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BEVEZETŐ. 

Nemzetünk ezeréves életének emlékünnepére 
készül az ország s benne Szeged is, mint az ezer-
éves hazának egyik legrégibb és legmagyarabb ősi 
városa siet ezeréves életének történetét bemutatni a 
nagy ünnepen. 

Az a történet alaposan és szakavatottal! tájé-
koztat majd minket e város keletkezésének, fejlő-
désének, emelkedésének, haladásának, dicsőségének 
és nehéz küzdelmeinek minden mozzanatáról; abból 
a történetből meg fogjuk majd ismerni e város né-
pét, mely a lefolyt ezer éven át annyi balszerencse 
és sorscsapás között néha megfogyva bár, de soha 
meg nem törve haladt, gyarapodott és a 
nemzet büszkesége lón. 

A küzdelemből, a szenvedésből sokszor, nagyon 
sokszor kijutott ugyan az osztályrész neki; ámde 
örömben és dicsőségben sem szegény e város- és 
népének története. 

Mert nem érdektelen tudnunk azt, hogy nincs 
a hazában egyetlen város, mely oly híven osztozott 
volna azon jó- és balszerencsében, mely a magya-
rok hazáját érte, mint a mi városunk; és nincs 
a hazának egyetlen népe, melynek jó- és balsze-
rencsével váltakozó története oly híven visszatiik-
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rözné Magyarország magyar népének annyi sokat 
szenvedett, de annyi dicsőségtől is sugárzó törté-
netét, mint Szeged népének története. 

Szeged története a magyar nemzet története. 
A mint elfoglalják őseink a Kárpátok által 

határolt országot s itt a Tisza-Duna között hazát, 
hont alkotnak maguknak, már azt látjuk, hogy a 
magyarság egy zöme a kanyargó Tisza szögletében 
nyomban lerakja tűzhelyét s hova-tovább hajlékot 
emel a szent szűz tiszteletére az ú j vallás Istenének. 

Jöhet aztán már a tatár, lángolhat a pusztító 
tűz, nem féli már a dagadó víz hullámait, sem a 
török viharát, szembeszáll a sáskával, némettel, rác-
cal, leküzdi a pestis borzalmait, kiállja az éhinséget, 
megküzd a szegénységgel; hiszen megvan a tűzhely, 
hol apáinak otthona volt s él szivében az erős hit, 
mely boldogságát alkotja, nem lohad lelkében a 
helyhez való ragaszkodás tüze, lelkesedés feszíti 
izmait, küzd, remél, dolgozik és a sok század ziva-
tarai után nem csüggedve, őseinek véráztatta föl-
dén szívós kitartással halad e város és népe az 
igazi magyar nemzeti cél felé. 

* * 

Szeged már hajdan és a lefolyt tíz század alatt 
is épp a nyugot felé igyekvő keleti kereskedők 
pihenő pontja volt ; igy csakhamar élénkség uralko-
dott téréin és letelepült lakossága is mielőbb élel-
mességre és ez által gazdagságra tett szert, de ezen 
élelmessége és gazdagsága meg féltékenynyé s 
irigygyé tette vele szemben a környék urait. 
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Az ügyes nép azonban igyekezett királyi privi-
légiumokkal jogokat szerezni és szabadságát bizto-
sítani, melyeket aztán éles karddal védelmezett. 

Szeged népe gazdagsága mellett vallásos és har-
cias volt, ezért kegyelték a királyok e várost és népét. 

De Szeged népe mindenek fölött magyar volt, 
azért pedig a nemzeti — és vegyes házak királyai 
— de főleg a legmagyarabb király, ki igazságos 
volt, különösen minden kedvezésben részesítették. 

Hogy népe és a város védve legyen, kőfallal 
vették körül, hogy a nemzeti műveltséggel és gya-
rapodással előre haladhasson, kiváltságokkal és sza-
badalmakkal látták el. Hunyadi Mátyás király pe-
dig, hogy minden irányban megmutassa, miszerint 
— „a kedves emlékezettel fontolgatott azon sokféle 
szolgálatokkal szemben, melyeket Szeged városa 
és az ő polgárai Magyarország királyainak ,s az 
országnak s az ő szent koronájának sokszorosan tet-
tek" — a nagy magyar alföldi város felvirágozásának 
ügyét, népének gyarapodását és jólétét mennyire 
szivén viseli, itt egy fényes templomot is emeltetett, 
melynek oltárára helyezte gazdagon ékesített, mint-
egy 40,000 frtot érő királyi aranyos palástját. 

Azonban alig emelkedtek még föl a díszes falak, 
alig hangzott még el az áranyos oltár oszlopai kö-
zött díszelgő szent Szűz képe előtt a magasztaló 
hynmusz, már sírás-rívás és ja j töltötte el Szeged 
téréit . . . jött a török és úrrá lett nálunk is más-
fél századig. 

Néptelen es szegény lett a város. 
De alig négy emberöltő után — hogy kiűze-

tett a török — a szívós, csüggedni nem tudó nép 
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megint csak felrakta apáinak tűzhelyét, halászta 
tovább a Tisza messze kiöntéseit, hajói vitték, 
hordták mindenfelé termesztményeit s aztán ismét 
gyarapodott, felélt és újra a magyarság fészkévé 
vált az ós Szeged. 

Ennek a városnak, ennek a népnek emlékeiből 
valók a képek, melyeket e könyvben vesz az olvasó, 
mely képek azonban csak vázlatos vonásokban 
elevenítik meg a mult történeti emlékeit, melyek 
a város régiségét, dicsőségét, népének ősi foglal-
kozását, küzdelmét, igyekvő haladását hozzák vissza 
az emlékezésbe. 

A modern, újjáépült város színéről eltűnt tör-
téneti emlékű pontok gyorsan tűnnek el az emlé-
kezésből és a megváltozott életviszonyok, körül-
mények által egészen más, egészen új működési 
és megélhetési térre utalt nép emlékéből teljesen 
eltűnik az ősi lakosságnak régi foglalkozása, egy-
kori gyarapodásának, gazdagodásának forrása is. 

Lassankint teljesen elapadnak, eltünedeznek 
azok és velők a nép régi családi élete is. 

Még néhány évtized, aztán a régi Szeged csak 
ködkép lesz az unokák előt t ! 

A már tünedező ködképekből valók az itt 
vázolt emlékek is, melyek semmi egyéb jelentőséggel 
nem birnak, mint egyszerű emlékeztetők a régi Szeged 
egy-egy letűnt történeti emlékére és egykori derék 
népének tünedező ősi foglalkozására. 

— • > * < ; — 
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AZ OTHALOM. 

étségtelenül legrégibb emléke ez a hely Szeged 
területének és egyben a legérdekesebb is. 

Századok, századok után tűntek el és az egy-
kor . . . ezer év előtt oly híres és népes síkság 
fölött mintegy 15 méternyi magasban emelkedő 
lengő kalász borította halmokról, a mai kor lakói 
már semmi emlékezetest, semmi nevezetest nem 
tudtak, nem hallottak. 

Csak úgy röppenve, szállva odavetett emlege-
tésekből lehetett olykor hallani, hogy az Öthalom-
ban Mátyás király nagy hírű fekete seregének utolsó 
kóbor — itt megsemmisített csapata van eltemetve, 
majd meg azt, hogy 1552-ben a törökkel itt vívott 
harcok halottjai nyugszanak e halmok alatt. 

De ezek csak olyan alap nélküli meseszerű emle-
getések voltak. 

A múlt század elején folyt boszorkány-perek ak-
táiban azonban már tényleg említés van téve, hogy 
a szegedi boszorkányok itt kötöttek szövetséget és 
itt jöttek össze enni, inni, táncolni. 

Mintha bizony tudták volna, hogy e halmok 
a pogány magyar kor áldozati-helyei lehettek vagy 
voltak egykoron ? 
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Miért ne, hiszen a szegedi boszorkányok főmes-
tere Rósa Dániel bíró uram okos és sokat tudó 
férfiú vala ! 

Az Öthalom tehát a múlt század elején a boszor-
kányok szövetségének gyűlhelye volt. 

Talán éppen ez borította rá a feledést, talán 
épp ezért nem szerettek emlékezni a szegediek az 
Öthalomra, mely pedig a véletlen közrejátszása mel-
lett a pusztító nagy árvíz alkalmával oly érdekes, 
nevezetes és emlékezetes helyévé vált Szeged törté-
netének. 

* 
* * 

Az Öthalom Szegedtől mintegy jó órányira észak-
nyugatra, a szeged-rókusi vasútállomás és Szatymaz 
között fekszik, öt kisebb-nagyobb halmot képezve, 
hullámozva húzódik el Dorozsma felé. 

A búzavetés födte — úgynevezett öthalmi dűlő 
s íkját dominálja, el egész a híres Székhalomig, a 
hol is ez veszi át a Fehértó szikesein uralkodó 
méltóságot. 

Az izzadó földmívelő évtizedek hosszú során át 
hasogatta ekéjével a halmok húmusát, nem is 
sejtve, hogy rég letűnt korok népeinek tűzhelye 
fölött jár és dolgozik s még kevésbé gondolva 
arra, hogy ezredévnél is régebben nyugvó harco-
sok porló csontjai fölött alig pár arasznyira hasítja, 
fényes vasával a rögöt. 

Szánthatott bátran, sejtelem nélkül, gondtalanul. 
Az Öthalom ezredéves emlékeit a multak köde 

födte s talán födné még most is, ha a mindenkoron 
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át emlékezetes árvíz el nem borítja a termő síkot 
és rommá nem dönti a várost s ú j életre nem költi 
az Othalom hajdankori lakóinak porladozó csontjait! 

De eljött újra ismét az ős elem, ott járt, ka-
nyargott újból azokon a síkokon, melyek fölött még 
állnak most is a halmok, dombok szerteszét, me-
lyeket az Ot halomban nyugvók népei, vagy talán 
azok ősei emeltek maguknak a víz ellen, tűz- és 
sírhelyül. 

Hát úgy történt, hogy az 1879-ik évi márczius 
hó 5-én Szeged birtokterületének északi csúcsa felé 
Petresnél keresztül törte a Tisza a gá ta t és elözön-
lötte a messze síkságot, mindenütt le egész a várost 
közvetlenül környező — részben hirtelenül emelt — 
védtöltésekig. Majd egy hét múlva aztán szétrom-
bolta e gyönge földgyűrűket is és 70 ezer magyar t 
elűzve tűzhelye mellől, pár óra alatt 6 ezer ház 
összedűlt romjain loesogtatta piszkos habjait. 

/ 

Úrrá lett ismét, mint talán hajdankoron az egész 
síkság fölött. 

Szeged területét 1 jent és környös-körül víz borí-
totta mindenütt, csak a zöldelő vetés födte Othalom 
állt reményt keltőleg nyugodtan a víztenger közepén. 

A már-már elfeledett halmokra esett akkor a víz-
zel újból harcra-szállóknak tekintete s elhatározták, 
hogy a várost körülövező új védelmi földbástyát 
e halmokból építik meg. 

Úgy lett. 
Az Öt halomnak a városhoz legközelebb eső keleti 

dombján, mintegy 30,000 • méter földterület jelöl-
tetett ki, melyből az úgynevezett „szádfal" meg-
építése eszközöltetett. 
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A halom oldala a cölöp-korszakra emlékeztető 
fa-molóval vétetett körül szerte ágazó hidacskákkal 
a locsogó víztenger felé. Egész raja emeltetett a fa-
házaknak a domb nyugati oldalán, egyik kiálló orom 
magaslatán pedig a mérnöki barakk-sátor pompázott 
lengő zászlajával. 

Ennek tőszomszédságában a „helyőrség1'-nek — 
mintegy hat katona — laktan yácskája terült el s 
jobbra tőle egy hosszú fenyő-árbóc meredezett az 
ég felé, a melyre lázadás esetén — mert az Othal-
mon több száz kubikos tanyázott — a vészt jelző 
„piros zászlótu, vagy éjjel a lámpát húzták föl, hogy 
esetleg az alföldi indulóháznál tanyázó katonaságtól 
nyerhessenek segélyt. 

Az árbóc mellett húzódott meg egy szerény kis 
deszkabódé, melyben a nemzeti múzeum szakférfiú 
élesztgette a régi kor halottait s késztette beszédre 
a csinos gyöngyöket viselő csontvázakat. 

Ettől a kis bódétól nyugatra húzódtak vé-
gig a munkások fasátorai, a domb hátsó oldalán 
pedig a zöld vetések mellett a hajósok portyáz-
tak és a hajóépítők, úgynevezett „superok" föld-
háza feküdt. 

Szerteszét a domb körül ladikokon állt a vásár, 
hogy az öt halmi kis község lakói miben se szenved-
jenek hiányt. 

A kép, mely így képződött, keletkezett — mely 
annyi vészt és annyi borzadályt keltett mindenfelé 
— érdekes volt mégis és fenséges egvaránt . 

Ott, hol ma már újra kalásztenger inog és egy-
kor, valaha régen, sok-sok száz év előtt harcosok 
ezrei hullámoztak a sík téren föl-alá, messze el a 
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magaslatig, hol Attila sátra állt, — mert Körtvé-
lyesig ellátni az Othalom tetejéről — most a síkot 
övező tengeren két-három gőzhajó szeldeste a hul-
lámokat és tömérdek hajó, dereglye meg ladik sik-
lott, úszott a város védbástyájától az Othalmon 
tanyázó népek kunyhójáig. 

A merre a szem látott az Öthalomról — mely 
tulajdonkép az Adria 0 pontja fölött 90 méternyi 
magasban áll — az ég négy tája felé mindenütt 
csillogó víztengert láthatott, melyen prüszkölve járt 
a dereglyéket vontató „Bloksberg" gőzhajó. 

Sok, sok száz, ezer éve lehetett talán ily moz-
galmas élete e halom aljában porladozó népeknek, 
mint minővel itt az árvíz alatt találkozónk, ah, de 
minő más forma, más természetű lehetett és volt 
az, mint ez a mostani! 

Ilyen nem lesz többet, ne is legyen soha ! 
Előttünk az ezer év óta épült, nőtt és most egy 

éj alatt vízbemerült szerencsétlen városból csak hét-
nyolc torony és templom áll, közöttük néhány füs-
tölgő kémény meredezik, a többi ház, hajlék mind 
romokban hever. 

Ivelet felől a tíz emberöltőt átélt kicsiny falvak, 
Tápé és Algyő sugár tornyai nyúlnak föl a víz-
tengerből az ég fel«' s ott messze, hol az ég alá-
hajlik a tengernyi vízre, a fűzfák ritka csoportján 
át-áttetszik Vásárhely fehérlő tornya s addig a síkot 
mindenütt víz borítja. Hol előbb még a délibáb 
játszott enyelegve az aranykalászos róna fölött, most 
a mocskos tengernyi víz lomha hullámai locsognak, 
alig hagyva meg egyet is az annyi sok tanya kút-
ágasai közül. 
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Nyugatról Dorozsma fehérlő házai és dombra 
épült karcsú tornya, meg a messziről sötétlő tanyák 
fái képezik a határt . Körülöttünk a domb oldalán 
száz meg száz munkáskéz lázas sietséggel izzadva 
ássa, talicskázza a földet az Othalmot környező 
hajók, dereglyék felé s ott a kiásott területen lát-
juk aztán szerteszét az emberkoponyákat és cson-
tokat, majd egy dombosabb oldalban egy vitézt és 
lovának csontjait. Előtte hosszas, liliomlevél alakú 
zöldes kard hever, itt-ott a széttört cserépedények 
között ékes gyöngyök fénylenek. 

A nemzeti múzeum tudósa sietve szorgoskodik 
a földhordók között, gyönyörrel gyűjti , t isztogatja 
az ősök csontjait, koponyáit, kardjait , valamennyi 
bögréit meg gyöngyeit. 

Ez hát az ősök sírja itt, de tőlük kissé távo-
labb, e halomrész keletre eső oldalán ott vannak 
a nagyszámú „ t ü z p a d k á k a hajdankorban itt lakott 
népek otthonánaku tűzhelyének maradványai . 

Közöttük a köles-kásával megtelt verem, szá-
mos bögre, urnacserép és egy csomó régi állati 
csont, majd felebb a halom oldalán ott áll az 
áldozati-hely, körötte, alatta, raj ta lóesontok min-
denütt . 

Kik éltek i t t? 
Mely népnek csontjai porladoznak e halmok alatt, 

melyekről a tudósok megállapították, hogy a Tisza-
Duna közén emelkedő dombok és halmok nem ter-
mészetes képződések itt, ezek fölül vannak a víz-
halom képződési vonalon, ezeket a hajdankori népek 
emelték maguknak tartózkodási, majd védelmi, de leg-
gyakrabban temetkezési helyekül. 



SZEGEDI EMLÉKEK. 13 

A csak hevenyészet és a szükséghez képest 
rohamos gyorsasággal eszközölt kubikolás — és 
nem a tudományosan folytatott rendszeres ásatások 
— mellett az Othalmot lakta nép ősi betelepedési 
időszaka, habár a véletlenül előkerült csontokból és 
tárgyakból pontosan meghatározni nem is lehet, 
azonban a fölásott 100 sír, a talált s a kelta kortól 
egész a XI—Xlí- ik századra valló becses bronz, vas, 
cserép-szükségleti és ékszertárgyakkal — számra 
mintegy 800 darab — elég gazdag anyagot szol-
gáltatnak úgy az archeológusnak, mint a eultur-
historikusnak s a földerített háromféle, t. i. hosszan 
fekvő helyzetben, ülve és lóval, továbbá kutyával való 
temetkezések pedig eléggé mutatják a különböző 
népeknek, különböző korokban itt tartott állandó 
lakhelyét. 

Nemkülönben a nagyérdekű csontvázak, kopo-
nyák s főleg a rendkívüli két koponya, melynek 
egyike sphenocephal, a másika pedig a legnagyobb 
hyperchamaecephal ritkaságai közé tartozik.1 

A régiségtárgyak között a kelta bronz, réz és 
a vaskor tárgyait találjuk, melyek szintén az egy-
mást követő koroknak itt élt és eltemetkezett né-
peiről adnak tudósítást . 

Epen így a legkezdetlegesebb korongnélküli 
cserép-edények, meg a korongon készült némi cif-
rázatokkal birt edények is hasonlót bizonyítanak. 

A köztemetőn kívül, elkülönzött sírokban dísze-
sebb tárgyakkal lelt nyugovók, a nép vezéreire 
engednek következtetni. A számos tűzpadkák — 
melyek a temetkezési helytől kissé távolabb feküsz-

1 Lenhossók: A szeged-öthalmi ásatásokról. 1882. 
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nek, — az állandó tartózkodási helyről szólanak; 
ép úgy a talált kölesverem is. 

A sok ékszertárgy némi fényt vet az anyagi 
állapotok ismeretére s a szarvas-agancsok és több 
bronz érdekes t á r g y alapul szolgálnak a más orszá-
gokban lelt hasonló tárgyakból levonható következ-
tetésekhez. 

Meg van állapítva, hogy az Öt halom azon népei, 
kik a felszíntől a kulturréteg alatt alig egy méternyi 
mélyen aludták az örök álmot s kiknek sírjai vélet-
lenül fölásattak, az említett temetkezési nemek, továbbá 
a csontvázak és tűzpadkák hamvaiban lelt tárgyak 
után ítélve, Lenhossék szerint öt különböző korszak 
népei közül valók voltak.1 

Es pedig kelta-, római-, avar-, barbar-mayyar- és 
középkoriak. Ez utóbbihoz csak egy sír lelete tartozik, 
mely arra mutatott , hogy legföljebb a Xll-ik század 
valamelyik keresztes vitézének csontjait födte e sír 
kétélű kardjával együtt . 

Hogy a különböző sírok tárgyai mily érdekes 
fejű embereké voltak, azt Lenhossék fönebb említett 
munkájában a tudnivágyók megolvashatják, még 
azt is, hogy szellemi ismeret tekintetéből mily kali-
berűek voltak e legények? 

Ide kell irnom, hogy az egyik kelta-sírban lelt 
katarrhin hyperchamaecephal koponyáról és derék tulaj-
donosának szellemi tehetségéről miként nyilatkozik 
a jelen kor tudósa: 2 „Az egész koponya alacsony 
volta, a messzire hátrafelé terjedő lapos homlok, 
a mely a szemöldívek boltozataitól annyira eltér, 

1 Lenhossék: i. m. 
2 Lenhossék: i. m. 97. lap. 
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az állkapcsok rendkívüli kiképződése, a felső áll-
csont medernyujtványának kiállása, az előretolt áll-
csont lekerekített szögeivel és kétfelé álló ágaival 
együtt , az orrhát nagyfokú kivájtsága, alsó kitüre-
medett szélével, majomszerű kinézést kölcsönöznek 
e koponyának, a mint ez az ausztráliaiak, neveze-
tesen a pápuák, malajok, de főleg Virchow állítása 
szerint a Sunda szigetéről az Orang-Utáng hazá-
jából származó koponyákon első tekintetre fölismer-
hető." 

íme, ilv őskori érdekes koponyatulajdonosok 
aluszszák álmaikat a mi Öthalmunkban s nem fájlal-
hatjuk eléggé, hogy e halmok többi részén ezek 
után tudományos, rendszeres ásatások mind ez időig 
nem eszközöltettek. 

Azonban az a kis darab terület is, mely az 
árvízkor az Öthalom egyik oldalán kikubikoltatott, 
élénken és hathatósan igazolja, hogy az Öthalom 
Szeged történetére oly kiváló érdekességgel és neve-
zetességgel egyrészt azért bir-. mert a sírokban lelt 
csontok, koponyák, fegyverek és sokféle tárgyak 
mind azt igazolják, hogy a terület, melyen Szeged 
áll, már a legrégibb korban élt népeknek letelepedő, 
tartózkodási helye, otthona volt, másrészt pedig azon 
föltevésre jogosít, hogy a pogány-magyarok sátrai 
az Öthalom többi dombjain terültek el, honnan a 
halomnak vízmosta keleti része felé eső oldalára 
jár tak föl áldozataikat bemutatni és halottaikat el-
temetni. 



ATTILA LAKÓHELYE. 

ogy Mundzuk fiának, Attilának, a hatalmas hun-
birodalom fejedelmének székhelye i t t a Tisza-Duna 

közti nagy Alföldön volt, azt a régi krónikások 
is megírták, a hely biztos meghatározására meg-
indult vita azonban még most is tart , de ennek 
eredményeként a történetírók nagyrésze abban 
állapodott meg, hogy Attila alföldi székhelye itt 
Szeged környékén lehetett. 

A régi krónika-irók és történészek ujabbi vitá-
jához, de főleg a megállapított eredményhez a jelen 
századnak második felében élénk fejlődésre jutot t 
archeológiai ásatások "és kutatások nagyon fontos 
adatokkal járultak ; még pedig főleg és különösen 
a Szeged határában úgy a sövényházi, öthalmi, 
röszkei, csöngőiéi és ásotthalmi, valamint a bojár-
halmi magaslatokon előfordult pogány-magyarkori 
sírok leleteivel. 

Itt a szegedi határban a legutóbbi évtizedben 
fölszínre került hun és pogány-magyarkori lovas 
vitézek föltárt sírjai és az azokban lelt díszes gyön-
gyök, karperecek s fegyverek az Attila sírjáról 
és lakóhelyéről vidékünkön kerengő — de már-már 
egészen kialvó — mondáknak újból hatalmas tápot 
nyúj tot tak. 
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Most már ismét szereti hinni a nép, hogy Attila, 
az „isten-ostora" itt lakott, most már ismét remény-
kedik, hogy Attila hármas drága koporsóját egyszer 
csak valamelyik halomból kiszántja az eke. 

A míg azonban ez minden kétséget kizárólag 
előkerül, tekintsük meg azt a házat, melyen Attila 
képe függ s a melyről Szegeden azon hit él, hogy 
annak helyén állott vala egykoron Attilának híres 
sátora, melyben a görög követséggel Priscus Rhetor 
a lakmározó híres hun fejedelmet találta. 

Mert Priscus Rhetor leírása a nyom, mely a hun 
fejedelem sátorához vezet, de a mely sátort a múlt 
század végén Otrokocsi F. Ferenc Jászberény tá jára 
helyezett. 

Dugonics András, városunk nevezetes fia azon-
ban Priscus leírását nyomról-nyomra követve kimu-
tat ta , hogy Attila sátora Jászberényben nem lehetett, 
hanem csakis Szegeden. 

Ezzel indult meg a vita. 
Dugonics „Etelka" című regényében Árpádról 

szólva irja, „hogy a párducos fejedelem nagyon 
szerette Szegedet, mert e híres városban vala helyeztetve 
Attilának, az ő legdicsőségesebb ősének Főkirályi 
udvara és az akkori időre nézve a többi épületei 
között legfényesebb palotája." 

E sorokhoz aztán megjegyzi az idézett című 
regényének 183-ik lapján, hogy: „Attilának leg-
főbbik királyi udvarát és házát nem Moldovában, 
a mint Timon vélekedik, sem Jászberényben, a mint 
Otrokocsi álmodozik, hanem Szeged városában keressük, 
kényszerített bennünket Priscus rétor." 

Priscus érdekes leírásából lépésről-lépésre követi 
Kovács : Szegedi emlékek. 2 



18 • KOVÁCS JÁNOS 

Dugonics a Bizanczból kiindult s Attilához jövő 
görög követség útját és vele Onegesius sátorán át 
Attila sátorába jut s ott, hol Priscus Onegesius 
sátoráról szólva irja : „A király után az Onegesios 
laka volt a legkitűnőbb, melynek hasonlóan fa a 
kerítése, de tornyokkal nem volt úgy díszítve, mint 
Attiláé. Nem igen távol a kerítéstől egy fürdő 
volt, melyet a hunoknál Attila után legtehetősb 
Onegesios Pannoniából hozott kövekből építtetett . 
Mert sem kő, sem fa nincs az ezen részen lakozó bar-
bároknál, hanem ott máshunnan hordott fát használ-
nak— „íme, — szól bele Dugonics — ezt a való-
ságot, hogy se körök, se fájok, tudják is érzik is mos-
tanában a szegediek, de ha Jászberényben lett volna 
Attilának királyi háza, (a mint Otrokocsi, valamint 
itt, épen úgy másutt is álmodozik) minek kellett 
a kő és fa után Pannoniába fáradozni ? nem volt-e 
ott Onegesinek orra előtt mind a Mátra högye, mind 
a Mátra erdeje ?" 

„I)e bezzeg, ha Szegeden, ama régi nagy helység-
ben volt annak királyi lakhelye és az az előbb említett 
fürdő : nincs ám ott körülbelül se kő, se fa, se erdő, 
se högy, hanem Pannoniába kell érte mermiök." 
Azaz punktum pauza, a mi derék Dugonicsunk sze-
rint Attila király legfőbbik udvara, lakóhelye „sehol 
másutt nem lehetett, mint csakis Szegeden 

Ez a vélekedés, meg a régtől óta itt uralkodó s 
gyökeret vert monda — minden más történeti kuta-
tás- és véleménynyel szemben — nem engedte 
xVttila lakóhelyét se Debrecenbe, se Jászberénybe, 
se Moldvába, se Gyulamezőre elhelyeztetni — 
Szegedről. 
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Itt volt az biztosan, és arany, ezüst meg ólom 
koporsóját is itt fogják megtalálni a Maros torkánál 
a Tisza medriben, ha csak az Othalomból vélet-
lenül valamelyik eke elő nem szántja. 

Álmodozhat Otro kocsi, irhát és beszélhet Révész 
Imre, Szabó Károly meg valamennyi tudós; még is 
él az emlékezés és a tudat, hogy Attila lakóhelye 
itt volt Szegeden, meg is van jelölve a ház, mely-
nek helyén világhírű sátora állott. 

Ma már azonban az ujabb nemzedék alig-alig 
tudja, hogy a Széchenyi-tér 13. számú emeletes háznak 
erkélyébe illesztett vaslap marcona alakja Attilát ábrá-
zolja és az egykori királyi-udvar sátorhelyének 
megjelölésére szolgál? Á j • -

Már pedig úgy van 1 
I Az a merészen hajlott orrú, hármas sisakkal 

ékesített haragos tekintetű vitéz, babérral övezett 
relief mellkép Attilát, az „Isten ostorát" ábrázolja, 
s az az erkélyes ház pedig a naivok hite szerint, 
azon a helyen áll, hol egykor Attila a hegedősök 
énekét hallgatva fogadta a keleti császárnak követ-
ségét, melylyel a jeles Priscus rhetor is eljőve ide. 

Érdemes lesz figyelemre méltatni a házat és 
hazafias gyönyörrel pillantani a marciális vitéz hara-
gos tekintetére. 

2* 



A VÁSÁR HAJDAN. 

Az Árpádházi királyaink alatt betelepített idegen 
kézműveseknek és iparosoknak nyúj tot t kedvez-

mények csak úgy és akkor váltak eredményesekké, 
midőn az Anjou-házból való királyaink a forgalom 
és kereskedelem biztosítása mellett hírnevesebb 
városainkat vásár-tartási kiváltságokkal ruházták föl 
és az ezen városok vásáraira igyekvő iparosokat 
és kereskedőket — személy ökre és portékájukra 
is — rév- és vámmentességekkel látták el egy-
szersmind. 

Szeged már a magyar honfoglalás előtt a ván-
dorló népek korában élénk kereskedelmi hely volt s 
Róbert Károly király alatt pedig külön pénzver-
dével birt és Zsigmond császár a felső városrésznek 
(akkor Felsőw Zyghet) 1431-ben minden hét csü-
törtökjére heti-vásárt engedményez s az ország mind-
azon lakosainak, kik abban résztvenni akarnak, 
teljes személy- és vagyonbátorságot biztosít s fel-
szólítja az ország kereskedőit és kalmárjait, hogy 
e vásáron eladó portékáikkal és javaikkal meg-
jelenni ne rösteljenek.1 

1 Varga F. Szeged v. tört. I. K. 167. 1. 
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Majd aztán Hunyadi János kormányzó hasonló 
kedvezményekkel ellátva 1456-ban meg a hétfői 
napra ád még Szeged városának heti-vásárt, s pár 
év után nagyhírű fia a hollós Mátyás király a város 
haszna és előmenetele végett 1459-ben az alsóváros-
nak a hét szerdájára a sz. Máriához címzett kolostor 
előtt tartandó hetivásárt engedményez, époly szaba-
dalmakkal és előnyökkel, mint az ország többi sz. 
kir. városok ac Oppidorum et liberorum Villarum 
celebrantur sen celebrari solent. 

Eléggé bizonyítják ezen egymást gyorsan követő 
hetivásár engedményezések1 a város élénk fejlődése 
és emelkedése mellett az itteni forgalmi és keres-
kedelmi életnek fontosságát és kiválóságát, mit még 
inkább megerősít az, hogy 1499-ben már II. Ulászló 
király Szegednek egv manapság csak ép azon ok-
iratban fenmaradt emlékű Látván nevű külvárosá-
nak csütörtöktől-szombatig terjedő hetivásárt enged-
ményez s ezenkívül a városnak Luca-napja körül 
tartandó országos vásár tar tására is privilégiumot ád. 

Az egész ország minden vidékéről sereglettek 
az árusok és vevők a szegedi vásárokra, melyek 
^ XVI. és XVII-ik századokbanjévenkint már két-
szer és pedig Szt. György és Szt. Mihály napok körül 
tar tat tak. S majd aztán a török kiűzetése után az 
itt ismét nagy erővel megújult ipari és kereske-
delmi élet föllendülése mellett 1720-ik évi január 
hó 2-án tartott magistratualis ülésben az országos 
vásárok szaporítására nézve a következő határozat 
hozatott : „Mivel peniglen Felséges Császár és koro-
nás király urunk eő felsége nemes Városunkat jeles 

1 Az adománylevelek Szeged titk. levélt. 
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Privilégiumokkal condeeorálván, Boldog emlékezetű 
Leopold Császárunk és Király urunk eő felsége által 
conférait ó szerint esendő Szt. György és Szt. Mihály 
két vásárunk mellé most ujjonnan más két Vásá-
rokat pro 4-tii augusti Szt. Domonkos confessor nap-
jára egyiket, másikat penig pro ultima Novembris 
Szt. András napjára kelletik szerzeni és eo felségétűi 
kegyelmesen confirmaltatni közönséges voksai deter-
mináltatott.u 1 

E két országos vásár is engedélyeztetett s alig 
volt az országnak élénkebb és változatosabb jellegű 
vására a mult századokban, mint a szegedi országos 
vásárok, melyeken a benlakó nagyon sokféle iparos 
és műves és az egész ország minden irányú vidé-
kének különféle készítményei mellett a keleti és 
nyugati népek mindenféle cikkeikkel és termeszt-
ményeikkel vettek részt. 

K vásárok hajdan a privilégiumoknak megfele-
lően a különböző városrészekben tar ta t tak, mint ki-

/ 

tetszik ez a céhek szabályaiból is. így, hogy egy pél-
dát említsek, a szűcs-céhszabályok 29. §-a így szól : 
„közönséges Vásárokon Boltot és Sátort az belső, fölső 
és alsó Városon a hollott a Városnak Vásárbírája 
rendelni fogja épéteni és kinyitnya szabad légyen.u 

A régi közlekedési viszonyok, az akkori céh-
szabadalmak és a városi életszokások és kiváltsá-
gos jogok mellett az egyes városok országos vásá-
rainak fontossága és jelentősége manapság már alig 
méltányolható eléggé. 

Ma alig tudjuk már, hogy országos vásár van 
Szegeden, hiszen egy hetivásárunk sokkalta népe-

1 Szeged város régi Jegyzk. 1720. 
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sebb és forgalmasabb annál; holott kétszáz, száz 
vagy ötven év előtt is már hetekkel Szt. György 
nap előtt az egész ország útjain, hídjain, révjein 
és vámjainál mindenféle kalmárokkal lehetett talál-
kozni, a kik igazolványaikat felmutatva, rév- és 
vámmentességet kértek — a szegedi vásárra való 
utazásuk címén. 

Ezen privilegialis jogon alapuló igazolványok 
következőleg szóltak: .Mi szab. kir. N. városa 
Főbírája, Polgármestere és tanácsa adjuk tudtára 
és bizonyítjuk jelen leveliinknek rendiben minde-
neknek, a kiknek illik: hogy ennek előmutatója 
B. A. helybéli polgár és szappanvos Rc. 54 éves, 
feleséges, közép termetű, ősz hajú, kékszemű, tiszta 
képű, Magyar Hazánknak több Tettes megyéibe 
tartandó országos Vásárokra saját készítményeivel 
utazván, valóságos polgártársunk és így városunk-
nak minden iparai és polgárai szabadságában részes, 
leginkább pedig néhai boldog emlékezetű királyaink 
által hajdan engedett s adott szabadságlevelek sze-
rint minden és bárminemű harmincadok, vámok és 
réveken (legyenek azok akár királyiak, akár pedig 
más akárkié és akárhol Magyar Hazánknak határai 
között) való fizetésektől kivétetve és felszabadítva 
légyen. 

Melyre való nézve minden harmincados, vámos, 
réves s úti felvigyázó urakat, nemkülönben orszá-
gunk minden tekintetes Törvényhatóságait és ezek-
nek parancsolataitól függőket, úgy más bármi mél-
tóság, kar, hivatal s rendben lévőket megkérjük 
és megkeressük, hogy fentebb nevezett polgártár-
sainkat minden javai és jószágaival, valamint vízen, 
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úgy szárazon a fentérintett Magyar Hazában min-
den harmincad, rév, vám vontatásbéli és helypénz 
fizetésektől szabadon, biztosan és békességesen utazni, 
visszatérni, által menni és mulatni engedni s enged-
tetni ne terheltessenek. 

Mellyeknek hitelére kiadtuk városunk szokott 
pecsétjével megerősítve ezen egy esztendőre szol-
gáló és az elolvasás után a megmutatónak vissza-
adandó utazólevelünket."1 

Bent a városban a vásár tar tamára Szeged ipa-
rosainak és kereskedőinek ez irányú összes privilé-
giumai és kiváltságos jogai felfüggesztettek s a 
vásár rendjére a városi „judex fori" ügyelt, ki fon-
tos hivatalára a rendes tisztujításkor választatott 
el és kötelességeinek pontos megtar tására a tem-
plom oltáránál a következő esküvel fogadkozott : 
„En N. esküszöm az egy élő igaz Istenre, At tya , 
Fiú, Szentlélek, tellyes szt. Háromságra, B. sz. 
Máriára és Istennek minden szentéire, hogy ezen 
Esztendőben — Vásárbírói — és hivatalomnak min-
denekben tehetségem szerint kívánok minden rest-
ség nélkül eleget tenni. Piatzra és kereskedőkre 
szorgalmatosan vigyázni fogok, a kik ezen nemes 
szabad királyi Városban valamit el adni behoznak, 
azoktúl sem többet, sem kevesebbet, hanem csak 

. "Fi yblijf ' i?p, 
az nemes Város privilégiuma es Sta tútuma szerint 
a szokott állás- vagy hellypénzt és más adni szokott 
műveket, minden Attyafiság, Sógorság, Komaság, 
szomszédság, Ígéret, ajándék, félelem, haragtar tás 
kívül igazán megvenni, egybenhordani igyekezvén 
és az illyen jövedelembűi nem fordítok magam 

1 Szeged v. levolt. 
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szükségére csak egy pénzt is: hanem azokat min-
den héten a hova a T. N. Tanács és Bíró úr eő 
kglme Parancsolattya lészen, szorgalmatosan fordí-
tom (és kézhez adom és magamat az eránt quietak-
tutom. ~ vagy pemglen nálam lévén semmit belőle 
semmi kereskedést nem indítok, sem penig másnak 
Interesre ki nem adóim Isten engem úgy segéllyen. 
Boldog Asszony és Istennek minden szentjei!"1 

Az eskü és kötelesség tudata vásárbíró uram-
nak ugyancsak igénybe vették az ő lelkiismeretes-
sége mellett minden igyekezetét, hogy a szigorú 
rendet és fegyelmet fentartsa a sokféle áros néppel, 
törökkel, göröggel, zsidóval, örménynyel, izmaelitá-
val, dalmatával, némettel, schlesingerrel (sileziai), 
tirollal, polákkal, bolgárral és oláhval és a jó Isten 
tudná, mi mindenféle kalmárokkal és kereskedőkkel, 
hogy ki ne merjenek pakkolni a vásárnak ünnepé-
lyes megnyitásáig. 

Mert a vásár Szegeden hajdan mindig nagy ünne-
pélylyel kezdődött, melyet a vásárbíró uram (judex 
fori) a régi szokások és előjogok figyelembevételé-
vel mindig nagy körültekintéssel szokott rendezni. 

Mindenekelőtt a vásár ünnepnapjának reggelén f . 
a városrészek*külön-külön templomaikban szent m i - A ' , , / | 
sére gyülekeztek egybe, a szent mise végeztével 
kezdődtek a csoportosulások és rend beállások. 

A felsővárosi szent György templomtéren ünnepi 
ruhába öltözött népség gomolygott szerte-szét, nyug-
talan zajgással várva a tárogatósíp szavára. 

A deli halászlegények pajzán enyelgéssel kacsa-
lódtak az alföld legszebb leányaival s a szép színű, 

1 A város régi Jegyz. 1720. ..Juramentuin Judicum Fori.u 
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kivarrott ködmenkébe öltözött szűcslegények nem 
csekély irigységet keltettek a nyalka csizmadia su-
hancok között, kiknek minden színárnyalatot fel-
tüntető takaros csizmáin ezüst sarkantyú pengett. 
A kackiás menyecskék aranycsipkés pruszlikjaik-
ban, virágos selyem hátrakötött fejkendőikkel — me-
lyek alól ingerlően himbálózott az ékesen kigöndö-
rített fülhaj — valójában szemrevaló csoportot 
képeztek, valamint a gyöngyös pártákban ékeskedő 
leányok serege sem volt mindennapi látvány. Ezek 
szégyenlős szemérmetességgel babrálgattak bíboros 
kötőikkel, ide-oda húzogatva vagy egyik, vagy 
másik oldalon az aranycsipkét s csak úgy — lopva 
tekintgettek a hamiskodó fiatalság felé. Az asszony-
nénéimék pedig a kivirágozott tulirózsás ködmen-
kékbe húzódva, fejcsóválgatásokkal gyönyörködtek 
a két nembeli ifjúság szépségében, ragyogásában és 
mi tűrés-tagadás, mintha bizott irigyelték volna 
^goíídtalan fiatalságukat, hamiskodásaikat. 

Majd aztán egyszerre csak nagy riadalom tá-
madt, hogy Tandari Sándor megfújta a tárogató-
sípot, mely után nyomban felhangzottak a cintá-
nyérok éles csengése, meg a mélabús duda zum-
mogása. 

A büszke ősi lakók maradéka, Mónos Pál uram 
a templom falához támasztott nagy zöld háló zászlót 
felragadva, a menet élére állt. 

