban 
befolyt befolyt 

frt kf. frt kr. 

Uj adónem: 

1. Behozatali vám — — 59,105 23 

Megvolt javadalmak: 

2. Bor, sör és pálinka után, ide nem órtvo 
Tápé, Kistelek stb. korcsmáltatási 
jogokat 25,696 45 82,021 81 

3. Kövezetvámokból, ide értve a régibb 
úgynevezett vámmázsa krajczárokat is 33,369 23 62,310 22 

4. Piaczi helypénz 22,252 73 31,504 89 
5. Tisza-híd 37,418 41 61,888 01 

118,836 82 296,630 16 

És a következő évekről is rendelkezésre állanak az indirekt adók 
bevételi összegei; melyek azt mutatják a legtöbb tételnél, hogy a 
katasztrófa évében oly rohamosan csökkent forgalom és fogyasztás 
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aránylag a legnagyobb volt Szegeden a szorgos városépítés moz-
galmas időszakában 1881. és 1884. között és hogy a normális emel-
kedésnek már most biztató és egyre jobban kidomborodó jelenségei 
körülbelül 1890-től kezdenek állandósulni, ha mindjárt nem is rohamos 
fokozatokban. 

Behozatali1) Kövezetvám2) Hídpénz Piaczi helypénz 
vámbevétel. bevétel bevétel bevétel 

fr t frt fr t frt 
1878. — 33,366 37,418 22,252 
1879. — 26,308 27,848 13,806 
1880. 59,105 60,703 61,888 31,504 
1881. 87,737 71,861 55,269 30,560 
1882. 103,451 101,047 54,151 29,589 
1883. 110,472 91,913 54,230 31,574 
1884. 105,399 83,935 48,989 33,406 
1885. 94,025 79,842 46,174 36,127 
1886. 96,402 77,540 43,865 33,713 
1887. 93,421 64,602 45,041 33,742 
1888. 96,048 78,503 48,077 34,755 
1889. 96,066 74,255 46,069 36,481 
1890. 95,646 76,860 45,994 37,553 
1894. 120,257 93,130 48,463 38,942 
1899. 124,758 86,498 52,727 39,186 

Kapcsolatosak még a közvetett adók forgalom-jelölő adataival 
azok, melyek az állami fogyasztási adókra vonatkoznak. Szeged az 
állami bor- és húsfogyasztási adók megváltása fejében az 1880—1882. 
évekre 76,000 frt évi bérösszeget fizetett. Ezt az összeget részint a 
városépítés alatti nagyobb forgalom indokából, részint az időközben 
behozott czukor és egyéb adók megváltása czímén az 1883—1885-ik 
években 120,304 írtra, az 1886—1888-ik években 130,000 írtra emelték. 
Miután pedig az 1887. évi XLVII. t.-czikk az adótételeket emelte, 
Szeged megváltási összege kitett 1889—1892-re évi 188,000 forintot, 
1893—1895-re pedig évi 310,000 forintot, amiben már a megváltott 
regale bérértéke is bennfoglaltatik. 

') A most behozatali vámnak nevezett városi fogyasztási adópótlék, ha nem 
is ily alakban és mértékben, 1880. előtt is létezett, amennyiben a város az 1866-ban 
58,639. szám alatt kelt helytartótanácsi intézmény alapján föl volt jogosítva arra, 
hogy az állami bor- és húsfogyasztási adók után 15f/0 községi pótlékot szedjen. 

2) A kövezetvám czimén kimutatott összegekben bennfoglaltatik a Tiszán 
és legnagyobb részt vasúton érkezó szállítmányok kövezetváma, mely helyett 
1880-at megelőzőleg, mikor a czikkek értéke szerint fölosztott tarifa készült, mázsa-
krajezárokat szedett a város, ami azonban csak mintegy 11 ezer forint évi jöve-
delmet adott. 
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A regale megváltás előtt az italmérési dijak jövedelme követ-
kezőleg a lakul t : 

1878. 28,295 frt 1884. 147,252 frt 
" 1879. 24,297 „ 1885. 142,160 „ 
' 1880. 84,020 , 1886. 134,027 „ 

1881. 108,020 „ 1887. 110,487 „ 
1882. 140,742 „ 1888. 110,394 „ 
1883. 148,640 „ 1889. 113,933 „ 

Ezek az összegek csupán a város bel- és külterületén elért 
bevételeket mutat ják és ezentúl a tápéi és kisteleki italmérési-díjakból 
vett be a város 1878-ban 2800 frtot s fokozódva 1889-ben már 7500 
forintot. 

Előidézte ezt a nagymérvű jövedelem-emelkedést a helyesebb 
s gondosabb kezelés mellett részint a fogyasztásnak, különösen a 
szorgos rekonstrukczió éveinél a 140-ezres tételekben is kifejezésre 
jutó nagymérvű növekedése, részint a díjtételek emelése (a bor hecto-
literjénél 36 krról 1 fr t 08 krra), részint pedig az, hogy az addigi 
házi kezelés mellőzésével a város bérbeadta a pálinka-jövedéket. 

ALAPOK ÉS ALAPÍTVÁNYOK. 

Kiegészítik a városi vagyon és háztartás adatait a külön alapok 
és alapítványok, • melyek az 1899-ben lezárt számadások szerint a 
következők : 
Közkórházi alap és közkórházi üdülő, betegek 

segélyalapjai 120,200 frt 68 kr. 
Betegápolási alap 9,038 „ 28 „ 
Szegényházi alap 60,830 „ 11 „ 
Árvaházi alap • . .- 36,754 „ 14 „ 
Pester Lloyd-alap1) . . - 195,663 „ 04 „ 
Közúti híd- és rakpart főnntartási alap . . . . 10,000 „ — ,, 
Tisztviselői nyugdíj-alap2) 107,890 „ — „ 

ALAPÍTVÁNYOK. 

1. Báth Jalcab-féle alapítvány. 
Az alapítvány összege 1899. év végén tett 8579 frtot. 
Czélja: Főreáliskolai jó előmeneteli! tanuló segélyezése. 

2. Dr. Sobay György-féle alapítvány. 840 frt. 
Czélja : Két szegénysorsú legjobb előmeneteli! gimnáziumi tanuló sogólyezése. 

') A Pester Lloyd-alapból 1899. végén ki volt adva 48,969 frt 04 kr. kamatozó 
kölcsön és az alap bevételeiből a városi szinház segélyezésére szolgál 7538 frt 43 kr. 

"-) A nyugdíj-alap 1899-ben kifizetett nyugdíjakra 41,242 frtot, végkielégí-
tésekre 630 frtot. 
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3. Rózsa József-féle a l a p í t v á n y . 
Az alapítvány összeye 1899. év végén tett 19,149 frt 40 krt. 
Czélja: 1. Visszamaradt kamatokból a fa- és fémipari szakiskolába 

járó , helybeli születésű szegénysorsú tanulók segélyezése 2000 frt. 
2. Felső-, rókusi és belvárosi óvodák segélyezésére 900 „ 
3. Két elemi osztályú tanító segélyezésére 2000 „ 
4. Egy képezdei, helyben született, szegónysorsú tanuló segé-

lyezésére 1000 „ 
5. Két elemi iskolai szegénysorsú tanuló segélyezésére T . . . 2000 „ 
6. Egy reáliskolai helybeli születésű, szegénysorsú tanuló segé-

lyezésére 1000 ,, 
7. Elemi és reáliskolai tanulók könyvszükségletének fedezésére . 1000 „ 
8. Helybeli születésű, 8 gimnáziumot végzett, felsőbb tanulmányokat 

folytató i f jú segélyezésére 2000 „ 
9. Föreáliskolát végzett műegyetemi hallgató segélyezésére . . 2000 „ 

10. Főgimnáziumot végzett, magasabb tanulmányokat folytató i t jú 
segélyezésére 2000 „ 

4 . Kárász Anna-féle a l a p í t v á n y . 
Az alapítvány összeye 1899. év végén tett 50,984 frt 46 krt. 
Czélja: 1. Egy szegénysorsú fiú segélyezése tanulmányai 

befejezéséig 8333 frt 33 kr. 
2. Egy szegénysorsú üú segélyezése tanulmányai befejezéséig 8333 „ 33 „ 
3. Egy szegónysorsú leány segélyezése tanúim, befejezéséig 8333 „ 33 „ 
4. Egy szegénysorsú leány segélyezése- tanúim, befejezéséig- 8333 „ 33 „ 

5 . Kiss Dávid-féle a l a p í t v á n y . 
Az alapítvány összeye tett 1899. év végén 30,237 frt 60 krt. 
Czélja: Hatvan szegénysorsú elemi iskolai tanuló segélyezése ('/3-részben 

zsidó, -/s részben keresztény tanulók). 

6 . Kiss Dávid-féle a l a p í t v á n y . 
Az alapítvány összeye 1899. év végén 5732 frt. 
Czélja: Szegénysorsú i f jú segélyezése tanulmányai befejezéséig. 

7 . Dr. Cajus Gábor-féle a l a p í t v á n y 1 0 0 0 f r t . 
8 . Kisfaludy jutalomdíj a l a p í t v á n y . 
Az alapítvány összeye 1899. év végén 1050 frt. 
Czélja: A főgimn. és reáliskolában a magyar nyelv és irodalomban legkitű-

nőbb 1—1 taDuló segélyezése. 

9. Cserveny János-féle a l a p í t v á n y 1 0 0 f r t . 
Czélja: Szegedi szorgalmas tanulók jutalmazása. 

10. Kovács Jánosné H o ó s M a r g i t - f é l e a l a p í t v á n y . 
Az alapítvány összeye 1899. év végén 4276 frt 46 kr. 
Czélja: Főgimn. vagy reáliskolát végzett, felsőbb tanulmányokat folytató 

szegénysorsú, szegedi illetőségű ifjú segélyezése. 
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11. Yetró Sándor-féle alapítvány. 
Az alapítvány összege 1899. év végén 3733 frt 33 kr. 
Czélja : Jó olömenetelű szogónysorsú tanuló segélyezése. 

12. Dr. Tóth János emlékének megörökítésére Szeged város által 
tett alapítvány 1000 frt. 

Czélja: Szegénysorsú, jó előmenetelő, tanyai iskolába járó gyermekek fel-
ruházása. 

13. Rózsa Ferencz apátplébános I-ső alapítványa. 
Az alapítvány összege 1899. év végén 1100 frt. 
Czélja: Szegénysorsú elemi iskolai tanulók segélyezése. 

Dr. Kovács József-féle alapítvány 1000 frt. 
Czélja: Szegedi illetőségű és származású szegények segélyezése, kik társa-

dalmi állás és egyéb tekintetek által akadályozva vannak abban, hogy a nyilvános 
segélyezést igónybevegyék. 

15. Szeged-felsővárosi társalkodó-egylet alapítványa. 
Az alagntvány összege 1899. év végén 1879 frt 18 kr. 
Czélja : Ipariskolai tanulók segélyezése. 

16. Zsótér Andor-féle alapítvány 2150 frt . 
Czélja: Elszegényedett s munkaképtelenekké vált hajósok vagy molnárok 

segélyezése. 

17. A Szeged-csongrádi takarékpénztár alapítványa. 
Az alapítványi összeg 1899. év végén 14,850 frt. 
Czélja: Árvaházban levő gyermekek segélyezése. 

18. Szabados János emlékére a „Szegedi Híradó" és „Szegedi 
Napló" által gyűjtött alapítvány 500 frt. 

Czélja : Szemérmes szegények segélyezése. 

19. Rózsa Ferencz apátplébános alapítványa 5260vfrt . 
Czélja: Főgimn., polgári fiú és keresk. isk. róm. kath. vallású tanulók segé-

lyezése. 

20. Juhász György és neje Privári Julianna alapítványa 500 fr t 
Czélja: Árvaházi gyermekek segélyezése. 

21. Juhász György és neje Privári Julianna alapítványa. Összege 
1899. végén 4300 frt. 

Czélja: Ipariskolai, elemi iskolai tanulók és iparostanonezok segélyezése. 

22. A Szabados János emlékére Szeged város által tett alapít-
vány 2000 frt . 

Czélja: Ösztöndíj nyújtása. 

23. Vajda Jakab Fülöp és neje TAchtenberg Mária alapítványa. 
1000 fr t árvaházi czélokra. 

24. A Kossuth Lajos emlékére Szeged városa által tett ösztöndíj-
alapítvány 5000 frt. 



•506 

25. Gombos Gyula segélyezési alapítványa 1000 frt . 
26. Dáni József 2000 frtos ösztöndíj-alapítványa. 
27. Tisza Lajos gróf alapítványa 1000 frt. Pályakezdő árvaházi 

növendékek részére. 
28. Pálfy Balázs 2000 frtos alapítványa alsótanyai szegény isko-

lások ruházására. 
29. A Szeyed-alsóvárosi népkör 250 frtos alapítványa az alsóvárosi 

népiskola felsőbb osztályaiba járó fiú- és leánytanulók jutalmazására. 
30. Benedikt Ferenez elnök nevére a föloszlott bérszékszövetkezet 

által tett 1250 frtos alapítvány. 
Összege 1899. végén 1350 fr t . 
Czélja: Közép vagy felső ipariskolát látogató árvaházi növendék segélyezése. 

31. Fodor István 6000 frtos alapítványa művészeti pályán levő 
i f jak ösztöndíjazására. 

32. Amália alapítvány összege 1899. végén' 391 fr t 20 kr. Tanulók 
segélyezésére létették a szegedi községi és állami felsőbb leányiskola 
végzett tanulói. 

33. Az I. Ferenez József király nevére Szeged városa által tett 
alapítvány 10,000 frt. 

Czélja: művésznövendékek ösztöndijazása. 

34. Szeged város „László-gyermekotthon" alapítványa 4000 frt. A 
czirkveniczai László-gyermekotthon intézetben egy szegedi gyermek 
részére. 

Szegedet érdekli ezeken kívül részben a Wodiáner Móricz báró 
által tett 50,000 frtos alapítvány, melynek jövedelme 2/3-részben Buda-
pestet, V3-részben Szeged, Nyitra, Szathmár és Lúgos városokat illeti, 
elszegényedett iparosok s kereskedők vagy azok özvegyeinek segé-
lyezésére. Az alapítvány jövedelméből Szegedre évenkint mintegy 
300 f r t esik, melyből félévenkint 3—3, egyenkint 50 frtos segély díj 
osztatik ki a belügyminiszter által a Szeged tanácsához folyamodók 
közül azoknak, kiket a segélyezésre legméltóbbakul a szegedi keres-
kedelmi és iparkamara kijelöl. 

ADÓJÖVEDELMEK. 

Magas összegek azok, melyeket Szeged polgársága állami 
és városi adókban fizet és bizonyára nem tanulság nélkül 
való, ha a könnyebb áttekintés okáért, lehetőleg csoportokra 
osztva kimutatom a közszolgáltatások mérvét, mert mint egyéb 
statisztikából, azonkép ebből , is meg lehet egyúttal ítélni a 
vagyonossági, kereseti és egyéb viszonyok változását, hanyat-
lását és fejlődését. 
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Figyelemre méltó maga az a tény, mely a közlendő 
számokból tanulságként kivonható, hogy Szeged népe köz-
vetlen állami adókban befizetett 1878-ban 369 ezer, 1899-ben 
pedig már 523 ezer forintot ós hogy ebből a többletből csupán 
a kerese.ti adókra esik mintegy 73 ezer forint, még pedig a. 
IV. osztályú kereseti adónál (melyet a tisztviselők fizet-
nek) 14 ezer, a III. osztályú kereseti adóra 58 ezer forint 
többlet. 

De hadd beszéljenek maguk a számok, melyek szeren-
csére rég elveszítették, olvasó-ijesztő hatásukat mindazoknál, 
kik tudják és elösmerilc, hogy a legterjedelmesebb fejtege-
téseknél többet és világosabban bizonyít pénzügyi ós közgaz-
dasági kérdésekben a száraz statisztika, kivált ha mint itt, a 
számadatok teljesen hitelesek ós megbízhatók. 

Szegednek az 1878—1899-ik évek között való közvetlen 
állami adószolgáltatásáról az itt következő négy számcsoport 
nyújt részletes tájékoztatást. 

ÁLLAMI ADÓK. 

Hátralék az 
Éázosztályadó összes adókból Földadó Házbéradó Éázosztályadó 

frt frt frt frt 
1878. . 311,480 101,780 39,630 24,610 
1879. 312,256 111,100 39,772 23,629 
1889. 380,501 117,458 27,365 16,533 
1894. 324,985 117,623 31,303 15,157 
1897. 157,163 117,360 61,406 23,145 
1898. 132,383 117,374 60,908 23,056 
1899. 110,356 117,396 85,260 26,381 

A házbér és házosztályadók visszaesésének magyarázatául itt az 
árvíz-katasztrófa szolgál, a következő években pedig a szegedi házakra 
engedett ideiglenes adómentesség, melynek az állami adószolgáltatást 
csökkentő mérvét magas összegek jelölik, kivált 1888-tól. Ez évben a 
szabványos házbér és házosztályadóból adómentesség czímén levonatott 
45,999 f r t 45 kr. 1889-ben 48,413 fr t 26 kr. 1890-ben 57,271 f r t 93 
kr. 1891-ben 57,910 frt 13 kr. 1893-ban 68,797 f r t 57 kr. 1894-ben 
71,046 fr t 21 kr.. Viszont 1897-től kezdve a lejáró adómentességek 
rohamos fokozatokban emelik a házbér és házosztályadó-szolgáltatást. 
Az összegek fokozódása azonban természetesen összefüggésben áll a 
házbérjövedelmek emelkedésével is, mely részint az uj építkezésekben, 
de nagyobbrészt abban leli indokát, hogy több és több helyiség volt 
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bérbeadható és hogy a nagyobb kereslet folytán a bérösszegek is 
arányosan emelkedtek. 

Jellemző adat erre, hogy: 
1878-ban 1880-ban 1884-ben 1889-ben 1894-ben 1899-ben 

Az összes bérbeadott he-
lyiségek száma volt . 14,373 4,329 4,979 18,035 26,987 31,821 

Ebből utezai és udvari 
szoba 6,862 2,122 2,272 9,073 10/762 13,465 

Ebből bolt (korcsma v. 
kávéház) . . . . 588 338 342 699 734 834 

Még érdekesebb fokozatot mutatnak a házbérjövedelmek, melyeket 
(a lényeges eltéréseket hozó évekről) az összes bérbeadott helyiségek 
után az adóhivatalnál következő összegekben jelentettek be : 

írt frt frt 
1878. 353,844 1885. 251,739 1895. 821,808 
1880. 225,133 1888. 570,287 1896. 908,738 
1881. 250,958 1890. 665,111 1897. 921,232 
1883. 272,498 1893. 779,149 1898. 919,192 
1884. 264,210 1894. 794,220 1899. 1.057,483 

A házadó-mentességre vonatkozólag följegyzendő még egy fontos 
indoka a törvényhatóság azon ismételt kérésének, hogy a házadó-
mentességek kiterjesztessenek és az ezentúl épülő házakra is legalább 
az 1880. évi XVIII. t.-czikk kedvezményei alkalmaztassanak. Megszűnt, 
illetőleg megszűnik ugyanis adómentes lenni Szegeden: 

1S93. j a n . 1. 
1896. decz. 31. 1896. deczember 1897. jan. 1. u tán még adó-

1892. végén közt végén mentes maradt 

I. kerület 3 h á z 1 ház 15 h á z 
II. „ 1 ,, 3 175 >3 

HE V 1 V 2 188 1897. végéig 1239 ház 
IV. „ 2 ,, 8 282 » 1898. „ 1262 „ 
v . „ 53 5 311 v 1899. » 612 „ 

VI. „ 53 8 341 
VII. „ 1 „ 14 538 „ 

8 41 1,850 

KERESETI ADÓK. 

I. oszt. II. oszt. III. oszt. IV. oszt. 
fr t fr t frt fr t 

1878. 27,870 35,643 76,097 4,204 
1879. 27,412 34,950 56,004 3,562 
1880. 24,358 33,808 61,760 3,914 
1881. 27,272 34,820 84,569 4,025 
1882. 30,114 37,590 112,199 4,832 
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I. oszt. 11. oszt. III. oszt. IV. oszt. 
frt frt frt frt 

1883. 19,329 31,545 127,014 • 4,988 
1884. 22,275 30,175 115,411 5,858 
1885. 21,242 32,550 108,945 5,914 
1886. 19,936 31,595 108,466 5,815 
1887. 19,118 31,485 93,168 5,831 
1888. 19,229 31,764 93,012 6,031 
1889. 19,319 31,561 . 90,563 7,642 
1890. 21,652 31,954 116,136 8,405 
1891. ' 27,687 34,913 119,537 8,513 
1892. 28,869 35,512 126,588 9,644 
1893. 30,418 35,965 129,113 10,157 
1894. 30,001 36,647 126,960 12,500 
1895. . 29,634 37,075 . 137,755 12,309 
1896. 28,908 37,906 123,464 14,133 
1897. 29,309 38,735 120,109 15,268 
1898. 30,858 39,270 119,402 - 16,656 
1899. 23,526 40,854 134,454 18,008 

Nyilvános szám. köt. 
vállalatok adója 

frt 
Töke kamat ado Ált." jöv. pótadó 

f r t 

Utólagos 
megadóztatások 

frt 

Nyilvános szám. köt. 
vállalatok adója 

frt f r t 
Ált." jöv. pótadó 

f r t 

Utólagos 
megadóztatások 

frt 

1878. 11,600 9,150 54,522 9,219 
1879'. 12,057 17,390 52,165 86,679 
1884. 10,163 30,639 83,764 23,251 
1889. 6,894 31,180 77,571 5,129 
1894. 15,435 8,885 82,440 12,667 
1899. 17,542 16,661 92,588 12,347 

ö s s z e s tar tozások 
előző évi hát ra lék és 
előírás az év végén 

f r t 
Beűzetés 

f r t 
Leí rás 

f r t 

Hát ra lék az év 
végével 

f r t 

1878. 705,811 369,045 35,847 300,918 
1879. 776,979 167,428 115,404 494,145 
1880. 862,661 314,092 17,006 531,562 
1884. 1.072,366 365,373 19,878 750,464 
1889. 811,520 429,901 33,317 "348,302 
1894. 814,608 459,480 84,393 270,734 
1899. 695,418 523,288 46,994 124,135 

VÁROSI PÓTADÓ. 

Városi pótadóban, mint már említettem, a polgárság 1878-ban 
91%-ot, 1879-ben 70°/o-ot, azontúl folyvást és változatlanul 50%-ot 
fizetett minden állami adóforint után; Ennek az adónak kirovási és 
befizetési eredményei a következők: 
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Bát ra l ék az 
előző évről 

fr t 

Évi és évközti' 
megadózta tás 

f r t 

Beűzetés 

frt 

Leí rás 

frt 

Bá t ra lék az év 
végével 

f r t 

1878. ' 267,177 277,321 230,797 12,840 300,862 
1879. 300,862 220,647 87,932 38,763 394,806 
1880. 394,806 148,747 141,150 9,165 393,236 
1884. 460,379 200,488 137,948 8,220 514,698 
1889. 213,353 167,066 172,270 1,846 206,302 
1894. 169,105 231,275 199,535 39,108 161,737 
1899. 86,963 242,743 226,615 18,324 84,766 

KÖZMUNKADÍJ ÉS ÚTADÓ. 

A közmunkadíjakban és illetőleg 1891-től kezdve útadóban befolyt 
összegek kimutatását adja a következő táblázat, melyből hiányzanak 
az 1884. előttről rendelkezésre nem álló adatok: 

KÖZMUNKADÍJ i). 

Bát r a l ék az 
előző évről 

f r t 

Évi és évközti 
megadóztatás 

f r t 

Beűzetés 

f r t 

Le í rás 

f r t 

Há t ra l ék az év 
végével 

f r t 

1884. 15,694 40,678 25,583 . 1,483 29,306 
1889. 43,316 32,699 32,333 731 42,950 
1891. 41,320 1,638 4,238 1,372 37,347 

ÚTADÓ. 

Hátralók elözö Évi és évközti 
évről kirovás Befizetés Leírás Hátralók 
f r t f r t fr t frt frt 

1891. — 58,522 43,328 925 14,268 
1894. 24,096 57,702 53,449 4515 23,832 
1899. 13,122 50,879 48,603 6367 9,030 

Az útadókirovás részleteit a következő adatok szolgáltatják: 
1891. 
forint 

15 írtnál több adót fizetők útadója 28,294 
15 frtnál nem több adót fizetők útadója . . . . . . 17,861 
A kót igás állat egy egósz napszámja utáni útadó . . 
Természetben leszolgálandó kézi napszámok pénzértéke 
Egyenes adót nem fizetők kézi napszám váltsága . . 

Összesen . 

4,761 
7,276 
7,554 

1899. 
for int 

21,913 
16,176 
6,347 

5,383 
65,743 49,819 

') A közmunkaváltság természetben való leszolgálásának és megváltásának 
arányait a következő, három különböző óvről szóló összehasonlítás muta t ja : 

Természe tben leszolgált n a p s z á m o k Megváltott napszámok Váltságösszegek 
Egyes foga t Ket tős foga t Kézi Egyes foga i Ketlös foga t Kézi f r t k r . 

1886. 277 1009 . 4683 551 2553 32,325 36,366'^ 
1889. 946 3162 ' 8490 868 4208 29,097 31,384 20 
1890. 585 1569 7479 479 2063 30,411 32,061-60 
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LAKRÉSZADÓ. 

Az 1880-ban elfogadott lakrészadók jövedelmeit mutatja az 
alábbi táblázat, mintegy jelezve a megadóztatott lakrészek emelke-
désében a város újraépítésének arányait is. 

Hátralók Évi és évközti 
előző évről adóztatás Befizetés Leírás Hátralék 

frt frt frt frt frt 
1880. — 8,217 5,900 26 2,290 
1881. 2,290 9,688 7,190 97- 4,751 
1882. ' 4,751 11,399 8,174 72 7,904 
1883. 7,904 13,646 2,361 5 19,183 
1884. 19,183 16,699 9,813 43 26,025 
1889. 29,541 17,911 16,458 582 30,412 
1894. 29,460 21,355 19,725 6,923 24,167 
1899. 24,583 24,368 22,817 1,916 4,228 

Tanulságos képet ad Szeged újraépítésének menetéről és egy-
úttal a fölépített lakások, boltok értékesítésének arányairól a lakrész-
adó .alá összeírt földszintfölötti és alatti szobák, boltajtók, kirakatok, 
ablakok száma és az, hogy mennyi állott időnkint üresen. íme az 
erre vonatkozó kimutatás. . 

0 s s z e í r t 
szobák boltajtók kirakatok i j r e s v o 1 t : 
száma száma száma Szoba Boltajtó Kirakat 

1882. 7,483 737 199 647 16 — 

1883. 9,439 886 197 836 50 1 
1884. 13,821 959 31 1,471 ' .146 116 
1885. 14,981 971 "31 1,662 77 — 

1886. 15,027 965 310 1,307 123 9 
1888. 14,895 899 319 ' 1,482 63 16 
1889. 15,151 884 260 928 28 — 

1891. 17,192 951 261 354 18 4 
1893. 18,691 964 274 285 6 1 
1894. 18,679 . 952 302 161 1 — 

1895. 19,290 1,001 213 336 8 — 

1896. 19,856 1,014 460 456 12 — 

1897. 20,168 1,036 462 426 9 — 

1898. 20,633 1,056 471 350 7 — . 

1899. 21,094 1,067 482 216 7 — 

, A VÁROS MINT ADÓFIZETŐ. 

Maga Szeged városa, mint jogi személy is jelentékeny össze-
geket fizet az államnak különféle adók czímén s tán nem érdektelen 
az erre vonatkozó kimutatás, melyben a földadó emelkedését a katasz-
teri tiszta jövedelem kiigazítása, a járadék-adók csökkenését pedig az 



magyarázza, hogy 1890-ig a városnak oly javadalmaira is adót, vetettek, 
melyek nem adókötelesek. 

Szeged város adói : 
Földadó 

f r t 

Ház és ház-
béradó 

f r t 

Kereseti 
a d ó 

f r t 

Tőkekama t 
és j á r adék 

adó 
f r t 

Ált . jöve-
delmi 

pó tadó 
f r t 

Összeseit 

f r t 

1878. 23,583 101 7781 3299 34,766 
1884. 33.226 1316 4 20,182 7066 61,795 
1889. 32,997 924 4 25,587 8955 68,469 
1894. 32,944 932 2865 373 1132 ' 38,248 
1899. 32,264 709 4 395 138 33,512 

SZEGED EGÉSZ ADÓSZOLGÁLTATÁSA. 

Már most csak a számok összesítése kell, hogy kimutassuk a 
városnak és polgárságának teljes szolgáltatását közvetlen és közvetett 
adókban, amint következik: 

1 8 7 8 . 1 8 8 3 . 1 8 8 9 . 1 8 9 4 . 1 8 9 9 . 

forint forint forint forint forint 

Tényleges befizetés állami adókból . 369,045 337,358 429,901 459,480 523,288 
városi pótadóból 230,797 141,656 172,270 199,535 226.615 
lakrészadóból . . — 2,361 16,458 19,725 22,817 
útadóból — 25,583 32,333 53,449 48,603 

Állami fogyasztási adók megváltása 76,000 120,304 188,000 310,000 310,000") 
Városi közvetett adókból. . . . . . . 93,036 288,189 252,871 300,792 303,159 

Összesen 768,878 915,451 1.091,833 1.342,981 1.434,482 
A hosszú fej tegetések egész sora nem mond és nem bizonyít 

annyit Szeged két évtizedes fejlődéséről, mint ezek a számadatok, 
melyekben a város adószolgáltatásának fokozatos emelkedése jut 
kifejezésre az öt-öt esztendős időközökben úgy, hogy az árviz előtti 
1878. évi adószolgáltatás (hetven százalékos városi pótadóval) 768 ezer 
forintot, az 1899. évi adószolgáltatás pedig (50 százalékos városi 
pótadóval) 1 millió 434 ezer forintot tesz, vagyis — a pótadóarány-
különbözet számbavételével — kétszer annyit. 

A VÁROS HÁZTARTÁSA. 

Ugyanazokban az arányokban nőtt Szeged háztartása is, amint 
a vagyon-szaporodást mutatják a leltári adatok és amint egyáltalán 

'fejlődött maga a város és annak forgalma, amint emelkedett a lakosság 
száma és kiterjesztet tek a meglevő intézmények, avagy létesültek ujak. 

Huszonkét év alatt kétszeresre nőtt a városi költségelőirányzatok 
végösszege, főleg a bevételi rovatban és az 1878-ra 511,278 forint 

') Az állami fogyasztási adók közvetlen beszedése mellett ez az összeg 
lényegesen nagyobb. 
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bevételt, 789,904 frt kiadást előirányzó költségvetéssel szemben az 1900. 
évi budget 2.678,901 korona bevételt és 3.145,335 korona kiadást 
mutat. Különösen szembeötlő pedig ennél az összehasonlításnál az, 
hogy az 1878. évi 278,625 frt hiány a felényi budgetben sokkal 
nagyobb, terhesebb és elviselhetlenebb volt, mint az 1900. éviben a 
466,434 korona = 233,217 frtos hiány, melynek fedezésére az 1880. 
óta immár állandó 50 százalékos pótadó szolgál. 

Az 1878-ik évi költségvetésben a pótadó még 91°/o1) volt és a 
. törvényhatóság az 1879-re készített előirányzatnál a legnagyobb taka-
rékosságot érvényesítette, hogy 70°/o-ra szállítsa le a pótadót. Mint 
az 1879-ről szóló polgármesteri jelentés hangsúlyozva fölemlíti, a 
messzemenő takarékosságnál „valamennyien azon hitben voltunk, hogy 
még következő éveken át is folyton takarékoskodva, oly kedvező 
pénzügyi állapotokkal jutunk el az 1884-ik évhez, mint amelyben a 
tekintélyes évi jövedelmet nyújtó úgynevezett harmincz éves bérföldek 
újólag szabad rendelkezésünkre jutnak, hogy akkoron közös szülő-
városunknak haladását ismételve elősegíthetjük azon magasztos czél 
felé, melynek elérésére mint a magyar alföld fővárosa hivatva van." 

„Fájdalom — így folytatja a polgármester a jelentést — ezen 
komoly törekvésünktől a bekövetkezett vész által szintén elüttettünk, 

') Még ennél is kedvezőtlenebb eredményekkel került ki az 1878-iki költ-
ségelőirányzat a pénzügyi bizottság kezéből. A bevételek 470,038 forint 42 krban, 
a kiadások 788,080 frt 98 krban, a hiány 318,042 frt 56 krban lévén előirányozva, 
a bizottság minden állami adóforintra 1 frt 03 '/2 kr. pótadó kirovását javasolta, 
azonban a közgyűlés változtatta a tóteleket és úgy hozta ki a 91 kros pótadót. 

Erre a helyesbített költségvetésre vonatkozólag mondja az 1878-ról szóló 
polgármesteri je lentés: „A komoly törekvéstől háztartásunkban a fölötte kívánatos 
egyensúlyt helyreállítani, a mult óv folyamán, fájdalom, teljesen elüttettünk. Azon 
évi költségvetésünk szomorú bizonyítéka annak, hogy összes bevételünknek 
(511,278 frt 53 kr.) több mint egy harmadrészét (174,331 frt 91 kr.) a Tisza vizétől 
való védekezésre, annak szabályozására és áradása folytán keletkezett fakadó 
vizek iecsapolására, tehát inproductiv czélra voltunk kénytelen fordítani. S hogy 
városunk fejlődését ha nem is kívántuk előbbre vinni, de legalább a haladás 
örvendetes színvonalán fönntartani akartuk, fizettünk 90 kr. pótadót anélkül, hogy' 
számtalan igen szükséges kiadást előirányoztunk volna. A következmény iiyotón-
kópon tehát nem lehetett más, mint az, hogy a rendkívüli költségekre fölvett alap 
kimerültével, ezen czímen a szorult helyzet oly nagymérvű kiadásokat parancsolt 
tennünk, melyek eszünkben sem voltak. A kényszerhelyzot-követelte eljárásunk 
folytán tehát ez alkalommal vajmi kevés oly intézkedést sorolhatok elő, melyek 
városunk haladásának jeléül volnának tekinthetők." 

„Szeged u j kora ." . 3 3 
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úgyannyira, hogy nem habozom nyíltan kijelenteni, miszerint bár az 
1880. évi költségvetés által e tekintetes közgyűlés a legnagyobb erő-
feszítéssel iparkodik a háztartási egyensúlyt helyreállítani, mégis 
Szeged városa nemzeti misszióját csak úgy fogja teljesíthetni, ha 
abban a kormány és az országgyűlés által, miként ígérve volt, támo-
gattatni fog." 

Mint már előzőleg közöltem, a törvényhatóság 1880-ra kedvezőbb 
alapokra helyezte költségvetését az által, hogy a közlegelőből 4230 
holdat művelésre adott bérbe, leginkább pedig az által, hogy uj köz-
vetett adókul elfogadta a lakrészadót, (mely 1880-ban még csak mint- ' 
egy 8 ezer forintot, de évről-évre többet jövedelmezett), a behozatali 
vámokat, (melyeknek mindjárt első évi jövedelme haladta az 59 ezer 
forintot) és hogy fölemelte az italmérési díjakat, a kövezetvámot, 
helypénzt, hídvámot és partjavadalmi díjakat, úgy, hogy az 1880-iki 
költségvetésben a javadalmi bevételek előirányzata már 283,879 írttal 
szerepelt és egyrészt elégnek bizonyult 131,606 frt hiány fedezésére 
az 50%-os pótadó, másrészt pedig a pótadón kívül 646,155 frtban 
(1879-ben 520,127 frt) előirányzott bevételekből még rendkívüli kiadá-
sokra is maradt 36,114 fr t fedezet. 

Ezentúl a három következő (1881—1883.) évben már kettős költség-
vetéssel vitte a város a háztartását, rendessel és rendkívülivel, mivel 
a rekonstrukczió nagy föladatokat hárított Szegedre, melyeknek meg-
kellett és amint az eredmények igazolták, meg is tudott felelni. 

Bizonyítékot nyújtanak erre már e három esztendő kettős költ-
ségvetései. 

Egyéb rendkí- Összes rend-
Rendes bevé- Rendes kiadá- Többlet 50°/o Pölaőó- vüli bevétel kívüli tedezet 

telek forint sok forint torint előirányzat frt forint forint 

1 8 8 1 . 6 8 5 , 6 9 7 6 1 7 , 6 4 6 6 8 , 0 5 0 1 4 0 , 0 0 0 — 2 0 8 , 0 5 0 

1 8 8 2 . 7 8 3 , 7 2 0 6 5 3 , 8 6 0 1 2 9 , 8 6 6 1 5 0 . 0 0 0 1 2 5 , 3 2 2 kölcsön v e e n d ő p é n z e k b ő l 4 0 5 , 1 8 8 

1 8 8 3 . 8 8 6 , 0 4 8 7 0 3 , 9 7 2 1 2 2 , 0 7 6 1 7 2 , 4 0 8 6 0 , 0 0 0 . j 4 r d m P
C g t S s é b a ! t S é g 3 5 4 , 4 8 5 

Közel egy millió forintra megy az összeg, melyet-a város e 
három év alatt rendkívüli kiadásokra és túlnyomólag beruházásokra 
fölhasznált, amit igazol az, hogy ez összegből fordított: 
Építkezésekre (azok közt vámházakra 60,000 frt, 

sópajták építésére 5000 frt, széképületre 194 
ezer frt, színházépítési alaphoz 60,000 forint) 
összesen mintegy 440,000 forintot. 

Feltöltésekre, kövezésekre, járdákra, csatornákra 
mintegy 300,000 

Erdőőri szakiskolára, kisajátításokra mintegy . . 22,000 
Egyéb beruházásokra és költségekre mintegy . . 200,000 „ 
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Ismét a normális és egységes költségvetések rendszerére tért 
vissza a város 1884-től kezdve és nagy előnyt nyújtott a szükséges 
bevételek előállításában földbirtokainak jövedelme, melyekből a 30 éves 
földeket 1884-ben újból és sokkal jobban értékesítette. Részletes fölvi-
lágosítást nyújt erről az 1884-ről szóló polgármesteri, jelentés (nyom-
tatva 372 ív terjedelemben), mely szerint bérbe adatot t : a város körül 
elterülő nyomási földekből 644 hold 23,437 frt évi bérért, amiből egy 
holdra átlag 36 frt 39 kr. esik, felső részen 6838 hold 52,089 írtért 
(átlag 7 fr t 63 kr.), alsótanyán 10,063 hold 78,867 írtért (átlag 7 frt 
84 kr.), összesen 17,546 hold 154,393 írtért (átlag 8 fr t 80 kr.), úgy, 
hogy az uj bérbeadás eredménye a korábbihoz képest jövedelmezőbb 
volt 92,687 írttal. 

Érvényesült ez a jobb hasznosítás természetesen már az 1885-ik 
évi és a következő költségvetésekben, amint mutat ja az, hogy a 
„Földek jövedelme" czímén előirányzott összeg t e t t : 

1882-ben 18S8-ban 1884-re 1885-i'e 1895-re 1900-ra 
for intot for intot forintot fo r in to t forintot koroná t 

2.1.1,387 245,630 281,698 370,400 456,381 953,403 
Teljesen alapos volt e szerint és a jövőre is bevált az a kije-

lentés, melyet az 1885-ről szóló polgármesteri beszámolás tartalmaz 
a következőkben : 

„Az 1880. évet megelőzőleg az óvi költségvetések egybeállítása körül bizo-
nyos fásultság volt észlelhető, kétségtelenül azon tudat hatása alatt-, hogy egy 
bekövetkezhető árvízvédekezés a költségvetési egyensúlyt úgy is megzavarja ; mióta 
azonban a vizvódelmi gondoktól inentesíttettiink, az óvi költségvetések egybeállí-
tásánál az az irányelv vezérelte az intéző kezeket, hogy a költségvetésnek úgy 
bevételi, mint kiadási tótelei egyaránt reális alapon nyugodjanak. Ezen irány-
elvnek teljes szigorral lett keresztülvitele következtében a hatóság a kiadások 
megtételénél pontosan meghatározott működési körben való munkálkodásra volt 
szorítva, amiből kifolyólag nem egyszer jutott oly helyzetbe, hogy czélszerű vagy 
hasznos s közérdekű dolgot elejtenie kellett, — de másrészt a költségvetósileg 
előirányzott kiadások megtételénél a kijelölt alap biztonsága iránt kótsóg nem 
forogván fönn, nyugodt rendelkezés volt minden egyes esetben tehető." 

Tizenöt év eredményei igazolják azóta, hogy Szeged háztartása 
reális alapokon nyugszik és hogy most már a folytonos emelkedésnek 
jelenségeit mutat ják a zárszámadások, melyeknek adatait ötévenkint 
összehasonlítom, hogy tényleges eredmények nyomán ítélhessük meg 
a város bevételeinek és kiadásainak, de e mellett a nagymérvű beru-
házásoknak menetét is, ami a leghívebb képet adja Szeged két évtizedes 
életéről, a küzdelmeiről és sikereiről. 

33* 
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SZEGED VAROS BEVETELE1 (ZARSZAMADASI EREDME ÍNYEK). 

1878. 1879. 1884. 1SS9. 1894. 1899. 
í r t f r t f r t f r t f r t f r t 

Haszonvételi jogok után . . 257,790 200,522 386,697 315,977 239,463 269,195 
Földek jövedelme . . . . 97,587 168,749 328,071 361,275 398,048 502,674 
Házak jövedelme . . . . 18,387 22,814 11,650 12,226 12,821 26,817 
Erdők jövedelme . . . . 7,773 5,574 9,635 8,766 10,392 11,557 
Kövezetek után . . . . . 71,229 793 87,541 100,414 101,342 130,130 
Telkek kisajátítási ára . . 5,925 11,285 4,782 283 5,788 58 
Megtérülendő adók és költ-

ségek 23,182 17,249 17,215 22,771 13,486 21,827 
Cselekvő tőkék és kamatok-

ból 83 — 8,977 16,344 306,873 172,351 
Városi adókból 208,316 118,674 144,543 188,562 220,963 360,872 
Közigazgatási bevételekből. 9,754 9,946 873 977 1,691 929 
Rendőri költségekből . . . 647 862 1,000 3,576 3,807 4,918 
Katonaügyi költségekből . . 6,444 724 63,512 26,576 54,532 86,971 
Tanügyi bevételekből . . . — — 9,943 30,932 47,389 50,546 
Rendkívüli jövedelmekből . 23,852 14,534 106,569 37,626 101,085 37,723 

SZEGED VÁROS KIADÁSAI (ZÁRSZÁMADÁSI EREDMÉNYEK). 

1878. 1879. 1884. 1889. 1894. 1899. 
f r t frt f r t frt f r t f r t 

Haszonvételi jogok fenn-
tartására . . . . *. 29,536 23,759 73,066 60,912 57,442 74,622 

Házak fenntartására . . 51,023 5,275 3,857 5,312 3,713 13,488 
Erdők kezelésére . . . 9,681 4,758 16,118 23,847 27,957 34,653 
Kövezetekre 22,300 30,255 25,552 25,180 57,109 106,955 
Telkek kisajátí tására 354 1,100 6,886 1,975 996 5,373 
Közadók és adózási költ-

ségekre 63,772 41,977 150,552 76,648 59,161 57,275 
Szonvedő tőkék és ka-

matokra 97,556 88,807 10,958 42,014 307,242 309,921 
Közigazgatásra . . . . 85,233 84,244 112,260 116,667 130,296 142,344 
Rendőrségre 45,660 43,327 63,874 75,154 103,231 90,907 
Katonaügyekre . . . . 13,763 7,898 16,535 14,570 58,808 20,153 
Tanügyi költségekre . . 7.1,018 70,976 101,946 112,733 290,782 194,743 
Tudomány és művészetre 16,000 — • 28,014 24,344 25,130 35,440 
Vallásügyre 16,043 9,861 16,630 16,868 18,252 18,590 
Árvaszékre 8,828 9,250 . 15,355 16,812 14,996 15,273 
Egészségügyre . . . . 4,320 4,499 14,431 17.299 41,584 40,844 
Köztisztaságra . . . . 5,096 12,814 36,410 32,252 37,206 25,498 
Utczai világításra . . . 31,221 11,778 58,628 47,848 51,553 70,466 
Tűzoltási költségekre 1,794 14,743 17,688 18,455 20,258 21,965 
Segélyezésekre . . . . 26,677 23,759 25,434 19,685 38,841 70,231 
Vízvédelemre és vízlecsa-

polásra 83,160 267,962 15,531 11,383 9,967 16,590 
Tiszaszabályozási költsé-

gekre 116,815 27,299 28,793 62,842 17,824 39,064 
Általános költségekre 24,576 26,474 46,403 26,713 47,252 41,619 
RendkívüHekre . . . . 24,065 17,991 413,659 41,153 76,262 81,548 
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A KULTURÁÉRT. 

Teljesen kimerítik ugyan a zárszámadási adatok a város egész 
háztartásának alakulását az előttünk levő korszakban, de azért szükség 
van még egy kivonatra, melylyel külön is bemutatható Szeged, a 
kulturváros. 

Ha kiválasztjuk a zárszámadásokból azokat a tételeket, melyek 
közművelődési czélokra szolgáló kiadásokat képeznek, ezekkel az áldo-
zataival Szeged magasan kiválik a vidéki városok között, mint az 
Alföld kulturális központja, mely küzdelmes éveiben nemhogy meg-
állott volna a missziója utjáu, de bátran és akadályt nem ösmerve 
előre tört azon, megterhelve polgárait úgyszólva önkényt vállalt adók-
kal, csakhogy czélja felé, emelkedése felé haladjon a város és szá-
zados eredmények folytán elösmert magyarosítási és kulturhivatására 
mind teljesebben méltóvá tegye magát. 

Egy óriási vagyon az, melyet Szeged beruházott iskolákba és 
egyéb kultúrintézményekbe. 

És ha figyelembe veszszük, hogy a város hat millió forint kölcsön 
kamataival van megterhelve, hogy tehát a kultur beruházásai után 
valóságosan mintegy 130 ezer forint évi kamatterhet visel, annál erő-
sebb bizonyítékai állanak előttünk Szeged nagymérvű áldozatkészsé-
gének, mikor szünet nélkül fokozza közművelődési kiadásait, melyekről 
a következő számadatokat csoportosítom: 

Tényleges kiadások zárszámadás szer int : 
Tanügyi Tudomány Segélyezé- Összesen 

költségekre s művészeti 
czélokra 

Vallásügyre sekre a négy czi-

f r t frt f r t f r t ™rtD 

1878. 71,018 16,043 56,677 113,738 
1879. 70,976 9,861 23,759 104,596 
1880. 71,466 — 12,007 26,607 110,080 
1881. 83,915 12,507 31,370 127,792 
1882. 84,419 9,445 31.986 125,850 
1883. 93,690 11,968 12,152 32,131 149,941 
1884. 101,946 28,014 16,630 25,434 172,024 
1889. 122,733 24,344 16,868 19,685 183,630 
1894. 290,782') 25,130 18,252 38,841 373,005 
1899. 194,743 35,440 18,590 70,2312) 319,004 

') Ez összegben foglaltatik a főreáliskola építésére a város által adott 130 
ezer frt. 

2) Ebből a tisztviselői nyugdíjalapra adatott 25,393 frt. 
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KÖZIGAZGATÁS. 

Szeged szab. kir. város, mint önálló törvényhatóság gyakorolja 
az önkormányzatot és ebből folyólag törvényhatósági és községi ügyeit 
önállóan intézi, határozatokat hoz, szabályrendeleteket alkot, azok 
végrehajtásáról gondoskodik és közvetíti az állami közigazgatást. 

Hatósági jogait a város gyakorolja : 1. a törvényhatósági bizott-
sági közgyűlés, 2. a közigazgatási bizottság, 3. a középítészeti tanács, 
4. a polgármester, 5. a tanács, 6. az árvaszék, 7. az iskolaszék, 8. a 
rendőrkapitány, 9. a községi bíró által. Ezek hatáskörét részletesen 
körülírja a legújabban 1890. április 11-iki közgyűlésen alkotott, a 
belügyminiszter által június 7-én 33,188. szám alatt jóváhagyott szer-
vezeti szabályrendelet1), melynek közben elfogadott lényegesebb módo-
sításait a közigazgatás jelen leírásánál már figyelembe veszem. 

A TÖRVÉNYHATÓSÁG. 

A törvényhatóság egyetemét képviselő köztörvényhatósági bizott-
ság fele része a legtöbb adót fizetők sorából vétetik, másik felét az 
orsz. képviselőválasztásra jogosultak választják kerületenkint. Az 1880. 
évi népszámláláskor talált 74,094 lakos után a törvényhatóság összes 
tagjainak száma 284. 

Kilencz kerület áll fönn a bizottsági tagválasztásra. 
1-ső kerület a Tisza Lajos-körut által övezett városrész Újszegeddel együtt. 

Választ 36 bizottsági tagot. 
2-ik kerület a két körút közt fekvő résznek a budapesti sugáruton felül eső 

része. Választ 20 bizottsági tagot. 
3-ik kerület a két körút közt a budapesti sugáruton alul eső városrész. Választ 

24 bizottsági tagot. 
4-ik kerület felsövárosnak a nagykörúton kívüli része, rókus felől a 

Csongrád i-sugárút által határolva. Választ 10 bizottsági tagot. 
5-ik kerület a nagykörúton kívül eső régi rókusi városrósz, határolva a 

csongrádi-sugárút és kálvária-utcza által. Választ 12 bizottsági tagot. 
6-5k kerület a nagykörúton kívül eső városrész, rókus felől a kálvária-utczai 

határral, beleértve az államvasút mindkét indóházát. Választ 10 bizottsági tagot. 
7-ik kerület alsóvárosnak a Rákóczy-utczán alul eső része. Választ 12 bizott-

sági tagot. 
8-ik kerület felsőtanya. Választ 6 bizottsági tagot. 
9-ik kerület alsótanya. Választ 12 bizottsági tagot. 

') Szeged szab. kir. város törvényhatóságának szabályrendeletei. I. Szerve-
zési szabályrendelet. Kiadja Szeged város közönsége. Szeged, 1890. Engel Adolf 
könyv- és kőnyomdájából. 8. r. 9 iv. 
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Az 1886. évi XXI. törvényczikk 29. §-a értelmében a IX. kerület kétalkerü-
letre osztatik, ós pedig: 

a) a röszkoiro, mely áll: Szt.-Mihálytelek, Röszke, Feketeszél, Nagyszéksós, 
Királyhalom ós Atokháza tanyai kapitányságokkal képezett alkerülotből. Választ 
6 bizottsági tagot. 

b) a domaszóklro, moly áll : Domaszék, Móra, Zákány ós Csórva tanyai 
kapitányságokkal képezett alkeriiletböl. Választ 6 bizottsági tagot. 

' Tagjai azonkívül a köztörvényhatósági bizottságnak az 1886. évi 
XXV. t.-cz. 52. §-a alapján a polgármester, főkapitány, főjegyző, 
tanácsnokok, tiszti főügyész, árvaszéki elnök, árvaszéki ülnökök, tiszti 
főorvos, főmérnök, főszámvevő, aljegyzők, alügyészek, levéltárnok, 
könyvvivő, házipénztárnok, közgyám és alszámvevő. 

Bizottságai a közgyűlésnek : törvény erejénél fogva : a statisztikai, 
népnevelési, egészségügyi, kórházi, lóavató bizottságok; szervezeti 
szabálynál fogva: gazdasági, pénzügyi és költségvetési, javadalmi, 
jogügyi, közművelődési, zenedei, Somogyi-könyvtári, árvaházi, nyugdíj, 
közkerti bizottságok ; a tanács által a lakí t ta tnak: színügyi, építkezési 
bizottságok. A bizottságok szervezését és ügykörét részletesen meg-
határozza a szervezési szabályrendelet. 

KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZET. 

A városi tanács hatáskörébe utalt ügyeket az osztályok, illetőleg 
a főjegyző és a tiszti főügyész készítik elő. A szervezetben elsorolt 
ügyek fölosztva hat osztályba soroztainak, melyek: I. gazdasági és 
javadalmi, II. rendészeti, III., pénzügyi és közművelődési, IV. közigaz-
gatási és statisztikai, V. katonai, VI. adóügyi osztály. 

Minden osztály előadója egy-egy tanácsnok, a II. rendészeti 
osztályé a rendőrkapitány. 

Megállapítja aztán a szervezet a főjegyző, aljegyzők, osztályjegyzők, 
a tiszti főügyész, az összes szak-, segéd- és kezelő-hivatalok, rend-
őrség stb. hatáskörét. 

Az iskolaszéket a törvényhatósági bizottság közgyűlése kebeléből 
választja 3 évenkint. Tagjainak száma előbb 30, 1899. óta 40 azokon 
kívül, akik hivatalból tagjai. Hivatalos szakközege az iskolaszéknek a 
népiskolai felügyelő, kinek az iskolaszék alá tartozó összes iskolákra 
vonatkozó hatáskörét a szervezet állapítja meg. 

Javadalmai kezelését a város külön hivatal által lát tat ja el, 
melynek tisztviselőit a közgyűlés választja élethossziglan. A végrehaj-
tókat és javadalmi biztosokat ideiglenes minőségben a polgármester 
nevezi ki és ő fogadja föl vagy bocsátja el a vámszedőket, vámőröket 
és szolgákat. 

Tartalmazza még a szervezési statutum a szolgálati szabályzatot, 
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az alkalmazásra vonatkozó bevezető rendelkezésekkel. Ezek szerint a 
közgyűlés 6 évre választja a polgármestert, főjegyzőt, tanácsnokokat, 
főszámvevőt, alszámvevőt, könyvvivőt, levéltárnokot, közgyámot és az 
1890.- I. t.-czikk- 17. §-a alapján a főmérnököt és mérnököket, továbbá 
a közkórházi főorvost és alorvosokat a főispán nevezi ki élethosz-
sziglán. 

A kezelő- és segédszemélyzetet a közgyűlés választja élethosz-
sziglan, kivéve a joggyakornokot és szülésznőket, továbbá az útbiztosokat, 
kiket a főispán, a . kórházi gondnokot, segédgondnokot és Írnokot, kiket 
a polgármester nevez ki élethossziglan, 

A Somogyi-könyvtár igazgatóját és a népiskolai fölügyelőt, a 
városi főgimnáziumnál alkalmazott világi rajztanárt és tornatanárt a 
közgyűlés választja élethossziglan. 

Végül az ideiglenes alkalmazottakat: városi vegyészt, a városi 
zenede igazgatóját és tanárait, a városi iparos tanoncz-iskola és alsó-
fokú kereskedelmi iskola igazgatóját, tanárait, tanítóit, azután a tanyai 
kapitányokat, helyettes kapitányokat, esküdteket és az esetleg szük-
séges napidíjasokat határozatlan időre a polgármester alkalmazza és 
bocsátja el. 

Rendőröket, szolgákat, cselédeket a polgármester fogad és bocsát 
el, kórházi szolgaszemélyzetet az igazgató-főorvos. 

TANYAI KAPITÁNYSÁGOK. 

Különleges szervét képezik Szeged közigazgatásának a tanyai 
kapitányságok, melyeknek száma 15. Felsőtanyán: Csengele, Balástya, 
Oszeszék, Szatymaz, Gajgonya, Fehértó. Alsótanyán : Feketeszél, Nagy-
széksós, Királyhalom, Atokháza, Csórva, Zákány, Domaszék, Mórahalom 
és egyesítve Röszke-Szent-Mihálytelek. A 15 kapitányságban egy-egy 
tanyai kapitány és egy-egy helyettes kapitány s elosztva összesen 63 
esküdt működik. A kapitányi és eskiidti állásokra, a hatóság a külte-
rület képzettebb polgárai közül azokat szemeli ki, kik „kifogástalan 
erkölcsi és családi élet és tapintatos bánásmódjuknál fogva a közigaz-
gatás körül való segédkezésben és a közjó előmozdításában való 
közremunkálásra alkalmasaknak és érdemeseknek mutatkoznak." 

Tiszteletdíjul a tanyai kapitányok 200, a helyettesek 100, az 
esküdtek 60 forintot kapnak évenkint és saját személyük és két igavonó 
jószág után közmunka mentességben részesülnek. 

A tanyai kapitányok és esküdtek teendőinek sorozatát a szerve-
zeti szabályrendelet állapítja meg, részletesen megjelölvén azok hiva-
tását a fölügyeleti hatáskörben a közigazgatás körüli közreműkö-
désben és segédkezésben és a jelentésekben, melyeket a hatósághoz 
intéznek. 
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SZABÁLYRENDELETEK. 

A szervezet mellett Szeged törvényhatósága egész sorát alkotta 
meg a szabályrendeleteknek, melyeket 1891-ben nyomatott ki egy 31 
ívre terjedő vaskos kötetben. Az ebben foglalt statutumok a következők : 

Szeged szab. kir. város közigazgatási bizottságának ügyviteli szabályai. 
Szöged szab. kir. város közópitószoti tanácsának ügyviteli szabályzata. 
Szeged szab. kir. város középítészotl tanácsa által kiadott utasítás a mérnöki 

hivatal, a számvevőség és a házipénztári tisztség számára az építési alap telkeinek 
bérbeadása, illetőleg hasznosítása körüli eljárásra nézve. 

Árvaszéki szabályrendelet. 
Nyugdíjszabályzat Szeged szab., kir. városnál alkalmazott egyének, illetőleg 

özvegyeik és árváik ellátásáról. 
Szabályrendelet hivatalról való lemondás esetén annak végleges elfogadá-

sáig a választott tisztviselővel szemben követendő eljárásra nézve. 
Szabályrendelet az 1886. XXI. t.-cz. 88. §-ának rendeléséből kifolyólag, a 

betegség vagy szellemi fogyatkozás folytán munkaképtelenné vált törvényhatósági 
tisztviselő, segéd- és kezelő-személyzet tagjaival szemben követendő eljárás módo-
zatai iránt. 

Szabályrendelet a fegyelmi bírságpénzek hovaforditása, befolyásuknak bizto-
sítása, kezelésük, ellenőrzésük és mikénti elszámolásuk tárgyában. 

Szabályrendelet a községi bíróságnál elhelyezett bírói letétek kezeléséről. 
Belterületi építkezési rendszabály. 
Szabályrendelet Újszeged (Erzsébetvárosrész) területén teljesítendő építke-

zésekre. 
Külterületi építkezési szabályrendelet. 
Helyhatósági rendszabály Szeged szab. kir. város belterületén létozö és épí-

tendő falazott csatornák építése és rendbentartásáról, továbbá a nyilvános utczai 
és főcsatornák építési költségeinek viseléséről és kivetéséről. 

Szabályrendelet (alkotva az 1879. évi XL. t.-cz. 117. §-ának első bekezdése 
alapján) építkezés, épületjavltás és lebontás, nemkülönben állvány felállítás vagy 
leszedés alkalmával biztonság szempontjából teendő intézkedések tárgyában. 

Szabályrendelet építkezési és lakhatási, illetve használhatási dijak megálla-
pítása tárgyában. 

Lakbérleti szabályzat. 
Szabályrendelet külföldieknek Szeged szab. kir. városában való tartózko-

dásáról. 
Az engedélyhez kötött iparágak gyakorlására vonatkozó szabályrendeletek. 
Tűzrendészeti szabályrendelet. 
Közrendészeti szabályrendelet. 
Szabályrendelet a közcsend elleni kihágások tilalmazása tárgyában. 
Szabályrendelet Szeged szabad királyi város területén való lövöldözés eltil-

tásáról. 
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Szabályrendelet a nyilvános vigalmak, mutatványok és előadások rendezése 
tárgyában. 

Szabályrendelet a bordélyügy rondozéso tárgyában. 
Szabályrendelet a köztorok és ulczák bofásítása tárgyában. 
Szabályrendelet Szegőd szab. kir. város tulajdonát képező közlegelők hasz-

nálatáról. 
Szabályrendelet a város körüli úgynevezett fekete földeken való birkalegel-

tetési tilalom tárgyában. 
Szabályrendelet a szorbtövis kiirtása tárgyában. 
Szabályrendelet a kártékony rovarok irtása, valamint az éneklő madarak 

bántalmazásának tilalma tárgyában. 
Szabályrendelet a közúti vashídon való közlekedés iránt. 
Árvédelmi szabályzat Szeged szabad királyi város magán vódtöltéseire vonat 

kozólag. 
Gátrondőri szabályzat a körtöltésre és az ott alkalmazott gátörökre vonat-

kozólag. 

Ebtartási szabályrendolet. 
Szabályzat a Somogyi-könyvtár közhasználata, az intézeti rond fönntartása 

s könyvtári beszerzések köriili eljárásról. 
Szeged városi zenede-szabályzat. 
Szeged szab. kir. város javadalmainak házi kezelésére vonatkozó szabályzat. 
Függelék az állami bor- és hús-, valamint czukor- és sör-fogyasztási adók 

kezelésére vonatkozólag. 
Szabályrendelet a behozatali vámdíjak kezelése, ellenőrzése, a kiviteli tárgyak 

vámmontessége és a csempészetek bírságolására vonatkozólag. 
Függelék a behozatali vámdíjszabályzathoz a halak, ásvány és gyártott vizek 

utáni díjak kezelésére vonatkozólag. 
Még ki nem nyomtatott, 1891—1894-ben alkotott ujabb szabály-

rendeletek : 
Szabályrendelet a Szeged szab. kir. város területére szoptatásra és dajká-

lásra elhelyezett csecsemők és kisdedekről. 
Szabályrendelet a külterületi kerületi orvosok és külterületi kerületi szü-

lésznők segélyének igénybe vóteleórt fizetendő díjakról. 
Szabályrendelet a házaló kereskedésnek Szeged szab. kir. város területén való 

megtiltása tárgyában. 
Szabályrendelet a szegény-ügy és koldulás tilalmazásáról. 
Szabályrendelet a körtöltésen belüli területek kigödrözésónek tilalmazásáról. 
Árvaházi szabályrendelet. 
Szabályrendelet a Peronospora viticola (szőlőragya, szőlőgomba) elleni véde-

kezés tárgyában. 
Szabályrendelet Szeged szab. kir. város kereskedelmi ós forgalmi statisz-

tikai szervezésére vonatkozólag. 
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Szeged szab. kir. város csatornázási rendszabálya. 
Szabályrendelet a téglaégetés, vályogverós és földhordás helyeinek kijelölése 

és szabályozása tárgyában. 
Szabályrendelet állami egyones adót nem fizető útadókötelezcttok összeírá-

sára, nyilvántartására és a kötelezettség teljesítésónok módosítására vonatkozólag. 
Vízvezetéki szabályrendelet. 
Szabályrendelet az állat és vágóhídi szemle és húsvizsgálat tárgyában. 

