
Matijevics Lajos 

A MAI JUGOSZLÁVIAI 
BÁCSKA HELYSÉGEI AZ 
ELSŐ MAGYAR FÖLDRAJZI 
LEXIKONBAN 

Még nincs kétszáz éve, hogy megjelent az első magyar nyelvű föld-
rajzi lexikon. E három kötetes mű a legizgalmasabb olvasmányok 
egyike. A szerző, Vályi András, a „Királyi Magyar Univerzitásbéli pro-
fesszor" a legkedvesebb könyvei közé sorolta e munká já t , de tuda tában 
volt annak is, hogy lexikona nem mentes a hibáktól. „Légy jó egészség-
ben Érdemes Olvasó! s fel te t t tzélomnál hamarabb készült munkámnak 
vedd hasznát, a 'mel ly hibákat imitt amott találsz, tudósíts felölök, és 
én jó akara todat szívesen fogom teljesíteni. Egyébaránt is légy meggyő-
zettetve felőle, hogy e' munkánk öregbítése, tisztogatása, s helyesebbítése 
fő gondom, gyönyörűségem, és kötelességem lessz." — a ján l ja művét 
előszavában Vályi a „kegyes olvasónak". 

Az első, betűrendes földrajzi lexikont a magyarság nagy lelkesedés-
sel fogadhatta , mer t Vályit verssel is köszöntötte a korabeli költő. 

„Vályi, neved fényét Anya nyelvünk drága Reményét 
Ha jdan i ta lpra teszed, köz folyamatba veszed; 
Gyöngy szemeket hoztál, köd alatt Tengerbe hajóztál, . . . " 

— í r ja Nagy László 1796-ban a fennkölt hangú versében. Az akkori 
körülményekhez képest Vályi András valóban hata lmas munká t vég-
zett. Erről tanúskodik a lexikon teljes címe is: 

„Magyar országnak leírása, mellyben minden hazánkbél i Várme-
gyék, Városok, Faluk, Puszták; uradalmak, fábr ikák, huták, hámorok, 
savanyú, és orvosló vizek, fördőházak, nevezetesebb hegyek, bar langok, 
folyó vizek, tavak, szigetek, erdők, azoknak hollételek, Földes Urok, 
fekvések, történettyek, különbféle termésbéli tulajdonságaik, a' be tűk-
nek rendgyek szerént fe l ta lá l ta tnak." Az első kötet 1796-ban, a máso-
dik és a harmadik 1799-ben jelent meg Budán, a „Királyi Univerzi tás-
nak betűivel". Feltételezhetjük, hogy e XVIII. századi mű azóta nem 
egy földrajztudósnak, és monográfiaírónak szolgálhatott fo r rásmunkakén t . 

A vidékünk múl t j a i rán t érdeklődő számára is igen fontos ez a 
lexikon. Egy település, egy vidék életében kétszáz év nem kevés idő. 
A nyelvésznek a névalakokban bekövetkezett változások adnak lehető-
séget a kutatásra, a fö ldra jz i ránt érdeklődő fontos leírásokhoz jut , a 
települések történetével foglalkozó kutató történeti adatokat merí thet , a 
történész tényekre, igazságokra bukkanhat , egyszóval, mindenkinek je-
lenthet ez a könyv valamit . 
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Jelen gyű j teményünkben azoknak a helységeknek a leírását kö-
zöljük, amelyek a mai jugoszláviai Bácska területén vannak vagy vol-
tak, mivel azt sem fe ledhet jük el, hogy elég sok már eltűnt, kihalt, ne-
vet változtatott vagy elnéptelenedett . Ada t t á runkban nem vál toztat tunk 
Vályi szövegén, sem a helyesíráson, pontosan úgy közöljük a leíráso-
kat, ahogyan a lexikonban olvashatók. A helységek elé az akkori két 
vármegyére, azaz Bács Vármegyére és Bodrog Vármegyére vonatkozó 
adatokat is kiír tuk. 

A lexikon bácskai földrajzi anyagának közreadásával mindazon 
kutatóink és munkatársa ink igényeit szeretnénk kielégíteni, akiknek a 
földrajzi névgyűj tésben és névkuta tásban szükségünk lehet e ma már 
szinte hozzáférhetet len kiadvány adataira. 