A reggeli enyhe szellő könnyen lengette a háló 
zászlót, melynek közepén Szeged város szószólója, 
Szt. György vitéz festett képe ugratot t körösztül 
hófehér lovával a legyőzöjtt sárkány roncsolt csont-
jain, a másik oldalún pedig a háborgó tengeren 
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hajózó Jézus állt, nézve a hallal telt hálóval cipe-
kedő Pétert. 

A zászló után sorakoztak a halászati jelvénye-
ket hordozó, világos kék dolmányba és ugyanily 
színű kacskaringós vitézkötésekkel sujtásozott nad-
rágba öltözött deli termetű halászlegények párosan 
— leány, legénynyel — s majd két ragyogó szemű 
menyecske egy kosárban virgancan hánykolódó 
halakat vitt. 

Utánok jöttek a napbarnította hajósok, kiknek 
világos kékes-zöld színű kabátjaikra egynehány 
merész kanyarulatéi zsinórzást kaparintott az érde-
mes szabó céh valamelyik tagja. Szép égszínkék 
zászlójuknak egyik oldalán Noé hajója úszik, a 
másikon hazánk védasszonya : a szűz Mária képe 
pompázik. Ugyanezen zászló alatt haladtak a híres 
hajó-építők is, kiknek egyik izmos képviselője egy 
takaros mívű hajócskát emelt, melynek őrfáján 
egy^iíemzeti színű zászlócska ingott-lengett. 

Azután a molnárok serege vonult, közöttük 
fehérbe öltözött leányok virágos szakajtó kosarak-
ban hónál fehérebb lisztet emeltek, a menyecskék 
pedig hosszú kettes sorban rózsapiros sült dom-
ború kenyereket és mosolygó cipókat vittek. 

Nyalkán lépkedtek a sorban a szűcs-ipar reme-
keit vivő leányok, legények, meg menyecskék, jó 
maguk is virágos szép mívű ködmenkéikben, me-
lyeken ragyogva fénylett a kaláris-gomb — ifjú-
nak, öregnek nem kis gyönyörűségére. A csoport 
közepén haladt a legény, ki magasra emelten vitte 
a sárga selyem zászlót, melyén Szt, Bertalan 
a szűcsök patrónusának képe tündökölt. 
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Víg mozdulatokkal siettek előre a piros, zöld, 
sárga csizmájű csizmadiák, kucsmájukat tükör-
lapocskák tették feltűnőkké és a messze földön 
híres karmazsin és kordován csizmák tömegét 
rúdra rakva izmos legények emelték, közöttük 
haladt mosolyogva a sok kipöttyent menyecske és 
leány, mindegyike állványkára helyezett papucs-
párt tar tva kezében. 

A szabók, a gombkötők ékesen cifrázott dol-
mányaikkal hirdették a szegedi iparnak e nemben 
való jelességét s közben-közben messze kitetszve 
jár tak a sorba a kevély szűrszabók fehér szűr-
zekéikben^ ügyes színérzéküket és elismerésre méltó 
Ízlésüket mutogatva. 

Az asztalos csoportnak szép tulipános ládája 
sok hajadonleánynak vágyakodó irigységét keltette 
föl s nem is késtek ott haladni, hol azt vitte két 
szintén felvirágozott szemrevaló legény. 

A módosan kicifrázott bölcsőre pedig a me-
nyecskék pillantottak egyet-kettőt, de mindig piro-
sabb-pirosabb szín ülte meg aztán kedves orcáikat. 

De ki birná fölsorolni, leirni az egész ékes me-
netnek hitványát, báját , hasznát és szépségeit ? 

Víg zajgással, kacajjal, tárogató-síp zengéssel 
és harangok zúgása mellett haladt a szent György-
templom teréről a felsővárosi nép-menet minden-
nemű iparkészítményeivel és termesztményeivel a 
város palánkján át, s a lebocsájtott hídon (porta 
Csongrád) keresztül a vár külső udvarára (fórum 
publicum) jutott , a hova épp most érkezett meg az 
alsóvárosi segítő Boldogasszony (Auxiliatrix Szege-
diensis) templom teréről ugyancsak tárogató-síp és 



SZEGEDI EMLÉKEK. 29 

dudaszóval kiindult menet is, melynek élen a föld-
mívelők hatalmas zöldselyem zászlója lengett -Sár-
kány-Mú 1 gazduramnak a kezében, ki alat t egy szilaj 

-pej- mén toporzékolva ficánkolt, s utána gyolcs ga-
tyás legények egész M á n x a léptetett fölpántlikázott 

, , ör-* -V-M t+i '.ft 
apró lován. 

A kurta rokolyás lányok hófehérre mosott és 
szépen fölszalagozott báránvkákat vezettek, az apró 
termetű, éles fekete szemű, virgonc menyecskék 
pedig mesterien egybegomolygatott piros paprika 
füzéreket hordtak utánuk, egy csoport juhászlegény 
pirosra füstölt sajtot emelt, majd néhány merész 
tekintetű zömök legény két-két gyönyörű villás 
szarvú ökröt vezetgetett, melyek mindegyike fehér-
lett, mint a legények kalapja mellett lengő árva-
lányhaj bokréta. Jö t t aztán egy sor legény-leány 
piros borral telt hosszúnyakú üveggel a kezében, az 
üveg nyakán pirosra sült fonyatos (fontos) meleg 
kalácscsal S utánuk a felnyílt pétervári kapu ismét 
lecsukódott. 

A—napjainkban lebontott, egykor fellegvár tete-
- jét az alabárdos katonaság lepte el, a vár sáncain 

pedig környös-körül görög, rác, török, zsidó, izmae-
lita, dalmáta, bolgár és még sok mindenféle nem-
zetiségű s széles nagy Magyarország és a szom-
széd országokból és vidékekről idesereglett festői 
tarka viseletű. népcsoportok hullámoztak, zajongva, 
le- s föl járva-kelve, várva a szegedi vásárnak meg-
nyitására, illetve fölszabadítására. 

A zsibongó tömeget a város satrapái (hajdúi), 
kis bírói, kapitányai igyekeztek lecsöndesíteni, mert 
már a belső tanács tagjai Magistratusbéli uraimék 
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^P-^ry Du. Ír*, (y 
jövének elő ar Bomus P re to r i ábóy élükön kacagá-
nyos mentében főbíró úrra l kinek kezében a város 
címerével ékesített nagy ezüst gombos bot fény-
lett, ragyogott . 

A Domus Pretoria előtb egy emelvényen helyez-
kedének el a megfelelő rangsorozatban körös-körül 
a belső tanács tagjai mellett a külső tanács tagok, 
népszószőlők, fürmenderek, utcakapitányok és a 
többi hivatalos belső emberek. A fórum publicumon 
(így neveztetett hajdan a mostani Széchenyi-tér)' 
pedig nagy ügyességgel és szakavatottsággal állatta 
rendbe az ősi benlakó polgárokat, jövevényeket, 
céheket, kézműveseket és iparosokat — szóval 
mindazokat, kik a vásári ünnepélyességnél szere-
pelve idecsoportosultak — a derék és fáradhat.lan 
juffagyfori. 

^rr-rW^lvíajd aztán megjelent ő is az emelvényen, mire 
megperdült a hatalmas dob, harsogának a tárogató-
sípok és nagyokat puffogtak a mozsarak, de vásár-
bíró (judex fori) uramnak fölemelt botjával adot t 
jelre ismét beállott a csönd és főbíró úr eő kegyel-
mének intésére, a vásárbiró kezdte messze hallat-
szó harsány hangon olvasni a következőleg szóló 
— a város leveles-tárában most is meglevő — 
értesítő tudós í tás t : 

„Tudtára adatik kinek-kinek, hogy Nemes sza-
bad királyi Szeged városának négy vásáros napjai 
közül az ó-kalendárium szerint Szent György nap-
jára, vagyis május 4-re eső vásár előtti napon, 
azaz ma Baromvásár fog tartatni, a mely Barom-
vásári napon csupán csak marhák, Fa és Tserép 
edények, étel-italból való jószágok, Vasak és kötél-
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verő mesterségből származott Tsinálmányok enged-
tetnek adattatni és vétettetni : egyebek pedig tely-
lvességgel tilalmaztatnak ; úgy nemkülönben tilal-
maztatik az is, hogy a Baromvásári napok előtt 
ezután semminémíí Jószág vagy Portéka (ha az a 
Vásárra hozattatik) ne áruitasson, avagy vétet-
hessen. Ha pedig a Szabad- vagy Baromvásári 
napok Vasárnapon esnének, akkoron a követke-
zendő Hétfőn, mint Barom-, mint Szabadvásár együt t 
tartatik. 

Ezekhez tehát magát alkalmaztatni ki-ki igye-
kezzen. 

Ezennel a mai napi vásár f'ólszabadíttatik. Kelt 
és kiadattatott a közönséges Gyülekezetből Szege-
den, Pünkösd havának 4-ik napján Említett nemes 
királyi Szeged városának Magistratusa által." 

Ezek után újra harsogának a tárogató sípok, 
megperdült a hatalmas dob, felcsendültek a cintá-
nyérok, zümmögött, sírt a duda, puffogtak a mo-
zsarak, megkezdődött a vásár s vele a sok látni 
való mulatság és tánc, adás-vétel a legkülönbözőbb 
portékákra a legkülönbözőbb nyelveken. 

Ma, a fejlődött közlekedési, ipari és kereskedelmi 
élet mellett, a mikor már mindig és mindenütt 
„szabad a vásáru az egykori örömnek, az egykori 
vásári fontosságnak Szeged társadalmi és keres-
kedelmi életében az országos vásáraink alkalmával 
semmi nyomát sem érezzük, se nem látjuk. 

i 



A ROMVÁR 

nagy árvíz-katasztrófa, mely a régi Szegedet el-
söpörte, annak egykori nagyhírű emlékét — 

a századok viharos küzdelmeiből napjainkig meg-
maradt romvárat is magával vitte. 

Nem mintha a pusztító vízlmllám döntötte volna 
a csaták viharát is túlélt sokszázadú emléket romba, 
oh nem! de mivel romlatag falaival itt terpeszke-
dett a központ közepén s a város újjáépítésének 
út jában állott, kimondatott reá a halálos Ítélet: 
pusztulnia kellett. 

Az 1880-ik év utolsó hónapjaiban kezdetett meg 
a vár és melléképületeinek el- és lebontása és az 
1882-ik évben már szabadon állott a hatalmas, 
mintegy 12 ezer négyszögölnyi tér, melyen alig 
pár évre már a gyönyörű színház, a polgári tör-
vényszék, a Tisza-szálló, a posta-távirda-palota 
és a szomszédos díszes házak pompáztak, meg a 
Stefánia-sétány üde bokrai virítottak a repkénynyel 
befutott rommaradvány körül, mely dicséretreméltó 
gondolattal a régi dicsőség és keservre emlékeztető 
emléknek hagyatot t meg. 

bn tehát látjuk, tudjuk, mikor pusztí t tatot t el 
az egykori romvár, de hogy mikor épült tulajdon-
képen, arra kétséget kizáró bizonyítékaink nincsenek. 
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Hogv Szeged a honfoglalás alkalmával már 
a letelepedők lakhelyévé vált, ezt — bár irott tör-
téneti okmányok nem is bizonyítják — tényként 
fogadhatjuk el, mert hisz alig pár száz év múlva 
már esperestségi helyként mint központi terület 
emiegettetik s a rettenetes tatárdűlás alkalmakor 
egy török krónika szerint „Bathu-szi-Akdur khán 
Szegedinre szállott meg, hol vele Kaj khán is talál-
kozók s itt tanácskozást tartván, innen irának leve-
let lY-ik Béla királynak", ki a tatárhordák elvonu-
lása után — a hézagos történeti adatok szerint 
— az alföld népének menedékhelyül megerősítette 
Szegedet, 

Hogy milyen lehetett e megerősítés, azt nem tud-
juk, de minden valószínűség szerint csak annyiból 
állhatott, hogy a mostani belváros temploma egy 
nagy félkörben le egész a Tisza part jáig kőfallal 
öveztetett körül; mivel az alsó- és felsőváros lan-
kás tavakkal tarkított területe erre kevésbé mutat-
kozott alkalmasnak. 

Ezen fallal övezett területre 1Y. Béla király 
aztán a külföldről idegen műveseket is telepített 
he, mi által Szegednek városias életéhez az első 
impulsust is megadta. 

A következő században már találkozunk a sze-
gedi várnagygyal is, a mennyiben Zsigmond csá-
szárnak és magyar királynak 1389-ben kelt meg-
hízó levelében olvashatjuk, hogy Sándorfi J ános 
csongrádi főispánt és szegedi várnagyot Velencébe 
küldi a dalmát birtokokra vonatkozó egyezkedés 
végett.1 

1 A városoknak fallal való körülvételét Zsigmond király rendelte el. 

Kovács : Szegedi emlékek. 3 
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1439-ben pedig Albert király a karok és rendek 
beleegyezésével Szeged városát és várát az ahoz 
tartozó helységekkel nejének, Erzsébetnek adomá-
nyozza. 

Hogy azonban a szegedi vár ezen korban nem 
egv teljesen kiépített és a korunkig fönmaradt 
erősséghez (Festung, Fortalicium) hasonló épít-
mény lehetett, azt abból is következtethetjük, hogy 
1444_ben I. Ulászló király a nagy török követsé-
get nem a várban, hanem alsóvároson, a szt. 
Ferenciek templomának 3000 személyt befogadó 
cintermében fogadta, a hol az országgyűlés is meg-
tartatott . 1 

És bár a következő években kelt okmányok-
ban, — így 1456-ban Hunyadi János országkor-
mányzó ci szegedi vár kapitányának, alkapitányának 
és vámszedőjének meghagyja, hogy a hétfői heti-
vásárra megjelenő idegen árusoktól semmi adót 
vagy vámfizetést ne követeljenek, F. László király 
pedig a csanádi káptalant a szegedi vár részére 
évenkint adományoztatni szokott termesztmények 
beszolgáltatása alól fölmenti — láthatjuk a szegedi 
vár szereplését; mégis azt tapasztaljuk, hogy 
Hunyadi Mátyás király is, bár gyakran megfordul 
Szegeden, — sem seregével, sem itt többízben tar-
tot t országgyűléseivel — nem a szegedi vár bás-
tyái között telepszik meg, hanem az alsóvárosi 
kolostorban, melynek pompázó fénynyel fejedelmi 
templomot emeltetett s annak oltárára helyezi aján-
dokul drágakövekkel kirakott ékes királyi palást-
ját is. 

1 Ifj. Palugyai: Szab. kir. városok leírása II. k. 172. I. 
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Szegeden harcosok gyűjtetnek és gyülekeznek, 
de a várról, mint erősségről, nem találunk emléke-
zést ; így tehát tényleg azt kell hinnünk és tar ta-
nunk a IV. Béla által emelt s okleveleinkben sze-
replő várról, hogy az egyszerű kőfal gyűrű lehetett, 
mely a szegedi belvárost, mint palánkolt területet 
képviselte s csakis ezekről a falakról Írhatott a keleti 
képzelődéssel gazdagon megáldott Kemal pasa a 
XV-ik század elején akként : „hogy a Tisza folyam 
vize által mosott szegedi védfalak roppant kiterjedésűek 
s azokra ellenség soha sem tette lábát." 

A derék török naplójában egyébként ragyogó 
szókkal van leirva Szeged szépsége és népének 
gazdagsága is, mi nagyon természetes is; mert 
hiszen ezen korban az élénk ipari és kereskedelmi 
élet kedvezősége mellett, a mint tudjuk, nagyszámú 
és előkelő vagyonos főurak és polgárok lakták 
e várost, még pedig minden bizonynyal a kőfallal 
védett belvárosi téreken, de a tűzzel-vassal pusztító 
török hordák előbb 1525-ben a külvárosok házait 
gyúj to t ták föl és rabolták meg a leölt nép gazdag-
ságát , majd aztán a mohácsi vész után — az itt 
táborozó Zápolya János ellen vonuló — Ibrahim 
pasa elpusztítva a Tisza-Duna közét és a vidéket 
1526. szeptember 29-én — mint Szulejmán napló-

jában olvashatjuk1 — Szegedre érve, a pusztító 
sereg „lisztben, búzában és árpában és egyéb élésben 
teljességgel elmerültAz itt talált számtalan juhnyáj-
ból Ibrahimnak 50 ezer, Iszkender-Cselebi defterdár-
nak 20 ezer darab jutott . A nap nyugvásnak lett 
volna szánva, de néhány keresztény a várbeli zárdába 

1 Jászay Pál: A magyar nemzet napjai a mohácsi vész utón I. k. 30.1. 
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vonulván, ezekkel erős harc folyt, reggeltől estélig, 
végre a zárda bevétetett, sok fogoly és zsákmány 
tétetett , a város elégettetett ."1 

Tehát ez is arra mutat, hogy a szegedi vár 
hajdan csak a belváros területét, illetve a belvárosi 
zárdát övező nagy körfalból állhatott2 s a várnak 
korunkra fönmaradt építménye — mely tulajdonkép 
a hármas fallal és védsáncokkal épített egykori 
erősségnek „fellegvárát" képezte — tényleg a törökök 
által a városnak elpusztított és fölégetett palotáiból, illetve 
udvarházaiból, templomaiból kikerült téglák fölhasználása 
mellett a város határában található likacsos-, úgynevezett 
darázs-kőből épített vár maradványa volt, még pedig 
a török kiűzetés után a XVlII-ik században res-
taurált külső formájában. 

Nincs semmi alapja azon föltevésnek és állítás-
nak, hogv a mohácsi vész előtt is állott szegedi 
várat a régi formának alapjain építették, illetve res-
taurálták volna 1549—50-ben a törökök; hiszen 
az egykorú krónikások, de meg a történelmi körül-
mények is arra vallanak, hogy a szegedi várat, 
— mint azt Tinódi és Istvánffy is említik — Szo-
limán alatt még pedig a régi kőfallal palánkolt — 
s várnak nevezett — belváros területén valójában 
a törökök emelték. 

Fessler és több más történetíró ugyan szintén 
csak restauráltatja Szolimán által a szegedi régi 
vá r a t ; —• ámde a régi várnak csak itt-ott az 
okmányokban és adománylevelekben szereplő emlé-
kére, nem pedig annak történelmileg igazolt erős-

1 .Tászay Pál : A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után J. k. 30. 1. 
2 Egyébként a fallal körülvett városok (civitns), mint megerősített 

helyek vagy várak (regia castra) szerepelnek 
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ségi jellegére — támaszkodva. Budai Ézsaiás kró-
nikásunk Muhamet által építteti föl, „ki Becsét, 
Becskereket és Lippát könnyű szerrel megveszi 
s Szegeden a Marosnak a Tiszába való szakadásá-
nál várat épít." 

Dugonicsnak véleménye szerintellenben — melyet 
szintén fölemlítek, a nélkül, hogy erre bármily súlyt 
is fektetnék — a szegedi vár csak kiegészítése Attila 
erősségének s ezt onnan gyanít ja , mert az ő korá-
ban még látható volt egy fal, melyről tisztán kivehető 
volt, hogy nyilazásúak és nem a későbbi hadmodor-
nak felelt meg.1 

Ez mi alappal sem bir, hisz tudjuk, hogy a hun-
nok szekérvárakat, őseink pedig földvárakat és a lan-
kás vízköz rendszer teker vényeit használták erődül, 
de Anonymus szót sem említ a szegedi erődről, 
pedig ha Attila idejéből, vagy a honfoglalás alkal-
makor, avagy nyomban utána keletkezett vár van 
Szegeden, azt a figyelmes Anonymus alig hagyta 
volna említés nélkül. 

De sőt mint a fönebb elmondottakból kiderül, 
a XIV. és XV-ik században kelt okmányokban 
vonatkozásokkal emlegetett szegedi vár alatt tulaj-
donkép Szeged belső területének IV. Béla korában 
való egyszerű körülpalánkolása értendő, mely köriil-
palánkoló kőfal még a XVl-ik században is egyéb-
ként védett helylyé tette Szegedet.2 

A korunkra fönmaradt vár építésére nézve el kell 
fogadnunk Istvánffy, Verancsics, Katona, Székely, Pethő 
stb. történetírók és krónikások, sőt az egykorú lan-

1 Dugonics A. : Etelka I. k. 136 1. 
2 Másként országosan híres vásáraira már ezen korban'Össze se sereg-

lett volna a sokféle „áros nép4*. 
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tos Tinódi Sebestyén által is említett időszakul a 
XVI-ik század közepét (1549—50.) s az építtető ül 
Szulejmant, kiről az egykorú dolgokat gondos hűség-
gel és igazsággal tárgyaló deák mondja : 1 

Buda vára. hogy leou szuliman cyaszare 
Sok szép keo várakat vetete az melle 
Gondola hogy egy varat az tyza melle 
Szepen rakattatna Buda oltalma melle 

Azt felrakattata Szeged varasaban 
Ciuda beolcien raktac minden allatiaban 
Kinek mossa nincien mongiac ez orszagban 
Élest algiut sokat szeorszete he az varban. 

Soc gazdag aros nep gieole az varasban 
Gazdag harminc adot szeorszenec varasban 
Cyaszarnac soc kyncie gieole tar hazaban 
Onnat fyzettetot ho pynzt Magiar orszagban. 

Tisztül mikor adá Hederbec Szanchaknac 
Ezer eotszáz eotven kettőben iranac 
Varasban terekec chendezben lakanac 
Semmi félelinec ninch nagy kedueokre mulatnac. 

E szerint tehát a korunkig megmaradt várat , 
a régi palánkoló kőfalakkal határolt területen ezeket 
is fölhasználva, Szolimán építtette volna s szandsá-
kul Heder bégnek adta* ki az építésre is fölügyelt. 

A vár falaiban talált nagyszámú egyházi jelvé-
nyekkel ékeskedő faragott kövek, a több mint 
negyvenféle különböző formájú és nagyságú égetett 
téglák stb. mind odamutatnak, hogy Szeged az 
1541-ik roham alkalmával Mehemed budai pasa által 
elfoglaltatván, a már az előbbi két évtizedben föl-
gyúj to t t és szétrombolt udvarházak és templomok 
anyagai mind behasználtattak az épülő várba, mely-

1 Tinódi: Cronika „Szegedi veszedelem 1552." 
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nek falai, bástyái — az előbb említett termésköve-
ken kívül — jórészt innen kerültek ki. 

Erre céloznak a későbbi helyi krónikásnak ver-
ses szavai is:1 

Tsak ugyan Szolimán birtokába esék 
Én is, mint sok város, vasjármába jutók. 

A ki: elégetett Templomaim, Házaim 
Falait le-rontá s el horda tégláim 

S azokból epíté most is álló várom, 
Melynek oldalába láthadd ezen károm. 

A csuda bölcsen rakott vár egész a Tisza part-
ján épült és a Marossal itt egyesült víz a vár 
külső csillagalakú sáncaiba bevezettetve, ez képezte 
az első védelmi vonalat. A vár ezen külső területe 
körülbelül a mostani Tisza Lajos-körút által hatá-
rolt, de középütt egész a Mars-térig kinyúló terü-
letet foglalta magában s az ép most említett hatal-
mas sáncokon keresztül három kapun át lehetett 
a felső- és alsóvárossal közlekedni. 

Ezen külső sáncon belül, úgy a mostani Vodianer-
féle háztól vont s a Kárász-házat is érintőleg a 
Széchenyi-téren keresztül egész a Stefánia-sétány 
felső végén túllevő teleknél ismét a Tiszához érő 
— későbben Vau-ban rendszerben átalakított csillag-
sánc — kör volt a második védő vonal s a harmadik 
pedig a tulajdonképen korunkra megmaradt ferde-
négyszöget képező hatalmas 5—6 lábnyi vas tag 
téglafalakkal és három bástyakörönddel épített 
erősség volt a fellegvár, melynek tornyos, ékes 
épületeiről a XVII . században — nagyon szaba-

1 Vedres István: „Nemes szab. t i r . Szeged városa megnagyobbítandó 
tanácsháza talpkövének letételére készült versek 1799. 



40 • KOVÁCS JÁNOS 

don rajzolt — képecskékből némi fogalmat szerez-
hetünk.1 

Egyébként a vár sáncairól és alaprajzáról — 
a mult század közepéről — néhány térkép a városi 
térképtárban is őriztetik,2 azonban a vár felépít-
ményéről és a vár belső területén levő régi épü-
letekről teljesen hű képünk nincs. 

Maga a vár a tenger 0 pontja fölött 80 méter 
magasságban a Ferrótól számított keleti hosszúság 
37° 50' 34" és az északi szélesség 40° 15' 29" 
alatti területen feküdt. Keletről közvetlen a Tisza 
medréig nyúlva le, déli, északi és nyugati sarkán 
hatalmas bástyakörönddel bírt. s mind a négy 
oldalán kapuval is el volt látva ; sőt a megmaradt 
építmény jellegéből, a mint következtetni lehet 
— és ha a korunkra maradt egyes régi képecs-
kéket is figyelembe veszszük — úgy látszik, hogy 
a kapuk fölött ékes tornyok is pompáztak. 

De sőt jy XVII. és XVIII. századból fönmaradt 
képek a bástyaköröndöket is tornyos építmények-
kel ábrázolják, a vár külső területén pedig több 
karcsú minarettes kupolás mecsettel néhány leégett 
csonka tornyot is mutatnak. 

Szóval e századokban Szeged belső város része 
egészen török jellegű volt, magán a váron pedig meg-
látszott, mint az egykorú lantos énekelte róla, hogy 

„Ciuda höleien raktac minden allatiaban 
Kinec massa nincen, mongiac ez orszagban." 

1 Ilyenek: a Uanfranconi Enea gyűjteményében levők, melyekből 
a „Magyar Tört. É le t ra jz iban a „Szegedi csata" van közölve és Reiz-
ner: „Szeged és Délmagvarországu becses dolgozatában „Szeged vára 
1689-benu stb. 

2 1737., 1747.. 1765. 1767. stb. évekből. 
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Ezen fénynek, pompának azonban a mi korunk-
ben már nagyon csekélyke maradványa volt lát-
ható a váron, melyről a mult század elején az 
ostromló II. Rákóczy Ferenc azt irta naplójába: 
„ezen erősség terassirozott falakkal, jó karban levő 
tornyokkal, árkokkal és fedett úttal volt ellátva", 
dacára, hogy ekkor már az 1686-ban történt vissza-
foglalással rendkívül megrongálódva és díszeitől 
megfosztva állhatott a vár. 

A török-kiűzés után, nagyon természetes, hogy 
a vár jókarba helyezése volt a fődolog és nem a 
külső ékítés, mindazonáltal még a mult század ele-
jén a vár köröndjei és kapui tényleg tornyokkal is 
pompáztak, s mind a négy világtáj felé nyíltak 
kapui, de a korunkra fönmaradt vár-épületen már 
csak a déli és délnyugati kapuk voltak használatban, 
az északkeleti és délkeleti kapuknak pedig csakis díszes 
falcifrázati helyei maradtak meg. 

Az északkeletre tekintő oldal — az egykor főbejá-
ratul szolgáló láncos-kapuk tengelyeinek tisztán meg-
maradt henger-ágyaival és a kapu oldalfalát díszítő 
faragott homokkövekkel, továbbá a kaputető falán 
látható őrtorony töredékes cifrázataival — a vár 
legszebb romrészletét képezte, melyből a vár haj-
dani szépségére könnyen következtethetünk. 

Egyébként a váron az északi körbástya perém-
diszítésén és a homokkőből faragott híressé vált 
„kőbárányon" kívül, mely a nyugati körbástya haj-
latánál volt az oldalfalba illesztve — semmi ékítés, 
vagy cifrázat nem maradt meg. A vár egész falai 
a körbástyákkal (lőpor-tornyok) együtt , melyek az 
északi és délnyugati sarkain emelkedtek; valamint 
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a Tisza medre felé terült külső várfalnak déli kör-
bástyája is,1 mely terméskövekből gyönyörűen rakott, 
ügyes gépezettel biró hatalmas kút volt tulajdon-
képen (Wasser Kunst Thurm) és az egész vár 
területén lakóknak szolgáltatta a vizet, — a leg-
utóbbi időkben már az elhagyatottságnak és a 
szigorú idő háromszázados pusztító hatásának nyo-
mait sínylették. 

A várnak különböző irányban haladó fal-részeit 
a Tisza kis vízállása mellett bent a folyó medrében 
ép úgy meg lehetett látni, mint a Széchenyi-tér 
egyik-másik palotájának alap-ásásakor, a mikor 
a Klauzál-téren is egy hatalmas körönd-falra buk-
kantak, mely valószínűleg valamelyik várbeli török-
mecset alapja lehetett. 

Korunkra tényleg már csak úgy-ahogy kijavít-
gatot t és formázott rom-emlék maradt, mely csak 
egyrészét képezte az egykori várnak, a régi erősségnek. 

Néhány évtized előtt a kútbástyához vezető 
falak romboltattak le, a mikor még a belső vár 
közötti sáncok is meglehetős karban voltak. A Tisza 
medrében látható falrészekről a nép hite mindig 
azt regélte, hogy azok a víz alatt keresztül vezető 
„alagutak* falmaradványai, melyeken titkon kilehe-
tett a várból a Tisza túlsó oldalára menekülni. 

Az egész fellegvár egyébként, melyről korunkra 
semmiféle teljesen megbízható rajz vagy régebbi föl-
vétel és hű kép nem maradt , a körülötte történt 
ásások és építkezések alkalmával előbukkanó falak 
és sáncokból következtetve körülbelül 24 ezer 

1 Ennek alapfalai most is meglátszanak alacsony vízállással a Tisza 
medrében a rakpart előtt 
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négyszögöl területet foglalt el, mintegy 25 méternyi 
magas fallal, mely téglából és a város határában 
lelhető, — népünk által darázs-kőnek nevezett — 
likacsos kövesült képződmény nagymérvű felhasz-
nálásával épült. A vár elbontása alkalmával, mint 
fönebb már említve volt, mintegy 40-féle külön-
böző méretű és alakú, még római téglák is kerültek 
elő s közel ezerre rugó, köztük ékes góth-stylben 
faragott terméskövek, díszes ívezetek, oszlop-töre-
dékek, sőt egy márvány szobor-részlet is, melyek 
mind részint arra vallanak, hogy egykor Szegeden 
művészi és fejlődött ízlés élt és uralkodott, részint 
pedig arra, hogy a vár építésénél és későbbi helyre-
állításánál is városunk elpusztított styl-szerű tem-
plomainak szétdúlt falai használtattak föl. 

A korunkra jutott vár-részlet tényleg fellegvárát 
képezte az egész erősségnek, ez a XYII-ik század 
képecskéiből eléggé kitetszik, sőt az is, hogy az 
egész hármas védvonallal biró szegedi Fortalitium 
nem megvetendő erősség lehetett három század 
előtt, mert a nagy és hatalmas sáncok s óriási 
falakon kívül a Tisza, Maros, Szil- és Matyér lan-
kás vizes tekervényei védték a könnyű megtáma-
dások ellen. A fellegvár tetején pedig gyilkos tekin-
tettel fordultak az ágyúk a városon át mind a négy 
tá j felé. E lőrések, bár be voltak már falazva, mind 
teljesen s tisztán láthatók voltak a fa lakon; ép 
úgy a védmedrek is, melyek napjainkban már föld-
del betöltetve buján virágzó fűszőnyeggel borítot-
ták be körös-körül a vár tetejét. 

A falak 5—6, a tetőzet 9 lábnyi vas tag volt 
s az egész vár a mult század végső tizedei óta 
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mintegy 97 kazamatára felosztva börtönül s olykor 
katonai laktanyául szolgált. 

A rajta lévő ablakokat 1830-ban vágták a külső 
falakon át, hogy az itt levő olasz foglyoknak elvi-
selhetőbbé legyen a börtön. Ezen ablakok később 
a Ráday-féle „szegény-legények" meg „gazdag-orv-
gazdák" összegyűjtése idejében renováltattak és erős 
kettős vasrácsokkal lát tat tak el, részben pedig befö-
dettek, a kazamáták is egészen uj átalakításon 
mentek keresztül. 

Háromszázadon át a Tisza kiöntései, a talaj 
emelkedése és a város rendezése folytán a vár 
csaknem eltöltetett, különösen a nyugati oldalon, 
hol a sánc és meder egészen betöltetve, sétánynyá 
alakíttatott át, alig volt 4—5 méternyi magas a vár 
fala ; ép így a keleti oldalánál is, csak az észak-
keleti oldalán maradt meg a vár régebbi typusában. 

A vár belső udvarában öt-hat épület volt a leg-
utóbbi időkig és a közepén egv templomocska, mely 
az alig mult években katonai ruharaktárul használ-
tatott . E templomot Péter és Pál tiszteletére az 
olasz foglyok építették, az 1765-ik évi váralap-
rajzon a templom az északkeleti körönd mellett fek-
vőnek van föltüntetve. 

A várban levő épületek közül már sok lerom-
boltatott s a legutóbbi időig meglevők közül két 
épületen volt a török építkezés nyoma látható. 
Az elpusztításkor, valamint a gyakori csatorna-
építéseknél is aranypénzek, keresztecskék és néhány 
egyházi tárgyak találtattak, melyek az 1876-ban 
a Tiszapart felől lebontott várfalban lelt mintegy 
90 drb góthstylű szép kővel, érdekesebb téglákkal 
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és mint fönebb is említettem, közel 800 drb faragott 
különféle kövekkel — köztük számos faragványos 
oszloppal, ívekkel és egv márvány női szoborral —-
együt t a városi múzeumban őriztetnek. 

A szegedi vár valódi alakját és igazi „erősség"-i 
jellegét a „ török világ Magyarországon" viharos kor-
ban nyervén, nemzetünk csatáinak történetében 
nem kis szerepet játszott, sáncainak vizét pedig 
a magyar — de különösen a szegedi — vér sok-
szor festette pirosra ; míg aztán a török kiűzetés 
után a német parancsnokok ütve benne tanyát , 
a szegedi polgárokat folvton-folyvást boszantották ; 
a míg csak egyszer az egész vár megszűnt „erőd" 
lenni és hol katonai laktanyává, hol meg „bör-
tönné" degradálta tott. 

Az első ostromot az ujonan megépített vár ellen 
maguk a szegediek intézték 1552-ben, a mikor a török 
által elűzött lakosság a Debrecenbe menekült derék 
bírójával Tóth Mihályival az élén a hajdúk segély-
csapatával éjnek idején meglepte és megverte a török 
sereget, elfoglalva a várost és a vár külső udva-
rait, sáncait, a fellegvárba — a korunkra fenma-
radt várba — szorította a törököt, a mint ezt az 
egykorú híres krónikás Tinódi Sebestyén lantos diák 
a „Szegedi veszedelem" című versezetében ékesen 
és érdekesen megénekelte : 

Soc aros feo teoreoc akkort meg eoletée 
Oly nagy veszedelem tereken ot eséc. 

Remeolés nagy sirás mind vcánként vala 
Az sok holt test széllel ot f'ekeoszic vala 
Két halmot az testben nagyot raktac vala 
Az soc drága Kincheot széllel takaria«- vala. 
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Vitézi Lovakat gazdag szerszámokat 
Aran forintokat ezüst oszporakat 
Draga Szkophiakat és Patyolatokat 
Aranyos Szablyakat szép draga Barsouyokat. 

Posztokat dragakat gazdag fosztánvokat 
Szantalan soc fele nagy gazdag arukat 
Chaszarnac nagy summa ezüstet aranyát 
Az Haiduc nyerenec szép terek aszszonyokat.1 

Ámde az ősi szokás szerint az első diadal sike-
rére nagy áldomást ősapának 

Nagy vigan eoc isziac Baronya Somogyij borát. 

Oly nagy gonosságba eoc el mereolenec 
Alert nagy keuelysegben feyeonként esenec 
Az rut buiasagban nagy sokan élénec 
Az nagy részegségben rutalmasan élének. 

Semminec alitac eoc az terekeket 
Senkiteol nem felnec haytnac soc szép eokreoket 
Naponkent eoc varjac az kiralnac hadát 
Hogy eoc megvehetnec nagy Szegednec várát. 

De biz azt nem birták megvenni, mert a lak-
mározókat a segélyül jött török csapattal a várbeli 
török sereg csakhamar szétverte, hogy alig mene-
kült meg hírmondóul néhány magyar. 

Az egy pár tarack által ostromolt vár rongálá-
sát a török csakhamar helyreállította és hatalmas 
falain ezentiil háborítatlanul ragyogott a félhold 
és minarettjeinek tornyaiból - közel másfél századig 
a leigázott és romba hevert város csendjén keresz-
tül messze elhangzott a miiezzin „Allah Akbar!" 
kiáltása. 

A vár e másfél század alatt inkább csak pusz-
tulhatott, mint pusztíttatott egész 1686-ik évig, 

1 Tinódi: „Szegedi veszedelem 1552." 
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a mikor Merev Szeged környékét teljesen tönkre-
tette s De la Vergne tábornok pedig 10,000 ember 
élén a várost és a vár külső érődéit is bevette. 
Szeged visszafoglalásának dicsősége azonban Vallis 
és Veterani tábornokokat illeti, kiknek heves ostrom-
lása folytán a törökök — mivel a Péterváradról 
segélyükre siető sereget Bercsényi Miklós Zentánál 
szétverte — kapituláltak s a várat október hó 22-én 
adták át a német seregnek, mely azt elfoglalva, 
megrongált falainak gyors helyreállításához fogott. 
A fellegvár parancsnoka Nehem Dietrich H. lett, 
a külső palánkoké pedig Bercsényi Miklós, ki ezre-
desi rangot nyert és hajdúival a külső kapukra 
vigyázott.1 

A török iga alól kikerülve, alig lélegzhetett 
föl a város, nyomban a német várparancsnokkal, 
meg az időtájt betelepült szerbekkel gyűlt meg 
a baja. 

A várparancsnok ki akarta joghatóságát terjesz-
teni a városra is, ezt azonban a Magistratus nem 
tűrte, mivel a királyi vár territóriumától a városnak 
területe a várépítési kor óta elkülönzött és függet-
lenül szabad volt s a városnak szabad polgárai az 
ősi letelepedési jog alapján is a királyi várnak jobbá-
gyai soha nem voltak, de sőt későbben azt bizo-
nyí tgat ták, hogy a vár tulajdonkép városi birtok 
s nem is illeti a katonai kincstárt. 

A török-kiüzetés után a jókarba helyezett vár 
tornyain és kapui fölött a félhold helyett a császári 
sasok foglaltak helyet s belőlük egy példány egész 
az elpusztításig ott pompázott a műkút köröndjének 

1 Kovács J . : „Szeged" 18—19. 1. 
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rozzant csúcsos tetején, honnan a városi múzeumba 
került. 

A kitatarozott és megerősített várat a múlt 
század első tizedében aztán Rákóczy hadai ostro-
molták s bombázták, de az ő ágyúi nem sok kárt 
tettek a hatalmas falakban, melyekről, mint fönebb 
említve volt, nagyon elismerőleg szólt. 

A XVIII. század közepén Mária Terézia királynő 
uralkodása alatt II. József, mint corregens beutazva 
az Alföldet, az összes várak fölött azon célból tar-
tot t szemlét, högy melyiket lesz érdemes hadtani 
szempontból teljes erőddé emelni? Ez alkalommal, 
1768-ban a szegedi várat is megszemlélve, erről 
a következő megjegyzést irta naplójába:1 „A vár 
jó helyen van, de rossz karban. A kaszamaták jók. 
Az alsóváros néhány házát a közelség miatt le kel-
lene rontani. Az árokba vizet lehetne ereszteni. A 
fegyvertár rossz, szintúgy a tiszti szállás, a kaszár-
nva meglehetős. A Maros torkolata messzebb van 
Szegedtől, mint hittem." 

A szegedi vár fekvése és jellege nagyon meg-
tetszett a fejedelemnek s mikor az épen kiépített 
aradi várat szemlélte meg, ki is nyilvánította : 
„hogy ezért kár volt pénzt adni ; inkább Szegedet 
kellene megerősíteni."2 

Később meg is kezdték a várnak megerősítését; 
az a várrom-rés x, mely most a Stefánia-sétányon 
van, szintén az akkor épített Mária Terézia-kapu 
és vont falnak maradványa, később azonban maga 
II. József császár rendelte el a szegedi várnak, 

1 Mai •cali: Magyarország II. József korúban. 
2 Marki S. : Arad város ós várm. monográfiája. 
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mint erősségnek fölhagyását és inkább a vontató-
fegyencek, majd később a foglyok egyik országos 
állomás helyévé degradaltatott . 

II. József 1786. évi július havában Szegedre jőve, 
a várba szállt és a fegyenceket is megszemlélte.1 

Ide volt internálva a kalandosnál-kalandosabb 
hírekkel körülvett lothringeni herceg is, kinek emléke 
még most is élénken meg van az idősebb polgárok 
emlékezetében, különösen azon családoknál, a kik-
nél a hercegnek halála után elárverezett érdekes 
bútorai és egyéb emléktárgyai családi örökségeket 
képeznek. 