A VÁROS TISZTVISELŐI. 

Tisztviselőinek fizetéseit a szegedi törvényhatóság 1884-ben álla-
pította meg újból, törekedvén arra, hogy a város pénzügyi viszonyai 
által mégengedett javadalmazásban részesítse azokat, kik a nagy kiter-
jedésű és felelősséggel járó adminisztrácziót ellátják. 

A városi tisztviselők és alkalmazottak fizetéseinek kimutatásához 
meg kell jegyezni, hogy abban már bennfoglaltatnak az 1884. óta tett 
változtatások és hogy a segéd-, kezelő-, javadalmi-és szolga-személyzet 
ötödéves fokozatos fizetés-emelésben részesül a következő elvek szerint: 

A segéd- ós kezelő-szomélyzot, valamint a szolgák öt évonkinti fokozatos 
flzetésfölemolósben részesülnek, ha ugyanazon állásban öt éven át szolgálnak és 
őket időközben fegyelmileg nem blintotték. Öt évi szolgálat eltelte után az alap-
fizetés 5%-kal és minden további öt év elteltével további 5—5°/0-kal emelkedik 
mindaddig, míg az emelkedés az alapfizetés 30%-át el nem érte. 

A nyugdíj a százalékos fizetésemeléssel szaporodott fizetés után számítandó. 
Nagyobb javadalmazással járó állásba való előléptetés esetén a százalékos 

fizetésemelés kedvezménye is megszűnik, azonban ha az ujabb állással járó java-
dalmazás az addig élvezett járandóság mértékét meg nem iitné, az előléptetett 
hivatalnok a magasabb állással járó kisebb fizetés helyett legutóbb húzott járandó-
ságának élvezetében mindaddig megmarad, míg magasabb állása után, ujabban 
számítandó szolgálati éveinél fogva ujabb fizetésfölemelésben nem részesül. 

SZEGED VÁROS TISZTVISELŐINEK ÉS ALKALMAZOTTJAINAK SZÁMA 
1900-ban. 

Tisztviselői személyzet. I. A házi pénztárból: Polgármester (évi 
fizetés és átalány 3300 frt), főkapitány (2640 frt), tanácsnok polgár-
mester-helyettes (2640 frt), főjegyző (2200 frt), főügyész (1650 frt), 
árvaszéki elnök (2200 frt), 2 árvaszéki ülnök (1980 frt), főorvos (1980 frt), 
főmérnök (2200 frt), főszámvevő (1980 frt), 4 tanácsnok (2200 frt), 
aljegyző, 2 alügyész (1320 frt), főpénztárnok (1650 frt), levéltárnok 
(1320 frt), közgyám, könyvvivő (1210 frt), alszámvevő (1320 frt), 
főkapitány helyettes (rendőrbíró) (1980 frt), 4 alkapitány, adópénz-
tárnok (1320 frt), mérnök, építész (1520 frt) ,-2 községi bíró, 3 segéd-
mérnök (1210 frt), 9 osztályjegyző, gazdász (990 frt), 5 belterületi orvos 
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(550 frt), 6 külterületi orvos (1100 frt, lakás, 2 hold föld, 300 frt lótar-
tási átalány), első állatorvos (660 frt), belterületi állatorvos (550 frt), 
2 külterületi állatorvos (800 frt, lakás, 1 hold föld). 

II. A kórházi tárból: Igazgató-főorvos (1650 frt), alorvos igaz-
gató helyettes (880 frt), 3 alorvos (770 frt , ill. 660 fr t és term. lakás), 
2 segédorvos. 

. III. A közúti alapi pénztárból: egy mérnök (1520 frt). 
Közművelődési személyzet: Könyvtárigazgató (1650 frt), segéd-

könyvtáros (1300 frt), népiskolai felügyelő (1500 frt), gimnáziumi rajz-
tanár (1440 frt), gimnáziumi tornatanár (770 frt), zenedei igazgató 
(1000 frt), 6 zenedei tanár (600 frt és 700 frt). 

Anyakönyvvezetői személyzet: Anyakönyvvezető és második helyettes, 
hivatalszolga. 

Segéd- és kezelőszemélyzet. I. A házi pénztárból: Adófőtiszt (1210 frt), 
első adóellenőr, másodellenőr, főpénztári ellenőr (990 frt), műszaki rajzoló 
(990 frt), 2 segédkönyvvivő, adótiszt (ellenőr helyettes), központi 
lovas rendőrbiztos (1100 frt), 4 belterületi rendőrbiztos (880 frt), belte-
rületi rendőrbiztos (várnagy), 2 pusztai rendőrbiztos (1000 frt), tűzoltó 
parancsnok, szinházfelügyelő (800 frt), földadó nyilvántartó (770 frt), 3 
számvizsgáló, 5 számtiszt (770 frt), tanácsi iktató, kiadó, árvaszéki iroda-
vezető, középítészeti tanácsi iktató (880 frt), kapitányi hivatali kiadó-levél-
táros (770 frt), 9 adótiszt, 4 segédkönyvvivő, adóhivatali iktató-kiadó, 
kapitányi hivatali iktató (770 frt), főkertész (700 fr t és lakás), segéd-
gazdász, szállásbiztos (770 frt), népfölkelési nyilvántartó (660 frt), 
segéd-rendőrbiztos (500 frt), köztisztasági felügyelő (600 fr t és 1.), kórház-
biztos, segéd-földadónyilvántartó (660 frt), levéltári segéd, leltározó 
(770 frt), fertőtlenítő intézeti gondnok, építési felügyelő, segédleltá-
rozó, 3 gépész (600 frt), kertész, 9 segédadótiszt, segéd-földadónyil-
vántartó, 24 I. oszt. irnok (660 frt), községi bírósági irnok végrehajtó 
(660 frt), iskolaszéki irattáros (550 frt), 23 II. oszt. irnok (440 frt), árva-
széki becsüs, kőnyomdász (420 frt), 5 belterületi, 13 külterületi szü-
lésznő (200 frt). 

II. A kórházi tárból: Kórházi gondnok (800 frt és lakás), segéd-
gondnok (760 frt), irnok (660 frt). 

III. A közúti alapi pénztárból: 2 utibiztos, irnok (660 frt). 
Kézbesítői és végrehajtói személyzet: 3 bírósági kézbesítő (700 frt), 

15 belterületi végrehajtó (400 frt), 7 külterületi (600 frt), 7 belterü-
leti kézbesítő (330 frt), 2 külterületi (600 frt). 

A javadalmakat kezelő személyzet: Ügyvezető, vámfelügyelő, köz-
ponti pénztárnok, ellenőr, könyvelő, segédkönyvelő, mértékhitele-
sítő, végrehajtó, 2 irnok, 3 segéd vámfelügy elő, 6 I-ső osztályú, 5 
Il-od oszt. vámpénztárnok, 7 első, 5 másodosztályú ellenőr, mázsáló 
mester , 8 javadalmi biztos, 16 vámszedő, 22 vámőr, 2 szolga. 
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Rendőr- ós szolga-személyzet: 6 polgári rendőr, rendőr tiszthe-
lyettes (495 frt), 5 őrsvezető (400 frt), őrmester (420 frt), 14 I. osztályú 
rendőr (360 frt), 72 II. oszt. rendőr (300 frt), 3 lovas őrsvezető rendőr 
(400 frt), 25 lovas rendőr (370 frt), 4 tüzőrparancsnok (330 frt), 32 tűz-
oltó (300 frt), 3 huszár, kapus (330 frt), 17 hivatalszolga (300 frt), 2 
gépfútő, 6 erdőőr, mezőőr, 3 körtöltésőr, 2 könyvtárszolga, kertész-
segéd , 2 kocsis, 3 tűzoltókocsis, 5 igáskocsis, sokszorosító gép-
szolga, 4 toronyőr, 4 csősz. 

KÖZIGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK. 

Összesítve a közigazgatás személyi és dologi költségeit, azok a 
különféle czímeken természetszerűleg erősen fokozódó arányokat öltenek 
húsz év alatt, amint mutat ják a következő adatok: 

Közigazgatási,költségekre . 103,167 114,345 117,230 128,692133,903 145,461144,665 
Városi szolgák illetm. (Ebben 

Tűzoltási költségekre . . . . 2,933 3,585 15,160 18,887 21,643 18,771 19,186 
Irodai költségekre 6,966 6,976/ 2 5 8 7 3 ^ ^ g 6 J 1 6 4 1 9 2 8 4 2 5 5 4 

Napidíj, utazás, földmérés . 6,227 6,453 ( 
(1880-tól ebben a városi foga-

tok költsége is). 
Javadalmak kezelése és egyéb 

ide sorozható kiadások . 29,852 27,481 41,292 43,515 48,021 50,189 70,844 

Mint ez a számcsoport igazolja, a közigazgatási költségek növe-
kedése folytonos és fokozatos volt már 1884-ig is és egyre nagyobb 
összegeket igényeltek a közigazgatás, (melynél az árvaszék, a köz-
kórházat kivéve : az egészségügyi szolgálat és a katonai ügyosztály 
költségeit is számítva), a rendőrség, főként pedig a javadalomkezelés, 
melynél a behozatali vámok időközben erős kezelési költség-többletet 
okoztak és amelynél az is növeli a kiadási összeget, hogy a közúti 
híd jövedelméből 10% föntartási költségekre félreteendő. 

Folytatva 1885-től 1899-ig, a közigazgatás összes költségeit a 
tételes rendszerökben is átalakuló előirányzatok és. illetőleg zárszám-
adások alapján a következő adatok mutat ják k i : 

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 
fo r in t forint for in t for in t for int fo r in t forint 

rendőrség) 
Letartóztatott egyénekre . . • 

Összesen . . . . 191,089 206,174 256,140 243,931297,789315,557341,500 
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1885-ben 1889-ben 1894-ben 1899-ben 
forint forint forint forint 

Haszonvételi jogok fönntartására 71,100 60,912 57,442 74,662 
Közigazgatásra 109,509 116,667 130,296 142,344 
Rendőrségre 65,297 75,154 103,296* 90,907 
Katonaügyre 15,957 14,570 19,342* 20,153 
Árvaszékre 16,094 16,812 14,996 15,273 
Egészségügyre 15,080 17,299 18,814* 40,844* 
Tűzoltási költségekre . . . . 20,858 18,455 20,258 21,965 
Altalános költségekre . . .. 47,685 26,713 472,520 41,619 

Összesen . 361,580 346,582 411,696 447,727 
A közölt adatok tanúsága szerint a természetszerűleg nagy 

arányban nőtt közigazgatás költsége az 1878. évinek . kétszeresére 
emelkedett, amit a keretek kiterjedése .mellett a tisztviselők jobb 
javadalmazása indokol és az, hogy különösen a rendőri, egészségügyi 
és tűzoltási szolgálatban a törvényhatóság fokozódó igényekkel állott 
szemben. A költségek folytonos emelkedése vezette a törvényhatóságot 
1900-ban arra, hogy foglalkozzék a közigazgatás egyszerűsítésének 
kérdésével. Az e czélra kiküldött bizottságtól a törvényhatóság most 
vár javaslatokat a személyzet lehető csökkentésére, amire annál nagyobb 
súlyt helyez, mert másrészt törekvése az, hogy javítsa a városi tiszt-
viselők helyzetét, főleg a lakbér-illetmények rendszeresítésével. 

SZEGED TISZTVISELŐI. 

Szeged főispánja az árvíz-katasztrófa idején Dani Ferencz volt 
(egyszersmind H.-M.-Vásárhely főispánja is), kit közel kilencz évi 
működés után Ő Felsége 1880. február 10-én mentett föl éz állásától. 

Ettől kezdve a szegedi főispáni állást nem töltötték be, amíg a 
királyi biztosság fönnállóit és Tisza Kálmán belügyminiszter 1884. 
évi január 23-án értesítette a törvényhatóságot Ő Felségének azon 
elhatározásáról, hogy Kállay Albert belügyminiszteri tanácsos, ezen 
állásának fönntartása mellett, Szeged szab. kir. városban a főispáni 
teendőkkel ideiglenesen megbizassék. 

A *-gal jelölt tételeket teljes összehasonlítás okáért az egészon normális, 
zárszámadási adatok alapján általánosítottuk, mert különben nem a rendszeres 
közigazgatási költségek összegei tűnnének ki, főleg a katonaiigynól, ahol a zárszá-
madás egyes évekről százezret, sőt kétszázezret haladó költséget mutat,, melynek 
legnagyobb része kaszárnyaépítósre fordíttatott. Hasonlóan beruházásokat jelölnek 
az előbb teljesen közölt zárszámadási adatoknak e csoportosítástól eltérő összegei 
az egészségügynél és a rendőrségi czímnél. ' 
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A törvényhatóság 1884. február 3-án igtatta be hivatalába Kállay 
Albertet, kit a király a tanácsosi állástól való fohnentés mellett 1886. 
deczemberben nevezett ki Szeged szab. kir. város és H.-M.-Vásárhely 
törvényhatósági joggal fölruházott város főispánjává (ez utóbbi városba 
Rónay Lajos helyébe). Kállay Albert e mellett Szabadka szab. kir. 
város főispánja is volt 1887. évi márcziustól 1893. évi márcziusig, 

1893-ban pedig ü Felsége a 
főrendiház örökös tagjává ne-
vezte ki. 

Négy tisztujításnak (1878., 
1884., 1890., 1896.) eredményét 
és az időközi változásokat 
figyelembe véve, a város osz-
lopos tisztviselőinek névsora a 
következő: 

Polgármester: Pálfy Ferencz 
(először választatott 1872-ben). 

H. polgárin. : Veszelinovits 
Bazil tanácsnok (1867—1880.), 
Szabados János (1884—1891.), 
dr. Lázár György (1891. no-

vembertől), László Gyula 
(1898-tól). 

Főjegyző: Reizner János 
(1875—1882.), dr. Vass Pál 
(1882—1889.), dr. Tóth Pál 
(1889. májustól). Tiszteletbeli 
főjegyző : Kovács János. 

Főkapitány : Taschler József 
(1872—1881-ig), Szluha Ágoston 

(1881—1890.), Rainer József (1890. február 1-től). 
Tanácsnokok: Szabados János (1872—1884.), Csermelényi Iván 

(1878—1884.), Zombory Antal (1878-tól), László Gyula (1882-től), Rainer 
József (1884—1890.), Pataki Károly (1884—1885.), dr. Tóth Pál 
(1885—1889.), Pálfy Viktor (1889-től), dr. Fodor Károly 1890-től), dr. 
Gaál Endre (1898-tól), Bokor Pál (1899-től). 

Tiszti főügyész : Nóvák József (1878—1882.), dr. Lázár György 
(1882—1891.), dr. Ivánkovits Sándor (1892-től). 

Alügyészek: Kovács József {1875-1890.), László Gyula (1878 1881.) 
Szeles Kálmán (1882-től), dr. Lippay Lajos (1898-ig), dr. Szekula József, 
Kertész József. 

Aljegyzők: Vass Pál (1878—1882.), dr. Tóth Pál (1878—1884.), 
Szendrey Pál (1884-től), Szekerke Lajos (1884-től). 

Nagykállói Kállay Albert főispán. 



Á r v a s z é k i e l nök : 1884- ig a p o l g á r m e s t e r , Endrényi Antal (1884-től) . 
Á r v a s z é k i ü lnökök : Pálmay János (1.872—1890), Endrényi Antal 

(1878—1884 . ) , dr . Tóth Pál (1884—1885 . ) , Kelemen Kálmán (1885-től), 
Bérczy Antal (1890-től) . 

K ö z g y á m : Kelemen Kálmán (1878- tó l 1885-ig), Szeles Mihály 
(1885—1895 . ) Balogh József. 

F ő m é r n ö k : Tóth Mihály (1884-től) . 
O s z t á l y m é r n ö k ö k : Magyar János ( 1867—1890 . ) , Zsilla Vilmos 

(1880—1887 . ) , Scheer Simon (1888—1894. ) , Magyar Endre (1888-tól) , 
Beich Benő (1890-től) , Simák Ferencz (1892-től) . 

F ő p é n z t á r n o k : Tóth Mihály (1857-től 1884-ig) , Gerencsér László 
(1884-től) . 

F ő s z á m v e v ő : Fajka János. 
K ö n y v v i v ő : Jakabfy Lajos (1878- tó l 1884-ig) , Csikós Móricz 

(1884—1889 . ) , Várady Jenő (1890-től) . 
T i s z t i f ő o r v o s : dr . Eröskövy Antal (—1879.) , dr . Singer Mátyás 

(1879—1884 . ) , dr . Kovács József ( 1884—1890 . ) , d r . Faragó Ödön 
(1890-től) . T i s z t e l e t b e l i f őo rvos : dr . Kovács József.' 

K ó r h á z i i g a z g a t ó - f ő o r v o s : d r . Singer Mátyás (1862-től) . 

T Ö R V É N Y H A T Ó S Á G . 

F ö l j e g y e z z ü k i t t a vá ros i t ö r v é n y h a t ó s á g t a g j a i n a k 1899. v é g é v e l 
ö s szeá l l í t o t t , 1900 - r a é r v é n y e s n é v s o r á t : 

A) Képviselők: Abafi Auról, Aigner József id., Aigner József ifj., Aigner Ödön, 
Ambrus István, Auer Péter, Ábrahám János, Ádók István, Babarczi József, Bagics 
Sándor, Balassa Ármin dr., Balogh Ferencz, Barcsay Károly, Bartucz István, Bárd Adolf, 
Bárkányi Antal, Becsey Károly dr., Bencsik Lajos, Bonedikt Ferencz, Bereczk 
Sándor, Berta János, Békefi Antal, Bokor Adolf, Bokor Károly, Bokor Pál, Braus-
wetter János, Brecher Albert, Brunner József, Burger Alajos, Csányi János, Csányi 
Pál, Cserép Sándor, Csernóvits Agenor, Cserö Ede dr., Cserzi Mihály, Csikós N. 
József, Csonka Ferencz, Danczinger. János, Danner. János, Deutsch Emil, Deutsch 
Lipót, Dobó Ferencz, Duka Marczel, Egresi Péter, Eisenstádter Nándor, Eisenstádter 
Róbert, Endrényi Imre, Engel Lajos, Engel Mór dr., Enyedy Károly, Erdélyi Béla, 
Erdélyi Mihály, Fagler Ede, Falta Marczel dr., Fanko'vits Miklós, "Faragó Gyula, 
Fáry István, Fellegi Antal, Felmayer Lajos, Fenyvesi Jenő, Ferencsevits György, 
Fluck Ferencz, Fodor István, Fonrnier Károly, Gál Ferencz, Gál János, Gál Kálmán, 
Gárgyán Márton, Goldschmidt György dr., Gottlieb Dávid, Grasselly László, Gróf 
Árpád dr., Gruber Gusztáv, Gulyás Ferencz, Gyuritza Sándor dr., Harkai György, 
Horzl Fülöp dr., Heszlónyi József, Hódossy Lajos dr., Holtzer Jakab, Holtzer Kálmán^ 
Homor István, Horváth Lajos, Horváth Zsikó Pál, Huszta Ferencz, Hutter József, 
Irányi Dezső, Ivánkovits Károly, Janik Imre, Janky Lajos, Járossy Sándor, Jászay 
Géza, Juránovits Ferencz, Kalmár István, Kass János, Kasza János, Katona János, 

„Szeged u j kora ." 
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Káldori Soma, Kállay Albert, Kátay Ferdinánd, Kátai László, Kátai Sándor, Kelemen 
István, Kertész Sándor, Kis Arnold, Kiss Gyula, Kis Károly, Kis Mór, Kis Guczi 
György, Kókay István dr., Kolos Jenő, Komlósi József, Kordás Antal, Kordás 
Péter Mihály, Kószó István dr., Kovács István, Kovács János, Kovács József dr., 
Kovács József, Kovács Takács István, Kőhegyi Lajos dr., Körös Albert, Körösi 
Lajos, Köszoghváry Lajos, Kroucsovits Antal, Kreybig Károly, Kulinyi Zsigmond, 
Landesberg Mór, Lábdi Antal, Lászai Szabó Jenó, Lázár György dr., László Gyula, 

László Kálmán, László 
Mihály, Leinzinger Gy., 
Lengyel Gyözö, Len-
gyel Lajos, Lichtenberg 
Mór, Lichtonegger Gyu-

• la, Lipkay Kálmán dr., 
Lippaí Nagy István, 
Lobmayer István, Lö-
vész Antal, Löw Im-
mánuel dr.,Lö\vy Adolf, 
Löwy István, Löwy So-
ma, Magyar Miksa, 

Mann Jakab dr., Mar-
kovits Lajos, Marosi 
Mór, Mayer Jenó, May 
R. Miksa, Milkó Endre, 
Milkó Henrik, Milkó 
Sámuel, Molnár Elemér, 
Molnár János, Muskó 
János, Nagy János, Ne-
mecskay István, Neu-
bauer József, Nyári 
György, Nyilassy Pál 
dr., Nyiri Bálint, Obláth 
Lipót, Ónozó Lipót, Or-
bán Jáczint, Ormódi 
Béla, Ottovay Károly 
id., Palesko Ottmár, 
Palócz László, Pap Fe-

rencz, Pap István. Pap Sándor, Patzauer Miksa, Pálfl Antal, Pálfl Lipót, Pálfy Antal, 
Pálfy Ernő, Pálfy Ferencz, Pálfy János, Pálfy Sándor, Pálmai Dezső dr., Perczel 
Kálmán, Pillich Kálmán, Platz Bonifácz dr., Polczner Jenó, Polgár László, Polgár 
Póter, Politzer Sándor, Popper L. Mór, Rainer Ferencz, Rainer Károly, Rácz 
Ferencz, Regdon Károly dr., Reiner Mór dr., Reiniger Jakab, Reizner János, Reök 
Iván, Róv Lajos, Rieger Mihály, Rigó Endre dr., Robelly Aladár, Rósa Izsó dr., 
Rosenberg Mihály, Rosenberg Zsigmond, Rózsa Vincze, Salamon Zsigmond, Sári 

Zákányi Pálfy Ferencz polgármester. 

(Burger Lajos festménye után.) 
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János, Sebők Mihály, Schiller Károly, Sehlaneh Károly, Schiitz Antal, Schiitz 
János, Singor Mátyás dr., Stelczel Frigyes, Szabó Jakab, Szakáll József, Szarvady 
Lajos, Szemerjay Károly, Szécsi Ede, Szécsi István ifj., Széesi Márton, Székely 
Vilmos dr., Szél Andor, Széli Ákos, Szél Gergely, Szél Imre, Szilágyi János 
Szivessy László dr., Szmollény Nándor, Szobonya Kálmán, Szobotka Vilmos, Sziics 
Bornzs János, Sziics József, Tanács Ádám, Taussig Dávid, Tápai János, Tápai 
László, Temesvári István, Tergina Gyula dr., Thomay József, Tóth Antal népisk. 
fel., Tóth Antal gazdálkodó, Tóth Perencz, Tóth Gyula, Tóth János, Tóth Mihály 
dr., Tóth Pál, Tóth Péter, Totzer Perencz, Ujj József dr., Ungár Benő, Vadász 
Lajos, Vajda Imre, Vajda J. Piilöp, Vajda Samu, Vajda Sándor, Varga Ferencz, 
Vass Károly, Váradi Ignácz, Várnay Lipót, Vetró Barna Lőrincz, Vetró Sándor, 
Vékes Imre, Vészits Lajos, Volford István, Vőneki Pál, Wagner F. Antal, Wagner 
Gusztáv, Wagner Károly, Weiner Miksa, Weissenhahn Ede, Wégmann Ferencz dr., 
Winkler Bernát, Winkler József, Winkler Mór, Wőber Lajos dr., Zámbó György dr., 
Zápori Nándor dr., Ziffer Alfréd dr., Zsótér Andor, Zsótér Dezső. 

B) Tisztviselők: Pálfy Ferencz polgármester, Eainer József főkapitány, László 
Gyula tnok, polgárm. h., dr. Tóth Pál főjegyző, Zombory Antal tanácsnok, dr.' 
Fodor Károly tanácsnok, Bokor Pál tanácsnok, dr. Gaál Endre tanácsnok, dr: 
Ivánkovits Sándor t. főügyész, Endrényi Antal árvaszéki elnök, Kelemen Kálmán 
árvaszéki ülnök, Bérczy Antal árvaszéki ülnök, dr. Faragó Ödön t. főorvos, Tóth* 
Mihály főmérnök, Fajka János főszámvevő, Gerencsér László főpénztárnok, Szendroy 
Pál aljegyző, Szekerke Lajos aljegyző, Kertész József aliigyész, dr. Szoknia József 
alíigyósz, Koncz Antal levéltárnok, Balogh József közgyám, Balogh Károly alszám-
vevő, Váradi Jenő könyvvivő. 

ÁRMENTESÍTŐ TÁRSULATOK. . ; 

Szeged külső vízvédelmét két ármentesítő társulat lá t ja e l : a 
Sövényháza-szegedi és az Ujszeged-vedresházi. Az elsőnek alakitásáról 
már említés van téve a királyi biztosság működésének keretében és 
odáig halad ebben a fejezetben az ösmertetés, hogy 1881-ben az ujabb 
árvízveszedelemtől már az uj társulat vonalain védelmezték meg 
a várost. • 

Éppen ez a védelem a társulatot még súlyosabb anyagi viszonyokba 
sodorta, melyeket a múltnak minden részletére visszaható emlék-
iratban ösmertet a Pallavicini uradalom akkori igazgatója: liadenich 
János1). Az emlékiratban ecsetelt zavaros helyzettel 1884-ig küzdött 
á társulat, míg 1883. deczemberben hosszas értekezletek folytak a 
közmunka- és közlekedésügyi minisztériumban a társulat ügyeinek 
rendezéséről. 

') Az emlékiratot és a társulat egész történetét közli: A Sövényháza-szegedi 
ármentesitő társulat monográfiája. A társulat megbízásából irta dr. Lázár György 
társulati alelnök. Szeged, 189C. Nyomatott Engel Lajos könyv- és kőnyomdájában. 

34* 
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Ez értekezletek alapjául szolgáltak a Radenich-féle memoran-
dum és a társulatnak a képviselőházhoz intézett fölterjesztései s meg-
állapítottak a társulat j avára egy modus vivendit, melyet a miniszter-
tanács is elfogadott s amely formaszerűleg az 1884. 35. t.-czikk hatá-
rozmányaiban nyert kifejezést. 

E törvény szerint a társulatnak maximális megterheltetés czímén 
elengedtetett 123,835 frt, 1880—84-ik években felvett állami előlegek 
törlesztésére be nem fizetett s így a társulat terhén hordozott hátralék 
czímén 121,000 f r t s az 1881-iki vízvédelem költségeiből 110,000 frt, 
összesen tehát 355,633 fr t . Ugyanez a törvény a pénzügyminisztert^ 
fölhatalmazta arra, hogy az 1880. XX. t.-cz. alapján fölvett tiszasza-
bályozási kölcsön terhére a társulat még szükséges védépítkezéseinek 
befejezése czéljáböl 480,000 forint kölcsönt utalványozhasson. A tör-
vényjavaslat indokolásában kiszámíttatott, hogy az ekként 1.200,000 
f r t körüli megterhel tetés annuitásából és a föntartási költségekből 
egy-egy ártéri holdra átlag körülbelől 2 f r t teher esik, mert e kölcsön 
annuitásának több mint fele részét az 1881. évi 42-ik t.-cz. értelmében 
liquidálandó adó visszatérítés összege fedezendi. 

Még e törvén}' kihirdetése előtt, május 30-ik napján érkezett le 
a közmunka- és közlekedési miniszter leirata a kormánybiztoshoz, 
melyben elrendeli, hogy a társulati töltések Szeged-paphalmi vonala 
az 1881-iki vízszin felett 1'50 méter magasságban 6 méter széles 
koronával kiépí t tessék; hogy a kilencz kilométer hosszú 'sövényházi 
keresztgát kőburkolattal el lát tassák; hogy a/¡belvizek levezetésére a 
tápéi kapunál zsilip építtessék s hogy a társulat felterjesztett alap-
szabályai az 1884. évi 14. t.-cz. határozmányailioz képest módosít-
tassanak. 

Ezen munkálatok végrehaj tását s általában a társulatnak az 
1884. 35. t.-czikk alapján való rekonstruálását már nem Kende Kanut 
eszközölte. Az 1887. évi 35. t.-czikknek a társulat keretében való 
végrehaj tására , a munkálatok kivitelére s általában a társulat rekon-
struálására a kormány Kállay Albertet, Szeged és H.-M.-Vásárhely 
városok főispánját nevezte ki. 

Az u j kormánybiztos nagy erélylyel látott föladata teljesítéséhez 
és azt az idézett törvény keretében két év alatt meg is oldotta. 
Mindenekelőtt kőburkolattal látta el a sövényházi keresztgátat és ezen 
1885. évi július 5-ikén fölülvizsgált munka költsége 264,735 fr t 25 krt 
tett . Kiépíttette a kormánybiztos a tápéi zsilipet, mely a társulat felső 
részi belvizeinek levezetésére van hivatva. Szabványos méretekben 
kiépíttette a társulat összes tiszamenti védműveit. Szentmihálytelket 
ármentesí tet te . Rendezte a társulat árterébe eső műtárgyak hozzájá-
rulási ügyét s végrehaj tot ta a társulati liquidatiót. 

Ami különösen a két utóbbi kérdést illeti, az 1884. 14- t.-cz. 
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15. §-a elrendeli, hogy a társulatok árterébe eső s annak töltései 
vagy más szabályozási műveletek által védett körtöltések, utak, vas-
utak, csatornák és épületek tulajdonosai az ármentesítési költségekhez 
oly arányban tartoznak hozzájárulni, amennyivel többe kerülne saját 
építményük fönntartása, ha a társulati védmű nem léteznék. Ily, a tár-
sulat védvonalai által védett építmény akkor három létezett : a Szeged 
városát övező körtöltés, az alföld-fiumei vasút nagyvárad-eszéki részének 
horgos-algyői vonala és az osztrák-magyar szab. államvasuttársaság 
szatymaz-szegedi vonala. E műtárgyak hozzájárulása végérvényesen 
akkép állapíttatott meg, hogy a körtöltés hozzájárulása czímén Szeged 
város 2785 frtot, az alföld-fiumei vasút nagyvárad-eszéki része 9267 
frt 05 .krt, az osztrák-magyar szab. államvasuttársaság pedig 4750 frt 
20 krt fognak fizetni évenkint a társulat pénztárába. Ezen, összesen 
16,802 frt 25 krnyi, évenkint visszatérő jövedelem megállapítása ter-
mészetesen igeil könnyítőleg hatott a társulat pénzügyeire. 

Még jelentékenyebb pénzügyi megkönnyebbülést szerzett a tár-
sulat javára az 1881. 42. t.-cz. alapján eszközölt liquidatió. Ez a 
törvény ugyanis elrendeli, hogy a társulati befektetések összegének 
és az évi fentartási költségeknek meghatározott százaléka adóvisszaté-
rítés czímén a társulatnak megtéríttessék. E törvény alapján az 1885. 
év végén s 1886. év elején a pénzügyminiszter kiküldöttei, másrészt 
a társulat kiküldöttei részéről elszámolás tartatván, hosszas tárgya-
lások s á kormánybiztos többrendbeli jóakaró felterjesztései alapján az 
állam adóvisszatérítése 38,300 frt 94 krban állapíttatott meg. 

A társulat vagyoni helyzete ezek alapján a következőleg alakult. 
A védművek — apróbb munkák kivételével •— szabványos méretekre 
mind kiépítvék; a sövényházi keresztgát szintén szabványos méretekben 
kiépítve s kőburkolattal ellátva; a tápéi kapunál lévő zsilip kiépítve. 
Ezen, teljesen ép társulati berendezésekkel szemben a társulatot terheli 
1.210,000 frt járadékkölcsön a tisza-szegedi alapból, melynek évi 
annuitása a társulatot terhelőleg 72,600 frt. Előrebocsátva, hogy a 
társulati védművek által védelmezett műtárgyak 16,802 frt 25 kr. 
hozzájárulási költsége a társulati föntartási költségekre fordíttatik, az 
annuitás 38,300 frt 94 krnyi része az állami adó visszatérítéséből 
fedezhető, a fönnmaradó 34,299 frt 06 kr. pedig kirovás utján fede-
zendő, e pénzügyi eredményhez képest egy-egy holdra teherképen 
évenkint átlag nem az 1884. 35, t.-cz. indokolásában kilátásba helye-
zett 2 frt, hanem ez összegnél 73 krral kevesebb, vagyis 1 frt 
27 kr. esik. 

A társulat ügyeinek ekkép történt rendezését s pénzügyeinek 
ezen állapotát Kállay Albert kormánybiztos márczius hó 19-én a 
társulati érdekeltség értekezlete elé terjesztette, mely azt helyeslő 
tudomásul vévén, a kormánybiztos ez eredmények alapján nyugodtan 
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tehetet t előterjesztést a közmunka- és közlekedési miniszterhez a 
társulat i autonomia helyreállítása ügyében. 

A közmunka- és közlekedési miniszter az autonomia helyreállítását 
elrendelvén, Kállay Albert kormánybiztos a társulat érdekeltségét e 
végből 1886-iki július hó l - re alakuló közgyűlésre hívta egybe. 

Elnöknek megválasztatot t : Pálfy Ferencz polgármester. Igazgató-
mérnök l e t t : Váracly Ignácz (jelenleg Csernovits Agenor), pénztárnok: 
Fankovics Miklós. 

Az így megalakult társulat 1888. tavaszán küzdött níeg az első 
nagyobb árvízzel, mert az áprilisi viharok a sövényházi keresztgátnak 
kőburkolatát 2700 méter hosszúságban annyira megrongálták, hogy a 
további rongálásokat földes-zsákokkal kellett megakadályozni. Ez a 
védekezés 41,759 f r t j ába került a társulatnak, az 1889-iki védekezés 
pedig 7282 frtba. 

Csendesen folytak le a társulat életében az 1890—1894. évek, 
melyekben nem volt szükség általános védekezésre és az időközi 
védelmékre előirányzott összegek nagyrészt megmaradtak a tártalék-
alap javára. 

Konverziót vitt keresztül a társulat 1890-ben, fölvéve az 1889. 
évi 30. t.-czikk alapján 1.430,000 f r t vízszabályozási kölcsönt, melylyel 
az 'ügye i t tel jesen rendezte és jelentékeny pénzügyi előnyöket ért el. 

Viharos évet hozott a társulatnak az 1895-iki nagy árvíz, mely 
8'83 méterig emelkedett . Súlyos veszély volt különösen a röszke-
paphalmi nyúlgátnál s a társulat monográfiája tiszteletreméltó őszin-
teséggel konstatálja, mily helytelen volt a társulatnak 1879-ben elfoglalt 
azon álláspontja, mely szerint e nyúlgátat kiépíteni nem akarta, azon 
téves fölfogásban, hogy a röszkei partot az árvíz meg; nem vághatja. 
„Ha — így szól a monografia avatott szerzője — a kormány a 
társulatot e nyúlgát építésébe bele nem kényszeríti, az árvíz most 
ménthetleniil betör és nemcsak az árterületet borítja el, hanem a 
körtöltés mellé feküdvén, Szeged virágzását és jövőjét másodszor 
teszi tönkre. 

Szerencsésen elhárította ezt a veszélyt az erélyes védekezés 
nemcsak a röszke-paphalmi nyúlgáton, hanem a vereskereszt-röszkei 
vonalon is, hol az anyatöltés az óriási hullámverés folytán nagy 
mértékben szakadozni kezdett , továbbá a városi hatóság védelme alá 
tartozó azon vonalon, mely a tápéi kaputól a rendező pályaházig terjed. 

És azonkép erélyes védekezés folyt a felső Tiszaparton, hol a 
partot magosítani kellett, a hármas kölyuknál, hol a víz betörését 
szintén csak nagy munka- és anyag-áldozattal sikerült megakadályozni 
és a régi indóháznál, hol a víz elé deszkázott nyúlgátat kellett emelni, 
ami mellett a nagy vihar alatt a vasúti töltést is megerősítették 
hatalmas, kőhányással. „• 
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Mintegy 38 ezer forintba került ez a védekezés, melynek tanul-
ságait is azonnal fölhasználta a társulat. 

Elhatározta a röszke-paphalmi nyúlgátnak védképes méretekben 
való kiépítését s a nagyban megrongált társulati töltések helyre-
állítását, a társulat i ár térnek az 1895-iki vízmagassághoz képest való 
kifejlesztését s a homoki magaslatoknak a sövényházi keresztgáttal 
4 méter koronaszélességű töltéssel való összekötését. E mellett 
ugyancsak a tavaszi árvíz tanulságaiból kifolyólag a kormányhatóság 
elrendelte, hogy a röszkei védgát a paphalmi magaslatba beköttessék 
és hogy a vöröskereszt-szentmihálytelki vonalon, hol az anyagát a 
műút miatt csak 9'50 méter magasságú, arra egész hosszában egy 
50 cm. magasságú nyúlgát vonassék, mely hasonló vagy esetleg még 
magasabb árvíz esetén az ártérnek ujabb védelmi vonalául szolgáljon. 

Mindezeket a munkálatokat a társulat legnagyobb részben még 
az 1895-ik év folyamán bevégeztette, 1896-ban pedig, mikor nagy 
vízzel nem kellett küzdenie, gondoskodott arról, hogy az algyői révnél 
szükségessé vált töltéserősítési munkálatok befejeztessenek, e mellett a 
védelmi intézkedések gyorsabbá és hatásosabbá tétele érdekéből 
összes vonalait távbeszélő huzallal látta el s a szükséges állomásokkal 
fölszerelte. 

A társulat vonalainak védképességét ezek után teljesen meg-
nyugtatónak mondja a monografia, de megjegyzi, hogy szükségszerűleg-
előtérbe nyomul a Szeged városát őrző körtöltés megerősítésének 
kérdése is. 

„Ez tulajdonkép nem társulati- kérdés ugyan — így végzi a 
Sövényháza-szegedi ármentesítő társulat monográfiájának szerzője nagy-
becsű fej tegetéseit , — hanem magának Szeged városának eminens 
ügye, melyet azonban említés nélkül nem hagyhatunk azért, mert azon 
védelemnél fogva, melyet a társulati védtöltések a körtöltésnek s 
ezáltal Szeged városának nyújtanak, a társulat föladataival szoros 
összefüggésben áll. Úgy az 1876-iki árviz alkalmával a percsorai 
keresztgátnál, mint az 1879-iki árvíz alkalmával az alföldi vasút mentén 
emelt nyúlgátnál, valamint az árnak a város területére való betörése 
után a városban, tapasztaltuk azon nagymérvű duzzadást, mely egy 
felső szakadás esetében rendszerint beáll. Ez eshetőséggel szemben a 
t iszamenti töltések magasságában kiépített s a rendező pályaudvarnál 
különben is megszakadó körtöltés Szeged város belterületének kellő 
biztonságot aligha nyújthat. Szükséges ennélfogva, hogy Szeged város 
közönsége a körtöltés teljes kiépítésének, fölmagasításának és meg-
erősítésének kérdésével szintén komolyan foglalkozzék, mert csak így 
lesz teljesen biztosítva az újjáépült városban letett anyagi és erkölcsi 
javak összege s a. város jövő fejlődése." 

• A Sövényháza-szegedi ármentesítő-társulat ártere 36,595 hold 
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(1200 CJ-öles). Töltéseinek hossza 34,876 méter, ebből a sövényházi 
keresztgát 8908 m. hosszúságban terméskővel van burkolva. A társulat 
alakulásától 1894-ig befektetett tőke 2.031,488 frt, az ármentesitett 
teriilet becsértéke 4.606,902 frt, kat. tiszta jövedelme 141,428 f r t . .A 
társulat tőketartozása 1.430,000 frt, leltári vagyon . értéke 38,000 frt . 

Legnagyobb vízállások a társulat szegedi vízraérczéjén :• 
1879. márczius 5. 806 cméter. 1889. április 24. 805 cméter. 
1881. április 15. 846 „ 1893. június 17. 726 „ 
1883. május 30. 738 „ 1895. április 12. 883 „ 
1888. április 17. 847 „ 

ÜJ-SZEGED-VEDRESHÁZI TÁRSULAT. 

Az Ujszeged-vedresházi ármentesítő társulat 6882 frt földadóval 
terhelt 26,988 frt tiszta jövedelmet nyújtó (ebből Szeged város közön-
ségére esik 26,048 frt tiszta jövedelem) 2866 kat. hold árterülettel 
1884. évi november 27-én, végleg 1886. szeptember 4-én alakult meg. 
Elnöke : Pálfy Fe.re.ncz polgármester, alelnöke : Szluha Ágoston (1890-től 
Lázár György dr.). 

Elkészült 1887-ben a társulat ártérfejlesztése s a kirovási kulcs, 
mely szerint a 191 ezer forint állami kölcsön-előleg 6 % évi kama-
tozásából, vagyis 11,520 írtból az összes társulati birtok közül Szeged 
város birtokára esett 11,393 frt. Az 1884. évi XIV. t.-cz. értelmében 
a miniszter elintézése szerint megállapíttatott az osztr. államvasúttár-
saság hozzájárulása 1021 fr t 50 kr.-ban, a felsőtorontáli ármentesítő 
társulaté 1727 fr t 13 kr.-ban, a. szeged—temesvár—szászsebesi utért 
257 fr t 03 kr.-ban. 

Még ki sem voltak építve teljesen a töltések, mikor 1888. 
tavaszán egy árvízzel kellett megküzdeni s csak 1889. február 7-én 
vizsgálták fölül és vették át a töltéseket, melyek közben történt 
műszaki rendelkezés folytán az eredetileg megállapított . méretektől 
eltérőleg, az 1881-ik évi árvízszín fölött 1'5 m. magasságra, 0'3 m". 
domborítással ellátott 6 méteres koronával épültek- ki. . 

Ez ujabb költség daczára az 1889. évi XXX. t.-czikk alapján 
kibocsátott vízszabályozási és talajjavítási záloglevélkölcsön igénybevé-
telével keresztülvitt kedvező konverzió és a töltészsilipeknél elért 
jelentékeny megtakarítások. folytán a társulat oly helyzetbe jutott,, 
hogy 1893-ra nem történt kirovás és az összes kiadások a pénzkész-
letből voltak fedezhetők, ami 1895-re is ismétlődött. 

Jelentékeny védekezést tet t szükségessé az 1895-iki árvíz e 
társulat vonalain is, melyek azonban igen jól megállottak. Legújabban 
czélt ért a felsőtorontáli ármentesítő társulat azon kezdeményezése és 
ajánlata, hogy kötelékébe olvasztatott az Uj-Szeged-vedresházi társulat. 
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Szeged képviselete az országgyűlésen. 

Szeged az 1848. évi V. és illetőleg az 1874. évi XXXIII. t.-czíkk 
értelmében két képviselőt küld az országgyűlés képviselőházába. 

Ujabban „Szeged országgyűlési képviselő választó kerületeinek 
u j beosztásáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről" hozatott az 
1881. évi XXXVII. t.-czikk, mely szerint az I. választó-kerületbe 
tartoznak a város I—III., a II. kerületbe pedig a város IV—IX. 
bizottsági választókerületei1). 

Ennek az u j beosztásnak megfelelőleg állították már össze az 
1883-iki választó-névsort, amint ez az első és második kerületek 
választóinak számarány-változásában feltűnik a szegedi választó-
polgárok számát tartalmazó következő kimutatásban: 

VÁLASZTÓ POLGÁROK SZÁMA. 

I. kerületben II. kerületben l. kerületbon II. kerületben 
1878. 2171 1719 1889. 1265 2202 
1882. 1221 1345 1894. 1679 4369 

1883. 1047 2041 1899. 1752 4938 

Szeged országgyűlési képviselői voltak : 
Az I. kerü le tben: Bakay Nándor (1878—1881), Szende Béla 

honvédelmi miniszter (1881—1882), Mészáros Nándor (1882-1884), 
Tisza Lajos 1884. jún. 16-tól. (Újra választatott 1887. június 17-én, 
1892. június 28-án és 0 Felsége személye körüli miniszterré kinevezé-
sekor történt lemondása folytán 1892.- november 18-án és 1896. őszén), 
Lázár György dr. (1898. februártól). 

A II. kerületben : Kállay Ödön (—1879. október), Hermán Ottó 
(1879—1887.), Ivánkovics János (1887—1892.), dr. Babó Emil 1892. 
január 28-tól), Polczner Jenő (1896. áprilistól). 

Egészségügy. 
A 

Már „A víz eltávolítása" czímű előbbi fejezetben szó volt a rend-
kívüli egészségügyi intézkedésekről, melyek által a poshadó vizekkel 
telt városban oly szerencsével hárították el a járványos betegségek 
ter jedését , hogy a hagyraázbetegek halálozási aránya 1879. nyarán 
még kedvezőbb volt a szokottnál és egyéb betegségek sem öltöttek 
rendkívüli mérveket. 

E szerint, amire alig lehetett gondolni, az árvíz-katasztrófa nem 

>) L. a bizottsági tagválasztó kerületek beosztását. „A törvényhatóság" ez. 
fejezetben. 
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rontotta meg a város addigi egészségügyi viszonyait és ellenben a 
rekonstrukczió sokban javította azokat az uj csatorna-rendszer létesí-
tésével. A csatornázás továbbfejlesztése mellett mindinkább javul 
immár Szeged egészségügyi berendezkedése, aminek kétségkívül fontos 
részét képezik a város és egyesek által nagy számban fúrt artézi 
kutak és amit be fog tetőzni az ártézi vízvezeték és az uj közvágóhíd, 
melyek keresztülvitelével a törvényhatóság már most erélyesen fog-
lalkozik. 

Hogy a rekonstrukczió is figyelmet fordított a városépítésnél áz 
egészségügyi tekintetekre, azt igazolja a kitüntetés, melyet a királyi 
biztosságnak a város rekonstrukczionális munkálataiból rendezett nagy-
érdekű kiállítása aratott az 1883. évi „berlini német egészség- és 
mentésügyi kiállításon."' A jury a szegedi királyi biztosságot a leg-
nagyobb kitüntetésben részesítette és a védnök Auguszta német csá-
szárné a szegedi kir. biztosságnak a nemzetközi kiállításon való kiváló 
részvételért meleg köszönetét és teljes elösmerését nyilvánította1). 

Már a rekonstrukczió befejezését követőleg próbálta ki Szeged 
egészségügyi viszonyait az 1886-ban behurczolt kolera, mely roha-
mosan lépett föl és 25 nap alatt teljesen megszűnt. Október 4-.én 
kezdődött a járvány 9 esettel és 5 halállal, végződött október 28-án, 
összesen 434 megbetegedés mellett 228 halálesettel. Ebben az aránylag 
kedvező lefolyásban része van az erélyes rendszabályoknak, a betegek 

') Még egy tárlaton, a velenczei földrajzi kiállításon vett részt nagy sikerrel 
a királyi biztosság 1881-ben, bemutatván rövid magyarázó füzet mellett (Rövid 
magyarázó vázlat a rombadőlt ós ujjáalakitás alatt levő Szeged sz. kir. városára 
vonatkozó kiállított tárgyakhoz. Szeged, 1881. Nyomatott Endrényi Lajos ós társa 
könyvnyomdájában 8. r. 12 lap) a rombadőlt ós ujjáalakitás alatt levő Szegedet a 
követkozőkben : 

1. Magyarország átnézeti térképe Szeged szab. kir. város topogratikus fek-
vésének kitüntetésével. 

2. Szeged város helyszínrajza 1747. évről. 
3. Szeged város helyszínrajza 1765. évről és 1834. évről. 
4. Egy darab átnézeti terv a Tisza jobb oldalán már kiépült és tervezett 

töltósvonalakról a percsorai magaslattól Szegedig. 
5. Szeged város helyrajza, kitüntetve az 1879-ik évi árvíz előtti utcza- és 

telekhálózatot, az árvíz alatt összedőlt ós az árviz után megmaradt házakat. 
6. Szeged belterületének magassági rótegterve, a magasságokat á színek, 

különböző árnyalatai által kitüntetve. 
7. Szeged város térképe az árvíz uiáni építkezés szerint, a szabályozott 

utcza- és telekhálózattal, a régi és az újonnan épült házakkal. 
8. Szeged és környékének helyrajza, mely a város biztosítására emelt véd-

töltési vonalakat mutatja. (Photolitographia.) 
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szigorú elkülönítésének, részint a kolera-kórházban (abol 101 beteg 
közül meghalt 53, meggyógyult 48) és végül annak, hogy a szegények 
részére is biztosítandó az egészséges, jó táplálkozást, a hatóság nép-
konyhát állított föl. 

Még sokkal szerencsésebben foly le a kolera 1892-ben, október 
8-tól kezdve 39 esettel és 28 halálozással, 1893-ban pedig a sok 
helyen ismétlődött kolerától való félelem teljesen alaptalan maradt. 

ÁRTÉZ1 KUTAK. 

Egyáltalán az egészségügyi viszonyok lényegesen javultak Sze-
geden az uj városépítés óta és kétségkívül tényezője ennek az ártézi 
kutak egészséges ivóvize, melylyel ma már mondhatni, a város egész 
lakossága fölcserélte a szüretlen Tisza-víz használatát. 

Lehetővé tette az ártézi-víz általános használatát a kutak nagy 
számban való előállítása.. E tekintetben a haladás mindössze másfél 
évtized óta valósággal rohamos. Maga a város fúratta az első ártézi kutat 
Zsigmondy Béla által a Tisza Lajos-körúton, akkor még jelentékeny 
(29,873 frt) költséggel1). Megkezdték a kútfúrást 1887. április 18-án 

9. A „Jövő Szeged" madártávlati kópé (Photolitographia.) 
10. A Tisza folyó medrének magassági rétegterve Szeged ós Uj-Szeged 

közötti szakaszban, a folyó medrének kiszélesítése előtt. 
11. Ugyanaz, de a folyó medrének már kivitel alatt álló szélesítése után. 
12. Egy darab carton-terv szelvény (mutatvány), mely Szeged város belterü-

letének egy részét háromszögtani fölvétel alapján tünteti föl az uj utcza-hálózattal 
A város egész belterülete 40 darab ilyen kartonszelvényre van rajzolva. 

13. A háromszögtani főjegyzökönyveknek mutatványkönyve. 
14. A szegedi telekrendezósnek egy mutatvány-szelvénye, melyen grafikus 

módon ki van tüntetve azon helyi változás, melyen az utcza- és telekszabályozás 
folytán az egyes telkek átestek. 

15. Egy mutatvány kimutatás, mely szerint a régi és az uj telkek területi és 
értékviszonyai meghatároztattak. 

16. Szeged város belterületén eszközölt talajfúrások alapján összeállított 
földtani térképek, melyek hossz- és vízszintes metszetekben mutatják a Szeged bel-
területe alatt elterülő földrétegek sorozatát, a talajfúrások rövid leírásával. 

17. A szegedi lak- és építkezési viszonyoknak megfelelő legegyszerűbb házak 
mintarajza és építési leírása. 

18. Szeged újraépítési történetének rövid vázlata. 
') E kút szelvény-rétegeinek egymásutánja és az egyes rétegek vastagsága 

Lösz-szerű agyag . . . . 9 2 méter Kék agyag l l - 3 méter 
Sárgás agyag 5 8 ,. Kékes homok . . . . . . 878 „ 
Kék agyag 25 7 ,. . Zöldes agyag . . . . 2 92 
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és november 9-én 500 ezer liter napi bőséggel nyerte Szeged lakos-
sága a legjobb minőségű ivóvizet, ami aztán biztatásul szolgált ujabb 
és ujabb kutak, fúratására, főleg az ipartelepeken és annyival inkább, 
mert a hozzáértő .vállalkozók szaporodásával az ártézi kútfúrások költ-
ségei tetemesen leszállottak és az utóbbi években pár ezer forint 
kiadással is nagy vízbőségű kutak készítitek, úgy hogy 1891-ben a 
város belterületén már nyolcz ártézi kút volt, 1892-ben 10, 1893-ban 
a belterületen 21, a külterületen 8, összesen 29, utóbb.pedig, beszá-
mítva az állandó vízvezeték ellátására a város részére Zsigmondy által 
1900-ban fúrt nagyméretű kutakat : 51. 

Lényegesen csökkentek az ártézi kutak előállítási költségei és 
egyes gyárosok s teleptulajdonosok 118—150 közötti mélységű és 
óránkint 12—60 hl. vízbőségű kutakat már néhány száz forint költ-
séggel is készíttettek. Ez által a mértéken túl sok ártézi kutat is 
fúrtak a város területén és részint nem is szabályos engedélyezési 
eljárás alapján, úgy hogy az aradi kulturmérnökség most a vízikönyv 
törvényes berendezése érdekéből vizsgálja fölül az engedélyokmá-
nyokat és illetőleg az engedélyek hiányosságait. Annál szükségesebb ez, 
mert Szeged városa a vízművét is ártézi kutak alapjára fogván 
helyezni, jogosult aggályt keltett az előzőleg beszerzett azon szak-
vélemény, hogy az ártézi kutaknak egy bizonyos területen való túl-
halmozása a vízforrások csökkenését vonhatja maga után. 

Az eddig fúrt kutak vizének bősége és minősége egyébiránt 
figyelemreméltó tényezője a közegészségi viszonyok javulásának, niert 
a város különböző pontjain levő kutakat szívesen igénybe veszi a 
lakosság, a közkutak vizét pedig a hatóság addig is, míg a vízmű 
elkészülne, lehetőleg elvezetteti a város távolabb eső részeibe. Cseké-
lyebb eltérésekkel a szegedi ártézi kutak vize, tartalmára és össze-
tételére nézve köriilbelől azonos. Mutatja ezt a város teljesen ellen-
kező négy pontján fúrt ártézi kutak vizeinek összehasonlítása, melyeknél 
az egy liter vízben közvetlen talált alkatrészek mennyisége, gram-
mokban kifejezve, a következő : 

Homokos agyag . . 5'8 méter Kékes homok 6-08 méter 
Kék kvarcz-homok . . 4-5 • Kék agyag 25-82 „ 
Kék agyag . . . . • 4-2 „ Váltakozva a föntiek . . 25-4 „ 
Agyagos homok . . . • 8-9 Kékes agyag 1 9 72 „ 
Kék agyag . . . . 20-4 Agyagos homok . . . . 1.98 „ 
Kék kvarcz-homok . . . 5-4 Csillámos kvarcz-homok .18 „ 
Kék agyag • 8-1 „ Agyagos homok . . 3 „ 
Agyagos homok . . . 4 5 „ 

Végül 2187 méter mélységtől lefelé csillámos kvarcz-homok ismeretlen 
mélységig, mely az ártézi vizet adó réteget képezi. 



Mars-
tér iben 

Bünomkerti-
soron 

Tisza I,.-
körút iü un 

M. áll. 
vasút iban 

Összes szilárd anyag 0-3060 0-3026 0-3080 0-3160 
Szénsavas nátron 0 090 0-089 0;0S5 0 090 
Szénsavas mész 0-137 0-128 - 0133 0140 
Szénsavas magnésia 0 075 0073 0079 0-075 
Konyha-só ,. 0-007 0-005 0005 0007 
Szahad és félig kötött szénsav . . 0-160 0165 0160 0155 
Szerves anyag 0-018 0017 0017 0.017 

Oldott anyagok főösszege . . . . 0-513 0-506 0-520 0-504 
Összes keménység néni. fokokban . 13-5 13 13 13' 
Állandó fokokban 0 0 0 0 
Hőmérséklet . 21 21-8 21 C. f. 

VÍZVEZETÉK. 

A közegészségügy fejezetébe tartozik, de még mindig nincs 
megoldva a közegészségügy követelményeinek megfelelőleg a víz-
vezeték kérdése és az u j városépítés után több mint két évtizeddel 
Szeged ma is csupán a régi tiszai vízvezetékkel van ellátva, melyet 
1862-ben létesített a szegedi kiviteli gőzmalom. 

Mikor e vállalattól és illetőleg annak jogutódjától: a Back Bernát 
fiai czégtől a városra szállott át a vízvezeték, e czéggel kötött a 
hatóság 1892-ben szerződést a vízvezeték tovább való táplálására 
oly kép, hogy a czég látta el a vízszivattyúzást, tovább is szedte a 
vízvezetéki díjakat és fizetett a városnak évi 5600 forintot. Pár 
évvel később maga a város vette a régi vízvezetéket házi kezelésbe 
és így is nagyon sok a panasz a miatt, hogy a használati víz még 
szüretien állapotban sem áll mindig rendelkezésre, mert a csővezeték 
nem elég kiterjedt és a közkutak sem igen adnak vizet, aminek egyik 
okát a megváltozott nivó-viszonyok képezik. 

A város ivóvíz-szükségletét most már, azt lehet mondani: kizá-
rólag az ártézi kutak látják el, melyek tiszta, üde vizét a lakosság 
vagy saját cselédeivel hordatja, vagy az egész kereseti ágat képező 
ártézi vízszállítást végző lajtosoktól veszi. A használati víz megszer-
zése azonban sok nehézséggel és sok költséggel jár, főleg mivel a 
régi vízvezetéknek nincs oly nyomása, hogy a házak emeleteire szál-
lítaná a vizet, aminek folytán a magasabb épületekben csak külön 
tartályok alkalmazása és külön vízszivattyúzás mellett lehet a fürdő-
szobák ellátásáról és a ház tisztántartásáról gondoskodni. 

Folyton és szünet nélkül napirenden van azért az uj vízvezeték 
létesítésének kérdése és a rekonstrukczió óta ismételten foglalkozott 
azzal a törvényhatóság s foglalkozik vele most is, hogy végre a 
városnak ez az elsőrendű igénye is beváltassék. 
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Már 1886. évi február hónapban foglalkozott a törvényhatóság 
egy részletes előterjesztéssel, melyet Szabados János h. polgármester 
készített és amely akkor nyomtatásban is megjelent1). 

Bevezetésül ez a javaslat már akkor, tizenöt esztendő előtt hangsúlyozta, 
hogy a vágy állandó s Szeged igényeinek mindenben megfelelő vízvezeték léte-
sítése iránt napról-napra hangosabban nyilvánul, s tagadhatlan, hogy úgy a magán, 
valamint a közérdek szempontjából semmi sem szükségesebb ez időszerint Sze-
geden, mint a bő, könnyen hozzáférhető és minél egészségesebb víz. 

„Mennyi megtakaríttatik időben ós emberi erőben, ha a víz az épület leg-
magasabb részeiben is kéznél van s mindennemű házi szükségletet bőven kielégít. 
Mily kiszámíthatlan haszonnal jár az, ha a gazdasági s iparvállalatok kellő meny-
nyiségü vízzel rendelkeznek. Mennyire nélkülözhetlen egy tökéletes, a város minden 
részére kiterjedő vízvezeték, hogy a közegészség legfontosabb követelményei 
érvényesüljenek. Csatornatisztítás, utczalocsolás, közkertek és sétányok fönntar-
tása, tűzvész elfojtása s a nagyvárosi élet számos egyéb kívánalmai és föladatai 
a vízvezeték fölállításában nyernek megoldást. Valóban helyesen gondolkoznak, 
kik azt vallják, hogy a város ujjáalkotásának betetőzését az állandó vízvezeték 
fogja képezni." ' 

Fölsorolta aztán a javaslat a vízvezeték létesítésének nagy 
nehézségeit és ismertette az ügyben hozott határozatokat. Első sorban 
azt, hogy a szegedi vízvezeték terveit és költségvetését Lechner Lajos 
miniszteri tanácsosnak, a volt kir. biztóssági osztály műszaki vezetőjének 
előmunkálati terve alapján Grahn E. koblenzi magánmérnök és e téren 
elsőrendű szaktekintély készítette. A tervezetben a vízfogyasztás maxi-
muma 16 óránkint 10,000 köbméterben lett megállapítva, a Grahn 
által készített tervezet szerint azonban a kiépítés egyelőre csak annak 
felére, vagyis 16 óránkint 5000 köbméterre ter jedt volna, de az épü-
letek oly előállításával, hogy azok majdan a város jövendő fejlődé-
séhez képest a 10,000 köbméter vízszállításhoz kívántató gépet, kazánt 
és szűrőt befogadhatnák. Grahn költségvetése szerint a vízvezeték 
teljesen, vagyis 10,000 köbméter napi fogyasztásra kiépítve 954,700 
forintba került volna, 5000 köbméterre 773,700 fr tba. 

E terveket fogadta el a közgyűlés 1884-ben a kivitel alapjául, 
függőben hagyva a kiépítés mérvére vonatkozó elhatározását az aján-
latok beérkezéséig. 

Tárgyalta azután az előterjesztés a tiszta víz előállításának 
kérdését, majd az artézi kutak ügyét, föltüntetve azok előnyeit és az 
árnyoldalakat is és arra az eredményre jutott, hogy „bár az ártézi 
kutakkal táplált vízvezeték a tiszai vízvezetéknél két vagy háromszáz 

') A szegedi vízvezeték ügye. Szeged, 1886. Nyomatott Engel Adolfnál. 8. r. 
54 oldal, 
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ezer forinttal többe kerülne, a Tisza-víz biztosság és bőség tekinte-
tében az artézi kutak fölött kiszámíthatlan előnynyel bir." 

Bemutat ta az- előterjesztés az 1884. május 10-én kelt tanácsi 
határozat ta l kiirt pályázati verseny folytán a vízvezeték építésére 
beérkezet t négy ajánlatot és azok között a boroszlói érczöntőclének 
a történt módosítások után legkedvezőbb ajánlatát , mely azonban 
szintén igen súlyos megterheltetéssel járt volna. A vízvezeték kiépí-
tése 900 ezer forintba került volna és ehez képest természetesen a 
törlesztésre és a kezelés költségeinek előállítására a vízfogyasztási 
járulékok magas tételekben jelentkeztek. 