BÁCS VÁRMEGYE — COMITATUS BACHIENSIS — BATSCHER 
GESPANSCHAFT 

Nevezetét vet te e' vármegyének ha jdani Híres Bács Városától, noha 
némellyek Bata helységtől is aka r j ák azt lehozni. Ha jdan az egész 
Megye, Bács és Ba ja között vala határozva, azután pedig Tételig ter-
jedt, vége szakadván MDCCXXI a' hoszszas perlekedésnek, Bács és Bod-
rog Vármegye egygy esi tet tek; melly egyesülés előtt tízen két mértföld-
nyire t e r j ed t e' Vármegyének hoszszasága; öszve kaptsol ta tván pedig 
húszon négyet is felül haladt ; szélessége Bél Mátyás szerént alig tet t 
hat mértföldet ; sőt néhol sokkal kevesebbet, az alsóbb része felé. Vin-
disch ellenben kevéssel ál l í t ja hosszabnak e' Vármegyét, mint a 'mennyi-
re t e r jed szélessége. Valóságos képét lásd a' föld képen, (mappa) mellyet 
a' Bécsi Hírmondónak Érdemes kiadóji készítettek 1795. Kivévén e' Vár-
megyének Pest Várm. Kis Kúnság, és Csongrád Vármegyék felől lévő 
részét, egy felől Duna, más felől pedig Tisza vize határozzák. Szép erdei 
vágynák a' Duna mellyékén, mellyek a ' mezőknek kiessége, és az élő 
fáknak gyönyörködtetésére nézve mél tán kedvelhetők. A messze te r jedő 
egyenes térség magasan felemelkedett , cserfákkal ékesítetett, mellyek 
nem olly régiek ugyan; de a föld te rmékeny voltától táplá l ta tván kitet-
sző nagyságra nevelkedtek. Termő rétekkel, és mezőkkel is bővelkedik. 
Folyó vizei egy felől a Duna, más felől pedig a' Tisza, amaz Ba jáná l 
kezdvén, nedvesíti Baratskát , Dáutovát, Szántovát, Bereget, Kollútot, 
Kőszeget, Monostorszeget, Kupuszinát, Apátit , Bogojeváít, Karavukovát , 
Vaiszkát, Bogyánt, Plavnát , Novoszellót, Bukint, Ó és Űj Palánkát , 
Keresztúri , Begetset, Futakot , Péterváradot , Kátyot, Kovilt, s' Gardi-
novátzot. Mellyek a' Duna kiáradásakor mint még annyi szigeteknek 
látszatnak. Napkeletről való részén pedig foly e' Vármegyének a Tisza 
vize, szélessen terjedve, s' tsendes folyással. Nevezetes Marsiglius (Ope-
ris Danubbi Tom. I. p. III. pag. 85) vélekedése szerént, hogy a föld alat t 
Bácsnál a' Duna, és Tisza vziének a 'körül lévő tavakban egyesülést 
állít, mellyet onnan tapasztalt vala az említett író; mivel 1693 eszten-
dőben a' Tisza hirtelen nagyra dagadván tavai is egészen eltelve valá-
nak, a' Duna pedig tavaival tsekély vala, a' Tiszának áradásához ké-
pest, és ebből a nagy halak által költözének s a' víznek nagysága is vál-
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tozó vala. III. Vize az a tó, mellyet Cserna Barának vagy Fekete motsár-
nak neveznek, már most az egész Vármegyének nagy hasznára a' Tisza, 
és Duna vizével folyóvá tétettetvén, Ferencz t sa torná jának neveztetik, 
s 'az egész Vármegyén keresztül foly. A Tisza felől való részén több 
tavai is vágynák, úgymint Alimaska Bara, Csik Bara, Ostrova Bara, 
s' a' t ' . IV. A Bács alatt Duna áradásainak alkalmatosságával folyó tó, 
mellyet Marsiglius Mosztunka Barának nevez, az az hidat viselhető tó-
nak, vagy motsárnak. V. A réteken szerteszéjjel lévő tavak, mellyek 
a' térségekben italt szolgáltatnak, mind a' t sordáknak; mind a' juhok-
nak, és méneseknek; s nem külömben több motsáros helyei is vágynák 
külömbféle nevek alatt. Halászattyai nevezetesek, s' a' külömbféle óltsó 
halakon kívül gödényekkel is bővelkedik. Legelője elég nagy, de kö-
zépszerű termő földgye többnyire gazdag, és t rágyázás nélkül is terem, 
kivévén homokos részeit; gyümöltse cserhajú almája , s' görög dinnyéje 
bőven terem. Marhái szépek, és a munkára kivál tképen alkalmatosak. 
E megyében ha jdan , minekelőtte a Török háborúk által nem sanyargat -
tatott , nagy. és nevezetes Férf iak is voltak, illyen vala a' Bácsi Gróf 
Mogh, vagy Moch, Magyar országnak 1588. esztendőbéli III. Béla alatt 
vólt Nádor Ispánnya, és István ugyan a Bácsi Grófok közül II. András 
alat t MCCVI. esztendőbéli Nádor Ispány sőt még más Bácsi Grófról is 
ti. Lászlóról vagyon ugyan e' Király alat t emlékezet. Ulászló alat t is 
ugyan e' tzimmel birt Gara János. Mind öszve 164 lakó helyek vágynák 
benne, s' a' Kalotsai Érseki Megyéhez tartozik. 