Megemlítem itt, hogy a jelen század első évei-
ben a hírneves hadvezér : Károly cs. kir. herceg 
átutazva Szegeden, a várba szállásoltatott be, 
a mikor is a nemes városi Magistratus ünnepsé-
gekkel fogadva a vitéz herceget, a „forma ruhás 
lovas és gyalog polgárságot" is kirendelte dísz-
kiséretnek, Szatymazra pedig 50 és a városban is 
50 vontató jó lovakat kirendelni megbízta a kapi-
tányt , „kinek tiszte volt ezenkívül 0 Hercegségének 
és kísérőinek a várbeli alkalmatosságokban szállást 
rendelni és illendő vacsorához kívántató eledelbeli 
szerek megszerzéséről és a konyhának minden 
provisiójáról gondoskodni."2 

A vár ekkor már mint erőd megszűnvén szere-
pelni, csakis a kellő előrelátás mellett és gondosko-
dás folytán vált alkalmassá fejedelmi vendég elszál-
lásolására, később pedig csak a hadapród iskola s 
néhány szükségleti épület maradt meg a területén. 

1 Dugonics Társ. Évt . : II. k. 
2 Városi jkv. 1807. 

Kovács : Szegedi emlékek. 4 
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Pár század alatt sokszoros átalakulásokon menve 
keresztül, majd aztán elhagyatva, a pusztuló és 
pusztult falak nem is restauráltat tak.1 így aztán 
a külső várrészek és palánkok a mindinkább emel-
kedő városterület töltései alá kerültek s majdnem 
nyomtalanul enyésztek el, egyedül a többször emlí-
tett belső vagy fellegvár a benne levő néhány épü-
lettel együt t maradt csak fön napjainkig. 

A jelen század elején mégegyszer szó volt, hogy 
a várat ismét jó karba kell helyezni, de a jókarba 
helyezés aztán oda redukáltatott, hogy egy kis ta ta -
rozás mellett a falakba ablakok törettek és az olasz 
foglyok helyeztettek el a várba. 

A mintegy 500-ra menő olasz fogoly itt ipar és 
díszmű készítésével foglalkozott és a szegedieknek 
a karácsonyi és nagyheti ünnepekre viaszból készí-
tet t gyönyörű betlehemi és passió-jeleneteivel sok 
örömet szereztek, mivel azok néhány krajcár belépti-
díj mellett voltak láthatók. 

Még az árvíz előtt számos szegedi családnál vol-
tak az olasz foglyok által készített képek és dísz-
mű vecské k lát \ 1 ató k. 

Kossuth 1848-ban meglátogatta itt az olasz fog-
lyokat s ekkor szabadoknak nyilvánította őket. 

Könnyen elképzelhető a nagy öröm s e perctől 
kezdve Szeged utcáin és a vár terein csak az 
„Evviva Kossuth /" kiáltás volt hallható. 

A szegedi várban levő már szabadon bocsájtott 
olasz foglyok szabaddá nyilvánítását csak október 

1 A kiválóan gyakorlati eszű Vedres I. városi hírneves földmérő a múlt 
század végén ,,a Tiszát a Dunával egybekötő, hajókázható csatornának" 
tervével foglalkozva, a várat közraktárrá átalakíttatni tervezte, az erről 
készített rajza azon müvecskéjének mellékletét képezi. 
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10-én mondotta ki a magyar képviselőház Kossuth 
indítványára.1 

A többi politikai bűnösök még mintegy 300-an 
a várba zárva maradtak s később Nagyváradra 
szállíttattak.2 

A forradalmi harcok alatt még egyszer sző volt 
a vár megerősítéséről és polgári hatalom alá voná-
sáról, indítvány is tétetett , hogy nemzeti őrséggel 
láttassék el. 

Azonban az indítvány nem fogadtatott el s a már 
ekkor Ormos Sándor aradi szolgabíró által ide szál-
lított tízezer golyó sem helyeztetett el a várban, 
melynek ekkor Geropoldi őrnagy volt a térparancs-
noka, ki iránt a hazafias szegediek nem igen visel-
tet tek teljes bizalommal, noha később ő is letette 
a hűség esküt. 

A romvár nem lett erőddé, se polgári hatalom alá 
nem vonaték, de határozatba ment, hogy az osztrák 
színek és címerek a váron nemzetiekkel cseréltessenek 
föl s minthogy a térparancsnok többszörös felszó-
lításra sem tette ezt, a hazafias nagy magyar város 
mint ez az 1848. aug. 7-én kelt jegyzőkönyvben 
megolvasható, következő erélyes hangú végzést 
hozta : „Miután a várbeli térparancsnok hivatalosan 
megkerestetett a hatósága alatt levő osztrák színek 
s kétfejű sas címereknek nemzetiekkel leendő föl-
váltására, de felszólítások sikertelenek m a r a d t a k ; 
nehogy ezen mulasztás a már tapasztalt példa sze-
rint botrányos föllépéseknek alkalmat szolgáltasson, 
avagy a törvény világos rendeletének elhanyagolá-

1 Reizner: „Régi Szeged" I. k. 176 1. 
2 U. o. 

4 * 
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sával a városi hatóságnak rovásul tudassák be : 
meghagyatik a kapitányi tisztségnek, hogy e rész-
ben Geropoldi térparancsnokot 48 órai határidő 
kitűzése mellett kellő intézkedésre felszólítsa s a nem 
reméllett sikertelenség esetében a színek s címerek 
fölváltását a városi pénztár terhével is azonnal 
eszközlésbe vétesse."1 

Vájjon a nemzeti színek és címerek nyertek-e 
alkalmazást a körbástyákon s a kapukon, ennek 
a befeketített s elmázolt ezen kori városi jegyző-
könyvekben nyoma nincs, annyi azonban tény, hogy 
a vár kapni az elbontáskor is fekete-sárga színek-
kel pompáztak még és a délkeleti bástya korhatag 
tetőzetére akkor is kétfejjel tekintgetett le — je-
lenleg a városi múzeumban rozsdásodó — szo-

O 
morú sas. 

Az ötvenes években a vár katonai laktanyává 
alakíttatott át, a közepén levő s az olasz foglyok 
által épített, már fennebb is említett szt. Péter és 
Pál tiszteletére szentelt kápolna pedig ruharaktárrá 
degradáltatott.2 

Ez idő alatt a vár külső falai ismét pusztulhat-
tak kedvök szerint és pusztultak is. 

A hatvanas években azután, hogy a nemzeti 
szellő fuvallata járta be a hármasbércű országot, 
a szegedi hatóság nyomban megkezdte a tárgya-
lásokat a kormánynyal, a városnak vízvédelmét és 
fejlődését egyaránt akadályozó vár lebontása tár-
gyában. 
O * 

1 Városi jegyzk. 1848. 
2 E templomocskának homokkőből faragott szobrai jelenleg a kálvária 

kápolnánál vannak felállítva. 
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Erre vonatkozólag a helyi lap jó forrásból vett 
örvendetes hírként közölte egyik számában,1 hogy 
a szegedi vár megvétele,2 illetőleg az a helyett 
állítandó laktanya tárgyában szép sikerrel folynak 
az alkudozások a kormány és Szeged városa között. 

De bizott a siker elmaradt, legfölebb annyi volt 
az eredmény, hogy egy évtized után 1872-ben, 
midőn a város a katonai kincstár ellen — mivel 
az uj helyszínelés alapján a vár tulajdonjoga a 
katonai kincstárra telekkönvveztetett, az utolsó 
kétszázad alatt több ízben indított pereihez még 
egyet csatolva — keresetet indított, újból vitatva, 
hogy a vár és a telek tulajdonképen szegedi bir-
tok s e keresetének a törvényszék helyt adott, 
mely Ítéletet a kir. Ítélőtábla is helybenhagyott.3 

Itt említem meg, hogy a városnak a királyi 
és katonai kincstár ellen a vár helyének, de sőt 
a várnak birtokáért is több ízben folytatott perei-
ben nagy szerepet játszott a vár falába illesztett, 
egy féldomborzatú kő bárány és egy feliratos fal-
sificált márványlap, melyekről a város kiváló monog-
ráfusa egy egész külön könyvet irt.4 

A hetvenes évek elején aztán a katonai lak-
tanyából ismét a foglyok tanyájává léptettetett elő 
a v á r : itt tar tván rettegett rezidenciáját a Ráday-
féle királyi-biztosság. 

Míg aztán jött a borzalmas árvízveszély s a vár 
ekkor ismét a szegedi népnek védelmi és menedék-
helyévé vált s ott a bástyakörönd tetején állt a 

1 Szegedi Hiradó 1860. 2. sz. 
2 A város 800.000 frtot ajánlott a váréit, 
3 Reizuer: Régi Szeged II. 42. lap. 
* Reizner: A kő bárány és kun puszták pere 21 —46. lap. 
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jóságos magyar király, kinek lelkesítő szavaira 
nemsokára szebb lett, mint volt az akkor egészen 
romokban heverő város és a sok tinta, meg papiros 
sikertelen fogyasztása után a fejedelmi nagylelkű-
ség a város birtokába ju t ta t ta a korhatag vá racsot.1 

Ekkor aztán már látható volt iinnepséges alkal-
makkor a délnyugoti körbástyán egy lengő nem-
zeti színű zászló, az északi köröndön pedig egy 
vörös-fehér-kék-sárga (Szeged színei) zászlóval ját-
szadozhatott az enyelgő szellő. 
f A harcok színhelyén pedig, a várat körülövező 
sétány árnyas fái alatt a dologkerülők és a rekons-
truktorok nyugodtan hűsölhettek, bent a vár udva-
rán az elpusztult város hajléktalanjainak gyermekei 
futkároztak s kacagtak szerte-szét. A kazamáták 
ívezetes alacsony helyiségeiben most nem vért szom-
jazó harcfiak, vagy gyilkos gonosztévők tanyáztak 
már, hanem a szegedi nép otthonává válva, mosolygó 
kisdedek gőgicsélgettek szerető szülőik ölében. 

A vár tetőzetén, honnan gyilkos fegyverek lán-
golva szórták egykor a halált és rettenthetlen fér-
fiak villogtattak acélt, most egy szerény fabódéban 

| bóbiskáló tűzoltó ügyelt föl Szeged lakóira. 
A titkos lejárók fűvel nőttek be s a lőporos 

kazamaták mosókonyhákká alakít tat tak át. 
A sok hírű Rózsa Sándor börtöncellájában meg 

éppen egy hamis tekintetű rózsabimbó vasalgat ta 
ékes cifra szoknyáit, mosolyogva pillantva egyet-
egyet a szemben levő tűzoltó legénység laktanyája ' 
felé. 

1 A vár helyett épített katonai laktanya 585,000 forintba került a vá-
rosnak. 



SZEGEDI EMLÉKEK. 5") 

Ennyi változatos és viszontagságos múlt után 
a véres harcokat, minden rendű-rangú foglyokat 
és a széles alföld betyárjait látta helyen végre 
a halálos Ítélet végrehajtatott — elpusztíttatott. 

* 
* * 

Az egykor vészes hírű sáncai fölött csakhamar 
modern díszű paloták emelkedtek, háromszázados 
moh borította köveiből pedig a színművészetnek 
emeltünk oltárt. 



HALÁSZAINK. 

Nemzetünk történetének legrégibb hazai krónikása 
említi, hogy a honfoglaló magyarok : „látván 

a föld, termékenységét és mindenféle vad feles voltát és a 
hal hőségét a Tisza vizében, a földet Árpád vezér és 
övéi kimondhatatlanul meg szeretteid11 s- ennek folytán 
az Alpár homokján vívott döntő csata után, egy-
részök itt a Tisza és Maros, meg számtalan ér által 
képezett „vízköz" területen sátort verve ; többé el 
se hagyta e földet. 

Halászva, vadászva élj^itt szabadon, élénk for-
galmat, kereskedést űzött hallal, vaddal az ide jövő 
nagyszámú idegen népekkel s bár pusztító csaták 
megritkították olykor-olykor sorait, gyűj tö t t kincsét 
pedig a vad tatár rabolta el ugyan, de a fejedelmi 
bőkezűség gondoskodott, hogy halászó-vizei sza-
porodjanak s ez által sorsa és jóléte biztosított 
legyen. 

A szegedi ősi halásznépnek a tatár dúlásban 
szenvedett veszteségeiért IV. Béla király 1247-ben 
Tápé falut és a mellette levő vártói halastavat ado-
mányozta, mely terület most is egyik jelentékeny 
alkatrészét képezi a város gazdagságának. 

Ez adomány csak szaporította a város halban 
gazdag vizeinek számát s gyarapí tot ta a nép gaz-

1 Anonymus: Béla regis Nótárius XIV,,. r. Szabó K. for. 
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dagodását ; habár ezen korban még egy magyar 
forinton — mint az egykorú tanúk állítják — 
„ezer darab rőfös hosszaságú harcsát, vegyesen poty-
kával lehetett venni", mindazonáltal megvagyonoso-
dott a nép. Szeged pedig vetekedett hírben, fény-
ben az ország bármely városával. 

E fénye, jóléte és gazdagsága irigységet is 
keltett mindenfelé. 

Zsigmond német császár és magyar király 
1397-ben rendeletet bocsátott ki s a Temesváron 
ugyanez évben tartott országgyűlés pedig törvényt 
hozott : ,,hogy a folyóvizekben fogott halak egyharmadát; 
a tavakban fogottakénak pedig felét a királyi kamara 
részére kell beszolgáltatnimely rendelkezés Szeged 
halász népének gyarapodása elé kemény gáta t 
vetett, 

Szerencse azonban, hogy Zsigmond egyik közeli 
utóda, a dicső Hunyadi Mátyás király már akként 
gondolkozott, hogy : „mivel a királyok dicsősége 
a népek sokaságából s az országok dísze és ereje a 
városok gazdagságából és bőségéből áll; illő t e h á t : 
hogy a fejedelmek a népeket megtartsák és a váro-
sokat nagyobbítsák és pártolják"J s e gondolkozásának 
megfelelően Szeged harcias és igyekvő magyar 
népét minden reájok nézve kedvező és jólétüket 
gyarapító szabadalmakkal és kiváltságokkal látta 
el, melyek csakhamar föllendítették a város életét, 
a nép iparkodása és kereskedelmi életrevalósága 
pedig mielőbb megteremtették Szeged történetének 
azon fényes nemzeti korszakát, melyet annak 

1 Mátnás királynak 1402-ben kelt Szeged városát kiváltságokkal gaz-
dagító oklevele. A városi levéltárban. 
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letűnte óta még mind ez ideig nem sikerült újból 
elérnie. 

De épen az a jólét ingerelte föl ellenök az 
irigykedők vágyát s mikor az elnyomott jobbágy-
ság Dózsa Györgygyei az élén kardot ragadva 
fékevesztetten dúlt, a dús Alföldön elsőnek szemelte 
ki prédául a jólétben élő halászok városát, ámde itt 
az ősi harcok megedzett népének bátor lakosai 
— közöttük mintegy 3000 halász1 — fegyverre kelve 
városuk és vagyonuk biztonságaért készen vár ták 
a pórhadat. 

Nem mert ide jönni. 
Szeged halásznépe nemcsak gazdagságáról, ha-

nem vitézségéről is híres volt már régtől óta s e 
hírét még a török pusztítás sem volt képes se meg-
csorbítani, se tönkretenni. 

Meg vagyon irva, hogy Szolimán alatt, a midőn 
megkezdődött a „török korszak Magyarországon" 
s hazánk nagyobb városai egymásután kerültek 
a török uralom alá — népének minden vitézsége és 
hősies ellenállása és küzdelme dacára — azok 
között volt Szeged is. 

A városnak megmaradt s egyrészt megmenekült 
lakossága époly mélyen érezte az e fölötti fájdal-
mat, mint hírneves bírója : Tóth Mihály, a ki a lan-
tos Sebestyén deák szerint :2 

„Az nagy kár vallásán korosként bankodie 
Mint megtorolhatná, azon gondolkodie, 
Nemzete sok fő nép Szegedben lakic, 
Chak 10 fő halász es hét szaz benne valu, 
Kik egy-egy tereckkel vijni mernek vala." 

1 Istvánffy : Historiarum L V. 43. 
2 Tinódi Sebestien szörzése „Szegedi veszedelem 1552.u 
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Bizony mernek vala, mert Tóth Mihály, a derek 
szegedi bíró addig serénykedett vala, hogy az össze-
szödelődzködött szegediekkel és a segélyhaddal a 
halászok csónvikjain titkon átkelve,1 megrohanták 
a várban gondtalanul tanyázó törököket és szám-
talan „tereckct" levágának, a várost és a külső várat 
visszafoglalták, de fájdalom, a lakmározó dicsőség 
nagyon rövid ideig tartott . 

A törökök újból visszafoglalták a várat és vá-
rost, a megmaradt lakosság, köztük a halászok is, 
mint a vízen ügyes és gyors nép, elmenekült Tápé 
nádasai közé; így és ekkor nyert Tápé — ez a 
vízkörítette ősi falu — újból egy csekély lakosságot. 

A török basa halászai — kik ott laktak, hol 
most a sörház-laktanya van, a vár akkori külső 
bástyái mellett — vették á t a Tiszán meg a Maty 
és Sziléi* meg a többi erek és tavak vizein az lírai-
mat,2 de lassan-lassan a régi lakosság is visszatért 
és megbarátkozott a városa romjain úrrá lett 
törökkel. 

Az előbbi századokban olv hatalmas lendülettel 
birt kereskedés természetesen el bénult, lehanyatlott, 
a Tisza azonban ép oly bőven termelte a halat ekkor 
is, mint Zsigmond császár alatt, mikor az itt járt 
Bertrandon de la Brocquiere francia követ azt irja, 
hogy: , tömérdek halat ont a Tisza, sehol az országban 
nem lehet látni oly hosszú és vastag halakat, mint Sze-
geden most meg nyomban a török kiűzetése után 
II. Rákóczy Ferenc — Szegedet ostromolva — irja 

1 Palugyai: Szab. kir. város leírása I. 185. 1. és Tinódi: „Szegedi 
veszedelem 1552." 

2 A törökök nagy figyelmet forditottak a szegcdi halászó vizekre, 
melyek nekik évenkint mintegy 8—10 ezer akcsét jövedelmeztek. 
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naplójában: „ . . . betegségem nagyon kínzott s 
folyton égő szomjéiságom volt és azt csak a Tisza 
vizével olthattam, melynek sárbűzű vize annyira 
tele van halakkal, hogy szinte alig lehet meríteni a nél-
kül, hogy halat ne fogjon az ember.U1 

A Tiszának e halbősége, e halgazdagság eléggé 
meg nem becsülhető kincse volt a sokat zaklatott 
és elszegényedett város népének, mert bő táplálékát, 
hasznos foglalkozását és élénk kereskedelmi cikkét képezte 
a lakosság nagy részének. 

S alig hogy elűzetetett a török, s alig hogy meg-
kezdte város-életét rendezni pusztait területén a csüg-
gedni nem tudó nép, már a halászok igen jelenté-
keny szerepet kezdenek játszani az újból fejlődésre 
induló város történetében. 

A városnak a XVIII-ik század elején ugyanis 
nagy erőfeszítést kelle kifejtenie, hogy Szeged a szab. 
kir. városok sorába újból beiktattassék. Ezt minden hat-
hatós eszközzel, a többi között egy régire falsificált 
pecsétnyomóval is igyekezett a város sikerre vezetni. 
Egy pecsétnyomót ugyanis 1200-ból származottnak 
tüntet tek föl, „melyet a régi idők müstohasága és 
viszontagságai alatt bizonyos szerencsétlen módon 
elveszített,2 — úgymond a nagy kiváltságait és 
szabadalmait megújító oklevél — de nem régiben 
mégis az 1704-ik esztendőben véletlenül s remény-
telenül halászok által a Tiszából hálókkal kihalászta-
tott és mostani polgároknak és gazdáknak kezeibe 
visszakerült s nekünk különösen is felmutatva lőn."3 

1 II. Rákóczy Fer. fejedelem emlékiratai. 
2 Azon mesét eszelték ki. hogy a város hajdankori bírója Kopasz ne\ű, 

nehogy a pecsét a török kezébe kerüljön, dobta a Tiszába. 
s III. Károly nagy szabadalmi levele, Szeged levéltárában. 
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A város e törekvése egyebek és a pecsétnyomó 
alapján sikerült és Szeged, mint régi szab. királyi 
város hasonló pecsétet nyert III. Károlytól, ki régi 
szabadalmait is újból megerősítette. 

Tehát nemcsak vitézséggel, nemcsak az ősi letele-
pülés régi jogalapjára való támaszkodással, hanem 
irn a város előkori jogainak kivívásához szükségelt 
mesterkéltség ügyességének ürügye alapján is előtérbe 
látjuk lépni halászainkata város életének történetében. 

A 111-ik Károly alatt nyert szabadalmai alapján 
megindult városi élet a nagyszámú idegen betele-
pülőkkel Szegeden nagy élénkséget mutatott , főleg 
az ipar és kereskedelem terén. 

A céhek újból szerveztettek és szervezkedtek, 
csak a halászok, mint ős lakói az ősi városnak marad-
tak szabadon s szervezkedés és szervezés nélkül 
halászták tovább a halban gazdag Tiszát, a szerte 
futó ereket és réteket, meg a Yártói halastavat 
s miharabb ismét a legvagyonosabb osztályát képez-
ték Szeged lakosságának. 

Érdekesnek tartom megemlíteni, hogy az ugyanez 
időtájt 1728-ban folyt boszorkányperekben egyik 
tanú azzal is vádolja a boszorkányokat, h o g y : 
„Az halakat eladták a törököknek olyan legyekért, • a 
millyek mindenfelé kirakott szőllő levetett, fa levelét és 
más afféle károkat szoktak tenni."1 

Mert azzal is vádoltat tak a boszorkányok, hogy 
a „termést" eladták — azaz megrontották — való-
színűnek vélem, hogy ezen évben (1728. július 
10-én) bizonyára rossz termés és talán kevesebb hal is 
lehetett s ennek okát a boszorkányokra hárították. 

1 Boszorkány periratok a város titkos levélt. 
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Nem kevésbé figyelemre méltó körülménynek 
tartom én azt is, hogy a mi halászaink az ősi fog-
lalkozás szabad űzése mellett, mintha" egyéb ter-
hektől mentesen — épúgy, mint az ország nemesei 
a múltban — csakis a haza védelmének kötelezett-
ségével bírtak volna ? 

Ha harcba, háborúba indul Szeged népe —"úgy 
a krónikák, min# a történetírók — a harcbaszállók 
között elsősorban halászainkat emlegetik minden-
koron ! 

Avagy ez csak különös bátorságuk és vitézsé-
gük érdeme volna ta lán? 

A fönnebb elmondottakban már találkoztunk 
a vitézül harcoló halászainkkal, itt még az 1849-ben 
tanúsított hősiességükről említek meg néhány vonást 
a szemtanú krónikás versei nyomán. 

Tudva van, hogy a rácok 1849-ben megrohan-
ták Szegedet. 

lékkor vonultak ki az Új-Szegedről ágyúzó szer-
viánusok ellen fegyverrel a kezükben és bátorság-
gal a szivükben, szülővárosuk védelmére az elsők 
között is legelői a mi derék halászaink. E csatáról 
szólva, dicsőíti halászainkat imígyen a népkrónikás: 

„Én, ki e hős csatát versekben leiráin, 
Vitézségét egynek magam is bámulám. 
Egy felsővárosi halásziegérig volt ez, 
Ki gyalog egy lovas rácot űzőbe vesz, 
Leszúrta hátulról szép paripájáról 
S a ló, pisztoly és kard jutott zsákmányául." 

A megtámadott város védelmezésében vitézül 
harcoló halászaink közül még egy másiknak bátor-
ságát is fölemlíti a krónikás, mint a k i : 
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..Egy szerviánt pusztít el puszta kezekkel, 
A. midőn ő kelme már illanni akart. 
De a sors utána küldő e liős magyart, 
Ki hátul úgy csípte el húsos nyakánál, 
Hogy mindjárt kiszorult lelke a torkánál 

a melynek láttára a szerviánusok: 

„ mintegy kétezeren 
Kapuféltől vettek búcsút nagy hirtelen"1, 

nem igen lévén kedvük tovább is szembeszállni 
a vitéz szegedi halászokkal, a kikben — úgy tapasz-
talhat ták — mintha még mindig élne Árpád vére. 

Valóban él is, vagy hogy helyesebben mondjam, 
élt is! 

Szegednek ez ős lakói — kik az árpádkori le-
telepedés óta a város keleti, jelenleg „felsőváros 
hajdan pedig „felsew Zyyeth"-nek nevezett részét 
lakták napjainkig — oly szép, deli termetű, szabá-
lyos arcú férfiak, minők csak a párducos Árpád 
hadrontó népei voltak. 

Még három-négy évtizeddel ezelőtt e napbarní-
totta, leánycsábító, sugár bajuszú legényeknél delibb 
legényeket ritkán lehetett látni. 

Meglátszott e sugár legényeken, hogy apáik dél-
ceg hősei voltak a csatáknak, a hol hírt szereztek 
maguknak, dicsőséget a hazának és becsületet szülő-
városuknak. 

A halászlegények, a többi legényektől elkülön-
zötten, mindig szebben és takarosaidban öltözködtek; 
örült a szem — kivált a leányszem — ha reájuk 
nézhetett. De kapósak is voltak ám a halászlegé-
nyek a leányok seregében, ép úgy, mint apáik 
a vitézek, a harcolók seregében! 
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S míg apáik, őseik hódításáról a történelem 
tanúskodott , a deli halászlegények hódításairól meg 
a kackiás halásznék tanúskodnak. 

A szegedi halászok tulajdonkép több osztályt 
képeznek. Halászoknak kiválóan csak azokat nevezik 
itt, kik az úgynevezett „kerítő nagy háló"-val halász-
nak, mindig egy „halász mester" kormányzása alatt. 

Azokat, kik a hal elárusftását eszközük, még 
pedig régenten csakis a csinos „kackiás" menyecs-
kék által, „fisérek"-nek hívják. 

Ezek a „fisérek" nagyobbára jobbmódú, gazda-
gabb polgárok, kik a város környékén levő ereket, 
fokokat, tavakat , avagy a Tisza bizonyos részét 
bérbe veszik és a halászokkal halásztatják. 

Régebben — még a jelen század első felében 
is — főleg a kisebb halász-eszközöket használó 
halászaink teljesen szabadon, minden teher nélkül 
halászhattak a város vizeiben. 

Minden más foglalkozás, minden élelmi, keres-
kedelmi és iparcikk limitáltatott — más városokban 
még a hal is1 —- de Szegeden annak semmi nyo-
mára nem akadunk, hogy a Magistratus a halászok 
foglalkozásába vagy a hal árának limitálásába bele 
avatkozott volna. 

S akkor, midőn Szeged a vártói halászó vizet 
(a mostani tápéi rét) az ő jobbágy falujának, Tápé-
nak — „hogy városunk protektioja alatt jobban 
előmehessen", potom árért bérbeadta, egyedül azt 
tartotta fon: „hogy a midőn Városunk szükségére 
Bécsi méltóságoknak meghaláöztatni kivánjuk vagy 
friss halat az idevaló Uraknak adatni akarunk, 

1 Hermán 0 . : Magyar halászat I. 465. 1. 
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tartozzanak prsevie adandó parancsolatunk mellett 
mind meghalászni, úgy az halat be hozni, nem 
különben Városunk főbíráját is böjti napokon egyszer 
is másszor is hallal látogatniUí s midőn később a Tisza 
part jának a szabályozás előtt óriási nagy kanyaru-
latokat tevő, halban különösen gazdag hajlatait vagy 
a tápa iaknak — mert régi lakosai e falunak mind hajó-
építők és halászok voltak — vagy a szegedi „fisérek-
nek" bérbe adta, mindig ki volt kötve: „halászathói 
azonban a szegedieket se a Maroson, se a Tiszán a Maros-
torokig a kisebb hálókkal kizárni nem lehet."2 

Az így bérlett hajlatokban ütötték aztán föl 
a Tisza part ján a Maros torkolatától egész Algyőig, 
sokszor fel Csongrádig a szegedi halászok — még 
az ötvenes években is — az ő híres tanyáikat , az 
úgynevezett „halhasító tanyákat." 

Azért neveztetve így, mert ezeken a t iszaparh 
tanyákon hasí tgat ták föl az összefogdosott rend-
kívüli nagy mennyiségű kisebb fajú halakat, melyek 
besózatva s több különböző fázisok után bálákba 
kötve, mint „száraz hal" jutot tak forgalomba. 

Halászaink a száraz hallal és halzsírral is nagy 
és kitűnő kereskedést űztek, mert ők nemcsak a 
szegedi Tiszát, hanem az algyői uradalom és az 
egész nagy Alföld halászó vizeit, sőt a Balaton 
halászatát is birták bérben. 

Az előbb említett „halhasító tanyák"-ról kell 
még megemlékeznem, mivel ezeknek ma már csak 
a híre él; pedig tulajdonkép csak ezek tükrözik 
vissza a nii halászaink igazi életét. 

1 Szeged régi jegyzőkönyvei 1724. és 1756. 
2 Városi régi jegyzk. 1756. levéltárban. 

Kovács : Szegedi emlékek. 5 
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> A mint tavaszodni kezdett az idő, nyomban 
népessé lett a Tisza partja s a Maros torkolatától 
föl egész a híres „gyevi fokigy a kanyarulatok, 
mint a „sárga", „porgány", „vesszős", „kozsd" és 
a „nagy fűzfás" és a többijdhalgazdag területek, 
mint valami őskori telepek, tele voltak sátrakat 
verő s halászgunyhókat építő halásznépséggel.^ 

IValamennyi hajlat külön-külön tanyát képviselt 
s egy-egy tanya mintegy hajdani őskori halász-
telep: vagy a bérlő fiséi', vagy a halászmester páter 
familiászsága alatt fegyelmezett, példás erkölcsű 
rendben élt.| 

A tanya, rendesen a hal sokasága meg a bérelt 
terület mérvének megtelelő nagyságú, mindenkor-
nádból és gyékénykákából rendeltetéséhez képest 
különféle alakkal biró, 7—8 gunyhóból és a szárí-
tás végett kiterítgetett halak elhelyezésére készített, 
úgynevezett „zsidó utcából" állt. 

|A füzesek árnyában — a Tisza mentét minde-
nütt füzes erdők szegélyezték — kissé magasabb 
téren mesterien vert nádfödte gunyhó — a fisét' 
gazda vagy olykor a halászmester gunyhója — 
képezi mindenha a tanya középpontját. \ 

Körötte jobbra-balra nyernek elhelyezést a többi 
gunyhók. / 

így vele szemben a csinra mindig legtakarosabb 
s szeder indáktól körül futott gunyhó, a „fehér cse-
lédek" gunyhója emelkedik. 

Ezt vetekedve igyekszenek a halászlegények minél 
csinosabbá, minél föltünőbbé tenni, mi sikerül is nekik. 

Ennek szomszédságában van az ágasokra épített 
nagy nyitott szín-féle épület, mely alatt történik 
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a hal hasí tás — nagyobbára leányok és menyecskék 
által, elvétve tarkázva néhány munkabíró komo-
lyabb asszonynénékkel — s e színnek egyik végé-
ben vannak fölállítva a hatalmas áztató-kádak, 
melyekben a besózott halak áznak. 

/ á szín mögött van a nagy „bálozó" gunyhó 
— a tanya legnagyobb épülete^— melyben a már 
megszárított halak bálaztatnak. E mellett, sokszor 
vele egybekapcsoltan a vert tetővel kitűnően ellátott 
gunyhó, vagyis raktár, hol a már „bálokba" kötött, 
kereskedésbe kész „száraz halak" raktároztatnak; 
ugyanit t helyeztetvén el az öblös butykosokban 
összegyűjtött nagymennyiségű halzsír is. 

A raktár mögött szerénykedik a halászlegények 
és a „csónyikos gyerökök" gunyhója, ez előtt van 
az állás, hol a nagy kerítő-hálók kiterítve szá-
radnak.1 

Legszélről, a legszellősebb helyen volt a hosszú 
póznasor, a „zsidó utca", hol a már kihasított és 
a sós lében megfelelő időig ázott halak a póznákra 
feszített isiégre terigetetten száradtak, mindig oly 
nagy bűzt terjesztve, hogy ez tényleg egész Szeged 
vidékét elárasztotta. 

A felsorolt gnnyhókon kiviil persze volt még 
egy olvasztó-kemence sátor, meg egy föld verem, 
illetve pince is, a mi igen természetes is; hiszen 
halászaink réges-régen tudták már azt, hogy átko-
zott a hal a harmadik lében! 

S ha megemlítem azt, hogy egy csomó apró 
jószág — szárnyast értve — tette még élénkebbé 

1 Halászaink mind tudtak hálót kötni s varrni, de azért nagyhálóikat 
rendesen Gutáról hozatták. 
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a tanyát, barátságosabbá pedig egy pár kutya, 
nem hagyhatom említés nélkül azt sem, hogy az 
ily tanyákról egy-egy szelídített gólya, gém, olykor 
szarka vagy vércse soha, de soha nem hiányoztak. 

/ A z t alig kell mondanom, hogy itt a szabadban 
élt élet, egyszerűsége mellett, víg volt és eleven, 
a „bálozó" terem pedig nagyon érdekes. 

Itt nyílt legtöbb alkalom a beszélgetésre, mesél-
getésre, csintalanságra és dévajkodásra. 

Itt mindig hangzott vagy a dal, vagy a kacaj, 
melyet az örökké vígkedélyű nénék hamiskás meséje, 
vagy a csintalan menyecskék csípős tréfája idézett 
elő, v olykor-olykor a be-betekintgető „roszcsont" 
férfi-nép is hozzájárult a vígság emeléséhez. 

A munka vígabban folyt, a vígság mellett köz-
ben-közben megeredt a dal is : 

L 
Halászlegény, halászlegény, hallod-e, 
Mért meg nem házasodsz te ? 
Alélt nem veszel el egy leányt, 
Akár engem, akár mást. 

A halászlegény pedig ott a locsogva folydogáló 
Tisza partján ülve, kötögeti, javítgatja hosszú fa tű-
jével a megrongált hálót, némán nézve a csendesen 
suhanó Tisza vizébe s csak a nóta hallatára mint-
egy önkéntelenül dúdolgatja vissza : 

Szőke vize a zavaros Tiszának, 
Mond meg annak a szép barna kis lánynak, 
Hogy az egész Tisza vize mentiben, 
Nincsen olyan barna kis lány sehol sem ! 

Aztán újra elhallgat, figyel a bálozó leányok 
nótájára, hol az folyik váltakozva, a víg a bússal 
szakadatlanul. 
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A tanya minden népe megtalálja itt a munkát 
s ha egyszer kezébe vette ennek a „végit", még-
is tartja azt végig mindenik. 

Csak mintha a „konyhás" ülne az erdő árnyában 
tétlenül a pattogó tűz előtt. 

Tétlenül ? 
Ah dehogy ! hiszen neki jut a legfőbb munka-

rész, az ő kötelessége kifogástalan ,,paprikás halat"1 

főzni, mely után még a chinai császár is meg-
nyalhatná a száját. 

A derék „konyhás" gyakran kóstolgatja, vájjon 
savát-borsát eltalálta-e ? Valószínűleg eltalálta, mert 
derűsen mosolyogva néz a parázsló tűzre s ízletes 
nyelvcsattingatásokkal igazít egyet a bogrács fülén, 
majd még egyet riszál rajta, aztán fölegyenesedve 
büszkén tekint végig a síkon, vájjon jönnek-e már 
a halászok ? 

X A tanyán nem déli 12 órakor esznek, hanem 
akkor, midőn a „vetésből" visszatérnek a halászok. 

Vissza is tértek épen, mert a mosakodó, hal-
hasító leányok szokásos dala, melytől visszhangzik 
a füzes, megüté a szakács fülét is : 

Hej halászok, halászok, 
Mit fogott a hálótok? 

Nem fogott az egyebet, 
Piros szárnyú keszeget . . . 

Pedig dehogy nem fogott, hiszen meglátszik 
vidám arcukon, hogy „jó tanyájuk" volt, de meg 
a halászhajó után kötött telt bárka is igazolja. 

1 „Halászlé", meg „halpaprikás" elnevezés csak a vendéglők étlap-
jairól a használatba átment .szavak; Szegeden a mi népünk, csak „paprikás 
halat", „paprikás csirkét" és „paprikás húst" stb. ismer. 
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Az egész tanya népe abbahagyja most a mun-
kát, készül kiki a lukullusi ebédhez, a paprikás-
halhoz, mely már ott párolog az erdő tisztásán, a 
nagy füzek árnyékában. 

Csakhamar elhelyezkedik az egész köztársaság, 
fölfegyverkezetten egy egyszerű feketére festett 
tulipántos fakanállal, meg egy nagy karaj kinyérrel 
s aztán körül ülik a bográcsokat. 

Egy rövid ima s a bogrács mihamarabb annek-
tálva lesz, a levágott fejek, törzsek egymásután 
küldetnek gastronopolisba, de közben-közben egy-
egy „ispion" vulgo csikóbőrös kulacsnak kitekertetik 
a nyaka s előbb a „mester", majd sorba a tanít-
ványok konstatálják a „szegedi karcos" minőségét. 

A szégyenlős leánysereg azonban vizet iszik, 
ha mindjárt káka terem is a gyomrában, a menyecs-
kék azonban már a nénémasszonyékkal együttesen, 
ha a kulacsból nem is, de egy korsócskából vagy 
„butykosból" szívesen hűznak egy -egy kóstoló 
kortyot, ha már űgy igaz az a harmadik lévű köz-
mondás. 

A halat fejedelmi ételnek tar t ják a mi halászaink 
és a tanyán nagyon sokféle változatban élvezik is. 
A paprikáshalon kívül kedvelt készítmény náluk 
a szalonnazsíron sült csuka, ép űgy a nyársra húzott 
dcvér, meg a sült kárász, vagy a dalla-keszég, vala-
mint a harcsás-káposzta, meg az ecetes-fog hagy más hideg 
sült halak, de leggyakoribb a soha meg nem unt 
paprikáshal, mely egész Szegednek egyik legked-
vesebb étele. Innen van aztán, hogy akármily 
rendű vagy rangú ember légyen a város vendége, 
a híres paprikáshalnak a kedveskedések közül 
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hiányoznia nem szabad, régentén pedig, mint királyi 
városnak, egy füzér halat, meg egy pár karma-
zsin-csizmát kelle évenkint az udvarhoz ajándékba 
küldeni s azonkívül, hogy a városnak ügyes-bajos 
dolgai sikeres elintézést nyerjenek az udvari kancel-
láriánál, a persiai szőnyegeken kívül nem cse-
kély szerepet játszott egynehány füzér hal i s ; 
ebben leli magyarázatát a fönnebbi kikötés is, hogy 
a bécsi urak részére bármikor szabad legyen a 
Városnak a Vártói-halászó vizet meghalásztatnia. 

Ebéd után aztán a tanya népe egy kis pihenésre 
térhetett a füzesek árnyába, avagy a gunyhók 
hűsébe, de a tanyagazda szavára hovaelőbb ki-ki 
ismét dolga után nézett mindaddig, míg az áldozó 
nap búcsút nem intett az ingó füzesek mögül. 

A nap leáldozta után mindent rendbe hozva, 
csoportokra oszlik a tanya népe. 

Az idősebb férfiak rágyújtva a kurtaszárú makrára, 
— hogy a szúnyogokat elűzzék — gunyhójuk elé 
telepedve hallgatják a régi világban hogy s mint 
volt történetekről szóló egyik-másik beszédes öreget 
s aztán — főleg a legutóbbi évtizedekben már — 
uniszono szidták-átkozták a „gőzhajózás", meg ,,tisza-
szabályozás" név alatt ismeretes szörnyetegeket, a 
melyek elpusztították halait az áldott Tiszának és 
oly dühödtté tették ezt a kedves, csöndes folyót. 

— »Hej, hej ! mikoi még ladikokon hordtuk 
a halat s nem tudva mit csinálni vele, a disznóknak 
adtuk, — sóhajt föl az elbeszélő öreg — akkor, 
akkor volt csak jó v i lág!" 1 

1 Még a jolen század első felében a toknak, vizának, soregnek, kecsege-
nek fontja 16 kr., a többi másféle halnak 8 kr. volt. 
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A szemközt levő gunyhó előtt az asszonynépség 
gyűlt össze hallgatni a tündér- és rémhistóriákat 
a sárkányokról, a melyek odatelepedve élnek a Maros 
torkánál levő limányokban (forgatagok), hogy a 
fürdő gyermekeket elnyelhessék. 

Csak úgy borsódzik a háta a hallgatóságnak, 
de azért étlen-szomjan elhallgatnák akár egész éjjel 
az ily szép meséket. 