Részletesen kimutatta ezt az emlékiratszerű előterjesztés azzal 
az eredménynyel, hogy a vízvezeték összes költségeinek fedezésére az 
elsőtől a negyedik évig 85 ezer, a 4-ik évtől a kilenczedikig 96,500 frtot 
és ettől kezdve 102 ezer forintot kell a vízfogyasztás alapján besze-
rezni és ha kevesebb folynék be, azt a városnak kellene pótolni. 

Érthető, hogy ez a nagyszabású terv ismét lekerült a napirendről 
és hogy ujabb meg u jabb tárgyalások indultak az ügy fölött, még 
pedig azon az alapon, hogy a vízvezeték ellátására ártézi víz hasz-
náltassák, mivel időközben a bő vizű ártézi kutak egész sora készült 
el Szegeden és teljes a bizalom, hogy megfelelő számú kutak fúrása 
mellett a város minden részében az egész szükséglet fedezhető lesz 
ártézi vízzel. 

Ennek a törekvésnek megvalósítására hozta a törvényhatóság. 
1894. évi május 31-iki közgyűlésében azt a határozatot, hogy a Tóth 
Mihály városi főmérnök által bemutatott és Lechner Lajos miniszteri 
tanácsos és fővárosi középítészeti igazgató által fölülbírált, a vízveze-
téki bizottság és a városi tanács által letárgyalt vízvezetéki tervet 
kivitelre azon módosítással fogadja e l : 

a) hogy a vízmű a fölülbírálat s a mérnöki hivatal jelentésében 
foglaltakhoz képest akkép építtessék ki, miszerint az naponkint a 
mérnöki hivatal által készített tervben javaslatba hozott 3865"20 C 3 

viz helyett 541128 C 3 vizet legj'en képes szolgáltatni: 
b) hogy az a mérnöki javaslat és tervezettől eltérőleg ne egyetlen, 

hanem több, nevezetesen egyelőre két ártézi kútból tápláltassék, melyek 
egyike 30 cméter csőbőséggel a Tisza Lajos-körűt és Erzsébet rakpart 
sarkán építendő vízmútelepen, másika pedig 20 cmtr csőbőséggel a 
József főherczeg-téren építtessék; elhatározza továbbá, hogy ezeú két 
kúton fölül ugyanazok közelében, a szükséghez képest egy szintén 
20 cmtr csőbőségü tartalék-kút építtessék; 

c) hogy a III. építési kerületben fúrandó nyolcz ártézi kút vizének 
csőveken való szétvezetését és kifolyókkal való ellátását mindjárt a 
vízmű építésekor eszközölni kívánja s az erre szükséges összeget a 
vízmű költségvetésébe már most fölveszi; 
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cl) hogy a mérnöki javaslattól eltérőleg a magas nyomású víz-
vezeték a Szt.-Háromság-utczában annak végéig építtessék ki. 

II. A vízmű kiépítésének a mérnöki hivatal által összesen 377,027 
frt 05 krral kiszámított költségeire,' tekintettel arra, hogy az I. b) 
szerint még egy tartalék kút fúrása is szükségessé válhatik s esetleg 
több költségek is merülhetnek föl, 400,000 frtot megszavaz s tekin-
tettel arra, hogy a kiadás a városra nézve a leggazdaságosabban 
olykép fedezhető, ha a város azt a törzsvagyonát képező regáleköt-
vények megfelelő részének eladásából szerzi be, elhatározza, miszerint 
a belügyminiszter urat jelen határozat fölterjesztésével egyidejűleg fel-
kéri arra, hogy az engedélyt a város törzsvagyonát képező regále-
kötvényeknek 400,000 frtig való igénybevételére s a vízműbe való 
befektetésére adja meg. S az 1888: XXXVI. t.-cz. 19. §-hoz képest 
felkéri a -m. k-ir. pénzügyminiszter urat, hogy ugyanarra az engedélyt 
megadván, a város javára vinculált kötvényt a fenti összeg erejéig 
forgalomképes kötvényekkel cserélje ki. Nehogy azonban a város 
költségvetése fedezeti részében a vízműbe beépítendő 400,000 frt, 
18,000 frt kamatösszegének kiejtése által hiány támadjon, elhatározza 
a közgyűlés, hogy ezen 18,000 frt kamatösszeg a város költségveté-
sébe a vízvezeték jövedelméből fedezendőleg évenkint felvétessék. 

Hogy pedig a megszavazott 400,000 frt érték devinkulálása annál 
könnyebben kieszközölhető legyen, elhatározza a közgyűlés, hogy a 
szabályrendelet 49. §-a értelmében alakítandó tartalékalapra befolyó 
összegekből regáleváltsági kötvényeket vásárol, valamint a tartalék-
alap kiegészülése után esetleg befolyó jövedelmekből mindaddig ily 
kötvényeket szerez be, míg a felhasznált tőke vissza nem térül. 

Elfogadta ugyanez a közgyűlés a vízvezetéki bizottság által 
kidolgozott s a város tanácsa által letárgyalt vízvezetéki szabályren-
deletet is. 

Ennek a közgyűlési határozatnak keresztülvitele van ezidőszerint 
folyamatban egyfelől a nagyméretű ártézi kutak fúratásában, másfelől 
a vízvezetéki tervek részletes kidolgozásában, amit, mihelyt a meg-
felelő mennyiségű ártézi víz bizton rendelkezésre áll, követni fog a 
vízmű létesítése is. 

KÖZVÁGÓHÍD. 

Még a régi vízvezetéknél is rosszabb állapotban van Szegednek 
régi közvágóhídja, melynek helyébe újnak építése szintén az évek sora 
óta elhatározott dolgok közé tartozik. 

Már 1892-ben meghozta a törvényhatóság azt a határozatát, hogy 
'az alsótiszaparton, a boszorkánysziget közelében a volt osztr.-magyar 
államvasut-társulat teherpálya-vonala és a kir. biztosság által épített 
tiszai védtöltéssel. határolt ármentesített területen fölépít egy, az egész-

„Szeged uj kora ." 3o 
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ségiigyi követelményeknek mindenben megfelelő közvágóhidat, melynek 
tervét Tóth Mihály városi főmérnök készítette el. 

Ettől kezdve azonban a közvágóhíd helyének kérdése fölött folytak 
u j meg uj tanácskozások a hatóság és a földmívelésügyi minisztérium 
között, melynek szakértői Uj-Szegeden javasolták a közvágóhíd fölépí-
tését, míg a javadalmi bizottságnak ismételt és a tanács s közgyűlés 
által támogatott véleménye az volt, hogy a . közvágóhidat a szegedi 
oldalon kell fölépíteni. 

Hosszas tárgyalások és ismételt fölterjesztések után ez a meg-
oldás most már küszöbön van és a főmérnök tanulmányai alapján 
készült tervek és költségvetés épp most lévén szakbizottsági tárgyalás 
alatt, az építkezés keresztülvitele közelebb várható. 

GYERMEKHALANDÓSÁG. 

Mint a „Szeged népessége" czímű fejezetben számszerűleg is 
kimutatom, a gyermekhalandóság mérve következetesen fölülemelkedik 
az összes halálozások felén, ami folyton lerontja a nagyon kedvező 
születési arányok hatását és éppen azért állandóan foglalkoztatja a 
hatóságot is, mely a kegyetlen gyermekhalálozási statisztikát minden 
évben megfontolás tárgyává teszi. 

Bizonyára megdöbbentőbb ez a statisztika Szegeden annyival, 
mert a város nemcsak a belterületen, de a tanyákon is alkalmaz 
kerületi orvosokat és így már évek óta gyakorlatilag megvalósította 
azt, amit az elszórt tanyavilágú Alföld más városai és községei még 
csak mint' óhajtást emlegetnek, attól várva a helyzet javulását, ha 
tanyai orvosok alkalmaztatnak, kik a külterületi betegeket mérsékelt 
díj mellett, a szegényeket ingyen kezelik és a tanyákon fölmerülő 
fertőző kórok megszüntetésére mindig idejekorán intézkedéseket 
tesznek. Mindez így történik Szegeden, az egészségügyi . szolgálat a 
tanyákon lehetőleg ugyanaz, mint bent a városban és mégis elhárít-
hatlan marad a súlyos gyermekhalandóság nemcsak az alacsony, kis 
ablakú, kevéssé szellőztetett és a betegek elkülönítésére nem alkalmas 
tanyaépületekben, de bent a városban is, ahol meg más okok hatnak 
közre a gyermekélét pusztulására. 

Jellemző e tekintetben a nagy gyermekhalandóság elleni véde-
kezésnek az a kísérlete, melyet ár. Faragó Ödön tiszti főorvos tett 
1892-ben, javaslatot adva be a városi tanácsnak gyermekmentő böl-
csődék fölállítására. Azt mondotta e javaslatában a tiszti főorvos, hogy 
gondoskodni kell a 3 éven aluli gyermekek felügyeletéről is, kikre a 
kisdedóvás nem terjed ki. „És hogy ez mily fontos — úgymond —• 
mutat ja azon körülmény is, hogy az elmúlt 1891-ik évben, a halott-
kémi jelentések alapján Szegeden elhalt 2326 egyén közül az 5 éven 
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alul elhaltak száma 1229-et, vagyis 52 százalékot tett ki. Ezen 5 éven 
alul elhaltak közül pedig 778, vagyis 64 százalék olyan volt, ki első 
életévét nem haladta túl. Olyan számok ezek, melyek nagyon is vilá-
gosan beszélnek s melyek elodázhatlanná teszik a gyermekvilág pusz-
tulásának többé nem — az úgyis tudott — okaival foglalkozni, hanem 
gyors segedelemről gondoskodni." 

Miután Szeged városa szabályrendeletet alkotott a dajkaságba 
adott gyermekek felügyeletéről, a főorvos fölkérte a szegedi fehér-
kereszt-, a jótékony és izraelita nőegylet elnöknőit, hogy a hatóságilag 
kiadott vagy nyilvántartott kisdedek és csecsemők fölötti felügyeletre 
a vezetésük alatt álló egyletet rábírják s őket hölgytagjaik által minél 
gyakrabban ellenőriztessék, észleleteiket az e czélra szolgáló köny-
vekbe beírják s általában a hatóságot a tapasztalt hiányokra vagy 
hanyagságokra figyelmessé tegyék, mert az ily kiterjedt ellenőrzés 
mellett a bűnös visszaéléseknek sok esetben eleje vehető. 

Ebben az ellenőrző, szolgálatban ujabb idő óta az állami eszkö-
zökből fönntartott gyermekmenhely ut ján főleg a fehérkereszt-egylet 
buzgólkodik Szegeden már is észrevehető eredménynyel, de természe-
tesen a gyermekmenhelyeknek a város által a külterületen is terve- • 
zett berendezése lesz egyik foganatos eszköze a segítésnek, mivel 
éveken át a gyermekek egész tömege pusztul el a miatt, hogy a 
szorgos munkában elfoglalt szülők nem gondozzák vagy magukra 
hagyják őket. 

TRACHOMA. 

Szomorú fejezete még Szeged közegészségügyének a trachoma, 
mely az egész alföldön nagy rohamossággal terjedt el az utóbbi tizenöt 
év alatt, provokálván már 1886-ban a törvényhozás intézkedését az 
V. t.-czikkben, mely fölhatalmazza a kormányt, hogy az államkincstár 
terhére fedezze az egyptomi szembetegség gyógyításával járó költsé-
geket, melyek az elhatalmasodott betegség kiterjedésénél fogva 
sokkal nagyobb mérvűek, semhogy azokat a községek viselhetnék. 

Maga Szeged városa oly tömegével áll szemben a traclioma-
eseteknek, hogy ismételve kénytelen volt a belügyi kormány erélyes 
akczióját kérni, hogy szorgalmas népe ennek a rohamosan terjedő 
betegségnek további pusztításaitól megóvassék. Rohamosan terjedt a 
trachoma főleg az utóbbi években, melyekről a közigazgatási bizottság 
jelentései kimutatják, hogy: 

Szegeden volt tracliomás és trachoma-gyanus egyén: 
a belterületen a kiiltorüloten 

1891. deezember végén 250 1572 
1894. „ „ 229 2721 
1899. „ , 119 2814 

35* 



•548 

És ez a számsorozat azt igazolja, hogy a városban a beteglétszám 
erélyes és gondos kezelés mellett lényegesen apasztható és hogy viszont 
egyre emelkedik e szám a külterületen, mert ott rendkívüli nehéz-
ségekbe ütközik a szembetegek gyógykezelése, kik a nagy tanyavilág 
elszórt házaiban laknak és munka idején a sürgős dolgaik, télen pedig 
a járhat lan utak miatt elmulasztják az orvosnál való megjelenést. 

Sokat és komolyan foglalkozott a hatóság ezzel a kérdéssel és 
eredményesnek bizonyult a fölterjesztés, melyben kifejtette, hogy rend-
kívüli intézkedések szüksége forog fönn, mert a közkórház elégtelen 
a trachomások elhelyezésére és elkülönítésére, az ambuláns kezelés 
pedig alig vezet czélra, mert a rendszerint egy-egy szűk szobában 
együtt lakó, egy tálból mosdó és egy ruhába törülköző családtagok 
sorjában öröklik a szembajt és így a trachoma határozottan a munkás-
elem nagy tömegét fenyegeti. 

A külterületi trachomások nagy sokaságának gyógyításáról a 
belügyminiszter már 1895-től úgy gondoskodott, hogy a tanyákra nyolcz 
trachoma-orvost küldött, akik ott a szembetegek rendszeres kezelé-
sével foglalkoznak, bent a városban pedig külön trachoma-kórházat 
rendezett be az állam. 

A szegedi állami trachoma-lcórházat a városi közkórház szomszéd-
ságában levő Pulcz-utcza 2. szám alatti újonnan épült házban 1894. 
évi április 9-én nyitották meg. Ez az intézmény a közkórházzal oly 
módon van kapcsolatba hozva, hogy a belügyi minisztérium az igaz-
gatói teendőkkel Singer Mátyás dr. közkórházi igazgató főorvost, a 
betegek kezelésével Eisenstein J akab dr. kórházi li. főorvost, a gond-
noki teendők ellátásával a közkórházi gondnokot bízta meg. Az intézet 
áll egy nagyobb és három kisebb kórteremből férfiak és 1 nagyobb 
és 2 kisebb kórteremből nők részére, 30 ágygyal felszerelve. A betegek 
ápolását két ápolónő lá t ja el. 

Az intézet rendeltetése, hogy benne a trachomás szembetegek a 
többi közkórházi betegektől teljesen elkülönítve kezeltessenek, oly meg-
különböztetéssel, hogy állandó benntartózkodásra csak a súlyosabb és 
ragályosabb természetű trachomaesetek vétessenek fel, míg a kórházból 
javul tan elbocsátottak, nevezetesen pedig a könnyebb fokú tracho-
mában szenvedők nagy zöme járólagosan kezeltessék, úgy, hogy fog-
lalkozásukban minél kevésbé legyenek akadályozva. 

Az intézet megnyitásától 1900. végéig kezeltetett összesen 882 
hennfekvö és 2551 bejáró beteg. Az ápolt betegek közül elbocsáttatott 
gyógyultan 280, javultan 585, visszamaradt az intézetben 17. A javultan 
elbocsátott betegek szembajuk teljes gyógyulásáig további járólagos 
kezelésben részesülnek. A járólagosan kezelt 2551 beteg túlnyomó 
részben gyógyultan, illetőleg javultan bocsáttatott el a kezelés alól, 
úgy hogy 1900. végén 112 bejáró beteg maradt gyógykezelés alatt. 
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EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK. 

Szeged közigazgatásának szervezetében az egészségügyi tiszti 
személyzet két osztályból áll. Egyik a közigazgatásra vonatkozó rendőri 
teendőket végzi és ez irányban működnek a tiszti főorvos, a bel- és 
külterületi tiszti orvosok, az állatorvosok, a bel- és külterületi szü-
lésznők, a másik osztály a városi közkórház személyzete. 

A tiszti főorvos mellett a város belterületén öt, külterületén hat 
kerületi orvos' működik. A városban az első orvosi kerületet képezi 
az I. bizottsági tagválasztó kerület, melyhez tartozik Uj-Szeged és az 
ottani járványkórház (kerületi orvos : dr. Gyuritza Sándor), a második 
kerületet képezi a II. és IV. biz. kerület (dr. Aiyner Károly1), a har-
madikat a 111. (dr. Machold Miksa), a negyediket az V. (dr. Cserey 
Zsigmond), az ötödiket a VI., VII. (dr. Amlrássy Ferencz). 

VÁROSI KÖZKÓRHÁZ. 

A közkórház ügyeit az igazgató főorvos (dr. Singer Mátyás) intézi, 
ki mellett mint első alorvos működik dr. Eisenstein Jakab t. főorvos 
(1889-ig Gréf István, 1889—1894-ig dr. Goldschmidt György t. főorvos), 
mint alorvosok: dr. Kőhegyi Lajos, dr. Berger Mór, dr. Busz Gusztáv 
és két segédorvos: dr. Ács Vilmos, dr. Biró Gyula. 

A városi közkórház udvarával és kertjével a Rókus külvárosban 
minden oldalról szabadon álló négyszögű 14,552 n-mtr . területű telek-
tömböt képez, melynek főhomlokzata délkelet felé fekszik, míg a kert 
8200 D-mtr. területtel a telek éjszak-nyugoti részét foglalja el. A 
főhomlokzat, illetve a főépület hossza 107 mtr, a telek oldala 136 
mtr. A betegek befektetésére 312 ágy szolgál. 

A folyvást szaporodó beteglétszám és az ezzel megnövekedett 
szükséglet, különösen pedig az emelkedő közegészségügyi követel-
mények és az orvosi tudomány vívmányai sürgőssé tették az utolsó 
években az intézet tetemes bővítését és átalakítását. Különféle tervek 
készültek erről, melyek végleges eredménye a következőkben foglal-
ható össze: 

A Kossuth Lajos-sugárúttal párhuzamosan egy uj szárny épült, 
melynek emeletén modern műtőterem van a szükséges mellékhelyi-
ségekkel és a sebészi osztály helyeztetik el. A földszinten vannak a 
járólagos betegek vizsgálatára és kezelésére szükséges helyiségek és 
az egyik alorvos lakása. 

A rendőrség által az intézetbe küldött ragályos bántalmakban 
szenvedő nőknek az utolsó években tapasztalt rendkívüli nagy szapo-

') Dr. Aigner Károly elhunyt 1895. január 14-én. Helyére kerületi orvosnak 
kineveztetett Kiss Gábor dr. volt külterületi tiszti orvos. 
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rodása szükségessé tette, hogy ezek számára a helyiségek egy pavil-
lonszerű építmény által bővíttessenek. 

Elkerülhetlenné vált, hogy az elmebetegek, különösen a közve-
szélyes elmekórosok számára külön pavillon építtessék, mivel már 
évek óta tapasztalták, hogy az ilyen betegek az állami intézetekbe, 
ezek elégtelensége miatt , föl nem vehetők. 

A ruhamosásnak eddigi módja a föltétlen fertőtlenítés czéljainak • 
nem felelt meg és azért gőzmosást rendeztek be, aminél a gőzfej-
lesztés nemcsak a ruhamosásra, hanem az uj épületek beteghelyisé-
geinek fű tésére és szellőztetésére, továbbá a sebészeti czélokra szük-
séges víz melegítésére, a fürdők előállítására, végül pedig az ujonan, 
a mosókonyha mellett fölállítandó főzőkonyha czéljaira is szolgál. 

Az u j építkezésekből, még nem vitetett keresztül az elkülönítő 
osztály építése, melyre vonatkozólag közelebb u j tervek készülnek. 
Amint ezzel az épülettel bevégzik a közkórház egész tervezett kibő-
vítését, a most 312-őt tevő ágyszám 370-re emelkedik. 

A közkórház évi költsége az u j berendezésekkel és a beteglét-
szám növekedésével arányosan emelkedett és 1899-ben 64,306 frtot 
tett . Az intézet működését a következő számadatok tüntetik fö l : 

Év 
Ápolt 

betegek 
száma 

E l b o c s á t t a t o t t 
Meg- Halálo-

zási 
arány 

Ápolási 
napok 
száma 

'S k 
g< -oá Év 

Ápolt 
betegek 
száma gyó-

gyulva javul tan gyógyu-
latlanul 

halt 

Halálo-
zási 

arány 

Ápolási 
napok 
száma 

1 * 

1879. 1760 1171 165 10 223 12-670/0 47312 61 
1884. 1699 1214 140 10 139 . 8-18o/o 58896 67 
1889. 1525 974 225 14 135 8-850/o 63703 66 . 
1894. 1847 1256 184 22 168 9'090/fl 70879 66 
1899. 2049 1259 384 51 168 12-20/0 67191 83 

BÁBAKÉPZŐ INTÉZET. 

Fontos egészségügyi intézmény a szegedi bábaképezde, mely 1884. 
évi márczius 15-én kezdte meg és azóta jelentékeny eredményekkel 
folytat ja működését dr. Mann Jakab igazgató-tanár vezetése alatt 
(tanársegéd : dr. Klein Mór, előbb dr. Kőhegyi Lajos 1884—1888., dr. 
Danninger Ádám 1887—1889.), ki egy terjedelmes kötetben1) írta meg 
az intézet tízéves történetét, megemlékezve abban a bábaképezde, 
mint tanítási intézet, a klinika szülőosztálya, az 1890-ben létesített 
szülészeti poliklinikum és a klinika nőbetegosztálya működéséről. 

Tizenöt év alatt a bábaiskola harmincz tanfolyamára beiratkozott 

') A szegedi m. kir. bábaképezde 1884—1894. írta dr. Mann Jakab igazgató-
tanár. Szeged. 1895. Nyomatott Bába Sándor könyvnyomdájában. 26 ív. 
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1544 nő, oklevelet nyert 1478, azok közül 345 igen jó, 582 jó, 551 
elégséges osztályzattal. 

Illetőségre nézve volt 177 szegedi, a többi vidéki, az ország 
minden részéből, a legtöbb Bács-Bodrogh megyei (320) Torontál 
megyei (264), Csongrád megyei (134), Csanád megyei (85). 

A klinika szülőosztályán e tizenöt év alatt 1834 szülőnő összesen 
1939 szüléssel volt képviselve, a szülészeti poliklinikum segélyét 1890. 
január 1-től 1899. deczember végéig 212 szülőnő vette igénybe, a 
klinika nőbetegosztályát 1997 beteg, azok közül 568 szegedi, 1429 
vidéki. Az ezen osztálylyal kapcsolatban az intézet igazgató-tanára 
által tartott ingyenes rendelést tizenöt év alatt 6501 beteg látogatta, 
kik összesen 22,149 rendelést vettek igénybe. 

A bábaképző intézet czéljaira a nagykörúti bérház helyett, melyben 
eddig el volt helyezve, az állam díszes épületet emelt a Fodor-
utczában. A minden követelménynek megfelelő és mintaszerűen fölsze-
relt uj épületbe 1900-ban költözött át az intézet. 

FÜRDŐK. 

Fürdője, miután az árvíz előtt fönnállóit sziksósfürdő elpusztult, 
csak egy volt Szegednek, a Wagner örökösök gőz- és kádfürdője, 

. melyet 1890. óta hidegvízgyógyintézettel és egyéb gyógyfürdőkkel is 
kiegészítettek a tulajdonosok. (Fürdőorvos: dr. Zá%iory Nándor.) A 
kisebb méretű és csak 1898-ban kibővített fürdő nem felelt meg Szeged 
igényeinek és ez okból maga a város törvényhatósága határozta el 
1894-ben egy nagyszabású gőzfürdő építését, mely 1897-ben adatott 
át rendeltetésének. 

A városi gőzfürdő a Tisza Lajos-körúti 24/b., c., d. sz. telkekre 
épült, részben magas földszintes, részben emeletes, élénk tagozatokkal 
megszakított, kupolás renaissance-stylben. A 117 méter hosszú utczai 
homlokzatot a gőz- és tükörfürdők foglalják el, míg a díszesen parkí-
rozott udvart a körformában épített kádfürdők övezik körül. 

A fürdő-elrendezés lényeges alapgondolata az, hogy minden fürdő-
zési mód külön-külön használható legyen és azonfölül, hogy minden 
osztályban külön női s külön férfi fürdők legyenek. Ehhez képest van 
t ehá t : Női tükörfürdő. Női gőzfürdő. Női hidegvízgyógyintézet. Férfi 
tükörfürdő. Férfi gőzfürdő. Férfi hidegvízgyógyintézet. Kádfürdők. 

A női tükörfürdő nagy medenczéje 55 m. ; a női gőzfürdő meleg 
medenczéje 32 m 2 ; a női hidegvízgyógyterem 31 m2 terjedelmű. 
Ugyancsak a női osztályhoz tartoznak még a tágas és kényelmes 
öltözők, gőzhelyiségek, meleg léghelyiség, langyos és hideg medenczék, 
zuhanytermek, dörzsölő, pihenő és mellékhelyiségek. 

Az öltözők emeletesek és a női oldalon 90 m2, a férfi oldalon 
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pedig 130 ma ter jedelműek. A pihenő a női oldalon 36 m2, a férfi 
oldalon pedig 55 m2 terjedelmű. 

A férfi tükörfürdő nagy medenczéje 93 m2, a férfi gőzfürdő 
meleg medenczéje 55 m2, a férfi hidegvízgyógyterem 36 m2 terjedelmű 
s ugyancsak a férfi osztályhoz tartoznak még a kényelmes öltözők, 
gőzhelyiségek, meleg léghelyiség, langyos és hideg medenczék, lábmosó 
helyiség, zuliany-termek, dörzsölő-, pihenő- és mellékhelyiségek. 

A kádfürdők száma 32. Ezenkívül van két díszes bejárat , vesti-
bule, pénztár, orvosi szoba, tágas, kényelmes lépcsőházak, folyosók. 
Különálló épületben helyeztettek el a kazán és gépház, gépész- és 
fűtő-lakás. 

A fürdő vízzel való ellátását, melyhez a vizet a Tisza Lajos-körúti 
ártézi-kút szolgáltatja, egy 5 emelet magasságú víztorony közvetíti. 

Nyári használatra négy magánvállalatot képező tiszai fürdő áll 
a közönség rendelkezésére és azonkívül a szegények részére a város 
is építtetett 1892-ben egy nagyobb tiszai közfürdőt 4500 fr t költséggel. 
E fürdőt a szegényèbb közönség használja ingyen és csnpán a város 
tulajdonát képező ruhák használatáért szednek két krajczár díjat. A 
városi közfürdőben a férfiak rendelkezésére áll egy 90 n-méteres kosár 
és 37 öltöző és külön a nők részére egy 70 n-méteres kosár és 32 öltöző. 

Jogszolgáltatás. 
A Szegeden elhelyezett jogszolgáltatási intézményekben is jelen-

tékeny változást hozott az árvíz óta lefolyt idő, különösen a királyi 
tábla és a kir. főügyészség idebelyezésével, a szegedi törvényszék 
esküdtszéki bíráskodással való felruházásával és a nagyszabású kerü-
leti börtön s államfogház létesítésével. 

E szerint most a következő igazságszolgáltatási intézmények 
működnek Szegeden. 

KIR, ÍTÉLŐTÁBLA. 

A királyi ítélőtábla az 1890. évi XXV. t.-czikk alapján meg-
kezdte működését 1891. évi május 1-én. Megnyitó- ünnepét május 5-én 
tartotta meg, mely után Szeged törvényhatósága bankettel ünnepelte 
a királyi táblával Szegedre került u j polgárait. 

A szegedi kir. tábla kerületéhez tar toznak: a nagybecskereki, nagy-
kikindai, szabadkai, szegedi, újvidéki, zombori törvényszékek területei. 

Már az 1891-ik csonka évben jelentékeny munkát végzett a kir. 
ítélőtábla a kerületét illető, Budapestről átvett hátralékok feldolgozá-
sával, mely után a beérkező ügyek mindenkor a lehető leggyorsabban 
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intéztetnek el, (az elintézetlen ügyszám 1892. végén 8063,1893. végén 
1039, 1894. végén már csak 738) jelentékeny előnyére a jogszolgálta-
tásban érdekelt közönségnek, mely hónapokig, sőt évekig is várt az 
ügyeinek elintézésére, mielőtt a felsőbíróság deczentralizácziója keresz-
tülvitetett. , N 

Kiterjedt és nagy népességű az a terület, mely a szegedi Ítélő-
táblához tartozik hat törvényszék után a következőkben: 

N é p e s s é g : 
Törvényszékek: 

Szegedi 
Nagybecskereki . . . 
Nagykikindai . . . . 
Szabadkai 
Újvidéki 
Zombori . 

Terület D-mf. 
82-8513 

. 60-6031 

. 71-3050 

. 75-3715 
48-6469 

. 48-6051 

1880. 
335,933 
146,6801 
234,4861 
264,127] 
180,448 [ 
191,4041 

1890. 

391,915 

400,224 

716,488 

Összesen 387-3829 1.353,078 1.508,627 
Bírói és segédszemélyzetét képezik a táblának: az elnök, két 

tanácselnök, 22 bíró, egy elnöki titkár, 7 tanácsjegyző, 1 igazgató, 
3 .irodatiszt, 8 Írnok, 1 ajtónálló, 1 kapus, 7 szolga. 

A táblának két polgári és egy büntető tanácsa működik és ügy-
forgalma volt: 

1891-ben 14,843, 1892-ben 17,240, 1895-ben 13,940, 1899-ben 
14,459. 

KIRÁLYI FŐÜGYÉSZSÉG. 

Egyidejűleg a királyi táblával nyerte Szeged a kir. főügyészség 
intézményét, melynek kerületéhez a szegedi és temesvári kir. táblák 
területei1) tartoznak, vagyis a nagybecskereki, nagykikindai, szabadkai, 
szegedi, újvidéki, zombori, a temesvári, pancsovai, lugosi, karánsebesi, 
fehértemplomi törvényszékek. 

E kerületben a terület és népesség tesz : 

Törvényszékek: 
A szegedi kir. táblához tartozó hat tör-

Területe 
• - k m . 

Népesség 
1890. 

vényszék után . . . . 23-211 1.508,627 
Pancsovai törvényszék . . 3-122 158,526 
Temesvári törvényszék . . 
Fehértemplomi törvényszék 
Lugosi törvényszék . . . 
Karánsebesi törvényszék 

. : : 1 
: : : 1 

. 7-111 

9-750 

437,039 

407,635 

Összesen 43-194 2.511,827 
') Az u j bűnvádi eljárás életbeléptetésekor a temesvári tábla területére 

Temesvárott létesíttetett kir. főügyészség 1900. jan. 1-én. 
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Személyzetét képezik a kir. főügyészségnek a főügyész, főügyész-
helyettes, egy irodatiszt, irnok és szolga. 

A kir. főügyészség ügyforgalma volt 1891-ben 2473, 1892-ben 
3982, 1895-ben 3473, 1899-ben 4975. 

* KIR. TÖRVÉNYSZÉK. 

Régebben, a ' k i r . törvényszékek szervezése óta áll fönn a szegedi 
kir. törvényszék, melynek kerületéhez tar toznak: 

N é p e s s é g 
Járásbíróságok: Teriilet-n mf. 1880. 1890. 

1. Szeged 103,072 118,348 
2. Batton3'a . . . . . 12-1895 41,354 55,538 
3. Csongrád . . . . . 4-5261 21,165 23,780 
4. Hód-Mező-Vásárhely . 12-9166 52,424 55,475 
5. Makó . 7.4177 40,638 49,624 
6. Nagylak . . . . . 7-6275 27,019 32,422 
7. Szentes . . . . . . 14-9000 50,261 56,728 

Összesen 82-8513 335,933 391,915 
Külön működik és külön épületekben is van elhelyezve 1882. 

óta a törvényszék polgári és bűnfenyítő osztálya és az egész személyzet 
lé t száma: az elnök, 18 bíró, 3 albiró, 1 jegyző, 10 aljegyző, 4 jog-
gyakornok, 3 telekkönyvvezető, 1 segédtelekkönyvvezető, 1 irodaigaz-
gató, 3 irodatiszt, 11 irnok. 

A törvényszék fenyítő osztálya végezte az uj eljárás életbelép-
tetéséig az 1892. évi május 28-án kiadott rendelet alapján sajtó-
ügyekben az esküdtszéki bíráskodást a szegedi kir. főügyészség terü-
letét illetőleg és főkép a Délvidék sok munkát adott ezzel a törvény-
széknek és a szegedi esküdteknek, kik a legélesebb nemzetiségi 
ügyekben is. elfogulatlan, igazságos verdiktek meghozása által tüntették 
ki magukat. 

A szegedi törvényszék ügyforgalma az iktatókönyvek szerint: 
polgári, telekkönyvi, bűnvádi és fegyelmi ügyekben volt 

1891-ben 1899-ben 
Mult évről hátralékban m a r a d t . . . . 211 1,626 
Folyó évben érkezett . . . . . . . 52,418 59,658 

„ elintéztetett 52,336 58,032 
Hátralékban maradt 293 1,626 

KIR.- ÜGYÉSZSÉG. 

A szegedi kir. ügyészség személyzete: a kir. ügyész, négy 
alügyész, egy iktató, egy irnok. 

Tájékozást adnak a kir. ügyészség ügyforgalmáról a három 
esztendőről közölt összehasonlító adatok : 
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Az iktató-
könyvi 

beadványok 
száma 

1886. 1894. 1899. 
az előző évről elintézetlen maradt 328 741 — 
a folyó évben érkezett . . . . 13,231 13,569 17,005 
a folyó évben elintéztetett ' . . . 13,242 13,866 16,815 
a folyó év végén elintézetlen maradt 317 444 190 

KIR. JÁRÁSBÍRÓSÁG. 

Két osztálylyal, a polgárival és a bűnfenyítő osztálylyal működik 
a szegedi kir. járásbíróság, melynek személyzete egy-egy járásbíró, 
8 albíró, 3 aljegyző, 2 joggyakornok, egy-egy kiadó, egy irattáros, 
4 irnok. 

A kir. járásbíróságnak az ügyek haladék nélkül való elintézését 
igazoló adatai kiolvashatók az 1891. évi részletes beadványi ügyfor-
galomból, mely szerint: az összes beadványok (37,003) elintéztettek. 
Az 1899-ik évről az ügyszám a polgári lajstromban 15,250, a bűn-
fenyítő -lajstromban 2245, folyamatban maradt 1715 polgári és 98 
büntető ügy. 

KERÜLETI BÖRTÖN. 

A szegedi kerületi börtön személyzetét képezi az igazgató, 
ellenőr, gondnok, 3 tisztviselő, orvos, a különböző felekezetek öt lel-
késze, azok közt a r. katli. lelkész rendszeresített állami tisztviselő, 
két tanító, egy őrsparancsnok, 8 börtönmester, 76 börtönőr, a műhe-
lyekben 9 munkavezető. 

Részletes ösmertetést tartalmaz a kerületi börtön berendezéseiről 
és összes viszonyairól az igazságiigyininiszter 1886. évi jelentése a 
következőkben: 

BÖRTÖNHELYISÉGEK. 

összes száma , . . . . 65 
összes térfogata • -méterekben 1462-so 
magassága méterekben 3-33-töl 3'35-ig 
lógiirtartalma köbméterekben 4899'37 

befogadási képesség egy före 16 köbmétert szá-
mítva 

Hálótermek 

Munkatermek 

összes szama 
összes térfogata • -méterekben . . . . 
magassága méterekben . . . . . . . 
légiirtartalma köbméterekben 2151'37 

befogadási képesség egy főre 12 köbmétert szá-
mítva 179 

306 
12 

642-20 

3-35-től 3'33-Íg 
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.Magánzárkák 

összes szama . 

ezek ( világos 
76 
71 

5 

Kórházi helyi-
ségek 

közül | sötét 
összes té r foga ta • -mé te rekben 646 
magassága méterekben . 3-as-töl 3'35-ig 
légürtar talma köbméterekben 21G4->o 
összes száma 10 
összes té r fogata • -köbméte rekben 135«> 
magassága méterekben 3'35-töl 3'33-ig 
légürtar talma köbméterekben 1350 
befogadási képesség egy före 30 köbmétert szá-

mítva i . ' . 45 

Egyéb helyiségek 
egyenkénti és összes 
térfogata • - m é t e r e k -

ben 

Sétaudvarok 

Imatermek 
Iskolák 
Fürdők 
Házi raktárak 
Iparüzleti raktárak . . . . 
Őrszobák 

Összesen 
száma 3 
térfogata • - m é t e r e k b e n . . . 6140-20 

hány csoportban hány egyén hasz-
ná l ja : egyszerre 3 csoportban . . 

260-20 
83-86 
öl«» 
39-io 
24io 
85-w 

544-4« 

25—25 egyén. 

Az intézet által elfoglalt összes terület hectárokban: 0 9570 

MUNKAVISZONYOK. 

Rabok forgalmi száma 
A forgalmi szám- / munkaképesek . 

bél | munkaképtelenek 
Élelmezési napok száma 
Munkanapok száma 

A munkaképesek 
által munka nél-

kül eltöltött, napok 
száma 

vasár- és ünnepnapok miatt 
betegség miatt 
fegyelmi büntetés miatt a be-

fogatás után . . . . 
Az intézet saját szükségletei számára házi mun-

kával eltöltött napok száma 
Kereset czéljából a házon belül eltöltött napok száma 

1886. 
A munka tiszta jövedelme összesen 6,819 frt 42 kr. 
Ebből az államé 5,000 „ 13 „ 
Ebből a fegyenczeké (raboké) . . 1,819 „ 29 „ 

1886-ban. 1899-ben. 
654 780 
605 703 

49 77 
142,245 159,206 

86,264 98,974 
19,006 24,411 
13,701 14,542 

23,274 21,701 

9,980 17,143 
76,284 98,974 

1899. 
15,538 frt 98 kr. 
12,209 „ 10 , 

3,329 , 88 „ 
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A fegyenczek 
(rabok) a ré-

szükre eső 
keresetösz-

szegből 

Önmagukra fordí-
tottak . . . 

családjaikra vagy 
beruházásra for-
dítottak . . . 

megtakarítottak . 

1886. 1899. 

258 frt 34 kr. 1,682 frt 58 kr. 

1,212 frt 80 kr. 
348 „ 15 ,, 

Az intézetet el-
hagyott rabok 

közül eltávozott 

megtakarítás nélkül . . . . 
megtakarítással 20 frton alul . 

20—50 frtig . 
50—100 frtig 
100 frton felül 

234 frt 
1,254 „ 

1886. 

85 
105 

— kr. 
82 „ 

1899. 
18 

293 
27 
. 1 

A B Ö R T Ö N Ö K T A T A S. 
OLVASÁS, ÍRÁS, SZÁMOLÁS. 

Az oktatásban részesültek összes száma . . . 
20 éven aluliak . . . . 

Közülök 

Az oktatás ered-
ménye 

Az oktatásban rés 

Közülök 

20—26-ig. . . 
26—40 évesek . 
40 éven felüliek 

í i ó 

1886-ban. 1899-ben. 

.1 

20 éven aluliak 
26—40 évesek 

. 140 338 
. 64 36 
. 69 169 

— 133 
7 — 

. 86 217 

. 45 110 
9 " 11 

. 654 780 

. 302 69 

. 299 501 

. 53 210 

. . 6000 frt — kr. 

. . 15,538 frt 98 kr. 
segélyezésére szolgáló 

RABMUNKA. 

az 1885 évre előirányzott gyári jövedelem 
az 1899. „ „ 

A szegedi börtönből szabaduló rabok 
„Segélyalap" vagyona volt 1891. végén 722 frt 65 kr., 1899. végén 
1631 frt 56 kr. 

ÁLLAMFOGHÁZ. 

Az államfogház ügyeit szintén a kerületi börtön igazgatósága és 
tisztviselői végzik: Ez a fogház 1890. május elsején nyílt meg és az 
államfoglyok száma volt 1890-ben 63, 1896-ban 88, 1899-ben 112. 
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KÖZJEGYZŐI KAMARA. 

A szegedi közjegyzői kamara kerülete a szegedi, szabadkai, 
zombori és újvidéki törvényszékek területe. Közjegyzői székhelyek: 
Almás, Apatin, Baja, Battonya, Csongrád, H.-M.-Vásárhely, Hódság, 
Kula, Makó, Ó-Becse, Palánka, Szabadka, Szeged, Szentes, Topolya, 
Titel, Újvidék, Zenta, Zombor. 

Magának a közjegyzői kamarának működését három évről össze-
hasonlítva, a következő adatok tartalmazzák : - , 

ÜGYFORGALOM. ' 
1886. 1894. 1899. 

Az előző évről hátralékban maradt beadványok száma 15 4 — 
A folyó évben érkezett beadványok száma . . . 532 652 667 
Ülésben elintézett beadványok száma . . . . 355 587 575 
Ülésen kívül elintézett beadványok száma . . . 15 69 92 

ÜGYVÉDI KAMARA." 

A szegedi ügyvédi kamara kerülete : a szegedi és kikindai, 1882, 
óta még a nagybecskereki törvényszék kerülete. 

Az ügyvédi kamara 1889-ben segély-alap létesítését határozta el 
olykép, hogy az évi tagdíjak V3 részét ez alapra fordítja. A segély-
alap tőkéje mintegy tízezer frt. Ebből és a tagok által nyújtott 
önkénytes kölesönökből az ügyvédi kamara 1895. tavaszán kezdte 
meg díszes székházának fölépítését és azt a szegedi millenniumi alko-
tások ünnepére, 1896. szeptember 6-ikán avatta föl. 

Áttekinthető képet adnak a kamara működéséről a bárom évről 
összehasonlított következő számadatok : 

1886-ban 1894-ben 1899-ben 
Folyó ügyekben érkezett beadványok száma 434 725 869 
Fegyelmi „ „ „ „ 266 716 800 

ÜGYVÉDEK SZÁMA A KERÜLETBEN. 

Az előző év végén be .volt jegyezve 
A folyó évben bejegyeztetett . . . 
Az év végén be volt jegyezve . . 
Ügyvédjelölt be volt jegyezve . . . 
Csupán Szegeden az ügyvédek száma volt 1894-ben 63, 1899-ben 

60, az ügyvédjelöltek száma 1894-ben 19, 1899-ben 19. 

1886. 1894. 1899. 
200 251 252 

6 13 9 
206 264 240 

56 67 74 
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Földrajzi és légtüneti viszonyok. 
Földrajzi ismertetés. Terület. Fekvés. 

Szeged szab. kir. város Magyarország tiszáninneni kerületében, 
Csongrád megyének Torontál megyével határos délkeleti csúcsában, két 
hajózható folyó, a Tisza és Maros egyesülése alatt mintegy félórá-
nyira, a Tisza mindkét partján annak nyugatra hajló kanyarulatánál 
fekszik. 

A tulajdonképeni város felső része (Felsőváros) északkeleti, alsó 
része (Alsóváros) dél-délkeleti, középrésze (Palánk és Rókus) észak-
nyugati irányban húzódik. Tiszántúli része Uj-Szeged, melyet az újjá-
alakítás óta Erzsébetvárosnak is neveznek, a Tisza balparti könyökében 
keleti és déli irányban terjed. 

Mély és lapályos az egész terület, melyen a városi élet fejlődött 
és egészen az újjáépítés előtti évekig vizállásos mélyedésekkel volt 
ellepve mindenütt. Csak lassan-lassan töltetett és foglaltatott el 
nagyobb-nagyobb terület a város fejlődésének megfelelően és mert a 
városépítés a Tisza kanyargó hajlását követte, nagyon szabálytalan 
alakot nyert, miként maga az egész város-birtokterület is, mely tulaj-
donkép két részből áll, és pedig: belsőterületből, melyen a beépített 
város fekszik és a külső területből, mely a város közönségének és 
lakosságának földbirtokát képezi. 

A belső terület közigazgatásilag 5 részre van osztva, u. m. : 
Belváros (Palánk), Felső-, Alsó-, Rókus város ésUj-Szeged, s ezen öt város-
rész VI. kerületet képez. Az egész belső terület, — a vámházak által 
határolt terület képezvén a tulajdonképeni belsőséget — 1658 kataszt. 
hold és 596 G-öl, melyből a beépített területen fekvő összes háztelkek, 
utczák és nyilvános terek 8.437,650 D-métert foglalnak el1). 

Ebből háztelkekre esik a Tisza jobb pa r t j án : 6.023,600 • - m . , 
utczákra és te rekre : 2.414,050 D-m. 

Ez utóbbi terület a körutak, sugárutak és terek között követ-
kezőleg oszlik m e g : 

KÖRUTAKRA: 

Berlini-

Tisza Lajos-körutra . . 61,570 • - i n . Párisi-körutra 
Bécsi-körutra . . . . 21,815 „ Brüsszeli-körutra . 
Berlini- •„ . . . . 19,600 „ Római-
Londoni- „ . . . . 16,480 „ 

. 32,075 n - m . 

. 20,318 „ 

. 25,080 „ 

') Bertalan A. : „Szeged szab. kir. város földrajzi és meteorologiai viszonyai." 
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SUGARUTAKRA: 

Boldogasszony-sugárutra .26,560 • - m . 
Szabadkai- „ ' 37,434 „ 
Kálvária-utczára . . . 13,066 ,, 
Kossuth Lajos-sugárutra 64,553 ,, 

Csongrádi-sugárutra . 
Szent-György-utczára . 
Vásárholyi-sugárutra . 
Szilléri-

24,933 D-m. 
7,370 „ 

35,644 „ 
15,158 „ 

A Tisza Lajos-köruton beliil: 

TEREKRE: 

Tisza Lajos-köruton kíviil: 
Széchenyi-tórre . . . 50,087 d-m. József főhorczeg-térre 8,520 •-m. 
Rudolf- „ . . . 22,100 „ Csillag-térre . . . . 9,450 „ 
Klauzál- „ . . . 6,385 „ Hunyadi- ,, . . . . 25,590 „ 
Gizella- „ . . . 12,380 „ Szent-Rókustérre . . 11,215 „ 
Templom- „ . . . 7,150 „ Mars- „ • • 66,934 „ 
Dugonics- ,, . . . 18,000 „ Kálvária- ,. . . 43,400 „ 
Stefánia-sétányra . . 19,460 „ Kolozsvári- ., . . 12,624 „ 

Tisza Lajos-köruton kívül : Vám- ,, • • 10,000 „ 
Szent-György-térre . . 13,350 D-m. Mátyás király-térre. . 39,400 „ 
Szent-István- „ . . 16,450 „ Indóház-térre . . . . 5,100 „ 
Lechner- „ . . 14,735 „ Szabadság-térre . . . 20,030 „ 
Valéria- „ . . 10,780 „ Vadkerti- „ . . . 9,300 „ 
Honvéd- „ . . 9,308 „ Uj-térre 4 000 „ 
Korcsolyázó- „ . . 30,350 „ 

Uj-Szegeden a szabályozott és háztelkekre felosztott terület 
763,920 D-m. 

Ebből háztelkekre esik . . . . 437,920 D-m. 
Utczákra és terekre 135,000 „ 
A népkertre 191,000 „ 

Az új jáalakí tás az utczákat és a köztereket szélesbítette és fej-
lesztette s ezeknek a régitől való eltérését a következőkből l á tha t juk : 

Az u j terek és utczák összes terüle te : 2.414,050 • - m é t e r , vagy 
419 hold és 768 D-öl. 

A régi terek és utezák összes területe vol t : 1.882,321 D-méter, 
vagy 327 hold és 127 D-öl. 

E szerint az u j terek és utczák területe 531,729 • -méte r re l , 
vagyis 92 hold és 641 • - ö l l e l múlja felül a régi Szeged tereinek és 
utczáinak nagyságát . 

A város külső-területe 140,123 katasztr. hold és 1118 D-öl, 
melyhez a tápéi 4816 kat. hold és 1232 D-öl birtokterületet is hozzá 
számítva, az egész város területe 146,598 katasztr. holdat és 1346 
• - ö l e t tesz. 

Ez a hatalmas nagy terület — Csongrád megyén kívül, melyben 



fekszik, — még négy megyével, és pedig : Pest-Pilis-Solt, Kiskun-
Bács-Bodrog, Torontál és Csanád megyékkel határos. 

A közvetlen ha tá r : észak- és északnyugatról: a péteri puszta, 
Kunfélegyháza, Jász-Szt.-László, Majsa és Kömpöez. 

Északkelet és kelet felöl: Kis-Telek, Pusztaszer, Hantháza. Homoki-
puszta, Sövényháza, Sándorfalva, Algyő és Tápé. 

Délkeletről és délről: (túl a Tiszán) Lele, Deszk, Szőreg és Uj-
Szt.-lván. 

Északnyugat és nyugatról: Majsa, Kömpöez, Csólyos- és Pálos-
puszták és Dorosma birtokterülete. 

Az alsó területrésznek ha tá ra i : 
Északról: Dorosma és Ülés-puszta, északnyugat- és nyugatról: 

Mérges-, Ötömös- és Balota-puszták. 
Délnyugatról: Szabadka, délről: Horgos, délkeletről: (túl a Tiszán) 

Gyála, Szőreg és Deszk községek határai. 
A város birtokterületének alakja rendkívül szabálytalan és arány-

talan nagyságú két részben terjeszkedik szét és hosszúsága északról 
délfelé, átlagos hosszaságának egy hatodával múlja fölül, nyugatról 
kelet felé húzódó szélességét. 

A város határa a katonai földrajzi intézet felvétele szerint a 
Ferró délkörtől számítva a keleti hosszúságnak 37° 17' 20" és 
37° 53' 5" közé, az északi szélességnek pedig 46° 7' 40"-e és 46° 34' 
56"-e közé esik. 

A város belső területének földrajzi fekvéséről az alábbi kis táb-
lázat nyújt tá jékozás t : 

A hely 
A Forrótól 
számított: 

keleti hosszúság 
Északi 

szélesség 
Meghatározó 

neve 

Szeged város . . . . 37» 50' 2" 460 15' 15« Lipszky 

„ ,, . . . . 37o 48' 30" 460 15' 15" Bécsi cs. kir. földt. 
intézet 

Szeged v. belv. templom 
tornya 370 48' 59.08" 460 14' 36.895" Bécsi földt. intéz. 

Szeged a vár 370 50' 34" 460 1 5' 29" Lipszky 

A város területének legészakibb pontja az u. n. Feketehalom, a 
legdélibb a szabadkai és kishorgosi határok közé emelt határdomb, a 
legkeletibb pont a tápai és deszki községek, a legnyugatibb Halas és 
Szabadka városok határérintkezésénél van. 

A legészakibb pont, vagyis a Feketehalom távolsága a budai 
délkörtől keletre: 34,139'2 öl; délfelé: 53,083;9 öl ; a legdélibb pont 
távolsága, keletre: 31,407'7, délre: 79,514'8 öl. 

„Szeged uj kora ." Ö D 



•562 

A város határának közép délköre 37° 35' 12", közép szélességi 
köre 46° 21' 18". 

A szegedi királyi biztosság műszaki osztálya által eszközölt 
mérések szerint Szeged város területe néhány kiválóbb pontjainak 
meghatározását a következőkben tüntet jük föl:1) 

Távolság a budai 
délkörtől keletre szélességi körtől délre 

136,430 026 m. 
137,076 193 „ 
137,947-776 „ 
135,891-259 „ 
135,864-663 „. 
135,863-786 „ 
135,433 034 „ 
136,119-461 „ 
135,913-169 „ 
138,180135 „ 
137.168-034 „ 

A városház tornya . 84,869*056 m. 
Belvárosi pléb. templom tornya . . 84,913*372 
Alsóvárosi templom tornya . . . . 84,042019 
Felsővárosi „ „ . . . . 85,692*909 

„ Szt.-György iskola tornya 85,507*091 
A rókusi templom tornya . . . . 84,295*047 
A légszeszgyár kéménye 83,845*054 
Felmayer-ház „ . . . . . . 85,781'684 
Szeszgyár „ ' 86,885*234 
Belvárosi temetői kápolna tornya . . 83,137*199 
Ujszegedi vigadó villámhárítója . . 86,011*085 

Ugyancsak a királyi biztosság háromszögelési méréseket is végez-
te te t t és a város területén az állandó (fix) pontok megjelölésére 45 
vasoszlopot helyezett el, melyek közül néhánynak helyét, távolságát és 
magassági fekvését a következőkben említjük fö l : 

Magasság 
a Tisza 0 az adriai 
p. fölött tenger színe 

fölött 

84,887-854 m. 136,595-432 m. 8-207 m. 82 017 m. 

84,028-218 „ 136,103-873 „ 8150 „ 81960 „ 
84,037-650 „ 134,910 132 „ G 829 „ 80-639 „ 

85,028-562 „ 134,911-395 „ 6 122 „ 79 932 „ 

85,200-782 „ 136,070 318 „ 7'368 „ 81178 „ 

86,345-213 „ 135,062-105 „ 10'052 „ 83 862 „ 

85,535 816 ,, 136,265-919 „ 9 648 „ 83 458 „ 

Távolság a budai 
délkörtől szélességi 

keletre körtől délre 

Az I. sz. a Széchenyi-téren . . 
A III. sz. a Kossuth Lajos-sugárút 

és aTörök-utcza találkozásánál 
A VII. sz. a Körtöltés-sor mentén 
A IX. sz. a Csongrádi-sugárút 

mentén 
A XII. sz. a Fodor-, Kossuth- és 

Sziics-u. összeszögellósénól 
A XVII. sz. a Csillag-téren, a 

Szillóri-sugárút végén . . . 
A XXII. sz. a Felsötiszaparton, 

a Tisza Lajos-körút végén . . 
A XXIX. sz. a Dugonics-tér, Kál-

vária- és Gyöngytyúk-utczák 
találkozásánál 

A XXXI. sz. az Erzsébet rakod! 
parton, a Somogyi-u. végén 

A XXXVI. sz. a Szabadkai-sugári 
. végén a Vám-téren . . . 
A XL1I. sz. a Szabadság-téren 
A XLV. sz. a Vadkerti-téren 

84,531-885 H 136,784118 „ ' 7-085 „. 80-895 „ 

. 85,128-977 a 137,074 273 „ 9-572 „ 83 382 „ 

. 83,541-285 >> 137,686-918 „ 7 039 „ 80-849 „ 
. 83,687-838 5 J 138,945-495 „ 7 209 „. • 81019 „ 
. 83,113-385 » 138,640 299 „ 6-675 „ 80 485 „ 

") Ez adatokat Bertalan A. müvének nyomán közöljük. 



A belterület felosztásának, távolsági és magassági pontjainak 
elősorolása után meg kell említenünk, hogy a külterületi rész meg-
felelő elosztás szerint, — miután úgy a felső- mint az alsóváros 
részen u. n. közigazgatási központok létesittettek — kapitányságokra 
van felosztva. 

És pedig a felsővárosi részen: 1. Csengelei-, 2. Balástyai-, 3. 
Öszeszéki-, 4. Szatymazi-, 5. Gajgonyai- és 6. Fehértói-kapitánysá-
gokra, az alsóvárosi részen pedig : 1. Feketeszéli-, 2. Nagyszéksósi-, 
3. Királyhalmi-, 4. Átokházi-, 5. Csorvai-, 6. Zákányi-, 7. Domaszéki-, 
8. Mórahalmi-, 9. Röszkei-, és Szt.-Mihálytelki kapitányságokra. 

A külterület, a közigazgatási felosztáson és elnevezésen kívül 
még dűlök szerinti elnevezéssel is bir s az egész területen 120 
dülő van. 

A VÁROS DOMBORZATA ÉS MAGASSÁGA. 

Szeged birtokterülete a Tisza—Duna között elterülő nagy' magyar 
Alföldnek, délkeleti részébe esik s az egész terület északról dél-
felé lejtősödve csekély, de mégis észrevehető ellaposodást mutat1). 

Egyik tudós geologunk szerint a nagy magyar Alföld egészben 
véve lépcsőzetesen összerakott síkok mozaikja s az egész terület lát-
szólagosan a tenger sima tükréhez hasonló síkot képez, de csak lát-
szólagosan, mert tényleg kisebb-nagyobb emelkedéseket, halmokat, dom-
bokat találunk azon lépten-nyomon. 

Szeged területét ép úgy, mint a nagy magyar Alföldét, melynek 
tekintélyes részét képezi, sok helyen dombhullámok és a Tisza—Duna-Mz 
földhátjai teszik változatossá, melyek a város határán áthúzódnak. 

E földhátak vagy homokgerinczek egyike észak-nyugaton lép 
területünkre és a Leveles erdőnél lápul el, majd aztán a Kelőtó dél-
keleti végében érinti a Majsáról keresztül húzódó s határunkba lépő 
gerinczet, mely délkelet felé haladva, végig nyúlik a csöngelei pusztán 
a szirtos szék és szatymazi kapitányságon át egész a sövényházi 
magaslatokig, hol ezekben elvész. 

A puszta buczkái között, mindenütt meglátszik a homokgerincz 
ép úgy, mint az a másik, mely szintén Majsa felől húzódik be Szeged 
területére a csólyosi pusztán át s egyik irányban a Fehértó partjain 
keresztül a kettős halomnál, a másikban pedig, mely a Karahomoki 
erdőnél halad végig és a Domaszéket és Kászonhegyet érinti, a Matyér 
partjánál végződik. 

Ezeken kívül van még egy szép hullámos homokgerincz, mely a 
Mérgesi erdő mellett elhaladva, a Pálfy-erdőt és zabosfai kapitány-
ságot érintve, Bojárhalmon át egyrészt Röszkéig lejt, másrészt pedig 
Kancsalszéken át Paphalmánál ér véget. 

') Bertalan A.: Szeged szab. kir. város földrajzi és meteorológiai viszonyai. 
36* 
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De megemlítésre méltó még az a homokhát is, mely Átokhá-
zánál lép a város területére és egyik ágában Ásotthalmán és a mada-
rásztói, másik ágával az átokházi kapitányságon nyúlik hepe-hupásan 
keresztül. 

Ezek a gerinczek kiindulási pontjuktól, a nagy magyar Alföld 
északi részétől, Szeged határáig nagy — körülbelül 30—40 méternyi 
esést, ellapulást mutatnak, sőt az ártér, a Tisza par t ja felé be a város 
területére haladva, még nagyobb e különbözet 79—77 méter az adriai 
tenger színe fölött. 

A most említett homokgerinczeken kívül még számos kisebb-
nagyobb dombot is találunk a. város területén, még pedig sokszor 
kettőt , hármat is egy lánczot képezve. 

A dombok a sík ha tár változatait képezik és érdekes történeti 
szereppel is birnak, főleg a város belső területéhez legközelebb fekvő 
Öthatom, továbbá a Bojárhalon és Székhálom. 

Ilyenek még a Fürge-, Tápai-, Kettős-, Szatymazi- és Fekete-
hálom a felsővárosi és a Csízik-, Kun-Miklós-, Eperjesi-, Móra-, Asott-
(Királyhalom) és Paphalom az alsóvárosi területen. 

A tudósok véleményei elütök a halmokra nézve, némelyek ter-
mészeti tényezők eredményeinek tart ják, mások nem természetes, 
hanem emberkéz által hordottaknak, még pedig hadi, vagy temetkezési 
ezélból. Annyi azonban tény, hogy geologiai jelenségek ezek, melyek 
a régi korból reánk nézve érdekes történeti emlékeket is rej tenek 
itt-ott magukban. 

A város területének simasága, síksága daczára láttuk, hogy a 
Tisza felé haladva a homokgerinczek nagyobb méretű esést, ellapu-
lást mutattak. A kísérletek szerint Szeged város területére a légtünet 
és földdelejességi m. kir. központi intézet által megállapított légsúly-
mérői magasság 86 m:, "a háromszögméreti számító hivatal szerint 
pedig 80'284 m. az adriai tenger színe fölött. 

A szegedi királyi biztosság műszaki osztálya által végzett lejt-
mérési adatok szerint e magasság a városháza küszöbénél: 81'808 
m. a tenger színe fölött. 

A műszaki osztály adataiból egyébként a város területének a 
Tisza 0 pontja fölött való magassága pontjaira nézve tájékozásul a 
következőket említjük m e g : 

TEREK. ^ Tisza 0 pontja fölött: 
A Széchenyi-tér a városháza 

előtt 8 méter 
A Széchenyi-tér a Kiss Dávid 

ház előtt 7'50 „ 
A Széchenyi-tér a szeged-

csongr. takarékpénzt. . 7'40 „ 
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A Tisza 0 pontja fölött: 
A Rudolf-tér a hídfeljárónál 9 méter 
Klauzál-tér 7-50 •>1 
Templom-tér 7-50 55 

Szt.-György-tér 7-00 „ részben 6-00 m. 
Lechnér-tér 6-00 55 55 5"50 m. 
Honvéd-tér 8-12 55 15 7-30 m. 
Hunyady-tér . . . . . 5'00 55 

Gizella-tér 8-22 >1 55 7-30 m. 
Dugonics-tér . . . . • 8-22 51 

Valéria-tér 6-00 55 

Korcsolyázó 5-50 55 

Stefánia-sétány . . . . 9-00 55 55 8-22 m. 
A kioszk előtt 7 0 0 55 

Mátyás-tér 6.00 55 

A korcsolyázó tó fenék-
magassága 2 0 0 55 

A közúti híd jegyszedő há-
zának küszöbe . . . 1540 55 

A felső rakodó part . . . 9-00 55 

Az alsó rakodó part . . . 6-00 55 

Körutak, sugárutak és utczák: 
A Tisza Lajos-körút átlagos 

magassága 8'22 
A Római-, Brüsseli- és Párisi 

körutak 7"24 
A Loiidoiii-„Berlini- és Bécsi 

körutak 7 "14 

A Tisza Lajos körúton belül élte-
rülö legmagasabb utczák : 

Híd-utcza . ii-oo méter részben 7'80 m. 
Aradi-utcza 10-11 55 7-80 in. 
Deák Ferencz-utcza • . . 9-65 55 „ ' 8-05 in. 
Oroszlán-utcza . . . . . 8-50 55 7-50 m. 
V ár-utcza 10-17 55 7-83 m. 
Iskola-utcza . . . . . 10-00 5 ; 7-00 m. 
Kárász-utcza . . . . . 7 :50 55 

A két körút közötti területen fekvő utczák átlagos magassága 
3-00—7"50 sőt 8*50 méterig emelkedik. A legmélyebben fekvő város-
rész Rókus, mivel ennek a Kossuth Lajos- és Csongrádi-sugárutak 
közé eső utczái csak átlag 3'00—5"50 m. magasak. 
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A közlött adatokból látható, hogy az újonnan épült és feltöltött 
város legmagasabb pontja a hídfőnél van és onnan a város területe 
a kültelkek felé folyton lejt s még mindig vannak a városban terü-
letek, melyeknek magassága a Tisza 0 pontja fölött alig 3 00 m., sőt 
ennél is alacsonyabb. 