BODROG VARMEGYE — COMITATUS BODROGIENSIS — 
— BODROGER GESPANSCHAFT 

Nevezetét vette e' szavaktól, vode Roch, melly annyi t tészen, a' tót 
nyelvben, mint vizeknek szarva, mint hogy e' Megyében, Duna, és Tisza 
vize öszve folyván, mint egy hegyes szegletet formál . Innen származott 
annaku tánna Bodrog Városának nevezete, mellytől mint e' Vármegyének 
fő Városától tu la jdoní t ta to t t valia e' név az egész Vármegyének, Melly 
Betsben ta r ta to t t ha jdan Bodrog Városa, abból kitetszik, mer t Szent 
László király a' Húsvéti Innep inapokait i t ten töltvén, egy Királyhoz méltó 
szállásán fogadá el i t ten a külső Országi Követeket, a' miot Túrótzi (a) 
emlékezetben hagyta, Bonfirn is (b) emlékezetet tesz felőle. Öszve kaptsol-
tatot t vala e ' sok perlekedések után Bács Vármegyével , MDCCXXLVII 
dikben egymástól elválasztatott; noha még mostis néminémű megegye-
zése van az említet t Vármegyével. Fekszik Duna, és Tisza vizek között 
Sclavoniának, vagy tot Országnak szomszédságában. Határosok vele 
napkele t re Bács Vármegye, napnyugatra pedig Temes Vármegye; észak-
ra ellenben tót Ország. Folyó vize az említett Duna, és Tisza Vize, tavai 
igen számosak, kivált nedves időknek alkalmatosságával. Nevezetes 
hegye Sorinnál áll magassan felemelkedve, nagy, és kopasz hegy; de 
kút fők nélkül szűkölködik; all ját Tisza vizéből széjjel folyó tavak ned-
vesítvén, sűrű és nagy szál nádakkal vétetik körül ; napkele t re pedig 
Tisza vize alat ta foly. Magassága a' hegynek olly nagy, hogy tetőjéről 
Nándor Fejérvára t , ámbár töle tizennégy mér t fö ldnyi re fekszik, szépen 
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megláthatni : ter jedése pedig mintegy két mért földnyire van, s termő 
szőlőkkel ékesíttetett . Tetőjére a Magyarok, ha jdan kastélyt építettek 
vala, mellyet Tételnek neveztek. Erdői nintsenek; hanem a helyet t nád-
dal, szalmával és szárasztott marha ganéj ja l tüzelgetnek, a' köz embe-
rek. Nevezetes továbbá e' Vármegyében a' Rómaiak sántzai, melly né-
hány mér t fö ldnyi re ter jed, s' felőle azt á l l í t ják a' Történet írók, hogy 
itten vala az a' nagy tó mellyben ha jó j ika t a' Rómaiak készítették; de 
már most annak helye ré tekké változtattatott . Térsége e' Vármegyének 
kiváltképen termő, és minden életre megkívántató javakkal bővelkedik; 
búzája bora, sa j t ja , teje, vaja , külömbféle marhá i vadai nagy bővség-
gel vannak; hala igen is sok, vadászat tya gazdag, és hasznos. Levegője 
ellenben néhol az álló tavak, és motsárok miat t nem leg egészségesebb; 
de lakosai hozzászokván, ezzel keveset gondolnak, (a) Chronici Par te 
II Cap. LIX. p. 69. (b) Decade I. Libr. I. p. 20. 25. 

Adda 
Tót, és magyar fa lu Báts Vármegyében, földes Ura a Királyi Ka-

mara, lakosai katolikusok, és oroszok, fekszik Petrovoszello, és Szenta 
között, Bátshoz, melynek f i l iá ja nem messze. 

Apátin 
Német mezőváros Báts Vármegyében, birtokosa a Királyi Kamara , 

lakosai katolikusok, fekszik Sz. Iván puszta és Üj Szonta között lakosai 
leginkább kézi mesterséggel élnek; a város rendesen épített; több utszái 
között kettő legnevezetesebb, épületyei között pedig a Királyi Élésház 
melly három emeletre (Contignatio) épült. Szántó földgyeinek ha rmad-
része sovány, s mezeinek tsak egy része hasznos, kereskedése mint hogy 
Duna mentében fekszik, lehetne, de mivel i t ten ha jók nem rakodnak, 
semmi hasznot sem h a j t a' lakosoknak, legelője májusnak végéig ele-
gendő, marha i ta tója meglehetős, f á j a szűken, szőlői is vágynák; de ke-
vesek, nádassa elég, Királyi Fábr ika is vólt benne; vásár ja i is vannak, 
s' fél esztendőbéli kortsmáltatása, legelőjök a' salétromos forrásokból 
kiégettetvén, marhá ika t kéntelenek az Ugarokon legeltetni, s' rész sze-
rént otthon tar tani , kukuri tza szárakon, s' szőlő leveleken, melly fogyat-
kozásai miat t harmadik Osztálybéli. 

Bács omladozott vár 
Bács Vármegyében. Bácshoz építet te az erősséget Sz. István Király, 

s' az u tán a' Bácsi Püspöknek ajándékozta, a' mint a' régiek bizonysá-
gai állí t tyák. Messze terjedő, s' magos kőrakásain belől két templomai 
voltak, egyike, és a' nagyobb az köznépnek Isteni tiszteletére, északról 
pedig másika a' kisebb, a Püspöknek tu la jdon imádságaira; ez napke-
letre vala épülve közel a' Püspöki lakó helyhez; de már most mind a 
kettőnek tsak omladozásait is alig láthatni , a' nagy régiséget muta tó 
Vármegye házával egyetemben. A' többi épülettyei a' magyarok által 
elégettetvén, s' e l ronta tván porrá lettek, midőn Rákoczynak pár tütése 
alkalmatosságával a' pár tü tők által több napi ostromlások után meg-
vétetett vala; kiket midőn a' Németek ostrommal kívánának a' várból 
kiküszöbölni, az egész vára t elpusztították, erőssége árkokkal vétete 
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körül, melyekbe régi lakosai titkos folyással a' Dunát szokták vala bé-
ereszteni. A' sántznál vólt kapunál vagyon egy forrás kút, mellynek 
e' környékben legjobb izű, s' hírességű vize van; az úton felül vóit pe-
dig egy nagy kő mellyre Szent Pál Apostolnak képe, kardgyát kezében 
tar tva vala kivágattatva. 