S míg az öregebbek itt csöndes beszélgetéssel 
s mesékkel töltik az időt, addig a két nembeli 
fiatalság az erdő szélében cicázik, csiga-kettőt játszik. 
Ha pedig a futkározásban elfáradtak, ' letelepülnek 
egy-egy óriási fűz alá ott a Tisza partján, aztán 
fölcsendül a nóta a csendes éjszakában : 

Az alföldön halászlegény vagyok én, 
Tiszapartján kis guuyhóbau lakom én, 
Szőke kis lány, jöjj be hozzám pihenni, 
öreganyám majd gondodat viseli. 

Egyik nótát a másik követi, majd is hosszan 
tart már, de az elbukó hold figyelmezteti őket. 
Legények, lányok aludni indulnak s bűcsnzásul az 
először énekelt nótából dalolnak : 

Isten hozzád, kedves legény, én megyek, 
Élj boldogul, a jó Isten áldjon meg, 
Olykor-olykor rólam is emlékezz meg. 

Nemcsak olykor-olykor, hanem éjjel-nappal, ébren 
és álmában emlékszik reá, hogy is ne, mikor : 

Tisza mentén, Tisza partján, 
Nincsen! dehogy van OJJ leány, 
Darázs karcsú a dereka, 
Csókra csaló az ajaka. 

* 
* * 
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Hajnalban, vagy még hajnal előtt már min-
denki talpon van a tanyán s kiki szokott munkája 
után lát. Egypár legény csónyikra kap, utána köti 
a telt bárkát s aztán a gazda is beszáll, Isten 
segíts, indulnak aláfelé, be a városra. 

Ma péntek van. 
A romvár nyugoti oldalán1 sürög-forog már a 

tömérdek kackiás menyecske s a daliás fisér legé-
nyek alig győzik fölszákölni a tökös-bárkákból a 
halat, élénken nyüzsög a népség, hiszen pénteken 
minden szegedi família halat evett. 

Alig lehet hű és igaz képet adni arról a nagy 
elevenségről és roppant halforgalomról, mely a 
szegedi halpiacot nemcsak országos, de világhírűvé 
tette egykoron s bizony-bizony fájóan látjuk manap 
már azt a néhány bárkát és a halárulót ott a köz-
úti vashídunk alsó oldalán. 

Szegednek leghatalmasabb néposztálya számban, 
vagyonban a semminél alig valamivel többre fogyott 
le, oly hírneves, és gazdagodásának oly hathatós 
kereskedelmi tényezője ma már az egyes dunaparti 
városokból vagy néhány tóból idehozott egy-két 
bárkányi halra zsugorodott össze. 

Városunkban a tömérdek nagyhálón kívül egy-
kor annyi volt a halfogók: a kecézők, pendelezők, 
rácsázók, tapogatók, teszi-veszizők, mrásázók, varsázók, 
horgászok, píoézök száma, hogy manapság hal sincs 
annyi a szegedi Tiszán. 

Halászaink különböző osztályai közül tulajdon-
kéj) csak a halászokat és fiséreket említettem 

1 A romvár lebontása előtt 1881-ig a halpiac ott a vár fala mellett 
nyúlt végig, éj) azon a helyen, hol most a kultur-palotát építik. 
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eddig, mint az igazi nagyhalászat valódi kép-
viselőit. 

Megemlítendőnek vélem még a „kecézőket" is, 
kik a Tisza közepén egy háromszögletű fára feszí-
tett, zsákalakú hálóval és egy — a Tisza fenekéig 
leérő — számos horoggal ellátott hosszú zsineggel 
halászgatnak. Jobbjukban egy „putyogtató"-nak 
nevezett, másfél lábnyi hosszú pálca van, a végén 
egy kanálforma gombbal, melylyel közben-közben 
bugyanáshoz hasonló hangot idéznek elő a vízben 
és pedig azért, hogy a falánk harcsát lépre, azaz 
horogra csalják. 

Ha aztán egy bárkára való halat összepícézget-
tek a kccézők ép úgy, mint a rácsázólc vagy más 
ily kisebb eszközzel halászok, a csónyikhoz1 kötött 
bárkát lassan iklandgatva2 vitték a vár melletti 
piacra, hol mindig kapóra jött a friss hal. 

A pendelező halászaink nagyrésze inkább műked-
velő halász, valamint a tapogató meg teszi-veszizők is. 

A horgászok meg pláne, mert régebbi időben 
egész a kis iskolás gyerekekig mindenki megkisér-
tette a szerencséjét ott a Tisza partján, ha egyéb-
bel nem, hát egy gombostűből formált kis horoggal 
ellátott tutajos picével. 

Szeged igazi halászváros volt, mindenrendű la-
kója szerette a halat és szeretett is halászni, de 
senki sem annyira, mint a felsővároson már a mnlt 
században megtelepedett cigányaink, kik ott a leg-

1 Szegeden a halászok és molnárok kisebb, egy fából vájt járműve 
„csónyik", a nagyobb és a hajósok több deszkából egybeszőtt járműve 
„ladik", a még nagyobb „dereglye" névvel neveztetik. 

2 Iklandani, a csónak közepetájt felerősített gúzsba függélyesen tartott 
evezővel állva evezni. 
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tőzsgyökeresebb halász városrészben annyira bele-
estek a pícézés betegségébe, hogy reggeltől estig 
ott guggoltak a Tisza part ján s egyre lesték, mi-
kor „kapi" vagy „kupi" már el a kapzsi durbincs 
a horogra fűzött gilisztát? 

Nincs már meg ez a kép se Szeged életében ! 
Halászaink dicsőségéből csak egy régi tépett 

zöld háló-zászló maradt, az egykori halászváros 
emlékét a ,,csuka"- meg a „bárka"-utcák őrzik, 
a halgazdagság fényét pedig egyelőre az „arany 
poty kához" címzett korcsma tar t ja fönn. 

Hova lett a vitéz háromezer halász ? 
S ki tudja, igaz volt-e valaha, hogy egy magyar 

forinton „ezer darab rőfös hosszúságii harcsát vegyesen 
potykával lehetett itt venni ?" 

En azt mondom igaz ! 



HAVI BOLDOGASSZONY TEMPLOMA. 
(Mátyás király bazilikája.) 

Alföld legnevezetesebb mű- és történeti emléke 
ez a templom, mely Szeged középkori fényé-

nek és dicsőségének egyetlen építészeti maradványát 

A fényből ugyan keveset látunk kopár és minden 
építészeti díszt nélkülöző egyszerű falain, a mult 
dicsőségének fényét mégis ott látjuk ragyogni íveze-
tes szentelt csarnokában mindenütt. 

Körülötte nincs, nem maradt meg a régi fény 
hirdetőjéül egyetlen más palota sem ; pedig mikor 
góthikus csúcsba összeölelkező, szépen ívelt csarno-
kát építették, még több más főúri házak is pom-
páztak Szeged téréin s ég felé nyúló karcsú tornyának 
ablakaiból az Urnák emelt nagyszámú templomok 
tornyaiban gyönyörködhetett a szem. 

Hiszen maga a nagy Hunyadi Mátyás király 
mielőtt e templomnak alapjait az alsóvároson le-
rakatta volna, már előbb 1458-ban Szegednek régi 
egyházvédnökségi (patronatus) jogát a város külön-
böző részeiben fekvő négy egyházra nézve erősi-
tette meg.1 

1 Az erre vonatkozó eredeti adománylevél, mely Budán: „Dátum 
seeiuido die festi Assumtionis beate Marié Virginis." 1458-ban kelt, a város 
titkos levéltárában 24. sz. a. őriztetik. 

képezi. 
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A nagy királynak e kiváltságos adományleve-
léből tudjuk meg, hogy városunk belterületén (palánk-
ban) már ekkor ott díszelgett a Szt.-Demeter nevének 
szentelt, — most szintén csak egyszerű építési 
mívű — de akkor csúcsívű stylben épült székes-
egyház ; felsővároson pedig a város azon része véd-
szentjének, Szt.- György vértanú és martir emlékének 
emelt régi templom.1 

Ezeken kívül még Szt-Péter apostol „et Magis-
tratus hospitolium Sanoti Petri Apostoli" és Szt.-
Erzsébet emlékét őrző — „Beate Elyzabeth vidue, 
ecclesiarum in eadem Civitate nostra Zegediensi 
fündatorum" — templomokról emlékezik a hivat-
kozott okmány, de ezekről korunkra semmi más 
emlék nem maradt fönn, mint az igazságos fejede-
lemnek városunk titkos leveles tárában őrzött, most 
említett adománylevele, melyben e plebánia-tem-
plomok nevei is föl vannak említve. 

De ezen plebánia-templomokon kívül a történeti 
emlékek szerint Szegeden ezen korban még a 
dominicanus-,2 majd a karmelita-3 és a szent-Ferenc-
rendű a tyáknak 4 is voltak templomai, zárdái, de 
sőt a várost övező külterületnek a tatár- és török-
dúlások alatt elpusztult számos helységeiben is 
mindenütt templomok és kápolnák emelkedtek a 
dombokon szerteszét.6 

Az emlékek és hagyományok ködén mintegy 
tizenhét templomnak, kápolnának aranyos kereszt-

1 A Szt.-György templom plébánosa már 1332-ik évi pápai dézsma-
lajstromban szerepelt. 

2 Oltványi: „A csanádi püsp. m. birtok, visz.'* 97. 1. 
3 Monuni. Hung. Hist. IV. k. 
* Oltványi: i. munk. 78. 1. 
5 Areh. Értés. Új f. XI. k. 
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jéről ragyog át korunkra a múltnak fénye, azon-
ban e tizenhét templomnak fényes emlékét csak 
a szent Ferenc rendű szerzetes a tyáknak az Alsó-
városon volt hajdani kis templomocskája helyén 
a dicsőséges Hunyadi Mátyás király által a XV-ik 
században emeltetett bazilikának egyszerű marad-
ványa őrzi még, a többiekből nem maradt kő-kövön. 

Legfeljebb a múlt század derekán a régi romok 
helyén újból felépített belvárosi Szt. Demeter temp-
lomát és a felsővárosi — a régi egyháznak manap-
ság csak nevét viselő — Szt. György iskolát említ-
hetjük meg ; a többi templomból, zárdából, kápol-
nából csak egy-egy nevet emleget a hagyomány 
s olykor-olykor a szántónak ekéje akad meg a futó 
homokban egyik-másiknak alapkövén, vagy nagy 
ritkán a véletlen által vonzatva a régészeti tudo-
mány tár fel egv-egy omlatag falat itt-ott vala-
melyik domb oldalán.1 

Városunk előkori életére a hézagos történeti 
írott emlékek mégis elég fényt vetnek, mert azok 
sugarainál tisztán láthatjuk, hogy itt hajdan meny-
nyire fényes, mennyire szép élet volt ! 

Ha Hunyadi Mátyás király alatt Szegeden már 
négy plébánia templom s ezeken kivül még néhány 
zárda állott, biztosan következtethetjük ebből, hogy 
városunk a honfoglalás után mihamarabb népes és 
élénk forgalmú helyivé fejlődött ki, hol a hitélet 
élénkülése mellett kétségtelenül föllendült az ipari 
és művészeti élet is. 

Azonban még érdekesebbé és figyelemreméltóbbá 
válik itt ezen hitéleti, népesedési és forgalmi élet 

1 Areh. Éltes. Uj f. XII. k. 



SZEGEDI EMLÉKEK. 79 

azon körülmény által, hogy Szeged fejlődési és 
népesedési viszonyainak e kedvező jelensége a tatár-
dúlás és rettentő pusztítás után alig kétszáz év 
után ismétlődötten állott be, 

A honfoglalás után Szeged nevét írott történeti 
emlékekben csak 1199-ben találjuk, a mikor már 
mint főesperesi hely említtetik, mi kétségtelenné 
teszi, hogy Szeged már az előző két század alatt, 
a határában mindenünnen előkerült régiségi leletek 
által igazolt őskori lakhelye volt, az itt élt külön-
böző nemzetiségű népek elűzése után a honfoglalé) 
letelepült magyaroknak. 

A tatárdúlás nagymérvben megritkította ugyan 
Szeged népességét és kifosztotta gazdagságát, azon-
ban alig két század után már azt tapasztaljuk, 
hogy az ország híres kereskedelmi és só raktári 
helyén csakhamar három, négy templom is emel-
kedik egymás után s e templomok mellett és körött 
gyorsan gyarapodó és szaporodó nép él. 

Az alföldi városok között alig volt egy is, mely 
népességre és fényre vetekedhetett volna ezen kor-
ban Szegeddel. Ezt eléggé bizonyítják a város külön-
böző részében emelkedett templomok s az azok 
mellett és körött folyt nagyhírű kereskedelmi élet, 
de még inkább a fejedelmi privilégiumok, melyek 
Hunyadi Mátyás király kegyeiben érték el tető-
pontjukat. 

A nagy király becses kiváltságokkal és szaba-
dalmakkal látta el minden irányban a nagy magyar 
várost és népét s hogy a nemzeti gyarapodással 
és műveltséggel a város minden részében lakó nép 
folyton előbbre haladhasson — látva azt, hogy az 
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alsóváros résznek mily kicsiny az ő templomocs-
kája, — e helyett fejedelmi bőkezűséggel emeltette 
azon templomot, melynek lerombolt, de újból föl-
épített oltárához az Alföld hívő népe még most is 
kegyeletes szívvel és áhítatos hittel zarándokol. 

Szeged város többi részében, — mint a fönebb 
említett adománylevélből kitetszik — már díszes 
templomok álltak s valószínűleg csak az alsóváros-
rész birt szerényebb templomocskával, mely pedig 
szintén régtől óta állt és a történeti hagyományok 
szerint, a havazó Szűz tiszteletének volt szentelve 
s oltáránál a szent Ferenc rendű szerzetes a tyák 

/ 

a XIY-ik század elejétől áldoztak az Urnák. 
A városunkban gyakorta megfordult s itt több 

ízben országgyűlést is tartó Hunyadi Mátyás király 
látva e város erős nemzeti jellegét, élénk forgalmi 
életet — s egyébként is nagy súlyt fektetve a 
városok föllendítésére — Szegedet is, „mint a koro-
nának és a fejedelmeknek fontos szolgálatokat tett várost" 
bő szabadalmakkal, érdekes kiváltságókkal gazdagí-
totta s különös kegyét azon megkülönböztető kitün-
tetéssel mutat ta meg Szeged népe iránt, hogy az alsó-
városon, — hol mint több ízben említve volt — a 
boldogságos szűz Mária tiszteletére egy szerény 
templomocska állt,1 a kolostor körül a városnak 
hetenkint szerdán tartandó heti vásárt engedé-
lyezett2 s néhány évvel később pedig a zárda 
helyére egy fényes bazilika építésére határozta el 
magát . 

! Cosmogr. Cons. Szeged. 
2 A vásárok a régi korban mindig a templomok körött tartattak; Sze-

geden most is a Havi Boldogasszony ünnepekor, augusztus 5-én az alsóvárosi 
templom mellett tartatik a régi búcsú-vásár. 
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Művészeket hozatott Szegedre s a templom épí-
tését 1468-ik évben megkezdették. 

Előbb a zárda épült ki, majd aztán a szentély, 
melynek ragyogó oltárára a havi boldogasszony 
fenséges képét művészileg festtette meg a király 
s drága kövekkel, gyöngyökkel ékesített aranyos 
palástját adományozta a templomnak.1 

Majd a templomhajó falai emelkedtek, azonban 
a nagy arányokban tervezett bazilika tovább épí-
tése — részint az anyagoknak messziről szállítása, 
részint pedig a folytonos harcok és háborúk által 
gátoltatva nagyon lassan haladt előre; úgy, hogy 
a nagy király életében befejezést sem nyerhetett. 

Ezt egyrészt történeti följegyzések és hagyomá-
nyok igazolják, másrészt pedig az épületnek a régi 
alapokon tett rekonstrukciója után előttünk levő 
jelenlegi alakjából és építészeti formájából is követ-
keztethetjük. 

A keletről nyugot felé húzódó templom szentélye 
alacsonyabb kissé, mint a hajórész, ablakai azon-
ban arányosabbak, épületrésze öszhangzóbb, mint 
a hajó ablakai és épületfalazata. Mindazonáltal fölötte 
nehéz a századok folyamán annyi rongálást, pusz-
títást, újra építést és minden stylszerű. renoválást 
nélkülöző templomnak eredeti alakjáról, díszéről, 
épületi formájáról, tagozati elhelyezéséről és nagy-
ságáról a mostani épületből a teljes történeti vagy 
műszaki leirás hiányában biztos véleményt alkotni. 

Azt bizton állíthatjuk, hogy a Mátyás király 
által foganatosított építkezés — ismerve a fejede-

1 Szegedi A. K. : „A szegedi alsóvárosi fejedelmi templom tört. váz-
lata" és P. Ordinánsz Konst.: ,.A libánus havasi alatt illatozó titk. értelmű 
rózsa." 

Kovács : Szegedi emlékek. 6 
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lem ízlését, műszeretetét és bőkezűségét — csak 
pompás és gazdagon stylszerű lehetett s nagyon ter-
mészetes tehát, hogy halála után a tovább építkezés 
már, mely II. Ulászló alatt a hívek adakozásából 
folytattatott, alig felelhetett meg a fényes kezdetnek. 

A templom továbbépítésénél minden bizonynyal 
ekkor már oda törekedtek, hogy az némi egybe-
építéssel mihamarabb befejezést nyerjen s a hagyo-
mányok meg a templom déli oldalfalába illesztett kő-
táblának „esztendő számi fölirása" szerint 1503-ban 
úgy ahogy tényleg befejezést is nyert volna.1 

így, a mint most látjuk a templomot, annak 
sem szentélyén, sem hatalmas nagy hajó-épület-
részén nem találjuk meg a góth építészet orna-
mentikáját sehol, legfeljebb az ablakbélletekben és 
csúcsokban voltak még néhány év előtt a dísz-
üvegezés előtt itt-ott faragott kőből alkalmazott 
virágalakú díszek és ívezetek, továbbá a támpillé-
rek borításánál és néhutt a külső fal peremén. 

A vár elbontásánál annak falaiból gyönyörű 
góthikus templomi díszkőfaragványok kerültek elő, 
csakhogy nagyon bajos volna azt eldönteni, vájjon 
azok a régi bazilika díszei voltak-e, avagy Szt. 
Demeter templomának ornamentális részei? 

Azt minden kétségen felül álló tényként kell 
elfogadnunk, hogy az alsóvárosi templomot a hol-
lós nagy király valódi díszszel, fejedelmi fénynyel 
építtette föl; ámde hazai művészetünk, középkori 

1 Ezen esztendői számfelirásnak leolvasása érdekes viták tárgyát képezte 
a jelen század folyamán. Majd 1103-nak oh ásták, majd 1503, ' ső t akadt 
ujabban, ki egyszerűen, de biztosan 1703-nak olvasta. Az 1103 a régi kis 
templomocska alapítási éve volna, az 1503 az uj templom befejezési éve, 
az 1703 a török kiűzetés után való renoválásnak éve. 
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műemlékeink és különösen városunk hajdankori 
fényének és dicsőségének örök kárára, abból a dísz-
ítői, abból a fényből a hézagos történeti emlék és 
hagyományon kívül mi sem maradt meg korunknak. 

Hiszen alig hangzott még el fényes oltára előtt 
a magasztos Te Deum . . . alig töltötte még be 
hatalmss csarnokát az illatozó tömjén füstje, már 
siránkozva hangzott a menekülők ajkairól a jajszó 
s a boldogságos Szűzhöz a felsíró kesergő ének : 

Nyisd meg az egeket sok kiáltásunkra, 
S Anyai palástod fordítsd oltalmunkra, 
Magyar Országról s Pannóniáról, 
Ne felejtkezzél el árva magyarokról!!1 

Jöt t a török. 
Pusztulás és jaj kelt nyomán. 
A hatalmas király melengető fényes pártfogása 

alatt föllendült város fölgyujtátott, gazdag lakói 
leölettek s kiraboltattak.2 

B török becsapás 1525-ben történt, a mikor a 
vitéz szegediek hiába küzdöttek, harcoltak váro-
sukért, hiába védték a zárda falait és a fényes 
templomot, mire leáldozott a nap, már ki volt 
rabolva a zárda s csakhamar földig lerombolva.3 

Az ékes templom megfosztatott aranyos ragyog-
ványaitól és az éj sötétjében már a vad hordáktól 
fölgyújtott bazilikából kísértetiesen csapkodtak az 
emésztő lángok az elsötétült ég felé. 

Városunk fénye és dicsősége, népünk buzgó 
hitének, kegyeletének pompázó csarnoka s büszke-
sége im egy negyed század után már füstölgő 

1 Régi szegedi vallásos ének. 
2 Cosmogr. Conv. Szeged Art. II 
3 U. ott.' 
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rommá s a szent Szűz ragyogó oltára elszenesült. 
üszőkké, hamuvá változott át. 

A török hordák a kirabolt város kincseit, a tem-
plom ékességeit, a zárda holmijait és minden egybe-
hordott zsákmányt, egy a Tiszán már indulásra 
készen álló hajóra pakolták össze, midőn hírét 
vették, hogy a nép visszamerészkedett menni a 
leégett templom romjai közé s ott a nagy király 
által festett aranyos oltárképet a füstölgő iiszkök 
és hamu halom közül — így beszéli ezt a krónika 
— sértetlenül vonták elő. 

Míg a hivők csodálattal szemlélgették a sértet-
lenül előkerült képet, rajtok ütöttek a gálád török 
csapatok s a képet is elrabolva, többi zsákmá-
nyukhoz a hajóra vitték. 

A túlterhelt hajó azonban az indulásnál sülyedni 
kezdett s a törökök, hogy a rablott zsákmányt 
megmenthessék, a szegedi népet sietve hajtották 
oda menteni, segíteni.1 

A segítő munkások egyike a rakomány között 
észrevette az összegöngyölgetett képet s a nagy 
zűr-zavart felhasználva, magával hozta azt, azonban 
biztonságban nem tudván azt máshol tartani, a 
leégett zárda mellett levő csöpörkébe (lacus csö-
pörke) rejtette el, azon hiszemben és reménynyel, 
hogy kedvező idők beálltával előhozza majd.2 

A kedvező idő azonban nem állhatott be egy-
hamar, mert a mohácsi vész után a Tisza-Duna 
közén át ismét visszajött a török, pusztítva, rabolva 
beütött városunkba is és bent is maradt.3 

1 Cosmogr. Conv. Szeged. Art. IV. 
2 Szegedi A. K. : A szeged-alsv. fejed. temp. tört. 
3 Jászay P . : A magyar nemz. napjai a mohácsi vész után. 
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A lakosság leöletett, kifosztatott s a megma-
radtak, kik el nem menekülhettek, rabszíjra fűzetve 
később ott dolgoztak a Tisza part ján épülő felleg-
vár falán, melynek kiépülte után szandsákságot 
alkotott itt a török és városunkból kormányozta 
az Alföld egy nagy részének területét, mintegy 
másfél századig.1 

A szülővárosukhoz legyőzhetlen érzelemmel, 
ragaszkodással vonzódó elmenekült szegediek vitéz 
birájuk, Tóth Mihályival az élükön, még egyszer 
megkisérlék ugyan a várost visszavenni a török 
kezéből, de a sikerrel kezdett visszafoglalás és 
győzelem csakhamar a híres és gyászos „Szegedi 
veszedelem"-mé változott.2 

A gyors emelkedést és még félszázad előtt oly 
magas fejlődést és virágzást mutatot t város most 
kipusztult, romhalmazzá vált, élénk, igyekvő népé-
nek dolgos és ügyes kézzel egybegyűjtöt t vagyona 
elraboltatott, a „sokféle áros" népből immár alig 
maradt a még nem rég forgalmas utcáin, téréin 
egynehány itt lakó magyar.3 

Az 1552-ik évi „Szegedi veszedelem" után évek 
folytak el, míg a város újra lakosságot kapott s ezt 
is — a krónikás szerint — az alsóvárosi szerzetes 
a tyáknak köszönhette a török; a miért aztán velők 
kegyesebben is bánt és sokban kedvezett nekik.4 

A barátok a lankás, nádas tavak között lápokon 
(tutajok) tartózkodó megmenekülteket gyakran föl-

1 Velics Antal: Magyarországi török kincs, defterek és „Török-magyar-
kori Tört. Emlékek." 

2 Chronica Tinódi Sebesitién szörzése. 1552. 
3 A török kincs, defterek szerint Szeged 1053 háza közül csak 240 

fizetett adót. a többiből leölettek a lakók. 
4 P. Ordouausz Konst. i munk. 
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keresték és a vallás vigaszaiban részesítették. Soka-
kat lassan-lassan beédesgettek a városba s miután 
a töröknek is nagy szüksége és érdeke volt, hogy 
minél több adó-akcsét harácsolhasson össze, de meg 
az itteni viszonyok is kényszerítették, hogy a tava-
kat, folyókat kellően használhassák, tehát igyekeztek 
a hajósokat, halászokat, földmívelőket és egvél) 
munkáskezeket megnyerni s így aztán addig-addig 
a kényszerhelyzetben a szegediek is megbarátkoz-
tak a törökkel s hovatovább népesebb lett a város 
és piszkos, elhagyott keleties utcáin újból forgal-
masabb élet mutatkozott. 

A hitélet is újból megindult. 
A rommá lett templomok és kihalt, néptelen 

városrészek között a derék Szt.-Ferencrendű atyák 
ismét megjelentek s most már barátságosabb lábon 
is állván a törökkel, megkisérlették zárdájuk föl-
építésére és a boldogságos Szűz romban heverő 
templomának kijavítására vagy használható álla-
potba való átalakítására a szandsák bég engedélyét 
kieszközölni. 

Minthogy azonban a török kormány szigorú 
irádéja szerint semmiféle építkezést, átalakítást 
vagy házjavítást Konstantinápoly nélkül tenni nem 
lehetett, a barátok kérelmének elintézése is lassan 
haladt. 

Ámde míg a buzgó szerzetes atyák a templom 
kijavításán és helyreállitásán fáradoztak, majd-majd 
azon szerencsétlenség érte őket, hogy a nagy király 
által emelt Basilica a reformátusok kezébe jutott. 

Már előbb erős tért hódított az egész Alföldön 
s így Szegeden is az új tan ; azonban a nagy 
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katholikus városban mégis sok ellentállásra és nagy 
küzdelemre találtak a hirdetők : 

Nagy Isten igeiet eoc bizon nem vevéc 
Jámbor Prédikátort városból ki küldec 
Istennek iol töttét eoc ezel fizetéc 
11 ektelen dolgokon Isten megboszonkodec 1 

S habár kiküldték is a jámbor prédikátort, rövid 
idő múlva ismét visszajött az és már nemsokára 
az alsóvárosi templom hajójában prédikált ; sőt 
a hívek szaporodása folytán a török hatóságtól 
az egész templom átadását követelte a református 
hivők számára. 

Ez élénk vitára adott alkalmat a katholikus 
hivők lelkipásztorai és a református prédikátorok 
között, míg végre a török bírák, hogy a kellemet-
lenségnek véget vessenek, — a hagyomány szerint2 

— nyilvános egyházi vitatkozást rendeltek a két 
vallásfelekezet papjai között s e vitatkozás helyéül 
a templomot jelölték ki. 

Egybe gyűj te t tek a hívek. 
A templomszentély csúcsában emeltek trónust, 

melyen Ali Ben Abdurrahman, a fölséges Padisah-nak 
bölcs és csalhatatlan főbírája ült. 

A háttér omladékos falait egy ragyogó selyem-
kárpit födte, melynek hullámos függönyén az arany 
félhold, meg a tündöklő csillag ékeskedtek. 

A bölcs kadi előtt egy kis kereveten a „Korán" 
volt elhelyezve, jobbján Achmet Ben Murát, balján 
Mohamed Ben Kemal szegedi bíró társai ültek. 

1 Chronika Tinódi Sebestien szörzése 29. vers. 
2 Szegedi A. K. és P. Ordinansz Kont 70. 1. 
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Ali Ben Abdurrahman egy intésére Mehetned Ben 
Mustafa, a tolmács, feltárta az ajtót, melyen elsőnek 
Pater Joannes Nagy, majd Pater Sárkány és Pater 
Constanz léptek be. Utánuk jöttek Stephanus Kiss 
és Ladislaus Polgár tiszteletes uraimék, egy-egy 
zsoltártekercset szorongatva, aztán hatalmas lengő 
ősz fiirteikkel tiszteletet gerjesztve Rózsa Ferenc, 
Horváth Márton, Balogh András és Plauts Márton 
alsóvárosi tekintélyes szegedi polgárok és hívek 
helyezkedtek el a bölcs és csalhatatlan főbíróval 
szemben. 

Megkezdődött a vita. 
Arról volt szó, — mint fönnebb említve volt — 

kit illet az alsóvárosi templom ? 
Pater Joannes Nagy hatalmas és ékes szókkal 

bizonyítgatta, hogy a magyarok nagy királya e fényes 
templomot tulajdonképpen a Ferencrendű szerzetes 
a tyák érdemeinek jutalmául és a szegedi katholikus 
hívek buzgalmának előmozdítására emeltette, azért 
védték e szent helyet a szegediek a legutolsó csepp 
vérükig s azért készek most is e romba levő dicső 
emlék birtokáért halált halni itt. 

Ugyanezt erősítették bizodalmas hittel és meg-
győződött erős lelkükkel Rózsa Ferenc és az alsó-
városnak legkiválóbb három öreg ős lakója : Horváth 
Márton, Balogh András és Plauts Márton derék pol-
gártársak is. 

Majd aztán Stephanus Kiss tiszteletes prédikátor 
uram kezdte meg kenetteljes oratioját, nagy tanult-
ságával és ügyes szavakkal igyekezvén Ali Ben 
Abdurrahman-níü elhitetni, hogy az új tan győzelme 
folytán a templom csakis a reformátusokat illetheti 
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m e g ; mert hisz annak csúcsán most is a kakas, 
nem pedig a török sereg réme, a kereszt ékeskedik; 
aztán sokkal nagyobb számmal is látogatják e tem-
plomot az új vallás hívei, de meg — úgymond 
a próféták és evangélisták 

Igen, — vág szavába az ajtónál settenkedő 
kukta-frater — de mely evangélisták ? 

Boszankodva ezen kérdésen, hallgatagon állt pár 
percig a kenetteljes szónok, de épp e hallgatása lett 
végzetessé Kiss Is tván tiszteletes uramra és híveire. 

A beszédből mit sem értő kádi Kiss István 
tiszteletes uramnak e habozását másként magya-
rázva, integetett a prédikátornak, hogy szóljon hát 
a fráter kérdésére ? 

Kiss István uram mit tehetett mást, mint ele-
sorolta az evangélistákat, de a nyelves és ravasz 
fráter hirtelen még azt kérdezte : „Hát Recsep hol 
maradt ? u 

Lévén ez a Recsep Mohamednek egyik evan-
gélistája, kit már névleg a bölcs és csalhatatlan 
Abdurrahman kádi is ismerni vélt s rögtön véget 
vetet t a vitának, megsimogatta hatalmas szakállát, 
szemeivel egyet hunyorintott Achmet Ben Murát kádi 
felé, ki a kis kereveten nyugvó Koránt kezébe vette, 
Mohamed Ben Kemal bíró pedig egy elefántcsontocs-
kával szétnyitotta a szent könyvet s abból a követ-
kező szavakat olvasta elő : „Men ssahere safere." 

Azaz: ,,A ki szenvedő, győző." 
— Úgy van — szólt kádi Abdurrahman, a bölcs 

férfiú — „pap gazda, tietek a templom" s miként szólt 
a derék és csalhatatlan kádi, akként is cselekvék.1 

1 Szegedi A. Kii.: A szeged-alsóvárosi fejed, templ. tört. vázlata. 
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Rögtön kiállíttatta a ,,Hudsehet" (Bizonyító ok-
levél), melylyel az alsóvárosi templom birtokában 
megerősítette vala a derék szerzetes a tyákat . 

E nevezetes okmány, mely a templomot a bará-
tok birtokába megerősíti, így szól: 

„Hudsehet", mely által az alsó Mező-Szeged városi Havi 
Boldogasszonyról neveztetett királyi templom (Basilica) a T. 
Páter franciseanusok törvényes birtokában megerősíttetik. 

Az oka és foglalattya ezen Írásnak a következendő: Mint-
hogy Róxsa Ferenc, Balogh András, Piants Mártony és Horváth 
Mártony bizonyították, hogy az úgynevezett Barátoknak, kik 
Franciseanusok neve alatt esméretesek a templom 53 eszten-
dőtől olta kezeikben (birtokukban) vagyon; úgy tehát ezen 
Templom ismét az említett Lelki Atyáknak (Baráta) kezeikben 
előbbeni szokott Isteni szolgálatokra és tanításokra kezeikben 
megerősíttetik és ennek törvényes bizonyító oklevele nékiek 
kiadatik, hogy ezt minden elő adandó szükségekben elő mutat-
hassák. 

íratott I-ső Dschemafinleicel holnapban a Musulmanok 
számlálása szerént (Hegyra) 969-ik esztendőben.1 

Alt Ben Mu.szia fa Ali Ben Ahdurrahman 
tolmács. bíró. 

Achmet Ben Murát. 
Mohamed Ben Ke mai. 

A török pecsét körül az arabs közmondás ékes-
kedik: Men ssabere, safere: A ki szenvedő, az a 
győző. 

A templom csúcsáról nyomban levétetett a kakas 
és a templom mellett egy kisebb kőemlékre állítta-
tott föl s több mint háromszáz esztendő kellett 
hozzá, hogy Szegeden a református vallás oly gya-
rapodást nyerjen, hogy az a kakas ismét egy tem-

1 A keresztény időszámítás szerint 1562. január 7. 
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plom tornyán ékeskedjék,1 mely tulajdonkép csak 
egy hajszálon függött s bizony-bizony ott ragyog 
vala talán most is, hol a Máriát dicsérő hívek ezrei 
tolongva járnak-kelnek, bizodalmas hittel és áhítat-
tal nézve föl a fiát melengető, szeretettel ölelgető 
ió anyára. 
u i/ 

Páter franciskánus atyám uraimék természetesen 
siettek a kakas helyére újból feltűzni a diadalmas 
keresztet, aztán fölhangzott ismét a megrongált 
templom füstös, szenes oszlopai között a magasztos 
szép Te Deum . . . s a derék szegedi alsóvárosi 
nép a szerzetesek oltalma alatt ismét előjött a csö-
pörke nádasaiból és buzgón imádta istenét. 

A törökök egész megszerették a barátokat, kik e 
vonzalmat úgy saját zárdájuk és templomuk, mint az 
alsóvárosi hivők részére ügyesen ki is zsákmányolták. 

Az alsóváros rész csakhamar benépesült a török 
hódoltság alatt, maga a városi magistratualis élet 
is itt ütött tanyát. 

Végre 1625-ben megjött az engedély, hogy az 
alsóvárosi Convent 6 Atyafi lakására újból fölépülhet 
és a templomot befödhetik. 

Ibrahim basának erre vonatkozó végzése így szól: 

„E jelen való parancsainkkal kinek-kinek tudtára adatik, hogy 
az alsó Városban, vagy Szeged Városban vagyon a Szerze-
teseknek egy némely Temploma, melynek régi időtől olta 
birtokában vannak: minthogy pedig mostanában mind a 
Klastrom, mind a Templom bizonyos romlásra van kitéve 
és igy megújítás nélkül szűkölködnek és a fenn emiitett 
Szerzetesek legnagyobb alázatossággal esedeznek nehogy 
ezen felettébb szükséges építésben meggátoltassanak : innét 

1 Az alsóvárosi templomon volt kakas jelenleg a gyönyörű stylű kis refor-
mátus templom tornyán ragyog. 
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az ő kéréseknek eleget akarván tenni, de bizonyos meg-
határozás mellett megengedem, hogy a Templomot és Conventet 
de oly móddal a mint az előtt állott, még pedig minden 
akadály nélkül megujithassák semmiképen pedig valamely 
uj épületet felemelni ne merészeljenek.Ll 

1003 esztendőben. 0 Nuharem. 

(Pecsét H.) Ibrahim Basa 
szegedi Coimnendás. 

Az 1003. év a török évi számítás, melyhez 
Mohamednek mekkai futását megelőzte : 622 eszt. 
adva, az 1625-ik évet kapjuk. 

Az egykori fényes, földűlt és fölégetett fejedelmi 
templom romjai tehát ekkor nyertek első kijavítást, 
de könnyen elképzelhető, hogy a derék szerzetes 
a tyák és a hivők akkori viszonyai szerint mennyire 
egyszerű, mennyire szegényes lehetett az ! 

A külső díszről vagy stylről szó se lehetett, 
hiszen az aranyos szép oltárt is csak közönséges 
fa-emelvény helyettesítette, a szent Szűznek a nagy 
király által festetett művészi képét pedig egy egy-
szerűen festett Mária-kép pótolta. 

A templom egyik krónikása ugyan azt is meg-
említi, hogy a hivők a Szűznek a régi művészi 
oltár-képről formázott szobrát a török hatóság enge-
délyével még a XVI-ik század folyamán felállítot-
ták a templom előtt, — a mely szobor többszöri 
javí tgatás és a múlt század elején emelt kő-korlát-
tal elláttatva — jelenleg is ott van. 

Az oltár tehát állott ismét, a tömjén illat újra 
szállt az omladékos csarnok falai között, a hivők 

1 E török-okmányt P. Ordinansz. mogjegyz. szerint 1726-bau Orsován 
fordították német nyelvre, az eredeti, valamint a fennebb közlött és több 
más török irádé, a barátok levéltárában őriztetnek; itt az ő többször idézett 
művecskéjéből közlöm. 
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bizodalmas hite áhítatos imával fordulhatott a szent 
Szűz képe felé; ámde mennyi keserűség ülhette el 
a buzgók szívét, látva azt, hogy a törökök ott az 
oltár szentelt gyertyáinál gyúj togat ták meg pipá-
ikat s nevetgélve, lármázva nézték egyházi szer-
tartásaikat. 

A hívők buzgalmát és ragaszkodását templomuk-
hoz ezen körülmény azonban egy cseppet sem lohasz-
totta, de sőt hogy aztán 1630-ban a régi Mária-
kép a csöpörkéből előkerülve, újból az oltárra 
helyeztetett, még inkább fokozta, emelte. 

A krónika szerint — a fönebb előadott módon 
a templom mellett levő csöpörkébe rejtett Mária-
kép — ügy került elő, hogy egy török a tó vizébe 
itatván lovát, ez kapálózott ott, mi által a képet 
a fölszinre hozta. A török meglátva a göngyöleget, 
azt kifejtve látta, hogy az valami szent kép, nyom-
ban bevitte a barátok zárdájába s o t t : „itt van 
gyaur az Istenetek anyja" szavakkal adta át a szer-
zetes atyáknak. 

Ezen kép díszíti most is a nagyoltárt s állítólag 
ezt festtette volna Mátyás király; míg a régi, 
a Mátyás által épített templomot megelőző havi Boldog-
asszony templomocskájának képe, mely a hagyomá-
nyok szerint, a római Maria Maggiore templom 
szent Lukács által festett oltárképének volt máso-
lata s tényleg a segítő Boldogasszonyt ábrázolta, 
a török által megsemmisíttetett , másrészről pedig 
azt is emlegeti a templom krónikása, hogy ez a kép 
a makói templomban van. 

Á jelenlegi oltárkép — mely annyi viszontag-
ságon ment keresztül s melynek művészi festését 
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a lehámlott színek folytán a mostani fakult alap-
festésből meghatározni nem is lehet — tulajdon-
kép nem a havi, a segítő Boldogasszonyt, hanem 
a Mária Immakulatát ábrázolja. Egy ezüst fél hol-
don áll, a kisded Jézust ölelve, fejét a nálunk dívó 
rossz szokás szerint a nép ezüst koronával látta el, épp 
éigy a festményen Máriát környező angyal fejecs-
kéket is. 

A legenda csodás hatásúnak tar t ja a képet s 
a krónika számos adatot említ erre. A hivők ezrei 
messzeföldről sietnek ide erősíteni hitüket s lelkü-
ket az élet küzdelmeihez s mi a legenda és kró-
nika példáira bátran elmondhatjuk Jézus szavaival: 
„leányom, a te hited meggyógyított tégedet 

A templom természetesen a török korszak alatt 
— a hagyományok szerint — romjaiból csak úgy-
ahogy tataroztatott ki s a barátok, bár mint említve 
volt, jó barátságban voltak a törökkel, többet nem 
birtak keresztül vinni, minthogy a végpusztulástól 
még is megóvhatták. 

Ebbeli buzgalmukat és a hitélet fentartása és 
fejlesztése körül tanúsított fáradozásaikat, valamint 
Szeged népének támogatását , pártfogolását és 
istápolását s e miatt a török hordáktól gyakran 
szenvedett keserveiket igazoló és elismerő, köztük 
Szeged város Magistratusától is kapott leveleket 
olvashatunk a derék szerzet levéltárában. 