Hogy az egész város birtokterületének magassági fekvéséről hű 
képet lássunk, a külterület egyes pontjainak magassági adatait is 
bemutat juk. 

A felsővárosi határrészben, az adriai tenger színe fölött : 
A feketehalom fekvése 96'72 m. 
A csöngőiéi puszta fekvése . . . . 99' 
A szeged-kisteleki országút . . . . 80' 
A neszürjhegyi iskola (Szatymaz) . . 86" 
Zsótér Andor tanyája (Szatymaz) . . 88' 
Korda Dáni-féle tanya 86' 
A szatymazi halom . . . . . . . 91' 
Kettőshalom fekvése 87' 
Az Öthalom legmagasabb pontja . . 90' „ 
Az Öthalom nyugati pontja . . . . 86'02 ,. 

AZ ALSÓVÁROSI HATÁRRÉSZBEN: 

A határ legészakibb pontja . . . . 116 m. 
A határ legnyugatibb pontja . . . . 130 „ 
A mérgesi erdő . . 120 „ 
Pálfy Ferencz tanyája . . . . • • 117 „ 
Az ötömösi bokor-hegy . . . . . . 131 „ 
A Bogárzó-domb . . 102 
Az átokházi felső erdő . . . . . . 126 „ 
Az ásotthalmi erdő . . 121 „ 
A Templom-hegy . . 114 ;; 

Királyhálom . .. 108 „ 
Domaszéki iskola . . ' 93 „ 
Kunhalom . . 88 „ 
A Maty par t ja keletről . . . . . . 83 „ 

E közlött magassági mérés adataiból világosan kitűnik, hogy 
Szeged város határának külterülete: északról délkelet és nyugatról 
kelet, vagyis a város felé lejt, valamint az is, hogy a legalacsonyabban 
az adriai tenger színe fölött maga a város belső területe fekszik. 
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A VÁROS VÍZRAJZA. 

(FOLYÓK, EREK, TAVAK ÉS MELLÉKVIZEK.) 

A város területének mindenünnen víz által körülvett, vízközrend-
szert alkotó helyzete már az ősi betelepedésnél irányadóul szolgált, 
akkor védelmi és megélhetési szempontból, később pedig a Tisza 
folyó part ján való közvetlen elhelyezkedés, a foglalkozás és kereske-
delem szempontjából kiváló előnyét képezte Szeged város fekvésének. 

A. hullámos szőke Tisza közvetlen a város falait mossa s Erdély 
központjától az egész ország délkeleti részét a Maros siető iszapos 
vize köti össze Szegeddel. 

A Tisza, mely a nagyfai átvágás alatt érinti és a vedresházi 
átvágáson át hagyja el a szegedi határt, mintegy 25 kilométernyi 
hosszban kanyarog a szegedi partok mellett. 

A városunkra majd-majd átokká nehezült áldásos folyónak az 
itteni területen alig van esése 100 ölenkint körülbelül 1" s csendesen 
folydogáló vize gyakran állni látszik, medre azonban mély, úgy hogy 
a 0 pont alatt 14—20, sőt 25 lábnyira is lesülyed, az 1880-ik évi 
medermérés szerint a város alatt a közúti híd fölött 12 méter mély 
volt, a legnagyobb mélysége pedig 20 méter a null vízszín alatt. 

A meder szélessége az ujabb szabályozás által nagyobb, mert 
míg az 1842-ik évi mérések szerint a Maros-torok alatt 120 és a 
város alatt 140 métert tett ki, a város újjáalakításakor — amidőn a 
Tisza medrére, is tekintettel voltak — már a város alatt 360 méternyi 
szélességet nyert1). 

A Tisza a Maros beömlésénél valamivel még lejebb még 20—25 
év előtt kis vízállás mellett nagy homokzátonyokat — porondokat — 
képezett, de ezek egy áradással csakhamar ismét eltűntek, állandóbb 
zátonyt, vagy szigetet csak a város alsó vége felé képezett, az úgy-
nevezett „Boszorkány-szigetet", mely 91 kat. hold és 1885 D-öl kiter-
jedéssel bir, s kissé ennél lejebb a Bajlagi-tó nevű területtel szemben 
levő „Tompa-szigetet." 

Egyébként e zátonyokat leszámítva, a Tisza városunk alatt 
mélyen vájt medrében kanyarog és külön ágakat ma már nem képez. 

A Tisza vizének mennyisége és sebessége a meghatározási víz-
állás és mélység mellett a hídon alul 120 méternyire 19' 7" 0" vízállás 
és 44' 6" mélység mellett: 34.572.i9 köbláb a vízmennyiség és 13.908 
a sebesség. 

Átlagos sebessége a folyónak 0'64 méter, az átvágásban l'OO 
méter. 

') Bertalan A.: idézett munkája. 
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Áradásai igen nagy változást és különbözetét tüntetnek föl. E 
helyen az 1879. évi márezius hó 12., illetőleg 5-ikétől egészen 1895-ig 
az alábbiakban mutatjuk ki a vízállási különbözeteket, megjegyezve, 
hogy a Tisza 0 pontja az adriai tenger színe fölött 73.808 méternyire 
fekszik. 

Év 
L e g m a g a s a b b v í z á l l á s L e g k i s e b b v í z á l l á s 

Év Év 
hó és nap m. cm. hó és nap m. cm. 

1879 Márezius 5. 8 06 Október 15. 0 ' 72 
1880 Április 26. 6 27 Szeptember 21. 0 49 / 
1881 Április 15. 8 46 Deczember 27. 0 35 
1882 Deczember 24. 6 91 Február 17. 0 00 
1883 Május 30. ' 7 38 Szeptember 7. 0 11 
1884 Július 15. 6 13 Július 1. + 0 06 

1885 Deczember 15. 5 65 Október 5. T 0 30 

1886 Február 14. 5 34 Szeptember 27. - 0 40 ' 
1887 Június 1. 6 60 Márezius 3. - 0 25 
1888 Április 17. 8 46 November 20. - 0 88 

1889 Április 23. 8 05 Szeptember 1. —0 • 64 

1890 Márezius 28. 5. 66 Szeptember 3. —1 17 
1891 Április 4. 6 68 Október 31. - 1 27 
1892 Április 12. 6 30 Október 8. —1 16 
1893 Június 17. 7 26 Február 16. —0 62 
1894 Június 28; 5 86 Szeptember 29. - 1 12 

"1895 Április 12. 8 83 Október 18. —1 81 

A Tiszának, mint városunk fejlődésének és lakossága foglalko-
zásának kiváló tényezőjéről nem szólunk itt, csak azt említjük meg, 
hogy a város vízszükségletét egészen a legújabb korig a Tisza szol-
gáltatta, míg ujabban ivó-víznek és gyári czélokra már az ártézi-
kutak vizét veszi Szeged közönsége használatba. 

A Tisza-víz különben mint ivó-víz az egészségesebb vizek közé tar-
tozik és legújabb vegyelemzését a következő táblázatban mutatjuk be : 

') Bertalan A. 1. m. 
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100,000 rész Tisza vízben 

1883. május 5. 
+ 6*32 m. 

1883. május 29. 
-+- 7-36 m. 

A Marosnak a Tiszába ömlóse 
fölött alatt fölött alatt 

A közvetlenül merített s 136« C. melegített viz 
visszamaradt szilárd anyaga 20*5 22-6 18-0 37-7 

Az átszűrt (filtrált) vizé 16 0 18-5 15 5 16-8 
A különbözet 4*5 4 1 2 5 20*9 
A közvetlenül merített víz után visszamaradt 

szilárd részek tűzbeni vesztesége 5*6 5-9 5-6 5-6 
A szűrt vizé 5*5 5-3 5-4 5-5 
Oldott szerves anyagok 3*894 3-614 3-800 3514 
Chlor tartalom . 1-775 1-491 1-081 1171 
Mész és magnésia 6389 6-445 5.998 5-896 
Keménysége (franczia fokok szerint 11-40 11-50 10-70 1050 

A légecs-savnak (Salpetrige Säure) csekély nyoma, a légeny-
savnak (Salpeter Säure) erősebb nyoma találtatott benne, az ammo-
niak azonban teljesen hiányzott. 

Alacsony vízállások mellett a Maros vizének hatása a Tiszáéra 
nem igen nagy, inkább áradások alkalmával a Maros vizének iszap-
tartalma a Tiszáét nagymérvű, azaz35'7—18 0, = 19'7°/0-kal múlja fölül. 

A Tisza áldásos kanyargó vize mellett másodsorban a Maros 
folyót kell megemlítenünk, .mely Szeged fölött mintegy félórányira 
Tápé község alatt ömlik a Tiszába s ezzel együtt vízi közlekedésünk 
hatalmas tényezőjét képezi. 

A Maros vízállása csekély* időközökben is rendkivül változó, a 
hegyek közötti esőzések a folyómeder nagy esése mellett — folyásától 
Szegedig 2567 láb — gyors lefolyást nyervén benne, vize pár nap 
alatt megárad és áthágja partjait, majd meg pár nap alatt ismét 
elapad úgy, hogy alig hajózható. Esése mértföldenkint 1'5, közép-
sebessége pedig 2'45 láb. 

Vize nagyon iszapos Szeged alatt és a Tisza tisztább vizét is 
mindegyre súrúvé, iszapossá és zavarossá változtatja. 

Egész M.-Ujvárig hajózható. Szeged forgalmi élete azonban leg-
inkább csak Zámig terjed raj ta . 

E két folyón kívül Szeged belső és külső területét számos víz-
gyűjtő, vízállásos hely tarkít ja, melyek között legnevezetesebb víz-
gyűjtő medenczék a Fehértó és a Maty-ér. 

Régebben közvetlen a város belső területén számos, tó, tanka és 
csöpörke feküdt, ilyenek voltak az alsóvároson: a templom szomszéd-
ságában levő „csöpörke", majd a templomtól egész a szabadkai-utczáig 
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felhúzódó „jerikhói tó", továbbá a rókusi templom délnyugati oldalán 
elterülő és a jelenlegi Lechner-tér és Szt.-István-terek helyén végig-
nyúlt tavak, nemkülönben felsővároson az úgynevezett czigánynegyed-
ben a Timár-utcza keleti oldalától egész a mostani Rom-utcza felé 
terjedő, még manap is vizállásos „tankák", valamint a város észak-
keleti oldalán kanyargó sásos Szillér, János- és Annus-erek, melyek 
a szeszgyár helyén egyesültek a Tiszával, de ezeket a század második 
felében már nagyobbára eltöltötték. 

Az újjáépítés szüntette meg a Kis-Tisza medrét is, mely a Tiszar 
egyik ágaként a felsővárosi vízhúzó gépház helyétől a Felmayer-féle 
gyár helyéig húzódott végig, ott kötvén • ki a hajók még az 50-es 
évek közepén is, hol most a Felmayer-féle festögyár-épület áll. 

Szintén Kis-Tisza név alatt szerepelt a Tiszának azon ága is, 
mely alsóvároson a mostani Hattyas-sor előtt terül el és ma már kerti 
művelés alatt áll. 

A város külterületén a domborzati viszonyok ismertetésénél emlí-
tet t földhátak, homokgerinczek által határolt völgyeletek vannak min-
denütt szikes, homokos tavak által tarkítva, mely völgyeleteken át a 
nagy magyar Alföld felső részének belvizei mintegy természetes utakat 
találnak hozzánk, ahol azokat a már előbb említett két nagy medencze 
fogadja be. 

E völgyeletek vizei alkotják határunkban a Kelő, Bogárzó, Nádas, 
Büdös, Kenyérvári, Nagyszéksós, Vöröshomoki stb. tavakat, Osze, Makra, 
Kereseti, Doma, Kis-István, Sáros stb. székeket, továbbá az élő Körösért, 
mely Ó-Kanizsa alatt találja meg a Tisza medrét. 

E tavak völgyterülete — mint már fönnebb is említettük — 
nagy lejtőzéssel birván, a Kelőtó 96'0. m. a tenger színe fölött, a 
Fehértó 8T375 m., a Maty-ér pedig csak 77'5 m. — a felső vizek 
rohanva gyülemlenek e két hatalmas nagyterjedelmű medenczébe. 

A Fehértó. Nem messze a város belterületétől, mintegy 6—7 
klm.-re az ötbalmi és szatymazi gerinczek között fekszik közel 1800 
kat. hold területet foglalva el. 

A pestmegyei tiszai lejtő délkeléti részében Összefutó belvizek 
egyik gyűjtő medenczéje ez s régebben a Tiszával számos vízér által 
volt összeköttetésben, azokon nyervén az idefutó tengernyi belvíz ter-
mészetes lefolyást. 

Később árvízvédelmi szempontból a város töltések által vétette 
körül és akkor a Fehér tó t csatornával kötötték össze a Matyérrel, 
hogy a vize azon át nyer jen a Tisza medréhez utat, mert gyakran a 
város határából és az ezt környező megyék területéről — mintegy 
100,000 kat. hold területről — a belvizek ide futván össze, a Fehértó 
vizét egész tengerré duzzasztják föl s ezáltal óriási területet — így 
az 1881-ik évben is 5238 kat. holdat — foglal el. 
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A Fehértó jelenleg is néhány átereszszel és egy hosszú árokkal 
van a Maty-érrel kapcsolatba hozva, vizének bősége ezáltal nyervén 
lecsapolást. 

A Maty-ér a clorosmai határban ered s ide-oda kanyarogva, 740 
kat. hold területet foglal el, melyből Szeged határára 8'7, a doros-
maira pedig 5'5 kim. közhossz esik. . 

Amint a Fehértó a város észak-nyugati területe belvizeinek gyűjtő 
medenczéjét képezi, a Maty-ér az alsóváros dél-nyugati határának és a 
szomszédos vidék csapadékainak gyűjtő medenczéje és az anyafolyóba 
levezető természetes ere. 

A Maty-ér nemcsak a Nagyszéktó, Kenyérszárító, Nagykirályszék, 
Seregélyes víztöbbleteit veszi föl, hanem ide lejtenek a Bíidöstó, 
Kigyós-ér s a halasi határ Lándsás, Ciprustó és több szikesek, mint-
egy 90 ezer kat. hold területnek fölös csapadékai. 

A Maty-ér a tett számítások szerint 15,110'00 köbméter vizet 
képes befogadni, a Fehértó pedig 19,785"00 köbmétert. E számítások és 
a tapasztalatok alapján ki van mutatva, hogy e két medencze a gyű-
lendő vizeket csak 25—30 napig képes befogadni, ezentúl pedig azok 
tengerré nőve veszélyeztetik a művelés alatt álló területeket. 

A Maty-ér vize a róla nevezett 'híd alatt épített zsilipen át jut a 
Tisza folyó medrébe. 

A Fehértón és Maty-éren kívül még kisebb vízmedenczék, tavak 
és székek 1—2 méter mélységűek vannak Szeged határterületén. 
Ilyenek a felsővárosi határrészben: Kelőtó, Csöngőiéi tó, Nagyősze-
széke, Makraszéke, Szirtos és Győriszék. Az alsóvárosi részben: Doma-
szék, Iván, Sáros, Görbe-székek, továbbá Nagyszéksós, Kisszéksós, 
Madarász, Bogarászó stb. tavak, valamint közvetlen a város alatt a 
Tisza part ján fekvő Hattyas és Ballagitó, melyek csak a Tisza maga-
sabb vízállásakor kapnak már vizet, különben pedig művelés alatt levő 
területek épp úgy, mint a várostól északra fekvő Baktó. 

De míg a Baktó ritkán lát vizet, a várostól dél-nyugatra a hor-
gosi határ felé elterülő, a Tisza árterét képező Bodonynak gyakran 
üli víz az egész területét. 

Szeged vízrajzi hálózatának teljes képét bemutatandó, fölemlítjük 
még a régi úgynevezett Holt-Marost — mely a Maros folyónak a sza-
bályozás előtt Szőregtől a szegedi határban kanyargó egykori medre 
volt és végül a IV. Béla király által 1247-ben Szeged városának aján-. 
dékozott vártói halászó vizet, mely ma már a tápai rét nevezet alatt, ép 
úgy, mint a Holt-Maros is, művelés alatt áll. 
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ÉGHAJLATI VISZONYOK. 

Kemal pasa, a török korszakban élt történetíró naplójában Sze-
gedről is megemlékezve ír ja , hogy híres volt e város: „földjei termé-
kenységéről, égalja tisztaságáról s vize édességéről." 

De e vizeknek édessége mellett főleg nagy száma éfe mennyisége 
jön tekintetbe, melyek által a tiszta égalj egyszersmind kellemessé 
és egészségessé is vált s nagyban hozzájárult ahoz, hogy „aki szomo-
rúsággal — mint Kemal pasa írja — és kétségbeesetten vonult falai 
közé, annak örömmel és megelégedéssel tölt el kebele s a bánat lánczaitól 
megszabadult"1). 

* *' * 

Hazánkban, bár az éghajlati viszonyok és légtüneti változások 
már a mult század vége óta képezték vizsgálódások tárgyát, a rend-
szeresebb megfigyelések csak a jelen század második felében eszkö-
zöltettek, amikor ily megfigyelésre 1854-ben Szegeden is létesítettek 
állomást, hol azóta a legnagyobb pontossággal vezetik a légsulymérő, 
az esőmérő, nedvességmutató és a szélirány adatait2). 

Az alábbi táblázatokban városunk légtüneti viszonyainak, légnyo-
másának, léghőmérésének, páranyomásainak, a viszonyos nedvesség, 
csapadék és széleloszlásnak tíz évi átlagos eredményét tüntetjük f e l : 

') Chemal basa naplója „Szegedi Hiradó* 1860. 43. sz. 
2) Bertalan A. i. m. 
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AZ IDŐJÁRÁSI VISZONYOK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE. 

A közölt táblázatos kimutatások, melyek a teljes tiz év átlagos 
adatait tüntetik föl, némi képet adnak a város időjárási viszonyairól. 
Lát juk ezekből, hogy a légsulyraérő legmagasabb állása a tél köze-
pére esik s a tél végén aztán csökken, a hőmérsék pedig rendkívül 
ingadozó. 

A közép hőmérsék e tíz év alatt 11'4° C. és míg a nyár 39'2° 
C-ig fölmelegszik, a tél — 20'0 C. fokra sülyeszti a higanyt. 

A leghidegebb hónapok a deczember és január, a legmelegebbek 
június és július, habár gyakori az eset, hogy augusztus hóban éri el 
nálunk a hő a legmagasabb fokot s viszont februárban van a leg-
hidegebb, de a tél és nyár nagy szélsőségei mellett a legszeszélyesebb 
tavaszt és a leggyönyörűbb őszt lá t ja gyakorta az Alföld, hol ténjdeg 
az ősz a legállandóbb és annak hőmérséklete a legkellemesebb, főleg 
szeptember hó közepétől október hó végéig. 

Szeged hőmérsékleti viszonyaiban egyébiránt nagy ingadozás 
állott be a legutóbbi 30 év alatt, mióta a vízszabályozás a belső 
terület nagy vízmedreit ármentesitette, mert ezelőtt az itteni klinia a 
nagy székes tavak által kellemes hőmérséklettel birt s ez okból Sze-
gedet, mint téli tartózkodási helyet is előnyösnek tartották1). 

A hosszabb megfigyelések eredményeként bátran állíthatjuk, 
hogy a tavasz és az ősz hőmérséklete nagyon közel áll egymáshoz, 
de a nyár melegsége már rendkívül elütő a tél váltakozó, azonban 
nagyobbára tűrhető hőmérsékletétől. 

Nálunk a hosszantartó meleg nyár gyakoribb, mint a tartós hideg, 
mert itt néha pár hétig erős hideg, havas a tél, majd napsugaras és 
elolvad a hó, azután meg újra fagy s újból havaz. 

A légnedvesség évszakok szerint való átlagát a B) tábla eléggé 
híven visszatükrözi, mert nálunk a legkisebb téli páranyomás a leg-
nagyobb nedvességgel áll viszonyban. 

Esőzési viszonyaink a légnj'omás és hőmérsék ingadozásai, de 
meg a fátlan nagy pusztaság folytán is néni eléggé kedvezőek, mindazon-
által meg van állapítva, hogy Szeged a nyári és őszi esők öve között 
ingadozva, hol a nyári, hol az őszi esők övébe tartozik. 

így a kimutatott 10 év észlelései az őszi esők övébe, míg az ezt 
megelőző 10 év észlelései a nyári esők övébe sorozták vidékünket. 

i) Dr. Altsladtcr M.: Szegedin als Winteraufenthalt fiir Brustloidende, im 
Vergleiche mit Venedig. 1859. valamint, ugyancsak Altstádternek a Szegedi 
Híradóban 1859-ik évfolyamában megjelent: „Szeged sziksós tavairól és légkörének 
nedvességi forrásairól, éghajlati szempontból" czímii értekezése. 



•575 

Épp így a szélirány is. 
Az 1875—1884-ig tett észlelések szerint az uralkodó szélirány a 

déli-szél volt, előbb az északi; míg az 1885—1894-ik évek észlelései 
szerint, mint ezt a közölt két táblázatról is láthatjuk, Szeged fölött az 
észak-nyugati szélirány volt az uralkodó. 

NÖVÉNYÉLET. (FLÓRA.) 

A város birtokterületén, minthogy talajviszonyai nagyobb válto-
zatokat mutatnak, a növényélet is azoknak megfelelően módosul. 

Egész más növényélet tarkítja a várost közvetlen környező fekete 
földek területét, mint a homokos hepe-hupás halmokat és buczkákat, 
aztán a szikes tavak medrét, partjait és egészen más a Tisza és 
Maros folyók, által el-elöntött s meg-megiszapolt árterek, medrek, rét-
ségek területét, vagy a nádasok, tavak és zsombékos semjék mélyeit 
és szegélyeit, 

Annyi azonban tény, hogy a tavak, folyók, szikesek, nádasok, 
rétségek a virágfakasztó kora tavasz verőfényes napjaitól kezdve a 
késő ősz lombhullásos derűjéig mindenütt zöldelő, virágzó növényekkel 
díszlenek, épp úgy, mint 'a mezők, puszták és erdők mélyei s nem-
csak a rengő kalásztenger hullámzó zöldje s az a fölött lengő délibáb 
teszi az Alföldet s benne Szeged területét is széppé, bájossá, hanem 
a mindenütt található változatos növényélet is. 

Szeged növényélete hatalmas mezőségein és rétségein az Alföld 
bensejének flórájától némileg eltérő változatokat mutat ugyan, — ami 
a füzesekkel szegélyzett Tisza és Maros folyók iszap-lerakodásának 
eredménye — számnélküli növényei azonban teljesen azonosak az 
Alföld növényvilágával s flórája a mezei táj növényvilágához tartozik. 

Városunk növényéletét — a rendelkezésünkre álló tér és czél 
parancsa szerint, mellőzve a fajok és nemek osztályozását, — egyik 
kiváló természetrajzi írónk ismertetése után1) a puszták, nádasok, 
szikestavak és a kultúrnövények között előforduló növénytenyészet fel-
sorolásával mutat juk be. 

A puszták növényélete, a homokbuczkák között inkább a tavasz és 
nyárelő és a későbbi ősz derűs hónapjaiban mutat csak élénkséget, 
mert a nyár derekán a perzselve égető nap kopárrá teszi a homok-
pusztaságot, melyen különben három növényformácziót lehet meg-
különböztetni, és pedig : a finom kalászú pázsitok, fenyér (Andfapogon), 
árvalányhaj (Stipa) és a rozsnok (Bromus) formatiót, melyek között 
nagy csoportokban virágoznak ezen formácziók járulék növényei is, mint 
a szegfüvek, koronillák és a homoki liliomok. (Iris arenaria.) 

') Fap János : Képek Szeged város birtokteriiletének növényvilágából. 



A fenyér formáczióból fölemlítendők: Achillea setacea, lanata, 
millefolium. (Sertés; gyapjas, egérfarku cziczkefark). Adonis vernalis L. 
(tavaszi hérics), Alcanna tinctoria (festő alkanna), Androprogon Ischae-. 
num L. (szürke fenyér), Arthemisia scoparia (homoki seprő), Betonica 
officinalis L. (orvosi betonika), Bupleurum falcatum L. (gacsos szín-
gallér), Carduus hamolosus (horgas bogáncs), Ccntaurea calcitrapa L. 
(sulymos csüküllő), Cichorium Intybus L. (katángkóró), Cineraria cam-
pestris (mezei dugasor), Echium vulgare (terjőke kígyó szísz), Genisia 
pilosa (szőrös reketye), Gymnadenia conopsea (szúnyoglábu fű), Iris 
variegata (tarka liliom), Leontodon hastilis L. (dárdás pitypang), Maru-
bium vulgare L. (orvosi pemetefű), Myosotis liispida (borzas nefelejts), 
Nounea pulla (apáczafű), Ornithogalum narbonense L. (madártej), 
Plantago lanciolata (keskeny útifű), Salvia nutans (konyha zsálya), 
Sysimbrium pannonicum (magyar zsombor), Trifolium alpestre (bérezi 
lóhere), Thymus pannonicus (magyar kakukfű), Verbascum nigrum 
(ökörfarkkóró), Veronica praecox L. (korai szigorál), Viola arenaria 
(homoki viola). 

Az árvalányhaj formáczió virágai között, melyek a szép csöngőiéi 
erdő lapályait oly elragadóvá teszik, s mezőinket ékes hímmel borítják 
el, ott találhatók a z : Alsine glomerata (gombos lúdhúr), Anchusa 
officinalis L. (ökörnyelvfű), Anemone pratensis L. (mezei kökörcsin), 
Arthemisia campestris (mezei üröm), Golchicum arenarium (homoki 
kikerics), Dianthus polymorphus (gyászoló szegfű), Euphorbia panno-
nica (kutyatej), Hordeum murinum (egér árpa), Parmelia conspersa 
(homoki zuzmó), Potentilla cinerea (hamvas pimpó), Stipa pennata 
(tollasfüzérű árvalányhaj), Sedum acre (borsos szoka), Vinca lierbacea, 

A sivány homokság pázsitját a rozsnolcformácziő képezi, és pedig : 
Arenaria serpyllifolia L. (homokhúr), Bromus arvensis, mollis, sterilis, 
tectorum L. (ujjas, puha, meddő, fedél rozsnok), Eryngium campestre 
(mezei iringó), Linum perenne (bokor len), Poterium sangvisorba 
(csaba-ír), Secale fragile (törékeny rozs), Veronica spicata L. (kék-
macskafark) és ezeken kívül e formáczió járulék-növényei közül mint 
legismertebbet : a király dinnyét (Tribulus terrestris) említjük föl, mely 
együtt jár, kél és él a futó homokkal, meg a fénylő és szőke poloska-
magot (eorispernum nitidum, et caneseens). 

A nádasok növényéletét a sűrű gyékény és káka, a számtalan 
változatban élő sások között sárgáló liliom mellett bájossá teszi a víz 
tükrén ringó fehér nympha és a szép: Abutilon avicenae (selyem 
májva), továbbá az Agrostis alba (fehér tippan), Aira aquatica (vízi 
pázsit) Caltha palustris (mocsár virág), Carex cicuta crysis, Erythraea 
pulchella (csinos ezerjófü) Euphorbia palustris (tavi kutyatej), Hydro-
caris morsus ranae (béka potnya), Iris spuria (fátyol liliom), Limosella, 
Lizimachia (füzénylizinka), Mentha aquatica (vízi mentha), Oenanthe 
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primpinellicides L. (vízi petrezselyem). Orchis laxiflora (Laza virágú 
kosbor), Praghmiiés communis (fedő nád), Ranunculus linqua (nádi 
boglárka), Viola stagnina (iszapibolya) stb., stb. 

A nádasok vizei között az ingoványok növényzete tenyész és 
itt-ott a zsombékokon a palka-félék zöldelnek szerteszét, közöttük a 
szittyó, (Juncus) a tárnics, a vidrafű és a virágos káka, míg aztán 
csakhamar elnyomja ezeket a fölburjánzó csáté. 

A szikes tavak flórája ritkás, szegényes, nagyon kevés válfaj t 
mutat, mert a szikes tavak széksós medenczéje, talaja nem alkalmas 
a növénytenyészetnek. Leggyakoribb itt a sziki lelleg (Statica limo-
nium L.), még a sós szikör (campborosma ovata), pokolvarfil (cheno-
podium album), északi málva (malva borealis), sziksós sóvár (salsola 
soda), kőtörö ékfú (tunica saxifraga) és a fogas babó (vicia narbo-
nensis). 

Az elősorolt területek növényzetét kiegészíti aztán a Tisza- és 
Marosmentén elterülő nagy rétség s árterek flórája, mely a kiöntés 
alatt és után egész más-más jellegzetú növényéletet mutat. Itt találjuk 
a z : aira eaespitosa-t, (gyepi pázsit), carduus personata (bojtorjános 
bogáncs), chrysantemum uliginosum, gnaphalium uliginosum (iszap-
gyopár), Potamogeton graminens, natans. Salix cinerea, repens, viminalis 
Symphitum officinale, Triglochin palustre-t stb. 

Határterületünkön kitűnő termő feketíe földjeinkben a kultúr-
növények minden neme haszonnal tenyésztetik, így a kalászos növé-
nyeken kívül a kukoricza, a czirok (sorghum vulgare), a napraforgó 
vagy tányéricza (helianthus annuus), továbbá a len és kender, valamint 
a világhírűvé vált „paprika" és a szőlő is (vitis vinifera). 

Ezeken kívül a konyhakertészet minden szükségleti növénye 
termesztetik s ezek között burjánozva virít a csikszár, a folyondár és 
vadüröm, továbbá az achillea nobilis (nemes cziczkafark), adonis aesti-
valis, alopecurus agrestis, (parlagi eczetpázsit), althea cannabuca (kender 
mályva), asparagus officinalis (spargafú), centaurea cyanus (búzavirág), 
chrysanlenum inodorum (szagtalan aranyvirág) delphinium consolida 
(mezei szarkaláb, ervimi hirsutum (vad lencse), geranium hibiscus strionum 
(varjú mák), isatis tinctoria (csülleng), loliurh arvense (mezei vadócz), 
papaver hybridum (korcs pipacs), reseda lutea (vad rezeda), saponaria . 
officinalis (szappanfú), verbena officinalis (szaporafú), viola tricolor (három-
színű ibolya) és a xanthium strumarium (koldustetú) stb., stb. 

íme pár ismertető vonás városunk területének, virágos rónájának 
gazdag, bájos és hasznos képéből, melyhez a kiegészítő részt az állat-
világ szolgáltatja. 

„Szeged uj kora." 37 
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AZ ÁLLATVILÁG 

Városunk állatvilágának változatosságát a növényélet sokféle-
ségére is irányadóul szolgált talajviszonyokból magyarázhatjuk meg. 

A nagy homok-pusztaságnak, fekete földeink mezőségeinek, erdő-
ségeinknek és a réteknek, a hatalmas nagy tavaknak, nádasoknak, 
ereknek és folyóknak nagy szerepe van az Alföld állatvilágának vál-
tozatossá tételében, mert bár szegényebb az Alföld a yerinczes, az 
emlős állatokban, annál gazdagabb a szárnyasokban és főleg a halakban, 
hüllőkben és az alsóbbfokú bogárvilágban. 

Állatvilágunk a középeurópai faunának képezi alkatrészét, madár-
világunk azonban délkeleties jelleggel bir. 

Az emlősök közül előfordulnak és gyakoriak : a patkósorrú (Rhino-
lophus ferrum equuum) és a közönséges denevér (vespertilio murinus), 
a sün (erinaceuS Europeus), vakandok (talpaEuropea), ürge (spermophi-
fus citillus), hörcsög (cricetus frumentarius), a vándor patkány, házi 
egér, nyúl és régebben a marostői nádasokban a farkas (canis iupus), 
csöngőiéi erdeinkben és a homokbuczkák között most is gyakori a 
róka (canis vulpes), valamint háztartásunkban a macskák és a kutyák 
számos válfaja, az agarat kivéve, mely már nagy ritkaságszámba 
megy, ha egyik-másik úri háznál látható. 

Épp úgy ri tkán fordul elő a negyedszázad előtt még gyakran 
hurokra került vidra (lutra vulgáris), míg a görény (mustela puterius) 
most is van bőven, ahol szárnyasok népesítik be a gazdasági udvart, 
melyben tömeges a házi disznó, ló, szarvasmarha, juh, szamár, sőt 
olykor a kecske is előfordul. Erdeink, nádasaink, tavaink gazdagok a 
legkülönbözőbb nemű és f a jú madarakban. A ragadozók közül fölem-
lítjük a fakó keselyűt (gyps fulvus), a barát keselyűt (vultur monachus), 
a vándor-, (falco peregrinus) és ölyüded (subbuteo) sólymot, a közön-
séges-, sárga karmú- (falco cenchris) és vereslábú véresét, az egerész 
és fehérfarkú ölyüt, a csonttörő, törpe és lármás sast, a vörhenyes kányát 
(milvus regalis) és, héját (astur palumharius), továbbá a lány és erdei 
baglyot, a halálmadár, vagy kuvikut (surnia noctua). 

A kúszók közül gyakoriak városunk területén a közönséges kakuk 
(cuculus canorus) a zöld és szürke harkály, valamint a fekete nagy és 
kis harkály is. 

A verébtermetűek közül a lék csóka (eoracias garrula), búbos banka 
(upupa epops), a házi és parti fecske, a sármányok sok faja és a verebek 
(passer domesticus) egész serege, továbbá a csíz, tenyelicz, kenderike 
és az erdei pinty, meg egy csomó czinke-faj, valamint a tarka hímes 
tollazatú, selyemfarkú locska (bombycilla garrula) és a makkos szajkó 
vagy mátyásmadár (garulus glandarius) épp úgy a közönséges szarka 
(pica caudata), a szürke, fekete varjú, csóka, seregély, nagy ritkán a 
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rózsaszínű -seregély is (nierula rosea), míg a kiesi ökörszem (troglodytes 
parvulus) már sokkal gyakoribb a mezei pipiskével együtt. Megemlítve 
még a barázda-billegetőt, az arany-begyet, az éneklő és fekete rigót, 
gébicseket, fülemüléket és a galambokat, áttérhetünk a tyúkfélék felso-
rolására. Mint tenyésztett házi szárnyasok, a házi-tyúk, páva, pulyka 
és gyöngytyúk ismeretesek, olykor-olykor megfordul a mezőségen a 
híres talpas-tyúk is, továbbá a fogoly (perdix cinerea) és a fürj. 

A gázlók közül a lomha és a reznek túzok (otis tarda, tetrax), 
haris (crex pratensis), vízityúk, szárcsa, a daru, parlagi lile, (oedienemus 
crepitans), bibicz, gólyasneff (hysibates himantopus), parti szalonka, 
bajnok, kis, közép és nagy, valamint az erdei szalonka, (scolopax 
rusticula), a gémek sokféle fa ja s a vakvarjú vagy bakcsó (nyticorax) 
mellett a fehér és fekete gólya is. 

Az úszók közül a hattyú (eygnus olor), vadlúd, házilúd, többfajú 
kácsa, kárakatona (phalacrocorax carbo) gödény, vöcsök és néhány 
sirály-faj, mint a kaczagó- és ezüst-sirály, a kis és nagy halászka 
(therna hirundo, 'minuta). 

A hüllők közül tanyai mocsarainkban régebben nagy számmal 
élt a mocsári teknősbéka (emys luteria), mezőinken kora tavasztól vir-
gonczan futkosnak a közönséges és a zöld gyík (lacerta agilis és 
viridis). 

A kétéletűek közül a kecskebóka, gyepi-, vereshasú-, varangy és 
zöldbéka ismeretesek, így a tarajos gőte is. 

A halak közül a folyami sügér, süllő, buczó (Aspro vulgaris), a 
vágó durbincs, menyhal, potyka, kárász, czigányhal, folyami márna 
(parbus fiuviatilis), dévér-, lapos-, dalia-, ve re s s z á r ny ii-keszég, a csík, 
csóka, harcsa, tok (Acipenser glaber), kecsege és viza. 

A puhatestűek, csigák közül a húzatlan csiga (limax cinereo), kerti 
árion, kerti biga (helix hortensis). 

A rovaroknak sok-sok neme és fa ja tenyészik a különböző talaj 
és terület kedvezősége mellett városunk birtokterületén, habár a kutató 
szakférfiak véleménye szerint az árvíz után számos, még ezelőtt gya-
kori bogárfajnak most már nyoma veszett1). Ennek daczára területünk 
rovarvilága változatos és gazdag. 

Képviselőkre talál itt a cziczindelák, carabidák (futonczok), dytis-
cidák (merülyök), lucanidák (szarvasbogarak), gyprinidák, hydrophilidák 
(csiborok), dryopidák, staphylinidák családja épp úgy, mint elateridák 
(pattancsok), dermestidák (porva), coccinellidák (bödefélék), cucujidák, 
malacodermaták (lágybőrűek, mint a szt. Jánosbogár — lampyris nocti-
luca), crysomelidák (aranyos bogarak), carambycidák (czinczérek) stb. 
stbiek családja. 

') Vánky I . : Adatok Szegőd vidékének állatvilágához. 

87* 
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A hártyás szárnynak (hymenoptera) közül egész csoport cynips-faj 
ismeretes itt, még libellula (szitakötő) is, a lepkék pedig a fecskefarkú 
pillangótól kezdve a vanessák csoportjain át egész rajban tarkítják 
virágos rét je inket és mezőinket. 

Gyakoriak : Acherontia atropos (halálfej-pille), Saturnia pyri (nagy 
pávaszem), valamint egy nagy csoport geometrida és microlepidoptera 
(kis lepkék). ' 

A kétszárnyúak közül a szúnyog (culex pipiens) és olykor a 
kolumbácsi légy is előfordul, ezeken kívül a házi légy (musca domes-
tica) és a jószág stb. légy az ismertek és elterjedettek. 

A szárnytalanok közül megemlítjük a levéltetvéket (kabóczák), a 
pókok közül a keresztes- és házipókot (Epeira diademata, tegenaria 
domestica). A rákok már-már kipusztulnak folyóinkból, különösen a 
Tisza teljesen elszegényült azokban, de tavaszszal még egyre lepi a 
Tiszavirág (kérész, Palingenia longicauda), valamint álló vizeinket a 
férgek milliói, közöttük a nadályok és víziborjúk (gordius aquaticus). 

FÖLDTANI VISZONYOK. 

Régi népmonda szerint a Puszta már évezredekkel ezelőtt itt 
lakott az Alföldön, hol most a szőke Tisza is kanyarogva liömpölygeti 
iszapos habjait , együtt élve tomboló feleségével, a Tengerrel és egyetlen 
szelíd leánykájával, a Délibábbal. 

Tengerasszony azonban megunván a partok lánczaiban epeszteni 
magát, hűtlen lőn s a Viharral szövetkezve, keresztül tört a hegyeken 
és elhagyta az öreg Pusztát1). • . 

így a monda. Mintha csak a geologus képletesen fejezné ki a 
földtani tudomány által bebizonyított tényt, hogy hazánk területét s 
itt Alföldünket is egykoron édesvizű tenger födte, mely azon időben, 
mikor a Fekete tenger egész környéke lesülyedt, áttörve a Kazán-szo-
rost, e mélyebb tartóba csapódott le2). A Magyarországot fedő víz 
azonban nem folyt le teljesen, hanem a mélyebb helyeken, valamint 
a képződött folyók medrében még mindig maradt elegendő, amely a 
környezetből továbbra is táplálékot nyervén, a felesleg úgy, mint 
most, lefolyt a tengerbe s e lefolyások medrében képződtek jelenlegi 
folyóink és a mélyebbre-mélyebbre mosott medrek Fölött alakultak a 
vizek folyását kísérő terrasforma emelkedések és a meredek föld-
partok3). 

') Ipolyi Ár.: „Magyar mithologia" 1852. 
2) Dr. Szabó J.: „Egy kontinentális emelkedés és siilyedés Európa délkeleti 

részén." 
3) Pap János: „Szeged város birtokteríiletének földtani és talajviszo-

nyai." 1878. 
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Ezen időnek két, az úgynevezett özönvízi (diluvialis) és az árad-
mányi (alluviális) korszakát, (melyek úgyszólván átmenet nélkül olvadnak 
egymásba) lehet Szeged területének felső talaján élénken megkülön-
böztetni s altalaján pedig — főleg mióta az ártézi kutak fúrása mel-
lett az áthatolt talajnemek szakszerű meghatározására is kellő gond 
fordíttatott — a neogen éra levantéi emelettel találkozunk. 

A mellékelt táblázat, mely a Tisza Lajos-körúton fúrt ártézi-kút 
földtani szelvényét tünteti föl, némi tájékozást nyújt városunk geolo-
giai képéről. 

Területünk felszínét — mint a szelvényrajz mutat ja — ép úgy, 
mint a Duna-Tisza közt levő hepe-hupás terület nagy részé t—homok , 
agyag és televényréteg képezik, de az uralkodó mégis a homok. A homokos 
területen a futó- és a diluvialis ' homokot különböztethetjük meg, 
melynek színe fehér, vagy sárga, szürke és a humuszos homoké fekete. 

Anyagára e homok kvarczvegyületek keveréke, mely a légnemek 
behatása folytán könnyen elmállik. 

Városunk határában homokkő is fordul elő, de a természetére 
nézve a futóhomoktól semmiben sem különbözik, mert nem eredeti 
képződés, hanem csak az egymásfölé rakodott ujabb rétegek nyo-
mása, magasabb hőmérsék és az átszivárgó nedvesség által feloldott, 
majd újból lerakott vegyi bomlások stb. befolyása következtében 
váltak egyes homoklerakodások kemény kőzetekké1). 

Szeged város birtokterületének legnagyobb része homokos talajú, 
de ez néhol mészszel, másutt pedig agyaggal van keverődve, a futó-
homok nagyon laza s ez okból a szelek által ide-oda vettetik-vitetik 
és megkötését fásítás által igyekeznek eszközölni. 

A homokterületek egy része — mint fönnebb is említve volt — 
diluviális képződésű s elemzésük után 100 részben a következő alkat-
részeket ta lá l ták: 
Szénsavas mészföld 6'35 
Sósavban feloldhatatlan kvarz és silikát maradék 85'07 
Sósav által feloldott silicium-oxyd . 0 '21 
Agyagföld és vasoxyd . . • 3.55 
Szénsavas magnesia-föld 3'37 
Alkaliak . j . 0 '85 

99-40 
A vizsgálat azt mutatja, hogy a homok mésztartalmának legna-

gyobb részét elmállott csigahéjak képezik, melyeket a szénsavat 
tartalmazó esővizek lassan-lassan feloldanak s az így nyert meszet 
lejébb-lejebb viszik, míg aztán sok helyütt ez által mésztuff képződik2). 

') Pap J . : i. m. 
2) Papp J . : i. m. 



Ezek fehérek, sárgások, és likacsosok, miért is a nép „varangykő" 
vagy „darázskő"-nek hívja s építkezéseinél nagy hasznát veszi. 

A homok fajsúlya 2 6. 
Az agyag, a homokréteg felett fekszik, itt lazább, ott tömöttebb, 

de a víz mindig áthat ra j ta . Ez agyag téglaégetésre és cserépkészí-
tésre nagyon alkalmas, de előbb a mész eltávolíttatik belőle. 

Az agyag nem oly lazán függ össze, mint a homok, lassabban 
szívja föl a nedvességet, de sokáig tartja, városterületünkön a homokkal 
keveredve jő elő, majd a mész és agyag egyesül s ez által márgaföld 
képződik, mely igen kedvező termőtalajt képez. 

Birtokterületünkön a televény és az agyag szerepel felsőréteg-
ként, mig lejebb a homok az uralkodó. 

A felső rétegben szerepel nálunk még az úgynevezett szikes 
talaj, a szik is, mely területünk mélyebb helyein fordul elő. Színére 
nézve felül fehér, lejebb feketés barna, olykor szürke. Néhol csak 
nagy'obb foltot képez a termőföldek között, másutt egész rétegeket 
alkot, messzenyúló kopár területeket képezve. 

Néhol termőföld vagy futóhomok fedi s ez esetekben használható 
a szik, míg gyakrabban a termőföld alkatrészeit nélkülözve, teljesen 
használhatlan területet — vaksziket — képez. 

A szikesek városunk területének mélyebb pontjain képződtek, 
vizük részben eső és hévíz, részben talajvíz (pheaticus víz) s ez által 
képződik ra j tuk az egykor híres szerepet játszott sziksó, mert maga a 
szikes agyag sót nem tartalmaz. 

Szeged birtokterületén a termőföld rétegeiként ismeretes még a 
korhadó talaj, mely vizenyős helyeken, a víz lecsapolása vagy kiszá-
radása által keletkezik, továbbá a szurkosföld, mely a korhadó talaj 
egy neme s a növények korhadása által keletkezik s végül az iszap-
talaj, melyet a Tisza és Maros hordaléka alkot. 

Szeged város belső területének felső rétegét oldott állapotú 
szerves anyagokkal áthatot t korhanyanyag képezi, melyből a vizek 
nitrogén, nátron és carbonsavas sókat vesznek föl s ezért ásott kútjaink 
vize a salétrom, natronsó, mész és magnesia átalakulása következ-
tében ihatatlan, miért is eddig a Tisza vizét használták ivóvízül. 

Azonban az 1887-ik évi november hó óta a város területén mintegy 
30 ártézi kút fúratván, az ivóvizet most nagyobbára ezek szolgáltatják. 

A Tisza Lajos-kőrúton fúrt 253 méter mélységű ártézikút, mely 
a tenger felszíne felett 80'20 m. a Tisza 0 pontja felett 8'22 m. 
magasan fekszik s 24 óránkint 656'637 liter kellemes ízú, kristály-
tiszta 17!) R. (2F25 O ) hőmérsékletű vizet ád, Csonka Ferencz városi 
vegyész, főreáliskolai tanár vegyelmezése szerint egy liter vízben 
tartalmaz r1) 

') Halaváts Gy.: A szegedi két ártézi kút. 
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kalciumoxyd 75 milligr. 
magnesiumoxyd 41'9 „ 
alkaliák 40 . „ 
kovasav , 24'5 ,, 
chlor . . . . . . . . 3 „ 
kénsav nyoma 
salétromsav „ • 
szerves anyag 34 „ • 
ammoniak nyoma 
A szilárd részek összege . 30'8 ,, 
Állandó keménységi foka . 28'50 
Fajsúlya . . . . . . 1 "000,365 

Megemlítjük itt, hogy a város belső területén több, keserű sót 
tartalmazó forrás is fordul elő, melyekben keserűsé és glaubersó fordul 
elő és ezek egynémelyike a kereskedelmi forgalomban is szerepet játszik. 

Mielőtt ezt a városterület geológiai viszonyairól írt vázlatot befe-
jeznők, egy pillantást kell még vetnünk az ártézi kútunkról közölt 
földtani szelvényre, mert tulajdonkép csak ebből láthatjuk meg váro-
sunk altalajának képét. 

Mint a szelvény mutatja, a felső réteg kicsi homokos lőszszerű 
anyag, mely után a jelenkorban képződött agyagot — sárga agyagot — 
találunk, mely 15 méter vastag. 

A alluvium után vastag kék agyag, majd váltakozott homokos 
agyag következik, s ezeket Halaváts Gy. kiváló geologusunk dikmalis 
korúaknak tartja1), melyek a 100 m. vastagságot is meghaladják. 

A diluvium alatt a levantei kor üledéke következik s ebből kapja 
ártézi kutunk2) a vizet. 

Az ártézi kutak fúrása előtt az altalaj nálunk ismeretlen volt 
s ezáltal most már látható, hogy a mélyebb rétegek itt a neogen 
kor levantei emeletét képezik, melyből számos szerves maradvány is 
került felszínre, melyekben bár Halaváts Gy. geológus szerint3) a vivi 
para, — és unió genusok játszák a főszerepet, az Alföld eddig ismert 
neogenkori faunáját a szegedi altalaj mégis egygyel az — „unió 
Szegediensissel" szaporította. 

Előkerültek azonban 222 m. mélységből néhány pisidium, neritina, 
volvata, vivipara bythinia, melanopsis, limnea, planorbis és helix, továbbá 
emlős állat, a castor fiber-nek álkapocs töredéke, mely 252 m. mély-
ségből való s Halaváts Gy. szerint4) arra vall, hogy ezen rétegek itt 
egy édesvízi beltóban rakódtak le, ahol fás szigetek is fordultak elő, 
hol ez az érdekes állat tanyát ütött. 

') Halaváts Gy.: A szegedi két ártézi kút. 
2) A Tisza Lajos-körúti ós az alföldi vasúti kút. 
3) Halaváts Gy.: i. m. 
4) Halaváts Gy.: i. m. 97 lap. 
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Közgazdaság. 

Társadalmi és kultur értékében bemutatják Szegedet az 
intézményei, az iskolái, azok a mozgalmak, melyeknek életet 
és tartalmat tudott adni és mindenekfölött a város maga, 
úgy, amint fölépült és fejlődött, haladt aránylag rövid idő, 
két évtized alatt, fölemelkedve a romokból az ország legelső 
vidéki városává. 

Erő kellett ehhez, anyagi erő is. Nagy tényező volt a 
városnak szeretete, a nép csodás ragaszkodása, szívóssága, 
szorgalma és a segítség sem csekély, melyben Szeged 
részesült. De mindezek mellett természetesen a városnak és 
a lakosságnak közgazdasági képessége is kellett olyan 
mértékben, amilyenben az rendelkezésre állott a katasztrófa 
előtt és amilyen mértékre azt sikerült immár visszaállítani. 

A könyv e részében is nyomról-nyomra igyekszem 
kimutatni Szeged 1879. előtti közgazdasági helyzetét és 
annak a rekonstrukczió és az azt követő évek alatt való 
alakulását. Nem általánosságokban kívánok mozogni, hanem 
ahol lehet, adatokra hivatkozom. De hangsúlyozni kell azt, 
hogy ahol lehet. Mert bizony fogyatékosak és hézagosak az 
adatok, melyek rendelkezésre állanak. Külön szegedi statisztika 
éppenséggel nincs, legföljebb a városi háztartás azon 
számaiban, melyek nemcsak a közjövedelmeket jelölik, hanem 
a bevételek mérvében kifejezésre jutó kereseti és forgalmi 
adatokat is. 

Visszamenőleg a kis korszakra, melyről szó van, más-
különben sehol sem találhatók összefüggő adatsorozatok. Az 
országos statisztikai hivatalnak mindinkább becses kiadványai 
értékes anyagot nyújtanak általános tanulságokra és követ-
keztetésekre, de az adatokat rendszerint legföljebb megyék 
szerint eltagolva kapjuk, sőt még a népszámlálási adatok 
tökéletes értékesítését is megnehezíti az, hogy a három 
utolsó népolvasás anyaga más-más rendszerekben csopor-
tosíttatik, ami mellett az összehasonlítások vagy megbízhat-
lanok, vagy éppen lehetetlenek. 
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És mindenütt ugyanez a tapasztalás ismétlődik, ahol 
közgazdasági anyagot kutatunk Szegednek, vagy akármely 
városnak gazdasági, ipari és kereskedelmi viszonyairól. Mint 
az országos statisztika, azonkép a kereskedelmi- és ipar-
kamarai is általánosságokban, vagy legföljebb megyék szerint 
elosztva található föl csak a szegedi kamara létesítéséig. S 
ugyanez áll a postai, távirdai, még inkább a vasúti és 
hajózási statisztikára, melynél még a hivatalos, vagy üzleti 
titok éi've is alkalmaztatik. 

Bármily tanulságos és kellemes lenne is azért a meg-
czáfolhatatlan számadatokra alapítani minden részletben Szeged 
közgazdasági történetét és bemutatását, előre kell bocsátanom, 
hogy ott, ahol az adatok hiányoznak, egyszerűen a lehetősége 
hiányzik a számbeli bizonyításnak, melyet aztán helyes és 
mindenesetre megokolható következtetésekkel pótolhatunk. 

Amint azonban ez az őszinte bevezetés egyrészt arra 
szolgál, hogy indokoltassék a nem mindent kimerítő adat-
szerűség, másrészt a lehető legnagyobb gondot igyekeztem 
fordítani a megszerezhető adatok fölhasználására ott is, ahol 
azok nincsenek idézve és meggyőződésem szerint jogosan 
hiszem azt, hogy egész hűséggel mutatom be Szeged közgaz-

v dasági értékét arról a korról, melynek jelenségeit és eredmé-
nyeit mint azok újságíró krónikása különben is alaposan 
ösmerem. 

KERESETI VISZONYOK. 

A mellett, hogy Szeged népének legnagyobb tömege a mező-
gazdasággal foglalkozik, magának a város lakosságának állandóan a 
belső térületen letelepedett része, ha ezt külön választjuk, túlnyomóan 
értelmi, ipari és kereskedelmi foglalkozásból él, ami Szegednek városi 
jellegét adja meg. így eltagolva, magát a várost illetőleg lényeges 
különbség van ahoz képest, amit az "egész területre és az egész 
lakosságra nézve kimutat az 1890-ik évi népszámlálás, mely szerint é l t : 

értelmiségi keresetből a lakosság . 4"—%-a 
járadék és nyugdíjból a lakosság . 3"— ,, 
ipar és kereskedésből a lakosság . 26'58 „ 
őstermelésből a lakosság . . . . 39'22 ,, 
napszámból a lakosság . . . . . 20"— „ 
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Szeged nagy lakosságához mérve, ezek az arányok is élénken 
muta t ják ugyan a város intelligencziáját, de még inkább kitűnik ennek 
a fokozatos emelkedése, ha a részleteket összehasonlítjuk az utóbbi 
három népszámlálás alapján. 

Kimutattatik neveze tesen : 

Föltüntetendő a három statisztika eltérő rendszereit, a részle-
teket is előadom, melyekből a végszámok erednek. 

Számbavétetik az értelmiségi keresetnél 1870-ben : 46 pap, lelkész, 
151 állami tisztviselő, 11 kerületi, 164 városi, községi tisztviselő, 118 
tanító, 1314 tanuló, 14 író, 161 miivész, 53 ügyvéd, 16 orvos, 5 sebész, 
25 bába, 10 gyógyszerész, 10 egyéb. 

Ha tehát az értelmiségi keresetnél levők közül levonjuk a kere-
settel általában még nem is biró 1314 tanulót és a 161 művészt (mely 
szám ily kiterjedésben csak tévedésből, vagy a művész megjelölésnek 
illetéktelen alkalmazásából eredhetett), már csak 622 egyén marad 
1870-ben az értelmiségi kereset czíme alatt, ami kétségkívül inkább 
megfelel a fejlődési fokozatnak. 

Az 1880-as népszámlálás szerint értelmiségi keresetben vol t : 
819 férf i : 22 pap és lelkész, 113 tanár és tanító, 5 író és művész 
(az 1870. évi 175 író és művész helyett), 23 orvos és sebész, 100 
mérnök, gépész, 213 köztisztviselő (1870-ben kimutattatik 326 tiszt-
viselő), 52 ügyvéd, közjegyző, 291 egyéb. 108 n ő : 35 tanítónő, 1 
művész, 20 apácza, 19 nevelőnő, 30 bába, 3 egyéb. 

Végre az 1890-es népszámlálás szerint 896 férfi, 195 nő, összesen 
1091. És pedig : törvényhozás 1, közigazgatásnál 341, igazságszolgál-
tatásnál 233, közegészségügynél 66 férfi, 57 nő, tanügynél 150 férfi, 
95 nő, egyházi szolgálatnál 43 férfi, 14 nő, tudományos intézetnél 6 
férfi, 2 nő, irodalom és művészetnél 37 férfi, 22 nő, egyéb értelmiségi 
keresetnél 19 férfi, 5 nő. 

Tartalmuk szerint összehasonlítva, már ezek a számok is szép 
emelkedését muta t ják a város értelmiségének, azonban lényegesen 
haladja még az utóbbi számadatot a valóságos helyzet, melyről a 

Népszámlálás 

1870. 
1880. 
1890. 

Összes 
lakos szám 

Értelmiségi 
keresetnél 

70,179 
73,675 
85,569 

2097 
927 

1091 
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Társadalom fejezetben foglaltatik, a hivatalok és intézmények fölso-
rolása mellett, az értelmiségi keresetűek kétségbevonhatlanul hiteles 
kimutatása. E szerint csupán az itt említett, tehát összehasonlítható 
értelmi foglalkozásoknál volt Szegeden 1899-ben 1522 egyén, vagyis 
az 1890-ről kimutatottnál több 431-gyei, az 1880. évi számnak másfél-
szeresé, az 1870-ről helyesbített számnak pedig több, mint kétszerese. 

AZ OSTERMELESNEL VOLT : 

Birtokos Bérlő 

1870-ben 
1880-ban 

3604 
3042 

495 
638 

Vadá- Csa-
Gaz- Éves szat és ládi 

datiszt szolga Napszámos halá- kise- Összesen 
szatnál gitö 

33 4226 5902 32 — 14,293 
15 1518 3913 zsellér 76 1506 10,708') 

1890-ben férfi: 10,304, nő.2703 13,007 

AZ IPARI KERESETNEL VOLT: 

Ónálló vállal-
kozó 

1937 
2249 

Tisztviselő, 
üzletvezető 

ós segéd 
Tanoncz 

1870-ben 
1880-ban 2249 2858 796 
1890-ben iparforgalomban: 8115 férfi, 1743 nő — 

Családi Ossze-
Munkás kisegitök sen 

és nők 
2830 — 4767 

492 912 7307 
— 9858 

A KERESKEDESNEL VOLT: 

Önálló vállal- Üzletvezető 
kozó hivatalnok, 

segéd 
Tanoncz Munkás 

Családi 
kisegítő 

és nő 
Összesen 

961 
901 607 95 

937 
458 431 

1898 
2492 

1870-ben 
1880-ban 
1890-ben2) — _ 

Ezek mellett ki van mutatva az 1870. évi népszámlálásban 
cselédekül 3677, bizonyos foglalkozás nélkülinek 14 éven felül 18,758, 
14 éven alul 22,610. 

') E népszámlálás statisztikájában az őstermelésnél föntebb kimutatottak 
csak a férfiak számából valók. E mellett a földmüveléssel foglalkozó női munkást 
kimutat a statisztika 513-at, napszámost 1292-öt, ligy hogy ezek hozzászámításával 
1880-ban is közel ugyanazt a számot kapjuk az őstermelési keresetnél, mint tiz 
esztendővel előbb. 

2) Beleértve az ipari forgalomban kimutatott 8115 férfi, 1743 nő, összesen 
9858 egyén közé, kiket a statisztika következőleg oszt el főcsoportok szerint: 
iparnál 5684 férfi, 1395 nő, kereskedésnél 1027 férfi, 337 nő, hitelintézeteknél 118 
férfi, közlekedósügynól 1282 férfi, 11 nő. 
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Az 1880. évi népszámlálásnál: Férfi: jövedelméből él 120, nyug-
díjból 29, alamizsnából 113, közszolga 316, házi cseléd 408, nap-
számos 3366, fogságban letartóztatott 93, egyéb 3. Nő: háztartásban 
foglalkozó: 18,532, házi cseléd 2596, napszámos 1292, jövedelméből 
él 130, nyugdíjból 23, alamizsnából 178, közszolga 12, fogságban 
letartóztatott 11, egyéb 155. 

Az 1890. évi népszámlálásnál: Járadékból élő férfi 316, nő 724, 
háztartásban nő 16,689, házi cseléd férfi 103, nő 2467, napszámos 
férfi 4690, nő 2429, egyéb foglalkozású férfi 243, nő 212, ismeretlen 
foglalkozású férfi 98, foglalkozás nélküli férfi tizennégy éven felül 1706, 
nő 1823, 14 éven alul 14,500 férfi, 14,343 nő, letartóztatott férfi 240, 
nő 32. 

Ő S T E R M E L É S , 

(Mezőgazdaság. Erdészet. Szőlők. Mezőgazdasági foglalkozások. Munkaviszonyok. 
Kortószot. Placz.) 

A művelés alatt levő szegedi földek osztályozását, az előleges 
tiszta jövedelem fokozatai szerint következőleg mutatja ki a szegedi 
kataszteri kerület az összes művelési ágakra kiterjedőleg: 

s zán tó . Művelési ág előleges tiszta jövedelem fokozata. 

Sommás osztálykivonat szerint térfogat ós tiszta jövedelem 
Átlag 

I. 
13.50 

11. 
10.50 

111. 
7.75 

IV. 
5.95 

V. 
3.50 

VI. 
2.30 

VII. 
1.20 

VIII. 
0.70 

Összesen 
Átlag 

I. 
13.50 

11. 
10.50 

111. 
7.75 

IV. 
5.95 

V. 
3.50 

VI. 
2.30 

VII. 
1.20 

VIII. 
0.70 hold tiszta jövedelem 

forint krajczárokban 

3266 6847 3536 2938 8264 21115 12668 6961 65595 256375 391 

KERT: 

Sommás osztály kivonat szerint térfogat ós tiszta jövedelem 
Átlag 

I. II. n i . IV. Ö s s z e s e n 
Átlag 

17.50 13.50 6.25 4.25 hold tiszta jövedelem 
forint krajczárokban 

282 241 27 1 551 8361 1517 . 