Bács Városa 
Deákul Bachia. Mező Város Bács Vármegyében, földes Ura a' Ka-

lotsai Érsekség, lakosai katolikusok, fekszik Zombortól öt mértföldnyi-
re. Ha jdan sokkal nagyobb, népesebb, és pompásabb vólt, Bonfininak 
írásai szerént. a) Fő papi lakó hely is vala, és Magyar Országnak neve-
zetes városa vólt; térségén fekszik, s' h a t á r j a mindenféle barmoknak 
alkalmatos, és jó lakó helyet szolgáltatot Német, Rátz, és egyéb lako-
sainak. Nagy hírt tulajdoní tot t e' városnak II. Lajosnak idejében 
MDXVIII. esztendőben, ta r ta to t t Ország Gyűlése, és MDXIX esztendő-
béli is, mellyből képzelhetni, hogy e' Város ha jdan , mind a 'siralmas 
Moháts alatt Hazánk Lajosától megfosztatott, Bács Városa is szemláto-
mást hanyat lani kezde. Elvesztvén Fő Pap j á t Tomori Pál t a' Törökök 
rabságába esett, és annak igája alatt elég sokáig sínyledezett; sőt annyi-
ra elenyészett e' Város a' Törökök já rma alatt, hogy ismét vissza kerül -
vén alig l á tha t ta leg kisebb nyomát is az akkori Kalotsai nevezetes 
Érsek Szétsényi, vólt rendes épülettyeinek. A kőfalak lerombolva valá-
nak az épületek leroskadoztak, a' Templomok elbontattva, a' szőlő he-
gyek, és gyümöltsös kertek, vad ligetekké változtak. Rákóczy alat t sem 
keveset szenyvede ez a' Város; egyszer elégettetett , de többször gyá-
szolá az ellenségnek dühösségét; most már ismét elég népes, házai ugyan 
tsekelyek a' benne lakó Rátzoknak ínyeikhez képest alkalmaztatva. 
Temploma téglából építtetett , mellynek nagysága a' Város népének 
sokaságához van alkalmaztatva, és az itt Isteni tiszteletet szolgáltató 
Franciskánusok számához. Ide szoktak a' Vármegyének Rengyei is 
egybe gyülekezni, mind a' közönséges ügyeknek elrendelésére, mind pe-
dig a' hivatalbéli személyeknek megúj j í tására . Lakosai szorgalmatosak, 
Kápta lan is vala itten ha jdan , melynek m á r ma tsak az emlékezete van 
fel, ámbár olly nagy jövedelemmel bírt, hogy a' hadi szükségnek ide je-
kor, ötven lovasokat kiáll í thatott a' Ki rá lynak számára. Vidékje szép, 
és termő s' külömbféle gyümöltsel, s veres borra l kedveskedik lakosai-
nak; mindazáltal negyedrésze szántó fölgyeinek középszerű te rmékeny-
séggel birt, mezőjök marhá iknak nevelésére elég, i tatójok van, f á j a úgy 
épületre, mint tűzre, nádassa is elég van, az Uraságnak engedelme mel-
lett nem külömben makkol ta tása is; vagyonnyainak eladására megle-
hetős módgya, és a' kereskedésnek előmozdítására is, első Osztálybéli. 

Bajinak 
Elegyes falu Bács Vármegyében, birtokosa Szabatka, vagy Szent 

Mari ja Városa, lakosai katolikusok, ha t á r j a közép terméknységű, ré tye 
és legelője elég, második Osztálybéli. 

Bajsa 
Rátz fa lu Bács Vármegyében, birtokosai Zakó és Vojnits Urak , la-

kosai katolikusok és rátzok, fekszik Kulától egy, és 3/4 mér t fö ldnyi re 
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Szántó földgyei jók, és minden féle gabonát bőven termenek, de a' föld-
gye kemény, és szikes, ré t tye is jó, de kevés; két száraz malmai is vágy-
nák, fogyatkozásai, hogy földgyei kevesek, legelője szoross ha t á r j ának 
kitsinsége miatt , gyakran béha j t a tnak marhá ik a szomszédoktól. Eladás 
végett Bajára , Szegedre, Újvidékre hordgyák gabonájukat ; e rde je és 
nádassa nintsen, s' mind épületre, mind tűzre való fát , r i tkán szerez-
hetnek; a Dunán levő malmokból öt, és hat mért földnyire vannak, melly 
fogyatkozásai miat t ha rmadik Osztálybéli. 

Becse — Rátz Becse 
Mező Város Bács Vármegyében földes Ura a' Királyi Kamara , fek-

szik a' Tisza mellett, lakosai magyarok, katolikusok, és rátzok. Ha tá r j a 
közép termékenységű, hala elég van, második Osztálybéli. 

Begecs 
Elegyes tót, és német falu Bács Vármegyében fekszik a Duna mel-

lett Futaktól nem messze, mellynek fil iája, földes Ura Gróf Hadik 
Uraság, lakosai katolikusok, szántó földgyének nagyobb része jó, me-
zeje hasznos, Újvidék Városától piatzozása helyétől, két órányira fek-
szik, első Osztálybéli. 

Bekova 
Szabad puszta Bács Vármegyében, fekszik Kernya jának szomszéd-

ságában, mellynek fil iája. 

Béla 
Szabad puszta Báos Vármegyében, földes Ura a Kir. Kamara . 

Bereg 
Rátz falu Bács Vármegyében, földes Ura a' Királyi Kamara , fekszik 

a' Dunához 1/4 órányira, Zombortól két mértföldnyire, szántó fölgyei 
mindenféle hasznos termést hoznak; piatza negyedfél mért földnyire 
Ba ján marhá inak i ta tása alkalmatos, f á j a van, füzesse nem nagy, s sző-
lői alább való borokat teremnek nádassa elég, három malma a' Dunán, 
szénája, midőn a' Duna ki nem önt, a' völgyekben lévő vizenyős ned-
vesség miat t nádas, és sassal elegyes, második Osztálybéli. 