A derék szerzet az egész Alföldnek hasznos 
szolgálatot te t t e nyomasztó századok alatt, de 
főleg és különösen Szeged városának és népének 
s midőn 1682-ben az ázsiai törökök és vad tatárok 
beütöttek az országba s itt Szeged vidékének népét 
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öldösték, pusztították és rabolták, a külterület dal-
mata lakossága a barátok zárdájában talált mene-
déket.1 

A török kiűzetés után lehetett tehát csak szó 
arról, hogy a romba dőlt templom restauráltassák 
vagy kiépíttessék, de sőt megkelle várni, míg 
II. Rákóczy Ferencnek a várost ostromló és ágyúzó 
hadai is elvonulnak a város teréről és vidékéről, 
mi a mult század első tizedében meg is történt.2 

Csak ekkor indulhatott meg a templom restaurátiója, 
de épen e restaurátió lehet egy részt oka annak, 
hogy a régi monumentális építmény formájáról 
kellő tájékozódást nem szerezhetünk, másrészt pedig 
mindenesetre az, hogy a hatalmas nagy épület 
kellő kiépítéséhez megkívántató tekintélyes pénz-
összeg nem állt rendelkezésre. 

Maga a város nem segélhette, mert hisz a 
megújult város-életrendezés a teljesen kipusztult 
várost minden téren rendkívül igénybe vette, hiszen 
saját plébániai templomát sem volt képes mindjárt 
a század elején restauráltatni; így hát csakis a 
hivők lelkes támogatásából és a barátok buzgal-
mából lehetett a templom építését eszközölni. 

Ebben leli magyarázatát a templomszentély és 
hajó különböző restaurálása is, a mint már egyéb-
ként a templomépítésnél is a két épület rész emel-
tetésénél két különböző körülmény hatott közre 
arra nézve, hogy a templom szentélye stylszerűbben 

1 Később a zárda ..menedék joggal" is biit s ezt II. József császár 
törölte el. 

^ e g y i k - k a t o n á j a — mint a barátok História Domusa 
említi — (uti nunc plurimi referunt) a templom előtti Mária szoborra lőtt, 
de a visszapattant golyó magát a merénylőt ölte meg. 
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és bizonyára ornamentális díszítést s összhangzóbb 
elhelyezést nyert, mint a hatalmas nagy hajó rész, 
mely a restaurálás mellett is az északnyugoti olda-
lon csupasz falbeépítést, a délkeleti oldalon pedig 
aránytalan ablak-elhelyezést nyert. 

A múlt század elején eszközölt restaurálás a 
templomnak még a XV-ik században megadott 
góthjellegét meghagyta , de az oszlopok között 
egyszerű falberakásokkal egész csupasz és üres 
falmezőket létesített s maga a főoltár, melyet 
1713-ban Saarecz György gazdag dalmata hivő 
bőkezűségéből emeltek1 a török-korszak egyszerű 
faalkotványa helyett, már nem gótli, hanem bctrock-
renaisance stylben épült, ép így egyébként a tem-
plom többi oltárai is, valamint a templom kapujának 
oldal és homlok kő-dísze is a barock-styl készít-
ményei. 

A templom restaurálásával egyidejűleg restaurál-
tatott , illetve építtetett újra a régi alapon a zárda 
is, de alig hogy kiépült, már a mult század köze-
pén újból leéget t ; a mikor a templom ismét a leg-
nagyobb veszélyben forgott, de szerencsére még 
is megmentetett a tűzvész pusztításától. 

A templom tornya, mely a hagyomány szerint, 
csak a sekrestye magasságáig épült ki a nagy 
király alatt, most a restauráció korszakában szintén 
kiépíttetett, de a templommal sem elhelyezésben, 
sem stylben nem hozatott összhangzásba. 

Ez a sokféle építkezés, mely a templomnak 
a mult század egész folyamán át tar tot t restaurá-

1 Az oltárok nagy részét Saarecz György bőkezű adományából épí-
tették ki, a kinek leánya Siskovits Andrásné szintén itt van eltemetve a 
templom kriptájában. 
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lása alkalmakor követtetett és a mely arra mutat, 
hogy egyes részletek csak akkor építtethettek ki, a 
mikor a hívők adakozásából és adományaiból a szük-
séges összegek meg voltak, az egész épülettömbön 
— beleértve a zárdát és sekrestyét is — bizonyos 
disharmóniát hozott létre, azonban magának a tem-
plom épülettestnek a régi tervezeten meg volt egybe-
függését, úgy látszik egészében még sem bolygatta 
meg, mivel a szentély és hatalmas hajórész egy-
séges kiépítése mégis megmaradt. 

A torony építése 1730-ban kezdetett meg s 
jelenlegi alakjában 1783-ban, illetve tetőzetével 
együtt 1827-ben készült el végleg s csúcsáig mint-
egy 60 méter magas.1 

A templom portáléja azonban a restaurálás alkal-
makor sem nyerte meg a megkivántató befejezést, 
csupaszon áll az most is, mert az ide alkalmazandó 
ornamentális dísz a legtöbb költséget igényli s 
valószínűleg már a régi templom is nélkülözte azt. 

Hogy vájjon a tervezeten meg volt-e a portálé 
kivitelre váró rajza, vagy egyszerűen csak a tem-
plomépület váza volt meg, azt, mint oly sok mást, 
ezen érdekes műemlék sorsára vonatkozólag — fáj-
dalom — szintén nem hagyta át korunkra a mult 
idők mostoha körülménye, bár föltételezhetjük, hogy 
a Hunyadi Mátyás király által építtetni szándékolt 
templomot csakis bemutatott és jóváhagyott kész 
terv és tervezet alapján kezdették meg építeni. 

A portálé kopár falán, valamint a templom dél-
keleti falán levő ablakok külső részén a restaurálás 
csinosabb jeleit is láthatjuk a későbbi meszelgetés 

1 Órával 1738-ban látták el a ..História Domus" szerint. 

Kovács : Szegedi emlékek. 
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és renoválgatás alatt azonban semmiféle ornamen-
tikái dísznek nem találjuk nyomát, de sőt, a mint 
a belső berendezés — oltár felépítés — kívánta, 
a templom ablakait a szerint vagy egészen berak-
ták, vagy félig fölrakták s ez okozza aztán az ablak-
elhelyezések aránytalanságát a templom-hajón, mely 
azonban a szentélylyel együt t — noha vagv 70 
folyó méter hosszúságú hatalmas termet képez — 
eléggé jó világítást nyer. 

Az ilyképpen toldozott-foldozott templom mind-
azonáltal egy hatalmas épület-testet képez, erősen 
magán viselve a XV. század templomépítési kor 
számos jelét és jellegét s teljesen méltó arra, hogy 
valahára már egységes styl szerint renováltassák ki. 

Belső berendezésében — mint fönebb már meg-
említettem — nincs meg az épülethez alkalmaz-
kodó stylszerűség, valamennyi oltára más-más stylt 
képvisel; ép úgy szószéke is, mely azonban nagyon 
csinosan tagozva emelkedik és érdekes emblémákkal 
van díszítve.1 

Figyelemre méltók azonban a templom belső 
berendezésében a hajó első két csinos oszlopos 
oltárának hatalmas és művészi erővel megfestett 
gyönyörű képei, melyek közül az egyik Szt.-Ferencet, 
a másik pedig Szt.-Antalt ábrázolja. 

Messzire kimagaslik e két kép — mindkettő 
egy és ugyanazon mesterre vall — a templom 
valamennyi oltárképei közül, úgy a mesteri színezés, 
mint a művészi erőteljes kompositio által, igazi 
műremek mindkettő, a XVI-ik század festői iskola 
kiváló alkotása, de hogy ki festette és mikor s 

1 Gráf Antal szegedi szerzetes fráter készítette 1714-ben. 



SZEGEDI EMLÉKEK. 99 

hogyan került a templomba, arról a ,,História Domus" 
nem ad kellő felvilágosítást. 

Arról azonban igen, hogy a templom padjai 
1701-ben készültek, a chorust pedig 1742-ik évi 
július 9-én kezdették téglából építeni s még ugyan-
azon év október hó 25-én elkészítve befejezték, 
763 Rhénes forintba és 14 dénárba került, mely-
hez a város bírája 3 forintot és 96 dénárt adott. 

E chorust egyébként, mely szintén a barockstyl 
ornamentikájával díszeleg, később orgonával is el-
látták, még pedig a Mátyás király által adomá-
nyozott köpenyről lefejtett és eladott gyöngyök és 
drágakövek árából. 

A köpeny, mint a raj ta levő latin fölirásból 
olvashatjuk, 1773-ban alakíttatott át Zsucha Simon 
sekrestyés fáradságával és tiszt. Telek József gon-
dosságából misemondó ruhává. 

Szövete még teljesen jó karban levő sötét meggy-
szín selyem, akanthus levéldíszt ábrázoló arany-
szálakkal átszőtt plasztikus rózsavirággal ékesítve. 
A misemondó ruha hátulján egy ujabbkori gazdag 
aranyhímzéssel. ellátott és gyöngyökkel becsesebbé 
tet t kereszt húzódik végig, melynek alsó végén 
aranynyal hímzett kicsiny képe van a Szűznek, 
a ki baljával a gyermek Jézust tar t ja , jobbjával 
királyi pálcát szorít s egy félholdon áll; előtte 
pedig szt. Is tván király térdel s Magyarország 
koronáját ajánlva nyúj t ja felé. 

Legalul szintén aranynyal hímezve „Auxiliatrix 
Szegediensis 1773." (Szeged segítője 1773.) Mert 
tudvalevő dolog, hogy Szeged védasszonya, Szeged 
pa t ronája : a „Segítő Boldogságos szűz" 

7" 
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A templomnak több más szép ereklyéi vannak, 
melyeket itt csak egyszerűen megemlí tek: ilyen 
egy bizanti stylben hímzett régi misemondó ruha, 
melyet a hagyományos hit szt. Gellért püspök mise-
mondó ruhájának tart s ezenkívül egy gyönyörű 
aranyhímzésű, ezüst szövetű palást, melyet Mária 
Terézia királynő ajándékozott egykor a jászéi pré-
postságnak s egy árverés alkalmával egy szegedi 
fuvaros megvette s az alsóvárosi templomnak aján-
dékozta.1 

Mind e díszruhák, mind a templomnak fönebb 
említettem képei, a sekrestye kehelytartó festmé-
nyei és egyéb érdekes tárgyai nagyon'megérdemel-
nék a műtörténelmi szakszerű ismertetést, hiszen 
úgyis oly kevés műkincsünk van nekünk itt az 
Alföldön, hogy azt a keveset nem lehet, eléggé 
megbecsülnünk, megismernünk. 

Maga a templom is, bármily szegényes legyen 
is ornamentalis díszben, tekintettel a régi építészeti 
stvlt híven őrző jellegére és kiváló történeti emlé-
kére, méltó volna arra, hogy a műemlékek országos 
bizottságának figyelme hathatósan és újból felhivat-
nék az Alföld ezen egyetlen monumentális épüle-
tére, melyhez a hivők kegyelete különben is állan-
dóan és változatlanul ragaszkodik. 

Mert megjegyzendő, hogy e templomot a leg-
kiválóbb műrégészek már több ízben megvizsgál-
ták ; 2 sőt a műemlékek országos bizottságának meg-
bízásából 1886-ban Steindl Imre építészeti tanár is 
fölvette a templom rajzát és a restaurdtió tervét is 

1 A hagyomány szerint ennek egy részét a királynő, a többit udvar-
hölgyei hímezték volna. 

2 Ipolyi Arn. 1868. Arch. Közi. 142. 1. 
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elkészítette már róla;1 Henszbnann Imre pedig a honi 
műemlékek hivatalos osztályozása alkalmakor, mint 
a késő csúcsíves stylű nagytemplomot a másod-
rendű műemlékek közé sorozta.2 

Az elsőrendűek közé természetesen az egész 
országban csak mintegy 5—6 templom tartozik s 
így a szeged-alsóvárosi, mint a középkor egyik, bár 
nagyon szegényes külsejű építészeti maradványa, 
a másodrendű műemlékek közé soroztatott, minthogy 
a budai Mátyás-templom, a kassai Erzsébet-dóm 
restaurálása és a budapesti bazilika építése teljesen 
igénybe veszik, még pedig állandóan a műemlékek 
alapját, alig lehet kilátásunk az országos költségen 
való restaurálásra. 

így hát vagy az Alföldnek, vagy Szeged váro-
sának áldozatkészségére vár e monumentális szép 
templom stylszerű restauráltatásának kötelezettsége; 
mert a mai viszonyok és körülmények mellett kép-
telenség az annyi önfeláldozást és áldozatkészséget 
tanúsí tot t szerzetes atyáktól várni, hogy anyagi 
erejüket messzire túlhaladó ily nagy munkát esz-
közöltessenek. 

Noha ők a legutóbbi két századon át nem szűn-
tek meg buzgó kitartással és lelkesedéssel oda 
hatni, hogy a templom — ha a költséges stylszerű 
restaurálást nem is bírták megkísérlem — mégis 
bizonyos mérvű renoválásban részesüljön. 

1 Archeol. Értés. VII. k. 349. L Mint ebből látható, mennyire tájéko-
zatlanul vitáztak Szegeden pár év előtt egyik bizottságban a „szakértők", 
arról szólva, hogy az alsóvárosi templom nem is mű-, legfeljebb csak tör-
téneti emlék, de egyúttal felesleges is felkérni a műeml. orsz. bizottságát, 
mint ugyanott indítványozták, hogy vizsgáltassa meg e templomot, mert 
hisz mint látjuk, már meg vau a restaurálására vonatkozó tervezet is, csak 
pénz nincseu hozzá. 

a Arch. Éltes, uj foly. VII. k. 349. 1. 
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Es részesült is szüntelenül egész a legutóbbi 
évekig, a mikor a templom ablakai nyertek gyö-
nyörű stylszerű ablakfestéssel egy, a templom díszét 
nagy mérvben emelő renoválást. 

A templomnak 13 különböző méretű ablakai 
közül 10 figurális díszítést, 3 pedig, mivel az oltá-
rok fölépítményei mögött vannak, csak egyszerű 
halványítot t üvegezést n y e r t ; ép úgy az ódon 
sekrestye ablakai is. 

Az ablakképeket Kratzmann jóhírű műintéze-
tében festették s egyik-másik minden tekintetben 
művésziesen sikerült.1 

Az ódon, de fejedelmi emlékű és nemzeti dicső-
ségünknek fényes korából napjainkig fönmaradt 
havi boldogasszony temploma az ablakképekkel 
szokatlan szép díszítést nyert s most, hogy a szí-
nes, szép ablakok tiszta lapjain át ömleszti a fénylő 
napsugár világosító fényét a hatalmas templom csar-
nokaiban szerteszét, látjuk és érezzük, hogy a nagy 
terjedelmű kopár falak ily porosan és pusztán 
sokáig nem maradhatnak. 

Ennél a derűs, modern fénynél látjuk és érez-
zük, hogy a szentély kupolájának falképei a kon-
tár kezekkel és avatat lan ízléssel és tudatlansággal 
köztük működött piktor után, mily érthetőleg kiál-
tanak le Szeged népéhez egy kis igazi művészi 
díszért, egy kis vallásos, de lelkes és áldozatkész 
buzgalomért. 

Csakhogy e lelkes és áldozatkész buzgalom most 
nagyon ritkán és nagyon szűken buzog föl, nem 
úgy, mint a mult század derekán, a mikor alig 

1 Kovács J . : A Mátyás-templom ablakképei „Szeg. Hir." 1891. 171. sz. 
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volt egy-egy vallásos érzelmű hivő, a ki a havi 
boldogasszony templomára ne testált volna vala-
micskét, e nélkül nem is tudjuk, hogy nézne most 
ki e hírneves és egyetlen monumentális épületünk. / 

Ámde e lelkes és áldozatkész hivők mind régen 
porladoznak, közülök sok a templom oltárai előtt 
levő kriptákban.1 

Az ujabb generáció nem bir, nem tud úgy lelke-
sedni a templomépítés nemes és hatalmas gondo-
lata iránt, őt már a reális ideák foglalkoztatják 
inkább; pedig egyetlen monumentális építkezés 
sem foglalkoztat több kezet, mint a templomépítés, 
mely az ipar és művészet annyiféle ágának ad 
munkát, s egyetlen építkezés sem költheti inkább 
föl az iparban ép úgy, mint a művészetben a leg-
szebb, a legnemesebb ideákat, mint épen a templom-
építés. 

A rekonstrukció Szegedet a város építésével 
külsőleg nagyban és egészben széppé, úgynevezett 
európai modern várossá tette, de a katholikus szel-
lemnek e legnagyobb terjedelmű és legnépesebb 
városában — fájdalom — a monumentális építke-
zés legpraegnansabb kifejezőjét, egy dómnak építé-
sét elmellőzte. 

Bár arra alig van reményünk, hogy városunk-
ban egyhamar csak egy oly templomot is emel-
hessünk az Urnák, mint itt a XY-ik században 
valamennyi városrészben stylszerű pompával hirdette 
a vallásos buzgalom mellett a nemzeti kulturális 
nemes ízlésű törekvést : mindazonáltal az ősi eré-

1 E kriptákban már rég nem temetkeznek, a „História Domus" felso-
rolja a generálisok és excellentias urak nevét, kik együtt aluszszák álmaikat 
a derék és áldozatkész Saareez György gyei: ..<jui Patrónus Majoris Arae fűit ." 
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nyekben gyökerező bizodalmas hitünk kilátást nyúj t 
arra, hogy a korunkra fenmaradt fejedelmi és dicső 
emlékű „Havi Boldogasszony" templomot nem sokára 
méltó pompájában fogjuk látni és az annyi keserű-
ség, nyomor és szenvedésben mindig hív segítőként, 
bátorítóként velünk lévő szent Szűz képét ,,a Szege-
diensis Aiixiliatrix<<-t a boldogabb korba jutott jelen 
nemzedék egy méltó és a hajdani szentelt csar-
nokot díszben fölülmúló oltár piedestalon helyezi 
el nemsokára! 



ETELKA ERDEJE. 

égebben Szeged területét mindenünnen folydogáló 
erek és a Tisza gyakori kiöntése folytán egyéb-

ként is lapályos téréin képződött tömérdek tanka 
és tó, meg „csöpörkék" övezték körül ; sőt a város 
belső részeiben is mintegy 15— 20 ily csöpörke 
terpeszkedett szerteszét. 

Ezek a vízállásos helyek, csöpörkék egyrésze 
bent a város területén még mai napig is megvan ; 
az erek azonban nagyobbára eltünedeztek s medrei-
ket részint gyümölcsös-, szöllős- és veteményes-
kertek, részint pedig lengő kalászos vetések fog-
lalták el. 

Az erek partjait egykoron ezüst levelű füzesek 
körítették és maga a város nemes Magistratusa is 
minden igyekezettel raj ta volt, hogy a Tisza part ján 
is, meg a Tisza folyása által képződött szigeteken 
és zátonyokon szintén füzesek zöldeljenek. 

/ 

Így aztán még a múlt század közepén nagy 
kedvvel megindított fásítás az egész város területén 
szép eredményeket mutatott fel, habár érdekes tudni 
azt, hogy Szegednek a régebbi korban is voltak 
erdői, melyeket különösen a török kiűzetése után 
megindult városi élet rendezés és . fejlesztés mellett 
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a nemes Magistratus bizonyos tervvel igyekezett 
gyarapítani és gondozni. 

Szeged régi erdőiről ugyan keveset tudunk, 
azok bizonyára csak a Hunyadiak korában föllendült 
városi élet fejlődésével inplantáltathattak, az azon-
ban kétségtelen, hogy a külső homokbuckás terü-
leteken, hol a szegedi nép százezrekre menő jószágot 
legeltetett, pihenő és árnyat adó fásított területek 
alig hiányozhattak. 

Vedres István említi,1 hogy a régi öregektől 
hallotta, „miszerint a szegedi T. P. Barátok Tem-
plomának födele-fája a Maty part ján volt Tevere 
nevezetű erdőben vágatot t ," de ez is a többi régi 
szegedi erdőkkel együt t a török iga alatt mind 
elpusztult. 

Ugyancsak Vedres említi : 2 „hogy Szeged város 
külső földjének területén, az Asotthalma nevezetű 
környéken van még egy Tölgyfa erdőcske, melyet 
azon szétszórt makkokból származottnak mondanak, 
melyeket a Török kergetéskor az ott tanyázó hadak 
lovai számára abraknak odahordtak." 

De ezeknek ma már szintén nincs semmi nyoma, 
valamint a Mária Terézia királynénak a múlt szá-
zad közepén az erdősítésre buzdító rendelete folytán 
a felső- és alsóvárosi részeken vetet t makkokból 
keletkezett „makkos erdőknek" s e ; bár ezeknek 
emlékét némileg a felsővároson máig is élő három-
négy hatalmas tölgy fentart ja emlékeztetőül arra is, 
hogy velők szemben tört be 1879-ben a várost 
elborító, pusztító áradat. 

1 Vedres: „A si\ánv homokság használhatása" 1795. 
2 U. ott. 

1 
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Azonban ezen alsó- és felsővárosi makkos erdők-
nek ép úgy, mint a többi régi erdőknek is ma 
már halvány emlékezete él csak ! 

Pedig nagyon sok lelkesedés, még több küz-
delem, de legtöbb buzgalom kivántatott , különösen 
száz év előtt az erdők létesítéséhez és valójában 
alig méltányolhatjuk eléggé a kezdeményező Magi-
stratus nemes buzgalmát és még kevésbbé a nem-
csak Szegeden, hanem országszerte ismert lelkes 
apostol — Vedres Istvánnak, Piinek a korát messzire 
túlszárnyalt tudós elméjű szegedi mérnöknek — 
már a mult század végső tizedeiben kifejtett lelke-
sedését és gyakorlati törekvését az erdősítés terén! 

Vedres az alkalmas területek befásítására, az 
erdősítésekre az egész Alföld lakosságát, de főleg 
és különösen a szegedieket szóval és tettel foAton 
lelkesítette s valójában neki köszönhetők, hogy 
Szegednek erdei is vannak. 

Különösen a mult század végső és a jelen század 
első tizedében fejtett ki lelkes agitátiót Vedres 
s főleg Dugonics A dám és Yolford József, Szeged-
nek e két kiváló polgármestere támogat ták hatha-
tósan a tudós mérnök törekvéseit. Az előbbi a 
kis-pest nevű városrészt fásította be, az utóbbi pedig 
az „Etele" nevű erdőt inplantáltatta a város belső 
területén, de ezeknek sincs ma már semmi nyoma. 

A város legrégibb erdeinek emlékét csőszeinek 
í'égi eskümintája tartot ta fönn tulajdonképpen, mely 
a XVIlI-ik század elejéről való. 

V szerint megesküdött a csősz, hogv vigyázni 
fog : „szöllőkre, mezőkre, szántóföldeken levő veté-
sekre és Erdőkre s füzesekre, nemkülönben a vizek 
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ellen készített töltésekre, a nemes város tilalmas 
mezeit, földeit, szigettyeit, kerttyeit, Erdeit és füzeseit 
megóvja", stb. stb. íme, tehát nemcsak erdeink 
voltak, hanem amint látjuk, a nemes Magistratus 
arról is gondoskodott, hogy „Erdei és füzesei" meg-
őriztessenek, megóvassanak.1 

Azonban nem is a „vigyázás" és „megóvás" 
hiánya, mint inkább a mult század folyamán gya-
korta ismétlődő nagy árvizek pusztították el a város 
közvetlen közelében levő erdőket és füzesek nagy-
részét, mivel a város fejlődő élete által minden 
irányban igénybevett pénzügyi helyzet mellett 
a nemes Magistratus nagyon is korlátozva eszkö-
zölhette az újabbi erdősítéseket. 

Ugyancsak a most említett okokból pusztultak 
el a város északkeleti oldalán, a felsőváros szélén 
folydogáló Amis és János erek közötti zátonyokról 
a füzesek, valamint a Szilér magaslatain feküdt 
egykori apátságnak még néhány megmaradt , lassan 
korhadó tölgyei is. 

Mert tudnunk kell, hogy ott felső városon túl, 
hol most a sziléri szöllőskertek pompáznak, egykor 
a víz-ér part ján apátság állott, a Szilér csillámló 
vizében pedig hatalmas szil- és tölgyek koronája 
képezett árnyékot. 

A sásos-ér vizében bőségesen úszkáltak a halak 
s az apátság hatalmas erdejében fészkelő madár-
sereg dalolt. 

Dúló csaták, idők vihara elsöpörték az apátságot. 
A rengeteg erdő kipusztult. A dalos madár-

sereg elköltözött. 
1 Szeged városi régi jegyzk. 1717-ből. 



SZEGEDI EMLÉKEK. 109 

A megmaradt pár száznyi hatalmas tölgy odvá-
ban pedig millió meg millió szú folytatta lassú, de 
biztos munkáját . 

Ilyen ós ezek a körülmények birták rá a szülő-
városát olyannyira szerette Dugonics Andrást a mult 
század végső tizedében, hogy a mult idők emléké-
nek e nevezetes helyén újra egy hatalmas erdőt 
telepítsen be, hogy kopáron, ridegen ne maradjon 
e kígyózva siető bájos ér partja. 

A régi odvas fákat — Dugonics följegyzése 
szerint hetven-nyolcvanat — kivágatta és Szeged 
hírneves földmérőjének, Yedress István úrnak szor-
galmatosságával kitervezetten az egész Szilér par t já t 
újra beerdősítette és kedvencének nevéről ,,Etelka 
erdejének" nevezte el. 

Azok, kik e század első felében élték ifjúságu-
kat, még az Etelka erdő fái alatt játszották gyer-
mekjátékaikat, de néhány évtizeddel azután pusz-
tulásnak indult az erdő s én még jár tam ugyan 
rezgő és ezüst levelű nyárfái között, de a nálamnál 
is fiatalabb nemzedék azt sem tudja .volt-e és hol 
volt városunkban az „Etelka erdejemert hiszen a 
hatvanas évek alatt már csak néhány magasra 
nyúló nyárfa muta t ta a helyet, hol ezen hosszabb 
életre szánt dísz-erdő állott. 

Pedig a nemes szándékú férfiú valójában hosz-
szabb életre szánta az erdőt, mint ez az erre vonat-
kozó följegyzésekből is kiderül „Én ezen fákat 
(a fönebb említettem apátság erdejének hatalmas 
fáit) 1790. esztendőben a nemes tanácsnak jóváhagyá-
sából, Ádámnak, édes öcsémnek polgármestersége 

1 Dugonics A. : „Etelka" II. könyv- 342. 1. 
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alatt kivágattattam és Vedres úrnak, a városi föld-
mérőnek szorgalmatosságával az én gondolatom szerint 
beiiltettettem." 

„Tellyes bizalommal is vagyok, hogy azon hat 
ezer fák, melyek mostanában feléltek, ezután is 
mind szaporíttassanak, mind pediglen megtartassanak." 

„Ez nemes Szeged várossáncik örök emlékezetessé 
válik." 

A lelkes tervezőnek óhajtása nem teljesült, a fák 
nem szaporíttattak, az elültetett fákat nem tar tot ták 
meg s így az erdő Szeged városának örök emlé-
kezetessé nem válhatott. 

Ma nap már — alig száz év után — ép úgy, 
mint a többi belterületi erdőknek — az Etelka erde-
jének is — egyetlen fája sem él, de emlékezetét, ha 
az uj nemzedék elfeledte is, a rekonstruált város 
egy szélső ház-sora ott az egykori erdő szélén, az 
„Etelka sor" mégis megőrzendi talán ? 



A VÍZIMALMOK ÉS A MOLNÁROK. 

Az 1867-ik évi párisi világkiállításon egyik vál-
i i lalkozó szellemű szegedi iparos egy miniatűré 
tiszai hajómalmot mutatot t be, melynek ügyes szer-
kezete, kiállítási csinossága nem kis mértékben 
keltette föl az érdeklődő körök figyelmét. 

A szegedi hajó- és malomépítőknek híre e szá-
zadot megelőző korban már messzire el volt ter-
jedve, de a jelen századnak közepén készített, 
valójában páratlan szépségű szegedi hajók és vízi-
malmok, minden hasonló építményeket fölülmúlva, 
Magyarország öt nagy folyóján méltán hirdetik a 
szegedi superok (hajóépítők) dicsőségének elsőségét. 

Egyik legelterjedtebb magyar lap ismertetve a 
fentemlített kiállításnak miniatűré vízimalmát, meg-
jegyezte, hogy az nemcsak rendkívüli szorgalom 
és ügyesség eredménye, de, mint a malomépítészetnek 
remek mintapéldánya, megérdemlené, hogy muzeumba 
tétessék; annál is inkább — úgymond — mert 
csak egy félszázad kell, hogy a mult idő ezen egyik 
tökéletesebb építészeti mutatványa eltűnjék a föld 
és víz színéről. 

Es — ha az eddigi jelenségeket figyelembe 
veszsziik — valójában így is lesz, 50 év múlva 
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alig fogunk látni a Tiszán úszó vízimalmot; mert 
hisz alig 30 óv telt meg el a fenti sorok megirása 
óta ós im, Szegedet véve iránypontul, már is k i leno 
szerte kevesebb malmot látunk a Tiszán, ha pedig 
építési díszét tekintjük ezen első tekintetre oly 
egyszerű alkotmánynak, már is alig-alig találunk 
egy-egy díszesebb ékítményekkel csinosított vízimal-
mot Szegeden, másut t meg épen nem! 

Mert megjegyzendő, hogy a szegedi vízimalmok 
a mint külsejükben arányos formáikkal, tetszetős 
állásukkal, úgynevezett technikai szabályosságukkal 
azonnal kitűnnek minden másut t készült hajómal-
mok közül; úgy a belső gerendázataikra faragott 
homorú és domború magyaros díszítéseikkel verseny-
képtelenné teszik a más vidékeknek hasonló készít-
ményeit. 

A szegedi vízimalmok nemcsak szerkezetük pon-
tosságával, hanem építési szilárdságuknál fogva és 
csinos külsejük által is kedveltekké lettek és messze 
a Duna, Tisza és Maros vidékeire vitettek és éven-
kint egy-kettő vitetik még ma is. 

Kilenc évtizeden keresztül a malom- és hajó-
építés Szegednek kitűnő jövedelemforrását képezte 
s csakis a legutóbbi évtizedekben csappant meg 
e hatalmas jövedelemforrás. 

Még 25 év előtt a szegedi Tiszán 90 lisztőrlő 
vízimalom volt, s ma 1 már csak 14 van. Ezek közül 
5 a felsővárosi, 9 az alsóvárosi Tiszán; megjegy-
zendő azonban, hogy az alsóvárosi 9 vízimalom 
közül 5 nem lisztet, hanem paprikát őröl. A malom-
ipar fejlődése," a gőzmalmok szaporodása, a közle-

1 1895. július hó. 
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kedés terjedő emelkedése könnyen érthetővé teszik 
e csökkenést; hiszen a száraz-malmoknak már nyoma 
is alig van Szeged belterületén, holott még e szá-
zad közepén, mintegy 30—40 ily malom is volt 
üzemben, tehát pár évtized előtt még Szegeden 
— nem említve a külterület szélmalmait — mintegy 
120—140 malom őrölt és évenkint 7—8 vízimalom 
készült itt a Felső- és Alsó-Tisza meg a Duna, 
Száva és Maros partjain fekvő városok számára. 

Szeged már a mult század első tizedei óta híres 
készítő helye a hajóknak és vízimalmoknak s maga 
a város bir\ a a ,,jus molm"-1, egyes lakosai, mint 
városi polgárok hasonlóan megszerezték azt s bár 
e malomtartási jogban a város polgárai a nemesek 
jogait szabályozó törvények alatt állottak, mégis 
alá voltak vetve a város statútumainak. 

Erre muta t az, hogy 1721-ben Szeged tanácsa 
elhatározta a molnároknak — meghiteltetését — 
a mikor 14-en esküdtek föl s ezeknek névsora ott 
van a város régi jegyzőkönyvében.1 Mint érdekes 
küriozumot ide jegyzem, hogy az első felesküvő 
malombirtokos : Perill. Dominus Danielis Rósa városi 
bíró volt, ki hét évvel később, 1728-ban, a most 
„ boszorkánysziget" -nek nevezett zátonyon, mint a 
„princeps mágus et sagarum Magister" égettetett meg. 

A molnárok meghiteltetési mintája „Juramentum 
Molüorum" a város régi jegyzőkönyvében szószerint 
közölve van s így szól: 

„Én X. X. Esküszöm, hogy en Molnár hivatalomban híven 
és igazán szolgálni fogok, az Malom vámbúi magam vagy más 
részire semmit el nem titkolok, hanem igazán az hambárban 

1 Jegyzőkönyv 1717. évből 131. lapon. 

Kovács : Szegedi emlékek. 8 
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bé töltöm és onnand az gazda híre nélkül mérés előtt Búzát 
se lisztül sem búzául nem vészek, hanem hambárbúl szint 
említett mód szerint akár egyikünk, akár másikunk légyen 
a Malomban az Malom port az Gazdával együtt nem tulajdon 
magamnak fölmérem egy szóval az Malom jövedelmibűi sem-
mit el nem titkolok és el nem lopok az Búza őrlésre, hogy 
el ne romoljék úgy az Malomra midőn az magam sora vagyon 
szorgalmassan vigyázok sőtt ha észre fogom vennem, hogy 
szél fákat, hajókat vagy valamely olyatén eszközöket a víz 
Malomnak néki vinne, kibűl a Malomnak kára következnék 
nem várván nékie vivésit eleibe fogok mennem és aztat tehe-
cségem szerént el fogom fordítanom, hogy a Malomra rá ne 
menyen. Ollyatén alkalmatossággal a többi Molnár Társaimat 
azonnal, mihelyest a szerencsétlenséget észre venni fogom, 
segíteni fogom. Sem italért, sem pénzért, sem barátságért 
Búzát vagy Lisztet és akarmely jövedelmet el nem idegeníteni 
az Malmot szorgalmasan fogom őrizni és az korcsmát nem 
gyakorlom, hanem az előjárómnak mindenekben engedelmes-
kedek, hetibériil csak akkor midőn az Malomban leszek egy 
véka Búzát vészek, a Malomnak jövedelmében harmados fogok 
lenni és 30 forintokig a Malom költségeket is harmad rész-
ben szenvedni."1 

E hosszadalmas eskü úgy látszik szükséges volt 
az ellenőrzés nélkül vámoló molnárokkal szemben 
s bár esküvel erősítgette a molnár, hogy — „hiva-
talában híven és igazán fog szolgálni és nem lop, 
meg hogy a*korcsmát nem gyakorolja", — bizony-
bizony gyakorta eltért az esküjétől a molnár s e 
század közepén is a kiütött éhínség alkalmával 
„a malombíráknak" éberen kelle őrködniök, hogy 
az őrlésre vitt gabonákból kellő mértékkel szedjék 
a vámot, meg arra is, hogy míg a molnár piros 
bückaival öntözgette a torkát, el ne égesse a garadra 
öntött gabonát a kő. 

1 Városi jegyzk. 1717. 
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Maga a céhszabály szigorúan büntette a molnárt, 
ha nem a meghatározott vámot merészelte venni, 
s még inkább, ha vigyázatlansága elégette a lisztet. 

„Molitores autem, — hangzik a szabály egyik 
pontja — Incolas vexantes priori taté m nullám 
observantes et farinam bonam 11011 conficientes, aut 
in quopiam extraordinaria desümto Vectigali depre-
hensi toties — quoties im fl. 6. puniantur." 

A fönebb megemlített „malom-bíráknak" köte-
lessége volt a lakosság érdekeire vigyázni és azokat 
megóvni s már az 1793-ik évi francia háború alkal-
mával szerepelnek Szegeden, a mikor is elrendelte-
tik, hogy a malmok téli állomásukról már március 
2-án beköttessenek és a malom-bíráknak kell oda 
hatni, hogy a liszt gyorsan a táborba szállíttassák. 

Az előbb közlött eskümintán kívül szintén a 
XVlII-ik században látjuk a malmoknak elhelye-
zésére hozott intézkedéseket is, a város egyik 
régebbi térképén — 1776-ból — a Tisza folyón föl 
van tüntetve a „ S t a t i o - M o l a r u m a l a t t a neliány 
kicsi malom-rajzzal, sőt kikötőhelyük is meg van 
jelölve a térképen, melyhez csak azt kell meg-
jegyeznem, hogy a malmok állomás-helyei, valamint 
a molnárok kikötői, még jelenleg is ugyanazon pon-
tokon vannak. 

Ezen molnár-kikötő helyek „molnár-járók", vagy 
népiesen szólva „mónár-járók" néven voltak isme-
retesek, hol az őrleni valót átvették és a lisztet 
á tadták. 

Ily molnár-járó a szegedi Tiszaparton öt vo l t : 
egy a Maros torkolata alatt az úgynevezett „sár-
gán" a tápaiak részére, a második a mostani felső 
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szivattyútelep fölött, a harmadik a jelenlegi makai 
utca előtt, a negyedik alsóvároson a boszorkány-
szigeten felül, az ötödik pedig a röszkei parton. 

A malmok a lakosság számával arányosan sza-
porodtak Szegeden1 s míg 1721-ben csak 14 vízi-
malom úszott a város alatt, a század végén Vedres 
István földmérőnek verse szerint: 

A Tiszán lisztőrlő malom jár hetvenegy, 
Szárazon pediglen vagyon csak huszonegy 

tehát mint látjuk, itt már a lakosságnak száma is 
nagymérvben megszaporodott, — ily sok malom 
fölállítása válván szükségessé — de mindenesetre 
tanújele ez a malomépítési iparág föllendülésének, 
virágzásának is. 

Már ekkor a szegedi malmoknak híre is el volt 
terjedve, jólehet a tetszetős, szép és igazi csinos 
formát csak 1830-tól kezdődőleg találjuk meg a 
szegedi vízimalmokon. 

A harmincas, negyvenes években készült szegedi 
vízimalmok a legszebbek, ezeknek külső szépészeti 
formája, belső alkatrészeiknek jósága mellett egyes 
gerendázataikon előfordult ékítő farag ványaikkal 
méltó összhangzatban van, de a később készítet-
teknél a csinos külső mellett a belső ékítő farag-
ványok teljesen hiányoznak. 

A régi, még a múlt században és az e század-
nak elején készült vízimalmok formája nagyban 
elütő a harmincas években készült malmok alakjától, 
de megjegyzendő, hogy a régi malmoknak belső 

1 A török korszak alatt már sok vízi- és szárazmalom volt Szegeden, 
a „defterek" szerint a malom-jövedelem '24 kerék után 1200 akcséra rúgott. 
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„ornamentikája" a maga nemében igazán gyönyörű 
volt. 

A vízimalmok külső alkatrészei: a házhajó, 
a nagy hajtókerék (népiesen késség) és a tárhajó, 
mely utóbbi régebben tombác névvel birt és vagy 
egy nagyobb kivájt fatörzsből, vagy pedig csak 
egyszerűen egybetákolt, henger alakot képező úszó 
járműből állt. A házhajóban, helyesebben hajóházban 
vannak elhelyezve a malomnak örlőkészülékei, 
melyek a víz segélyével a nagy hajtókerék által 
hozatnak mozgásba, a tárhajó vagy tombácnak 
rendeltetése az, hogy néhány rúd, kötél, egypár 
evező helyeztetik el benne s hogy a nagy hajtó-
kerék tengelyének egyik csapágya nyugszik rajta. 

A szegedi vízimalmoknál a tulajdonképi külső 
szép formát a házhajó — orrtőkéjének — állása, 
csinos ékítő faragása képezi, hozzájárulván ehez 
a házhajónak is szabályosabb, egyenletesebb át-
alakulása, belső csinosítása, melyet később a — 
tárhajónak — ugyancsak csinosabb orrtőkével való 
ellátása és kellő átidomítása követett . 

A régi vízimalmok házhajója és hajóháza egy 
hosszú hajlott gerincű roskatag kunyhóhoz hason-
lított, orrtőkéjét egy előre baktatot t vastagabb, 
szegletes tölgyfa képezte, melyhez az oldaldeszkák 
voltak erősítve. A hajóház eleje nyitott csarnokot 
képezett, a hol a gabona volt elhelyezve s itt volt 
a malomnak aj taja is. A hajtókerék tengelye a 
— tombáctól — kezdve egészen keresztül nyúlt a 
hajóházon s ennek külső fali gerendáján nyugodott . 

A tárhajót a kivájt fatörzs, vagy egv idomtalan 
tákolmány helyettesítette — tombác — néven 
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s még a közel múltban is az oly malmokat, melyek-
nek nem volt csinosan fargott orrtőkéje, tombácos 
malomnak nevezték, ilyenek azonban a szegedi 
Tiszán már nincsenek. 