RÉT: 

Sommás osztálykivonat szerint térfogat és tiszta jövedelem 
Átlag 

I. 
9.75 

II. 
6.75 

III. 
4.50 

IV. 
2.50 

V. 
.1.50 

VI. 
0.25 

Ö s s z e , s e n 
Átlag 

I. 
9.75 

II. 
6.75 

III. 
4.50 

IV. 
2.50 

V. 
.1.50 

VI. 
0.25 hold tiszta jövedelem 

forint krajczárokban 

373 2812 7043 4536 1027 1838 17689 67740 383 
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SZŐLŐ: 

Sommás osztálykivonat szerint térfogat és tiszta jövedelem 
Átlag 

I. II. III. IV. V. Ö s s z e s e n 
Átlag 

1 6 . — 1 3 . — 9 . — 4 . 5 0 2 . — hold tiszta jövedelem 
forint krajczárokban 

7 0 7 1 9 . 4 7 6 4 1 6 4 9 3 5 7 7 5 5 9 6 1 4 7 8 8 1 3 

LEGELŐ : 

Sommás osztálykivonat szerint térfogat és tiszta jövedelem 
Átlag 

I. 
7 . 2 5 

II, 
3 . 9 0 

III. 
2 . 2 0 

IV. 
0 . 9 0 

V. 
0 . 2 5 

VI. 
0 . 1 0 

Ö s s z e s e n 
Átlag 

I. 
7 . 2 5 

II, 
3 . 9 0 

III. 
2 . 2 0 

IV. 
0 . 9 0 

V. 
0 . 2 5 

VI. 
0 . 1 0 hold tiszta jövedelem 

forint krajczárokban 

5 0 3 4 9 0 9 5 5 0 3 5 7 2 2 7 3 4 9 6 1 9 3 3 0 1 7 9 4 2 5 0 5 1 4 1 

NÁDAS: 

Sommás osztálykivonat szerint térfogat és tiszta jövedelem 
Átlag 

I. 
1 6 . -

II. 
9 — 

III. 
3 . — 

Ö s s z e s e n 
Átlag 

I. 
1 6 . -

II. 
9 — 

III. 
3 . — hold tiszta jövedelem 

forint krajczárokban 

1 2 1 2 3 0 3 4 2 6 9 3 5 0 3 2 7 2 6 

EEDŐ : 

Sommás osztálykivonat szerint térfogat és tiszta jövedelem 
Átlag 

I . II. III. IV. Ö s s z e s e n 
Átlag 

3 . — 2 . — — . 8 0 — . 1 0 hold tiszta jövedelem 
forint krajczárokban 

4 2 8 4 8 6 3 2 6 8 6 8 8 3 9 0 3 0 1 5 — . 3 6 

Szeged összes területe és tiszta jövedelme P ö á t l a g 
hold tiszta jövedelem forintokban krajczárokban 

1 3 0 4 5 9 4 4 2 6 3 2 3 3 9 

E kimutatások szerint1) Szeged földterületének éppen a fele, 
65,595 hold van szántónak osztályozva 3 frt 91 kr. tiszta jövedelemmel 
holdankint, kertnek 8361 hold 15 frt 17 kr. átlagos jövedelemmel, 

') A szegedi kataszteri kerület összes becslő járásainak osztályozása, vidé-
kenkint előleges tiszta jövedelem fokozatai és sommás osztály kimutatásainak 
összeállítása. Az összes művelési ágakat Illetőleg. Budapest, 1883. Pesti könyv-
nyomda részvéuytársaság. 



590 

ré tnek 17,689 hold 3 f r t 83 kr. átlagos jövedelemmel, legelőnek 30,179 
hold, átlag 1 fr t 41 kr. jövedelemmel, nádasnak 693 hold 7 frt 26 kr. 
átlagos jövedelemmel, erdőnek 8390 hold 36 kr. átlagos jövedelemmel. 

Összes jövedelmei a kataszteril eg osztályozott 130,459 holdnak 
442,632 frtban mutat ta tnak ki, holdankint 3 f r t 39 kr. átlag jövede-
lemmel, amivel szemben följegyezzük itt, hogy magának Szeged 
városának 

Évi tiszta 
' Kat. hold G-öl jövedelem Földadó Értók 

frt frt f r t 
külterületi birtoka 65,357 437 126,267'85 82,198 30 — 
a város és épitési 

alap beltelkei . 751 925 307'24 78'35 — 
kisteleki birtoka . 119 1185 317"74 81"04 — 
tápéi birtoka . 4,821 906 122"04 302-Q2 — 

Összesen 71,050 906 139,096"87 35,469"71 3.546,971 
E számokból olvasva, Szeged egész földterületéből a nagyobb 

rész esik Szeged városának birtokára, míg a 130,459 hold terület 
u tán kimutatott 442,632 f r t kat. tiszta jövedelemből egyharmadrész képezi 
a kommunitás földjeinek jövedelmét, aminek természetes magyará-
zatául szolgál az, hogy a holdankinti 1 f r t 41 kr. átlagos jövedelmű 
30,179 hold legelőnek, valamint a holdankint 36 kr. átlagos jövedelmű 
8390 hold erdőnek legnagyobb része Szeged város birtokához tartozik, 
az előbbi a lakosságnak föntartott közlegelő minőségben, az utóbbi 
állami kezelés alá bocsátva 1886. évi január 16-ikán1), aminek ered-
ményei az erdők rendszeres üzemterv alapján való kezelése mellett 
már is szembeötlők. 

Szeged bükk- és lomblevelű erdőinek átlaga az erdőnyilvántartási 
könyv szerint volt 1892. végén hatóságilag jóváhagyott rendszeres 
erdőgazdasági üzemterv alapján Kiss Ferencz főerdész által kezelve 

') Az állami kezelésbe való bocsátásra vonatkozó főbb megállapodások a 
kővetkezők: Az államerdészet 1886. évi jan. 1-től liusz évi időtartamra átveszi a 
város tulajdonát képező, erdőnek minősített területek kezelését évi 6000 frt általány 
összegért. Köteles ezért megfelelő számú erdőtisztet alkalmazni s évcnkint legalább 
100 holdat erdőslteni. Az erdőknek törvényszerű fő- ós mellék kihasználásából 
leendő jövedelme a várost illeti. Az erdőőröket, miután az államerdészet az erdő 
biztonságáért felelősséget nem vállal, a város alkalmazza, mely tartozik az állami 
erdőtisztek részére lakást, tűzifát, földilletményt kiszolgáltatni. Az erdösitett terü-
letek gazdasági kihasználásából származó jövedelem az államerdészetet illeti. 
Átveszi az állam a gazdasági üzemterv készítését, de tartozik a város az ezen 
munkálatnál alkalmazandó munkásokat fizetni és a szükséges fuvart és lakást 
szolgáltatni. 
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7782 hold. Ebből 446 hold véderdőnek van minősítve, a többi 7336 
hold pedig oly. föltétlen erdőtalajon és futóhomokon álló erdőnek, mely 
habár nem képez is véderdőt, talajánál fogva más művelési ágra 
állandóan nem alkalmas, tehát ki nem irtható és ha létaroltatik is, 
legkésőbb hat év alatt újból beerdősítendő. Az erdőtörvény 17. §-a 
alá nem tartozó magánerdőt képez Szegeden 560 hold. 

Helyesbítés és szőlőtelepítés folytán némi csekélységekkel válto-
zott az erdőállag és tett 1894-ben 7602 holdat, 1895-ben 7768 holdat. 
A város mindenkép törekszik erdőinek gyarapítására és a kopár terü-
letek beerdősítésére. Az állam által kiosztott csemetékből igénybe 
vétetett Szegeden 1894-ben egy tanyai iskola és két magánbirtokos 
részére 33 ezer darab, 1895-ben négy erdőbirtokos részére 57 ezer drb. 

Takarmányhiány mutatkozván 1894-ben, az üzemtervektől elté-
rőleg Szeged város területén 394 hold területen megengedték a nyári 
erdei legeltetést és 3588 holdon a lombtakarmány termelést. 

Szántóföldjeit a város tulnyomólag kisebb tízholdas részletekben 
való bérbeadás útján hasznosítja, ami a magánkézben levő birtoknak 
a népesség számához aránytalan csekélysége mellett mindeddig esz-
köze volt annak, hogy Szeged földművelő népe az önálló gazdálko-
dásra tért találjon. És ily módon, a földek bérlete körül mutatkozó nagy 
verseny előnyeit a földbirtokos város élvezi egyre fokozódó jövedel-
mekben, amiben természetesen közrehat egyrészt a belterjesebbé alakuló 
gazdálkodás, másrészt azonban és főleg az, hogy a város időnkint a közle-
gelőkből elvett területeket hasznosít a termelés czéljaira és hogy magas 
árakon tudja értékesíteni kivált a városhoz közel eső ármentesített 
területeket, melyekért az azokon veteményeket termelő nép rendkívül 
magas bérösszegeket fizet1). 

Mindezek összehatása idézte elő azt, hogy 1878-tól 1893-ig a 
városi földek jövedelméből egyre emelkedő bevételeket tudott elérni 
és hogy nevezetesen a városi bérföldele jövedehne vol t : , 

1878-ban . . . . 97,587 frt. 1889-ben . . . . 361,275 frt. 
1879-ben . . . . 168,749 „ 1890-ben . . . . 398,312 „ 
1880-ban . . . . 219,062 „ 1894-ben . . . . 398,048 „ 
1884-ben . . . . 328,071 „. 1899-ben . . . . 492,842 „ 

Ez összegek a városi zárszámadásokból vannak véve és így nem 
az egyes évek bérösszeg-eredményeit mutatják, hanem a folyó és 

') Érdekes példája ennek, hogy a hattyasballagitói 439 hold föld, kaszálásra 
értékesítve 1886—1888-ban évi 400 frt jövedelmet hajtott, 1889-ben legeltetésre 
kiadva, már 1200 frtot, 1890-re pedig tetszés szerinti használatra adatván bérbe, 
4533 frtot. A tompái szigeti 77 hold városi föld 1888-ban jövedelmezett 26 frtot, 
1889-ben 2315 frtot. 
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hátralékos bérjövedelmekhői és legelő-díjakból egy-egy év alatt tényleg 
bevett összegeket, annyi azonban kétségtelen ezekből az adatokból, 
hogy gazdaságilag hasznosítva, Szeged köz- és magánbirtoka a városnak 
és a lakosságnak legalább másfél millió forint tágabb értelemben 
vett földjövedelmet nyújt , ami kétségtelenül egyik jelentékeny ténye-
zője volt és marad Szeged gazdasági rekonstrukcziójának. 

A művelési ágak szerint való eltagolásban majdnem érintetlenek 
a kataszter i osztályozások és valósággal minimális különbségeket tett 
a városi és magánbirtokok hasznosítása körül a gyakorlat, amire 
nézve megbízható kimutatások állanak rendelkezésre. így a földmí-
velésügyi miniszter által 1896-ra elrendelt gazdasági statisztika-készités 
előmunkálatainak során1) a város szaktanácsnoka: 

Zombory Antal a Szegeden szántóföldnek hasznosított területet 
66,965 holdban muta t ja ki, és pedig a fekete szántóföldet 14,920 
holdban, a homoki szántót 52,345 holdban. És föltünteti e területen 
hozzávetőleg a termelés megoszlását is olykép, hogy termeltet ik: 

Fekete földön Homokon 

Őszi búza . . . 6,205 hold, 1,500 hold 
Tavaszi búza . 30 33 70 » 

Őszi rozs . . 40 » 26,200 33 

Kétszeres . . — » 100 33 

Őszi árpa . . . 200 Ti — 33 

Tavaszi árpa . 200 33 2,520 X3 

Zab . 200 33 — 33 

Repcze . . . 60 33 — 33 

Tengeri . . . . 4,610 » 13,130 7) 
Köles . . . . 50 33 459 33 

Dohány . . . — » 293 33 

Kender . . . — » 25 13 

Len . . . . — 33 — 33 

Borsó . . . . 10 » — 33 

Bab 40 33 — 33 

<) „A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája" Szeged torii-
letót művelési ágak szerint és gazdasági értékeit a következőleg mutatja k i : 
Gazdaságok száma 11,250. Szántóföld 08,303 kat. hold, kert 646, rét 15,811, beül-
tetett szőlő 8250, parlag szőlő 157, legelő 31,483, erdő 7664, nádas 900, nem termő 
teriilet 7989 hold, összesen 141,208 hold. 

E kimutatás szerint a gazdaságokban van : egyes lófogat 1608, kettős 3007, 
hármas 42, négyes 7, kettős ökörfogat 231, négyes 189, hatos 14. 

A szegedi területen levő gyümölcsfákat e statisztika összesen 485,667-ben 
mutat ja ki. 
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Feketef'öldön Homokon 
Paprika 1,500 hold 400 hold 
Dinnye 100 „ 450 
Vereshag yma . . 200 „ — « 

Fokhagyma . . 50 ,. — 

Fejes káposzta . . 20 „ 120 » 

Kelkáposzta . . . 40 , — 

Zöldségfélék . 300 — 5? 

Burgonya. . . 200 ,. 5,600 
Takarmányrépa. . 200 , 700 „ 
Zabos bükköny . . 40 ,, — „ 
Luczerna 250 ,. 530 
Muhar . 20 — 

Seprőczirok . . . 25 , — 

Vegyes. 30 227 » 

.Összesen 14,620 hold, \ 52,345 hold. 
Alig említésre méltó eltérést mutatnak a földhasznosításra vonat-

kozólag összességükben azok az adatok, melyeket a szegedi kereske-
delmi és iparkamara évi jelentései közölnek a következőkben: 

( 

TERMÉSEREDMÉNY. 
Vl891. 1899. 

Bevetett Termett Bevetett Termett 
kat. hold m.-mázsa kat. hold m.-mázsa 

Búza . . . 15,966 127,718 16,966 101,796 
Rozs . . . 12,570 75,420 12,570 75,420 
Árpa . . . 2,075 29,050 2,075 16,600 
Z a b . . . . 3,910 54,740 3,910 26,470 

' Tengeri . . 20,129 181,161 20,129 40,258 
Repcze. . . 1,760 5,280 760 6,080 
Köles . . . 1,520 13,640 1,520 7,600 
Burgonya . . - 3,760 112,800 3,970 47,640 
Kender . . . 576 2,835 367 1,835 
Paprika . . 1,911 • 11,666 3,761 15,044 

Összesen . 64,177 65,668 
Beültetett Termett Beültetett Termett 

tei'ület hektoliter terület hektoliter 
Bor . . . . 7,849 20,878 8,427 20,334 
Az utóbbi adatok azt az örvendetes tényt igazolják, hogy gazda-

közönségünk ujabban általános hajlandóságot mutat a homokföldek 
azon jutalmazó értékesítésére, melyet a gyümölcstermelés, különösen 
pedig a szőlőtelepítés kínál akkor, mikor a legjobb bortermő vidékek 
szőlőit a fillokszéra elpusztította. Az immúnis homokterületek olj7 

jutalmazó fölhasználást ígérnek ezen a téren, hogy a különben kon-
„Szeged uj kora." 38 



594. 

zervativ hajlamú szegedi gazdák már is nagymérvűleg telepítik a 
szőlőket s maga a város jó példával járva elől, a saját birtokán 40 
holdas minta-szölötelepet létesített 1891-ben azzal a kifejezett és a 
földművelésügyi kormánynál folyamodás tárgyává tett czélzattal, hogy 
az állam e telepen vinczellériskolát létesítsen. Kitűnő szolgálatot tenne 
a szőlő-kultura ügyének, ha a kormány mielőbb szervezné a már 
évek óta sürgetett vinczellériskolát, mert az abban kiképzendő szak-
emberek nem csak Szegednek, hanem általában az Alföldnek más 
termelési czélokra közel sem oly értékes homokterületein gazdag 
jövedelmi forrásokat nyithatnának a jutalmazó gyümölcs- és borter-
melés nagy arányú fejlesztésével. 

Egyelőre mindez ideig eredménytelen maradt a városi hatóság 
ismételt kérvényezése a vinczellériskola fölállításáért, de a minta-
szőlőtelep már i s több ezer forint évi jövedelmet hoz a városnak, mely 
különben is sokat tett a szőlő-kultura előmozdítására azzal, hogy 
1892-ben a birtokából ezer hold homokföld eladását határozta el szőlő-
telepítési czélokra, ösztönt és alkalmat adva ezzel a lakosságnak arra, 
hogy a szántásra nem nagy értékű homokot intenzív gazdasági czé-
lokra használja föl. 

Annál örvendetesebb ez, mert az utóbbi évtizedekben a homoki 
szőlőket itt csak harmadrendű gazdasági ágnak tekintették a tulajdo-
nosok s azok mindössze arra szolgáltak, hogy a népnek saját szük-
ségletét fedezzék borban és gyümölcsben. Kétségtelenül egy bizonyos 
visszaesés volt ez a múlthoz képest, melyből Szeged történetírója: 
Reizner János 1812-ben 29 ezer akónak mutatja ki a bortermést, mely 
lényegesen emelkedett a negyvenes évekig, mikor a szegedi szőlő-
terület 14 ezer holdat tett. Ettől fogva megint hanyatlás áll be és az 
ötvenes években már csak 8675 hold szőlőről emlékezik a történet, 
csupán 1878-ról jegyezve föl rendkívüli nagy termésül 111,257 akót. 
A normális termést és a szőlőtelepítés ujabb fokozódását aztán mutatják 
az adatok, melyek szerint 1891-től 1894-ig mintegy ötszáz holddal 
szaporodott a termő szőlő. Sokkal jelentékenyebb azonban ez évek 
alatt és azóta is a mindinkább nagymérvű uj homoki szőlőtelepítés, 
mely a megváltozott helyzetnek eredménye. Annak tudniillik, hogy 
az utóbbi években élénk gyümölcs-, szőlő- és borkereskedés fejlődött 
ki e vidéken. Ez adta az ösztönt arra, hogy gazdaközönségünk nagyobb 
érdeklődéssel kíséri a helyesebb szőlőmívelést és bortermelést, amiben 
a szőlőszeti fölügyelő folytonos útmutatással szolgál, részint a szegedi 
gazdasági-egylet kezdeményezése mellett/mely erősen fokozta a szőlő-
telepítési kedvet borkiállítások rendezése által is és avatott tanácsokkal 
szolgált a homoki szőlők ellenségének: a peronosporának elhárítására 
permetezési kísérletekkel, melyeknek az értelmes gazdaközönségben 
sok megfigyelője és követője akadt. 



595 

Ezeknek az akczióknak hatása volt az, hogy Szegeden, ahol 
majd 50 ezer hold, szőlőültetésre alkalmas vészmentes terület áll 
rendelkezésre, 1891-ben a már régibb 7849 hold termő szőlőterületen 
túl, beültettek mintegy ezer hold uj területet és hogy a város minta-
telepén kívül ez évben már mintaszerűleg berendezett szőlőtelépítései 
voltak a gazdák egész sorának. 

Húszezer hektolitert és 1899-ben már harminczezer hektolitert 
haladó terméssel a szegedi borok kiállották a versenyt az olcsóbban 
behozott olasz borokkal, aminek magyarázatául szolgál a szegedi 
boroknak 1892-ben megejtett vizsgálata, melynek eredményéből példakép 
néhány tételt közlök. 

Termés minő-
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Felmayer Lajos . . fehér, 1884. Szaty-
maz 101 0-630 00916 1-93 0-1545 0-9936 

Várady Ignácz . . . fehér, 1884. alsó-
város 9-2 0-600 — 1-32 — 0-9930 

Szekerke József . . vörös, 1884. válo-
gatott szőlő 9 6 0-487 — 339 0-2702 1 0009 

Rigó Endre . . . . gráuát^siller, 1884. 
Szatymaz 9 2 0-810 01880 2-61 01696 0-9983 

Rónyi Gyula . . . fehér, 1884. Ká-
szonyi hegy 101 0.442 0-0902 1-83 0-1436 0-9933 

Katona András . . gránát-siller, 1884. 
alsóvárosi szöiök 10-8 0-550 01974 2-35 02008 0'9943 

Reizner János . . . fehér, 1884. Szaty-
maz 102 0-745 0 12032 209 0'1782 0-9944 

Bokor Pál . vörös, alsóváros, 
0-91 czukortart. 11-9 0-7875 — 4-46 — 1-0018 

Pap János . . . : vörös, alsóvárosi 
szőlők 12-5 0-8025 — 314 — 0-9962 

Fárl Imre . . . . uj vörös 110 0-54 — 2.61 — 0-9963 

Visszatérve a mezőgazdaság általános adataira, utalok a nép-
számlálások előbb közölt eredményeire, melyek szerint a földmíve-
lésből 14,293 kereső és 19,715 eltartott, vagyis összesen 34,008 egyén 
élt, azonkívül pedig 3857 egyén, túlnyomókig városi erő foglalkozott 
a háztartás mellett haszonkertészettel, zöldség-, hagyma- és paprika-
termeléssel. 

Más elosztás szerint bár, ugyanezeknél a foglalkozásoknál az 
1880. évi népszámlálás egészben 16,568 egyént mutat ki, tehát a 
nagyobb népességből kevesebbet, ami Szegednek 1880-ban még rend-
kívüli viszonyaira vezethető vissza és részben Szeged kereseti viszo-
nyainak némi városiasabb átalakulására. 

Ugyanennek a jelensége látszik az 1890. évi népszámlálás adatain, 
mely kimutat az őstermelésnél 24,626 egyént, amiből a nem mezőgaz-

"' . 38* 
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daságnál foglalkozó 4690 férfi és 2429 nő napszámos jelentékeny aránya, 
Szeged munkásviszonyainak ösmeretére alapítva, mindenesetre a nagyobb 
felerésze levonandó. 

Mindent összefoglalva, kétségkívül a gazdasági haladásnak képét 
adja ez abban, hogy egyfelől mindinkább fölhasználják a gazdaságokban, 
a cséplésnél a kisebbekben is a géperőt, másfelől, hogy a földmíves 
családok nem kizárólag a szorosan vett mezőgazdasággal foglalkoznak, 
hanem kivált a városban lakó, úgynevezett „parasztok" a Szegeden 
kívül is kínálkozó kubik-munkával, a kereskedésben és az iparválla-
latoknál található napszám-munkával, általában pedig a gyümölcs- és 
haszonkertészettel, paprikatermeléssel, amivel összekötik a termékeik 
teljes piaczi elkészítését és magát az elárusítást is, aztán aprójószág-
neveléssel és árusítással. 

így a szegedi nép minden időben talál többé-kevésbé jutalmazó 
foglalkozást és ez a magyarázata annak, hogy a város munkás-
viszonyai általában kedvezőbbek és egészségesebbek, mint az Alföld 
más részein, hol a mezőgazdasági munkások is mindinkább a szoczia-
lista izgatók befolyása alá jutnak, kik a kellően nem tájékozott 
tömeget saját czéljaik szolgálatára használják föl. 

A kilenczvenes években már nagy arányokat öltött ez az izgatás 
a Szegeddel közvetlenül szomszédos vidékeken és annál jellemzőbb, 
hogy jóformán érintetlen maradt e láztól a szegedi nép, mikor 
H.-M.-Vásárhelyen is valóságos szervezetben jelentkezett az úgynevezett 
szoczializmus. Mert a nép részéről tudatosnak nem igen lehet nevezni 
ezt a törekvést, melynek czéljait megjelölni is képtelen és amelyben 
voltakép csak merész jelszavak után indul, amiket közé visznek 
egyes ravaszabb és a „nép jóltevőinek" szerepében, a nép nyakán 
élősködő, többnyire fővárosi szoczialista iskolát járt bujtogatok. 

Nevezetes példát szolgáltatott a szegedi nép okos ellentállásáról 
az a vakmerőnek bizonyult kísérlet, hogy a nemzetközi szoczializmus 
budapesti központjának küldöttei 1896-ban nevetséges eredménynyel 
nyújtották ki kezüket a szegedi második választó kerületnek akkor 
megüresedett mandátumáért, hangos, költséges készülődésekkel lépvén 
elő és fölhasználván az alkalmat gyűlések, szónoklatok tartására, 
melyekben a legmerészebb Ígéretekkel dobálóztak. 

Jelentőséggel bir, hogy mind e nagy mozgalomnak eredménye 
két szavazatban mutatkozott a szegedi képviselőválasztásnál, ami azt 
igazolja, hogy a szegedi munkásnép munkára hajlandó, józan elemei 
(és szerencsére ezek vannak nagy többségben) belátják, milyen 
őrültség a föld- és vagyonosztás ámítása, melyet a semmit sem 
koczkáztató apostolok terjesztenek. 

Szegeden, legalább eddig, egyáltalán nem bizonyult aggasztónak 
a szoczialista mozgalom,-melynek veszedelme rendszerint abban áll, 
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hogy a főváros lármás szoczialistáiuak sarkában a vidéken megjelenik 
egy kisebb-nagyobb uszály, a szegény embereknek száz, sőt itt-ott néhány 
száz fejből álló tömege, mely a szorgos munkát nem nyújtó téli napokban 
ráér mindenre a világon, tehát ráér arra is, hogy meghallgassa a 
szocziálista apostolokat és rágódjék az általuk hirdetett tanokon. 

Megemészteni ezeket a tanokat nem tudja a tömeg, hiszen 
maguk az értelmiség legalacsonyabb fokán álló „vezérek" sem tudják 
voltakép, hogy mit is beszélnek, annál kevésbé, hogy mit akarnak. 
Néhány nagy, hangzatos jelszó dobatik ki a központból, azokat ismétlik 
szajkó módra az osztalékra szerződtetett izgatók és a tömeg jobb 
memoriájn emberei megtartják emlékezetükben ezeket a szavakat és 
tovább adják az ismerőseiknek, akik aztán megbarátkoznak lassankint 
a várakozással, hogy jó lesz, ha minden úgy lesz, amint sejtetik a 
legújabb népbarátok. 

A vagyonközösség elmélete a legfőbb, amit a szoczializmus neve 
alatt hirdetnek a különben józan, derék népnek, melynek egy része 
azonban, mint az Alföldön sajnosan tapasztalható, mégsem elég 
józan arra, hogy megértse ennek az elméletnek az erkölcstelenségét 
és a lehetetlenségét. Mindenütt van olyan közönség, mely a szoczia-
lizmusnak különben sok kérdésre nézve helyes törekvései mellett 
tetszéssel fogadja a lehetetlen biztatást és mert ez igy van általában, 
annál inkább becsületére válik a szegedi népnek, hogy soraiból 
egészen az utóbbi időkig alig figyelemreméltó csekély tábor, vagy 
uszály szegődött a kísérletező szoczialista izgatók közé, a "többség 
pedig a maga józan esze és értelme szerint kitér a kerítő kísérlete-
zések elől azzal az épp oly becsületes, mint megfontolt magyarázattal, 
hogy az osztásra készülő és az osztás áldozatául kiszemelt tömegek 
között ott van még egy harmadik elem : a fegyveres katonaság, mely 
az állami rend érdekében azok mellé áll, akik birnak földdel, üzlettel, 
múhelylyel, vagy akik ha nem birnak is semmivel, a két kezük becsü-
letes munkáját is elégnek tartják a család-ellátásra és mindenesetre 
többnek tartják annál a kétséges kilátásnál, hogy mint a társadalmi 
rend és a vagyonbiztonság megtámadói a puska csöve elé jussanak, 
vagy a fenyítő törvényszék elé és a börtönbe. 

Természetesen közrehat a szegedi nép e megfontolásában az a 
helyzet is, hogy a nép itt foglalkozást és keresetet talál az aratási 
és más szorgos gazdasági munkán kívül is és hogy a munkabérek 
sohasem szállanak alább a legszerényebb létminimumnál, az igaz, hogy 
még az aratás idején sem emelkednek oly magasságokra, mint a szom-
szédos vidéken, ahol maga a város semmi munkát nem nyújt és csupán a 
tanya nyújtja a rövid aratási saisonban az „életet." Igazolják e tényeket 
az utóbbi évek napszám-átlagairól tett följegyzések, melyekben tapasz-
talás szerint a legkisebb átlagok jutnak kifejezésre a következőkben • 
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Mely évben 

k r a i c z á r o k b a n 
1891. 30 30 40 40 50 50 60 60 60 50 40 30 45 
1895. 60 80 60 — — — — 73 
1899. — — 40 40 50 60 80 80 60 — — — 60 
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Mely évben 

k r a j c z á r o k b a n 

1891-ben 20 20 30 30 40 40 40 25 25 20 20 20 28 
1895-ben 40 60 60 — — — — 53 
1899-ben — — 34 40 40 50 50 50 — — — ' — 43 

KÉT LOVAS KOCSIDÍJ. 
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Mely évben | 

k r a j c á r o k b a n 

1891-ben 300 300 300 300 380 380 380 380 300 300 300 300 330 
1895-ben 280 280 300 360 400 400 600 560 500 400 400 350 400 
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Nagy szüksége van Szeged népének a munkaérték ezen állandó-
ságára, főleg azért, mert a házi és mezőgazdasági ipar téli foglalko-
zást és keresetet nyújtó ágai közül egy sem honos itt és a házi vagy 
inkább háztartási ipart egyedül a tarhonyakészítés, kenyérsütés és 
szappanfőzés képezi. Ez lényegesen visszaesett az utóbbi években és 
a híres szögedi. szappan mindinkább leszorul a vidéki piaczokról, a 
tarhonyakészítés ellenben jelentékeny mérveket ölt és a Szeged keres-
kedői által éven át, részint a hadsereg, sőt a hadi tengerészet élelme-
zésére kivitt, mintegy 4—5000 mázsa tarhonyát a nagyszállítók részére 
is a szegedi asszonyok készítik házilag. 

Mindenesetre a szorgalmas szegedi népnek az említett szak-
mákban való elfoglaltatása okozza, hogy a különben is mérsékelt jöve-
delmet nyújtó háziiparnak hiányzik itt a talaja és hogy a múlthoz 
képest nagyarányú hanyatlás mutatkozik a selyemtenyésztés terén, 
melyen az állami fölügyelőség buzgólkodása csak a legutóbbi eszten-
dőkben ér el igen-igen mérsékelt föllendülést úgy Csongrád megyében, 
mint Szegeden, ahol a selyemtermelőknek 1899. évi keresete is alig 
tett még 150 frtot, az egész megyéé 526 frtot, holott Bács-Bodrogh 
megye lakossága 1899-ben e czímen már 361,614 frt keresetet tudott 
fölmutatni. 

Ezzel szemben a szegedi nép, első sorban a városi, de mint ter-
melő eladó főkép a tanyai a nagy fogyasztást biró és kivitelre is 
élénk szegedi piaczon szerez jelentékeny keresetet, főként aprójószá-
gainak és kertészeti terményeinek értékesítése által. 

Nagymérvűleg űzik a szárnyas állatok tenyésztését különösen a 
tanyai gazdaságokban, ahol sok értelemmel fogadták a baromfitenyésztés 
javítására irányuló akcziót, melynek érdekében Parthai Géza 1892-ben 
és három év múlva ismételve is előadásokat tartott Szegeden. Maga 
Szeged igen jelentékeny fogyasztója a piaczára hozott aprójószágnak, 
emellett azonban némi kivitelt is igazol az, hogy Szeged és a kül-
terület vasúti állomásain föladatott aprójószág: 1892-ben 4757 mázsa, 
1899-ben 11,211 mázsa. 

Legnagyobb jelentőségű a gazdálkodó nép állandó jövedelem-
szerzésében a termények értékesítése. Tömeges terményei közül a 
nép a tengerit túlnyomólag háztartási czélokra értékesíti s fokozza 
ezzel a közvetett mezőgazdasági jövedelmet a sertéshizlalással s még 
tovább a sertéshús, zsír és szalonna piaczi részletes eladásával. 

Azonkép elvonja a nép a tömeg-eladástól burgonya-termésének 
egy részét a korai előállítással, mikor a czikknek nagyobb értéke van 
és ezrekre menő mázsa korai burgonya kerül Szegeden a piaczra s 
részben kivitelre. 

Kereskedelmi növények közül a kender még mindig teljes-
séggel jelentéktelen a szegedi termelésben, daczára az ujszegedi 
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nagy kenderkikészítő vállalat közelségének, ellenben fontos és kiváló 
jelentőségű terménye Szegednek a paprika, mely specziálís érté-
kűnek van elösmerve az egész országban, sőt már a messze kül-
földön is. 

Emelkedő mennyiségekben matatják ki a paprika-termelést az 
egyes évekről, de még ez a statisztika is hézagos minden jel szerint, 
mert nem veszi számba azoknak tömegét, kik egyenkint, bár kisebb 
területeken, összevéve sok paprikát termelnek és piaezra viszik azt 
vagy füzérekben, vagy megőrölt állapotban. 

Ezen túl voltakép a kereskedés fejezetébe tartoznék már a 
paprika azon részének értékesítése, mely a szegedi piacz közvetlen 
szükségletét haladja, de fölemlíthető itt, hogy a Szegeden paprikával 
beültetett mintegy 2000 hold terület körülbelől 3000 család között 
oszlik' meg és a 12—18 ezer mázsa évi termésből egy-egy családra 
átlag 4—6 mázsa jut, melyből, ha csöves állapotban értékesíti, 100—150 
frtot, őrlött állapotban 160—240 frtot szerezhet, ami egészben hozzá-
vetőleg fél millió forint értéket képvisel évenkint. 

És fokozódik a szegedi paprika-termelés egyre, mert fokozódik 
a kereslet is, főleg a megbízható terménykereskedő czégeknél, melyek 
készleteiket a szegedi termelőktől és a szegedi piaczon vásárolják, 
nagy gonddal ügyelvén a jó minőségekre és a hamisított árúk mellő-
zésére, melyek ellen nagy erélylyel jár el a városi hatóság is, hogy 
megvédje a szegedi paprika elösmert hitelét. 

Kertészeti terményekben is nagy bőséget mutat a szegedi piacz, 
kivált az utóbbi években, mióta a városhoz közel eső ármentesített 
réteken,, a szegedi és ujszegedi oldalon egyaránt, figyelemreméltó 
gazdasági kultura mutatkozik és nagy arányokban termeltetnek a 
kereskedelmi és ipari növények, faiskolák létesülnek és jelentékeny 
virágkertészetek. 

Szeged körül már igen nagy arányúak összevéve a virágker-
tészetek és rózsa-ligetek, úgy hogy bizonyos időszakokban kerté-
szeink a fővárosba, Bécsbe, sőt külföldre, különösen Belgrádba szál-
lítják a rózsákat nagy tömegekben, azonkívül a csemetéket, díszcser-
jéket, bokrokat, nemesebb fákat. 

Mint összefüggő adatot itt említjük fői, hogy a szegédi műker-
tészetben állandóan foglalkozott: 

1880-ban 9 önálló, 4 segéd, 5 tanuló, összesen 18 egyén 
1894-ben 25 „ 27 , . 70 „ , 122 * 
1899-ben 28 „ 36 , 81 „ , 145 „ 

nem számítva itt a műkertészetekben elfoglalt munkásokat és részint 
a szakra éveken át kitanított és jól fizetett munkásokat, kiknek száma 
a szorgos munka-saisonokban pár százra megy. 
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Szeged életrevaló, értelmes kertészei1) helyes munkát és gondot 
fordítanak e mellett a haszon-kertészetre is és a hajózási évadban 
hagymát, zöldséget, paprikát és más terményeket szállítanak Szerbiába 
s részint az ország más vidékeire, aminek jelentőségét mutatja az, 
hogy csupán a vasútra adatott föl Szegedről 1892-ben: növényi 
termény, és pedig friss gyümölcs 1892-ben 865 mmázsa, 1899-ben 
2374 mázsa, facsemete : 1893-ban 1300 mázsa, mezei és kerti vetemény 
1892-ben 23,905 mázsa, 1893-ban 86,279 mázsa, 1895-ben 66,230 
mázsa, 1899-ben 74,500 mázsa. 

Kapcsolatosan a szőlőtelepítésekkel, szó volt már a gyümölcs-
termelésről és annak fejlődéséről, amihez azonban meg kell jegyezni, 
hogy eltérőleg a fajgyümölcstermelésre, súlyt helyező és inkább az 
intelligenczia kezében levő mintatelepek terményeitől, a. tömegesen 
piaczra hozott gyümölcsök közt még igen sok a kevert fajú, úgy, 
hogy azoknak kivitelre való értékesítése nehézzé, sokszor lehetetlenné 
válik. 

E mellett sok gyümölcs veszelődik el a várostól távolabb eső 
külterületeken a közlekedés nehézsége miatt is, mivel a tanyai gazdák 
a gyümölcs-aszaláshoz nem igen értenek és legföljebb a napon szárítják 
meg a gyümölcsöt, melynek aztán alig van értéke. 

Ujabban a gyümölcs-értékesítés a külsőbb területeken is jobb 
annyival, hogy a gyümölcs-kereskedők a közeli vasúti állomásokon 
megveszik a jobb gyümölcsöt a helyszínen és így annak a szegedi 
piaczon kívül is van elfogadható forgalmi értéke. 

Összefüggésben a mezőgazdasággal és az annak körébe eső 
foglalkozásokkal, ezeknek művelői természetszerűleg előnyösen fölhasz-
nálják a forgalomban kiváló szegedi piaezot és ennek terén találnak 
jelentékeny keresetet, aminek mérvét szinte számszerűen is mutatják 
részint a behozatali vámok (városi fogyasztási illetékek), részint a 
piaczi helypénzek és kövezetvámok, részint pedig az ujszegedieket 
s itt már természetesen a szegedi piaezot látogató torontáliakat ille-
tőleg is a közúti híd jövedelmei. 

E jövedelmeket a város 1899. évi vagyonleltára kimutatja a 
hídvám után évi 37,248 frtban, a kövezetvám után 92,126 frtban, a 
piaczi helypénz után 32,407 frtban, a behozatali vám után 77,357 
forintban. 

Főleg az utóbbi két tétel az, melynek összegéből némi követ-
keztetést lehet vonni a szegedi piacz forgalmára. Ha ugyanis a hely-

') A Szegeden alakított „Magyar mükertészek és kertgazdák országos egye-
sülete" Szegeden 1893. július 2-án virágkiállítást, október 8—15. napjain gyümölcs-
és kerti terménykiállítást rendezett nagy sikerrel és 1893. november 15-töl 1894. 
márczius 15-ig látogatott kertészeti szaktanfolyamot rendezett. 
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pénz és fogyasztási illeték-tarifák tételeiből kiindulva, megközelítő 
pontossággal alapul veszszük, hogy a behozatali vám (fogyasztási illeték) 
és helypénzdíj a hozott értékeknek két száztóliját képviseli, az e czí-
meken elért mintegy 110 ezer forint városi bevétel arányában a szegedi 
élelmi piaczok évi forgalma hozzávetőleg hat millió forintnak felel meg 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 

Visszamenve az adatokban az árvíz előtti időre és illetőleg az 
1870. évi statisztikáig, e szerint Szeged állattenyésztése, ha nem. is 
általános fejlődést tüntet föl, csupán a juhtenyésztésnél mutatkozik az 
Alföldön általános visszaesés, mely olyan rohamos, hogy az 1870-ik 
évi 92,173 juh-állomány 1880-ig már 55,634-re, 1900-ban pedig 24,750-re, 
vagyis a harmincz év előtti számnak negyedrészére csökkent. 

Részletesen a következő kimutatás1) áll rendelkezésre a hasznos 
házi állatok számában talált változásokról: 

1870 1880 1891 1894 1900 

Ló: 
anya . . . . 2,702 3,892 5,681 6,869 4,518 
csődör . . . . 282 271 263 115 320 
herélt . . . . 2,666 3,970 5,195 3,552 3,227 
csikó . . . . 1,307 1,897 2,446 2,650 2,398. 

Szarvasmarha: 
tehén . . . . 3,186 4,632 5,500 5,593 7,526 
bika . . . . 54 46 176 149 110 
ökör . . . . 2,136 2,143 5,200 5,710 1,926 
borjú . . . . 3,632 3,206 3,200 2,941 5,965 
juh 92,173 55,634 32,000 23,000 24,750 

Sertés . 15,649 17,570 23,500 21,595 40,633 

Jelentékeny tényezőjét képezték a szegedi állattenyésztésnek 
mindig (és most is, nem mindenkép előnyösen) a városi közlegelők, 
melyeknek használatáról kellő összehasonlításokra nyújt alapot az, 
hogy a városról és tanyákról kihajtatott: 

•) „A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája" (1895. évi 
adatok alapján megjelent 1897-ben) Szeged állatállományát következőleg mutatja 
k i : ló összesen 11,073, szarvasmarha összesen: 14,940, szamár: 43, öszvér: 2, 
kecske : 160, ser tés : 50,092, juh : 24,521, baromfi: 228,912, méhcsalád: 2429. 



603. 

1878-ban 1879-ben 1880-ban 1882-ben 1883-ban ' 1884-ben 
Ló . . . . 1,653 1,372 1,336 1,493 1,648 1,483 
Csikó . . . , — — — — 467 433 
Szarvasmarha . 7,098 6,756 7,158 7,320 8,699 9,389 
Rúgott borjú . 2,340 2,361 1,486 2,103 2,241 2,504 
Juh . . . . . 56,570 55,552 79,982') 38,969 41,982 42,423 
Sertés . . . . 2,758 948 953 1,055 2,103 3,929 
Legelődíj befolyt 67,166 í r t 62,162 frt 59,241 írt. 

Összevetve a két számcsoportot, szembeötlő eltérések mutat-
koznak első sorban az 1880. évi juh-állománynál, de általában a 
szarvasmarha állománynál is, melyre nézve a közlegelők használatát 
föltüntető hivatalos és annak idején pénzben, tehát ellenőrzés által is 
számszerűsített adatok mindenesetre megbízhatók, úgy hogy a helyes 
következtetés szerint annál kétségtelenebb 1882—1884-ről az 1891—1894. 
évekig a szarvasmarha-állomány jelentékeny csökkenése, mert a köz-
legelőkre a jószágoknak nem összessége, csak nagyobb része hajtatott ki. 

Viszont a két statisztika egybevetése is igazolja az első szám-
csoport adatainak helyességét a lóállomány fokozatos emelkedéséről, 
amiben aztán az előhaladás nem csupán számszerű, de a minősé-
gekben is örvendetesen figyelemreméltó. 

Észrevehető hatása nyilatkozik itt évről-évre is emelkedően a 
lótenyésztést illető azon állami és közvetve hatósági gondoskodásnak, 
mely az állami mének tartása és a magánmének szigorú ellenőrzése 
által a fa j nemesítésre irányul, mi által a gazdák anyagilag is értékes 
eredményeket érnek el, mert a gondosan tenyésztett fajlovakat magas 
árakon vásárolják meg nemcsak belföldi, de külföldi kereskedők is 
és á hadsereg és honvédség is mindinkább figyelmet fordítanak szük-
ségleteik beszerzésénél a szegedi lovakra. 

Minőségben haladás látható a szarvasmarha tenyésztésnél is2), 

') Az 1880. évi statisztika a szegedi juh-állományt mindössze 55,634-ben 
mutatja ki, holott csak a közlegelőn volt 79,982 juh, ebből felsővárosból 158, 
felsőtanyáról 12,810, alsóvárosról 670, alsótanyáról 34,217, idegen községekből 226. 
Idegen községekből ez évben volt még a szegedi közlegelőn 14 ló, 42 szarvasmarha 
és 13 borjú, 1881-ben 33 ló, 26 szarvasmarha ós 8 borjú, azonban ezt követőleg a 
jószág-állomány örvendetes szaporodására való tekintetből, más községek példá-
jára, a tanács kimondotta, hogy vidéki jószág a városi közlegelőre elfogadtatni 
nem fog az esetre, ha a helybeliek oly mérvben fognak jószágot fölhajtani, hogy 
többet a legelő kiterjedésére való tekintettel s a jószág-állomány megélhetésének 
koczkáztatása nélkül elfogadni nem lehet. 

2) Az 1895-ik évi összeírásnál talált 14,940 szarvasmarha-állományban volt : 
13,756 magyar-erdélyi, 265 mokány vagy riska, 449 pirostarka, 113 borzderes, 352 
egyéb színes, 5 bivaly. 
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mert az értelmes szegedi gazdák ebben is mérlegelik a fajnemesités 
nagy előnyeit. 

Végre a sertés-tenyésztésnél is tért hódít lassankint ugyanez a 
rendszer, ami mellett azonban föl kell jegyezni azt, hogy az állomány 
nagyobb részét a szegedi hizlaló telepeken beállított sertések teszik, 
melyeket a hizlalók jórészt más vidékekről hajtatnak és hogy e telepek 
évi forgalmát tekintetbe véve, Szegeden és Szegedről esztendőn át a 
kimutatott állománynak több mint kétszerese kerül valósággal for-
galomba. 

MÉHÉSZET, HALÁSZAT, VADÁSZAT. 

A méhészetben inkább visszaesést jegyezhetünk föl 1879. óta, 
mikor a méhesek, amik a város területén voltak, nagyrészt elpusz-
tultak és inkább csak az ujszegediek maradtak épségben, melyekben 
az okszerű, modern kezelés is érvényesült. Általában előhaladást tesz 
a kultiváltabb méhtenyésztés a kilenczvenes évek óta s maga a város 
hatósága ösztönözvén tanyai tanítóit a méhtenyésztés előmozdítására, 
az iskolák mellett űzött okszerűbb méhészetet sokan követik a mező-
gazdák közül és terjednek az ujabbkori kezelés és a czélszerűbb esz-
közök is. Mindenesetre ennek a hatása az, hogy Szegeden ujabb fej-
lődésre jut ismét a méhtenyésztés s hogy a városban és a külterületen 
1895-ben már 2327, 1899-ben pedig 2847 kaptár állott. 

Kiterjedésében és értékében erősen csökkent a vízszabályozási 
viszonyok folytán az oly hírneves szegedi halászat is és inkább csak 
a szegedi halpiacz tartotta meg jelentőségét az által, hogy a tiszai 
halászok Szegeden értékesítik a halakat, ahol a kelendőség nagyobb 
és az árak magasabbak, mint a kisebb tiszai állomásokon. 

Közrehat ebben az, hogy a szegedi Tiszán mind kevesebb ered-
ménynyel dolgozó szegedi halászok a folyam más partjait is kibérelik 
és zsákmányukat a városba szállítják eladás végett. 

A szegedi piacz ily módon mindig eléggé el van látva tiszai 
halakkal, habár magának a szegedi Tiszának bérlete fokozatosan 
leszállott 2—3 ezer forintra1) és még e mellett is oly magas árak 
szabattak a hal elárusításnál, hogy ennek elhárítására a város ható-
sága a íryolczvanas években kísérletet tett egy uj rendszerrel, mely 
szerint nem adta bérbe az egész halászatot, hanem a különféle hálókra 
elosztva, bizonyos díjak mellett engedélyezte a halászatot, hogy így 
fölidézze a versenyt s az árak csökkenését, amellett pedig módot 

9 A város vagyonkimutatásában 1894-röl a halászati jog évi tiszta jöve-
delme 2085 írttal, a halászatnak hat évi átlag alapján tőkésített vagyonértéke 34,750 
írttal szerepe], 1899-ben 2000 frt bérösszeg alapján 30,000 írttal. 
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adjon a foglalkozásuktól mindinkább eltérő szegedi halászoknak ős 
foglalkozásuk gyakorlására. 

Természetesen ez a módszer sem vált be, mivel a halászati 
eredmények csökkenésének egészen más okai forognak fönn és csak 
az biztosíthatná újra a halászat fejlődését, ha a mélyebb fekvésű réteken 
s a még most is gyakran vizet tartó fokokban' mesterséges hal-
tenyésztés létesülne, ami törekvés tárgyát képezi Szegeden évek óta, 
de egyelőre nem jutott túl azon, hogy a Rókus-állomás melletti tavat 
adták ki halászati hasznosításra már több éven át és hogy tanulmány 
tárgyát képezi egy nagyobb szabású halastó létesítése, melynek ügyét 
előmozdíthatja az, hogy Szeged város belépett az 1899-ben alakult 
tiszai halásztársulatba. 

Maga a szegedi halpiacz pedig mindamellett a korábbi színvo-
nalon tart ja magát és a halszükséglet és forgalom a város fogyasztási 
viszonyaihoz képest még emelkedik is. E szükségletet azonban nem 
fedezik- már teljesen a Tisza egész vidékéről hozott halak, hanem a 
dunai vidékekről importálnak halakat a szegedi bárkákba, ahol azok 
a Tiszavízben némileg előnyösen át is alakulnak. 

Évről-évre növekszik a Szegedre hozott dunai halak tömege és 
az utóbbi esztendők alatt egy-egy őszi-téli saisonban, leginkább 
Zimonyból, Orsováról, aztán Apatinból, Bezdánból 4—5 ezer mázsa 
halat hoznak Szegedre az itteni fogyasztás czéljaira. 

Inkább sport-jelleggel, mint gazdasági jelentőséggel bir a vadá-
szat, amint mutatja ezt a vadászterületek értékesítése. Ezek czímén 
a város jövedelme 1899-ben 1807 frt 10 kr., a vadászati jog tőke-
értéke 27,107 frt 70 kr. A területeket szegedi úri társaságok bérlik 
ki, melyek túlnyomólag nyulakra vadásznak és csak nagyobb hajtások 
alkalmával értékesítik a fölös zsákmányt a piaczon. Nagyobb fogoly-
állomány és mesterségesen tartott fáczán-állomány van a csöngőiéi 
erdőterületen. Mind kevesebben űzik a vizi vadászatot a Tiszán és a 
szegedi határ tavain. 

IPARI KERESET. 

Mindig szem előtt tartva a magyar ipar általános helyzetét, Sze-
gedről az a viszonylagosan kedvező följegyzés bir jogosultsággal, 
hogy itt az iparnak jövője van még, mert e helyen életképes üzlet-
ágakban fokozottan érvényesül az iparfejlesztési mozgalmak hatása és 
a gyáripar nagyobb arányú kiterjedésére megvan a tér is, megvannak 
az eszközök is, amint már is mutatja néhány ujabb vállalkozásnak 
példája. Végre is ösztönt fog. ez tán adni, hogy ujabb ipari vállal-
kozások hozassanak létre azzal a tőkével, mely bőven rendelkezésre 
áll Szegeden, ahol a helyi pénzintézetek évről-évre emelkedő s már 
is nyolcz millió forintot haladó betéteket kezelnek. 
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Szegeden, a fejlett és előhaladott kézműipar mellett, bár szeren-
csétlenül megszüntette az üzemét 1879. óta egy pár telep, a gyáripar 
ma sem jelentéktelen és az idevágó részletes kimutatások előtt is 
általában érdekes fölemlíteni kivált azt, hogy a mindig jelentékeny 
szegedi malom, faipar és téglagyártás mellé ujabban nagy jelentő-
séggel sorakoznak a kenderkikészítő-, fonó- és szövőgyárak, melyek 
nagy tömegekben fogyasztott és eddig külföldről behozott czikkekkel 
foglalják le készítményeik számára a magyar piaczokat, sőt a kül-
földieket is. 

A kézműiparnak más vidékekhez képest jobb fejlettségét Sze-
geden az idézte elő, hogy a nagyarányú földmívelésnek, hajózásnak, 
fuvarozásnak eszközeit és a kisebb igényű népnek házi- és ruházati 
szükségletét közvetlenül a helyi ipar állítja elő. Természetes követ-
kezése ennek az, hogy az iparnak és a kereskedésnek helyzete is 
minden vonalon összefügg a termés eredményével és éppen ez okozza 
a kisipari kereset bizonytalanságát, ez nehezíti meg még inkább a 
gyáriparral különben is lehetetlen küzdést, melynek az utóbbi években 
már a szegedi iparosok között is számosabb áldozatai vannak, kik 
elhagyják műhelyeiket és értéktelen szolgafoglalkozással keresik kenye-
rüket. 

Ami eszköz egyébiránt rendelkezésre áll e küzdelemben, azt a 
szegedi iparosság megragadja értelemmel és szorgalommal. Első volt 
és maradt abban is, amit a kisiparosok helyzetének javítására ujabban 
czélravezetőnek hisznek, a szövetkezésben. Első és úttörő volt szövet-
kezeteinek megalakításában s még ma is az, amennyiben az egész 
országnak összesen 42 és ezek közt 14 termelő ipari szövetkezete 
közül három termelő szövetkezet van Szegeden. 

Egyáltalán a szegedi iparosok minden téren a haladás és előre-
menés szempontját követik. Műhelyeikben anyagi erejükhöz képest 
alkalmazzák a munkagépeket, a megengedhető mértékig tartózkodnak 
az időtrabló tömeges vásározástól, ipartestületükben komoly törek-
véseket szolgálnak, tanonczaik iskoláztatásában áldozatkészek és 
a társadalomnak intelligens, a közéletben is hasznavehető elemét 
képezik. 

Ezek az alapföltételek azok, melyekre jogosan építeni lehet a 
szegedi ipar fejlődésének várakozását. És mindenesetre nagy ténye-
zője lesz e jövőnek az a nemzedék, mely már több tudással és szé-
lesebb látkörrel fog munkához. Az, amelyet képeznek a czéljukat 
mindinkább szolgáló iskolák, szaktanfolyamok és amelyet nevel a sze-
gedi állami fa- és fémipari szakiskola nemcsak Szegednek, hanem az 
egész délvidéknek. 

Szegednek az ipari keresetnél elfoglalt lakosságáról már adtunk 
kimutatást, az itt következő adatok pedig, eltérve a népszámlálási cso-
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portosítástól, szólanak arról, hogy az árvizet követőleg 1880-ban, aztán 
1890-ben és 1899-ben hány egyén foglalkozott a kisiparnál, külön az 
építő iparnál és a gyáriparnál. 

Foglalkozott 

1880 ban 1890-ben 1899 ben 

•o> 
CO 

a kis és kézmű-
iparban . . . 

az építési ipar-
ban . . . . 

a nagy- ós gyár-
iparban . . . 

1894 2615 1036 

401340 231 

68 

Összesen 2002 

1415 110 

5545 

1611 

1593 

1893 2224 

5370 1377 8749 

25 

1997 

378 

2685 

1117 

143 

5234 

546 

132 2896 

1937 

40 

81 

2841 

592 

3051 

1151 

146 

144 

5929 

778 

3276 

5287 1392 8676 2058 6484 1441 9983 

EPITO IPAR. 

Mint ez a kimutatás igazolja, a segédek és munkások száma a 
kisiparnál és különösen az építési iparnál legnagyobb volt 1880-ban, 
esett aztán főleg a nyolczvanas évek második felében és ismét emel-
kedőben van 1890-től, úgy, hogy az ipar összes ágainál a kereső 
egyének száma az 1890-iki 8676-ról 1899-ig már 9983-ra nőtt. Szembe-
ötlő azonban a számcsoportból, hogy ezt a növekedést csak felében 
idézi elő az ipari segédek száma, másik felében az, hogy a gyári 
munkások (és nem . segédek) száma 1880. óta több mint kétsze-
resre, vagyis 1415-tőI 1890-ig 2685-re, 1899-ig már 3051-re emel-
kedett. 

Külön említést érdemel mint Szeged újraépítésének egyik érdekes 
adaléka, hogy az építési iparban (kőmívesek és ácsok) foglalkozott: 

1880-ban 
1890-ben 
1894-ben 
1899-ben 

Önálló 

40 
25 
40 
38 

Segéd 

1340 
378 
592 
612 

Tanoncz 

231 
143 
146 
138 

Összesen 
1611 
546 
778 
788 

Az 1880-ik év óriási számokkal jelzi itt a nagy arányú rekon-
st.rukcziónak és az akkor még párhuzamosan igen tömeges ideiglenes 
építkezéseknek megindulását és hogy az építési és ezzel összefüggő 
iparokban liol kezdődött és hol szűnt meg a rendkívüli munka, tanul-
ságosan mutatják a következő számok: 
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Iparigazolványt kapott Szegeden : 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 
Asztalos 6 12 82 15 17 16 •— 
Ács — 6 14 1 1 — — 

Bádogos . . . . . . . — 2 9 — — 1 4 
Építésvállalkozó . . . . — — — 10 1 1 1 
Építési anyag kereskedő 2 — — — — — 

Építőmester — 7 77 15 7 1 — 

Fakereskedő 2 4 3 1 2 5 1 
Fuvaros — — 405 43 176 4 2 
Kőműves 1 1 24 15 2 3 — 

Lakatos 1 5 4 6 ' 2 1 2 
Téglaégetés — 8 1 25 1 1 — 

A következő évekről szóló adatokat és valamennyi iparágnál a 
kétévtizedes változásokat részletesen kimutatom az egyes iparcso-
portoknál. S e kimutatásoknak az az általános tanulsága, hogy Sze-
gedre az uj városépítés éveiben, leginkább 1884-ig a'rendkívüli viszo-
nyok nagy tömegét hozták a vállalkozóknak, iparosoknak és segéd-
munkásoknak, akik azonban jórészt elszéledtek1) ismét, mikor 1884-től 
már csak a normális, sőt néhány éven keresztül a normálison alul 
járó munkaszükséglet mutatkozott. 

Legnyomasztóbbau 1890-ig tartott ez a stagnáczió, amint követ-
kezetesen jelzik a forgalom minden ágára vonatkozó adatok úgy az 
ipari keresetné], mint természetszerűleg a kereseti adóknál és a köz-
vetett városi jövedelmeknél is, amint azt a megfelelő helyeken adat-
szerűleg kimutatom. 

Ki lehet e szerint mondani a nem kétséges bizonyítékok egész 
sorára alapítva, hogy Szeged közgazdasági életében az 1890. képezi 
a fordulatot, az onnét kezdve normális haladás felé, mely éppenséggel 
nem rohamos ugyan, de elég biztató arra, hogy a népében és vagyo-
nában egyaránt gyarapodó város, miként a kulturában, úgy a forga-
lomban is megtart ja a magyar városok között elsőrendű helyét. 

ASZTALOS ÉS BÚTORIPAR. 

Egyik legfejlettebb iparág Szegeden az asztalosipar, mely ujabb 
emelkedést mutat még 1879-től számítva is, mikor a rekonstrukczió 
éveiben versenyt kellett állania az időlegesen nyitott műhelyekkel, 
másrészt a fővárosból, sőt Bécsből is behozott épület- és bútorasztalos 

>) Már 1884. évi augusztus hó folyamán oly munkahiány állott elö, hogy 
sok szegedi, vagy a rekonstrukczió alatt Szegedre telepedett iparos (főleg ács, 
kőmíves, lakatos) ment ki Romániába, Szerbiába, Bulgáriába. 1884. augusztusig 
50—60 ily iparos jelentkezett külföldi útlevélért ós 1885. tavaszán ismét 36 család 
ós 47 magánember távozott el Így Szegedről. 
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készítményekkel, melyekből a szorgos városépítés éveiben, 1884-ig 
a szegedi szükséglet haladta az évi félmillió forintot, míg a 
szegedi előállítás legmagasabb értéke nem volt többre tehető 300 
ezer forintnál. 

Visszatérvén az építkezésekben a rendes viszonyok, a helyi szük-
séglet épületasztalos-készítményekből átlag 150—180 ezer frtot kép-
visel évenkint és körülbelől ugyanannyit tesz az asztalos ipar forgalma 
bútorokban, melyekből iparosaink minden igénynek megfelelő czik-
keket előállítanak, kezdve a népies bútorokon, föl a műipar határát 
érintő lakberendezési készítményekig. 

Néhány műhely igazán előkelő Ízléssel dolgozik e téren és ezek 
közül való a Rainer Károly 1865-ben alapított gyártelepe is, mely 
amellett, hogy magasabb igényű berendezéseket, parketteket stb. készít, 
számot tesz az egész alvidéken az épületasztalos vállalkozásban. E 
gőzerőre és mindenfajta munkagépekkel fölszerelt gyár 30—50 szak-
munkással dolgozik és az ország minden részében, sőt azonkívül 
is vannak ezrekbe menő jelentékeny vállalkozásai díszes terem-
berendezésekre, parkettmunkákra és főleg nagy építkezések asztalos 
munkáira. 

Tényezője még az asztalos ipar fejlődésének- a bútoripari szö-
vetkezet, melyről külön is szó lesz az ipari szövetkezetek között. 

Az asztalos iparnál volt Szegeden 1879-ben 93 asztalos 315 
segéddel, 107 tanulóval, 1899-ben az önállók száma 123, a segédeké 
265, a tanulóké 138. 

Az asztalos iparral foglalkozó mesterek részére iparigazolvány 
adatott: 

Bútorgyár és nagyraktár a szövetkezetén kívül három van 
Szegeden. Ezek, beleértve a kárpitos készítményeket, évi forgalomban 
meghaladják a félmillió forintot. Saját műhelyeik mellett e gyárak 
jelentékeny vevői a szegedi iparosok készítményeinek és kívülről, 
nagyrészt külföldről túlnyomólag csak a dísztárgyakat, bútorszöveteket 
és szőnyegeket szerzik be. A bútorgyáraknak nagy kiterjedésű üzletük 
van vidékre, részint külföldre: Szerbiába, Bulgáriába, Romániába, de 
e mellett két czég ismételten teljesített szállításokat a királyi udvar 
részére és ez alapon nyerte a Seifmann-czég 1884-ben, a Lengyel-
czég 1897-ben az udvari szállítói czímet. E két bútorgyár egyszers-

„Szegod uj kora." 

1878-ban . 
1879-ben . 
1880-ban . 
1881-ben . 
1882-ben . 

6, 

12, 
32, 
15, 
17, 

1883-ban . . . 18, 
1885-ben . . . 4, 
1889-ben r . . 8, 
1894-ben . . . 4, 
1899-ben . . . 9. 
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mind nagy kárpitos műhelyeket tart fönn, melyek mellett külön 
kárpitos műhelyek is vannak, 1878. óta szintén emelkedő számban. 
Jelentékeny külön kárpitos műhely három működik. Iparigazolvány 
adatott kárpitosságra: 1880-ig 1, 1885-ig 7, 1889-ig 1, 1894-ig 7, 
1899-ben 1. 

FAIPAR. 

Szegednek a vízi utak által nyert előnyöknél fogva mindig 
virágzó faipara volt és ennek az árvízkatasztrófát követő rohamos 

. építkezés még csak nagyobb kiterjedést adott, annyival inkább, mert 
az ezen iparnál jó kezekben lévő vállalkozás nem elégedett meg a 
helyi fogyasztás fedezésével, hanem közel és messze vidékeken és 
külföldön is u j piaczokat szerzett áruinak. 

Az árvizet megelőzőleg két nagy gőzfűrész állott Szegeden, most 
öt nagy telep van, az egyik gyufaszál-gyártással összekötve. 

Korábban, míg e nagy telepek nem állottak, óriási mennyiségű 
földolgozott faanyagot hoztak Szegedre a nagy számban levő fakeres-
kedők és hoznak ujabban is, de már nem oly tömegben, mivel a 
helybeli gőzfűrészek földolgozó képessége erősen fejlődött. 

Szeged faiparának jelentőségét leginkább kidomborítják a for-
galmi számok. Ezek szerint részben vízi szállítással, részint a Tiszán 
Máramarosból, részint a Maroson Erdélyből, mintegy 250 ezer köbméter 
fenyőszálfa érkezik évenkint Szegedre, melynek árai a minőséghez 
képest 7—9 frt közt váltakoznak. Tűzifa körülbelől 30—40 ezer 
méteröl, vagyis 120—160 ezer köbméter hozatik, köbméterenkint 
3—3Vá írtért. E mellett szintén vízi úton érkezik mintegy 10 ezer 
köbméter keményszálfa, tölgy- és kőrisfa tönkökben 15 frt középár 
mellett. Mint ebből látható, maga a nyersanyag, melyet Szegedre 
hoznak, jóval haladja a hétmillió forint értéket, amihez aztán a föl-
dolgozás költsége járul nagy összeggel, mert a szálfák háromnegyed 
részét a szegedi gőzfűrészek dolgozzák föl épületfánák. 