Bezdán 
Magyar falu Bács Vármegyében, földes Ura a' Királyi Kamara , la-

kosai katolikusok, fekszik a' Duna mentében, bőven termő földgye van, 
noha némelly helyen salétromos, és sikeres, kaszállója nem igen jó, le-
gelője s' járrnos, és fejős marhá inak van, épületi f á j a az Uraságtól in-
gyen adatik; a ha tá rban kevés szőlei vannak; mivel á' Duna gyakran 
elönti ha tá r j á t , s' szénáját is elrontja, sőt néha el is viszi, ha rmadik 
Osztálybéli. 

Bilics 
Szabad puszta Bács Vármegyében, fekszik Zomborhoz nem messze 

mellynek fil iája. 
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Bodgyán 
Elegyes fa lu Bács Vármegyében, földes Ura a' Királyi Kamara , 

lakosai katolikusok, klastrom is van benne. Fekszik Vaiszkának szom-
szédságában, mellyhez hasonlító. 

Bogojeva 
Oláh, és elegyes fa lu Bács Vármegyében, földes Ura a' Királyi Ka-

mara, lakosai katolikusok, fekszik a' Dunához közel, Rátz Miletitshez, és 
Karavukovához sem messze, h a t á r j a középszerű, néhol homokos. 

Bogyán 
Elegyes fa lu Bács Vármegyében, földes Ura a' Királyi Kamara , la-

kosai katolikusok, fekszik a Duna mellett Bácstól két mértföldnyire , 
f á j a tűzre és épületre van, s' nádgya is az Uraságtól ingyen, szántó 
földgye nintsen elég, mivel néhol vizessek, homokossak, és salétromo-
sak, szénát és legelőt is készpénzen szereznek víz áradáskor; harmadik 
Osztálybéli. 

Bratyevitzi — Orili Breszto 
Szabad puszta Bács Vármegyében, földes Ura Gróf Hadik Uraság, 

fekszik Futakhoz közel, mellynek filiája. H a t á r j a középszerű. 

Bresztovátz 
Üj, és Ó Bresztovátz. Elegyes rátz fa luk Bács Vármegyében, Földes 

Ura a' Királyi Kamara , lakosai ó hitűek, fekszenek Mileticshez fél, Ba-
jához pedig ha t mértföldnyire, Határ ja i középszerűek, legelőjök szo-
ross, fá jok nints, i tatójok alkalmatlan, eladásra, és keresetre is tsekély 
módgyok, harmadik Osztálybéliek. 

Bukin — Buknica 
Elegyes falu Bács Vármegyében, birtokosa a' Királyi Kamara , fek-

szik a' Duna mentében, Palánkától fél mértföldnyire . H a t á r j a jó ter-
mékenységű. 

Bukovátz 
Szabad puszta Bács Vármegyében, b í r j a Zombor Városa, mellytől 

nem messze fekszik. 

Bukur 
Elegyes fa lu Bács Vármegyében, földes Ura a' Királyi Kamara , fek-

szik a' Duna mellett melyre való nézve mind gabonájá t mind vagyon-
nyait jól eladhattya, a' ha tá rban lévő erdőn szabad f á j a van, száraz dölt 
fákból; épületre pedig az Uraságnak engedelmével, nádgya a' legköze-
lebb való tokban szükségére elegendő, közel a' ha tá rba malma, második 
Osztálybéli. 

Buklész 
Német falu Bács Vármegyében, földes Ura a Királyi Kamara , lako-

sai katolikusok, fekszik Gajdobrától nem messze, mellynek f i l iája. Ha-
t á r j a közép termékenységű. 
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Cséb 
Elegyes fa lu Bács Vármegyében, földes Ura a' Királyi Kamara , 

lakosai katolikusok, és ó hi tűek fekszik Gajdobrának szomszédságá-
ban, és ennek fi l iája, a' Duna mellett , Futaktól két mértföldnyire , szán-
tó földgyei termékenyek, kaszállója meglehetős, erdeje elég nádgya ha-
sonlóképpen, malma a határ tó l egy órányira, Duna vize ámbár ha tá r -
jában foly keresztül; de mivel ott ha jók nem .terheltetnek, semmi hasz-
not sem okoz a' lakosoknak. Fogyatkozásai, hogy ha valamit a' lakosok 
eladni akarnak, vagy Újvidékre két mértföldnyire, vagy Ba j á r a tizen-
két mér t fö ldnyire kell hordani, legelője helyben nintsen, az ugarokon, 
s' tallókon kívül s keresetre is tsekély módgyok lévén, harmadik 
Osztálybéli. 

Cservenka 
Elegyegs fa lu Bács Vármegyében, földes Ura Zombor Városa, 

mellyhez közel fekszik, s' földgye hozzá hasonlító. 

Csikóvá 
Szabad puszta Bács Vármegyében, földes Ura Zombor Városa 

mellytől nem messze fekszik. 

Csonoplya 
Rátz falu Bács Vármegyében, földes Ura a' Királyi Kamara , lako-

sai katolikusok, fekszik Zomborhoz egy mértföldnyire, leg nagyobb 
haszna van meddő, és másféle marháinak, s' juhoknak eladásából, nem 
külömben a' gabonábol is, mellyet vidéki fa luk földgyein termesztenek, 
szénája ugyan jó, de a' ha t á rnak száraz vólta miat t kevés legelője elég, 
száraz malmok ugyan van, de mivel a' marháknak fáradságos, kénte-
lenek két órányira járni a' Dunára örletés végett; harmadik Osztálybéli. 