Az ily régi malmoknak belső szerkezete is kez-
detleges, beosztása szabálytalan és külső alakja 
esetlen, roskatag kunyhót mutat , gerendázatán azon-
ban már mindenütt ott díszelegnek a faragványos 
tulipánok, rózsák és szegfűk. 

A régi, görnyedt kunyhót mutató malmokat 
e század második és harmadik tizedében készített 
takaros, magyaros házhoz hasonló, délcegen úszó 
malmok váltották föl. 

Ekkor már rajziskolába jár tak a malomkészítő 
szegedi faragók s 1836-ból van is az itteni rajz-
iskolában egy tervezet-rajz, mely egyrészt a malom-
hajónak alapját, másrészt a hajóháznak csinos alakú 
képét tünteti föl. Ökrös János, még jelenleg is élő 
híres malomkészítő rajzolta. 

Az első átalakulás a hajóháznak tetszetős, sza-
bályosabb idoma volt, majd az orrtőkének csinos 
„bőgő-fej" kifaragása (a hegedűk fogantyúinak haj-
lásúhoz hasonlóan), azután pedig a belső kerekek, 
korongok célszerűbb szerkezete, elhelyezése követ-
keztek s majd a hajtókerék tengelyének helyesebb 
beillesztésével tökéletesedtek a szegedi malmok. 

Nemsokára eltűnt a tombác is, helyét a „tárhajó" 
foglalta el, mely szintén bőgős orrtőkét nyert, ehez 
járult azután, hogy ez orrtőkék a hatt}^! nyakához 
hasonló büszke hajlattal, görbülettel faragtat tak, 
mi által a malomhajó könnyed, elegáns formát 
nyert. A szegedi faragók szépészeti érzékére valla-
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nak e gyorsan fejlődő tökéletesítések ép ügy, mint 
a malom belső gerendázataira, ágasaira faragott 
diszítő virágok, madarak és egyéb ornamentikák. 

Ha még megemlítem azt, hogy a célszerű be-
rendezés, szilárd készítéssel párosult külső csinos-
sága a szegedi malmoknak csakhamar nagy hírre 
emelkedett és élénk keresletet is idézett elő, azt 
hiszem, áttérhetek e malmok belsejében alkalmazott 
faragványos díszítések rövid ismertetésére. 

Egyik, még az 1842-ik évben készült malom-
nak belső ékítését irom le, melyen már a teljesen 
átalakított csinos külső, a belső szerkezet szilárd-
sága, helyes beosztása, a szépítési díszszel még 
együt t található. 

Rendesen a kötés-gerendázatok, lisztláda, kőpad-
ágas és oldallábak vannak faragványokkal ékítve. 

A lisztláda fölött levő ügynevezett nagy kötés-
gerendán — mely a malomkövet tart ja — mélyen 
be van vésve: „Isten engedelméből Szeles János építette 
ez malmot 1842." s ezek mellett tulipánt formáló 
alkatrészekből „I. H. S." (Jesus Homo Salvator) 
betűk, majd a „Mária" szó ismert monogrammja 
s utána egy domború vésetű galamb, mely egy 
lángoló szíven áll. A lisztládán az ismert formák-
ban elterjedt rózsa, szegfű és tulipán virágok pom-
páznak, különböző változatú elhelyezésekben festve. 

A nagy, úgynevezett kőpadágasok, melyek a 
malom-garad keresztgerendáit és a házhajó tetőze-
tét tar t ják, vannak legszebben kifaragva. 

Az első kőpadágason — a lisztláda mellett — 
három „napsugár"-dísz van arányosan elhelyezve 
s e „ napsugár "-díszítéseket homorúan és domborúan 



r » 1 2 0 KOVÁCS JÁNOS 

vésett tulipánok környezik és kétfelől búzakévét 
formázó kötegek határolják. 

A hátsó kőpadágason egy kakast — az éber-
ség jelképe lesz bizonyára — ábrázoló madár áll1 

egy almafának kinyúló ágán, melynek levél farag-
ványai fölötte csinosak, de sőt valamennyi levele 
elütő alakú és cifrázatú. Ezen ágasról nem hiányzik 
a „wö^"-nak kifaragott képe, de sőt a szegfűnek 
csinos egybefonódása a föntemlített almafa ágaival 
igazán meglepően ügyes faragóra mutat . 

A két ágason ezeken kívül a legváltozatosabb 
alakú vésetek és cifrázatok pompáznak, mely cifráza-
toknak megfelelő ékesítésekkel találkozunk nagyobb 
arányú kivitelekben az oldallábakon is. 

Ezen oldallábak tulajdonképen a malomháznak 
oldalágasait képezik, s csak belülről láthatók, de 
mindegyiken más-más (liszítő láncolatos girland 
ékítmény van s míg a két oldalt egybetartó gerendá-
zatokon rózsa, ele legtöbb tulipán, olykor-olykor 
gyöngyvirág — szóval virágdiszítésekkel találko-
zunk, addig az oldalágasokon majd egybefonódó 
nyolcasokat, majd ugyanily köröket és kockákat 
látunk csak. 

A faragók által „napsugár" dísznek nevezett 
ékítés, — mely soha el nem maradna a hajók, vagy 
akármely faragói készítményekről — egy körből 
áll, melyben szétlövellő sugárkévék vannak vésve, 
a kör széle ,,csipkézve" van, azaz háromszöget képező 
csűcsocskákkal láttatik el. 

1 Czímer: „A szegedi szandzsák" című értekezésében említi, hogy 
a tűrök korszakban a szegedi molnárok tyúkot nem tarthattak, legföljebb 
egy kakast, az idő jelzése céljából. 
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Az itt fölsorolt díszítések mind majd homorúan, 
majd domborúan vésett ékítések, kívül azonban 
a malmon faragási dísz csakis az órrtőkén látható, 
főleg ennek hajlatában. 

A malmok orrtőkéje a szegedi nagyobb hajók 
rostrumának kisebbített utánzata s ujabb időben 
úgy ez, mint a malomhajóház díszes festést nyernek. 

A hajóház ereszpárkányzata alatt körülfutólag 
hullámzatos függönydiszítés festetik, az oldalon levő 
aj tó mellett pedig vagy a magyar korona, vagy 
a nap, olykor a félhold egy csillaggal (török címer)1 

gyakran egy-egy haragos képű oroszlánocska pom-
páznak. 

Az orrtőke levélfarag ványai (faragói műnyelven 
körtéi) pedig piros, fehér, kék és sárga színekkel 
váltakozva ékíttetnek. 

E színek Szeged város színei. 
A malomháznak hátsó, tornácos részére lombó-

zatos erdő festetik, nem ritkán ékes tollú papagá-
jocskákkal népesíttetve be. Ezen festett erdődísz 
hagyományos a vízimalmokon s úgy látszik, ez 
által a malmot mintegy erdő közepére helyezett 
építményt akar ták feltüntetni. 

E század elején 1818-ban sorrendi számot nyer-
tek a malmok, az ötvenes években pedig rendele-
tileg köteleztettek a tulajdonosok malmaikat — 
a megfelelő sorszámot és tulajdonosaik nevét föl-
tiintető táblácskával ellátni — mindkét oldalon. 

A sorszámozás szerint 1845-ben. Szegeden 79 
hajómalom volt, 1859-ben pedig 90, mely számban 

1 A legrégibb malmokon gyakori disz volt a félhold, úgy látszik, a 
törökkorszak maradványa az 
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a legnagyobb magasságot érte el, azóta folytonosan 
kevesbedik a vízimalmok száma, úgy hogy jelenleg 
az egész szegedi Tiszán csak 14 vízimalom van 
s ezek közül 5 nem is lisztet, hanem — paprikát 
— őröl.1 

A vízimalmok teljes fölszerelési ára 3—4 ezer 
forint a Tiszára, míg a Marosra vagy a Dunára 
készítetteknek ára 5—6 ezer forint, mely összeg, 
ha a malmok szitával is elláttatnak, pár ezer forinttal 
magasabbra rug. 

A Marosra vagy a Dunára szállítandó malmok 
azért drágábbak, mert ezek gyors vizekhez lévén 
építendők — nem úgy, mint a csendesen folyó 
Tiszára — sokkalta erősebb gerendázatokkal, ten-
gelyekkel, korongokkal és szilárdabb fogas kere-
kekkel szerelendők fel. 

A vízimalmokról még azt jegyzem ide, hogy 
úgy pünkösd ünnepén, mint különösen szent István-
napján, ős időktől óta mindig virágos zöld gallyak-
kal, ágakkal ékesíttetnek föl és ezen napokon szü-
netel a garad, annál inkább öntöget azután a mol-
nár saját „g arad jár a." 

Régenten „szent István-napján" nagy ünnepet 
tar tot tak mindig a szegedi molnárok, kik csinos, 
szálas, délceg legények lévén, a halászokkal és 
hajósokkal vetélkedtek a leányok kegyeiért. 

Nem utolsó helyet foglaltak el a tánchelyeken 
virtuskodó legények között, a molnár-családok pedig 
vagyonos és tehetős polgárai közé tartozván a város-
nak, nagyobbára a Tiszapartján laktak, hol régentén 
Szeged legtehetősebb polgárainak házai állottak. 

1 A folyammérnökség közlése szerint. 
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A molnárok házait rendesen meglehetett ismerni 
vagy az eresz alá pingált primitív maimocskáról, 
vagv az utcaajtó előtt elhelyezett régi malomkő 
darabjairól. 

A molnárok és kenyérsütögetők nemcsak a leg-
barátságosabb viszonyban élő kasztok voltak, hanem 
nagyobbára a molnár-családok kenyérsütögetéssel 
is foglalkoztak. 

Hogy a molnár malmával együtt közmondásaink 
és népdalainknak kedvelt anyagát képezte, azt talán 
fölösleges is említenem! 

A vízimalmok eltűnte egész pusztává tette az 
egykor oly népes Tisza színét s velők tűnt el a régi 
molnárok-tréfás hangszerének az esti csendet meg-
megzavaró vízidudának messzehangzó sikongása is.1 

De eltűnt velők egy fontos iparága is Szeged-
nek, a mint a nagyszámú molnár-családok meg-
fogyatkozása a városi tehetős polgárok számának 
nem örvendetes apadását is jelzi. 

A szent István-napi híres molnár-ünnepek is 
eltűntek; pedig egykor nagy hírrel birtak és nem 
mindennapi gyönyörű látványt képeztek. 

B szent István-napi molnár-ünnepek — mint-
hogy a Tisza augusztus hóban rendesen és mindig 
kicsiny volt — a folyó közepén képződött zátonyon, 
porondon tartattak meg, vagy esetleg a Tisza part-
ján végighúzódó füzeserdő tisztásán. 

1 Ez a víziduda — melyet egy kis kukoricalisztért a molnárok ren-
desen a sót és fát tutajozó oláhoktól cseréltek — mintegy másfél méter 
hosszú és 8—15 ctméter átmérőig vastagodó fűzfaháncscsal körülhajtoga-
tott, egybeerősített két kivájt fűzfaágból készült hangszer volt. Estendon 
a dudának szélesebb alsó felét a víz fólé tartva, nagyokat fújtak bele a 
molnárlegények, mintha csak a citerázó hajósokat akarták volna boszantani; 
mert megjegyzendő, hogy a víziduda nem valami kellemesen sikongó han-
got adott és messzire végigsüvöltött az esti csendben folydogáló Tisza vizén. 
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Gyönyörű látvány volt az a sok szép kackiás 
menyecske meg pötyke leány sereg ott a Tisza 
közepén s valódi tündérmesébe illő kép volt a 
homokzátony tetején víg táncot lejtő sokaság, mely-
nek csillogó keretét a porondot körül folydogáló 
szőke Tisza vize képezte. 

A hatvanas évek végén azonban a molnároknak 
egy ily ünnepélyét a rendkívüli égiháborúval párosult 
hatalmas felhőszakadás teljesen elpocsékolta és a 
megfélemlített babonás nép ezután nem mert többé 
ott megjelenni. Ez idő óta a felsővárosi füzesek 
mellett, a Tisza part ján tar tot ták meg a molnárok 
hírneves szt. István-napi ünnepélyüket, de alig egy 
évtized alatt a gőzmalmok füstje végleg elborította 
aztán azokat. 

Lassankint elmaradt az ünnepség és manapság 
már csak néhány zöld ág és a „késség" nyugalma 
hirdetik a szent István-nap egykori nagy jelentő-
ségét, az ünnepélyre pedig, mint a „boldog régi jó 
idők emlékére", fájóan emlékezik vissza az a néhány 
molnár-ivadék, a kinek addig-addig meg kell még 
azt is érnie, hogy nemcsak a molnárok fényes és 
híres ünnepéről, de az egykori vízimalmokról és 
azok szépségéről is csak a mesélés hangján szólhat, 
beszélhet az ujabb nemzedék előtt. 

— 



A RÉGI VÁROSHÁZA. 
(Curialis domus.) 

Hogy Szegednek melyik városrészében fejlődött ki 
legelőször a községi, a városi élet, azt hiteles 

történeti kútfők hiányában nagyon bajos eldönteni. 
Ügy a felső- mint az alsóvárosrész — minden 

kétséget kizárólag az ősi, első betelepülés alkal-
mával a foglalkozások különbözősége által indukál-
ta tvá — lakosságot nyert, még pedig akként, hogy 
a fölámíveléssel és baromtenyésztéssel foglalkozók a nekik 
alkalmas alsóvárosrészt, a halászattal, vadászattal és 
hajózással foglalkozók pedig a felsővárosi lankás, 
tavas, eres vízkörítette „ felső wzygeth"-et foglal-
ták el. 

Az is bizonyos, hogy a forgalom, a kereskedés a 
felsővárosi területen indult meg, erre vall Zsigmond 
császár és királynak 1431-ben Feldkyrchenből ki-
adot t : 1 „ipsiusque Civitatis nostre profectu, et aug-
mento, ad eanden Civitatem nostram Zegediensem, 
ad locum scilicet Felsewzygeth vocatum" privilegialis 
levele, melylyel felső város „felsewzygeth" lakossá-
gának minden hét csütörtökjére hetivásár tar tását 
engedélyezi, habár az is kétségtelen, hogy ezen 
első ilynemű szabadalmi levél kelte előtt már jó 

1 Szeged titk. levélt, az eredeti. 
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régen, több század előtt lehetett itt, kellett lenni 
forgalomnak, vásárnak, mely involválja a vásárjogot, 
a vásári bíráskodást, ez pedig föltételezi a városi 
szervezetet, a városi jogot. 

A vásárok adták meg a népeknek az első érint-
kezéseket, ezek pedig a városoknak forgalmi életet, 
városi szervezetet, városi jelleget kölcsönöztek.1 

A Zsigmond császár és királynak előbb említett 
kiváltságlevele csak egy, már régtől óta létezett 
állapotnak sanctioja volt. 

A XlII-ik században felsőváros országos sórak-
tárrá lesz s az is tény, hogy a Xll-ik században 
Szeged már esperestségi kerület volt, de hol, melyik 
városrészben lakott az esperes? azt történeti ada-
tokkal igazolni nem tudjuk,2 az azonban okmányi-
lag bizonyos,, hogy a felsővárosi szt. György tem-
plom a XlV-ik század elején meg volt s a vásárok 
ezen templom körött tar ta t tak, tehát a községi, a 
városi élet is itt, ezen a ponton fejlődhetett ki 
hamarosan. 

IV. Béla 1247-ben a felsővárosi halásznépnek 
látszik kedvezni, midőn Tápét és a vártói halászó 
vizet Szegednek adományozza, de már ő róla azt 
is olvassuk, hogy Szegedet megerősíti, azaz körül-
palánkolja és idegeneket, „hospiteseket" telepít a 
palánkolt területre. 

Hoztak-e ezen idegenek magukkal más különböző 
jogokat, Szeged és lakosságának jogaitól eltérőket, 
alig hiszszük, bár lehetséges, de erről bizonyítékaink 

1 Maurer: Stadteverfassung in Deutsehl. I. k. 
2 Nagyon valószínű, hogy a belvárosi szt. Demeter templom volt az 

esperesi szókhely. 
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nincsenek, a mint nem ismerjük városunknak ezen 
kori s tatutumait sem. 

Annyi azonban bizonyos, hogy e „hospitesek" 
nagyban hozzájárultak az ősi foglalkozások között 
élő itteni lakosság polgárosodásának és a város 
fejlődésének előmozdításához. 

Az alsóvárosrész szintén az ősi betelepülés alkal-
makor kapott — mint fönebb említve volt — lakos-
ságot és a történeti hagyományok szerint 1301-ben 
a szent Ferencrendű atyák itt már egy régebbi 
idő — állítólag 1103 — óta létező templomocskába 
telepíttettek be, mely templomocskának helyén az 
alsóváros földmíveléssel és állattenyésztéssel foglal-
kozó népének bő adományaival kedvező Hunyadi 
Mátyás király egy fényes Bazilikát emeltetett, de 
sőt ezt megelőzőleg 1459-ben a sz. Mária kolostor 
körül hetenkint szerdán tar tandó hetivásárt enged-
ményezett és ezt a többi sz. kir. városok vásáraihoz 
haspnló szabadalmakkal ruházta föl s megengedte, 
hogy ugyanazon vásártéren négy mészárszéket épít-
tethessen.1 

így tehát már a középkorban mindkét város-
rész birt a városias föltételekkel, a belváros pedig, 
mely megerősített hely — civitas — „castrum" 
volt, minden valószínűség szerint a fő- és központi 
része volt Szegednek, de mert itt a hospitesek lak-
hat tak, az ősi betelepült lakosság a két szélső 
városrészben képezte tulajdonkép az igazi Szeged 
népét. 

1 Ezen privilégiumon alapszik és az ősi szokáson az alsóvárosi tem-
plom mellett búcsúkor tartatni szokott vásár; úgy az erre, mint az Asszony-
szállása s a Kúnpusztákon való legeltetésékre vonatkozó privilégiumok a 
városi titlc. levéltárban vannak. 
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A városias fejlődés nagyon valószínű, hogy már 
az Árpádok alatt a palánkolt belterületen indult 
meg s a magistratualis igazgatás is itt kellett, 
hogy székeljen, habár nincs kizárva annak lehető-
sége, de sőt a körülmények és történeti hagyomá-
nyok arra vallanak, hogy a felsőváros, mint a for-
galmi és kereskedelmi élet legősibb telephelye egész 
külön vásárbírói igazgatás alatt külön községet 
képezett ; ép így az alsóváros is, mely városrész 
közönségéhez „Fidelibus nostris Universitati seu 
Communitati, Civium, hospitum et incolarum Civita-
tis Alzegecl nuncupate" Zsigmond császár és király, 
hogy a bíró és esküdtpolgárok választása körül föl-
merülni szokott garázdálkodásoknak véget vessen, 
1412-ben rendeletet intézett: „királyi tekintélyünk 
s teljhatalmunkkal a ti és egész községiek nyugalma 
s békéje tekintetéből szentesítjük s jelen sorainkkal 
meghagyjuk, hogy mostantól fogva s jövőben is 
minden év szt. György vértanú ünnepén, a bíró 
s esküdtpolgárok választása végett előbb egész 
községiek által 40 alkalmas és tisztes személy 
szemeitessék ki közakarattal s a kiket aztán ezek 
az egész községből, mint legjobbakat és legtisztessé-
gesebbeket, bírónak és esküdtpolgároknak megválasz-
tandanak, azokat ti is mint olyanokat elismerni, 
elfogadni és tisztelni tartoztok stb."1 

Itt találunk tehát a községi képviselet első ok-
mányolt nyomára és sokan ép ezért, meg mivel 
később a török korszakban a magistratualis élet-
nek, az alsóvárosról kiindult legtöbb jelenségeivel 
találkozunk, azon hiszemben vannak, hogy a váro-

1 Zsigmond császár és kir. eredeti oki. a város titk. levélt. 
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sias életnyilvánulás a „ci vitás" központja Alsóváros 
volt. 

Ez nagy tévedés. 
A városias, vásári forgalmi élet első jelensége 

a legrégibb korban csakis felsővároson lehetett, majd 
aztán Szeged gyors emelkedése mellett a megerősí-
tett, körülpalánkolt — ez által eivitássá lett — bel-
városba tereltetett át, mely Ível szemben úgy látszik, 
hogy az alsóvárosi őslakók, mint állattenyésztéssel 
és mezőgazdasággal foglalkozók, egy külön mező-
rendőri községi életet éltek s városrészük a régi mező-
rendőri hatóság alatt állott. 

A Zsigmond császár és király előbb említett 
oklevelében elrendeltektől és az ország összes szab. 
kir. városaiban dívó szokástól eltérőleg városunkban 
csakhamar megint visszaélés követtetett el, mivel 
a szegedi polgárok már azért panaszkodnak, hogy 
a bíró nemcsak egg érig, hanem egész élete fogy-
táig meg akarja tartani hivatalát ; „miből aztán 
mind rájok, mind a városra igaztalanság és kelle-
metlenség háromlik." 

Erre az igazságos Mátyás király 1486-ban Budán 
március 12-én kelt rendeletében meghagyja, „hogy 
ezentúl a polgárság és választó közönség — Com-
munitas — által szokott időben megválasztott bíró 
ezen hivatalát egg év letelte után ugyanazon pol-
gárok előtt nyomban letegye, minek megtörtén-
tével uj választás eszközöltessék s az ekként meg-
választott uj bíró magát egy hó leforgása alatt a 
hűségi eskü letétele végett előtte bemutassa." 1 

Szeged tehát ezen korban a többi szab. kir. 
1 Az eredeti oki. a város titk. levélt. 

Kovács : Szegedi emlékek. 9 
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városainkéhoz hasonló jogszokásokkal birt az álta-
lános jogokra nézve, azonban a helyi viszonyokra 
vonatkozólag biztosan külön városi statútumai lehet-
tek, de azok, mint sok annyi minden, elpusztultak és 
elégtek. 

A városhatósági élet szerintem kezdetben — a 
XII—XY-ik századokat értve — külön jellegű volt 
mind a felső- és alsóvároson, mind pedig az idege-
nek által betelepített belvárosban. A török korszak-
ban aztán, minthogy a községi élet a szétvert 
halászok megfogyatkozása és a kereskedelmi s for-
galmi életnek pangása folytán felsővároson meg-
szűnt, a belterületen — palánkban — a fellegvárban 
úrrá lett török parancsolt, lassankint tehát a magi-
stratualis élet csakis az alsóváros részben fejlődhetett ki 
s azért találjuk mi e korban a régi „ci vitás Zeyed" 
nevét „Mezö-Szeged" névvel fölcserélve. 

A török korszak alatt elpusztult és elnéptelene-
dett város községi életét a török szandzsák tiszt-
jeivel jó barátságban élő alsóvárosi szerzetes a tyák 
temploma körül folytathatta csak úgy-ahogy. 

A városi bírónak a régi városi jogok szerint 
rendesen kiváló személyisége és hatalmas joga a 
török szandzsákság és bíráskodása alatt teljesen 
eltörpült, azonban községi és hatósági élet mégis 
volt Szegeden ezen korban is és pedig az alsó-
városon. 

A községháza itt volt valahol a templom körül 
— a szóhagyomány meg is jelöli és ismeri a helyet 
— ide jöttek a még meg levő iparosok, itt a tem-
plom körül folyt a vásár a régi privilégiumok által 
meghatározott napokon. 
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Több levél ismeretes e korból, melyet az alsó-
városon folyt községi élet produkált. 

Ilyen például az 1649-ik évben az ó-budai káp-
talanhoz intézett levél, melyben a szegedi város-
hatóság tudósítja a káptalant, hogy Szenta városa 
egy régi levelök szerint1 a káptalan tula jdona; egy-
szersmind kéri, hogy némely leveleiket átírja. Dátum 
„Mezeő- Szegedinj." 

A levél magyar nyelvű s aláirása így szól: 
„Áldgia megh Isten vrasagtokat Szolgain] keszek Mezeo-

Szegedj Feő Biro Vas István és Esküdtek."2 / 

Az alsóvárosi barátok levéltárában is van néhány 
szintén ezen két századból — XVI. és XVII. — 
keltezett levél, sót a „História Domus"-uk egyik 
lapján a város történetére vonatkozó néhány sornyi 
följegyzés is olvasható, hol Szeged mint „Mező-Szeged" 
szerepel: „ Szegedin um ea est Urbs Hungáriáé Regia, 
quse olim toto Regno a piseatoribus celebratissima, 
passim ab Hungaris Szabad királyi mező Szöged várossá 
nuncupabatur."3 

Fgyik levél pedig, melyet az ez időben csakis 
alsóvároson székelt szegedi Magistratus a barátok-
nak szolgálata és a város népének vallásos buzgalom 
fejlesztése körül tanúsított odaadó fáradozásaért 
igazolásul 1652-ben kiállított, így szól: „tehát valami 
épsége, elevensége vagyon közöttünk az igaz és 
Apostoli hitnek, azt egészben a tisztelendő Atyák-
nak, a szent Ferenc rendén levő szoros rendtartást 
követő kisebb Atyafiak szorgalmatosságának, erköltsi 
jámborságoknak és tudományoknak méltó jussal 

1 A város tehát ekkor, úgy látszik, régi leveleiről birt levéltárral. 
2 Knauz: Budai kápt. Eegestai. M. T. Tár XII. köt. 
3 Az alsóvárosi szerzetes atyák „História Domusa"-ban. 
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nem csak tulajdon szavunkkal, hanem a bari tavasok-
nak (Törököknek) helybeli agy <5 Ítéletével is tulaj-
donítjuk stb." és a dátum szintén „Mező-Szeged".1 

Miből azonban nem következik, hogy Szeged mező-
város volt, mint ezt a városnak történeti fejlődését 
nem ismerők — e város történetéből egyet-mást 
irván — Írásaikban állították, sőt bizonyítgatták is. 

Szegednek a „Mező-Szeged" elnevezése az alsó-
városon volt községi életből származhatott csupán. 

Hogy aztán a török kiűzetett a város területéről 
és a várból s végre Rákóczy hadai is elvonultak 
Szeged falai alól: előbb Globicz, majd N. D. Herber-
stein lett a szegedi várnak, a város belső területi, pa-
lánki, fellegvári parancsnoka; Bercsényi pedig a külső 
vár, vagyis az alsóváros felé nyúló résznek és terület-
nek mező-szegedi várparancsnokává neveztetett ki.2 

'/ A sok viszontagságok alatt elalélt városi élet 
a zsibbadságból kezdett lassan-lassan kibontakozni 
s lelkes, a helyzetet tisztán látó s abban erélyes, 
határozott iránynyal, tettre kész cselekvéssel működő 
szegedi polgárok eléggé soha nem méltányolható 
buzgalommal láttak a város régi jogainak, kiváltsá-
gainak visszaállításához, a polgárok ősi szabadságai-
nak biztosításához. 

Szeged polgáraira a köz- és városi élet minden 
terén nagy és nehéz feladat várt, de szerencsénkre 
e nagy és nehéz feladat megtalálta a megoldásra 
kész és alkalmas szegedi polgárokat is minden téren. 

Ha valamikor a „circumspectus et prudens" 
ráillett egy város Magistratusára; úgy a török kiűze-

1 Az eredeti a Convenlt. levélt. 
2 Kovács J. : „Szeged" történetének rövid áttekintése 19. lap. 
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tés és a Rákóczy hadai által folytatott ostrom után 
fölszabadult városunknak a XYIII-ik század máso-
dik tizedében megindult magistratualis élet főszerep-
lőire méltán és bizonyára igazán ráillenek azok. 

Bölcseség, körültekintés, okos előrelátás, szívós 
kitartás, lelkesedő iigybüzgalom és a legkörmön-
fontabb ravaszság és mesterkélt ügyesség válta-
kozva fordulnak elő cselekvéseikben ott, hol a város 
és polgárai igazainak megvalósításáról van szó. /, 

A donationalís és privilegialis levelek a régi és 
legrégibb korból, majd a „Sigillum minus Civitatis 
Szegediensis" köriratéi ezüst pecsétnyomó, de a 
melynél sokkal többet nyom a latban az a félig 
ép, de egészen falsificált 1200-ból keltezett és a 
Tisza fenekéről — véletlenül — kihalászott másik 
pecsétnyomó, továbbá a várkapu tornyába hogy-
hogyan nem került fölirásos márványlap, majd ismét 
egy primitíven formázott kőbáránv a vár falába 
illesztve, mind, mind bizonyító apróságok a város 
kérelmei mellett. 

Ep úgy az a sok száz füzér-hal és „réfnyi" 
hosszúságú harcsák és még több „ré fnyi" hosszú-
ságú tokok, meg számtalan tekenős békák és még 
számtalanabb hattyúk, karmazsin csizmák és sejöm-
bársony papucsok quantum satis, meg aztán a 
nagy skarlát- és perzsiai szőnyegek és a többi és 
a többi, a bécsi uraságoknak: míg aztán nagy 
ügygyel-bajjal meghozatik az 1715-ik évi 37. törv. 
cikk: 

„Ámbár ugyan Buda, Pest. Sz.-Fehérvár, Esztergom, 
Szeged sx. kir. városok, másként a es. kir. hadseregtől a török 
hatalom alól kiragadtattak és régi polgárai s azok maradékai 
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nélkül hagyattak egészen s annak utánna pedig uj lakókkal 
népesíttettek, királyi kegy és kegyelemből elegendő szabadal-
makkal voltak megajándékozva, mindazonát ő kir. Felsége azon 
városoknak eziránti további kívánalmaikról értesítést nyervén 
s ez iránt vizsgálatot eszközölvén, a karoknak s rendeknek 
alázatos könyörgésökre, az idő körülményei s az ügy kíván-
ván, kegyelmesen kijelentette, hogy továbbá is tekintetbe venni 
és azok iránti kegyelmét kitüntetni kívánja."1 

továbbá az ugyanezen évi 107-ik t.-c.: 
„Ő Felsége kegyelmesen hozzájárulván a karok és rendek 

Szeged városát utólagosan szabad királyi városi állásába itjolai/ 
beveendonek határozták, melylyel mint tudva van. régen fenn-
tisztelt néhai József császár s király által megerősített szaba-
dalma s törvény erejénél fogva birtnak ismertetik."2 

E törvénycikkelyek folyománya volt aztán a 
város híres nagy szabadalmi levele, melyben III. 
Károly 1719-ik év május 21-érői keltezetlen Szeged 
városát a régi királyoktól nyert szabadalmaiban és 
kiváltságaiban megerősíti és azokat egész terjedel-
mükben megújítva egy u j diplomába foglalva adja 
le Szeged érdemes és értelmes polgárainak.3 

Ezen hatalmas szabadalmi nagylevél alapján 
Temesváry János főbírósága alatt — kinek kiváló 
érdemei valának, mint még a város főjegyzőjének 
a nagy privilegiumlevél kieszközlésében — kezdette 
meg uj életét Szeged városa és népe. 

Azonban már e szabadalmi levél kinyeréseért 
folytatott fáradozásait megelőzőleg rendbe hozatta 
a város a felsővárosi szt. György templomot, mint-
hogy már az alsóvárosi szerzetes a tyák is seré-
nyen buzogtak a Bazilika restauráltatásán, de 

1 Corpus Jur is : Gegduss D. fordítása. 
2 Corp. Juris: 1715. 107. 
3 Szeged város titk. levélt. 

_ 
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a magistratualis élet sem „mező Szegeden", sem a 
„felsőw-zygethen" nem nyert folytatást, hanem 
csakis a régi helyén, a fallal körülvett „civitas" 
központján. 
/ Itt a forumon, a fellegvárral szemben találjuk 

meg a „Domus Praetoria"-melynek akkor még 
bizony szegényes, de a régi jogok s szabadalmakkal 
ekkor már szabadon élő ,,Libera ac Regici Civitas 
Szegediensis" boldog örömmel hozza meg a „Portiok" 
kivetése és beszedése eránt való rendeléseit s mind-
járt az ülésről fölvett „Protokolum" első lapján 
érdekes solennitást is örökített vala meg Csöke 
János főjegyző uram a következendő ékes sza-
vakban : 

„Tttes Xemzetes Yzleő Temesvári) János fő Bíró Ur eő 
Kglme Felséges Császár és Kglraes Koronás Király hatodik 
Carolus Urunk eő Felségétűi sok rendbeli hív szolgálattyaért, 
mellyeket mind fő Xőtáriusságában. mind penig Bíróságbeli 
viselésében eő Felsége Armadája mellett cselekedett — Armalist 
— mind magának, mind pedig Kedves Házas Társának s fele-
ségének Kun Sasannának úgy utriusque sexus successiokban, 
már született és ezután per P E I gratiam sziiletendőkben, 
részekrűl nyert az mely mas Gralis Concursusban el olvas-
tatván az Tettes X. Magistratus előtt egyenlő akarattal eő 
Kglmének és prosciptusainak hosszú életet és friss jó egéssé-
get kívánt ezen nemessj szabadságának viselésére."2 

Ezek után megkezdte a derék Magistratus a 
hosszú török korszak alatt elzsibbasztott városi élet 
föllendítésére irányzott működését, erős tevékeny-
séget fejtve ki minden irányban, hogy a városi 
élethez szükséges atributumokat megszerezhesse. 

1 Pariz Pápai: Pictionarium 17S2. „Praetorium" = Főtisztháza váro-
son, mind mezőben. Item : Tanáts-ház. 

2 Városi jegyzk. 1720. Január hó 2. 
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A mint látjuk a megindult közigazgatási életről 
fölvett első jegyzőkönyvekből, a „prudens et circum-
spectus" Magistratusnak legelső gondjai közé tarto-
zott — nagyon természetes — a város pénzügyi 
állapotának rendezése^ 

„A házak és szeméhek eránt igaz és egyenlő proportio 
observáltassék az mostani Portio felvetésében;" „a kinek semmi-
némű ingó Jószága nincsen, hanem pénze lóvén az observál-
tassék, hogy negyven forinttya egy pár ökör számban vétető-
dik; nem különben, mint más királyi Városokban minemű 
rendtartás vagyon ahoz alkalmaztatni kivánván magunkat ily 
formán adinveniáltatott hogy az Portio bárom részben minden 
mentség nélkül le tétetődgyék."1 

„A jövevények pediglen pro ratione hujus tempo-
ris ex modernse Repartitionis régi lakosoknál bőveb-
ben taxáitassctnak" — hangzik a jegyzőkönyv egyik 
tenorja, mely ezután is a régi szegedi lakosságot 
mindig és mindenkor megkülönböztetetten pártolja 
és pártfogolja. 

Majd aztán, hogy a forgalmi és kereskedelmi 
élet is élénkebbé tétessék, nyomban határozatba 
megy, hogy: 

„A megnyert vásárokon kivül, nem különben régi Privi-
légiumunk ereje mellett szokott heti vásárokat is solicitalni 
alázatossan kívántatik, megnyervén azokat introducaltatni és 
celebraltatni városunkban hasznos és kellemetes lészen, azéit 
két vásárunk mellé most újonnan más két Vásárokat pro 4-tu 
augusti Szt. Domonkos confessor napjára egyiket, másikat penig 
pro ultima Xovembris Szt. András napjára kelletik szerezni 
és eő Felségeiül kglmessen eonfirmaltatni, közönséges Voksai 
determinaltatott."2 

1 Városi jegyzk. 1720. január. 
2 Városi jegyzk. 1720. február. 
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Főbíró uram pedig Bécsbe fárad a kegyesrendi 
a tyák betelepítésének — a gymnasium felállításá-
nak szorgalmazása végett , „mivel penig fő Bíránk 
eő Kglme Bécsbe deputaltatott, hogy defectussa 
ne légyen N. Városunknak substitutus Bírónak N. 
Rósa Dániel ur eő Kglme választatik."1 

"/. A piarista a tyák betelepítése után megindítja 
a fáradhatlan Magistratus az ősrégi szt. Demeter 
plébánia-templomnak restaurációját, majd abban 
fáradozik, hogyha már itt van a Rátz Nationak 
püspökje, települjön ide az egyházmegyei katholikus 
püspök is, mi később szintén megtörténik.2 

Rendbehozza a céheket, limitálja az ipari- és 
élelmi cikkeket, szigorúan felügyel rendeleteinek pon-
tos betartására, a lakosság érdekeit szivén viselve, 
szembeszáll a várparancsnokokkal és a polgárság 
önérzetét, a polgárság becsét hathatósan és ügyesen 
istápolja. / 

Ámde míg a város föllendítése körül ilyetén 
serénykedését folytatná a derék Magistratus, ves-
sünk egy pillantást a „Domus Prsetoria" nagy ter-
mébe, a hol a nagy privilégium szerint — melynek 
tenorja azt tar t ja , hogy: „Szt. György Vitéz és 
Martyr napján légyen meg mind az Biró választás, 
mind peniglen az Belső és Külső Senatorialis vacantia 
complealtatván úgy hogy semminemű hátramaradás 
nem lévén ennek megerősítésére, a mint Die 24 april 
te t tük vala helyben is hat-tuku — ép most történik 
a bíró választás. 

Nagy és nevezetes momentum ez ! 
1 Ki később, 172>-ban mint „priueeps et magister sagarunr' meg-

égettetett a boszorkányszigeten. 
2 1731-ben. 
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Mert a fő-BíróJ mint egy kis király, a város 
területén rendkívüli hatalommal birt, nagy és díszes 
tisztséget nyert, a midőn kezébe vette az ezüstös botot 
és megindult harangzúgás és az alabárdosok tisz-
telgése, a céhek ünnepi díszkisérete és a nép öröm-
rivalgása között a szt. Demeter temploma felé./ 

„Annak okáért — szól az érdekes jegyzőkönyv — fent-
említett Tettes Nemes Nemzetes és Vitézlő Temesváry János 
Ur eő Kglme minek előtte unanimi voto Bíróságra felemel-
tetett volna, ezen Nemes Városnak be vet szokása szerint 
az szt. Egyházhoz és Kápolnához, melly szt, Demeter Martyr 
Temploma mellett vagyon, az egész concursussal együtt menvén 
és kivtil azon szt. Kápolnának ajtaja mellett megállván Tdő. 
Plóbanus Ur eő Kglme egy szép Istenes, Bíróság viselése 
iránt való exhortatiot tevén, melynek vége után, megnevezett 
Temesváru János ur eő Kglme, az Populétól bíróságra fel-
emeltetett, azután be menvén a szt. Kápolnában2 az szt, Oltár-
nál hitit is letette ezen formula szerint: 

'Éu Temesváry János esküszöm az egy élő igaz Istenre, Attya, Fia, 
Szentlélek tellyes szt. Háromságra, Boldogságos sz. Máriára és Istennek 
minden Szenteire, hogy bíróji hivatalomnak s Tisztemnek tehetségem szerint 
eleget tenni és ezen Nemes Város Lakosságára szorgalmatosan vigyázni 
kivánok, senkinek magamtól rövidségét nem tészek ; sőt inkább a kik hozzám 
Igasságnak kiszolgáltatásaért folyamodnak, minden személyválogatás nélkül 
nem tekintvén ígéretet, adománt, Attyafiságot, Sogorságot, Komasságot, 
gyűlölséget, haragot egy szóval semmi -világi tekintet országunk élő közön-
séges törvények ugy az Nemes városnak Statutumi és be vett szokása 
szerint kinek-kinek igasságot tenni, nem különben ezen N. Tárosnak 
Privilegiumit oltalmazni és azokat nemcsak megtartani, hanem azoknak 
értelme szerint ezen N. Városnak dolgait folytatni hatalmam alatt lévőkot 
mind vezérelni s mind oltalmazni úgy szintén mindenféle jövedelmét, melyek 
ogvediil az várost illetik szaporítani igyekszem. 

1 A bírói tisztség hatalom volt, a bíró az első személye a városnak, 
a kisebbszerű administrativ teendők végzésére, a városi számadások és pénz-
kezelés ellenőrzésére és a tanács határozatainak végrehajtására lett a polgár-
mesteri állás később szervezve. 

2 Ekkor még 1720-ban a szt. Demeter temploma romokban hevert, 
az ünnepség a mellette levő kápolnában történt, a templom restauraciója 
1725-ben kezdetett meg és 1749-ben fejeztetett be. 
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Egy szóval valamint ezen X. Városnak és benne lévő lakossinak javára 
s megmaradására hasznosnak és szükségesnek itélek és tapasztalok leírni 
a T. N. Tanácsnak s Magistratusnak tetszésébűi és végzésébűi mindeneket 
elkövetek. 

(Semmit magamtúl különb való Biroj Tisztembűi a X. Tanács hire 
nélkül nem cselekszek és senkit nem büntetek, nielly a X. Városnak és 
Országunknak Törvényei ellen ezen királyi Peculiumnak romlására lenne 
és benne levő Cíviseknek nyomorúságára lenne, hanem mindeneket igazán 
és hellyesen elkövetni ós véghez vinni igyekezem.)1 

Isten engemet úgy segéllyen B. Asszony és minden Szen t i ! ! "" / 

Ez esküvés után a díszes menet újra visszatért 
a „Domus Frsetoria" nagytermébe és folytatták a 
többi Senator esküdtek stb. stb. tisztviselők válasz-
tását s befejezés után akcióba lépett az uj Magi-
stratus. 