Forgalomba kerül a nagymennyiségű faanyag Szegeden kívül is, 
többek közt nagy tömegben Szlavóniába és a kivitel mérvét jelzik az 
utóbbi évekről rendelkezésre álló vasúti adatok, melyek szerint a 
szegedi állomásokon vasútra adatott épület- és haszonfa: 1891-ben 
370,789 mmázsa, 1899-ben 377,371 ramázsa. Viszont az épület- és 
haszonfa leadás tett a szegedi vasúti állomáson 1892-ben 76,833 
mázsát, 1895-ben 63,273 mázsát, a tűzifa leadás 1892-ben 101,553 
mázsát, 1899-ben 175,940 mázsát, amivel szemben a tűzifa föladás 
és illetőleg elszállítás Szegedről jelentéktelen s mindig csak a tízezer 
mázsa körül mozog1). 

') Meg kell itt jegyezni a leadási forgalmat illetőleg, hogy a rendelkezésre 
álló vasúti forgalmi adatok e része mindig hézagos azért, mert csak a Szeged 
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- HAJÓÉPÍTÉS. 

Híres volt régen a szegedi hajóépítés1), 'de a változott viszonyok 
természetszerűleg leszállították jelentőségükben és ma már kevés hajó 
is készül, a kereslet is kisebb, bár még az utolsó években is előfordul, 
hogy galaczi és brailai kereskedők az Aldunára és a Pruthra szegedi 
hajókat vásárolnak. 

Megesökkent maga a szegedi szükséglet is, mely a hajóépítő ipar 
élénkségének legfőbb tényezője volt és 1880-ban Szegeden, hol azelőtt 
egy-egy nagy hajós gazdának volt száz hajója, egészben sem talál-
tatott már száz hajó, mert mindössze 25 bőgős hajót, 11 luntrát és 
48 kisebb hajót, összesen 84-et vettek számba, míg 1890-ben már 
ez a szám is leapadt 54-re. 

Éppen az 1890-ik év azonban nagyobb mozgalmat hozott a hajó-
építésben. Ez év alatt a javítási és kisebb hajóépítési munkák mellett 
húsz darab uj és többnyire nagyobb hajó készült, míg 1891-ben mái-
ismét csak 11 hajó épült, azok közt kisebb födeles és födetlen jár-
művek. És ez a csökkenés látszik arányosan a munkás-számon is, 
mert amíg 1891-ben 7 mester 300 munkással dolgozott, most már 
csak 5 mester és mintegy 150 munkás foglalkozik a felső-tiszapafti 
hajóépítő telepeken és túlnyomólag tatarozó munkával, aminek oko-
zója főleg az, hogy könnyűségiiknél fogva általában előnyt adnak a 
vas-uszályoknak. 

Apasztja a hajóépítők elfoglaltságát az is, hogy mindinkább csök-
ken a vízimalmok építése és e szakban inkább csak javítási munkák 
fordulnak már elő. 

állomáson történt föladás van kimutatva egószon, a leadásból ellenben csak az 
mutattatik ki, ami idegen vonalon korült föladásra ós így a leadási forgalomból 
teljesen hiányoznak azok az árumennyiségek, melyek Szegedre való szállítás 
végett az ország más pontjain, de ott is a magyar királyi államvasutak állomásain 
adattak föl. 

A tűzifa-leadás kimutatásánál ebből alig származik különbség, mivel Szegedre 
a tűzifa-szállítmányok rendszerint tűlnyomólag idegen s első sorban az Arad-csanádi 
vasúton adatnak föl, más czikkoknól azonban nagyon lényeges, és minden esetben 
mérlegelendő hézagot okoz a kimutatásoknak ez a rendszere, melyet azért követnek, 
mert az államvasutak föl- ós leadási forgalmának pontos mennyisége csak úgy 
állhat elő, ha a saját vonalain föladott árú a leadásnál még egyszer számba nem 
vétetik. 

i) A „Hajózás és hajóépités"-ről érdekes fejezetet tartalmaz Kovács János 
könyve: Szegedi emlékek. (Helytörténeti és néprajzi vázlatok.) Szeged, nyomatott 
Endrényi Lajos könyvnyomdájában, 1895. 

39* 



612. 

ZSINDELYKÉSZÍTÉS. 

Szeged keresett munkásai között is legkeresettebbek a zsindely-
vágók, kik túlnyomóan mint háziiparosok vagy nagyobb vállalatok 
munkásai rendkívüli tökélylyel és szabatossággal, amellett gyorsan 
dolgoznak s akiket az ország minden részébe elhívnak. Ujabban a 
munkások készek a külső szegődésekre, mert erősen hanyatlott Sze-
geden a zsindelyszükséglet, melynek részint kiviteli czéljaira azelőtt 
mintegy 30 ezer köbméter fát dolgoztak föl évenkint. Még 1889-ben 
is 50 zsindelyvágónál 300 munkás volt alkalmazásban, azonban e szám 
lényegesen apadt azóta, hogy a cseréptetők általános elfogadásával 
Szegeden az inkább külterületi építkezésekhez való helyi szükséglet 
aránytalanul alászállott. A nagyobb fatelepek közül kettő azonban 
most is állandóan foglalkoztat mintegy 60—70, szakiuányban dolgozó és 
jól kereső zsindelyvágót és a készítményeket túlnyomóan az ország 
különböző vidékeire szállítja. 

TALICSKA-KÉSZÍTÉS. 

Figyelemreméltó háziiparszerű, illetőleg népipari foglalkozást 
képez Szegeden a talicska-készítés, amely czikkből itt és a Tisza és 
Maros vidékén nagy tömegek kellenek folytonosan. Egyébiránt a sze-
gediek oly tökélyre vitték és viszik ezt a mesterséget, hogy talies-
káikat messze vidékre is nagy tömegekben keresik és azok ma már 
a kiviteli kereskedésnek jelentékeny czikkét képezik. Ennek az ered-
ménye az, hogy míg 1878-tól számítva, az arra következő években a 
talicska-ipar némileg hanyatlott és szemben az 1879. évi 14 talicska 
készítővel és 100 munkással, e szaknál 1892-ben már csak 12 vállal-
kozó és 70 munkás dolgozott, ujabban ismét föllendülést mutat ez az 
ipar. Átalakul tudniillik az értékesítés módja olykép, liogy míg azelőtt 
a szegedi mester egy hét folyamán előállított 15—20 talicskáját a 
helyi piaczon árulgatta és ily módon az évi forgalom kifelé legföljebb 
2—3000. darabot tett, most az elismert jó minőségű szegedi kubikos 
talicskának már országos kereslete van és 1895-ben 2 frt 40, 2 fr t 
60 kros árban több mint tízezer darabot vittek ki Szegedről a vízsza-
bályozási és más földmozgósítási munkák vállalkozói és ez a forgalom 
azóta is, sót némely esetben fokozottan ismétlődik. 

KÁDÁRIPAR, 

Ennek az iparnak sorsa okozatilag mindig első sorban az alföldi 
bortermeléssel függött össze. Ennek hanyatlásához, ujabban pedig 
a homoki szőlőtelepítések által elért emelkedéséhez képest változott 
hanyatlóan, illetőleg jobbra a kádáripar helyzete, úgy, hogy annál 
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1879-ben 10 mester és 60 munkás, 1894-ben 15 mester és 41 munkás, 
1899-ben 24 mester és 104 munkás foglalkozott. 

Bizonyos befolyása volt a kádáripar időközi visszaesésére annak, 
hogy megszüntette üzemét a legnagyobb fogyasztó: a szegedi szeszgyár. 

BOGNÁRIPAR, 

Jelentékeny munkáserővel dolgozott Szegeden a bognáripar, mely 
a nagy város, a külterület és a közel szomszédos vidék kocsi- és 
szekér-szükségletét fedezte, sőt olyan jó hírt szerzett a tartós, szilárd 
(és az akáczfa használatba vételével valóságosan elpusztíthatlan) készít-
ményeknek, hogy 1886-ban és 1892-ben a török kormány is nagyobb 
mennyiségű kocsit csináltatott Szegeden. 

És nem változott a szegedi bognáriparnak jó hírneve, csak a 
körülmények változtak azzal, hogy a közeli vidéken mind több avatott 
mester telepedett le és hogy különösen Dorosmán szaporodott meg a 
szintén elösmert jó minőségű kocsikat készítő bognárok száma, ezek 
pedig már a szegedi külterületnek Dorosmához közel eső gazdáit is 
elhódítják vevőknek. Ez a magyarázata annak, hogy míg Szegeden 
1878-ban 35 bognár tartott műhelyt s dolgozott 48 segéddel, 1894-ben 
a mesterek száma csak 28, a segédeké csak 22, amely szám azonban 
folyton növekszik uj iparigazolványok kiadásával, melyek száma 1899-ben 
is 10 volt. 

Jelentékenyen fejlődött a magasabb fokú kocsigyártó ipar, melynél 
1880-ban 2 mester, 4 segéd, 1890-ben 3 mester, 7 segéd, 1894-ben 
4 mester 8 segéd, 3 tanuló, 1899-ben már 5 mester, 47 segéd, 12 
tanuló foglalkozott. Ezeknek telepein már nagyobb számmal készülnek 
díszesebb uj hintók, bérkocsik, rugós kocsik és mintegy kétszáz, túl-
nyomóan a vidékre eladott kocsira és 60—70 ezer forint értékre 
tehető az évi termelésük. 

ESZTERGÁLYOSOK ÉS KAPTAFAKÉSZÍTŐK. . 

Lassú, fokozatos fejlődéssel körülbelül kétszeresre nőtt másfél 
évtized alatt az esztergályos iparnál foglalkozók száma, kik főleg a 
bútorkészítés körül találnak munkát és keresetet. E mesterségnél volt: 
1880-ban 10 önálló, 14 segéd, 1890-ben 11 önálló, 18 segéd, 1899-ben 
16 önálló, 26 segéd, 9 tanuló. 

Ugyanily arányban emelkedett a kaptafakészítők száma, mert 
ezeknek munkáját mindinkább igénybe veszik a czipészek, kik a 
megrendelőiknek mértékre készíttetik helyben a kaptafákat. E mester-
ségnél volt 1880-ban 3 önálló, 4 segéd, 1890-ben 6 önálló, 9 segéd, 
1899-ben 7 önálló, 16 segéd. 
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KOSÁRKÖTÉS. 

Mint háziipar tengődött a kosárkötés 1890-ig és mint képesített 
ipar sem nagy haladást ér el, szemben a külföldi és részben a bácskai 
és más vidéki kosárkülönlegességekkel. Csak a legutóbbi években 
próbálkozik néhány szegedi mester elég szerencsésen a festett vessző-
kosarak, uti kosarak és díszesebb czikkek készítésével, melyek nem-
csak a piaczon, de az üzletekben is kelendők és ezt az ipart 1899-ben 
már túlnyomólag 1881. óta önállósított 8 műhely folytatja 16 segéd-
munkással. 

Iparigazolványokat kaptak e szakmákban : 

1875—1880. 1881—1885. 1886-1889.* 1890—1894. 1899. 

Bognár . . . . — 2 — 3 10 
Esztergályos . . 1 2 3 6 1 
Fűrészgyár 

(őrlőmalommal) • — 1 — — — 

Kádár 1 5 3 4 ' 2 
Kaptafakészítő. . — 4 — 1 — 

Kerékgyártó . . 4 2 7 7 — 

Kocsigyártó. . . — 1 '2 1 — 

Kosárkötő . . . 3 3 3 3 1 
Talicskakészítő — 1 — — 2 
Zsindelyvágó . . — 2 — 1 — 

ÉRCZIPAR. 

Szerényebb emelkedést mutat az érczipar is, úgy az önálló, mint 
a segédmunkások számánál, melyben csak 1880. és 1890.,- helyesebben 
1880. és 1885. között van némi visszaesés, azonban maguk az itt 
érintett ipari szakmák nem tüntetnek föl számbavehető fejlődést, 
aminek legfőbb oka az, hogy az érczneműekből a gyári készítmények 
nagyobb-nagyobb tért hódítanak. Ezzel szemben, mint egyáltalán, csak 
a motorerővel és munkagépekkel dolgozó műhelyek kísérthetnek meg 
sikeres versenyt, e tekintetben pedig a haladás Szeged érczipari 
műhelyeiben természetszerűleg igen lassú és mindössze a négy évi 
működése után 1899-ben fölszámolás alá jutott érez- és fémipari szövet-
kezetnek egy lakatosmester által megvett műhelye az, mely hajtóerőre 
van berendezve és megfelelő munkagépekkel dolgozik. Ez a műhely 
leginkább tűzhelyek és ajtózárak tömeges termelésére helyez súlyt és 
e czikkei versenyképesek a kereskedés útján való értékesítésre. 
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Nagyobb telep ez iparcsoportban a Pálfy testvérek 1861-ben 
alapított vasöntődéje, mely öntvényeket állít elő szegedi és közeli 
gyárak és iparosok részére. E gyár az árvízkatasztrófát megelőzőleg 
már 1875-ben 4000 mázsa évi termelést mutatott ki és 12 munkást fog-
lalkoztatott. Azóta a termelés úgy, mint a munkásszám több, mint 
kétszeresre emelkedett. 

Megszűnt 1892-ben az addig kiváló hírnevű Eichinger-féle rosta-
gyár és gépjavító műhely, melynek szelelő rostái első minőségűeknek-
voltak elösmerve az egész vidéken, sőt az egész országban. Már az árvíz 
által okozott károk miatt e korábban nagykiterjedésű és 20—80 mun-
kással dolgozó telep a nyolczvanas években hanyatlásba jutott és hosz-
szabb tengődés után teljesen mégis szűnt,-úgy, hogy most, a nagyobb 
gyárak saját műhelyeit nem számítva, csupán egy gépjavító műhely 
áll fönn. 

Nagyobb telepek voltak az árvíz előtt és még azt követőleg is 
az osztrák-magyar államvasúttársaság gépműhelye és az Alföld-fiumei 
vasúti gépműhely, melyet a vasúttal együtt átvettek a m. kir. állam-
vasútak, kifejlesztvén azt nagyszabásúan berendezett gépműhelylyé, 
melyben mintegy 300, túlnyomóan szegedi szakmunkás dolgozik. 

A Szeged-Rókus javító műhely 1870. évi augusztus 1-én kezdte 
meg üzemét 2 mérnökkel, 2 művezetővel, 80 munkással, 28 segéd-
géppel és tovább folyt az üzem megszakítás nélkül, mikor 1885. 
május 1-én a m. kir. államvasutak vették át. Jelentékenyen fejlesz-
tették a műhelyt 1879. óta is, mikor a segédgépek száma volt 40, a 
munkásszám 150. Folyton emelkedett aztán a személyzet létszáma s 
volt 1888-ig 3 mérnök, 3 művezető, 170—190 munkás, 1890-ig 4 
mérnök, 4 művezető, 200—220 - munkás, ettől kezdve 4 mérnök, 5 
művezető (1894-től 6 művezető) és 250 munkás, 1894-ben 260 munkás, 
1899-től pedig már 300 munkás. Megfelelően fejlesztetett a közben két 
nagy munkateremmel kibővített műhely berendezése és a segédgépek 
száma 1894-ig 61-re, 1895-ben 68-ra, 1896-ban 74-re, 1897-ben 80-ra 
emeltetett. 

A műhely főnökei voltak : Kappesz Károly (1879-ig), Schebella 
János gépészmérnök, felügyelő (1880—1888.), Krón Ignácz gépész-
mérnök, főmérnök (1889-től), Funák Károly (1898. jun. 15-től). 

Az érez- és fémipari csoportba tartozó iparoknak állását a szóban 
levő időről körülbelől megjelöli az azoknál foglalkozó egyéneknek itt 
következő statisztikája: 
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ÉRCZ- ÉS FÉMIPAROSOK. 

1880-ban 1890-ben 1899-ben 
Az iparág Cl © 53 
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Bádogos . . . . 10 29 11 -40 13 27 14 44 21 31 18 70 
• Késes 10 6 4 20 9 7 5 21 11 9 5 25 
Kovács . . . . . 52 61 53 166 60 65 67 192 68 74 74 216 
Lakatos . . . . 33 79 81 193 35 67 93 195 35 78 97 210 
Puskás 2 1 — 3 2 1 3 2 1 3 
Reszelővágó . . . 2 2 1 5 2 3 1 6 3 4 1 8 
Rézműves . . . . 4 6 ' 8 18 5 7 10 22 5 8 12 25 
Rézöntö . . . . 5 5 1 11 4 5 1 10 4 5 1 10 
Vasöntő 1 12 5 18 1 10 6 17 1 10 5 16 

Összesen . 119 201 164 474 131 192 197 510 150 220 213 583 

Mutatják ezek az adatok az egész csoportban foglalkozók szá-
mának emelkedését és mutatják a változásokat iparonkint is, amihez 
már kevés a megjegyezni való. Ami a csoportról áll, ugyanaz érvényes 
általában az egyes szakmákra. Szerény, de fokozatos haladást mutat 
minden ág, elől a bádogosság, melynek elfoglaltatása az épület- és 
apró munkák közt oszlik meg, az elsőben kiterjeszkedve a vidékre is, 
ahol a szegedi vállalkozók gyakran nyernek el nagyobb megrende-
léseket. 

Nehéz versenyviszonyokkal és az olcsó gyári készítmények 
beözönlő tömegével küzd a késes ipar, mely azonban részint a nép 
szükségleteihez alkalmazott, részint pedig specziális szegedi czikkeivel 
és a legjobb minőségű készítményekkel jelentékenyen emelkedő for-
galmat ér el. Ez utóbbi czikkek és azok közt kiválóan az úgynevezett 
halbicskák (fehér gyöngyházból, hal-alakban készült zsebkések és 
ujabban evőkészletek is) az egész országban s a fővárosban is igen 
keresettek és azon különlegességek sorába tartoznak, melyeket a Sze-
geden megforduló idegenek szívesen vásárolnak. 

Csekély emelkedést mutat a kovács-ipar s ezzel szemben annál 
jelentékenyebb a lakatos-ipar fejlődése, nemcsak az önálló- és segéd-
munkások számában, hanem abban is, hogy néhány műhely való-
sággal a műlakatosság színvonalára emelkedik. 
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BŐRIPAR. 

Tekintélyes számú mester és segédmunkás foglalkozik Szegeden 
a bőripar szakmáiban és ezekben az iparosok száma még folyton 
emelkedik. Csupán a csizmadiák száma fogy egyre, aminek termé-
szetes magyarázatául szolgál az igények átalakulása és illetőleg az, 
hogy az ujabb nemzedék a lábbelikészítő iparnál inkább a nem oly 
egyoldalú czipészséget választja. 

Ennek az eredménye az, hogy 1880-baii még 380 csizmadia foly-
tatott önálló üzletet, 1890-ben 220, 1899-ben már csak 199. A segéd-
munkások száma volt 1890-ben 294, 1899-ben 342, aminek az a magya-
rázata, hogy 1891-től kezdve évenkint néhány ezer katonai lábbeli 
készítését bízta a honvédség és a hadsereg a szegedi csizmadiákra, 
mélyeknek a rendes vásári munka mellett való elkészítéséhez több 
segéderőt kellett igénybevenni. 

Ellentétben a csizmadia-iparosok számának csökkenésével, az 
Önálló czipészek száma volt 1880-ban 78, 1890-ben 92, 1899-ben 105, 
a segédek száma 1880-ban 78, 1899-ben 125. 

Lényegesen emelkedett a papucsosok száma, kiknek készítmé-
nyeit szintén szegedi különlegességül vásárolják nemcsak itthon, de a 
vidéken és a fővárosban is. 

Papucsos volt : 
Önálló Segéd Tanuló Összesen 

1880-ban 23 41 28 92 
1890-ben 46 63 54 163 
1899-ben 68 86 70 224 

Összevéve, a lábbelikészítő iparnál foglalkozott e szerint 1899-ben 
372 önálló iparos, 708 segéd, 409 tanuló, egészben 1489 egyén. 

Bőripari szakmáknál volt ezenkívül: 
1880-ban: 1890-ben: 1899-ben : 

Önálló Segéd Tanuló összesen önálló Segéd Tanuló Összesen Önálló Segéd Tanuló összesen 

Tímár . . . 14 20 4 38 11 18 4 33 12 16 5 33 
Nyerges és 

szíjgyártó 12 8 6 26 12 9 7 28 11 15 10 36 
A tímáriparnak hanyatlását, vagy legalább is stagnáczióját ellen-

súlyozza a Scheinberger és Popper czég által létesített bőrgyár kelet-
kezése, mely nagyobb üzemmel dolgozik, állandóan mintegy 20 munkást 
foglalkoztat és évenkint körülbelül 25—30 ezer darab bőrt készít ki. 
Jelenleg ez az egyetlen bőrgyára Szegednek, míg az árvizet megelő-
zőleg a budapesti kamara jelentése öt bőrgyárat mutatott ki (tímár-
műhelyek helyett), melyek összevéve mintegy 15 ezer különféle bőrt 
készítettek és 30 munkást foglalkoztattak. 
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RUHÁZATI IPAR. 

Kiválóan jelentékeny Szegeden a ruházati ipar és első sorban a 
gyárszerűleg dolgozó nagy ruharaktárak azok, melyek összevéve pár 
millió forint értékű kész ruhát hoznak forgalomba a szegedi üzletekben, 
a szegedi és a vidéki vásárokon, melyeken ez üzletágban a szegedi 
ipar dominál jó és olcsó készítményeivel. 

Tömegükkel tényezőt képeznek a nagy üzletek mellett is népies 
férfi és női ruhákkal a kisiparosok és e foglalkozást háziiparilag űző 
nők, akik általában nincsenek is fólvéve a szabóiparosok kimutatá-
sában. Ezeknek száma így meg sem határozható és csak nagy töme-
gük által vétetik észre magukat. 

A képesített szabó-iparosok száma így is elég nagy és folyvást 
emelkedik. Az 1880-ik évben volt'Szegeden 127 önálló szabó, 1891-ben 
180 önálló mester 236 segéddel, 1899-ben 230 önálló 311 segéddel és 
79 tanulóval. Ehhez azonban meg kell jegyezni, hogy amivel a képe-
sített iparosok a testületben régóta elégedetlenek, talán a nyilvántar-
tottaknál ' nagyobb számmal vannak az iparigazolványnyal nem biró 
szabók, kik „sitzend" dolgoznak saját lakásaikon a ruhagyárak részére 
és e munka mellett részint a családtagjaikat is foglalkoztatják, részint 
pedig kisegítő erőket s jelentékeny arányban női munkásokat alkal-
maznak. 

Mivel így a szabósághoz oly sokféle munkaerő áll rendelkezésre, 
a munkabéreket meglehetősen leszorítják a nagy üzletek, melyek a 
tömegeket foglalkoztatják. Ez okozta, hogy 1890. évi márczius végén 
és április elején, éppen a tava,szi saisonban sztrájkot rendeztek a 
szakképzett szabómunkások, mely azonban csakhamar véget ért a 
munkások és a munkaadók békés megegyezésével. 

Ennél az egyetlen sztrájknál több nem is jegyezhető föl egy-
általán Szeged e korszakában s mindössze a betűszedők tartottak két 
ízben átmenőleg közösséget a raunkaszünetelő budapesti szaktársakkal. 

Nagyobb ruhagyár, kapcsolatosan a posztó nagykereskedéssel, 
több van Szegeden és ezek üzlete kész ruhaárúkból százezres forgal-
makban terjed ki Arad-, Bács-, Békés-, Bihar-, Csanád-, Csongrád-, 
Temes- és Torontál megyékre. Ugyanezeken a területeken találnak 
vevőkört a nagyobb szegedi úri szabóműhelyek és női divattermek, 
melyeket a délvidék közönsége szívesen keres föl megrendeléseivel. 

Jelentékenyebb iparvállalatok a szintén egész vidékek számára 
dolgozó katonai szabó és fölszerelési üzletek, egy-két szűcsüzlet, mely 
e szakmában modern színvonalon áll, végül a keztyűs üzletek. 

A szűcsök száma.volt 1880-ban 30, 1891-ben 36, 1899-ben 43, 
amiben fogyott a magyar szűcsök aránya és emelkedett a német 
szűcsöké. 
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Fogyatkozást mutat, mint mindenütt, a magyarszabók és a szűr-
szabók száma, kik már csak a vásárokon találhatók inkább. S minden-
esetre jellemző, hogy a szűrszabóságra egész évtizedben már nem is 
adtak ki iparigazolványt. 

Egészben a ruházati ipar oly fejlődésnek képét mutatja 1879. 
óta, melyre csak a városnak intelligencziában és egyáltalán lakos-
ságban való emelkedése szolgál magyarázatul és az, hogy Szegedet 
az idegenforgalom növekedésével a vidék közönsége szükségletei 
beszerzésénél is központnak tekinti. 

Bizonyságot tesz a ruházati iparágak nagymérvű fejlődéséről 
némileg az iparigazolványok száma, melyekből itt csupán az ipar-
űzésre vonatkozók közöltetnek, nem az iparbavágó czikkeket árusító 
kereskedéseké is és amelyek tulajdonkép csak a képesített vezetés 
alatt levő ruházati iparüzletek szaporodását jelzik. E mellett pedig 
nagyobb arányban sokasodnak különösen a nem képesített női szabó-
ságok és azokban úgy, mint a képesített vezetésű iparüzletekben, jelen-
tékeny tömegű női személyzet van elfoglalva. 

IPAEIGAZOLVÁNYT NYERT : 

1 8 7 8 — 8 0 . 1 8 8 1 — 8 5 . . 1 8 8 6 — 8 9 . 1 8 9 0 — 9 4 . 1 8 9 9 . 

Férfiszabó 33 35 49 57 19 
Férfi- és női szabó . — — 3 1 — 

Kaczabáj- és női ruhavarró 1 3 — 27 1 
Kalapos 3 3 7 9 1 
Karton-, és kelmefestő : . . 3 1 1 3 — 

Keztyűs 1 1 1 2 — 

Magyar szűcs . . . . . 1 2 2 2 — 

Német szűcs 1 3 :— 6 2 
Női szabó • 1 7 12 9 4 
Selyemfestő . . . . . . 1 2 : 1 — 

Föl kell itt még jegyezni a festőiparra vonatkozólag a nem régi 
múltból, hogy a hetvenes években még működött Felmayer Antal-féle 
kartonfestő gyár 60 férfi és 35 női munkást foglalkoztatott, 75 kr. 
és 1 fr t 25 kr. közt váltakozó napibérekkel. Ez a nagyszabású vállalat 
megszűnt és az épületeit, melyek közben a dohánygyár elhelyezésére 
szolgáltak, most egy szalámigyár czéljaira alakították át. Ezidőszerint. 
a festőipar csak mint kisipar szerepel, melyben foglalkozott: 

f 880-ban 10 önálló iparos, 14 segéd, 1 tanuló, összesen 25. 
1890-ben 11 „ „ 16 „ — „ „ 27. 
1899-ben 13 „ 17 „ — , „ 30. 
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FONÓ-SZÖVŐIPAR, 

Nagy haladás az, melyről a szegedi fonó-szövő ipar körében két 
évtized óta beszámolhatunk és a kezdeményezés e szakban kétség-
kívül az 1877-ben létesített Bakay-féle gyáré. Egyszerű köteles 
műhelyből nőtt ki ez a kenderfonó-, szövő- és kötélgyár, ez alakjában 
jutott később részvénytársaság kezébe, melynek sikere lett, hogy 
Szeged a magyar kenderfonó és szövőipar központjává emelkedett. 

E gyárnál és a később más részvénytársaság által létesített 
kenderkikészítő gyárnál az ipari munkások nagy tömege talál foglal-
kozást a mellett, hogy a közel értékesíthető kender termelése a mező-
gazdaságnak is uj teret nyújt. 

Ennek a két gyárnak példái az egész országban nagy refor-
mokat idéztek elő a kenderkikészítésben és habár folyton u j meg uj 
vállalatok létesülnek is, e szakban nem kell a túltermeléstől tartani, 
mert a jól kikészített kender számára az egész világ piacza nyitva 
áll, amint mutatja az, hogy a Szegeden kikészített kendernek Ame-
rikába is korlátlan kivitele van. 

Mielőtt a fonógyár létesült volna, a köteles ipar nagymérvű volt 
ugyan Szegeden, de a műszaki fonás hiányozván, az itteni piaczot is, 
mint áz egész országot, a németországi és leginkább a csehországi 
fonógyárak uralták a készítményeikkel, míg föl nem vette a versenyt 
e gyár, mely a katasztrófa után újra épült, először ideiglenes, majd 
szilárd épületekben, (melyek ma is egy részét képezik a kiterjesztett 
nagy telepnek) és 1883-ban az első magyar kenderfonógyár részvény-
társaság tulajdonába ment át, mely 900 drb 200 frtos részvényre 
befizetett 180 ezer fr t tőkével alakult. 

Mint minden u j ipart meghonosító vállalat, ez is nagy nehéz-
ségekkel küzdött eleinte és 1887-ben kétszeresre emelte a részvényei 
számát és a tőkéjét (360 ezer forintra). Küzdelmei voltak még azontúl 
is a versenyben, melynél óriási előnyük van mindig a beruházásaikat 
rég letörlesztett osztrák gyáraknak, aztán a berendezések folytonos 
modern újításával és mikor végre a helyes, megfontolt, szakszerű 
vezetés és a részvényesek kitartása legyőzte a nehézségeket s a vál-
lalat már rendszeres osztalékot adhatott volna részvényeseinek, 1892. 
évi július 5-én a gyár tűzvész áldozata lett. 

Csakhamar új ra fölépült azonban a szegedi kenderfonógyár-rész-
vénytársaság telepe és a gyár úgy építményeinek czélszerű beosztá-
sában, mint a megfelelő szakgépek beszerzésében és elhelyezésében 
a legújabb kor színvonalára emelkedett. 

E gyár üzemkörét öt részre lehet osztani. Készít kötő- és varró-
zsinegeket, czérnákat és fonalakat a megfelelő fonálvastagsági szá-
mokhoz szabott külön-külön gépcsoportokkal, amelyekből egy-egy 
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vastagsági körzetre 8—9 külön gép esik 20—25 ezer frt értékben. 
Mivel pedig a gyárban csupán a zsineg-gyártásban 5—6 különböző 
szám-méret és illetőleg gépcsoport van, már maguknak az idetartozó 
gépeknek értéke kitesz 125—150 ezer forintot. A munkások száma 
ennél az üzemnél 200-ra megy. 

A második részben 2—3 számcsoportban szövőfonalakat készít a 
gyár és itt ismét ugyanazon arányban áll a beruházás és a munkaerő. 
A harmadik részben nagy kötélfonalakat fon a gyár két számban. A 
negyedik részben van az egészen elkülönített nagy kötéleresztő-gyár, 
külön telken, külön építményekkel. Végül az ötödik részben a kézi-
munkások osztálya készít gazdasági tárgyakat és dolgozik a szövő-
székeken. 

Az üzem sokszerűségébez képest természetesen több szakértő 
munkavezetőre és jól begyakorolt munkásokra van szüksége a gyárnak 
és ennek az előnyét hozta meg a sok évi fejlődés, melyhez még az 
is járul, hogy a gyár u j berendezése gazdagabb, hogy a szövőfonál-
készítő osztályt kétszeres erőre emelte uj gépcsoportokkal és hog}7 a 
nagy kötéleresztő-gyárat szintén lényegesen megerősítette. 

Ezt a gyár-rekonstrukcziót követőleg, már 1893-ban a gyár, mely 
az ideig maga kenderkikészítéssel nem foglalkozott, 15 évre szóló 
szerződést kötött a mezőhegyesi kincstári igazgatósággal 600 hold 
kendertermésnek ott helyben való kikészítésére és ehez nagyobbszerű 
berendezést, kikészítő-gyárát létesített. Egy évvel később a vállalat 
megvette a Michels-féle palánkai kenderkikészítő-és kötélgyárat, (amely 
alkalommal alaptőkéjét 500 ezer forintra emelte), 1895-ben Komádiban 
létesített kenderkikészítő telepet. 

így most a szegedi vállalatnak Palánkán, Mezőhegyesen, Komá-
diban vannak 2—200 ezer forint értékű fióktelepei. 

Maga a szegedi főtelep, melyet 1900-ban ismét 50 száztólival 
nagyobb termelésre egészítettek ki, 2 igazgatót, 35 szakmamestert, 
munkavezetőt, gépészt, előmunkást, munkafelügyelőt és immár 600 
munkást foglalkoztat. 

Másik nagy vállalata Szegednek e szakmában a Salzmann és 
társa kenderkikészítő és zsávolygyára (előbb magyar kender és lenipar 
részvénytársaság) Uj-Szegeden elhelyezett kenderkikéssüő, szövő, varró és 
szövettelítő gyára, mely szintén sok küzdelmen ment keresztül, mióta 
1886-ban mint kend'erkikészítő gyár megalakult (400 drb 500 frtos 
részvénynyel = 200,000 frt) berendezve 1500 hold kendertermés föl-
dolgozásához. Már 1891-ben a részvénytársaság 3250 drb 200 frtos 
részvényre 650,000 frt alaptőkével lényegesen megnagyobbította a 
telepet. A kenderkikészítő gyár 46 törő, tiloló, simító és gyaratoló 
géppel 2500 hold kendertermés földolgozására vált képessé, ami 15,000 
mázsa kikészített kendernek felel meg. Emellett szövőgyár rendezte-
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tett be 60 szövőgéppel és 7 segédgéppel (1899-ben már 87 szövőgép) 
és telítő gyár, megfelelő gépekkel és modern fölszereléssel. A szövő-
gyár termelőképessége egy millió méter kender és lenszövet. 

Már a következő évben a részvénytársaság egy millió forintra 
emelte tőkéjét, a kenderkikészítő gyár termelőképességét 15 ezer 
mázsáról 25 ezerre fokozta. Ehez a kikészítéshez 6 áztató medencze 
szolgál 14 ezer négyszögméter vízterülettel. 

E kettős telepnek munkásszáma volt 1891-ben: 1 főfelügyelő, 4 
fölügyelő, több szakmamester vezetése alatt 380 férfi- és nőmunkás, 
1892-ben 500 munkás, 1899-ben mintegy 600 munkás. 

A két nagy iparvállalat mellett elenyészően szerény a többi fonó-
szövőipar, riielyet 9 önálló köteles mester és 7 takács teljesít 19 
segéddel és 16 tanulóval, aztán a harisnyakötő és kötszövő iparban 
9 önálló iparos 36 segéddel és 14 tanulóval. Jelentéktelen a gombkötő 
és még inkább a szitaszövő ipar, sőt általában a szitakészítés, mivel 
e • czikk kelendősége nagyon alászállott. 

Összefoglalva a szövő-fonó iparban tevékeny munkaerő arányait 
a következő kimutatás tünteti fel. 

1880-ban 1890-ben 1899-ben 

. -03 
B 
O tí 
CB Ö 
® s 
«J K 

A kendorfonógyár-
ban 

A kenderkikészitő-
és szövőgyárban 

Köteles . . . . 
Kötszövő . . . . 
Takács 
Gombkötő . . . 

10 
8 

10 
2 

78 

11 
19 
12 

42 121 

30 
33 
26 

2 

Usszesen 31 120 61 212 

1 
11 

9 
6 

2 

240 

150 
7 

27 
2 

60 

25 
• 9 

301 

176 
27 
44 

9 
2 

630 

600 
12 
35 

7 

30 426 103 569 28 854 

16 
14 

190 

631 

601 
37 
58 
14 
1 

1242 

MALOMIPAR, 
Kiválóan fontos helyet foglal el Szeged az ország legjelentéke-

nyebb iparában, a malomiparban, amiről tanúságot tesz az, hogy a 
város belső és külső területén fönnáll és működik: 

12 gőzmalom 118 járattal 2380 mm. napi termelőképességgel. 
15 vízimalom 30 „ 170 „ 
8 szárazmalom 16 „ 150 „ 

91 szélmalom 200 ,' 800 . 
Összesen 126. malom 364 járattal 3500 mm. napi termelőképességgel. 
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Egészben a szegedi malmok őrlőképessége körülbelül 1 millió 
200 ezer mázsának felel meg évenkint, amiben 1878-hoz képest 
lényeges a haladás, mivel ez idő alatt, a száraz- és vízimalmok szá-
mának apadása daczára1), összevéve 19-ezel szaporodott a malmok 
száma, nem szólva a nagyobb malmok jelentékeny kibővítéséről és 
üzemfokozásáról, amivel együtt két évtized óta a termelőképesség 
megkétszerezését lehet följegyezni. 

Ugyanily arányban emelkedett a malmoknál elfoglalt egyének 
száma is, úgy hogy most a gőzmalmok, tisztviselő személyzetükön 
kívül 412 munkást, egyéb malmok 310 egyént foglalkoztatnak. 

Első gőzmalma volt Szegednek a Jordán és fiaié, mely 1854-ben 
épült, de 1868-ban beszüntette 12 pár őrlőkővel fönnállóit üzemét és 
még az árvízkor is mint teljesen leszerelt telep állott egészen 1883. 
évi márczius 23-ig, amikor Ligeti Sámuel vásárolta meg és kiviteli 
malomnak rendezte be, eleinte 300 mázsa napi őrléssel. Egészen 
1890-ig tartotta a tulajdonos üzemben a malmot s ez évben eladta a 
pesti Viktória gőzmalom-részvénytársaságnak, mely ujabb berendezé-
sekkel napi 800 mázsára fokozta a termelést2). 

Legnagyobb műmalma Szegednek és az egész Alföldnek a Back 
Bernát fiai czégé, melyet -1859-ben épített a kiviteli gőzmalom rész-
vénytársaság. E társaság kezén a vállalat 1869-ben fölszámolás alá 
jutott és a telep 1871-ben került a mostani tulajdonos birtokába, beren-
dezve 24 pár őrlőkőre 68,000 mázsa évi termelőképességre, együtt a 
Szeged városi vízvezetékkel, melynek szintén a kiviteli gőzmalom 
volt tulajdonosa 25 éves konczesszióval. 

A Back Bernát fiai czég nagy arányokban fejlesztette műmalmát, 
mely ma már 1500 mázsa napi termelésre van fölszerelve, lépést 
tartva mindenben a legújabb technikai vívmányokkal. Ez és a tulaj-
donos czég anyagi ereje s üzleti kiválósága szolgál magyarázatául 
annak, hogy a malom gyártmányainak elösmert hírnevet állapított 
meg a belföldön és a messze külföldön, hova készítményeit az összes 
vidéki malmok közül legnagyobb arányokban exportálja. 

A többi malom, beleértve a gőzmalmokat is, vagy a lielyi 
fogyasztás számára vagy túlnyomóan vámőrlésre dolgozik, megje-
gyezvén, hogy négy malom paprikaőrlésre, egy kásaőrlésre van 
berendezve. 

0 A budapesti kereskedelmi és iparkamara jelentése 1875-ről kimutat Sze-
geden 57 vízimalmot és 32 szárazmalmot. 

2) A Viktória malom telepe a gépházat és a lakás és raktár épületet kivéve, 
földig leégett 1896. elején és azóta pem épült föl. A telepet a Back Bernát fiai 
czég vásárolta meg, azonban nem helyezte üzembe, 
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Szeged kiviteli malomipara a gyártmányait nagyrészt vízi úton 
szállítja el, némileg jelzi azonban a liszt-exportot az őrleményekből 
való vasúti föladás is, mely kitett a szegedi állomáson 1892-ben 
315,783 mmázsát, 1893-ban 341,689 mázsát, 1899-ben 311,015 mázsát. 

SZESZIPAR, 

Legnagyobb vállalata volt Szegednek a szeszipar terén egyetlen 
szeszgyára, mely még a negyvenes években épült és amelyet az 
1869-ben alapított első szegedi gyártelep részvénytársaság (2500 drb 
200 frtos részvény) fejlesztett ki nagy arányokban. Az árvízzel súlyos 
károk érték ezt a vállalatot a gyárépületeiben, fölszereléseiben, marha-
állományában és a gyárral kapcsolatos nagy fatelepen. És fokozódott 
a veszteség a szesziparra általánosan kedvezőtlen viszonyok folytán 
úgyannyira, hogy a részvénytársaság 1884-ben fölszámolásba jutott. 

Gyártelepét egy 1884-ben 3750 drb 200 frtos részvényre 750 ezer 
forint tőkével alapított u j részvénytársaság vette át, mely az első 
évet 69,792 frt nyereséggel zárta és részvényenkint 15 frt osztalékot 
fizetett. Azonban az üzemnek e kedvezősége nem tartott sokáig és 
1890-ben az egy évi veszteség 130,511 frtot tett s ezentúl az uj 
tulajdonosok már csak rövid ideig küzdöttek a folytonos veszteségeket 
hozó vállalat fönntartásával, úgy hogy 1893. november 17-én kimon-
dotta a fölszámolást és megszüntette üzemét, súlyos kárára Szeged 
ipari forgalmának és munkáskeresetének, mert a gyár állandóan pár 
száz munkást foglalkoztatott, jelentékeny gabona-vevő volt, sok szalmát 
vásárolt meg és trágyaként adta azt vissza a gazdaközönségnek, a 
mellett pedig azonkívül, hogy nagy marha-állományt hizlalt, egyeseknek 
is engedett át moslékot hizlalási czélokra. 

A gyártelep marhaállománya 1891-ben 1800—2000 volt, évi 
hizlalás 6000 drb marha. A következő évben lényegesen leszállította 
a marhaállományt és sertések fóljavításával tett kísérletet, melyekből 
2000 darabot hizlalt. 

Szesztermelése is megfelelően nagyarányú volt a gyárnak 
és üzemének idején a szegedi szesztermelés tett 1890-ben 27,994 
hektolitert, 1891-ben 38,810 hektolitert, 1892-ben (csupán a gyár ter-
melése) 39,046 hektolitert. 

E nagy gyártelep üzemének megszüntetésével a szegedi szesz-
ipar termelése tizedrészére csökkent és a meglevő két kisebb gyü-
mölcsszesz-gyár és 350 kis üst évi termelése alig haladja a négyezer 
hektolitert. Likörgyár kettő van és jelentékeny a Patzauer Miksáé, 
mely vevőkörrel bir az ország minden részében és amelynek figye-
lemreméltó exportja is van szilvaszeszből, törkölyből, gyümölcspálin-
kából és likőrökből. 
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Jellemzően mutatja egyébiránt a gyártelep megszűnésével a 
szegfedi szeszipar nagymérvű visszaesését az, hogy a szegedi vasüti 
állomáson föladatott: 

Szeszes italok 
Szesz (bor, sör' kivételével) 

mázsa mázsa 
. 1892-ben . . . . 26,537 . 1,295 

1893-ban . . . . 41,236 2,447 
1899-ben . . . . 19,984 ' 3,043 

ÉLELMEZÉSI IPAR) 

Másfél évtized alatt átalakító fejlődést vett Szegeden az élel-
mezési ipar, melynek különböző ágainál 1880-ban 1168, 1890-ben 1208, 
1899-ben 1391 egyén foglalkozott. Ha tehát ide számítjuk a külön 
tárgyalt malomipar alkalmazottait, aztán azokat, kik' a háziipárilag 
űzött tarhonya-készítésnél és a nagyarányú piaczi kenyérsütésnél 
találnak keresetet, több mint kétezerötszázra tehető az élelmezési 
iparnál foglalkozók száma, akik mellett ez iparágakban tevékenyen 
segédkeznek mindenütt a családtagok is. 

Képet ad az élelmezési íparszakmákban való tevékenységről a 
következő kimutatás: 
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Czukrász . . . 5 9 3 17 6 11 4 21 9 15 4 28 
Czukorkakészítő 2 3 1 6 4 2 2 8 9 16 4 29 
Eczetgyártó . . 2 21 — 23 2 19 21 2 18 — 20 
Fogadós . . . 6 126 19 151 6 123 17 146 7 135 19 161 
Hentes . . . . 11 29 12 52 14 36 8 58 17 51 23 91 
Kávéház . . . 6 .36 8 50 10 42 10 62 11 50 10 71 
Kávémérő . . . 4 2 — 6 6 4 10 8 6 — ' 14 
Korcsmáros (ven-

déglős) . . . 229 310 — 539 242 348 590 236 360 • — 596 
Mészáros . . . 40 31 39 110 39 27 -11 107 '41 30 46 117 
Mézeskalácsos . 11 13 4 28 9 11 2 22 7 10 2 19 
Sütő . . . . . 20 36 8 64 29 42 8 79 39 61 13 113 
Szikvizgyár . . 2 6 — 8 2 8 — 10 3 9 — 12' 
Szúró . . . . 101 11 1 114 100 14 1 115 103 16 2 121 

Majdnem' minden tételnél fokozatos itt az emelkedés és'éz annál 
jelentősebb haladásnak tanúsága, mert ezekbén az iparágakban i s ' 

„Szogod uj kora," 4 0 
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nagy volt. egyrészt 1880-tól 1885-ig a tódulás, másrészt 1886-tól 1890-ig 
a visszaesés, melyet aztán teljesen kiegyenlít, sőt fölöz az 1890-től, 
kezdődő normális fejlődés. 

A haladás azonban távolról sem csupán az üzletek számában 
mutatkozik, hanem főleg abban, hogy az élelmezési ipar minden ágánál . 
modern fejlődést hozott a legújabb korszak. Külsőleg is, berendezve 
az u j házakban, a régivel össze sem hasonlítható' csin, izlés, tisztaság 
és kényelem érvényesül majdnem az összes üzletekben. Fővárosi szí-
nezetűek a jelentékenyebb mészáros, hentes és sütőüzletek, tágas 
helyiségűek túlnyomóan a korcsmák, a másodrendű fogadók, kávéházak, 
vendéglők, kávémérések és a czukrászüzletek közül is több díszes ter-
meket tart az előkelő közönség s leginkább hölgyközönség számára, 
az elsőrendű kávéházak, éttermek és szállók pedig minden igénynek 
megfelelő kényelemmel és fénynyel vannak berendezve és fölszerelve. 

E részben az árvízkatasztrófát megelőző állapotokhoz képest a 
haladás valósággal tüneményes. 

Akkor három szálló volt a városban: a feketesas, hétválasztó és 
a Hungária, mindenik kávéházzal és étteremmel, azonkívül fónnállott 
a Próféta sörcsarnok alacsony, dísztelen helyiségeivel, meg a régi Arany 
Oroszlán kávéház (Ströbl) az iskola-utczában és az Alleman-kávéház 
a Klauzál-téren, az egyetlen, melynek megfelelő modern helyiségei 
voltak. És mind e szállókban összesen rendelkezésre állott mintegy 
70 szoba és nem állott rendelkezésre sehol egy tágas tánczterem, 
úgy, hogy az előkelő mulatságokat vagy a Lloyd-társaságnak a Klauzál-
téri Zsótér-házban levő, egyébiránt szintén csak a hetvenes évek 
közepén épült termében, vagy a felsővárosi kaszinó alacsony, dísztelen . 
termében tartotta a társadalom és csak kivételesen a régi szinházi 
bódé tánczteremmé átalakított nézőterén, mely szintén nem volt 
fényesnek nevezhető. 

Annyira égető volt a tánczterem-hiány egészen a Tisza-szálló 
fölépítéséig, hogy a városi színházhoz szintén pódiumot készítettek és 
1883-ban a tánczteremmé alakított u j színházban tartatott meg az a 
rendkívüli fényességű bál, melyen kíséretével együtt résztvett a ven-
dégül Szegeden időző király. 

Már 1879. előtt is sokat zúgolódott e tarthatatlan állapotok miatt 
a társadalom és különféle tervek készültek, melyeknek czélja meg-
felelő nyilvános mulató helyiségek előállítása volt. Az igények mind 
sürgetőbbek lettek és a rekonstrukczióban elsőnek került a sor azok 
beváltására. Hamarosan fölépült a Klauzál-téren az Európa-szálló, 
mely azóta egy u j emeletes épülettel nagyobbodott az aradi-utcza felé, 
majd a Tisza-szálló, melyet 1884-ben adtak át a közhasználatnak 
bizonyos ünnepélyességgel, melyen Tisza Lajos királyi biztos és Lechner 
Lajos, a műszaki osztály főnöke is megjelentek. E szállónak nagy és 
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díszes tánczterme, továbbá az 1898-ban elkészült Kass-vigadó termei 
szolgálnak azóta az előkelő mulatságok helyéül és azokban tartják 
meg a hangversenyeket, az ünnepi lakomákat, ez utóbbiakat részint 
az Európa-szálló termeiben. Épült még egy kisebb, az; Alföld-szálloda, 
a budapesti-, most Kossuth Lajos-sugárúton, aztán 1892-ben a régi 
sörcsarnok helyén a Kárász-utczában a Próféta-szálló, melynek föld-
szintjén sörcsarnok-helyiségek, az emeletén vendégszobák vannak. 

így most, miután a Hungária-szálló időközben más czélokra hasz-
náltatik, a városnak, nem szólva a kisebb szállóhelyekről, összesen 
5 hotelja van, melyekben több, mint 200 szoba áll rendelkezésére a 
Szegedre ' érkező vidékieknek s mindenesetre elég kedvező képet 
ad Szeged idegenforgalmának fejlődéséről, hogy a szállók rend-
szerint népesek, sőt hogy- igen gyakran szükség mutatkozik a szál-
lásokban. 

A szállók közül nagy és előkelő éttermeket és kávéházakat tar-
tanak az Európa és a Tisza, díszes éttermet a Kass-vigadó, pár száz 
ember befogadására alkalmas sörcsarnokot a Próféta, e mellett pedig 
ugyanily tágas sörcsarnokot épített 1894-ben a Kelemen-utczábán 
Haggenmacher Henrik. A szállók kávéházain kívül csak a belvárosban, 
a Stefánia-soron (Kass), a Klauzál-téren (Ströbl), a Kárász-utczában 
(Gál-ház), a Stefánia-soron (Rósa-ház) van négy szép és modern kávéház, 
azonkívül pedig a város közép és külső részein még négy, egyenesen 
e czélra épített és jól fölszerelt, magas, tágas kávéház. 

Egyáltalán a város külsőbb részein, a kisebb kávéházak és ven-
déglők is tágas termekkel birnak, részint a népkörök czéljaira. És 
fölhasználtatnak e termek kivált farsangidőben a társadalom külön-
böző osztályai által rendezett tánczmulatságokra, melyeknél a szegedi 
közönség nagy súlyt helyez a lehető külső díszre. 

* 

Mint az élelmezési iparban kiváló fontosságúról, külön szólunk 
itt a szalámi gyártásról és az azzal összefüggő mellékgyártmányokról, 
melyek a város kereskedelmében is elsőrendű számot tesznek. 

Kisebb kezdetből a szalámigyártás jelentékeny mennyiségű ter-
melésre emelkedett és míg körülbelől 1885-ig tulajdonkép csak sza-
lámi-készítőket ösmertek, kik egy télen át 50—100 mázsa árút 
állítottak elő, a nagyobb és értelmesebb vállalkozás, fokozatosan föl-
emelte a termelés arányait és 1891-ben már. 1600 métermázsa elsőrendű 
szalámi gyártatott, melyet rohamosan és kedvezően el is. tudtak adni, 
mert a szegedi készítményt a külföldön is jobban keresték a buda-
pestinél. 

Az így megnőtt és a nehéz viszonyok folytán történt gyármeg-
szüntetéssel ismét alászállott termelést mutatják a következő adatok: 

4 0 * 
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Pönállott Készített Mint melléktermóny készült 
Év szalámigyár szalámi klgr. szalonna klgr. zsír klgr. 

1890—1891-iki tél - 5 160,000 150,000 170,000 
1894—1895-iki „ 4 140,000 150,000 90,000 
1899—1900-iki ;, 5 380,000 400,000 210,000 

Mint e számok mutatják, a szalámi, szalonna és zsírkészítés igen 
nagy arányú, megjegyezvén, hogy a szalámigyárakon kívül is töme-
gesen készítenek kivitelre szalonnát (7—8000 mázsáig emelkedően) 
és zsírt. 

Ezidőszerint a nagyobb szalámigyárak Lábdy Antal és fia, Pick 
Márk és Forgiarini János ezégek tulajdonát képezik. 

AGYAGIPAR ÉS KŐIPAR. 

Ez iparágban legelső számot tesz a tégla- és cserépgyártás, 
melyben óriási forgalmat hozott a város újraépítése a. mellett, hogy 
sok millió téglát és cserepet szállíttatott Szegedre a királyi biztosság, 
nehogy a rendkívüli és sürgős szükséglet folytán fölcsigáztassanak 
az árak. 

Jellemzően mutatja az iparengedélyek statisztikája, hogy 1880-tól 
kezdve 31 téglaégetési engedély adatott1) és 1885-től 1890-ig egyetlen 
egy sem, aminek az a magyarázata, hogy azon időben hosszabb szü-
netelés volt az építkezésben, melyet csak az utóbbi évek alatt váltott 
fel élénkebb tevékenység és normális fejlődés, illetőleg 1899-től 
kezdve ismét némi visszaesés. 

A rekonstrukczió szorgos évei alatt óriási tömegekben gyártották 
Szegeden a téglát körkemenczék és mezei kemenczék s nagy üzeme 
volt a már 1869-ben alapított első téglagyár-részvénytársaságnak 
(600 drb 200 frtos részvény), mely egészen az utóbbi évekig az 
egyedüli állandó nagy telepet képezte e szakban, berendezve már 
1875-ben 1 körkemenezével és 1 Hoffmann kemenczével 6 millió 
tégla égetésére és foglalkoztatván 6 hivatalnok mellett 60 férfi és 
30 női munkást. 

Magának a gyárnak zárszámadásai érdekesen jelölik az üzemnek 
és közvetve az építkezéseknek folyamatát abban, hogy mily arányú 
volt a termelés, mely tett 1887-ben 3.641,700 drb téglát, 1888-ban 
3.178,500 darabot, 1889-ben 5.034,050 darabot, 1890-ben 4.768,900 
darabot, 1891-ben 6.677,437 darabot, 1892-ben 3.383,300 darabot, 
1893-ban 4.677,200 darabot. Az 1896-ik évben a gyár forgalma csökkent 
az előző évekhez képest, aminek indoka egyrészt a nagyobb helyi 
verseny, de másrészt az is, hogy a szegedi építkezésekhez nagy-

i) 1883-ban 12 telepen összesen 12.181,143 darab téglát égettek. 
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mennyiségű téglát szállítottak hajókon a tiszávidéki téglatele'pekről. 
A gyárüzemet mérséklő ókok közül legfontosabb az utóbbi két év 
óta az építkezések számának csökkenése, minek folytán a téglagyár 
részvénytársaság a gyártását majdnem felére volt kénytelen leszál-
lítani. A téglagyár részvénytársaság elnöke: Gál Ferencz, 1899-től 
Lichtenberg Mór. 

Hasonló arányokban működtek a rekónstrükczió fólyámán 
létesített és nagyrészt ismét megszűnt tégla- és cserépégető-vállalatök 
és köztük azok, melyek már 1879. előtt fönnállottak, mint a Tóth 
Béla tégla- és mészégető-telepe, berendezve 3000 mázsa, mész és 400 
ezer fedéleserép gyártására és később díszes kályhák előállítására, 
(kályháiból és mázas fedélcserepekből e gyár és a Széli András fedél-
cserépgyára jelentékenyebb mennyiségeket szállított az ország'különböző 
vidékeire), Zsótér Ferencz telepe és hogy ezt is itt említsük föl, a 
Plinkai István-féle gyár, mely 200 darab kályha gyártására volt 
fölszerelve. 

i 
Az ujabb évek, bár sok, időleges üzemre alapított vállalat 

megszűnt, a téglaiparban jelentékeny fejlődést hoztak, egyrészt a 
téglagyár-részvénytársaság telepének gazdag fölszerelésével s szak-
szerű vezetésével, másrészt 1892-ben a Mayer Ferdinánd és társa 
tégla- és keramitgyárának megalapításával, mely 1896-ban részvény-
társaság tulajdonába ment át és folyton fejlesztetik. A szegedi keramit-
és műtéglagyár-részvénytársaság, melynek elnöke Milkó Sámuel, 
készít víznyomással sajtolt dísztéglákat, színes keramit-lapokat, bazalt 
és fayence falburkolati lemezeket s ezekből az ország minden részébe, 
de Szerbiába és Bulgáriába is jelentékeny mennyiséget szállít. E 
mellett nagy tömeg téglát is állít elő e gyár, mely a téglagyár-
részvénytársasággal együtt fedezi a város ebbeli szükségleteinek 
legnagyobb részét. 

A kőfaragó-iparban leginkább számottevő telep ä Fischer János 
fiaié, mely művészeti kivitelű kőfaragó munkákat is készít (e czég 
állította elő a kultúrpalota díszes kőfaragó munkáit és a szegedi 
Gizella-téri honvéd-emléket) és be van rendezve bútór-márványlapok 
gyártására, melyekhez a lapókat saját kőfűrészén vágja. Czement-, 
gipsz- és térrakotta-áruk előállítására nagyobb fölszérelésü a Landesberg 
Mór gyára, mely némi kivitellel is bir. Itt említhető fel Ivánkovits 
Károly jelentékeny porezellán-festészete, melynek nagy vidékről vannak 
megrendelői és amely kivitelre is dolgozik. A porczellán-festészet 
átlag mintegy húsz munkást foglalkoztat és főleg szegedi leányokat, 
kik rendkívüli ügyességét sajátítanak el a porczellán-festészetben. 

Elég jó kelendősége van a szegedi piaczokon és vásárokon az 
itteni fazekasok, formában és kivitelben némileg baladó készítményeinek. 
Ez iparnál foglalkozott: 
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1880-ban 52 önálló, 49 segéd, 15 tanuló, összesen 116. 
1890-ben 56 önálló, 50 segéd, 15 tanuló, összesen 121. 
1899-ben 62 önálló, 53 segéd, 19 tanuló, összesen 134. 

Az agyagipari és rokon-szakmákban kiadott iparengedélyek száma 
a következő: 

1878—1880. 1881-1885. 1886—1889. 1890—1899. 
Czementgyár, czement-

és gipszöntő . . . - 2 3 2 . 3 
Fazekas . . . . . 6 7 10 18 
Kályha és terrakotta-

készítő . . . . . — 1 1 , 2 
Képfaragó . . . . — 1 — 2 
Kőfaragó 2 4 — 1 
_L uglaegeues . . . . jji -— -t 

Némileg mutatja az iparágak kifelé való foglalkozását a rendel-
kezésre álló vasúti statisztika, mely szerint Szeged vasúti állomásain 
föladatott : 

1892-ben 1893-ban 1899-ben 
mázsa mázsa mázsa 

Agyag, cserép, porczellán, 
fayance 4345 3108 3500 

Kő, tégla 130036 129707 141150 
Czement-árúk 2810 2005 2600 

VEGYÉSZETI IPAR. 

(Légszeszvilágítás.) 

A vegyészeti iparágak között, melyekről a többi csoportban 
szó nincs, az első helyet foglalja el a légszeszgyártás. 

Szeged légszeszgyárát 1865-ben létesítette egy 350. ezer forint 
tőkével (1881-ben- leszállítva 230 ezer frtra) alakult részvénytársaság, 
melynek a város 30 év tartamára adott konczessziót. A társaság, amint 
a beruházásait törlesztette, 1881-től kezdve jelentékeny üzleti nyere-
ségeket mutatott ki, 12 ezertől 25 ezerig fokozódó összegekben. 

Kezdve a nyolczvanas évektől, mikor a modern építkezések e 
téren is erősen fokozták a szükségletet, nagyban terjedt a gyár üzeme, 
mert a légszeszt az utczai közvilágítás mellett mindinkább használták 
magánvilágítási czélokra és a nyolczvanas évek végétől már motorok hajtá-
sára is, úgy-hogy 1891-ben a gyár termelése tett 600 ezer köbméter 
légszeszt, 100 ezer kgr. pirszenet és 80 ezer kg. kátrányt. Az összes 
lángok száma volt 6369, (1890-ben 6233, ebből 819 a közvilágításra 
és 5414 magánláng), a fogyasztás 637,372 köbméter (1890-ben 601,882 
köbméter). Ettől kezdve rohamosan emelkedett a fogyasztás és 1892-ben 
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a gyárnak volt 38 kilométer csőhálózata, mely mellett 7.72 utczai és 
5733 magánláng 690,192 köbméter légszeszt fogyasztott. 

Nagymérvűleg emelkedett a magánlángok- száma 1894-ben, 759 
lánggal és a fogyasztás volt 723,506 köbméter, daczára, hogy még 
1895. októberig fönnállottak a régi magas árak, magánlángokra 22 kr. 
egységi ár köbméterenkint, motorhajtásra 15 kr., az utczai világításnál 
lángonkint és óránkint 2 kr. 

Az árak leszállításával a légszeszfogyasztás immár még nagyobb 
arányokban nő és az uj vállalat, mely a régi gyárat átvette, villamos 
világításra is berendezkedett azon szerződés alapján, melyet vele 1893. 
évi deczember 30-iki közgyűléséből kötött Szeged városa negyven év 
tartamára, 1895. november 1-től 1935. okt. 30-ig. 

Az u j szerződéstől számított emelkedést mutatja az, hogy 
1899-ben a csőhálózat volt 42,500 méter, mely 1240 nyilvános lámpát 
és 15,100 magánlángot táplál. Ezenkívül 23 gázmotornak 70 lóerőre 
szolgáltatott légszeszt és 150 gázfőzö és fűtőkészülék volt haszná-
latban 1084 gázórával. Az összes légszeszfogyasztás 1.543,800 köb-
métert tett, melyből a gyár saját ezéljaira 145 ezer köbmétert hasz-
nált föl, a közvilágításra 468 ezer köbmétert. 

A társaság elektromos telepe egy 120 és egy 30 lóerejű gáz-
motorral 80 ezer és 20 ezer, összesen 100 ezer Wattnyi teljesítmény 
mellett csak az eddigi fogyasztókat, és pedig 27 nyilvános ívlámpát, 
a színházat, a kultúrpalotát és a Kass-vigadót látta el árammal. 