Derony 
Elegyes falu Bács Vármegyében, földes Ura a' Kalotsai Érsekség, 

lakosai katolikusok, és ó hitűek, fekszik Bácstól nem messze, melly-
nek fil iája, határbél i szántó földgyei két nyomásbéliek, mellyek több-
nyire négy, és ha t marháva l míveltetnek, mezeje néhol vizes és salétro-
mos, legelője az erdőben elegendő, i tató és kendert áztató vize alkal-
matos, tűzre f á j a elég, de épületre valót, és nádat az Uraság engedel-
mével nyernek; makkol ta tása szabad, második Osztálybéli. 

Boroszló 
Elegyes magyar fa lu Bács Vármegyében, földes Ura a' Királyi Ka-

mara, lakosai katolikusok, fekszik Zombortól két mértföldnyire, ha tá r -
béli szántó földgyeinek két ha rmad része meglehetős, és akármel ly ma-
got s' vetést bőven hoz, ré t tye igen kevés, hanem a búza vetések között 
valami keveset kaszálhatnak, itató helye meglehetős, az Uraság erde-
jéből vagyon mind tűzre, mind épületre való fá ja , harmadik Osztálybéli. 

Dörfel 
Kis német fa lu Bács Vármegyében, fekszik Új Vidéktől nem mesz-

sze, mellynek fi l iája. 
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Dragova 
Kortsma Bács Vármegyében, földes Ura Gróf Hadik Uraság, fekszik 

Futakhoz nem messze. 

Fekete hegy 
Bács Vármegyében, Feketi t i név alatt. 

Feketíti — Fekete hegy 
Elegyes fa lu Bács Vármegyében, földes Ura a' Királyi Kamara , la-

kosai katolikusok, fekszik Hegyeshez nem messze, s' ennek fi l iája, ha-
t á r j a középszerű, s' az alőbb említett falujéhoz hasonlító. 

Fény-Nagy Fény 
Szabad puszta Bács Vármegyében birtokosa Szabatka városa, s' nem 

messze fekszik tőle az Ország út tyában, pos tá ja is van, h a t á r j a jól 
termő. 

Filipova 
Elegyes rátz fa lu Bács Vármegyében, földes Ura a' Királyi Kamara , 

lakosai katolikusok, fekszik Milititstől egy mértföldnyire . Határbél i 
szántó földgyei kemények, és salétromosak, de midőn az esztendő ked-
vez, nem utolsó termést hoznak, harmadik Osztálybéli. 

Földvár 
Magyar falu Bács Vármegyében, földes Ura a Királyi Kamara , la-

kosai katolikusok, fekszik a Tisza mellett, ó Betsétől nem messze, ha tá r -
ja közép termékenységű. 

Futak — Futok 
Népes mező Város Bács Vármegyében, földes Ura Gróf Hadik Ura -

ság, lakosai katolikusok, és ó hitűek, fekszik a Duna mellett , Újvidék-
től nem messze, Péter Váraddal által ellenben, vásár ja i nevezetesek, 
itt vala 1716-dik, és 1717-dik esztendőben Eugenius Hertzeg vezérlése 
alat t a Tsászári tábor az Ozmánok ellen, és az Uraságnak szép kasté lyá-
val díszesíttetik. Határbél i szántó földgyei többnyire jól termők; mezeje 
jó, i tatója alkalmatos, Újvidéktől egy órányira lévén, terméseit jól el-
adhattya, erdeje van, f á j a tűzre szabad, nádassa gazdag, malmai a' mel-
lette folyó Dunán vágynák, első Osztálybéli. 

Futak — Űj Futak 
Elegyes Falu Bács Vármegyében, földes Ura Gróf Hadik Uraság, 

lakosai katolikusok, fekszik Futak Városától nem messze. H a t á r j a te r -
mékeny, vagyonnyai jelesek, első Osztálybéli. 

Gajdobra 
Német fa lu Báts Vármegyében, földes Ura a' Királyi Kamara , lako-

sai katolikusok, fekszik Bulkésznek szomszédságában, Ű j Vidék, és Báts 
Városa között, Obrováczhoz 4600, Csébhez 4700 bétsi ölnyire, ha tá rbé l i 
szántó földgyei termékenyek, rét tyek szükségjekre elégséges és megle-
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hetős gabonájokat Újvidékre három mér t fö ldnyi re horgyák, az eladásra 
legelője szorosss, ha áradások vágynák, erdeje, nádgya nintsen, pénzt 
szereznek kereskedésből, vajból, és bo r júknak eladásából, második 
Osztálybéli. 

Gakovo 
Elegyes német falu Báts Vármegyében, földes Ura a' Királyi Ka-

mara, Kígyós vizéhez Rantsevo pusztához, és Nemes Miletitstől sem 
messze, Zomborhoz 1960, Kolluthoz 6260, Bezdányhoz pedig 6600 bétsi 
öles mértéknyire . Határbél i szántó földgyei jók, búzát, árpát , zabot, és 
kukori tzát terem, szénája is jó terem, gabonájokat , melly szükségeken 
felül marad, Ba já ra jó három mért földnyire viszik eladás végett, hely-
ben két száraz malmok van, a' Duna malmaitól pedig két órányira fek-
szik, mivel pedig sem erdeje, sem nádassa nintsen, másodig Osztálybéli. 

Glozsán 
Elegyes tót és rátz fa lu Báts Vármegyében, földes Ura Gróf Hadik 

Uraság, lakosai evangélikusok, és ó hitűek, fekszik Begecshez 3050, U j 
Futakhoz pedig 5400 bétsi ölnyire, határbél i szántó földgyei leg inkább 
búzát, zabot, és á rpá t teremnek, rét tyei jók; Ú j Vidéktől két órányira 
lévén, terméseinek eladás végett oda hordgyák, i tatója meglehetős, Sze-
r imben szőlő kapállással pénzt kereshetnek, a'hol némelly lakosoknak 
szőleik is vágynák, erdejek, szőlejek nintsen, nádgyok kevés, malmai 
a' mellette folyó öreg dunán, harmadik Osztálybéli. 