Hogy azonban a városi és polgári élet fejlődés-
nek indult s végre 1749-ben szt. Demeter tem-
plomának restauraciója is befejeztetett, a Magistratus 
immár elhatározta, hogy a régi Prsetoria helyett, 
mely az árvíz által is nagv rongálódást szenvedett 
vala,2 egy uj Curialis Domust épít s erre nyolcezer 
forintokat resolvalt: „Curia quoque Civitatis est 
r u m » proxima eandemque cum magnó timore 
frequentare cogimur, cujus aedificatis ad minimum 
octo millia fluor, requiseret his accidit. . . ."3 

Es föl is épült azon a helyen, a hol a jelenlegi áll. 
Ámde a már ekkor mint gyorsabb-gyorsabb lép-

tekkel haladó és fejlődő város és szaporodó lakos-
ság számarányához képest a nyolcezer forintokon 
épült városháza mihamarabb alig egy félszázad 
alatt már szűknek és dísztelennek bizonyult s azért a 

1 A zárjelbe tett sorok a régi jegyz. keresztül vannak húzva. 
2 1757-ben. 
3 A felséges kamerához felteijesztett városi költségvetés kiadásaihoz 

irt indokolás ez. 1757. ápril 17. 
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mult század végén élt és működött Wolford József 
polgármester, — ki Szeged fejlődő föllendítésé-
ben szintén kiváló és hasznos tevékenységet foly-
tatot t — mindent elkövetett, hogy a város „Curialis 
Domusa" egy a már akkor előbbre haladt igé-
nyeknek és a társadalmi élet szükségleteinek is 
megfelelő épületként alakíttassák át, illetve építtes-
sék újból föl. 

Mert tudnunk kell, hogy a régi időben a város-
házák nemcsak a Magistratualis élet befogadására 
rendelt épületek voltak, hanem ezenkívül vendég-
lők1 és a társadalmi élet szükségleteinek megfelelő 
központi helyiségek is. 

/ 

így volt nálunk is. 
A régi városháza hátsó része „Diversorium" 

vendéglő volt s minthogy tanácskozó terme nagyon 
is szűk lehetett, színházat ott előtte fából ütöttek 
össze s a mult század közepén egyik derék piarista 
a tya abban tar tot t előadásokat. 

/ 

Epen ez a fabódé meg a városias haladás indí-
tot ta a kiválóan tevékeny Wolford polgármestert 
egy díszesebb városháza építésére, hogy abban ne 
csak a tekintélyben már bővelkedő Magistratus a 
belső és külső Senatus meg a Communitas teljesen 
elférhessen, hanem hogy a nagy privilégiumban meg-
irt kötelességét is — „pro Communi Civitatis Bono" 
a város közjavára alkalmazandó nyilvános helyivel is 
birjon — teljesíthesse. 

Célja volt a város fejlődésének irányt és köz-
pontot teremteni s ezt, hogy mennyiben érte el és 
valósította meg, mutat ja a rekonstruált jelenlegi 

1 Hotel de Ville. Rathshauskeller, stb. 
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város középpontja, az uj városháza és Széchenyi-
tért övező paloták. 

Nem mindennapi merész vállalkozás volt ez azon 
időben és korban, a mikor a város fejlődése és 
szükségletei, na meg a háborúk is rendkívül igénybe 
vették a város pénztárát : 1 

„Nem tsuda hát, ha hogy vállaim adósság 
Terheli; üdéig érdekel meg-vonttság — 

irta az alkalmi verselő; mindazonáltal képesnek 
érzi magát Szeged a szebb és terjedelmesebb 
városházának fölépítésére, mert hiszen a versíró 
szerint :2 

Jövedelmű nemző kút-feji nem fogynak 
Mint egy hatvan ezret esztendőnkint hoznak 

Ebből építém fel azon Házamat is, 
Hetven esztendőkig mely szolgált Erre is 

Harminc ezeret szántam: hogy dicsőbb formával 
Hatszáz esztendőkre készüljön pompával 

Szerentsésb napokat lásson jövendőkbe 
Mint volt Lajos úta az elmúlt időkbe. 

Nagy és nehéz, sőt hosszú harcot folytatott 
a Magistratus, — vagy mondjuk ki — Wolford József 
polgármester a felséges kir. Camerával, de a szegedi 
emberben meglevő szívós kitartás és csüggedni 
nem tudó akaraterővel mégis minden akadékoskodás 
dacára eljutott oda, hogy 1799-ik évi augusztus 
hó 30-ik napján az első modern szegedi városházának, 

1 A város a lefolyt században, a török kiűzetés után a rendezkedés 
ós építésre, háborúkra, mintegy 400,000 frtot adott ki. 

2 Vedres Istv: Nemes, Szabad királyi Szeged várossá megnagyobbí-
tandó Tanáts-Háza talp-kövének letétele alkalmatosságára készült Ver-
sek 1799. 
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vagy mint akkor nevezték: „Curialis Domus"-n-dk 
alapkövét lehelyezhette. 

A felséges C-amera inkább óhajtotta, hogy a pén-
zes Thárban a háborúk költségeire gyűjtögessük a 
pénzt, a derék Wolford polgármester pedig egyre 
csak a városháza építésére gondolt s nem kis öröm 
foghatta el szivét azon napon, a midőn N. sz. kir. 
Szeged városának közönséges gyűlése alkalmakor a 
Nemes Tanátsnak előadta : 

„hogy e város ujjonnand építendő, vagyis bővebbre ki-
terjesztendő Curialis házának emiékeztető köve mái-napon1 és 
mostanság regveli kilenc órakor tétetődne le, melynek Solle-
nitására az egész nemes tanácsot invitálta. Kinek invitátiojára 
e Nemes város Tanácsának Tagjai üllő Helyekből felkelvén 
Szép rendel leméne és az Pialc közepette a hol tudniillik 
azon Curialis Ház felemeltetik ülését sátor allá vette és közön-
séges gyűlését ottan számossabban összve tódult és tsoportozott 
nép jelenlétében folytatta: a hol megnevezett Polgármester Ur 
Hazai Magyar nyelven oly beszédet tett az öszve tsoportozott 
Sátorok és Levegő alatt levő minden renden levő uri szemé-
lyeknek és közönségnek, melyben megmutatta azon felépítendő 
Curialis háznak okát és elkerülhetlen szükségét megmutatta 
e városnak hajdani állapotig át, veszélyeit és mostani környül 
való állásait azután végtére elől és ugyantsak Magyar Nyelvben 
foglalt olyatén verseket olvasott, melyekkel ugyan tsak e város-
nak eredete, viszontagsága, boldogsága, azután Háborúk által 
lett pusztulása ; ismét lábra való állása és mindennemű hajdani 
és régiebb ugy nemkülönben a mostani és mult esztendokbeli 
sorsa, állapottya, Virágzása, környülvaló állása le légyen irva 
és ábrázolva. Ezen magyar versek a midőn a népség előtt fel 
olvastattak, azok és azzal jelenlevő nevezetesebb férfiaknak 
és tisztviselőknek nevei tulajdon kezeik aláírásaival és e forgó 
és kelő pénzek vagy is monéták és Bankó Schédáknak példá-
xattyai, egy kisded sárga Bádog ládátskában tétettek be-

1 1799. aug. 30-án. 
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rekesztettek ós két nagyobb faragott emlékeztető kövek közzé, 
melyen ez az irás és Bötiik : 

X S. K. 
Szeged Várossá Tanács-háza 

1799 K. A. H. 30-X 

Kimecve lácatnak helybeztettek. mely emlékeztető kövek 
e X. város Bírája, Polgármestere és Tanácsa által letétettettek 
általok és jelenlevő főbb Tisztviselők által téglákkal be fedez-
tettek. Mely emlékeztető kövek, ily módon való letételét követ-
ték Dob, Sip, Trombita zengedezések és zugások, mozsarak 
harsogásai a közönségnek pedig Vivát kiáltásai."1 

A városi jegyzőkönyv ezen kivonata2 szól a 
városháza építésének első mozzanatáról, mely, a 
mint láthatjuk, nem kis ünnepélyt képezett Szegeti 
város életében s erről tanúskodik a Vedres István 
földmérőnek ez alkalomra irt, fönebb említett alkalmi 
könyvecskéje is, melynek nem költői, mint inkább 
krónikái és kiváló alkalmi becse van s habár „hat-
száz esztendőkre" vélte költői lelkesedése az uj város-
házát. megalkottatni — mi ugyan nem teljesült — 
mindazonáltal nagyon sok érdekes részlettel bir a 
kor történetére is s a következő sorokkal végződik: 

„Azért e szent helyet meg is bötsiiljétek 
Tiszteleteteknek árát. hogy vegyétek u 

Már fönebb láttuk, hogy a „Curialis Domus" 
építésére 30 ezer forintot irányoztak elő, de az 
építtetés akkor is, mint a jelenben, az előirányzott 
költségeket „tetemesen" túlhaladta, mert biz ottan 
vagy 50 ezer forintba került a régi városháza. 

Volt is baj a felséges kamerával újból, de hát 
mindeneknek dacára állt a díszes városháza és 

1 Vedres I . : Szeged megnagyobbít. Tanáts-Háza talp-kövének letéte-
lére kész. Versek. 

2 Városi jegyzk. 1799. évi 1390. f. sz. 
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karcsú tornyából rövid idő alatt messze csengett 
gyönyörű érc-szavával a hatalmas harang, mely 
akkoron 2828 forintokba került, idehozása pedig 
50 forintba. 

Nagy gyönyörűségére volt Szeged népének a 
szép barockstylba épült „Curialis Domus", mely-
nek termében csakhamar ott billiárdoztak az urak, 
szálújában pedig a szin- és táncművészet Istennője 
gyakran ütött tanyát . 

Mily szép volt e „szála", mikor a nemzeti szel-
lem és lelkesedés tüze lángolt az oltáron, mely 
Thaliának emeltetett, hát még mikor a sok száz 
viaszgyertyát meggyúj to t ták és rázendült a cigány 
hegedűje a táncra, melyet az egész Alföld ifjúsága, 
virága járt, lejtett, még pedig most el sem kép-
zelhető bájjal, délcegséggel és igazi magyaros lel-
kesedéssel ! 

A nagy közgyűlési terem sokszor hallotta Themis 
fiainak bölcseségét és nemes hevét a jog és igaz-
ságért harcba vinni, de sokszor betöltötte falait 
a sírás és zokogás is, a mikor a „legényt" beso-
rozták itt katonának, bizony igazán mondta a nóta : 

Beh sok édes anya 
Körüljárta sirva! 

De nemcsak sírva jár ta körül, hanem átkozta 
is sokszor az „Urakat" , ha katonának irták a fiát. 

Azonban mind hiába szidták, átkozták a derék 
városházát, — mely a régi Magistratualis élet 
letűnte mellett ott látta falai között az uj Magyar-
ország nemes szellemét fellángolni, majd a derűre 
következett borút is kiállotta, sőt ott lengett karcsú 
tornyának vékony karzatán messze ki a légben 
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nemsoká i 'cl cl hatalmas trikolor ismét, — sem az 
átok össze nem döntötte falait, • sem a ború nem 
birta elborítani, újólag csak régi sorsa érte utol: a 
város fejlődő, haladó szelleme izent neki háborút, 
elpusztíttatott, miként elődei.1 

Érdekes és nevezetes emlékek tűntek el vele 
a város életéből s nem minden illetődés nélkül 
vonul el képzelmünk előtt azon nagyfontosságú 
események és cselekmények sora, melyek nyolc 
évtizeden át városunk és vele a nemzet, a haza 
jólétére irányuló — fájdalom, hogy volt idő az 
ellenkezőre is — intézkedések láttak napvilágot 
nemes, szép, egyszerű falai között. 

Nyolc évtized alatt mily roppant változás! 
De végtére is oly sok balszerencse közt s annyi 

viszály után él, halad, gyarapszik e város népe s 
nemzeti, hazafias szellemben törekszik a boldogulás 
út ján előre. 

A régi városházát ismét egy újabb, szebb vál-
totta föl, mert a város fejlődő élete és előbbre 
haladt szükséglete úgy kívánta azt s most ez büsz-
kén tekint szét a szebbé lett Szeged palotasorai 
között, ép úgy, mint egykor a régi „Curialis Domus" 
az akkori ház-sorok fölött. 

1 A régi városháza 1881-ben romboltatott le. 

Kovács: Szegedi emlékek. 10 
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szegedi nép ősi betelepülésekor a földmíveléssel 
és állattenyésztéssel foglalkozók a legelőkben 

gazdag alsóvároson, a halászatból és vadászatból 
élők pedig a felsővárosi „ felső w-zygethen"* a min-
denünnen víz által körülvett részen ütötték föl 
sátraikat. 

Nagyon természetesnek kell találnunk, hogy a 
halászattal és vadászattal foglalkozók szükségképen 
már vízi járművekkel is birtak, a mint birtak azzal 
már a mindig vízközrendszerben, vizek által határolt 
területeken lakó régi magyarok is. 

Hiszen Béla király névtelen jegyzője (Anonymus) 
a beköltöző, honfoglaló magyarokról irván, említi: 
„midőn a Tiszához érének a dorogmai réven át-
hajóztak"; ép ügy Tas és Szabolcs hadáról: „a Tiszán 
minden hadaikkal áthajózván, nagy lakomát tar tá-

Majd ismét: „Azután a vezér és fejedelmei meg-
indulának Szerencsről és áthajózának a Sajón azon 
helyen, hol a Hernád beleszakad."2 

1 Anonymus : XXX. fej. 41. 1. Szabó K. fordítása. 
2 U. o. XXXI. fej. 42 l. 

nak." 1 
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Ezen „áthajózások" nagyon egyszerű, primitív 
hajókon — minden valószínűség szerint holmi egybe-
tákolt, egyberótt fényű vagy más hasonló könnyebb 
fájú tutajokon — történhetett , de a betelepülés után 
csakhamar fejlődésnek indulhatott e „hajózás" és 
vele bizonyára még az őshazából hozott hajóépítés 
tudománya is, azt abból következtethetjük, mert 
a X-ik század végén, szent István korában már 
a folyam-vámokkal is találkozunk. 

A legelső hajózás Magyarországban a fönebbiek 
szerint tehát hadiszállítás volt s ezt követte a só-
szállítás, majd később az épületfák, kövek, bor, gabona, 
kender, dohány és a többi termesztmények szállí-
tása, melyek* aztán élénk forgalmat adtak a keres-
kedelemmel kapcsolatosan a vízi járművek fejlődé-
sének is. 

így tehát Szegeden a halászattal és vadászattal 
foglalkozó ősi betelepülők kezdetleges járműveitől 
eltekintve, a XlII-ik században már só-szállító hajók-
kal találkozunk, minthogy II. Endre tudvalevőleg 
városunkat 1222-ben országos sótárrá tette és tény, 
hogy a szegedi hajóépítés tulajdonkép a sószállító 
hajók felhasználásából és átidomításából indult ki ; és 
tény az is, hogy Szeged egész korunkig az ország 
elsőrendű és legkitűnőbb folyamhajózási hajóépítő 
telepének tar ta tot t és tartatik. 

/ 

Es pedig méltán. 
A só-szállítás — mely Szegeden talált közpon-

tot — aztán a vállalkozó és ügyes hajózó szege-
diek által eszközöltetett tovább az egész Alföldön, 
le Szlavóniába és Szerémségbe, hol különben már 
ez időtájt nagy szőllő-telepeket is birtak, honnan 

1 0 ' 
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a sószállitó hajóikon visszafele híres szirmiai borai-
kat hozták Szegedre, innen pedig mindenfelé az 
ország különböző vidékeire vitték. 

Az ősi betelepülők foglalkozása mellett ezen 
forgalmi és kereskedelmi összeköttetés mihamarabb 
lendületet adott itt a hajózásnak és ezzel a hajó-
építésnek is. 

A XY-ik században a szélesen elterpeszkedő 
szegedi Tisza partjain nemcsak a só- és borszállító 
hajókat látjuk mindenütt kikötve, hanem ezeken 
kivül vagv kétszáz erősebb hajót látunk itt gyor-
san építeni és fölszereltetni, melyeken Hunyadi 
János a kitűnő hadvezér szállítja le hadait Nándor-
fehérvár alá.1 

E hajókat, naszádokat nemcsak itt csinálták, 
hanem nagyrészt itt toborzott harcosokkal is ellát-
ták. Sőt az akkoron messze szét kanyargó Tisza 
vizén a só- és borszállításaik által pár század 
óta járatos szegedi hajósok kalauzolták le a hatal-
mas Duna medréig, el egész Nándorfehérvár alá. 

így fejlődik itt fokról-fokra emelkedve a hajó-
zási forgalom és vele a hajóépítési ipar is. 

Az élelmes szegedi nép nemcsak szárazon járt-
kelt ipar- és terménycikkeivel országszerte, hanem 
a vizek part ján fekvő városokat is fölkereste ladik-
jain, csolnakjain, meg kisebb-nagyobb hajóin vitt 
portékáival s e mellett nem mulasztotta el a királyi 
kegynek olyatén biztosítékairól is gondoskodni, 
melyek őt a mindenféle rév- és vámfizetések terhe 
alól ágy személyeikre, mint portékáikra nézve föl-
mentse. 

1 Telet i : Hunyadiak kora. 
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Már Zsigmond császár és királynak Temes-
váron 1436-ik évben kelt védlevele szerint a sze-
gedi polgárok az egész országban mindennemű vízi és 
szárazföldi adótél mentesekké lőnek : „tam in terris, 
quam super aquis ubivis habitorum facienda etc.u 

ép így ugyancsak Zsigmond császár és királynak 
Szegeden „praedicta feria sexta proxima ante festuni 
beati Georgii Martyris." Anno Domini 1436-ban kelt 
hasonló védlevele szerint is.1 

.Hunyadi János ország-kormányzósága alatt 
pedig a titeli prépost és káptalan birtokához tar-
tozó ottanni révpénz fizetésének szabályozására 
kiküldött káptalani tag a szegedi tanúk vallomása 
alapján állapítja meg, hogy a szegediek üres, vagy 
fél és egész teherrel megrakott hajóik után hány 
dénárt fizessenek.2 

Ezen — Hunyadi János kormányzó által meg-
erősített — egyezkedési okmányban már nemcsak 
a „navis", „naviculis", hajó és hajócskáról van 
szó, hanem már egy tekintélyesebb hajóról is, 
melynek kormányosa (Amplustrista) 10 dénárt tar-
tozik fizetni. 

Érdekesnek vélem itt megemlíteni, hogy ezen 
korban már az ősi betelepülő nép nevei között, 
a mint a halász-ivadék tekintélyes férfiai között, ott 
találjuk Stephanus Harc-hés uramat és a nép csinos-
ságának megjelölésére valló Matheus et Georgius 
Délcög neveket, ép úgy Franciscus Hayos urammal 
is találkozunk. 

1 Mindkettő Szeged város titk. levélt. 
2 A privilégiumok dacára a papi, káptalani Vartokon mégis kellett 

rév- cs vámpénzt fizetniük. 
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A fönebb említett védleveleket nemsokára, a 
szegedieket annyira kedvelő nagy király, Hunyadi 
Mátyásnak Szegeden 1458-ban kelt erélyes hangit 
védlevele követte, melyben a Tisza mindkét part ján 
fekvő uradalmak vám- és révfelügyelőit tiltja el, 
hogy a szegedi polgárokat és hajóikat régi jogaik 
és szabadalmaik alapján is semminemű fizetésekkel 
terhelni ne bátorkodjanak.1 

A káptalanok természetesen kivételt képeztek, 
mert a mint Titelben valamelyes kisebb összegeket 
fizettek a szegedi hajók, úgy Zentánál is kelle 
fizetniök a budai káptalannak, melynek birtokát 
képezte a zentai vám- és révjog. 

Csakhogy a már ezen időben erős és nagy 
forgalmú szegedi hajózás a tömérdek vám- és rév-
pénzek által nehogy agyonterheltessék, a szegedi 
nép, mint az ezen korban nyert számos királyi 
adomány- és védlevél bizonyítja, mindent elkövetett, 
— miként előbb is említve volt — hogv „evezős 
ladakjaitól", „kisebb és nagyobb hajóitól", meg 
„cholnokjaitól" minél kevesebb, vagy éppen semmi 
vámot se fizessen. 

S a királyok „az országnak és fejedelmeknek 
annyi fontos szolgálatokat tet t" kedvelt szegedi 
híveiknek nagyszámú és érdekes privilégiumokkal 
ad ták meg e kedvezményeket úgy a szárazon, mint 
a vízen. 

Ebből származott aztán azon érdekes eset, hogy 
1475-ben ősi jogaikra és szabadalmaikra féltékenyen 
vigyázó büszke és vitéz szegediek a király tudtával 
és beleegyezésével „ex mandato dicti domini Regis 

1 Az eredeti okm. Szeged titk. levélt. 
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nostri oceupatam" fegyverrel támadták meg a 
budai káptalan zentai birtokát s azt a várossal együtt 
elfoglalták; mivel azok merészek és bátrak voltak 
néhány szegedi hajót megvámolni.1 

Lón is nagy ijedtség. 
Nyomban Báthori István országbíró küldetett ki 

a szegediek megbékéltetésére s ekkor állapítattak 
meg azon dijak, melyeket a szegediek a káptalan 
birtoka mellett elhaladó s bort vagy egyéb tárgya-
kat — quibusciinque rebus oneratis — szállító 
hajóiktól mégis fizetni köteleztettek. 

Ezen egyezkedő levélben már a nagyobb és 
kisebb hajók mellett a vhíjárműrek többféle nemével 
találkozunk és pedig a „ l a d a k m e l y é r t egy dénárt 
fizettek, továbbá a „ c h o l n o k m e l y é r t azonban a 
minden tehertől ment halász nép itt sem fizetett 
se rév- se vámpénzt : „de piscantibus vero naviculis 
— cholnok dictis — nihil solvere teneantur." 

A kisebb hajók 10 dénárt, a nagyobb egészen 
megterhelt hajók 25 dénárt, a félig terheltek pedig 
12 dénárt fizettek, ha pedig a felek ezen egyez-
kedést bármely oldalról megszegni merészelnék, 
ezen egyezmény-okmány értelmében: — „extunc 
talis pars prsemissa non observans, contra partém 
alteram in centum Marcis solvendis, vigore prsesén-
ei um mediante convinceretur" — 100 Márka fizeté-
sében fognak elmarasztaltatni.2 

1 A szegediek pedig jólábon állottak a budai káptalannal, mert ren-
desen egyik-másik privilegialis levelöket az szokta átirni; ámde a jogtalan-
sággal szemben nem tűrhettek igazaiknak kijátszását. 

2 Az érdekes eredeti okmány, mely Budán : ,.feria quarta proxima ante 
festum beate Margarethe Virginis er Martyris" 1475-ben kelt s mely Hunyadi 
Mátyás királynak Szeged iránt mindig tanúsított kitüntető rokonszenvére 
vall, Zylagy László szegedi bíró kérelmére hozatott s a város titkos levélt, 
őriztetik. 
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Íme tehát a XV. században már a szegedi hajózás 
élénkségével találkozunk s az okmányokban emle-
getett sokféle vízijárművek pedig a hajóépítési ipar 
fejlődésére vallanak. 

Erre mutat a XVI-ik század elején II. Lajos 
által kiadott védlevél is, mely a Maroson fát szállító 
szegedi polgároknak bárhol is, bármivel való meg-
adóztatását tilalmazza.1 

E fát nemcsak házaik, hanem hajóik építésére 
használták az élelmes szegediek, mert az egyéb 
termesztményeik szállítása mellett ez időtáj t a 
Kamenitzán és Pétervárad közelében fekvő híres 
szöllőtelepeikről nagy mennyiségben szállították a 
kitűnő s országos hírrel birt szirmiai boraikat. 

Azonban a város ismert előrehaladottságának, 
ipara és kereskedelme föllendülésének, népe gyors 
gyarapodásának és gazdagságának a XVI-ik század 
első felében beözönlő török hordák hamarosan ret-
tentő módon véget vetettek. 

Már 1540-ben a kirablott és fölgyújtott Szeged 
kincsei és gazdagsága együvé halmoztatott a Tisza 
part ján állott széles nagy hajóba, mely a túlterhelt 
zsákmány alatt aztán el is sűlyedt s a rabló török 
sereg alig tudot t abból egyet-mást megmenteni.2 

A város elfoglalásával pedig pár év múlva 
a szegedi vizeken levő kisebb-nagyobb járművek 
és hajók is a törökök kezébe kerültek s Szeged 
harcias és rabszíjra fűzött népével és izzadó verej-
tékével gyűj tö t t kincsével megrakottan Stambulba 
szállíttattak el. 

1 II. Lajos királynak 1516-bau kelt eredeti okm. a városi levélt. 
2 Szegedi A K.: „Az alsóvárosi fejedelmi templ. története." 
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A felsővárosi halászok közül sikerült néhánynak 
megmenekülni, ezek a tavak és erek vizein a lankás 
nádasok közé húzódva, csónakjaikon rejtőzködtek 
el s csak midőn szülővárosuk visszafoglalásáról 
volt 1552-ben szó, jöttek elő rejtőhelyeikről az éj 
védelme alatt és Tóth Mihály főbírójuk vezetése 
mellett Szeged alá sereglett hajdúkat szállították 
át a város területére a Tiszán: 

„Ot eiel szombaton hamar hirt adanac 
Pártosok Szegedben mind készen valanac 
Hét száz Halász Tiszán mind alá szállánac 
Négy száz vitéz Haidut az parton kagyanac."1 

Ámde a város visszavétele nem sikerült, az 
egykori háromezerből hétszázra leolvadt vitéz halá-
szok közül, a kik csak tehették 

El fel Tisza mellett igen sietenec 

Keve nádon Tiszán sokan által vszanac 
De sok szántalau nép az vizben borulanac 

A városban körülkerített népet pedig „levágák 
a dühös törökök szertelen- és ismét egész hajó 
rakományt, zsákmányt és 

Az iffijat el rablac küldet abi vizén 
Öt ezeor orrot sok zázlót Chaszarnac ielen 2 

A rémesen kifosztott Szeged területén és vizein 
most már teljesen úrrá lett a török és egyetlen 
vízi jármű sem maradt a nép kezén, csak a Tápé 
nádasai és a Szilér, Kemes-ér, meg a nagy wártói 
halászó víz végtelenjére elmenekült nehánv halász 
és hajós mentette meg magát könnyen úszó gyors 
csónakán. 

1 Tinódi: <'krónika „Szegedi veszedelem" 1552. 
2 U. ott. 
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Hosszabb idő telt el, míg a nép lassan-lassan 
visszatért a városra és apáinak gyilkosaival, ott-
hona tűzhelyének szétrombolójával úgy-ahogy meg-
barátkozott. 

Az alsóvárosi szerzetes a tyák voltak a közve-
títők, ők igyekeztek a helyzetet tűrhetővé tenni 
híveiknek s a városi élet is itt, ezen városrészben 
mutatot t némi életjelt a török korszak alatt. 

A felsővárosi büszke halászó és hajózó, mint 
a vízen is otthonos nép, élelmét és keresetét köny-
nyen meg tudta szerezni s nem igen akart hinni 
a töröknek; azért nem is igen hagyta el biztos 
menedékhelyét, legfeljebb egyik-másik érnek halá-
szataért lefizetve a töröknek a bérlési dijat, aztán 
inkább másut t kisérlette meg szerencséjét, mint 
szerencsétlenné lett szülőföldje rombadült piacán. 

Alsóvároson azonban a megindult községi élet 
szükségessé tette a vizeken, főleg a Tiszán való 
közlekedés lehetőségét is. 

Először a barátoknak engedtetett meg az át-
kelés, kik lefizetve a révpénzt a töröknek, aztán 
Osman iskeledzsi basi tezkeréje szerint egy évig 
szabadon közlekedhettek a Tisza vizén.1 

Természetes, hogy a török korszak alatt az 
előbbi századokban oly nagy lendületet vett hajózás 
és ennek szükségképeni folyománya a hajóépítés 
is, mint a többi sok más iparág a kiölt város és 
népének elpusztulása által szintén aláhanyatlott , de 
végleg még sem pusztulhatott el, mert hisz a török 
halászoknak és révészeknek is szüksége volt a vár 

1 Az eredeti tezkere az alsóvárosi barátok levéltárában s hozzá hasonló 
több is van: Dzülfikar hasitól és Mahmiul aga szegedi emintői is. 
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mellett és a Tiszán vizijárművekre és közlekedési 
eszközökre. 

A török defterekben említés is van téve egv, 
a szegedi kikötőhöz vett kis hajóról, melyért a török 
számvevőség Nagy Sándornak 450 akcsét és egy, a 
varsányi kikötőhöz vett hajóért Kis Jánosnak 1500 
akcsét fizetett ki.1 

A vizeken el lévén a szabad közlekedés zárva, 
a halászat magas összegekért volt csak bérbevehető, 
a malomadó rendkívül súlyossá tétetett ; úgy hogy 
az egykori szabadságot és kiváltságot élvezett sze-
gedi nép alig birt megélni, nemhogy uj járműveket 
csináltathatott volna, mit különben a török nem is 
tűrt s meg se engedett. 

/ 

így hát az ősi letelepültek egyik törzsének ipar-
ága és foglalkozása immár a végpusztulás szélére 
jutott . 

De ütött az óra. 
Szeged és népe végre lerázta a török igát s 

megkezdhette szabad mozgásával régi életét, szo-
kását és foglalkozásait. 

A XVIII-ik század első felében újra és ismét 
benépesül a Tisza. 

A város ujonan nyert — hajdani szabadalmait 
fölelevenítő és megerősítő — nagy privilegialis levele 
alapján: „nec non Jure Ripparum, Portus, sive 
Trajectus Tybiscalis, Vectigalisque tani a Navium 
statione, tum etiam transmigrantium Rebus, et Per-
sonis Vectigalium Solutioni obnoxiis colligendi"2 

régi átkelő helyeire csakhamar közlekedési jármű-
1 Czímer K.: A szegedi szandzsák. Dugonics-Társ. Évk I. köt. 
2 III. Károlynak 17¡9. május 21-én kelt nagy szabadalmi levele a 

város titk levéltárában. 
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veket állít, hogy a vám- és révpénzek szedésével 
gyarapítsa jövedelmét, mivel a kipusztult és kipusz-
tított várost újra rendezni, építeni és a most már 
visszatérő, betelepedő népek által mindegyre sza-
porodó lakosságnak megélhetését is biztosítani kell. 

Lázas munka folyik minden téren. 
A Tiszán ép úgy, mint a Maroson is lassan-

lassan megindul ismét a sószállítás. 
A szegedi halászok csónakjai mihamarabb élénkké 

teszik a csupasz víz sziliét. 
A vízimalmok forgó készségein is hovatovább 

ott csepeg, fénylik a megtört Tisza csillámló vize 
és a lassúdan kanyargó folyóra borult alkonyat 
csendjén végighangzik újra, ismét a molnárok vízi 
dudájának rikoltása. 

Apródonkint előjönnek a szomszéd községek 
kicsiny hajócskái is s ott a szegedi vár alatt von-
ják be fehér vitorláikat. 

Hogy a török korszak alatt bár végleg nem is, 
dehogy mennyire alászállott nálunk a XlII-ik szá-
zadtól — vagy talán már élőbbről is — a XYI-ik 
század első két tizedéig tar tot t élénk hajózás és hajó-
építés ipara, azt eléggé szomorúan muta t ja a török 
kiűzetés és Rákóczy hadainak elvonulása után a vá-
rosi Magistratus eljárása, hogy Szegedre ,,révhajókat" 
Pestről, illetve Budáról volt kénytelen hozatni. 

Egy ily révhajó lehozatala 30 Rhénes fr tba került 
és a mult század elején több ízben hozatott a 
Magistratus ; de hogy már akkor kezdett a hajó-
építés is életre kapni, azt a gyakori „iszkába" 
hozattatása is igazolja.1 

1 Városi régi Jegyzk. 1726. 
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Úg}r látszik egyébként, hogv Szegeden a XYIlI-ik 
század elején a hajók nagy része elsülyesztve 
romokban hevert,1 hajóépítők pedig oly kevesen 
lehettek az időtájt, hogy a város által szükségelt 
„révhajókat" nem készíthették el a megfelelő gyor-
sasággal s ezért volt kénytelen bizonyára a szegedi 
Magistratus ily révhajókat Budáról — vagy mint a 
régi Jegyzőkönyv mondja Pestről — hozatni. 

A városi élet megindultával gyors és erős len-
dületet vett itt a Tiszán való közlekedés is, igazolja 
ezt azon körülmény, hogy a város 1726-ban a 
palánki-révátkelést — ott. hol most a közúti vashíd 
áll — 1010 Rhénes forintért adta bérbe Baharezy 
Ferenc és :Bezdeczky J a kai) uraiméknak. 

Es hogy a Tisza part ján a török korszak alatt 
és kiűzetésük után számos hajó romba heverhetett , 
azt azon körülményből is következtethetjük, hogy 
a felsővárosi Szt. György templom renoválása 
alkalmakor ily hajódeszkákkal vétetett körül, melye-
ket aztán 1728-ban egy magistratualis határozat 
szerint: „a Szt. György templomhoz tartozandó 
hajófenekeket és deszkákat a nemes város fogja 
non obstante contradictione Pv Piaristarum illendő 
áron megtartani és megvenni."2 

De a város régi Jegyzőkönyveiben gyakran 
olvashatunk a mult század első tizedeiben ily hajó-
fenék és oldaldeszkákról, melyeket szintén vagy a 
nemes Város, vagy egyes polgárai vettek meg telek-

1 A 60-as években a Tisza medrében, a folyónak változtatott folyása 
és rendkívül alacsony vízállása mellett a felsővárosi partokon több hajó-
roncsot, ástak ki. melyeknek deszkái már-már megkövesültek és arra mutat-
tak, hogy szegek és iszkábák nélkül, tisztán faszegekkel megépített régi 
hajók maradványai lehettek. 

8 Városi régi Jegyzk. 1728. junius 25. 
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kerítésekhez, vagy építésekhez s melyek mind iga-
zolni látszanak azon körülményt, hogy a török 
korszak alatt számtalan hajó maradt a szárazon 
és a végpusztulásnak engedtetett át. 

Ámde a város fejlődésének előrehaladtával a 
mult század második felében már a Tisza mindkét 
partján erősen hangzik a hajóácsok kopácsolása, a 
század vége felé pedig a krónikás büszkén Írhatta: 

Partim rakva vannak szállító hajókkal 
Erdély, Magyar. Horváth, Tót országiakkal 
Kik dohányt, gabonát, sót hordanak vidékre. 

Magyar király színe csillog zászlóikon 
Az aradi hajók szép vitorláikon. 
Boldog időt hoznak ezek kebelembe 
Kincsem szaporodik, növök erejembe 1 

Szeged ismét a keleti kereskedés központja lesz, 
sóval, ipari készítményekkel, épületfákkal és egyéb 
termesztményekkel megrakott számos hajó köt ki 
a Tisza partján, hol a régi elevenség és forgalom 
újból megtalálja igazi otthonát. 

A város statumai alapján a rév- és vámszedők 
akcióba lépnek2 s az itt kikötött hajók után való-
jában szépen és tetemesen gyarapodik a városi 
kincstár, de élénkülő forgalma és kereskedelme mel-
lett szaporodik a város népessége is. 

A mint a mindenféle iparűzők száma növeke-
dik, ép úgy a hajóépítőké is, kik most a forgalom 
emelkedésével és a hajózás megindultával ősi fog-

1 Vedres I s t : Szeged megnagyobb. tanácsháza alapk. letét, készült 
versek. 1799. 

2 A hajdan korban egy gabonás hajó '/2 fertinget fizetett. 1754-ben 
pedig: ..akármilyen portékától terhelt hajótól riparticium 1 fii: 50 dénár, 
kisebb hajó 1 frt, egy almás láp 40 dénár, száz drb álló fenyő láp szintén 
40 dénárt fizetett. 
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lalkozásuk űzéséhez nagymérvű munkát talál-
nak itt. 

A török korszakban a víz körítette Tápéra 
menekült régi lakosság hajóépítőinek szintén ezen 
mesterséget űző ivadékai bejönnek, újból vissza-
települnek Szegedre, hol a kincstár nagyszámú hajót 
építtet. 

Egyébként a szegedi vállalkozó nép is miha-
marabb hajóra kap és le a Tiszán Titelig, majd 
a Száván Sziszekig s aztán föl a Dunán egész 
Győrig viszi az Alföld gazdag gabonatermését. 

p]gész erővel megindul a hajózás. 
A Maroson mintegy 500 hajó közel 300 ezer 

mázsa sót szállít ide, a Tiszán pedig vagy kétszer 
annyi hajó és tutaj (sószállító láp) több mint 500 
ezer mázsát, de gyakran egy millió mázsa só meg-
fordul itt s innen aztán a szegedi nagyobb hajók 
szállítják tovább le a Tiszán s Dunán Zimonyig, 
Semendriáig, majd a Száván Bródig és tovább, 
és föl Pestre, meg más városokba, honnan min-
dig ismét különböző rakományokkal térnek vissza. 

A só mellett nagymennyiségű gabonát is szállí-
tanak úgy a kincstárnak, mint egyes görög keres-
kedőknek végig egész a Tisza mentéről, de főkép 
Szegedről, hova a nagy Alföld minden tájáról 
egybegyűjtött gabonát egész sereg hajó viszi, hordja 
tovább. 

Már a mult század végén évenkint millió meg 
millió mázsa gabonát szállítottak innen a szegedi 
hajók s azonkívül tömérdek dohányt, mintegy 
60 ezer mázsát, továbbá vagy 40 ezer mázsa pamu-
tot, ugyanannyi gyapjút, vagy 50 ezer akó bort, 
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száraz halat, szappant és a többi mindenféle ter-
mesztménveket és ipari tá rgyakat , melyek a vízi 
szállítás mellett a tengelyen való szállítással tették 
híressé és nevezetessé a szegedi piacot és a szegedi 
folyó hajózást s együttvéve Szegedet az alföldi és 
a keleti közvetítő kereskedelem központjává. 

Ez az erős kereskedelmi forgalom és a szállítás 
lassúsága bírták rá az élénk és kiváló szellemű 
Vedres Is tván szegedi földmérőt, — a múlt század 
végső tizedében — hogy a századok folyamán 
annyi sokszor föl-fölbukkanó eszmét — „a Tiszát 
a Dunával, vagy inkább Szegedet Pesttel egybe-
kapcsoló hajókázható csatorna tervét kidolgozva" — 
egy kis füzetkében újra napirendre hozza.1 

E füzetkében érdekes följegyzéseket tesz a 
Szegeden akkor, a mult század végső és a jelen 
század első tizedében épülő hajókról és ezzel kap-
csolatosan a hajóépítőkről is. 

Ezen korban már végig van a Tisza medre 
mindenféle vízi járművekkel, mindkét part ján pedig 
tömérdek hajóács (super) alakít ja át a Bereg-
megyében készült primitív sóhajókat és az Arad-
megyéből jött „vitorlás" luntrákat formásabb, tetszető-
sebb és nagyobb hajókká. 

A sószállító hajók nagyon egyszerű, fenyőfa 
deszkából egybeépített , inkább nagyobb fajta ladik-
hoz hasonlítottak s rendesen százával özönlöttek 
Szegedre, egész ellepve a várost körülkanyargó 
Tiszát. Egyrésziiket visszavontatta a kincstár, na-
gyobb részüket pedig itt eladta s ezeket szét-

1 Vedres I s i : ,,A Tiszát a Dunával összve kaptsolható ujj hajókázható 
Tsatorna." 1805. 
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bontva, alakította aztán át a szegedi nép szép-
érzéke az egész országban híressé vált hajókká. 

Vedres a főnnel >b említett érdekes füzetkéjében 
nemcsak a városnak emporialis jellegéhez ád jeles 
tervezetet, hanem mellesleg a hajóépítőkről is meg-
emlékezve, már a Matyérnek hajóműhelylye, hajó-
állomáshelylyé való átalakításához is nagyon gyakor-
lati észrevételeket fűz. 

A Szegedet Pesttel egybekötő csatorna költsé-
geit kiszámítva,1 rámutat a födözetre is ; egyben 
átalakít ja a romvárat közraktárrá, a Maty-Érről 
pedig a következőket í r ja : 

„A Maty hevezetű Ért hajó állomás helylyé kell átalakí-
tani, hol a hajókat kitatarozzák és télen biztonságban lennének. 
Meg lehetne annak partjait is úgy igazítani, hogy azok legjobb 
Hajó műhelyekké vállyanak és pedig úgy, hogy akár egész 
Hadi hajós seregnek kikészítésére is helyet adjanak. Annál 
inkább hasznos volna pedig ez, mivel az egész Ausztria biro-
dalomba — kivévén a tenger partjait — sehol jobb Hajó-
gyártók vagy hajócsinálók nem találtassanak, mint a szege-
diek." 