Az u j szerződés leglényegesebb megállapodásai a következők: 
Szeged kizárólagos jogot ad a városnak légnemű gázzal és villamossággal 

való megvilágítására ós fűtésre, valamint azoknak erőátviteli czélokra leendő érté-
kesítésére. 

Köteles az engedélyes megszerezni a fönnálló légszeszvilágítási részvény-
társaság azon jogát, mely szerint a vele 1863-ban és 1883-ban kötött szerződések 
lejárta után is jogában volna magánosoknak légszeszt adni. 

Az engedély tartama 40 év. A város közvilágítás ezímén 1600 lángnak meg-
felelő fogyasztásra kötelezi magát, melyből egyelőre csak 1200 lángért szavatol. 
A légszesz fényereje 141 liter óránkinti fogyasztás mellett legalább 14 angol 
normál spermazetti gyertyával felérő kell hogy legyen. 

Köteles a gyár a légszeszt és villamosságot úgy a nyilvános, mint magán-
használatra a szerződésben megállapított maximális árakon számítani és kiszolgáltatni, 
még pedig a légszeszt folytonosan éjjel és nappal, a villamosságot pedig világítási 
czélra azon egész idő alatt, míg a nyilvános villamos világitás tart, mindenesetre 
azonban legalább napnyugtától reggeli 3 óráig, erőátviteli czélokra pedig a 
fogyasztás szükségletéhez képest bármikor. 

Közvilágításért a város egy láng után, 2500 világítási órára évenkint 65 
koronát fizet, az égési órák növelése esetén minden további óráért lángonkint 
2>/2 fillért. A városi pénztárból fizetett fogyasztás a színház, jótékonysági és egy-



632. 

házi épületek részére köbméterenként 15 fillér, az állami és megyei pénztárból 
fizetett fogyasztás köbméterenkint 20 fillér, a magánfogyasztásra szolgáló légszesz 
köbmétere 25 fillér. Ez árak leszállanak 3%-kal, ha a fogyasztás l ' /2 millió köb-
méter t ór el és további 3°/0-kal minden további 750 ezer köbméter fogyasztási 
többletnél, azzal a korlátozással, hogy az alapár nem lehet kisebb városi lám-
pánkint 52 koronánál, köbméterenkint 12, 18 és 20 fillérnél. 

Az engedélyes összes bruttó jövedelméből 5u/0-ot a város pénztárába fizet 
be, de ez a százalék évenkint nem baladhatja túl a 200 ezer koronát. 

Köteles az engedélyes arra, hogy a közterületeket, a város szabad válasz-
tása szerint légszeszszel, vagy villamossággal, vagy mindkettővel világítja. Ezzel 
szemben a város, ahol kettős vezeték van, kilóméterenkint évi 3500 korona 
minimális bevételt biztosit. 

A villamosság egységi á r a : ivfényvilágítás a város részére 100 Watt óráért 
12 fillér, mások részére 14 fillér, izzófényvilágítás 14 és 15 fillér. Ennél 10%-kal 
olcsóbb az erőátvitelre szolgáló villamosság. Fönntartotta a város, hogy ötévenkint 
leszállítsa áz árakat, ha az elecktromos technika fejlődése mellett az előállítás 
kevesebbe kerül. 

Negyven év után az egész telep fölszereléssel együtt a város tulajdonába 
megy át, de fönntartotta a város 25 éven belől a megváltási jogot, mely esetro 
fizeti az összes beruházásoknak még nem amortizált értékét, továbbá teljes kár-
pótlás czlmón a megváltási évet megelőző 5 évből a legjobb és legrosszabb iizlet-
eredmóny leütése után megmaradó három év tiszta jövedelmének átlagát, szorozva 
a j i á t r a l evő évek felének számával. 

* 

Gyufagyár egy áll fönn a városban, mely az árvíz előtt (Neubauer 
József, később Breier Miksa tulajdona) 18—25 munkást foglalkoztatott. 
Föl volt szerelve a gyár 11 géppel, 8 szárító kamarával és a termelő 
képessége volt 50 ezer csomag kéngyufa, 5000 csomag kén nélküli 
gyufa% 

Évről-évre erősen gyarapodott e gyár üzeme, mely közben a 
Pálfi Lipót, majd 1895-ben a -Pálfi Lipót és veje czég tulajdona lett 
és amelynek czéljaira már 1880-ban külön és szakszerűleg berendezett 
épületet emeltek. Fokozatosan fejlesztve és modernül berendezve, a 
120—150 munkást, felében nőket foglalkoztató szegedi gyufagyár 
termelése (kénes, szalon, svéd és mindenfajta gyufában) tett 1891-ben 
200 ezer csomagot, 1899-ben már mintegy 300 ezer csomagot, túlnyo-
mólag a gyár védjegyével ellátott és jónak ösmert finomabb gyufákból, 
melyekkel sikeresen szorítja ki az ország minden részében nagyobbodó 
vevőkörénél a külföldi gyártmányokat. 

Egy ideig virágzó csontlisztgyár állott fönn, 1878-ig. és azt 
követőleg, kezdetben mint a Steiner és Kohner, később mint Steiner 
Bernát tulajdona. Az árvíz előtt e gyár jelentékeny spódium-terme-
léssel 4 hivatalnokot és 52 munkást foglalkoztatott, a nyolczvanas 
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években azonban a tulajdonosa, ki a Budapesti-sugárúton szép gyár-
épületét emelt, súlyos viszonyok közé jutott és az üzemet leszállította, 
majd teljesen megszüntette, míg 1890-ben a telep Schuller Mór tulaj-
donába ment át, ki „első szegedi csontszén-, csontliszt- és műtrágya-
gyár" neve alatt nagyban kiterjeszteni készült az üzemet, de azzal 
már rövid idő roulva fölhagyott, úgy hogy a gyárépület most szappan-
gyár czéljaira használtatik. 

Ezt követőleg létesült a körtöltésen kívüli felső Tiszapártori egy 
műtrágyagyár, mely azonban rövid ideig, két évig állott fönn Szegeden, 
ideiglenes épületekben dolgozva, meglehetős üzemmel, 40—50 ézer 
forint évi forgalommal. A tulajdonos részvénytársaság, azonban a 
gyárat 1893-ban Szőreghre helyezte át, ahol az rövid idő múlva 
szintén beszüntette üzemét. . . . 

Szappan gyártásával Szeged a hatvanas évekig. uralta az összes 
piaczokat, azonban élelmes vállalatok a „szegedi szappan" elnevezése 
alatt mindenféle hitvány utánzatokat juttattak forgalomba és ez 
megrontotta a régebben annyira hírneves szegedi szappan1) hitelét és 
keresettségét, úgy hogy az árvíz idején már nagyon küzdelmes volt a 
szegedi szappanfőzők iparkodása és így a katasztrófa által is elpusztult 
vállalatok nem tudtak többé tért hódítani. 

így 1879. óta a szappanfőzés erős hanyatlásba jutott és azóta 
csak két nagyobb gyárszerű műhely létesült, melyek elég szerencsével 
kísérlik meg a szegedi szappan hírnevének visszahódítását. 

Az ipar általános visszaesésével természetesen megfogyatkozott 
a szappanosok száma is és e minőségben foglalkozott: 

1880-ban 17 önálló, 11 segéd, 4 tanuló, összesen 32 
1890-ben 13 „ 8 „ 2 „ „ 23 
1899-ben 9 „ 5 „ — „ „ 14 

Iparigazolványt nyer t : 
Szappanos és szappanfőző: 1880-ig 4, 1885-ig 4, 1889-ig 4, 

1899-ig 5. 

M Ű I P A R . 

A műiparoknál, ide számítva a nemes fémipart és a fényképé-
szetet . is, két évtized óta minden szakban emelkedett az önálló 
üzletek és az azokban foglalkozók száma, ami természetes következése 
a városi igények nagymérvű megnövekedésének. A számemelkedést 
részletesen mutatják a következő adatok: 

') A Budapesti kereskedelmi és iparkamara évi jelentése 1875-ről még tíz 
nagyobi) szegedi szappan- és gyertyagyárat sorol föl és ezek közül öt gyárnak 
munkás-számát is közli. E szerint az öt gyár állandóan 56—68 szakmunkást' 
foglalkoztatott, átlag 1 írt 10 kr., 1 írt 50 kr. napi keresettel. 
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Aranyozó, arany- és 
ezüstműves . . 12 10 9 31 13 11 12 36 18 12 14 44 

Fényképész . . . 4 4 1 9 4 5 2 11 5 7 2 14 
Hangszerkészítő 3 2 1 6 4 2 1 7 6 5 2 13 
Könykötő és nyom-

dász 7 32 20 59 10 82 34 126 14 124 52 190 
Órás 10 . 20 18 48 13 18 20 51 •18 " 22 25 65 
Vésnök . . . . 1 1 — 2 2 1 — 3 2 1 — 3 
Üvegfestö . . . . 1 1 — 2 
Képfaragó . . . 3 2 — 5 4 4 — 8 5 6 1 12 

Kiváló magasan áll Szegednek a nyomdaipara és könyvkötészete, 
mely erősen gyarapodott 1878. óta, mikor csak 3 nyomda állott, míg 
fokozatos fejlődéssel ma 9 nyomda működik, azok közt öt nagyszabású, 
motorral hajtott nyomda, melyek fölszerelése gazdag és messze haladja 
a vidéki városok általános mértékét, amennyiben a szegedi nyom-
dákban 20 nagy gyorssajtó és számos kisebb sajtó dolgozik s az 
azokban, valamint a nyomdákkal összekapcsolt s részint különállóan 
működő könyvkötő műhelyekben a személyzet száma, mely 1878-ban 
45—50 közt váltakozott, több, mint négyszeresre emelkedett. 

Nemcsak számszerű a fejlődés az órásiparnál sem, melynek 
egyes műhelyei előkelő üzletekké gyarapodtak. Különösen, áll ez a 
Brauswetter János óragyárára, mely készítményeire és részben uj 
találmányaira az ország minden részéhői tömeges megrendeléseket 
kap, úgy hogy évi forgalma tízezrekre megy s folyton emelkedik. 

Végül figyelemreméltó a müiparban Pór Sándor üvegfestészete, mely 
teljes műipari magaslaton van és amelyet leginkább Szeged vidékének 
egyházai látnak el értékesebb megrendelésekkel, továbbá a Keglovich 
Emil fényképészeti műterme, mely magas színvonalon áll és a kiál-
lításokon, melyeken résztvett, eredményesen versenyzett a budapesti 
előkelőbb műtermekkel. 

EGYÉB IPARÁGAK. 

Alig -változó következetességgel a többi iparágban is többé-
kevésbé mérsékelt emelkedést mutat két évtized alatt az önálló 
és segédmunkások száma, amint igazolja a következő- kimutatás: 
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Borbély, fodrász 80 67 30 127 42 81 36 159 52 107 47 204 
Fésűs 5 1 1 7 5 1 — 6 4 1 — 5 
Kefekötő . . . . 3 5 1 9 5 . 7 2 14 5 7 2 14 
Mázoló 14 20 10 44 12 10 5 27 6 3 4 13 
Szobafestő . . . 27 81 19 127 21 43 17 81 28 79 20 127 
Kéményseprő . . 4 8 2 14 6 11 2 19 6 15 2 23 
Bérkocsis . . . . 56 — — 56 62 — — 62 86 — — 86 
Fürdős . . . . : 3 9 — 12 4 11 — 15 4 14 — 18 
Üveges 12 15 6 33 12 10 4 26 14 10 5 29 

GYÓGYVIZEK. 

Gyógyforrás, melyet üzletszerűleg kiaknáznak, kettő van Sze-
geden, mind a kettő keserűvizet szolgáltat. Az egyik forrás Nedel-. 
kovits Milán tulajdona. Ennek vizét már az árvíz előtt forgalomba 
hozták és a kelendősége jelentékeny. Neve : József főherczeg keserűvíz 
és vegyelemzése a következő: 

Fajsúlya 15 Celsius foknál 1,0321 
Egy liter vízben foglaltatik : 
Calciumoxyd 0,6293 
Magnesiumoxyd , . '. 4.2937 
Natriumoxyd (és káli nyomok) . . . . . 8.5743 
Ammónium . 00041 

™ „ } 0-0H5 
Alluminiumoxyd > 
KoVasav . 0.0295 
Kénsav 18-0720 
Chlor - 1.2855 
Légenysav 1.2235 
Légenyessav . . 0.0046 
Félig kötött szénsav 0.5346 
Szabad szénsav 0.0694 Összes szilárd anyag: 34-0920 gr. 

Masa István tulajdona a másik forrás, mely a nagykörúton van. 
Saját védjegye alatt hozza forgalomba a tulajdonos e Petőfi-keserű-
vizet, melynek vegyelemzése ez : 



636. 

10,000 részben a következő 
Chlornatrium . . . 
Kénsavas magnesium 
Chlormagnesium . . 
Légenysavas nátrium 
Kénsavas calcium 
Szénsavas calcium . 
Chlorammonium . . 
Kovasav 
Szénsavas lithium . 
Kénsavas Strontium . 
Brom 
Chlorcalium . . . 
Aluminium, hyilroxyd 

ásványi alkatrészeket tartalmazza: 
104.9964 (Na Cl] 
82.2074 (Mg S04) 
33.1863 (Mg C12) 
23.6281 (Na N03) 
14.3872 (Ca So 4) 

7.8792 (Ca CO 3) 
0.2954 [(H4 N) Cl)] 
0.6840 (H2 Si 03) • 

(Li2 COR) 
(Sr S04) 

(K Cl) 
(A12 (OH) 6] 

16.470 (C02) 

e C3 fe fei 
o 
a o >» 
Ö 

Szabad szénsav . . 
A szilárd alkatrészek 180° Cnál 267.9038 
A víz fajsúlya 19° Cnál 1.02331 
A víz hőmérséke 13.6 C. 

Mind a két gyógyvíz szagtalan, keserű-sós ízű, vegyhatásuk 
alkalikus. E vizek, mint a vegyelemzésből látszik, kiállják az össze-
hasonlítást a különböző hazai és külföldi keserűvizekkel és elterje-
désök évről-évre nagyobb arányokat vesz. Fokozódott a forgalom 
mind a két forrás vizére a tulajdonosok ügyes kezelése által és e 
vizekből, melyeknek ára elég mérsékelt, 1891-ben már 150,000 üveggel, 
1899-ben 250,000 üveggel adtak el és ez a kihasználás még mindig 
növekedik. E mellett azonban számot tesz a közönség által helybe és 
a közel vidékre saját edényeiben elhordott mennyiség is, különösen a 
Petőfi-keserűvíznél, melyet miután gazdag sótartalmánál fogva külsőleg 
is jó hatása Van, fürdési czélokra is vesznek. 

DOHÁNYGYÁR. 

Teljesen u j intézménye az árvíz után való időszaknak a m. kir. 
dohánygyár, mely 1885. május 28-án kezdte meg működését, illetőleg 
e napon már üzemét. A dohánygyár első helyiségei a felsővárosi 
Felmayer-féle kartonfestő gyár épületeiben voltak, ahol egészen addig 
működött, míg 1893-ban uj gyárépületet emelt a kincstár a város által 
a Kossuth Lajos-sugárúton átengedett telken. 

Itt már teljességgel mintaszerűen van elhelyezve a dohánygyár 
a czéljaira kétszázezer forintot haladó költséggel készült és a nagy 
parkos telepen elosztott épületekben, melyek tisztviselői lakást, hatalmas, 
tiszta szellős, 700 munkás befogadására alkalmas munkatermeket és 
raktárhelyiségeket foglalnak magukban. 
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Első működését a -gyár 62 munkással kezdte, de már 1885. végén 
405-re emelkedett a munkás szám. Túlnyomólag szegedi leányok, asz-
szonyok foglalkoznak a gyárban és elösmert nagy ügyességet fejtenek 
ki a gyártásban, a mellett pedig állandóan megmaradnak a munkánál, 
amit igazol az, hogy a be nem váltak leszámításával, több mint három 
évi átlagos állandóság esik egy munkásra. 

A kimutatás, mely a dohánygyár üzeméről szól, föltünteti, hogy 
a szivargyártás az 1885. évi 3 millióról már 1886-ban 15 millióra és 
fokozatosan 26 millió darab szivarra emelkedett. Munkásainak száma 
volt: 1894-ben 590, 1899-ben 612. A kifizetett munkabérek összege 
t e t t : 1898-ban 115,644 frt 5 krt, 1899-ben 120,181 frt 67 krt. Szivart 
gyártott 1894-ben 29.750,687 darabot, 1899-ben 26.768,600 darabot1). 

Mint- a munkabérek arányai mutatják, a dohánygyár működése 
nagy szolgálatot tesz a szegényebb munkáscsaládoknak, melyeknek 
állandó keresetet nyújt, gondoskodván külön intézmény fönntartása 
által munkásainak betegsegélyezéséről is. 

SZEGED KIVITELI IPARA. 

A város ipari viszonyainak teljes bemutatásához szolgál adalékul, 
hogy az egyes ipari czikkek szerint mely nagyobb telepek verseny-
és kivitelképesek a vámkülföldre is. A kereskedelmi és iparkamara 
adatai szerint e gyárak sorozata a következő : 

Asztalos munkák. Czég : Bainer Károly. Kiviteli piaczok: Bulgária, Szerbia. 
Bútor. Czégek: Lengyel Lőrincz, Seifmann Mór. Kiviteli piaczok : Bosznia, 

Bulgária, Szerbia. 
Czementárúk. Czég: Landesberg Mór. Kiviteli piaczok: Bosznia, Bulgária, 

Románia, Szerbia. 
Cognac, pálinka, likörárúk. Czég: Patzauer Miksa. Kiviteli piaczok: Bosznia, 

Bulgária, Szerbia. 
Kezet. Czég: Gottlieb Dávid. Kiviteli piaczok: Bosznia, Bulgária, -Szerbia. 
Faárúk. Czégek: Löwy H. és társa, Mélik, Dobribán és Markovits, Milkó 

Vilmos fiai, Winkler testvérek. Kiviteli piaczok: Bulgária, Szerbia, Németország, 
Törökország, Tunis. 

Fonalak. Czég : „Szegedi kenderfonógyár részvénytársaság." ' Kiviteli piaczok 
Anglia, Bosznia, Bulgária, Belgium, Románia, Szerbia. 

Födélcserép. Czég: Lichtner Dávid és fia. Kiviteli piaczok: Bulgária, Szerbia. 
Gyékény. Czégek: Czinner és társa, Reitzer Lipót, Eosenberg M. és fia. Kivi-

') Ez évben éiőször készült a gyárban Regalitas szivar 122,000 drb, Trabucos. 
200,200 drb. Egyéb fajokból gyártatott: Brittanika-: 1.543,800 drb, Kuba-Portorico : . 
8.549,600 drb. Portorico: 3.243,000 drb. Vegyes külföldi: 11.910,000 drb; Rövid 
magyar : 1.200,000 drb. ' ' . . . . . ' . 
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teli piaczok: Angolország, Ausztria, Bosznia, Dánia, Francziaország, Németország, 
Swájcz, Svédország, Szerbia. 

Gyufa. Czég: Pálfi Lipót és veje. Kiviteli piaczok : Ausztria, Bosznia, Bul-
gária, Olaszország. 

Hajó. Czégek: Boros Ferencz, Kcsedy Ferencz, i f j . Ökrös József, Tóth Ferencz. 
Kiviteli piaczok: Bessarábia, Bulgária, Románia, Szerbia. 

Hangszerek. Czégek: Braun János, Tóth Sándor. Kiviteli piaczok: Bosznia, 
Bulgária, Szerbia. 

Kender. Czégek: Kender fonógyár részvénytársaság, Salzmann és társa kendér-
kikészitő és szövőgyár, Pollák és Griiner. Kiviteli piaczok: Angolország, Ausztria,-
Belgium, Bosznia, Bulgária, Hollandia, Németország, Románia, Svájcz, Szerbia. 

Kötél. Czégek:. Szegedi kenderfonógyár részvénytársaság, Pollák Sámuel és 
Griiner; Kiviteli piaczok: Bosznia, Bulgária, Svájcz, Szerbia. 

Liszt 'és korpa. Czég : Back Bernát fiai. Kiviteli piaczok : Angolország, Ausztria, 
Belgium, Dánia, Hollandia, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, 
Svájcz, Amerika. 

Órák. Czég: Brauswetter János. Kiviteli piaczok: Legtöbb európai állam. 
Paprika. Czégek : Czinner és társa, Liáldori Soma, Liisági Béla, Lábdy A. 

és fia, Pálfy testvérek, Pick Márk, Bohr és Bugárszky, Schivarz Emánuel és fia, 
Tóth Péter. Kiviteli piaczok : Angolország, Ausztria, Belgium, Dánia, Francziaország, 
Hollandia, Németország, Olaszország, Oroszország, Portugália, Svájcz, Svédország, 
Amerika. 

Porczellánfestészet. Czég: Lvánkovits Károly és fia. Kiviteli piaczok: Bosznia, 
Bulgária, Románia, Szerbia. 

Szalámi, szalonna, zsir. Czégek: Czinner és társa, Forgiarini János, Lábdy A. 
és fia, Pick Márk, Bohr és Bugárszky, Tóth Péter. Kiviteli piaczok : Angolország, 
Ausztria, Belgium, Dánia, Francziaország, Hollandia, Németország, Svájcz Svéd-
ország. 

Szappan. Czégek -. Lábdy A. és fia, Lótos Józsefné, Répás József, Rosenberg 
és Dávid. Kiviteli piaczok: Ausztria, Bosznia, Bulgária, Németország, Szerbia. 

Szesz..Czég : Patzauer Miksa. Kiviteli piaczok: Bosznia, Bulgária, Német-
ország, Svájcz, Törökország. • 

Szövetek. Czég : Salzman és társa. Kiviteli piaczok : Bosznia, Bulgária, Románia, 
Szerbia. 

Tarhonya. Czégek: Czinner és társa, Fodor József örökösei, Lábdy A. és fia, 
Bohr és Bugárszky, Schwarz Emánuel és, fia, Szécsi Ede, Tóth Péter. Kiviteli piaczok: 
Ausztria, Németország, Olaszország. 

Tégla, dísztégla, keramit. Czégek: „Szegedi téglagyár részvénytársaság", „Mayer-
féle keramit és mütéglagyár részvénytársaság." Kiviteli piaczok: Bulgária, Szerbia. 

Virágok. Czégek : Balogh János, Horváth Mihály, Horváth József, Szögi 
József. Kiviteli piaczok: Angolország, Ausztria, Bulgária, Németország, Szerbia. 

Zsineg. Czégek: „Szegedi kenderfonógyár részvénytársaság" Pollák Sámuel és 
Griiner. Kiviteli piaczok: Anglia, Belgium, Bosznia, Bulgária,Románia, Svájcz, Szerbia. 
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KERESKEDÉS. 

. Amennyire a lehetősége megvan, adatszerűleg is igazolni kívánom 
a szerep fontosságát, mely a kereskedelemben és annak fejlesztésében 
megilleti Szegedet, mint egy nagy vidék góczpontját és mint az ország 
kereskedelmében számottevő kiviteli czikkek gyűjtőhelyét. 

Kettős irányban folytat így tevékenységet a város kereskedő. 
osztálya. Először abban, hogy részint a- saját termelésnek készítmé-
nyeiből, részint behozott, még pedig az ország kereskedelmi mérlege 
szerint túlnyomólag Ausztriából és a vámkülföldről behozott czikkekből 
egy kiterjedt vidék fogyasztását elégíti ki, másodszor abban, hogy a 
kiviteli czikkekből jelentékeny tömegeket értékesít közvetlen, első 
forrásból. ; 

Mind a két irányban lényegesen megnőtt 1878'. óta a' szegedi 
kereskedés tevékenysége, amint mutatják azt a forgalom rendelkezésre 
álló adatai nem csupán magának a kereskedésnek mozgalmaiban, mert: 
hiszen azokról van a legkevesebb valóságos adat. Inkább a kombinált 
statisztika az, melynek fonalán a kereskedés mérveit meglehet hatá-
rozni. Első sorban az, amit az iparról szóló részben, csoportról-cso-
portra följegyeztünk, hogy a város fejlődésével'arányosan emelkedett 
és emelkedik az ipari termelés és az abban foglalkozók száma. Ter- ' 
mészetszerűleg együtt jár ezzel a kereskedés fejlődése is egyfelől a ' 
versenyképes iparok készítményeinek itthon és kifelé való "közvetítő 
értékesítésében, másfelől az ipar számára az anyagok beszerzésében, 
ami a kis- és középipar szolgálatában még mindig jelentékeny foglal-
kozása a helyi kereskedésnek. 

E kettős szolgálatban eléggé művelt és képzett, a külön szak- ' 
mákban jelentékeny üzletekkel biró kereskedőosztálya van Szegednek, 
mely uralván egy jelentékeny vidék piaczát, a Saját érdekében, de / 
közvetve a többi foglalkozási ág s a közönség hasznára- is, a legélő-
nyösebb forrásokat nyitja meg a forgalomnak úgy az importban,. mint 
az exportban. 

Messze haladja ez a tevékenység a helyi termelésnek és a helyi 
fogyasztásnak kereteit. A termelés értékesítése körül felöleli a szegedi 
kereskedés a fekvésénél, szerencsés vízi és vasúti kapcsolatánál fogva , 
a városhoz tartozó és részint csak a nagyobb kereskedelmi' intelli-
gentia által a városhoz fűzött vidék azon czikkeit,. melyek elbirják .. 
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ezt a közvetítést, melyeknek száma és tömege azonban erősen meg-
fogyatkozott az utóbbi két évtizedben, sőt már azelőtt is. Attól kezdve, 
hogy a vasúti hálózatba jutottak mind a körülfekvő nyerstermelő állomá-
sok, melyekről ennek folytán közvetlenül elszállítják a kivitelre alkalmas 
czikkeket. És e részben egy bizonyos határig a szegedi kereskedés 
azt a rendszert követi, hogy bevásárló állomásokát foglal el a közeli 
vidéken. 

Magyarázatául szolgál ez is némileg annak, hogy a szegedi keres-
kedők száma nem nagymérvűleg gyarapodott az utóbbi években és 
hogy különösen nem létesültek ujabb, számottevő kereskedelmi vál-
lalatok. 

Szerencsésebb- fejlődést vettek a kereskedés azon ágai, melyek 
a helyi és vidéki fogyasztás szükségleteiről gondoskodnak, mert ezek 
a szükségletek erősen megnőttek itthon is a népesség emelkedése, az 
értelmiség nagyobbmérvú idetelepedése folytán és főleg az által, hogy 
az u j polgári és katonai intézmények jelentékeny idegen-forgalmat 
tereltek Szegődre és hogy iskoláink mind nagyobbra növő vidéki népes-
sége révén is a délvidék közönsége állandó látogatója és vevője Sze-
gednek. 

Kedvező és biztató jelenségei mutatkoznak ennek általában és 
kivált egyes alkalmaknál s a szegedi kereskedő osztály elég ügyes 
és intelligens árra, hogy az e viszonyok nyomán keletkező vidéki 
összeköttetéseit. fönntartsa és fejleszsze. 

Megfigyelhetők ennek az eredményei az áruforgalom emelkedése 
mellett abban, hogy a jeléntőségükben egyébiránt országszerte hanyatló 
vásárok, mihelyt a termési viszonyok kissé kedvezők, nagytömegű 
vidéki közönség találkozó helyeit képezik Szegeden. 

De ami annál örvendetesebb, a hetenkint kétszer tartott heti-
vásárok, sőt a napi piaczok is állandóan sok vidéki közönséget von-
zanak Szegedre, főleg a Bánátból, Bácskából, Csongrádmegyéből és 
H.-M.-Vásárhelyről. 

Kiváló értékű szolgálatokat tett ebben, miként az ország köz-
pontjának, Szegednek is a vasúti zónadíjszabás és az azzal lehetővé 
vált olcsó közlekedés, melypek előnyét a szegedi állomást illetőleg 
minden más város fölött nagymérvűleg vette igénybe a közönség. 

Mindezek mellett pedig Szeged .kereskedelme a város nagy és 
forgalom szempontjából a szegedi birtokok szigorú határvonalain el 
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nem vágott külterületével tart állandó és élénk összeköttetést, melynek 
arányait, mint már az ipari forgalomnál is fölemlítettem, tanulságosan 
jelölik a város közvetett adójövedelmei, főleg a helypénzek és a beho-
zatali vámok. 

Két évtizedes immár az 1880-ban városháztartási érdekből elfogat 
dott behozatali vámok rendszere és ma bizonyos adatokra hivatkozva, 
lehet gondolkozni a fölött, mennyiben valósult az az aggódás, melylyel 
éppen a kereskedő-osztály kísérte e rendszer életbeléptetését. ' 

A számok azt igazolják, hogy a kereskedelmi és piaczi forga-
lomból eredő közvetett adójövedelmek, a rekonstrukcziót követő pangó 
éveket kivéve, lassú fokozatokban emelkednek, de ez természetesen 
csak a város általános fejlődésének képezi teljes bizonyságát és nem 
egyszersmind annak az igazolását is, hogy a behozatali vámok nélkül 
még nagyobb arányúvá nem nőtt volna a szegedi piacz vonzó ereje, 
látogatottsága és forgalma.-

Mert kétségtelen ugyan, hogy a közvetett adókat végső elemzés-
ben maga a város fogyasztó közönsége fizeti meg, de viszont kétség-
telen az is, hogy a szegedi vámsorompóknál bejövő külterületi és vidéki 
egyszerű nép csak az idők során ismerkedik s még később barát-
kozik meg ezzel a nemzetgazdasági tétellel és hogy a vámfizetés ellen-
szenvessége kezdetben nagyobb csökkenését okozta a szegedi piacz 
keresettségének és alkalmat adott arra, hogy a város körüli, addig 
teljességgel jelentéktelen községi piaczok sokat elvontak a gazdasági 
termények és jószágok azon részéből, mely vasúti elszállításra bármely 
állomáson értékesíthető. 

Ez ellenében a következés és a kereskedői kar intelligencziája, 
avatottsága mindenesetre lényeges fejlődést s haladást igazolt a keres-
kedés legtöbb ágában. Tanúsága ennek a körülbelül háromnegyed 
részében a kereskedőket terhelő harmadosztályú kereseti adók növe-
kedése és a vasúti, postai s távirdai forgalom rohamos emelkedése, az 
utóbbi különösen a pénzutalványoknál és az érkező és föladott posta-
csomagoknál, melyek sokat bizonyító mérői a kifelé ható kereskedelem 
tevékenységének. 

Jellemző mértékét adja még a kereskedés terjeszkedésének az 
osztrák-magyar bank szegedi fiókjának és a szegedi pénzintézeteknek 
1878. óta óriási arányokban megnőtt forgalma, melyről e könyv külön 
fejezete szól. 

„Szeged uj kora." 4 1 
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Egészben tehát, mindezeket a tényezőket figyelve, alapos és jogo-
sult a következtetés, hogy az árvíz óta Szeged kereskedelme jóval 
gyarapodott erőben és értékben. Annál szebben igazolja ez a kar helyes 
törekvését, mert a katasztrófa súlyos viszonyok közé juttatta a legtöbb 
kereskedelmi vállalatot és kiszámíthatatlan károkat okozott a legtöbb 
czégnek egyrészt valóságos vesztéségben, másrészt az üzletek szünete-
lésében, költséges uj elhelyezésében és rekonstrukcziójában. 

Fényesebb erkölcsi bizonyítványt soha nem érdemelt kereskedői 
kar, mint 1879-ben a szegedi. Mert mikor a katasztrófa mindent meg-
semmisített, mikor a csődök és fizetésképtelenségek egész sorozatát 
jósolták a hirlapok és mikor Szeged lelkes barátai az országgyűlésen 
a helyzet szükségszerű kovetelményekép sürgették a hat havi mora-
tóriumot, maguk a szegedi kereskedők legnagyobbrészt kifogástalanul 
teljesítették fizetési kötelezettségeiket, aminek igazán tüneményes 
bizonysága az, hogy 1879-ben Szegeden mindössze 5 csődöt rendeltek 
el (ugyanaz évben Szabadkán 8 csőd volt) és hogy a következő évek-
ben is a szegedi törvényszék egész területéről csekély számmal merültek 
föl a csődesetek: 1880-ban 12, 1881-ben 12, 1882-ben 5, 1888-ban 12, 
1884-ben 19, 1885-ben 19, 1886-ban 13, 1887-ben 12, 1888-h.an 12, 
1889-ben 15, 1890-ben 10, 1899-ben 12. 

. És mivel e csődeseteknek legföljebb fele része esik Szegedre, 
a legkedvezőtlenebb 1884—1886-iki esztendőket kivéve, e város keres-
kedői valóságosan példás jelét adták és adják az üzleti szolidságnak 
és megbízhatóságnak, mely egyik legértékesebb alapföltételét képezi 
a szegedi kereskedés terén elért eredményeknek. Főleg ha figyelembe 
vészszük azokat a súlyos küzdelmeket, melyeken kereskedelmünknek 

• át kellett esnie először a katasztrófát követő csüggedésben, aztán a 
rekonstrukcziónak sok idegen elemet és szerencsevadászt csábító izgal-
mas három esztendejében, majd pedig a rohamos városépítést követő 
stagnáczió éveiben. 

Összehasonlítva az elmúlt időről a kereskedésnél elfoglalt egyének 
számát, a népszámlálási csoportosítások különböző rendszereinél fogva 
alig lehet biztos következtetésekre jutni. Ki volt mutatva a kereske-
désnél 1870-ben 961 egyén és 937 munkás (ebben 690 önálló keres-
kedő és 95 hivatalnok), 1880-ban 901 önálló kereskedő, 607 hivatal-
nok és segéd,. 95 tanuló, 458 munkás és 431 kisegítő nő, 1890-ben 
1027 férfi, 337 nő. 

Erről az utóbbi évről a kimutatás már nem foglalja a kereske-
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delmi'személyzet sorába a pénzintézeti hivatalnokokat, kiknek számát 
külön mutatja ki 118-ban, egyszóval a statisztika rendszerének válto-
zása mellett mindössze az a következtetés állhat meg más irányú 
adatokra alapítva, hogy számszerűleg csak a legkisebb arányokban 
szaporodtak az önálló kereskedők, kik az uj városban épp ugy, mint 
a régiben, túlnyomólag a Széchenyi- és Klauzál-tereken és azoknak 
nyúlványain, a Kárász-utczán, ujabban főleg a Hid-utczán és Kelemén-
utczán helyezkedtek el, míg az árvíz előtt, de leginkább a Széchenyi-
és Klauzál-téri paloták építése előtt a hetvenes évekig nagy jelentő-
ségű és a katasztrófa alatt szárazon maradt, tehát ideig-óráig a keres-
kedelmi forgalom ezéljaira egyedül rendelkezésre állott Iskola-utcza 
kereskedelmi jelentősége erősen alászállott és ott inkább a másod-
rendű nyitott kereskedések telepednek le. • ; 

Ujabb alakulást vett némileg az üzletek elhelyezkedése az által, 
hogy a Széchenyi-tér nagyobb mérvű parkírozása folytán 1893-ban, 
az érdekelt körök izgalmas ellenkezése daczára, a piaczokat deczen-
tralizálták és a Széchenyi-téren csupán az iparos árusátrak és a gyü-
mölcspiacz, a Klauzál-téren a tej- és kenyérpiacz maradtak meg, a 
többi piaczot pedig a Tisza Lajos-körűt felső- és alsó-tiszapartot 
összekötő részének a főtérhez legközelebb eső vonalaira terelték és 
már korábban a Valéria-térre, az állat- és kocsivásárt pedig a Marstérre. 

Nagy hatása van ennek a piaczmegosztásnak, mint már is meglát-
szik, arra, hogy az eltagolt napi és vásári forgalom vonalain, a külső 
tereken és a körút mentén ujabb, részint már értékesebb kereskedé-
seket nyitnak és erről a hatásról sokban érdekes képet nyújt a csopor-
tonkint kimutatott ipari foglalkozásokon túl s részben azokkal össze-
függésben, a különböző kereskedésekre kiadott iparigazolványok szám-
aránya is, mely 1878-tól a következő: 

1878-80. 1881-85. 1886-89. 1890-94. 1899. 

Alkusz — — 7 1 1 
Almakereskedés — 5 1 3 2 
Bank-r és váltóüzlet, szövetkezet' . . — 1 — 4 1 
Bazáros — — — " — 2 
Baromfikereskedés 2 2 1 3 4 
Bizományos és ügynök 6 5 6 28 4 
Bor-, sör-, pálinkakereskedés (vagy 

együttes) * '. . — 14 12 7 3 
Bőrkereskedés . 5 3 4 • 8 1 
Bútorkereskedés . : : 1 — 1 2 1 
China-ezüst kereskedés i— 1 — — — 

Czipő (lábbeli) kereskedés és raktár . — 2 1 3 1 
Cserépedény (edény) árús . . . . 1 1 — ' — 1 
Csináltvirág (virág) kereskedés . . — 1 — — 1 

39* 



644. 

1878-80. 1881-85. 1886-89, 1890-94. 1899. 

Déligyümölcs, czukorkaárús . . . . 9 8 2 16 5 
Díszmű-, rövidárú-, norinbergi- stb. ke-

reskedés 5 16 11 6 4 
Divatárú (férfi és női) üzlet . . . 2 16 4 10 5 
Dohány- és szivar-kereskedés . . . — — 5 — 2 
Építési anyag (tégla, czement, mész, fa) 

stb. kereskedés 11 21 4 2 1 
Ékszer-kereskedés — — 2 1 1 
Fa- (tüzelő), szénkereskedés 1 10 21 19 6 
Fehérnemű-, kézműárú-, posztó-keres-

kedés 18 26 39 10 10 
Festék-kereskedés . . . . . . . — 1 — 2 2 
Férfi ruha (és női) kereskedés, raktár 19 11 2 5 — 

Fűszer-, csemege-, gyümölcs- és vegyes-
kereskedés 25 96 36 . 29 5 

Gabona- és termény-kereskedés . . . 6 11 15 22 2 
Gépraktár és kereskedés — 3 — 1 1 
Gyapjú- és terménykereskedés . . . — 1 — 23 4 
Gyógyárú-kereskedés . . . . . . — 1 — 1 — 

Gyümölcs-kereskedő — — — — 3 
Illatszer-kereskedés — 1 — 1 — 

Kaczabáj, kendő, szövet, pántlika stb. 
kereskedés 1 41 12 96 13 

Kalap-kereskedés 1 — 3 1 — 

Kép-, tükörárú-kereskedés . . . . . 1 8 — 2 1 
Könyvkereskedés, papir- és írószer-

kereskedés . . 1 4 4 7 3 
Kötél- és zsinegárú-kereskedés . . . — — 2 — 1 
Kerékpár-kereskedés — — — 1 
Lisztkereskedés . . . . . . . . 6 11 6 12 . 1 
Pokrócz- és szőnyeg-kereskedés . . . — 3 — 1 — 

1 — 1 — 
7 

4 — — — 

Sajt- és csemegekereskedés . . . . — 1 1 2 1 
Sertéskereskedés, hizlalás . . • . . 6 2 2 1 1 

75 167 89 144 66 
Szállító üzlet 1 — 4 2 — 

Szerszámfa-kereskedés . . . . . — 2 1 — — 

Tajtpipa, dohányzószerkereskedés . . — 1 — — — 

Tojás-kereskedés (kikészítés, szárítás) 1 1 — 5 — 

Tudakozó intézet 1 — — 1 — 

Üveg- és edény-kereskedés . . . . — 4 6 3 2 
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1878-80. 1881-85. 1886-89. 1890-94. 1899. 

Varrógép-kereskedés . : . . . . 2 2 3 4 — 

Vaskereskedés . . . . . . 7 2" 3 2 
Zálogintézet. . . . . . . . . . 2 — 1 1 — 

Zsibárus . . . 8 24 15 17 4 
Zsákkölcsönző üzlet . . . . . — — 1 1 — 

Mint az iparigazolványok kiszolgáltatása mutatja, a kereskedés 
a szakmák összes fajaira kiterjed és amint egyfelől üj meg uj keres-
kedések nyílnak meg, másfelől csökken a foglalkozók száma a régi 
ágazatokban. 

Kevés uj iparigazolvány adatott a gabonakereskedésre, melyben 
a szegedi és külső nagy malmok bevásárlóin kívül néhány czég meríti 
ki Szegednek még mindig nagyarányú üzletét. Annál többen foglal^ 
koznak a szegedi gyárak közvetlen üzletén túl is a termény-kereske-
déssel, részben nagy és előkelő czégek, melyek Szeged egyik leg-
kiterjedtebb kereskedelmi forgalmát képviselik, nagy jelentőségű kivi-
teli kereskedést folytatva hüvelyes terményekkel, paprikával, szalon-
nával, zsírral, szalámival, tarhonyával, aztán emellett gyékényekkel, 
melyek túlnyomólag a szomszédos kis Tápé háziiparából kerülnek, 
gyékény, sáskészítményekkel, nádfonatokkal, szegedi talicskákkal, hagy-
mával, melyből Csanádmegye termelése részben Szegeden át jut a 
nagy forgalomba. 

Jelentékeny és nagyarányú a liszt- és korpakereskedés szegedi 
és vidéki malmok készítményeiből. 

A borkereskedés nem szorítkozik az itteni termésre és á helyi 
fogyasztásra, épp úgy a sörkereskedés sem, melyben számottevő a 
szegedi nagy raktárakból a palaczkos sör kivitele. Pálinkában és iparilag 
földolgozott szeszes italokban szintén tömeges a külső forgalom. 

A kenderkereskedés a szegedi gyárak nagy termelésén túl sok 
bácskai készítményt és nagy tömeg fonalat, zsineg- és kötélárút 
forgat. 

Már az iparnál mérlegelve volt a hatalmas és sok százezret for-
gató szegedi faanyag- és tűzifa-kereskedés. 

Figyelemreméltó az állatkereskedés, melynek forgalmát a vásá-
rokról szólva mutatjuk ki és átlag két millió forgalmat ér el jobb 
években a sertéskereskedés, mivel a jómódú és értelmes polgárok 
kezeiben levő szegedi akoltelepek sertésállománya rendszerint 25—30 
ezer darabot tesz s csak az utolsó esztendők alatt súlyosan pusztító 
sertésvész szállította lé ezt a számot átmenőleg. 

Kisebb jelentőségű az állati termékekkel való üzlet, a gyapjú-, 
nyersbőr- és toll-kereskedés, melyekben a forgalom elaprózódik az 
egyes vasúti állomásokon. Ugyanez áll ujabban a tojáskereskedésre 
is, mely azonban egészen a nyolczvanas évek végéig óriási törne-
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gekben gyűjtetett össze Szegedre az egész vidékről és szállíttatott 
innen a legtávolibb külföldi piaczokra, százezer forintokra menő érté-
kekben. Ez időben küiön tojáskiviteli betéti társaság is létesült 50 ezer 
forint tőkével, de oly károkkal bonyolította le mindjárt első üzleteit, 
hogy nem egészen egy év leforgása alatt a tőkéjét teljesen elveszí-
tette. 

A kézmüárú- és rövidárú-kereskedés terén jelentékeny üzletek 
állanak fönn s azok között számos nagykereskedés, melyek messze 
vidékekre látják el árúkkal a detail-üzleteket és ugyanez áll a fűszer-, 
gyarmatárú- és vaskereskedésekre. Mindezekben a szakmákban vannak 
Szegednek oly nagykereskedői is, kik a beszerzési források s egyál-
talán a versenyképesség tekintetében egyenrangúak a legnagyobb 
fővárosi czégekkel és erőteljes tényezői a kereskedés üdvös deczentrali-
zácziójának, vagy a nagyban eladás terein helyesebben : a vidék hiva-
tott központjain való czentralizácziónak. 

Némi tájékozást nyújt a kézmű-, fűszer- és egyéb czikkekkel 
való kereskedés mérvéről a szegedi fővámhivatal 1891-től rendelke-
zésre álló kimutatása. Hézagos és csak hozzávetőleg útbaigazító ez a 
kimutatás és csak kisebb részét tartalmazza a behozott árúknak, 
mert azok nagyobb tömegét, a kezelés egyszerűsége miatt a keres-
kedők részint a belépő vámhivataloknál, részint a közvetítő nagyke-
reskedő-házak székhelyein vámoltatják el. Teljes adatok hijján mégis 
érdekes megnézni a szegedi vámhivatal forgalmát a következőkben. 
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ÁRÚBEHOZATAL A SZEGEDI VÁMHIVATALNÁL. 

•ss 
Az árúk megnevezése 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Gyarmatáruk 
Fűszerek 
Déli gyümölcs 
Czukor / . . : . . 
Dohány . . . . 
Gabona, hüvelyes vetemények, liszt és 

őrlemények 
Főzelék, gyümölcs, növények . . - . . 
Vágó- és igásmarha 
Más állatok 
Állati termékek 
Zsiradékok 
Zsíros olajok 
Italok 
Eledelek . . . 
Fa, szén és tőzeg 
Esztergályos és faragó anyag . . . . . 
Ásványok . . . 
Gyógyszer és illatszerek . . . . . . 
Festő és cserző anyagok 
Mézgák és gyanták . . . . . . . . 
Ásványolaj, barnaszén stb . 
Pamut, pamutfonál és pamutárúk . . . 
Len, kender, ju t ta stb . 
Gyapjúárúk 
Selyemárúk 
Ruha- és pipereárúk 
Kefe- és szitakötöárúk 
Szalma és hánesárúk . 
Papiros árúk >. . . . 
Kaucsuk és guttapercha . 
Viaszos vászon és tafota 
Börárúk 
Szűcsárúk 
Fa- és csontárúk 
Üvegárúk 
Kő árúk . 
Agyagárúk . . . . 
Vasárúk 
Nemtelen fémárűk 
Gép és gépkészülékek 
Kocsik és hajók . 
Nemes fémek és érczpénz . . . . . . 

Mű- és hangszerek 
Konyhasó 
Vegyészeti segédanyag 
Vegyészeti gyógy- és illatszerek . . 
Gyertya és szappan 
Gyújtó szerek . 
Irodalmi műtárgyak 
Hulladékok 

Összesen . 

Á r ú f o r g a l o m 

1891. 

klgr. 

33,164 
15,358 
34,052 

6 
14 

10,364 
8,759 

69 
1,579 

186 
250 

1,705 
7,098 

890 
130 
427 
201 

3,903 

5,694 
15,545 

3,987 
282 
374 
446 
62 

3,154 
435 
218 

1,569 
3,057 
3,466 

642 
45,974 

898 
7,809 
1,943 

107,479 
2 

2,369 

1,298 
3,656 

138 
14 

7,879 
5 

1894. 

klgr. 

1899. 

klgr. 

336,550 

33,739 
12,644 
26,477 

20 
8,517 

1.458,292 
25,046 

1 db. 

1,516 

. 681 
2,510 
3,886 

43 
269 

1,521 
27 
17 

11,003 
1,039 
1,154 

94,125 
6,630 

592 
269 

65 
56 

1,737 
258 

37 
1,238 
3,003 
3,771 
1,038 

11,940 
1,372 

12,355 
1,853 

31,411 
1 db. 

3 

2,812 

1 
1,167 

122 

3,696 
60 

1.768,012 

36,727 
11,153 
18,836 

5 
33,771 

15,095 
35,350 

3 db. 
11 

3,986 
170 
235 

6,656 
6,098 

30,283-
173 

10,025 

140 
3 

2,323 
17,433 

2,801 
677 
350 

81 
104 

3,153 
275 
152 

1,109 
1,834 
4,949 

375 
112,597 

498 
8,914 
2,537. 

159,599 
1 drb 

1 drb és 
3,381 

16 
2,135 

547 

6,002 
170 

540,729 
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Amiket részint adatszerüleg kifejtettünk, azt igazolják, hogy 
Szeged meg tudott maradni a vasúti hálózat kifejlesztése óta sok 
irányban megoszlott vidéki forgalom központja és. hogy megőrizte 
kereskedelmi fölényének az egész alföldre kiható súlyát. Tanúságot 
tesz erről magának a városnak életmenete, tanúságot tesznek az össze-
hasonlítások más városoknak, a legnagyobbaknak ipari, kereskedelmi 
mozgalmaival és közvetve a forgalmat is jelölő statisztikáival, de 
leghatározottabb tanúságot tehetnének a szegedi forgalom számadatai, 
ha összefüggésben az évek soráról rendelkezésre állanának. Sajnos 
azonban, ily adatokkal nem birunk visszamenőleg (amint nem bir egy 
város sem), csupán az 1893-ik évről sikerült a vasúti, hajózási és 
helyi forgalmi följegyzések lehető gondos összesítése által ennek az 
esztendőnek forgalmi mérlegét összeállítani, mely habár természetesen 
még jelentékenyebb eltérések sincsenek kizárva, mindenesetre 
hatalmas képet ad Szeged kereskedelméről abban, hogy a behozott 
és kivitt árúk összes tömege tiz millió mázsa körül mozog és hogy a 
behozott nyers árútömegeknek egy harmadrésze esik a földolgozott 
alakban, tehát már kisebb súlyokban való kivitelre. 

Mint a város forgalmának, ipari, kereskedelmi tevékenységének 
és belső fogyasztásának a mai fejlettségben hozzávetőleg is érdekes 
számvetése méltó a figyelemre ez az 1893. évi összesítés a Szegedre 
behozott és innen kivitt árúkról a következőkben. 



AZ 1893. ÉVI ÖSSZESÍTÉS A SZEGEDRE BEHOZOTT 

ÉS INNEN KIVITT ÁRÚKRÓL. 



Árú megnevezés 
Behozatal métermázsákban Kivitel métermázsákban Összforgalom 

mótermázsák-
ban 

Árú megnevezés 
vasúton vízen 

hajón szekéren összesen vasúton vízen 
hajón szekéren összesen 

Összforgalom 
mótermázsák-

ban 

Agyag- ós üvegárúk 727 12,539 _ 13,266 3,111 45,795 712 49,618 62,884 

893 2,137 — ' 3,030 832 1,741 43 2,616 5,646 

'Bor 3,690 385 12,593 16,668 6,555 2,675 — 9,230 25,898 

Bér ós börárúk .' 3,006 394 1,895 5,295 4,002 785 — . 4,787 10,082 

Czukor . . . . . . . . . . . 6,969 1,108 — 8,077 400 3,220 1,399 5,019 13,096 

Dohány ós dohánygyártmányok . . 6.838 1,108 20,849 28,795 15,866 12,991 527 29,384 58,179 

Szárnyas állatok — 1,927 8,517 10,444 1,992 — — 1,992 12,436 

Juhok . . — — ' 19,500 19,500 758 — — 758 20,258 

Lovak 170 — 8,700 8,870 1,869 — 1,453 3,322 12,192 

Sertések 1,305 — — 1,305 77,368 — 12,569 89,937 91,242 

Szarvasmarha 3,089 — 7,900 10,989 13,816 — 956 14,772 25,761 

Fa ós faneműek 260,845 3.500,000 500 3.761,345 163,451 256,611 2,900 422,962 4.184,307 

Gépek •. . 1,090 218 350 1,658 1,709 1,077 917 3,703 5,361 

Göngyöletek 6,534 7,519 — 14,053 37,477 956 — 38,433 52,486 

Gyarmat ós csemegeárúk . . . . 1,797 190 — 1,987 119 328 765 1,212 3,199 

Gyümölcs 1 48 351,591 351,640 2,528 7,580 119,500 129,608 481,248 

Hulladékok — 1,545 — 1,545 8,786 895 — 9,681 11,226 

Kender, len . . . : 730 7,450 — 8,180 5,625 1,616 391 7,632 15,812 

Kő ós tégla 2,079 470,288 — 472,367 130,527 8,140 — 138,667 611,034 

Mész és czemont 5,785 15,612 — 21,397 3,911 3,155 370 7,436 28,833 ' 

Őrlemények ' 751 1,592 — 2,343 341,772 270,891 — 612,663 615,006 



Papír és papírosmunkák . . . . 927 5,716 — 6,643 771 158 457 1,386 | 8,029 
Sör 15,480 1,112 — 16,592 7,845 7,844 1,157 16,846 33,438 

Szén 56,737 138,500 ' — 195,237 28,967 7,425 950 37,342 232,579 

Szesz és szeszes italok . . . . . 678 1,972 4,750 7,400 43,139 5,430 1,859 50,428 57,828 

Szilva, aszalt — 8,579 — 8,579 2,581 — 341 2,922 11,501 

Árpa . — 117,855 8,590 126,445 756 90,156 — 90,912 217,357 

Búza 197,012 357,885 350,000 904,897 8,184 222,810 — 230,994 1.135,891 

Rozs — 1,511 12,000 13,511 26,917 28,570 — 55.487 68,998 

Tengeri . . . : 45,005 156,850 218,000 419,855 -124 11,507 — 11,631 431,486 

Zab 101 2,517 17,600 20,218 2,891 1,195 — 4,086 24,304 

Burgonya — 109 260,000 260,109 51,208 41,575 — 92,783 352,892 

Hüvelyesek 1,602 417 . 517 2,536 6,827 685 — 7,512 .10,048 

Mezei és kerti termények . . . . 5,766 729 200,000 206,495 82,579 12,259 — 94,838 301,333 

Vas- ós aczélátúk 256 813 15 1,084 4,841 • 2,450 187 7,478 8,562 

Vas, nyers . . . . . . . . . . 7,182 8,195 — 15,377 5,540 7,562 — 13,102 28,479 

Zsiradékok . 23 1,484 975 2,482 5,544 257 — . 5,801 8,283 

Egyéb árúk 21,458 592.700 112,000 726,158 102,651 76,738 157,000 336,389 1.062,547 

658,526 5.421,004 1.616,842 7.696,372 1.103,839 1.235,077 304,453 2.643,369 10.339,741 
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Meg kell jegyezni ehez a táblázathoz magyarázatul, hogy a beho-
zott tömegek vasúton érkezett részénél még hiányoznak a m. kir. 
államvasutak saját állomásain föladott árúk, ami magyarázatul szolgál 
egyszersmind arra is, hogy némely czikknél egyenlőnek vagy közel 
egyenlőnek látszik a behozatal és kivitel, miután ez esetekben a helyi 
fogyasztásra szolgáló árúrészt kétségkívül az államvasúti állomásoknak 
a szegedi leadásnál már számba nem vett mennyisége képviseli. 

Fölemlítve még, hogy a kimutatásban az „egyéb árúk" sorozata 
tartalmazza Szeged fontos czikkei közül a húst, szalámit, paprikát, 
tarhonyát stb., bízvást utalhatunk a kereskedelmi forgalom impozáns 
pénzértékére, melyhez kulcsot adnak e könyv más adatai és fejtegetései is. 

VÁSÁROK. 

Szeged is tanúságot tesz a mellett, hogy csak az igazán központi 
jellegű vásárok azok, melyeknek hasznát veszi a vásártartó város is, 
az ipara és kereskedelme is, meg az a közönség is, mely a sikerült 
vásárok legelső föltételét, a sokadalmat hozza. Főleg őszi és-téli 
vásárain Szeged még erősen látja ezt, azonban nem lehet tagadni, 
hogy az általános hanyatlás itt is jelentkezik és hogy jó viszonyok 
között, forgalmas időben Szegednek is többet ér egy-egy hetivására, 
amint a hetivásárok, a szorgos munkaidőt kivéve, általában nagy 
tömegeket hoznak a városba, úgy a közeli vidékről, mint kivált a 
külterületről, melynek mind több pontját köti immár össze a várossal 
minden időben járható műút. 

Viszont a szegedi iparosok és kereskedők idegen vásár-látogatása 
nagyon helyesen szűkebb korlátok közé szorul az ujabb évek folyamán. 
Vásározó iparosaink inkább már csak azokat a nagyobb helyeket keresik 
föl, ahol megszokott vevőkörük van és elejtik a részvételt oly vásá-
rokon, ahol a megjelenés csak idő és pénzpazarlással jár. 

Széged a hetivásárjait szerdán és szombaton tart ja, ünnepek 
esetén a megelőző napokon. Országos vásárainak kezdő határnapjai: 
február 17., május 5., július 31., október 10., november 30. 

Ezenkívül nagy, egészen 30—40 ezer főig menő sokadalom gyűlik 
össze Szeged fogadalmi ünnepére, az augusztus 5-iki alsóvárosi havi-
búcsú napjára, azonban e közönség legnagyobb része már a búcsú 
delén ismét elhagyja a várost. • 

Szeged országos vásárai közül ujabb keletű az 1884-ben engedé-
lyezett országos állatvásár, melyre első alkalommal 1885. február 
Í3-án fölhajtottak 5000 drb, jobbára sovány, hizlalni való sertést. 

Adatszerű kimutatást a vásárok forgalmáról nem lehet előállítani 
és csupán a vásárok állatforgalmát jelölik a legutóbbi évekről a követ-
kező számok; 
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Év 
Ló 

fölhajta-
tott 

Eladatott 
Ökör 

fölhajta-
tott 

Eladatott 
Tehén 

fölhajta-
tott 

Eladatott 

1892 12148 3363 5237 3184 3781 2129 
1894 14458 3125 3080 1120 3264 1810 
1899 15235 3854 4103 1627 3676 1794 

Hitelügy. 

Szeged hitelügyének szolgálatában négy pénzintézet állott az 
árvízkatasztrófa bekövetkezésekor és ezek között mint legnagyobb és 
legerősebb az 1845-ben1) alapított Szeged-csongrádi takarékpénztár, 
melynek már 1878-ban 2 millió 177 ezer forint betétje volt, aztán a 
kereskedelmi és iparbank 1878-ban 266,972 frt betéttel, a kézműves-
bank 1878-ban 229,511 frt betéttel és végre az általános takarék-
pénztár, melynek betétei 1878-ban 216,092 frtot képviseltek. 

A katasztrófa idején e pénzintézetek természetszerűleg kétsé-
gesnek tartották a viszonyokat a romvárosban, melynek értékei elpusz-
tultak és lakossága elszéledt és amint már megírtam, a kormány 
közvetítésével hiteltámogatást biztosítottak maguknak azokra az eshető-
ségekre, melyeknek bekövetkezésétől alaposan tartani lehetett. Erre a 
támogatásra azonban alig volt szükség azért, mert a szegedi viszonyok 
gyorsan alakultak jobbra, a nép visszatért tűzhelyeihez és tiszteletre-
méltó becsületességgel visszatért kötelességeihez s a takarékosság 
erényéhez, úgy, hogy az intézetek veszteségei nem voltak nagymérvűek 
s a betétek is újra visszavándoroltak, sőt csakhamar gyarapodtak. 
Igazolja ezt az, hogy a négy intézet betét-állománya, mely 1878-ban 
mintegy 2 millió 900 ezer forintot tett, csupán 1879-ben esett vissza 
2 millió 565 ezer forintra,. 1880-ban pedig már ismét 3 millió 835 ezer 
forintot tett, vagyis egy millióval többet az 1878. évinél, 1899-ig pedig 
az akkor fönnálló három régi és két uj pénzintézetnél fölemelkedett 
8,850.202 forintra. 

Ezt az adatot és a többit, minden intézetre külön és egész rész-
letességgel kimutatom e fejezet során, melyet azzal kell kezdeni, hogy 

0 A Szeged-csongrádi takarékpénztár 1895-ben ülte fönnállásának ötven éves 
fordulóját és ez alkalommal kiadta az intézet történetét : „A Szeged-csongrádi 
takarékpénztár alapítása és ötven éves fennállásának története." Irta : Vass Károly 
az intézet vezérigazgatója. Az intézet tulajdona. Nagy 8. r. 7 Iv. 
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éppen a katasztrófát megelőzőleg határozta el az osztrák-magyar bank 
a szegedi fiók fölállítását és azt, amint a viszonyok megengedték, be 
is rendezte a városi bérház első emeletén, úgy, hogy a fiók Kőszegh-
váry Lajos főnök vezetése alatt már 1879. évi novemberben meg 
is kezdte működését Szeged, Csongrád- és . Bács-Bodrogh-megyékre 
kiterjedő hatáskörrel. Ez a körzete volt a szegedi bankfióknak 1891. 
évi június 8-ig, amikor a szabadkai fiók megnyílt és Bács-Bodrogh-
megye ahhoz osztatott be.. 

A szegedi bankfiók 1879-ik év novembertől 1899. végéig ter-
jedő műveleteinek és forgalmának arányait mutatják a következő 
számok: 

Étf 

fe . tn o — 
.S3 -2 g 2 

60 
••Ss 

© 
"5 ® fe 60 © © 

B 
S S P fe -Ű 

— "c3 ' 
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S 

Helyi váltók 
leszámítolása Giro forgalom 

Étf 2 P.-3 
S3 fe N ' 
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• © 
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> N 
CQ 

S m 5 :0 
C 

2- o ^ > 
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-© «3 
® r-N 60 © •© 

t s j » 

© © 
darab érték bevétel kiadás 

nov. 20. 

1879 428040 3900 986460 1314 10693 9379 184 273074 — — 

1880 5275395 123000 10851647 44230 20868 23362 4135 3812235 — — 

1884 10584725 524800'16577667 100472 35966 64506 14823 8950621 — — 

1889 9812093 555900 12455097 100211 40426 59784 17766 9252373 10555449 10550103 
1894 7715664 454050 8855650 79770 31046 48723 13916 7422591 24343163 24351834 
1899 8131579 L73200 8835675 86986 33974 53011 16123 7705295 26240405 26415856 

Igazolja ez a kimutatás, hogy mily nagy arányokban emelkedett 
a bankfiók és ezzel összefüggésben első sorban a szegedi kereske-
delmi piacz forgalma, amit különös sulylyal bizonyít legfőkép az, hogy 
1891-től, mikor a szegedi fiók kerületéből egész „Bácsország" a sza-
badkai fiókhoz utaltatott, a szegedi fiók műveleteinek összege alig 
negyedrészszel esett, vagyis a szegedi forgalom nagyarányú növeke-
dése ily mértékben egyenlítette ki az óriási piaczok elvonása által 
forgalmában támadt hézagokat. 