Gradina 
Szabad puszta Bács Vármegyében, földes Ura Zombor Városa, fek-

szik Zomborhoz közel, és annak fil iája, h a t á r j a is hozzá hasonlító. 

Györgyin 
Szabad puszta Bács Vármegyében, földes Ura Szabatka Városa, 

mellytől nem messze fekszik. 

Hegyes 
Magyar falu Bács Várm. földes Ura a K. Kamara , lakosai katoli-

kusok, fekszik Bajsa, és Szeghegy között, az Ország út tyán, holott posta 
is van, amahoz 2000, ehez 5600 bétsi ölnyire, határbél i földgye búzát, 
zabot, árpát jól terem, rét tyei egyszer kaszái tatnak legelője elég, ma r -
hájok, és juhok sok van, piatzok Új Vidéken, erdeje, szőleje nádgya 
nints. 

Hódság 
Német falu Bács Várm. földes Ura a' K. Kamara , lakosai katol iku-

sok, fekszik Parabutyhoz 4400; Bácshoz 8000, Karavukovához 2500 bétsi 
ölnyire, ha tá r j a két nyomásbéli s' tiszta búzát, kukoritzát , kender és 
krompélyt hasznosan terem, egyenes fekete a földgye, erdeje mintsen, 
sem szőlője, sem nádgya, piatza Vukováron, Eszéken és Újvidéken, 
néha helyben is. 
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Horgas 
Magyar fa lu Csongrád Várm. földes Ura Horgasi Kárász Uraság, 

a' kinek szívességét T. Nem. Csongrád Vármegyének szíves megkül-
déséért az egész Haza előtt különösen köszönöm. Koleda András Űr 
a' N. Vármegyének mostam Irat tárosa (Archivarius) készítette; s' a' T. 
N. Rendeknek helybe hagyása u tán küldet tetet t meg. Lakosai kato-
likusok, fekszik a' Tiszához 1/2, Szegedhez. Kanizsához, és Sz. Marjához 
is két mértföldnyire , földgyének egy része fekete, más része homokos, 
és bőven termő, fa helyett náddal tüzelnek, melly ha t á r j ában elég bő-
ven terem; keresettye marhákkal , és gabonával, piatzok az említett 
Városokban. 

Ivanovoszello 
Szabad puszta Bács Várm. földes Ura Zombor Városa, fekszik 

ugyan Zomborhoz közel, és annak fil iája. 

Jarek 
Német falu Bács Várm. földes Ura Széchény Uraság, lakosai evan-

gélikusok, fekszik Temerinhez 2300, Ű j Vidékhez 7200 bétsi ölnyire, 
egyenes h a t á r j a leg inkább búzát, és krompélyt terem, erdeje, szőleje 
nmtsen sem nádgya, piatza Űjvidéken. 

Kanizsa 
Ö Kanizsa, az előtt Rév Kanizsa. Magyar és rátz mező Város Bács 

Vármegy. földes Ura a' K. Kam. lakosai katolikusok, és ó hi tűek, f ek -
szik a' Tisza mellett, Szentához 11600, Martonoshoz 3800 bétsi ölnyire, 
h a t á r j a jó termékenységű, vagyonnyai különbfélék, szarvas marhákka l , 
juhokkal , búzával, kölessel, és jó dohánnyal bővelkednek, kis fűszfa 
erdeje is van; nevezetesek töltései, és hidgyai, el adásra, és kereskedésre 
is jó nádgyok van, piatzok Szent Márján, helyben, és Szegeden. 

Kanizsa — Kis Kanizsa 
Hajdan erősség vala Csongrád Várm. fekszik Martonoshoz nem 

messze. 

Karankoria 
Szabad puszta Bács Várm. földes Ura Zombor Városa, fekszik Zom-

borhoz nem messze, és annak fi l iája. 

Karavukova 
Német falu Bács Várm. földes Ura a K. Kamara , lakosai ka to l iku-

sok, fekszik Rátz Militivhez 3600, Hodsághoz 1500 bétsi ölnyire, a ' Dá-
lyai révhez Eszékfelé három órányira, h a t á r j a lapályos, és agyagos, bő-
velkedik kenderrel , és krompéllyal, szőlei meg lehetősek, erdeje lágy 
fából van, nádgya van, a 'mennyi szükséges, földgyének némelly része 
motsáros. 

Kelebia 
Szabad puszta Bács Várm. földes Ura Szabatka Városa, fekszik 

hozzá közel, mellynek fil iája. 
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Kér — Kis Kér 
Német fa lu Bács Várm. földes Ura a' K. Kamara , lakosai evangé-

likusok, fekszik Szent Tamáshoz 5400, Ó Kérhez 2700 bétsi ölnyire, ha-
t á r j ának szántó földgyei jók, réttyeik, legelőjök mindenféle marháknak 
hasznos, f á jok és nádgyok a' ha tá rban nintsen, h a t á r j a szűk, pénzt sze-
reznek vaj , borjú, és kender árulásából, s' egyéb terméseikből. 

Kér — 0 Kér 
Magyar és rátz fa lu Bács Várm. földes Ura a K. Kamara , lakosai 

katolikusok, és Ö hitűek, fekszik Kis Kérhez 2700 Újvidékhez 13500 
bétsi ölnyire, három nyomásbéli h a t á r j a leginkább búzát, árpát , és zabot 
terem, erdeje szőleje nintsen, sem nádgya piatza Újvidéken, pénzt sze-
reznek gabona, és marha eladásból. 