„Ezt magok a kereskedők és Hajó birtokosok mondják, 
azért minden különös dicsekedés nélkül hozom elő. Az idén 
Horváth országba is vittek sokakat le belőlük, pedig jó fize-
tésre." 

„Részemről nem kivánok egt'ebet, hanem hogy ezen embe-
rek valami rendszabásokhoz szoktattatnának és hogy közülök 
egy pár iifjak, kik irni és rajzolni tudnak közönséges (köz) 
költséggel a Tenger partokra a hol a tengeri hajók készíttet-
nek kiküldetnének és taníttatnának, én ugyan erre tsekély 
tehetségemhez képest — ha még valamely jóltevők találtatná-
nak — három esztendő alatt esztendenként 10 aranyat áldozni 
nem fájlalnék." 

1 Vedres a csatorna kiépítését 4.593,72^frtba irányozta elő. 

Kovács: Szegedi emlékek. 11 
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íme a derék Vedres — kinek figyelme, buzgalma, 
tevékenysége annyi mindenre kiterjedt, a ki min-
den téren mindent megmozdított, hogy Szeged és 
népe emelkedését, gazdagodását és gyarapodását 
elősegélje — anyagi áldozattal is készséggel hozzá-
járulni ajánlkozik, hogy egy fontos iparágnak fej-
lődését és az ezen iparággal foglalkozó szegediek-
nek szépérzékét, ízlését és tudását előmozdítsa. 

Mert a folyóhajózás és hajóépítés tulajdonkép csak 
ezen időben — a múlt század végső és a jelen 
század első tizedeiben — indul a valódi fejlődésnek 
és haladásnak, de ezen fejlődés és haladás mind-
össze csak egy fél századig tart . 

1793-ban alakult meg az első hajózó társaság 
Baityány Theodor elnöksége alatt és sietett az általa 
gyár tot t hajóformákra nyert privilégiumot Szegedre 
is megküldeni, mint az ország leghíresebb hajó-
gyártó helyére: kihirdetés és alkalmazkodás végett . 

Hangzott pedig a város jegyzőkönyvébe is be-
igtatott privilégium ekképen:1 „Bat tyány Theodor ő 
Excellenciájának és azon egyes társaságnak, mely-
nek neve: „Nova Regise et Privilegiata Exfructionis 
navium et Navigationis Compagnia", az ügynevezett 
exelusivum privilegium-ot kinyerve, eő Felsége kegyel-
mesen méltóztatott megengedni, hogy e Hajók tsiná-
lásába, melyek vízellent is mennek 20 esztendők 
elfolyása alatt az Társaságot ne követhesse senki." 

Hogy ezen hajókat az ország más három hajó-
építő helyén2 vájjon óhaj tot ták volna-e követni, 
nem t u d o m ; de hogy Szegeden senkinek eszébe 

1 Városi jegyzk. 1793. szept. 3. 
8 Magyarországban 4 hajógyár volt tulajdonképen: Fiúméban, Budán, 

Szegeden és Sziszeken, habár Komáromban és Győrben is készítettek hajókat. 
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se jutott, az tény, mert itt már e társaságot meg-
előzőleg építettek oly hajókat, — még pedig az 
egész országban legszebbeket — melyek a „víz-
ellent" is mentek. 

A szegedi hajók ezen időtájban már a jelenlegi 
formát nagyon megközelítő — csakhogy nem oly 
csínnal és könnyed járással — mindkét végükön 
csúcsba hajló alakkal építtettek, csak a Marosra 
járó hajók épültek sokáig, mindkét végükön széles 
öböllel, részben azért is. hogy sokszor a vontató 
lovak a hajó elejében elhelyezhetők legyenek. 

A legrégibb folyamhajók, hegyes orral és csa-
pott hátsó véggel, rendesen vitorlával is fölszerel-
ten épültek. ' 

Ilyeneket tüntetnek föl a XV. és XVI-ik szá-
zadból fönmaradt — ép úgy, mint a XVII. és 
XVIII-ik század közepén készült — rajzok. 

Nagy részt rosszul utánzott tengeri hajó for-
mával birtak, csapott hátsó véggel és vitorlával 
ellátva, fölötte nehézkesen úsztak. 

A tiszai teherszállító hajók fenyűfából készül-
tek, nagyobbára kicsinyek, legfeljebb pár száz 
mázsa só szállítására épültek; ép úgy a marosi 
hajók is, melyek rendesen még mindkét oldalukhoz 
erősítve apróbb hajócskákat, vagy talpakat is hoz-
tak magukkal, hogy a hirtelen csekélylyé váló 
vízen azokra át rakodva 1 könnyebben és biztosabban 
úszhassanak le Szegedre. 

Ezek a primitív fenyűfa hajók képezték a sze-
gedi nagyfontosságú hajózás és hajóépítésnek a 
kiinduló pontját. 

1 Hajós nyelven: „siftölve". 

11* 
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Kezdetben a kincstár építtetett itt nagyobb-
nagvobb hajókat ezekből a felső Magyarországon 
és Erdélyben, meg Aradon készült kisebb hajók 
elbontott deszkáiból, majd aztán a vállalkozó sze-
gedi hajóépítők, emancipálva magukat a kincstári 
primitív hajó-formáktól, ügyes kézzel sokkalta 
nagyobb és csinosabb hajókat építettek az itteni 
görög kereskedőknek. 

Ezek a hajók már nem mint a többi folyam-
hajók nehézkes, mélyen járó, csapott hátsó végű 
építmények, hanem mindkét végükön csúcsba 
hajolva, a víz ellen is könnyedén hajtható, vagy 
vontatható és az eddigieket főleg nagyságuk által is 
fölülmúló, mindenütt feltűnő, szép járművek voltak. 

A folyamhajók sokáig födetlenül, tető nélkül, 
kisebb térimével épültek s az okmányokban szereplő 
„nagyobb hajók" is csak akkorák voltak, mint 
a mostani „dereglyék". A befödése a folyamhajók-
nak a mult század közepétől datálódik, a mikor 
a vontatás és a kormányozás, meg az evezőkre 
való hajóépítési rendszer megtalálta igazi mesterét. 

A nagyobb és formásabb hajók építési ideje 
nálunk a XVIIl-ik század utolsó két tizedére esik, 
a mikor a kereskedelem Magyarországszerte hatal-
mas lendületet nyerve, magával ragadta a vizi 
közlekedést, vagyis a hajóépítés iparát is. 

Bátran állíthatjuk, — mert ezt az egykorú föl-
jegyzések is igazolják — hogy a folyamhajózás 
föllendülésével a hajóépítés helyes irányú fejlődése 
Szegedről indult ki. 

A olt ugyan az ország egyéb pontján is hajó-
építő telep s bár Komáromban és Győrben is, mint 



S Z E G E I ) ! EMLÉKEK. 165 

szintén nagy forgalmú kereskedelmi és hajózási pon-
tokon épültek különböző nagyságú és formájú 
hajók, de ezek a Szegeden épült hajókkal semmi 
tekintetben sem kelhettek versenyre; de sőt a 
komáromi, győri, mosonyi, szlavóniai és horvát-
országi kereskedők is mind Szegeden csináltatták 
hajóikat, vagy ha szép formát és könnyed járást 
akar tak hajóiknak adni, itt „fejeitettek" azokat meg 
a szegedi Tisza part ján, mely a mult század végétől 
egész a jelen század hetvenes évéig telve volt épülő 
és javítás alatt levő hajókkal, a Tiszát pedig a 
Boszorkányszigettől föl egész a Marostorokig mind-
két oldalon egészen elborították a kisebb-nagyobb 
hajók és úszó-járművek. 

Itt már — mint fönnebb említve volt — az 
1793-ban alakult hajózási társaság által épített 
hajó-szabadalom előtt víz ellen is haladó hajók 
építtettek, még pedig, miként Vedres idézett munká-
jában említ i : „1792-ben épült föl Zsigrits Nitzefor 
ur tölgyfa hajója, mely 5490 m. vihetett el, ezen-
kívül számtalan apróbb hajók, kompok, dereglyék 
készültek itten és Roskadtak foldoztattak." 

Mert nemcsak Aradvármegyéből hoztak ide 
hajónak való tölgyfákat, hanem a Tiszahátról1 s 
Kőrös tájékáról és még Törökországból is. 

A kincstár építtetett legtöbb hajót, aztán meg 
a görög kereskedők, de a jelen század elején már 
a szegedi törzsökös lakosság lesz az építő és az 
építtető, de sőt a kereskedő is. 

1 Szegeden : Bereg-, Szabolcs-, Ung- és Ugocsamegyék által határolt 
terület neveztetik „Tiszahát"-nak, honnan nemcsak a hajókhoz szükséges 
tölgyfákat, hanem a halász-csónyikokat és nagy vájúkat is szállítják ide. 
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Úgy a hajózás, mint a hajóépítésre érdekes 
adatokat említ föl Vedres1 a jelen század elejéről s 
azok között megjegyzi: 

„1798. esztendőben épített itt legelőbb Korosán ur tengeri 
kormányra, úgynevezett „Ludlábra" (Timon) egy. hajót, mely 
4400 mázsát bir és nevezte „Magyarnak" , az ő példáján többek 
is építődtek, mind ide, mind Horváth országba, még a komá-
romi és győri hajósok és kereskedők itt követték azt." 

„Azon nagy fenyőfa hajó, melyet az idén (1805) Horváth 
Zsigmond kereskedő úr készítetett, neveztetik „Kurírnak," bir 
4200 mázsát. Az egyik tölgyfa Hajó pedig, az idevaló keres-
kedő Agsxenti úré, bir 2600 mázsát és neveztetik „Sxeged"-
nek, a másik serfőző Walter György úré „Nagy Sándor" neve-
zetű, bir 5400 mázsát, ez a napokban eladatott, mintegy 14,000 
forintért." 

„Az 1800-ik esztendőben ismét egy „Kurír" nevezetű 
építetett, bir 2500 mázsát, 1802-ben a föls. Kamarának „Ferentx" 
nevezetű hajója készült el, mely 8200 mázsát, ismét egy „Sxt 
János" nevezetű, mely 3200 mázsát bir." 

Ezek tehát mind tekintélyes nagy hajók voltak, 
melyeken kívül számtalan más a Marosra és a 
Felső-Tiszára szánt úgynevezett „luntrák" készül-
tek itt, 

A nagyhajók külső formáját Vedres nem említi, 
csak azt jelzi, hogy „tengeri kormányra" (timonyra) 
legelőbb ekkor építettek itt hajót. 

A jelen század második, de sőt az első tizedé-
ben már — az egykorú hajóépíttetőktől hallottam — 
a mostani nagy, úgynevezett bőgős hajókhoz hasonló 
nagyságú és alakú hajókat készítettek s ezt iga-
zolja a városi rajziskolában levő hajó rajz is, mely 

1 Vedres: A Tiszát a Dunával összekapcsolható uj hajókázható Tsa-
torna 1805. 
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teljes hívséggel és pontossággal három positióban, 
7 tusrajzzal tünteti föl a szegedi szép, nagy „bőgős" 
hajó vázlatát, következő felírással: „ A szegediek hajó 
készítés módja A. Illyés 1834."1 

Hajóépítésünk tehát már a jelen század elején 
birta a jelenlegi formát, de nem a könnyedséget 
és azt a kecses hajlást, melyet a hatvanas években 
Hajdú Mihály szegedi kitűnő hajóépítő adott neki. 

A leghíresebb hajóépítők voltak Ócskái, Capesztori, 
majd a Terhes és a Hajdú famíliák. Tömérdek hajót 
építtettek a Kopasz. Zsótér és a Terhes család t ag ja i ; 
úgyszólván ezen családok domináltak a hajóépítés 
mesterségében a hajóépíttetés és a hajózás fölvirá-
goztatásában. 

Szünet nélkül jártak a szegedi hajók ekkor 
a Felső-Tiszán, Maroson, az Alsó-Tiszán, Dunán, 
Száván, Dráván mindenütt és szünet nélkül épül-
tek a hajók a legkülönbözőbb méretekben, a dereg-
lyék és ladikok csoportjával a Tisza mindkét 
partján. 

Komáromban a század első felében 90 hajó-
építő volt,2 de Szegeden már akkor 800 s a hajók 

.pedig ezrével úsztak a Tisza partjai mellett, de 
valamennyi közül már akkor is kivált a szegedi 
hajó, mely Fényes Elek szerint : „szépségénél és szilárd-
ságánál fogra a tengeri hajórai retekedhetik."8 

1 A hét darab tusrajz egyike a hajó külső látképét oldalról tünteti 
föl a bőgővel együtt, melyen át egy ..sárkány-fej" hajlik a vasmacska 
leereszteséhez, az őrfával és a szélirányzóval együtt, a másika a hajóhossz 
metszetét ábrázolja, a 3-ik és 4-ik rajz a hajócsárda keresztmetszetét, az 
5. ós 0. a hajó elejét, a 7. rajz a fenék vázlatát mutatja be. 

2 A komáromi hajócsinálók ujat ritkán csinálnak, inkább csak a régit 
javítják. Fényes E. 

3 Fényes E . : Magyarország mostani állapota statistikai és geograf. 
tekintetben. 
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Erről a szép és szilárd hajókról már ezen idő-
ben a ki csak látta s a hol csak megfordultak a 
folyómenti városok alatt, mindenek csak magasz-
talólag szóltak s a Szegedről irók pedig, mint a 
város kiváló nevezetességeit emlegették : 

„El nem hallgathatom e Táros nevezesitésére megemlíteni, 
hogy itt a legerősebb, legnagyobb és legszebb Tiszai és Dunai 
kereskedő hajók, győri, komáromi, mosonyi, s Horváthországi 
nagy kereskedők által, sőt a Magyar királyi kamara számára 
is1 mind kemény, mind lágy fákból szünet nélkül készíttetnek, 
mellyeknek alkotó mesterei ide való születésű magyar, úgy 
nevezett faragók, a kik noha sem rajzolást, sem irást közön-
ségesen nem esmérik; mégis úgy alkalmatosabb és legara-
nyosabb Hajókat készítenek, mint lehetne tehát ezen természeti 
okossággal felruházott — Művészekről — remélni, ha ők vagy 
fiaik a Hajóépitésnek mesterségére annak felsőbb szabásai 
szerint oktattatnának ?"2 

Ugyanazon óhaj, melyet már Vedres is kifejezett, 
de azért e ,,természeti okossággal felruházott művészek" 
csak építették minden rajzolás mesterség nélkül 
egyre-másra egész seregestől a szebbnél-szebb és 
erősebb hajókat. 

Lássuk tehát, hogy és miként épül egy szegedi 
szép és nagy hajó ? 

Mindenek előtt mintegy méternyi magasságú tőkéket 
helyeznek el a földre ászok gyanánt s erre helyeztetnek föl 
a kantárfák, melyeken a fenékdeszkák sorban egymás mellé 
fektetetnek föl. Ha ez kész, jön a kiformált hossz- és szé-
lességnek megfelelő fenékdesxka kerekítés. Ezután felillesztetik 

1 1820-ban vagy 10—15 nagy bőgős-hajót építtetett a kamara, építő-
helye — „hajóplatz" — ott volt a mostani közúti vashíd fölötti téren, 
akkor még ott házak voltak. A kamara a hajóépíttetéssel 1832-ben hagyott 
fel, összes hajóit a híres öreg Zsótér János vette meg. 

2 Tud. Gyűjt. 1821. V. k. ós 1817. VIII. k. 
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az első oldaldeszka, „meder deszka", mely kissé vastagabb a 
többinél s most a bordázat, „a burkonyok" rakatnak be, 
a nagy hajóknál egy lábnyi távolra. 

A burkony vagy „bokony" természetesen képződött végét 
„pipának" hívják, míg ha ilyet mesterségesen csinálnak a bor-
dázathoz, akkor az „stampfli". A burkony ezen végei, melyek-
hez az oldaldeszkák támaszkodnak, „habláb" névvel birnak. 

A burkonyok elhelyezése után jön az „ o l d a l a x á s a z 
oldaldeszkák fölrakása, melyek közül a középső, mintegy 15 — 20 
ctm. vastag deszka „nagy bálvány" nevet visel, célja a külső 
oldalvédés. Ezen bálványdeszka belső fele homorúan ki van 
vésve, külseje a nyolc szeglet felét mutatja. 

Míg ezen oldaldeszkákat fölrakják, addig a fenék meg-
varratik, azaz az egymás mellé illesztett deszkaközök mohával és 
gyékénynyel erősen kitöltetnek és színveszszővel födetve, ez 
iszkábával erősíttetik a varrás fölé s kívüliől jó somogyi kát-
ránynyal vonatik be. 

A mederépítésnél azonban mindenekelőtt fölállítják a már 
jó előre kiformált, szépen kifaragott hajó-orrt, „orrtőkét" — 
vagy mint a hegedű, illetve a nagybőgő fogantyújához hasonló 
díszéről itt nevezik — bogot. Ez a hajó-orr adja meg tulaj-
donkép a hajónak szép formáját, könnyed, elegáns járását, 
ebben éri el a hajóépítő super-tudomány a legmagasabb 
pontját, 

Az orrtőkével egyidejűleg állíttatik föl a hátsó végen a „far-
tőke", melyen a timonyt. a kormányt tartó vasak nyugszanak. 

Azon kis oldalfa, melybe az orrtőke alsó vége beerősítte-
tik, „gúzsfarok" névvel bir s kívülről egy kis csinos farag-
ványnyal láttatik el, melyet „bajusz"-nak nevez a super. 

A fartőke szint ily kis faerösítést nyer az alsó végén s ez 
„gubelá"-nak neveztetik. 

Ezen két végtőkéhez és a burkonyokhoz erősíttetnek az 
oldaldeszkák és a medret átölelő gerendák. 

A meder elkészülte után jön a tetőzet, melynek horogfái 
a gerendákba és az oldalpárkányba illesztetnek. 

A hajót körülövező keskeny út „járó", melynek szegélye 
„kis prém" s e kis prémnek a hajó-orrba nyúló, szélesebbé 
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váló végét „baschnitzá"-nak hívják s erre jönnek a díszesebb 
tulipán és egyéb domború faragványok és a hajó neve. 

A járó fölött levő s a tetőzet alsó részét képező oldal 
„hab-deszka", mivel az egészen megterhelt hajó a járóig vízbe 
merül s eddig érnek a habok. 

A tetőzeten vannak az ablakok, melyek táblákkal birnak 
és több létra, meg néhány derékszöget képező rudak „nyereg", 
melyeken a csáklyák nyernek elhelyezést. 

A tető gerince lapos és „kuka járó"-nak hívják, hátsó 
végén egy erős, törpe karóval, melyet „lovas bak"-nak hívnak. 
A hajóvonatáskor a vontató-kötél vége ehez van erősítve. 

A tetőzet előrésze „szentes", mivel két ajtajára rendesen 
a hajó védszentje festetik föl s a hajó neve ide is föliratik, 
ezen kis férhelyiség egy hajóslegény, rendesen a kormányos 
helyettesének az otthona. 

Itt a „szentes" két ajtaja között nyúlik föl az „őrfa" 
(árboc), melynek begyén egy szélmutató is szokott ide-oda 
forogni, felső részén egy csiga nyer elhelyezést, melyen keresz-
tül vonatik a nagy vontatókötél az ennek végén csüggő parás-
kával. 

Az őrfa vastagabb alsó vége, a hajótető előrészén, a szen-
tes közepén fölfelé húzódva, egy vashengeren forgathatólag 
van beerősítve az e célra készített mélyedésbe, melynek „futró" 
a neve. 

A hajó tetőzetén van még két széles deszka-állvány el-
helyezve, ezek egyike a hajó első felén a kormányos legény, 
a másika a csárda tetején a kormányos részére és ezeket 
„domentát"-nak nevezik. 

A hajó hátsó felén épül föl a csinos kis ház, mely két 
szobából áll és hajós nyelven ez a takaros, zöld zsalukateres 
házikó: „csárda" nevet visel. 

A csárda kisebb szobája a kormányosnak, a nagyobb 
rész „konyha" névvel a legényeknek lakosztályát képezi. 

A hajó hátsó végrészét „6as"- n a k, ennek fedő-deszkáit 
„bas-táblá"-nak mondja a super és a hajós. Itt a fartőkén van 
a kormány, hajós nyelven timony elhelyezve, melynek hosszú 
rúdja a csárda tetején parancsnokló kormányos kezében van. 
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A hajó orrán van elhelyezve a vasmacska, melynek feje 
a bőgőn keresztül fúrt lyukba eresztett lánchoz van kötve, 
nyele pedig egy hatalmas palamárkötéllel a bakhoz van föl-
erősítve. 

A hajó-orr és a tetőzetig terjedő előrészen van a „járgány", 
melyre a vasmacska hátsó végét tartó kötél van fölerősítve, 
gyakran e járgánynyal hajtatik a hajó az ide-oda való kikötés-
kor, feljebb vagy lejebb. 

A járgány előtt van — ma már vasból — „a vinkli", 
melylvel a vasmacska lebocsáttatik vagy fölvonatik. 

A hajó ez előrészén még egy hatalmas gerenda vonul át, 
— ez a „bak fészek" — melybe a hajó két oldalán levő erős 
karók, „bakok" vannak elhelyezve, melyeken a hajókikötő 
láncok vagy kötelek vannak megerősítve. 

A régebbi hajókon, még a vas „vinklik" ismerete előtt, 
fahenger használtatott a vasmacska leeresztéséhez és felhúzá-
sához „orgona" névvel, melyre egy kötélvédő fedélborító volt 
alkalmazva, mi most is meg van „koporsó" névvel. 

Még a hajó derekán, épp közepén épült kis „rekeszt" kell 
megemlítenem, mely „vízhányó" nevet visel, — ide futva 
össze a mederbe esetleg beszivárgó víz — melynek tetőzeti 
elválasztott részében van a zabhamhár", hol a hajóvontató 
lovak elesége hetyeztetik el. 

Ha még megemlítem azt. — hogy a hajómeder belülről egé-
szen ki van deszkázva „fenék rigli" és „oldal rigli"-vel, a 
gabona tiszta és rendes elhelyezése végett és azt, hogy az 
egész hajó kívülről kátránynyal vonatik be, a „csárdái" és 
a „szentes"-1, meg a „bó'yó't" kivéve, melyek csinos festést nyer-
nek, — teljesen leírtam egy szegedi bőgős nagy hajó külsejét 
ós belsejét. 

Csak azt kell még hozzátennem, hogy az egészen meg-
terhelt ily nagy — rendesen 28—30 öles — hajók nemcsak 
a hátsó részükön levő „timonynyal" kormányoztatnak, hanem 
az elejökre az orrtőkénél fölerősített két. hatalmas fényű hosz-
szaságú kormányzóval is, az úgynevezett „oradzó"-val. 

A hajó elkészültével nagy szánkókon egy csomó „gugora" 
vagy „kobora" segélyével bocsáttatik a vízre nem kis ünnep-
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ségek mellett, követvén azt nagyon természetesen „magnum 
áldomás" és az őrfán elhelyezett hatalmas „zöld ág" a teli 
aggatott kendőkkel, mindegyik super részére egyet-egyet szá-
mítva. 

A mester gyakran selyem kendőt is kap. 
Az így elkészült hajó most fölszereltetik. 
A nagy hajóhoz még egy nagy dereglye: „lovas dereglye" 

is dukál a vontató lovak szállításához s azonkívül két,, ladik". 
Egyik a köteleknek, másik kisebb, a könnyű és gyors közleke-
déshez s személyszállításhoz. 

A dereglyének még azon rendeltetése is van, hogy a hajó 
oldalához erősítve, ebbe helyezkednek el a „fuharosok", vagyis 
az evezősök, kik lefelé hajtják a hajót. A dereglye medrében 
végig rudak vannak keresztbe téve, ezek az evezéshez „láb-
támaszok" vagy „rugók", az oldalon egy homorú lyuk e tám-
rudak végeinek beerősítéséhez „rugó fészkek". Az ülődeszkák 
úgy ebben, mint a ladikokban „tat" s az evező gúzskötelek 
hajlított fája „gúzsfa" néven ismeretesek. 

Ezeken kívül kell még a hajóhoz a hajó-könyvön kívül: 
fejkötél vagy „fejlánc", a mivel a vasmacskát felhúzzák vagy 
leeresztik, és egy „palamár" kötél vagy „anyalánc", a mely-
lyel a vasmacska-nyélnek karikájába húzva, tartatik a hajó. 

A nagy hajók ezenkívül még két vasmacskával vannak 
ellátva és egy 100 öles hosszú „gyalog-kötél"-lel; valamint 
egy rakás nagy- és egy pár kisebb kormányzó fiiles-evező-
vel, meg a hajó lassú eresztéséhez egy rúddal, „büszké"-vel, 
melynek hegyes vége vassal van pántolva és egy kampóval 
ellátva, bir minden hajó továbbá: mázsával, egy hévérrel, egy 
csomó lapáttal, takaró-ponyvával, csáklyákkal, csigával, vödörrel, 
fejsze, fűrész, fúrók, szekerce, faragó szék, kétnyelű kés, gvalú 
és tűzhelylyel. 

Az így fölszerelt nagy hajó 1 0 - 1 4 ezer forintba került. 

Kezdetben a szegedi hajók is primitív, nehézkes 
vitorlás hajócskák voltak s csak lassan értek el 
azon különleges szép formához, mely aztán ország-
szerte hírt szerzett nekik és építőiknek is. 
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A régi nehézkes formát a nagy tűz u tán 1 épült 
hajók hagyták el végkép s az időtől mindig nagyobb-
nagyobb számban és mindig több-több csínnal épül-
tek nemcsak a „bőgős" nagy hajók, hanem a 
csapott elejű és végű marosi hajók is, melyek itt 
,J,untrák" néven ismeretesek csupán. Ezen luntrákon 
kivtil nagyszámú „tetejctlen" kis hajó volt Szegeden 
a szomszédos közlekedésre és homokszállításokra, 
de melyek nagyon egyszerűek voltak. 

A harmincas években már a rendkívül nagy 
hajózási forgalomnak megfelelőleg tömérdek hajó 
lepte el a Tiszát. 

Ekkortáj t 1833-ban jelent meg itt az első gőz-
hajó,2 mely Széchenyi István grófot hozta Szegedre. 

Könnyű elképzelnünk, hogy mily rendkívüli 
hatás t idézhetett elő itt az egyszerű, igénytelen 
emberek között a pompás jármű, mely magától 
haladt a szőke víz habjaiban le-föl, előre-hátra, a mint 
kormányosa vagy kapitánya akarta, lassabban és 
gyorsabban, méltósággal és nyugalommal. 

Széchényi maga mutogat ta meg a derék szegedi 
híres hajózó és hajóépítő népnek az egész gőzhajó 
szerkezetét, melyet látva az, öreg Zsótér János, 
nyomban elhatározta, hogy ilyet építtet ő a szegedi 
derék superokkal is. 

Es a mit határozott, meg is kisérlette kivinni. 
A pálcájával rajzolta le a Tiszapart iszapjába 

a hajó-formát, aztán megkezdették fúrni, faragni, 
sokáig készült s pár évtized múlva megindult, de 

1 1813-ban rendkívül nagy tűz volt, a hajók nagyrésze is elégett a 
Tiszán. Az alsóvárosi barátok „História I)omus"-ának följegyzése szerint. 

2 1833. szeptember 5-én ..Duna" nevű gőzhajó kötött itt ki leg-
először. 
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nem igen akart haladni. A „lóerő", — m e r t a „gőzt" 
igazi lovak helyettesítették, a hajóban, mint a 
szöges kutyá ja egy hengerben — toporgó lovak 
által fejtetett ki, de a kifejtett erő nagyon csekély-
nek mutatkozott a hajó kerekeinek s vele a hajónak 
mozgásba hozásá ra. 

Egy darabig szünetelt a hajókészítés, de nem 
szünetelt az öreg Zsótér gondolkozása s egy idő 
múlva újból hozzá fog-ott. 

Újból rajzolt az iszapba egy tervezetet s ezt ismét 
kifaragták a szegedi superok s a hajó a 60-as évek-
ben el is ment egy szép vasárnapi délután ezer, meg 
ezer ember jelenlétében a Maros torkolatáig.1 Itt 
azonban felmondta a szolgálatot és visszaeresztetve 
az öreg úrnak híres „lőpor magazinya" előtt, Uj-Sze-
geden partra került és átengedtetett a vég-pusztu-
lásnak. 

A gőzhajó látása határozottan befolyással volt 
a szegedi hajók formásabb és könnyedébb járásúvá 
való átalakításához, csakhogy ez, a tisztán maguk 
esze után induló hajó csinálok között nem ment 
olyan gyorsan, se olyan könnyen. 

A hajó alakján nem változtattak semmit, csak 
az „állását" sikerült nekik megváltoztatni és tetsze-
tősebb, arányosabb testtel és tetőzettel, meg egy 
nagyon csinosan épült csárdával ellátniok. 

A régi hajók orrtőkéjei, mint a sziriai, egyptomi 
és római, meg velencei hajók orrai majd egyene-
sen fölfelé irányuló, majd befelé kandarodó cifrázat-
tal birtak, ilyenek a szegedi legrégibb hajó-rajzok is, 

1 Reizner J . : ..A régi Szeged" című művének I. köt. 90-ik lapján té-
vesen említi, „hogy soha meg se mozdult." 
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csak az 1776-ban rajzolt szegedi térképen látunk 
már egy csapott hátulsó véggel, de egy előre, kifelé 
hajló orrtőkével ábrázolt hajót. 

Ez azt mutatja, hogy a szegedi hajók alakja 
elhagyva a régi, leginkább az assyr-hajó formákat 
utánzó építkezést,1 egy külön önálló formát vett 
föl és ezt fejlesztve a korunkban ismert szép alakú 
„bőgős" hajót hozta létre, mely a folyamhajózás-
ban páratlan maradt nagysága, szilárdsága, szépsége 
és könnyű járása folytán. 

Elegánsan, mint egy hat tyú úszik a szép szegedi 
hajó, melynek csárdája rendesen nemzeti színűre 
van festve, világos zöld zsalugaterekkel. 

A hajóorr, a bőgődísz. hatalmas domború, egy-
másra hajló leveleket, — snper nyelven — „kör-
téket" ábrázol, külső peremén csipkézettel, olyan 
szöllőlevél díszszel ékítve és bádoggal födve. 

A felső deszka a „ baschnitza" a hajó mindkét 
oldalán ékesen formázott ide-oda hajló tulipán vi-
rágokkal és egy pár cirádával van díszítve, melyek 
között van domború betűkkel kifaragva a hajó neve.2 

A hajó elején, a szentes két a j ta ján csak festmény 
van, de a szélzetet olyan szöllőlevél dísz ékesíti. A 
festmények egyike vagy a hajó védszentjét, vagy az 
ország címerét, a koronát ábrázolja, a másika pedig 
vagy egy csillagot, vagy a nap képét tünteti föl s 
mellette az ajtó fölött a hajó száma is szerepel. 

A hajó hátsó részén még, vagy felfestve, 
vagy a hajó perem deszkájára domborúan „Isten 
velünk" szavak vannak vésve. 

1 The monuments Niniveh. Austen Henry Layard 71 Plate. 
2 A hajókon személy, folyó és város nevek adeggyakoriabbak. 
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Mintha a folyamhajós is ismerne a latin köz-
mondást „(jiii nescit orare, pergat ad mare" 1 soha 
meg nem indul csendes ima nélkül. 

Mikor elbocsátatott a hajó, felvonatott a vas-
macska s a hajóslegények elhelyezkedtek a dereg-
lyébe, a kormányos kalapot emel s utána valamennyi 
hajóslegény s csendes imát mormol, vagy „Isten 
velünk", „Isten segíts" szavakkal felfohászkodik, 
aztán egyszerre belecsapnak a hatalmas dalladzó2 

evedzőkkel a suhanó habokba s mennek el, sokszor 
ha jó „fuhart" kap a hajó, hónapokig is oda vannak. 

Nagyszámú és tekintélyes osztályát képezte 
Szegednek még 4—5 évtized előtt is a hajós nép, 
— de ma már nagyon kevés azoknak a száma, — 
hiszen még nem régen három-négyszáz különböző 
nagyságéi hajő járt Szegedről az ország minden 
nagyobb folyójára s egy-egy hajóra a kormányoson 
kívül 5—6 hajós legény kellett s ezenkívül még 
egyszer annyi „fuharos". Hogy a hajóberakodások-
nál, kirakodásoknál és a vontatásoknál, mily nagy-
mennyiségű munkáskezet foglalkoztatott nálunk a 
hajózás, könnyen elképzelhető, valamint az is, hogy 
a hajók ily nagy száma mellett — tekintettel arra 
is, hogy itt mint fönebb ismételten említve volt., az 
ország legkülönbözőbb vidékeiről javít tattak és 
készíttettek hajók, és vitettek is el mindenfelé a 
superok, — mily nagyszámú hajóépítő nép lakott? 

Ezek a régi törzsökös benlakó és ősi foglal-
kozást űző iparosok nálunk miként a halászok 

1 „Ki nem tud imádkozni, menjen a tengerre!" 
2 A nagy vágó-evedzök „dalladzó-evedzőknek" is neveztetnek, melyek-

kel egész ütemre, ügy látszik régentén — talán a görög „kaleuzma" min-
tájára — szintén dalra eveztek s innen a „dalladzó" elnevezés. 
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,,fisérek", ép így szintén német néven „superok" isme-
retesek,1 mert a mint Palugyai említi, hogy a hajók 
Szegeden ,,faragók11 által készíttetnek, ez tévedés. 

A „faragók" itt tulajdonképen oly mesterembe-
rek, kik céh-nélkiil az ács- és kőműves-mesterséget 
együttesen űzik s házépítéssel foglalkoznak. 

Ezek nem csinálnak hajót, de sőt nem is nyúj-
tanak segédkezet a „superoknak", inkább a „fűvé-
szelők", kik szintén egy külön mesterséget képezve 
a nagyhajó deszkákat fűrészelgetik a hatalmas 
tölgyfa törzsekből, tekinthetők a superok munka-
társaiul. 

Hogy a „super" szó honnan ragadt rajok, bajos 
meghatározni. Valószínűleg a „suprikál" = ütöget, 
vereget, vagy a „schoppen" = tömni,2 dugni igétől 
talán, avagy a „Sehif fsherru hajóbirtokos szótól. 

A Nagyszótár szerint: „hajóács" = ács, ki hajó-
kat ácsol, készít, farag; ettől különbözik a hajó-
varró (schuper, schopper), ki az összeállított hajók 
hézagait mohával betömi, iszkábával megerősíti. 

Nálunk nem különbözik, mert a hajóépítők itt 
csakis „super" név alat t ismeretesek s nagyobbára 
a felsővároson, kevesebb számban az alsóvároson ; 
míg a hajósok csakis felsővároson laktak és laknak. 

A hajóépítő azonban nagyban különbözik a 
hajóstól. Ez sokkal büszkébb, világlátott és ügye-

1 Komáromban is úgy hívják őket és más vidékeken is több helyütt. 
2 A „mohozóval" tömi a hasadékot a super, s ezen szerszám, mely 

egy kis rövid nyelű „favésőw-höz hasonlít, ép úgy néz ki most is, mint az 
aegyptusi pyramisokon ábrázolt hajóépítőé. Ezen kis szerszámon kívül min-
den super-ládában van még: egy pár furkó, véső, harapófogó, szekerce, 
keszor, két nyelű kés (két kézvonó), szöglet vas, cirkálom, „colostok"-, 
csüggő, csapó zsinór, fejsze, fürdam s a fúróhoz és szöghögy fúró és ács-
plajbász, meg egy „párna". Ez egv háromszögletes fazsámoly, melyre hanyat 
fekve varrja a hajó fenekét kívülről a super. 

Kovács : Szoiredi emlékek. 12 
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sebb, gyakran Szlavóniába ós Szerémségbe, meg 
Horvátországba elhajózva, a szerb nyelvet úgy-
ahogy megtanulja s kevesebbnek nézi a „supert". 

Rendesen erős, napbarnította, víg legények a 
hajóslegények, a kormányosban pedig sok a „mél-
tóság" s ruházatukon gyakran meglátszik az idegen 
tájak színe, szabása és zsinórzata. Vígságra és 
mulatságra hajlóbb természetű sokkalta inkább a 
hajóépítőnél, ki, bár jó keresete van, de mégis 
takarékosabb és szerényebben élő kasztot képez, 
mint a vidám hajós nép.1 

Egykor híresek voltak a hajós bálák is, mint 
maguk a hajósok; ámde akkor még száz, meg 
száz hajó úszott a Tiszán s ha megindultak a 
sóházaktól, meg a Felső-Tisza partjáról lefelé, 
egy-két nap alatt csak a hídkinyitásért megtelt 
a városi pénztár.2 

Ha pedig akkor is annyi „riparticum" szedetett 
volna, mint manapság,3 vagy legalább ma ha annyi 
hajó úsznék és kötne ki itt a mi Tiszánk partján, 
hát alig volna „államkölcsön". 

Fényes E. szerint4 a Tiszán 3000 hajó közleke-
dett még a 40-es években, azonban a gőzhajózás és 
a vasutak megindult fejlődése a szegedi hajózás és 
hajóépítésnek erős gá ta t vetett, mindazonáltal még 
a hetvenes évekig meglehetős ni vőn tar tot ta magát . 

1 Minden hajón van egy „tambura" vagy „citera", hajós nyelven „tök-
hegedű" s alig vau hajóslegény, ki e hangszereken játszani no tudna. E 
hangszereket a hajósok hozták Szlavóniából Szegedre, hol általánosan el 
vannak terjedve. 

2 Hídnyitásért a nagy hajók 2 frt, a kisebbek 1 irtot, a lápok 50 krt 
fizettek. 

s A riparticumért ma a nagy hajók naponkint 30, kisebbek 20 krt 
fizetnek, térhasználati dijat az uj hajóépítésért 10 frtot, javításért 5 fitot. 
Egy ladik vagy csolnakért parti dijt egész évre 2 frtot. 

4 Fényes E : „Magyarország statisztikája." 
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p]z időtől kezdve erős hanyatlást mutat . 
A nagy gőzhajó-társaságok mindig igyekeztek 

a szegedieket is érdekkörükbe vonni s valahány-
szor csak ily folyamhajózási értekezletek vagy 
társulati alakulások tar tat tak, a gyakorlati és vagyo-
nos szegedi hajótulajdonosok mindig meghallgat-
ta t tak és szerepelt is mindig ott a szegediek kép-
viseletében egyik-másik hajós. 

Azonban a vasutak gyors fejlődése, a gőzhajó-
társaságok erős versenye és szaporodó uszályai 
hovatovább leszorították az egykori híres és élénk 
szegedi hajózást és hajóépítést. 

A gőzhajó-vontatás a hajók formájára is némi 
átalakító* hatással volt, különösen kisebb hajóink 
„a marosi luntrák" az „uszák" (sehleppek) alakjait 
vették föl ; ámde már ekkor számban úgy ezek, 
mint a nagy hajók rendkívül megfogyatkozának. 

A Tisza — bár tömérdek milliót meg milliót 
fordítottak a szabályozására — megszűnt a régi 
hatalmas közlekedési út lenni és az egykori száz 
meg ezer és ezer szép hajó lassankint elfogyott, 
lefogyott, úgy, hogy már 1880-ban Szegeden a 
100-at sem érte el a számuk;1 s itt, hol ezrével kötöt-
tek ki a mindenféle hajók, most alig köt ki 15—20 
idegen hajó. 

S e mellett egész újságszámba megy, ha egy-
egy új „bőgős" nagy hajót építenek a Tisza part ján, 
hol még 2—3 évtized előtt csak úgy nyüzsögtek 
a superok és kopácsolásaiktól messze viszhangozott 
a Tisza széle és tája . 

1880-ban Szegeden 25 bőgős. 11 luntra — most ezeket „burcella"-nak 
is hívják — és 48 kisebb, 1890-ben pedig már összesen csak 54 bajó volt. 

12* 
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A hajózásban egy hatalmas, régi, vagyontszerző 
eszközt birt a szegedi törzsökös nép, ép úgy a 
hajóépítésben is, de manapság már látjuk a fontos 
iparág teljes lehanyatlását és a hajós és hajóépítő 
népnek, egy egész néposztálynak teljes megfogyat-
kozását. 

Szemünk láttára lesz csupaszszá és kopárrá 
a Tisza part ja és kietlenné a szép folyó kanyargó 
vize ; pedig be illenének alioz a milliós rakparthoz 
az egykor annyi milliót hozó hajók, melyekről 
a derék Vedres oly igazán énekelte egykor : 

„Boldog időt hoznak ezok kebelembe 
Kincsem szaporodik, növök erejembe !u 

Elmúltak a boldog idők, vége a kincs szaporo-
dásának, de azért Szeged mégis mintha erejében 
nőne ! ? 

Nől-e váj jon ? 
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