Ugyanezt a bizonyítékot szolgáltatják egyébként a szegedi pénz-
intézetek is, melyeknek tevékenységéről a következő adatok szólanak : 

Szeged-Csongrádi takarékpénztár. Alapíttatott 1845-ben, kibocsátott 
részvények száma 500, névértéke és befizetett értéke 260 frt, összes 
alaptőke 130,000 frt1). Ez intézet két évtizedes eredményeit a követ-
kező adatok muta t j ák : 

9 Az intézet 1896-ban emelte föl a részvénytőkéjét negyedmillió forintra 
. olykép. hogy a tartalékból az 500.drb részvény befizetett, értékét 500 fr tra egé-

szítette ki. 
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Év 
Tartalék-

alap 

frt 

Nyugdíj-
alap 

frt 

livi tiszta 
nyere-
mény 

fr t 

Osztalék 
részvé-

nyenkint 
fr t 

Jótékony 
cz él ra for-

díttatott 
f r t 

Betétek 
összege 

frt 

1878. 53,493 25,282 38,656 50 2,080 2.177,821 
1884. 122,811 34,987 51,931 60 2,900 3.088,476 
1889. 144,463 46,749 64,454 ' 70 3,381 4.300,265 
1894. 158,655 64,600 60,525 90 4,300') 5.729,847 
1899. 281,188 90,469 94,707 100 5,915 6.241,555 

Mint e számok mutatják, a Szeged-csongrádi takarékpénztár, 
mely a városnak és az alföldnek egyik legjelentékenyebb pénzintézete, 
műveleteit a vidéki intézetekkel. való nagymérvű reescomptra is kiter-
jesztvén, folyton emelkedő összegeket kezel jó gyümölcsöztetéssel és 
elsőrendű tényezője a város hitelügyeinek, a mellett pedig jótékony 
közczélokra is jelentékeny összegeket fordít. 

Az intézet elnöke: Zsótér Andor, vezérigazgatója: Vass Károly, 
helyettes igazgatója: ifj. Gál Ferencz. 

Szegedi kereskedelmi és iparbank. Alapíttatott 1867-ben 2000 . drb 
200 frt névértékű részvényre. Befizettetett részvényenkint 100 frt, 
vagyis 200,000 frt alaptőke. Súlyos veszteség érte az intézetet 1887-ben 
egy nagy szegedi czég bukásával, melynek folytán ez az esztendő a 
bank zárszámadásában a mellett, hogy az 55,586 frtos tartalékalap 
leolvadt 4275 frtra, még 23,784 frt veszteséggel is végződött és osz-
talék nem adatott. A banknak Szeged legelső kereskedő köreiből alakult 
vezető testületei azonnal gondoskodtak az intézet alapos rekonstruktió-
járól és az alaptőkét 3000 darab teljesen befizetett 100 frtos rész-
vénynyel 300 ezer forintra emelték. Ettől kezdve a kereskedelmi és 
iparbank folyton emelkedő irányt, üzletvitelében élénk mozgalmasság 
mellett kiváló körültekintést követ és teljesen meg is felelnek ennek 
az eredmények, melyeket feltüntet a következő kimutatás : 

Év 
Tartalék-

alap 

f r t 

Nyugdíj-
alap 

frt 

Évi tiszta 
nyere-
mény 

f r t 

Osztalék 
rószvé- : 

nyenkint 
f r t 

Jótékony 
czélra for-
díttatott 

f r t 

Betétek 
összege 

fr t 

1878. 22,527. 4,863 19,776 8 . - 585 266,972 
1884. 46,806 13,930 35,160 12.— 1,710 630,925 
1889. 5,744 21,484 24,904 6.— 710 497,182 
1894. 17,736 28,973 35,693 7.— 1,517 867,383 
1899. 204,662 41,093 67,087 1 4 . - 1,590 1.953,825 . 

l) Az intézet története a fönállásának ötven éve alatt jó tékony czélokra 
fordított adományok és alapítványok összegét 103 ezer 305 forintban muta t ja ki. 
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Kiolvasható e számokból, hogy a bank (egy 150 ezer forintos sors-
jegy-nyereménynek teljesen a tőkegyarapításra való fordításával) tar-
talék-alapját a jótékony czéloknak is bőkezű gondviselése mellett, 
közel az alaptőke magasságára emelte, betéteinek összegét pedig a 
közönség mindinkább fokozódó bizalma az árvíz előttinek nyolczszorosára 
fokozta. 

A bank elnöke volt 1898-ig Gál Ferencz, azóta Vajda Jakab 
Fülöp, vezérigazgatója : May R. Miksa (1887-ig), azóta Csányi János. 

Szegedi kézmüvesbank. Alapíttatott 1872-ben 2000 darab 50 frt 
névértékű, 50 frttal befizetett részvényre, 100 ezer forint tőkével. 
Ennek az intézetnek nagyobb küzdelmeket hoztak a katasztrófa és 
még inkább az azt követő évek, melyekben a bank közönsége súlyos 
időket élt át. Mindamellett a kézművesbank, vezetőinek gondossága 
folytán egészséges alapokra helyezkedett az által, hogy több évben 
nem adott részvényeseinek osztalékot, akik ebben annál készségeseb-
ben megnyugodtak, mert a jó példát a jutalékairól is lemondó igaz-
gatóság és felügyelő-bizottság adta. Ily módon közben megnövelt tar-
talékalapjából az intézet fokozatosan fedezte a kétesebb követelésekből 
eredő veszteségeket és ezzel megtartotta a közönség teljes bizalmát 
is, aminek jeléül betétei változatlanul megmaradtak a negyedmillió 
forint körül. 

A kézművesbankra vonatkozó adatokat 1878-tól 1899-ig a követ-
kező kimutatás foglalja magában: 

Év 
Tartalék-

alap 

fr t 

Évi tiszta 
nyeremény 

frt 

Osztalék 
részvó-

nyenkint 
frt 

Jótékony 
czélra 

fordíttatott 
frt 

Betétek 
összege 

frt 
1878. 7,166 15,328 5-25 13062 229,511-79 
1879. 8,699 10,064 350 — 227,029 — 
1884. 9,892 15,584 — 500- - 396,041 -
1889. 229 ' 5,598 1-50 — 221,386 — 
1894. — — — 7 4 - - 258,740'— 
1895. 50,000 9,333 350 133'— 254,094 — 
1899. 52,471 16,608 12 — 171-— 390,987 — 

Az 1895. évi adatok tüntetik föl a kézművesbank ügyeinek befe-
jezett rendezését olykép, hogy 3000 drb 50 frttal befizetett részvényre 
a tökéje 100 ezer, a tartalékalapja ötvenezer forintot tett és ez alapon 
már 1895-re kifizethette ismét az első megfelelő osztalékot. 

Vezetői az intézetnek: Pálfy Sándor elnök, Horváth Lajos vezér-
igazgató. 
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MEGSZŰNT PÉNZINTÉZET. 

Szegednek 1878-ban fönnállott pénzintézetei közül az 1874-ben 
alapított "általános takarékpénztár 1888-ban fizetésképtelenségbe és 1888. 
október 22-én csődbe jutott a vezérigazgatója által évek során keresztül 
folytatott visszaélések miatt. Oly mérvűek voltak e visszaélések, hogy 
az intézet esztendőkön át nagy deficzitekben volt már, mikor a meg-
hamisított könyvvitel még mindig normális nyereségeket mutatott ki 
és ez alapon a részvényeseknek osztalékok fizettettek, holott sorjában 
fölemésztetett így először a részvénytőke s majd a betétek, úgy hogy 
mikor a visszaélések kiderültek, a 273,045 frt 39 krnyi betétekre alig 
volt tizedrész valóságos fedezet és a betevők kényszeregyezség útján 
követeléseiknek negyven százalékát kapták meg, amire azonban a 
fedezetet a takaréktár csődtömegéből 1891. január 14-én kifizetett 
8%-on túl az igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagok állították elő. 

A visszaéléseket nagy furfanggal űző vezető tisztviselő eltakar-
ván az intézet valódi helyzetét, egészen 1887-ig látszólag rendjén 
folyt minden és a betétek is gyarapodtak, amint mutatják a követ-
kező zárszámadási eredmények vagy igazabban áleredmények: 

Tartalékalap Tiszta nyereség Osztalék Betétek összege 
frt frt frt frt 

1878. 30,892 8,895 17 216,092, 
1879. 23,583. 7,366 10 99,966 
1880. 25,717' 8,048 16 128,826 
1881. 15,952 8,766 17 151,715 
1882. 16,265 9,915 17 196,707 
1883. 17,166 9,058 17 235,514 
1884. 26,184 9,318 16 236,783 
1885. 27,058 9,762 12 215,186 
1886. 22,117 8,202 12 202,384 
1887. 20,741 8,119 12 202,030 
Ennek az egykor szép bizalmat élvező intézetnek bukása nagy 

visszatetszést szült, de nem okozott a hitelviszonyokban lényegesebb 
bajokat és a többi intézet alig érezte meg a közönség megcsalattatá-

' sának hatását még a betéteknél sem, melyeknek állománya 1888-ban 
is általában emelkedett. 

ÍIJABB PÉNZINTÉZETEK. 

Szegedi hitelbank. Két ujabb pénzintézet létesült a nyolczvanas 
években s mind a kettő szövetkezeti alapon kezdte működését. Első-
nek 1883-ban alakult a szegedi önsegélyző egyesület, mint szövet-
kezet, melynek befizetett résztőkéje 1885-ben 16 ezer frtot, 1888-ban 
már 151,865 frtot tett, 7716 frt évi nyereséggel. 

„Szogod uj kora." 4 2 
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Részvénytársasággá mint Szegedi Hitelbank 1890. február 23-án 
alakult ez a szövetkezet 1500 drb 100 frtos részvényre 150 ezer fr t 
részvénytőkével. Üzleti eredményei 1891-től kezdve a következők: 

Tarta- Évi tiszta Osztalék rész- • Jótékony Betétek 
• Év lékalap nyeremény vényenkint czélra fordítva összege 

fr t f r t f r t fr t f r t 
1891. 2,127 6,162 4"50 35 81,076 
1894. , 3,153 11,515 4 — 50 93,971 
1899. 16,174 10,020 4 — 60 132,459 

Az intézet elnöke : Várnay Lipót, vezérigazgatója Rosenberg János. 
Szegedi takarék- és hitelszövetkezet részvénytársaság. Mint szövet-

kezet ez az intézet 1885-ben alapíttatott meg és a résztőkéje tett 
1886-ban 70,213 frtot, 1887-ben 124,140 frtot, 1888-ban 173,149 frtot, 
ekkor már 10,486 frt tiszta nyereséggel. Részvénytársasággá 1890-ben 
alakult 2500 drb 100 frtos részvénynyel. Befizetett tőke 250 ezer frt. 
Az intézet zárszámadásai következő eredményeket mutat ják: 

Tarta- Évi tiszta Osztalékrész- Jótékony ezé- Betétek 
Év lékalap nyereség vényenkint lókra fordíttatott összege 

fr t fr t : fr t frt frt 
1891. - 10,314 4-50 25 68,519 
1894. 1646 7,716 — 44 63,695 
1899. 6772 12,039 5 — 100 131,376 

Az intézet elnöke: Lábdy Antal, vezérigazgatója Deési Béla. 

K ö z l e k e d é s . 

HAJÓZÁS. 

A múlthoz képest erős hanyatlást mutat a hajózás, kivált a 
szegediek magán hajózása, amint ezt már a hajóépítési ipar fejezetéhen 
is fölemlítettem. Megfogyott Szegeden a hajósgazdák s hajósok, vagyis 
első sorban a hajók száma és ez jellemzi a forgalom csökkenését a 
magánhajózásban, melynek erős és legyőzhetetlen versenyt okoznak a 
nagy hajótársaságok és melyre különösen sérelmes és súlyos volt az, 
hogy az utóbbi években elesett a kincstári sószállítástól is, közvetve 
tehát azon árúk szállításától is, melyeket a szegedi sószállító hajók 
a visszaútban hoztak. 

Az elkedvetlenedés oly fokozatos, hogy mindinkább alászáll a 
szegedi hajók száma és a gyakorlott hajósok más térre mennek 
keresetért. 

Bizonyos élénkséggel fönnmaradt a kisebb személyszállító dereg-
lyék közlekedése a tiszaparti községek és Szeged között és főleg a heti-
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vásárokat megelőző napokon rendszeresen kikötnek a szegedi parton 
ezek a kis hajók, az ő szerény utazóikkal; kik a piaczon értékesítik 
árúikat és viszont bevásárolják szükségleteiket. ' • 

A Dunagőzhajózási társaság Szegeden fölügyelőséget tart fönn és 
jelentékeny kikötőt úgy a teherszállítás, mint a személyszállítás számára, 
mely a Tiszán nagytömegű szállítást teljesít, közvetlenül Szegedet 
érdeklőleg is, amint azt számszerűlég is kimutattam az 1893-ik évi 
kereskedelmi forgalomban. . 

Azönkép ügynökséget és kikötőt tart fönn az ujabban létesült 
első; magyar folyamhajózási társaság, melynek járatai fölfelé Szolnokig 
és. lefelé Titelig közlekednek. 

VASUTAK. 

Vasutait illetőleg Szeged helyzete 1879. óta nem változott a várost 
közvetlenül érintő vonalak tekintetében. A Félegyháza—szegedi vonal 
1854. raárcz. 4-én, a Szeged—temesvári 1857. ápr. 15-én, a Szeged—zom-
bori és az összekötő vasút 1869. szept. 11-én, a H.-M.-Vásárhely—szegedi 
1870. november 16-án nyílt meg és így mindazokba az irányokba meg 
volt az összeköttetés, amelyeknek gazdag elágazásai aztán később 
létesültek, ujabban több helyi érdekű vasút által is, melyek a'[fővona-
lakon kívül a város kulturális és forgalmi vidékének úgyszólván minden 
pontjával közelről kötik már ma össze Szegedet. 

Ilyen szempontokból különös fontossággal hatott Szeged forgal-
mára az Arad—csanádi vasút csanádmegyei vonalainak, a bácskai 
vasutaknak, a Szentes—hmvásárhelyinek, a Csongrád—félegyházinak 
kiépítése és az, hogy a meglevő vonalakon több állomást vagy megálló-
helyet létesítettek, ami a külterület közlekedésének érdekéből bir 
jelentőséggel. Tervben van ez érdekek hangoztatása mellett egy tanyai 
vasút létesítése is, melyre előmunkálati engedély adatott. 

Szeged vasúti állomásait képezik : a Szeged állomás, a volt osztrák 
magyar államvasút vonalaira és a Szeged—Rókus állomása volt Alföld-
fiumei vasút vonalaira nézve. Ezen kívül a teherforgalomban : a rendező 
pályaudvar és a tiszai teherpályaudvar, mely az alsó Tiszapart mentén 
vonuló sínhálózattal bir és a nagy arányú szegedi teherforgalom legfőbb 
részének lebonyolítására szolgál1). • 

A két személyforgalmi állomás épületei a régi időből valók2) és 
') Ismételt fölterjesztést tett a kereskedelmi-és ipartamara és a város közigaz-

gatási bizottsága az Új-Szeged,. állomás létesítéséért és legutóbb már el is rendelte 
a kereskedelmi miniszter erre vonatkozólag a közigazgatási bejárást. 

2) A Szeged—Rókus állomás kibővítését 1900-ban kezdték meg, a Szeged 
állomás újraépítését pedig a legközelebbi időben kezdik meg, amennyiben ennek 
költségei 460 ezer koronában már előirányoztattak. 

39* 
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távolról sem felelnek meg a jelenlegi, különösen az olcsóbb díjszabás 
életbeléptetése óta hatalmasan megnőtt forgalom igényeinek, melynek 
mérvét jellemzi az, hogy a zónarendszer első esztendejében, vagyis 
1889. augusztus 1-től 1890. augusztus l-ig Szeged vasúti állomásainak 
175,450 utasa volt, amely szám 1895-ben 693,813-ra, 1896-ban 696,806-ra 
emelkedett, míg a szabadkai állomás forgalma volt ugyanakkor 526,654 
utas, a debreczeni állomásé 496,835. 

E mellett pedig még elég jelentékeny forgalmat mutatnak Szeged 
külterületi állomásai is, RÖszke és Szatymaz, aztán a megállóhelyek, 
a szeged—szatymazi, szeged—királyhalmi, szeged—algyői vonalon, 
nem szólva arról, hogy Szeged külterületének egyes pontjairól a nép 
az algyői, dorosmai, horgosi, kisteleki állomásokat veszi igénybe. 

Vasúti intézményei Szegednek a már fölemlített állomásokon kívül 
a szegedi osztálymérnökség, a szeged—csabai osztálymérnökség, a 
szegedi fűtőházak. 

Uj intézménye a m. kb\ államvasutak szegedi iizletvezetösége> 
Szegedre helyezték 1888. májusban, mikor a város ünnepi lakomával 
fogadta az uj intézmény tisztviselőit. Üzletvezető: Schuller Antal (1880. 
ápr.-augusztusig), Enyedy Károly (1888. augusztustól), Krzepelka Károly 
(1898-tól). Üzletvezető-helyettes: Enyedy Károly (1888. aug.-ig), Görgey 
László (1888—1892.), Stelczel Frigyes (1892. májustól.) 

Az üzletvezetöség vonalai voltak 1894. decz. 31-én : Czegléd—Orsova, 
Temesvár—Báziás, Vojtek—N.-Bogsán, Jessenova—Orovicza—Anina, 
Félegyháza—Csongrád, Szeged—Nagy-Várad, Valkány—Varjas , 
Kikinda—N.-Becskerek, N.-Becskerek—Vérseez, N.-Becskerek—Pan-
csova, Szécsány—Párdány. 

Az 1895. novemberi u j beosztásnál a szegedi üzletvezetőségtől 
elesett vonalak : Czegléd—Szeged, Félegyháza—Csongrád, Szeged—Nagy-
várad. 

1896. január 1-ével elesett (de eddig is csak kezelés alatt állott) 
vonalak : Nagy-Becskerek—Versecz, N.-Becskerek—Pancsova, Szé-
csány—Párdány. 

Az ugyanekkor kapott vonalak: Szabadka—Dálja—Bród, Dálja—Vil-
lány, Horgos—Ó-Becse, Szabadka—Zenta, Baja—Zombor—Újvidék, 
India—Vukovcze,Ruma—Vrdnek,Vukovcze—Brcke,Str.-Prepolje—Samac, 
Eszék—Ujkapella—Batrina, Pleternica—Pozsega. 

Megnyíltak ezenkívül 1895-ben az üzletvezetőség területén uj 
vonalak: Temesvár—N.-Szt.-Miklós, Csákovár—Bóka. 

Még egy fontos intézmény, a vasúti központi leszámoló-hivatal 
helyeztetett Szegedre 1887-ben. Főnöke : Benedikt Ferencz főfelügyelő. 
E nagyfontosságú vasúti hivatal az ott működő több mint száz tiszt-
viselővel növelte Szeged intelligencziáját. 
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KÖZÚTI VASPÁLYA. 

A közúti vasút kiépítésére Paget Eduárd ugyan már 1881-ben 
nyert a várostól engedélyt, azonban csak 1883-ban sikerült a terve-
zett közúti vasútat létesíteni és 1884. június 29-én adták át a forga-
lomnak. 

A közúti vasúti részvénytársaság 450,000 frt részvénytőkével 
alakult, melyet 1890-ben kedvezőtlen forgalmi és jövedelmi viszonyok 
következtében és a vállalat megszilárdítása czéljából lebélyegzés útján 
225,000 frtra szállítottak le. 

Az engedély 50 évre ad személy- és teherszállításra jogosítványt. 
Ezen idő lejárta után a vállalat a város szabad tulajdonába megy át. 
A vágányzat rendes nyomtávú (1'435 m.) és közvetlen átmeneti (csat-
lakozási) forgalomban áll a két helybeli m. á. v. állomással. 

A személyforgalom lóüzemú, a teherforgalom gőzmozdonyokkal 
eszközöltetik. Az 1899-ik év végével a társaság lépéseket tett a 
városnál a hálózat kibővítése, illetőleg villamos erőre való átalakítása 
ügyében. 

A közúti vasút vonalai 1899. végén a következők: 
I ) fővonal: „Szeged-Rókus" állomástól „Szeged" állomásig 4"1 km. 

Szárnyvonalak: a Gizella-tértől, a Teherpályaudvarig . ' . 0'6 „ 
Tiszarakparti vágány . . . . . . 0'4 „ 

I I ) Szeszgyári vonal: Széchenyi-tértől a szeszgyárig . . . 2'3 „ 
Takaréktár-utczai összekötő . . . . 0 3 „ 

Üzemhossz 7"7 „ 
Építési hossz 10'8 „ 

Vezetője a közúti vaspálya részvénytársaság ügyeinek 1885. óta 
az igazgatóság megbízásából Rosenfeld Nándor. 

Teljes képet ad a közúti vasút üzeméről, annak fejlődéséről, 
bevételeiről és kiadásairól a következő kimutatás : 
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Mint e kimutatásból látható, a személyforgalom állandóan növe-
kedik, a legnagyobb arányban 1890-től, a vasúti „zóna" díjszabási 
rendszer életbeléptétől kezdve, amihez meg kell jegyezni, hogy a 
közúti vasút is olcsóbb díjszabást alkalmazott és az előbb általában 
10 kros menetdíjat egyes szakaszokban 6 krra szállította le. 

A teherszállítási forgalom a változó kereskedelmi és ipari viszo-
nyokhoz képest, kevésbé állandó képet nyújt. A vágány mentén fekvő 
szeszgyár, úgyszintén az időközben leégett Viktória-malom üzemének 
megszüntetése lényegesen mérsékelte a teherforgalmi bevételeket, 
amely csökkenést az 1890. évektől kezdve mindinkább meghonosodott 
gabonaátrakodási forgalom pótolta némileg. 

KÖZUTAK. 

Csak a legutóbbi években jutott a város abba a helyzetbe, hogy 
nagyobb kiterjedésben fejleszsze a közutait műutakká, különös gonddal 
és figyelemmel arra, hogy első sorban a nagy külterület minden időben 
járható utakon közlekedhessék a városba, melylyel a közigazgatás és 
a forgalom ezer módon köti össze. 

Nagyobb szolgálatot a hatóság nem is tehet a forgalom ügyének, 
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mint mikor tervszerű sorrendben müutakat épít a messze határ azon 
pontjaira, ahonnét a közlekedés leginkább nehézségekbe ütközött. 
Ennek szem előtt tartásával épültek ki Szeged műutai, melyek kimu-
tatása 1900-ról á következő : 

SZEGEDI MŰUTAK. 
Hossza folyó m. 

Szőreghi műút 1,080 
Nagyváradi műút 4,997 
Csongrádi műút 7,880 
Kisteleki műút 7,500 
Dorosmai műút 3,770 
Alsó központi műút . . . . 7,000 
Horgosi műút • 14,000 
Tápéi műút . . . . . . . 500 
Gyeptéri műút . . . . . . 1,300 

Összes műút 48,027 

HIDAK. 

Szegedet a Tiszán két híd köti össze a túlsó parttal. Egyik az 
1857-ben épült vashíd, mely csak vasúti közlekedésre szolgál kettős 
sínpárral, a másik a közúti híd, mely az 1883-ig fönnállóit hajóhíd 
helyett épiilt állami költségen. E híd építése volt a rekonstrukcziónak 
egyik legkívántabb alkotása, mert a már rozzant hajóhíd sokszor szü-
netelő szolgálatával, súlyos kárára volt Szeged forgalmának a Bánáttal 
és saját ujszegedi területével. 

Az uj közúti híd, mely másfél millió forint költséggel épült és 
1883. évi szeptember 18-án adatott át a közforgalomnak, rácsos ívtar-
tókon nyugszik. Hossza a szegedi hídfőig 375 méter, 4 nagy ívnyí-
lással bir, melyeknek fesztávolsága a szegedi hídfőtől kezdve, csuk-
lótól-csuklóig sorrendben 109-64, 97"67, 87"30, 66"3 méter. Az ívtartók 
összes hossza 401 méter. A kocsiút pályamagassága + 13'5 métertől 
egész -+- 18—21-ig váltakozik, szélessége 7 méter, kétoldali járda 
2—2 méter. A híd tengelye a rakpart vonalával 99° 17' 14" szöget 
képez. Az öt hidpillér vastagsága a kordony-párkány alatt sorrendben 
7, 6, 5, 5 és 8 méter, alsó szélessége 10H méter. A várköveken felül 
a burkolat az V. számú oszlopnál vagdalt mészkő, a többinél sóskúti 
homokkő, a szegély aninai mészkő. A rács hossza, a kereszttartók 
távola 1 méter. A gyalogjáró consolokon nyugszik. A korlát öntött 
vas, a saruk ólombetéttel illeszkednek. A kocsipálya hidlás geren-
dákon nyugszik és burkolata fakoczka, a gyalogjárók tölgyfapallóból 
állanak. A hídnak összes vasszerkezete szürkére van mázolva. A 
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hídfőkön 2—2 vámházacska áll. A hídhoz úgy Szegeden, mint Uj-Sze-
geden kövezett lejárók csatlakoznak. 

Évről-évre nő a közúti híd forgalma, amint ez a hídjövedelem 
emelkedésénél föl van tüntetve. És e jövedelmekben meg vannak 
jelölve egyszersmind a hidforgalom arányai is. 

Más tiszai közlekedési eszközül még csak két kompjárást tart 
fönn a város. 

POSTA, TÁVÍRDA, TÁVBESZÉLŐ. 

Bizonyos határig tájékozást nyújt a város közgazdasági jelentő-
ségéről is a posta- és távirdahivatalok forgalma, mely 1879-től foly-
tonos és nagymérvű emelkedést mutat, főleg az utóbbi évekről. Pontos 
összehasonlítások nem tehetők azért, mert az egyes évekről gyűj-
tött és közzétett kimutatásokban a számadatok kerületekre és megyékre 
nézve vannak csak elkülönítve, de már a szegedi posta- és távirda-
hivatalok berendezkedése és személyzeti viszonyai igazolják, hogy 
forgalmuk első helyen áll az összes vidéki városok között. 

Ezt igazolja e mellett az 1896-ik évi statisztika a postajövcdóki 
bevételekről, melyek Budapest és a kivételes helyzetű Fiume után 
Szegeden voltak legmagasabbak 230 ezer forinttal, aminek jelentősége 
kitűnik abból is, hogy a postajövedéki bevétel ugyanekkor Zágrábban 
199 ezer frt, Aradon 196 ezer, Temesváron 196, Pozsonyban 184, 
Nagyváradon 158, Kolozsváron 156, Debreczenben 130, Kassán 128, 
Pécsett 117, Győrött 115, Sopronban 109 ezer forint. 

A szegedi főposta e nagyarányú forgalmának megfelel immár 
a berendezkedés is. A posta, távírda és távbeszélő központ 1883. óta 
a Széchenyi-téren e czélra emelt állami épületben vannak elhelyezve 
és a forgalom nagyobbodásához képest nőtt a személyzet száma is, 
melyhez a postánál tartozott 1876-ban a főnökkel együtt 10 tiszt-
viselő és 6 levélhordó, a távirdánál 6 tisztviselő, 3 kézbesítő, míg ma 
az egyesített posta-távirda hivatal személyzete; egy főnök, egy főnök-
helyettes, egy távirdavezető, 10 főtiszt, 18 tiszt, 12 segédtiszt, 10 
kezelő és kiadó, 15 altiszt, 24 levélhordó, 2 vonalőr, 7 sürgönykézbe-
sítő és 18 szolga. 

Épp ily nagyszabású fejlődést mutatnak a berendezkedések az 
intézmény minden ágánál. A postánál 1896. óta a csomagok és pénz-
utalványok házhoz való kézbesítése kocsikkal, a távirdánál a gépbe-
rendezések tökéletesítése és a sürgönyleadás a távbeszélő útján is, 
melynek fejlődése szintén rohamos. 

Szeged területén a főpostához most már öt fiókposta tartozik. 
Ezek közül három városi fiók, egyik a Brüsszeli-kőrúton (felsőváros), 
másik a Boldogasszony-sugárúton (alsóváros) 1883. évi november 
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2-ikán, az ujszegedi 1896-ban nyílt meg. A külterületen is két posta-
hivatal van, egyik az alsótanyai központon, a másik Szatymazon és 
az illetékes hatóságok még folyvást ujabb városi és külterületi fiók-
posták létesítését sürgetik, hogy rendjén kielégíttessenek a mind-
inkább fokozódó igények. 

A szegedi postai forgalomról elkülönített följegyzések visszame-
nőleg nem találhatók a statisztikákban. Mindössze 1876-ról van följe-
gyezve egy félévi adat és ez igen jelentékenynek mutatja az árvíz 
előtti Szeged postaforgalmát, mely te t t : 

Föladás Érkezés 
Közönséges levél, levelező-lap, hírlapban 402,680 476,870 
Ajánlott levélben 24,414 24,598 
Pénzes levélben 15,789 16,247 
Csomagban 18,340 15,686 

8,356 9,915 
Utánvételes küldeményben 6,972 6,598 

Természetesen óriási emelkedés van e számokban az ujabb évek 
forgalmánál, melyet már egész részletességgel ki lehet mutatni a 
szegedi kereskedelmi és iparkamara jelentéseinek nyomán. Esugyanily 
mérvű az emelkedés a postatakarékpénztári intézménynél, mely 1886. 
évi február 1-én indította meg működését, mint mindenütt, itt is szerény 
kezdéssel, úgy, hogy az első hónapban tett a befizetés 7167 forint 
67 krt, a visszafizetés 142 frtot, az első három hónapban tett a befizetés 
14,483 frt 55 krt, a visszafizetés 2203 frt 82 krt. 

Teljesen kimutatható a szegedi posta erősén megnőtt forgalma 
1890-től kezdve, ugy, hogy összehasonlításul két nagy város: Szabadka 
és H.-M.-Vásárhely azonos adatai'közöltetnek : 

1890-ben. 1894-ben. 1899-ben. 
Bérmentes és bérmentetlen levél érkezett 

Szegedre 657,220 975,680 1.290,016 
Bérmentes és bérmentetlen levél érkezett 

Szabadkára 237,640 413,520 583,258 
Bérmentes és bérmentetlen levél érkezett 

H.-M.-Vásárhelyre 126,640 184,000 204,648 
Levelező-lap érkezett Szegedre . . . 336,980 451,500 816,308 

„ „ „ Szabadkára. . . 115,540 191,140 416,016 
„ „ „ H.-M.-Vásárhelyre 48,200 76,720 161,096 

Nyomtatvány és árúminta érkezett Sze-
gedre 154,900 185,160 442,962 

Nyomtatvány és árúminta érkezett Sza-
badkára 76,380. 121,800 187,798 

Nyomtatvány és árúminta érkezett H.-M.-
Vásárhelyre . . . . ' 34,280 61,740 110,630 
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1890-ben. 1894-ben. 1899-ben. 

Portómentes egyszerű és ajánlott levél 
érkezett Szegedre 173,260 234,760 311,558 

Portómentes egyszerű és ajánlott levél 
érkezett Szabadkára 74,840 119,960 163,462 

Portómentes egyszerű és ajánlott levél 
érkezett H.-M.-Vásárhelyre . . . . 18,460 26,420 36,114 

Ajánlott díjköteles levél érkezett Szegedre 83,140 113,240 165,386 
Ajánlott díjköteles levél érkezett Sza-

badkára 30,860 69,260 56,104 
Ajánlott díjköteles levél érkezett H.-M.-

Vásárhelyre 10,480 17,420 21,164 
Csomag érkezett Szegedre . . . . . 73,460 126,580 132,756 

„ „ Szabadkára . . . . oq oQn 
uO,t-lKJKJ 55,300 61,854 

„ „ H.-M.-Vásárhelyre . . 22,040 34,140 34,450 
Pénzeslevél érkezett Szegedre . . . . 18,680 11,240 8,398 

„ „ Szabadkára . . . 4,500 4,780 4,680 
H.-M.-Vásárhelyre ; 2,820 3,000 2,782 

Portómentes pénzeslevél és csomag ér-
kezett Szegedre 6,080 11,340 11,102 

Portómentes pénzeslevél és csomag ér-
kezett Szabadkára . . . . . . . 2,040 3,620 2,366 

Portómentes pénzeslevél és csomag ér-
kezett H.-M.-Vásárhelyre . . . . 760 420 1,444 

Utánvétel érkezett Szegedre . . . . 13,380 17,280 21,398 
„ Szabadkára . . . 7,180 14,700 18,512 

., „ H.-M.-Vásárhelyre . 7,380 5,840 8,268 
Ajánlott díjköteles levél föladatott Sze-

geden • . 96,860 128,160 199,446 
Ajánlott díjköteles levél föladatott Sza-

badkán . 40,880 63,460 74,387 
Ajánlott díjköteles levél föladatott H.-M.- • 

Vásárkelyen 13,020 19,140 25,844 
Csomag föladatott Szegeden . . . . 107,400 143,100 174,070 

„ Szabadkán . . . . 27,100 44,020 38,580 
H.-M.-Vásárhelyen . 7,220 9,240 12,922 

Pénzeslevél föladatott Szegeden . . . 13,400 14,960 14,508 
„ „ Szabadkán . . . 6,300 6,720. 4,498 
„ „ H.-M.-Vásárhelyen 4,100 2,500 1,950 

Portómentes pénzeslevél és csomag föl-
adatott Szegeden • 5,070 15,640 14,006 

Portómentes pénzeslevél és csomag föl-
adatott Szabadkán 1,420 1,700 2,054 
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Portómentes pénzeslevél és csomag föl-
1890-ben. 1894-ben. 1899-ben. 

adatott H.-M.-Vásárhelyen . . . . 760 62o: 1,248 
Utánvétel föladatott Szegeden . . . • 37,260 40,380 61,880 

„ „ Szabadkán . . . 6,960 7,780 5,122 
„ „ H.-M.-Vásárhelyen 880 900 1,508 

Postautalvány érkezett Szegedre darab 143,056 193,909 213,480 
forintban 4-072,783 4.274,268 4.328,013 

Postautalvány érkezett Szabadkára darab 31,986 43,520 53,480 
forintban 973,606 1.681,702 1.826,069 

Postautalvány érkezett H.-M.-Vásár-
12,288 16,936 25,003 

forintban 549,345 642,095 983,851 
Utalvány föladatott Szegeden darab. . 81,073 94,949 111,731 

forintban 3.375,099 3.600,999 3.923,758 
Utalvány föladatott Szabadkára darab . 49,971 55,011 67,737 

forintban 2.033,970 2.307,691 2.200,926 
Utalvány föladatott H.-M.-Vásárhelyen 

darab . . 25,143 29,645 34,116 
forintban 882,862 907,439 916,482 

Takaréktári és cheque forgalom: 
befizetés forintban Szegeden . . . . 541,880 2.601,441 4.816,674 

• „ „ Szabadkán . . . . 225,980 1.232,526 2.043,375 
H.-M. - Vásárhelyen . 192,020 873,969 1.717,933 

Kifizetés forintban Szegeden . . . . 441,071 1.426,214 1.554,344 
Szabadkán . . . . 75,282 216,932 382,932 
H.-M-Vásárhelyen . 72,871 178,399 268,311 

Mint az előző adatokból kivehetőleg a postánál, átlag ugyanoly 
arányokban fejlődött a távirdai forgalom. A szegedi állomáson földol-
gozott összes sürgönyök száma volt 1878-ban 185,227, (Szabadkán 
26,695, H.-M.-Vásárhelyen 12,358) 1884-ben 209,088 darab. Ebből 
díjköteles sürgöny föladatott 46,325, érkezett 48,618, szolgálati sürgöny 
föladatott 692, érkezett 521, közérdekű föladatott 942, érkezett 2588, 
közvetített 109,402. 

Csupán a Szegedre érkezett és itt föladott sürgönyök számát 
1890-től a következő adatok mutatják, összehasonlítva a két szomszéd 
város azonos adataival i s : 

1890. 1894. 
Távirat föladatott Szegeden 46,260 73,966 

Szabadkán . . . . 18,416 34,150 
H.-M.-Vásárhelyen. . ' 7,632 10,781 

Távirat érkezett Szegedre . . . . . 50,672 4 63,783 
Szabadkára . . . . 18,583 33,910 
H.-M.-Vásárhelyre . . 8,758 9,054 

1899. 
70,319 
32,762 

9,219 
75,836 
32,762 

9,219 
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Á helyi távbeszélő hálózatot 1885. évi január 21-én adták át a 
közhasználatnak mint magánvállalatot, mely a Puskás Tivadar tulajdona 
volt, kitől azt előbb Nollendorf Jenő, 1887-től az államosításig a 
Grasselly és Ottovay czég birta. Egészen 1893. augusztusig, amikor 
az állam vette meg a hálózatot, a telefon használata kis arányú volt, 
aminek oka főleg a magas díjakban keresendő, melyek havi 9 frtot, 
később 7 frtot tettek. E mellett 1891-ben 60 állomása volt a táv-
beszélőnek, melyre vonatkozólag ez évtől kezdve a következő adatok 
jegyezhetők fö l : 

Év Előfizetők 
száma 

Állomások 
száma 

Egész évben 
létesült összeköt-

Távbeszélő út ján 
föladott érkezett Előfizetők 

száma 
Állomások 

száma tetések száma táviratok száma 
1891. 48 60 105,850 556 421 
1894. 140 141 412,737 115 2492 
1899. 313 374 693,000 1158 3896 -

Erős tényezője a távbeszélő e nagymérvű használatának az, hogy 
az állami kezéléssel a havi díjat 5 frtra, közhivatalok részére 2 frt 
50 krra szállították le és hogy már 1893. decz. 1-én létesült a hely-
közi telefon-összeköttetés Szeged—Budapest—Bécs—Szeged—Temes-
vár—Arad és Győr között. Ezzel a távbeszélő hálózat használata 
mind nagyobb mérvben elterjedt és a város is összekötötte a szék-
épületét az összes külső hivatalokkal, a vámházaival, a rendőrségi 
központokkal, kaszárnyákkal stb., úgy, hogy az 1901. évi januárban 
az állami távbeszélő előfizetőkről kiadott hivatalos jegyzékben Szeged 
már 399 állomással szerepel. 

K ö z g a z d a s á g i i n t é z m é n y e k . 

KERESKEDELMI É S IPARKAMARA. 

Három évtizedre, vagyis az 1868. évi VI. t.-czikk meghozása 
utáni időre visszamenő mozgalom jegyezhető föl arról, hogy Szeged, 
mint az ország legjelentékenyebb városa kérte és sürgette maga 
részére egy kereskedelmi és iparkamara létesítését. Az 1872-ik évről 
kiadott polgármesteri jelentés már türelmetlenül említi föl, hogy a 
központosított kamara semmi szolgálatot nem tesz Szeged ügyeiben 
és attól kezdve ismételten fölterjesztéseket intézett a szakminisz-
tériumhoz, részint a hatóság, részint a Lloyd-társaság, de. eredmény-
telenül egészen 1890-ig, mikor Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter 
febr. 14-én kelt leiratával értesítette a törvényhatóságot, hogy az 

• 1868. évi VI. t.-czikkben foglalt fölhatalmazáshoz képest öt u j keres-
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kedelmi és iparkamarát szervez Szegeden, Győrben, Nagyváradon, 
Beszterczebányán és Marosvásárhelyen. 

Az 1890-ik év folyamán megalakult az u j kamara, melynek kerü-
letéhez Szeged, H.-M.-Vásárhely, Szabadka, Baja, Zombor, Újvidék, 
Csongrád és Bács-Bodrogh vármegyék tartoznak és az uj intézmény 
1901. évi január 1-én kezdte meg működését. A kamara területe 
14,423"06 • kilométer, ezen a lakosság száma, az utolsó népszám-
lálás szerint, hozzáadva az 1899-ik év végéig terjedő emelkedést, 
haladja az egy milliót. 

A kamara első elnöke volt Lillin Károly (elhunyt 1892. évi 
január 20-ikán), Gál Ferencz (1898-ig), azóta Szarvady Lajos. 

Alelnökei: Bainer Ferencz (az iparosztály elnöke), Weiner Miksa 
(a kereskedelmi osztály elnöke). 

Ti tkár : Kulinyi Zsigmond, másodtitkár : Bakay Nándor, iroda-
tiszt: Vékes Bertalan. 

Tömör leírásban számol be a szegedi kamara első öt esztendei 
működéséről. „A magyar kereskedelmi és iparkamarák keletkezésének, 
fejlődésének és működésének története 1850—1896." Szerkesztette a 
budapesti kereskedelmi és iparkamara. Tevékenységéről a kamara 
különben évenkint nyomtatásban is közreadott jelentéseiben ad számot. 

A kamara vagyona tett 1899. végén 35,488 frtot, a kamarai 
tisztviselők nyugdíjalapja 19,147 frtot. Ez alapok fölhasználásával a 
kamara, a millenniumi év emlékezetessé tételére, díszes székházat épített, 
melyet 1897-ben adott át rendeltetésének. Székházának két termében 
kerületi iparmúzeumot létesített a kamara, melyet a helybeli és vidéki 
közönség élénken látogat. 

IPARTESTÜLET. 

A legelső ipartestületek közül való a szegedi, melyeket az 1884. 
évi XVII. t.-czikk rendelkezéseihez képest megalakítottak az országban. 
Már az uj ipartörvényt megelőzőleg is szervezkedtek volt a szegedi 
iparosok, kik az ország iparos-mozgalmaiban vezető szerepet vittek, 
főleg az általános ipartársulatban, melyben a legjobb elemek egye-
sültek, élénk és nem szűnő üdvös akcziókat kezdeményezve. 

E társulat intézői indították meg a mozgalmat a nagysikerű 
1876-ik évi szegedi kiállítás rendezésére és ennek a tárlatnak jöve-
delméből szerezte meg a társulat az iparosok belvárosi templom-téri 
emeletes házát, mely aztán a testület tulajdonába ment át, helyet 
adva a testület mellett külön egyletként fönnállóit iparos körnek és 
egy ideig az iparos ifjak egyletének és az ez által fönntartott iparos-
szállónak. 

Már 1884. évi október 9-én elhatározták a szegedi képesített 
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iparosok az ipartestület létesítését, 1885. febr. 12-én tartatott az ala-
kuló tanácskozás és az évi április 16-án forma szerint is megalakult 
az ipartestület, megválasztva elnökének , az. általános ipartársulat volt 
buzgó elnökét: Rainer Ferencz kádármestert, ki 1898-ig állott élén a 
testületnek, azóta pedig annak tiszteletbeli elnöke. Vezető elnöke a 
testületnek az utóbbi évek óta Kalmár István. 

Ezzel az alakulással az általános és külön ipartársulatok a testü-
letbe olvadtak, megalakítván az összes ipari szakosztályokat. A tes-
tület tulajdonába jutott az ipartársulatok vagyona is .és az első évben 
a pénzbevétel 2851 frt 57 krt, a kiadás, a fölszerelés .költségeivel 
2423 frt 90 krt tett, az ipartestület vagyonát pedig, az átvett érté-
kekkel az 1886. évi zárlat 21,516 frt 83 krban mutatta ki. 

Az ipartestületnek tagszámát, bevételeit (1892-ig 1 frt, azóta 
1 fr t 50 kr. évi tagsági díjjal), kiadásait és vagyonállapotát 1886-tól 
kezdve a következő számok mutatják: 

Év Tagszám Bevétel 

f r t 

Kiadás 

frt 

Tiszta va-
gyon 

frt 

1886. 950 2851 2423 21,516 
1890. 1382 4882 4574 . 22,171 
1894. 1615 6140 4920 27,695 
1899. 1575 7822 7426 23,476 

Jegyzői a testületnek : Babos Elek (1890-ig), Róth Róbert (1892-ig), 
Bózsó János (1893-tól). Iparhatósági biztos : Gaál Endre dr. (1894-ig), 
Taschler Endre. 

A szegedi ipartestület teljesen fölfogta szerepének jelentőségét 
és a mellett, hogy szakosztályaiban és elöljáróságában az iparosok 
általános ügyeivel/foglalkozik, pontosan és megbízhatóan látja el a 
segéd- és tanoncznyilvántartást, a szabadítást és békéltetési eljárást, 
amivel lényeges munkától menti föl a közigazgatást és ami ennél 
fontosabb, kellő megértéssel és közvetlenséggel intézi el az iparosok 
és alkalmazottaik között fölmerülő viszályokat. 

IPARI SZÖVETKEZETEK. 

Mint a kisiparosok önsegítő munkájának egyik helyes szervezete 
szerepel az ipari szövetkezés és e téren kezdeményezőknek tekint-
hetők a szegedi iparosok, kik négy ipari szövetkezetet létesítettek pár 
év alatt. Elsőnek a „Szegedi ipartestület bőripari szakosztálya nyers-
anyagraktár-szövelkezete" alakult meg 1891. aug. 27-én. Czélja a tagok 
részére nyersanyag beszerzése és elárusítása, a beraktározott árúkra 
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való 2/3 rész előlegnyujtás nyersanyagban, amely czélok elősegítésére a 
kereskedelemügyi miniszter összesen 10 ezer forint állami kölcsönt enge-
délyezett. E mellett a szövetkezet vállalatokba bocsátkozik tagjai részére 
és a közös hadseregbeli, honvédségi, csendőrségi és közhatósági mun-
kákból minden évben nagyobb mennyiségek szállítására kap megbízást. 

E szövetkezet raktára 1892. évi május hó 25-ikén nyílt meg 
és jelentékeny forgalmat ért el már az első esztendőben (68,757 frtot), 
azonban a tagok számára való nagymérvű hitelezés, általában pedig 
a kezdet nehézségei nagyobb bajokat okoztak egészen 1898-ig, amikor 
belépett az országos központi szövetkezetbe és viszonyait úgy ren-
dezte, hogy immár a helyes kibontakozás útján halad, habár épp a 
mérleg biztosabb alapokra helyezése végett 1899. évi zárszámadása 
szerint 4439 frt veszteséget mutatott ki, leírván ebben a kétes köve-
teléseket. A szövetkezet áruraktárának értéke az 1899. évi mérlegben 
13,729 frtot tesz. 

A „Szegedi fa-(bútor)-ráktárszövetTcezet" 1891. évi október 4-én 
alakult 54 taggal, 108 darab 50 frtos üzletrészszel, raktárt tartva 
a tagok 2/3-ad értékig menő előleggel béraktározott készítményeinek 
el árusítására. Ezt a szövetkezetet a kereskedelemügyi miniszter 5250 
frt kölcsön engedélyezésével támogatta. 

E szövetkezet raktárértéke volt 1892-ben 3564 forint, 1899-ben 
11,755 frt, forgalma 1892-ben 19,778 frt, 1899-ben 15,188 frt és habár 
még ez az esztendő is csekélyebb üzleti veszteséggel végződött, a szövet-
kezet helyes törekvéssel igyekszik szolgálni és elérni czélját, mely a 
kisiparosok készítményeinek közvetlen értékesítésében áll. 

Harmadiknak létesült a „Szegedi érez- és fémipari raktárszövet-
kezet", mely 1894. évi szeptember 10-én kezdte meg működését 20 
taggal, kik 212 darab 50 frtos részjegyet írtak alá. A kereskedelem-
ügyi miniszter tízezer forint kölcsönt engedélyezett a szövetkezetnek, 
mely motorral, segédgépekkel fölszerelt műhelyt rendezett be és a 
tűzhely s zár-árúk készítésénél 1 munkavezetőt, 23 segédet és 13 
tanonezot foglalkoztatott. Az első negyedévben, 1894. végéig mintegy 
hatezer forint értékű készárút állított elő a szövetkezet, 1895-ben 
15 ezer forint forgalmat ért el, melyet berendezéséi mellett 40 ezer 
forintra lett volna képes fokozni, azonban az eladási forgalom nem 
emelkedett és így a drága üzem-költségek annyira fölemésztették a 
részjegy-tőkét és az állam kölcsönét is, hogy a szövetkezet 1898-ban 
megkezdett fölszámolása után csupán a magánhitelezőit tudta kielégíteni. 

Szikvízgyár-szövetkezet. A szegedi szállodások, kávésok, vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulatának szikvízgyár-szövetkezete 1894-ben 
alakult meg és igen jó eredményekkel működik. Mintegy 600 ezer 
üveg vizet gyárt évenkint és jelentékeny osztalékot, is ad 300 darab 
30 frttal befizetett részjegye után. 
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BETEGSEGÉLYZÖ PÉNZTÁRAK. 

Egyleti szervezettel állott fönn csupán az Egyetértés munkás 
betegsegélyző egylet1), az általános munkásbetegsegélyző és néhány 
gyári, azok közt az 1890-ben alakult dohánygyári2) betegsegélyző-
pénztár, mielőtt meghozták az 1891. évi XIV. t.-czikket, „az ipari és 
gyári alkalmazottaknak betegség esetén való segélyezéséről." E törvény 
rendelkezéseinek értelmében aztán több pénztár alakult meg Szegeden 
az 1892-ik év folyamán és azok működéséről következő kimutatások 
adnak számot: 

') Az Egyetértés munkás betegsegélyző egylet beleolvadt a kerületi pénztárba. 
2) A dohánygyári munkás betegsegélyző egylet tagszáma 1892. végén volt 

509, bevétele ez évben 4920 frt, kiadása 1446 frt. 
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Mint a kimutatások fóltüntetik, nyolcz betegsegélyző pénztár 
6529 taggal kezdte meg működését, amely szám ugyan némileg emel-
kedett, de ez még mindig csak egy része a biztosításra kötelezett 
munkásszámnak és az uj intézmény fejlődésével mindinkább bevonják 
a pénztárak kötelékébe az ipari és gyári • alkalmazottak összességét. 
Pontos társadalmi érdek fűződik ennek a megoldásához és minden-
esetre nagy eredmény az is, hogy a munkásosztály betegellátására az 
új törvény alapján keletkezett intézmények 1899-ben már közel 
ötvenezer forint évi bevétellel rendelkeztek. 

SZEGEDI IPAROSOK A KIÁLLÍTÁSOKON. 

Három esztendővel az árvízkatasztrófa előtt a szegedi iparosok 
maguk rendeztek 1876-ban nagysikerű országos kiállítást, melynek 
eredményeiről a város története megemlékezik és amelyekről Szegedre 
nézve dicsőségesen és tanulságosan beszámolt a kiállításról szóló 
jelentés1). E nagysikerű országos tárlat 2227 kiállítója közt a sze-
gediek száma volt 484. 

Éppen az árvíz évében tartatott a következő magyar országos 
kiállítás Székesfehérvárt. Erre a kiállításra is számosan jelentkeztek 
volt szegedi iparosok, de a közbejött veszedelem miatt természetesen 
a jelentkezők legkisebb része vehetett részt valósággal a tárlaton. 

Annál tömegesebb volt a szegedi iparosok részvétele az 1885-ik 
évi budapesti országos kiállításon, melyre összesen 96-an jelentkeztek, 
ezek között 17 vas- és fémiparos, 9 faiparos, 10 butoriparos, 11 ruhá-
zati iparos. Mielőtt készítményeiket Budapestre küldötték volna, a 
szegedi iparosok 1885. inárcz. 14-ikén előkiállítást rendeztek a tár-
gyaikból, melyek így bizonyos előbírálaton is estek át. Ezt a bírálatot, 
mint a valódit, szép sikerrel állotta ki a szegedi ipar, melynek kép-
viselői sok és előkelő kitüntetést nyertek az országos tárlaton. 

Ezután 1891-ben a Budapesten rendezett agyagipari szakkiállí-
táson vett részt Szegedről 17 iparos szép sikerrel. 

Ugyanez évben maguk a szegedi iparosok rendeztek jól sikerült 
szakkiállítást a fa-(butor)-ipari szakból. E kiállításon 124 fa-, bútor- és 
díszítő-iparos jelent meg (44 asztalos, 20 faipari gyáros, 4 hangszer-
készítő, 5 esztergályos, 5 kerékgyártó, 6 szobrász s díszítő, 3 kosár-
kötő, 2 kádár, 2 kárpitos, 1 kaptafakészítő, 1 kefekötő, 31 vegyes) 
azok közül 103 szegedi, a többi vidéki. 

') Az 1876. évi magyar országos ipar-, termény- és állatkiállítás emlék-
könyve. Szerkeszti: (íeWmMór kiállítási titkár. Kiadja a szegedi ipartársulat. Szeged, 
1887. Burger Zsigmond özvegye könyv- és könyomdájából. Nagy 8. r. 22'/2 ív. 
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Kálláy Albert főispán védnöksége alatt 1891. évi július 5-ikén 
nyitották meg e szakkiállítást a belvárosi leányiskola épületében, bizo-
nyos ünnepélyességgel, melyre megjelentek : Tisza Lajos gróf, Lukács 
Béla kereskedelemügyi miniszteri államtitkár és Schnierer Gyula dr, 
miniszteri tanácsos, továbbá tekintélyes küldöttségek az aradi, h.-m.-vásár-
helyi és szabadkai ipartestületek köréből. Az első napon ezret haladó 
látogatója volt a kiállításnak, az egész 43 nap alatt összevéve 7000. 
Eladatott 3481 frt értékű kiállítási tárgy. Tiszta jövedelmet a kis 
kiállítás 800 frtot eredményezett. 

Méltóan képviselve volt végre a szegedi iparosság az 1896-iki 
ezredéves országos kiállításon, melynek a szegedi kereskedelmi és 
iparkamara kerületére kiterjedő ügyeit a kamarával kapcsolatos kerü-
leti bizottság intézte. Az e kiállításon való részvételben gazdagon 
segélyezte a kamara a kisiparosait, fedezvén a csoportos kiállításaik 
összes költségeit és rendelkezésükre bocsátván tizenegy díszes szek-
rényt, melyeket a városi múzeumban használ föl állandóan. 

Nemcsak számra, de értékre nézve is tekintélyes arányban volt 
képviselve a szegedi ipar, a gyáripar és a kisipar, az utóbbiból a 
fém- és érez-, bőr- és ruházati ipar csoportosan. 

Összesen 139 szegedi kiállító vett részt az ezredéves tárlaton 
kiváló és részben feltűnést keltett gyűjteményekkel és az elnyert 
kitüntetések aránya is igazolja a részvétel értékességét. A juryk ítélete 
szerint jutott a szegedi iparnak egy díszoklevél (kenderfonógyár), 6 
állami ezüst érem, 9 millenniumi érem, 28 kiállítási érem, 45 elismerő 
oklevél, 15 közreműködési érem. 

Nagy tevékenységet fejtett ki a kerületi bizottság az ezredéves 
kiállítás látogatásának előmozdítása körül is és Szegedről ezrekre menő 
tömegek vették igénybe az olcsóvá tett utazás előnyeit - a kiállítás 
tanulmányázására. 

Kiváló eredményű volt az 1. mezőgazdasági országos kiállítás, melyet 
a gazdasági egyesületek országos szövetsége rendezett Szegeden, 
1899-ben. A József főherczeg védnöksége alatt rendezett és általa 
megnyitott kiállítás díszelnökei voltak: Darányi Ignácz földmívelési 
miniszter, Dessewffy Aurél gróf, Kállay Albert, Pálfy Ferencz, Zsótér 
Andor, rendező-bizottsági elnöke : Bujanovics Sándor, főtitkára Rubinek 
Gyula. 

Fényes sikere volt az ujszegedi népkertben megtartott nagysza-
bású mezőgazdasági kiállításnak, mely öt főcsoportra és azokban meg-
felelő alcsoportokra oszlott. A főcsoportok voltak: I. Elő állatok és 
állati termékek. II. Földmívelési és növényi termények. III. Szőlőmű-
velés, borászat, gyümölcs és kertészet. IV. Mezőgazdasági és egyéb 
gépek, eszközök. V. Házi és mezőgazdasági iparok. 

A minden csoportjában, de leginkább az élő állatok csoportjában 
4 3 * 
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hatalmas kiállításon Összesen 1719 kiállító vett részt1) és mindenütt 
megfelelően érvényesültek a szegediek. 

Mialatt a kiállítás nyolcz napon keresztül nyitva volt, Szegeden 
óriási mérveket öltött az idegenforgalom. Az ország minden részéből 
nagy közönsége volt a százezer látogató által fölkeresett kiállításnak, 
melyet megszemléltek a kormány összes tagjai is. 

Megfelelő számmal voltak képviselve a város és kultúrintéz-
ményei, valamint a szegedi iparosok az 1900. évi párisi nemzetközi 
kiállításon. A világtárlat tíz különböző csoportjában Szegedről 21 
kiállító vett részt és arany, ezüst, részint bronz-érmet nyert 13 szegedi 
iparos, közreműködési érmet 5 szegedi résztvevő. 

Fölemlítem itt, hogy a szegedi ipartestület 1899. óta iparvásárokat 
rendez a helybeli iparosok készítményeiből azzal a czélzattal, mikép 
a közönség minél inkább megismerje a saját iparosaink versenyképes-
ségét. Tényleg el is érik ezt a czélt az évenkint kétszer, húsvét és 
karácsony előtt tartott ipar-bazárok, melyeken a legújabban alakult 
iparpártoló szövetség közreműködése mellett, mind több vásárlója és 
megrendelője sorakozik a képzett szegedi iparosoknak. 

FÜGGELÉK. 

A SZEGED ÜGYEIBEN HOZOTT TÖRVÉNYEK. 

( 1 8 7 9 — 1 8 9 9 . ) 

1879. V. törvényczikk. A szegedi kir. törvényszék területére nézve, az árvíz 
folytán szükséges igazságszolgáltatási intézkedésekről. 

1879. XIX. törvényczikk. A kisajátításról Szeged szab. kir. város területén. 
1879. XX. törvényczikk. A szab. kir. Szeged város törvényhatóságába kikül-

dendö királyi biztos kinevezéséről és annak hatásköréről. 
1879. XXV. törvényczikk. A szegedi árvíz következtében, valamint a Tisza-

völgyi és Dunaszabályozási munkálatok iránt meghallgatandó külföldi szakértők 
meghívása folytán felmerülő költségek fedezéséről. 

1879. XXXV. törvényczikk. A Tisza és mellékfolyói mentében alakult víz-
szabályozó ós ármentesitö társulatoknak adandó állami előlegekről. 

1880. XV. törvényczikk. A Szeged szab. kir. város törvényhatóságába kikül-
dött királyi biztos kinevezéséről szóló 1879. XX. t.-cz. érvényének meghosszabbí-
tásáról. 

1880. XVI. törvényczikk. Uj-Szeged községnek Szeged szab. kir. várossal 
való egyesítéséről. 

') A kiállítók névsorát közli a „Szegedi I. mezőgazdasági országos kiállítás 
1899. Hivatalos Katalógus" kötet. Budapest, Pátria irodalmi vállalat és nyomdai 
részvénytársaság. 29'/2 ív. -
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1880. XVII. törvényczikk. Szeged szab. kir. város újjáépítésének keresztül-
viteléről és az erre szükséges költségek viseléséről. 

1880. XVIII. törvényczikk. A Szeged szab. kir. város területén emelendő 
építmények adómentességéről. 

1880. XIX. törvényczikk. A Szeged szab- kir. város területének árvíz elleni 
biztosítására 1879. évben tett munkálatok költségeinek viseléséről ós az állam-
kincstártól Szeged városnak ugyanezen évben adott előleg-összeg megtérítésének 
elengedéséről. 

1880. XX. törvényczikk. A Tisza és mellékfolyói mentében alakult vízsza-
bályozó és ármentesítő társulatok és Szeged szab. kir. város részére kötendő állami 
kölcsönről. • 

1880. XXX. törvényczikk. A m. kir. honvédség' részére Szegeden egy tiszti 
lakház és egy laktanya építésére megkívántató költségek fedezéséről. 

1880. XXXIX. törvényczikk. Szeged mentén a Tisza folyó ármedrének kiszé-
lesítéséről, valamint a szegedi rakpart és a tiszai állandó hid építéséhez megkíván-
tató póthitelről. 

1881. XXIX. törvényczikk. A Szeged szab. kir. város törvényhatóságába 
kiküldött királyi biztos kinevezéséről és hatásköréről szóló 1879. évi XX. t.-czikk 
érvényének meghosszabbításáról. 

1881. XXXI. törvényczikk. A közmunka- és közlekedési minisztérium Sze-
geden lévő hivatalainak elhelyezésére szükséges épület emeléséről. 

1881. XXXVII. törvényczikk. Szeged szab. kir. város országgyűlési képviselő 
választókerületeinek uj beosztásáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről. 

1881. XLIII. törvényczikk. A szegedi pénzügyi hatósági épület emelésére 
szükséges költségek fedezéséről. 

1881. XLVIII. törvényczikk. A szegedi királyi törvényszék polgári és büntető 
osztálya, továbbá ugyanott egy kerületi börtön ós fogház számára emelendő épü-
letek költségének fedezése tárgyában. 

1881. XLIX. törvényczikk. A feloszlott percsora-szegedi tiszai ármentesítő 
társulat munkálataira engedélyezett kincstári előleg elengedéséről. 

1882. V. törvényczikk. A Szeged szab. kir. város törvényhatóságába kikül-
dött királyi biztos kinevezéséről és hatásköréről szóló 1879. évi XX. törvényczikk 
érvényének meghosszabbításáról. 

1882. VII. törvényczikk. A Tisza és mellékfolyói mentében alakult vízsza-
bályozó és ármentesítő társulatok és Szeged szab. kir. város részére kötendő 
állami kölcsönökről szóló 1880. évi XX. törvényczikk némely rendelkezéseinek 
módosításáról. 

1882.. XII. törvényczikk. A Szeged szab. kir. város területén eszközlendő 
kisajátításokról szóló 1879. évi XIX. törvényczikk érvényének meghosszabbításáról. 

1882. XXI. törvényczikk. A szegedi tiszai állandó hid feljáróinak kiépítésére 
megkívántató költségről. 

1883. XXI. törvényczikk. A tiszai és szegedi kölcsönről szóló 1880. évi XX. 
t.-cz. 32. §-ának módosításáról. 
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1884. II. törvényczikk a szegedi honvédlaktanya építésére az 1880. XXX. 
törvényczikkel engedélyezett költség fedezetének emeléséről. 

1884. IV. törvényczikk. Az 1879. XX. törvényczikk hatályának megszűnése 
után Szeged szab. kir. városában szükséges átmeneti intézkedésekről és az 1882/ 
évi VII. t.-cz. 2. §-ában foglalt intézkedések módosításáról. 

1884. XXXV. törvényczikk. A sövényháza-szegedi ármentesítö társulat ügyei-
nek rendezéséről.. 

1891. IX. törvényczikk. A szegedi rakpart mentén 1890. év folyamán telje-
sített kőhányási munkálatok költségeinek fedezéséről. 

1894. II. törvényczikk. Az 1884. évi IV. t.-cz. által Szeged szab. kir. városban 
felállított középítószeti tanács hatáskörének meghosszabbításáról. 
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