Keresztúr 
Orosz fa lu Bács Várm. földes Ura a K. Kamara , lakosai ó hitűek, 

fekszik Kulához 5100, Filipovához 3720 bátsi ölnyire, egyenes ha t á r j a 
leg inkább kétszeres életet, és zabot terem, mellyel valamint marháva l 
is bővelkednek, fá ja , nádgya, és szőleje nintsen, piatza Újvidéken, pénzt 
szereznek gabona eladásból, és a' Szeremi szőlőknek kapálásából. 

Kernyája 
Német falu Bács Várm. földes Ura a' K. Kamara , lakosai katol iku-

sok, fekszik Csonoplához 2750, Zomborhoz 6400 bétsi ölnyire, ha tá r j a 
leg inkább búzát, zabot, kendert , kukoritzát, és krompélyt, s jó bort 
is terem, erdeje nintsen, sem nádgya, piatza Zomboron, és Baján , pénzt 
szereznek bor, és kukori tza eladásból. 

Kiszács 
Rátz, tót és oláh fa lu Bács Várm. földes Ura G. Hadik Uraság", la-

kosai ó hitűek, és evangélikusok, fekszik ó Futakhoz 3200, Újvidékhez 
7400 bétsi ölnyire, szántó földgyei jók, piatzozása mint egy két órányira 
Újvidéken, a kereskedőkkel is szoktak Pestre fuvarozni h a t á r j a szoros, 
f á j a szőleje, és nádgya nints, pénzt keresnek gabona eladásból, kézi 
munkával , és szőlő kapálással. 

Kollút 
Német fa lu Bács Várm. földes Ura a' K. Kamara , lakosai katol iku-

sok, fekszik Bezdányhoz 2400 Bereghez 2000 bétsi ölnyire, földgye jó 
termékenységű rét tye kevés van, piatzozása Baján, és Zomborban bora 
középszerű, erdeje lágy fából áll, nádgya is van kukoritzával, és krom-
péllyal bővelkedik, f uva r r a l pénzt szerezhetnek. 

Kuczura 
Magyar és orosz fa lu Bács Várm. földes Ura a K. Kamara , lakosai 

katolikusok, többen ó hitűek, fekszik Kulához 5800 Torzsához 2600 bétsi 
ölnyire, szántó földgyei jók, rét tyei is, fuhározni is szoktak, Nagy Vá-
radra, Pestre, Váczra, Szegedre, Kecskemétre, erdeje, szőleje, nádgya 
nintsen, bővelkedik búzával, kenderrel , és marhákkal , piatza Ú j Vidé-
ken, pénzt szereznek marhákból , és szőlő kapálással. 
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Kula 
Magyar, rátz és német falu Báts Várm. földes Ura a Királyi Ka-

mara, lakosai katolikusok, és ó hitűek, fekszik Keresztúrhoz 5100, Cser-
venkához 4000 bétsi ölnyire, három nyomásbéli h a t á r j a búzát, zabot, 
árpát , és krompélyt jól terem, borai meglehetősek, földgye, ré t tye jó, 
fuharozni is szoktak, piatzozása Új Vidéken. 

Kula 
Szabad puszta Bács Várm, földes Ura a' K. Kamara , fekszik Ker -

nyá jának szomszédságában, és annak filiája. 

Kulpin 
Rátz és tót fa lu Bács Várm. földes Ura Sztrat imirovics Uraság, la-

kosai ó hitűek, ós evangélikusok, fekszik Petrovátzhoz 2400, Ókérhez 
4700 bétsi ölnyire, határbél i földgye termékeny, kaszállói meglehető-
sek, piatzozása Új Vidéken, legelője, fá ja , nádgya nints, pénzt szereznek 
marháknak , és gabonának el adásából. 

uaqjo^ ipejeso 
Kupuszina 
Magyar falu Bács Várm, földes Ura a' K. Kamara , lakosai kato-

likusok, fekszik Zomborhoz, s' Monostorszeghez 55000 bétsi ölnyire, ha-
t á r j a leg inkább búzát, és káposztát terem, f á j a fűzfából van tűzre, 
szőlei tsekélyek, nádgya sok van, harmadik része szántó földgyének 
motsáros, és lapályos, bővelkedik káposztával, hagymával , és tekenős 
békával, piatzozása Zomboron, és Apátinban. 

Lality 
Elegyes rátz fa lu Bács Várm. földes Ura a K. Kamara , lakosai ka-

tolikusok, és ó hitűek, fekszik Keresztúrtól 3100, Bátstól pedig 10000 
bétsi ölnyire, határbél i fekete földgye három nyomásbéli, jó ré t tye egy-
szer kaszáltatik, legelője nem éppen elég, szőlei tsekélyek, pénzt sze-
reznek gabona, és marha árulásából, piatzozása Újvidéken, erdeje nád-
gya nints. 

Legyén 
Szabad puszta Bács Várm. földes Ura Latinovits Uraság, Bikityhez 

tartozik. 

Ludas 
Szabad puszta Bács Várm. földes Ura Szabatka Városa, fekszik 

hozzá közel, és annak fi l iája, postája is vagyon. 

Martonyos 
Magyar és rátz fa lu Bács Várm. földes Ura a' K. Kamara , lakosai 

katolikusok, és ó hitűek, fekszik M. Thereziapolishoz 16200, Ó Kanizsá-
hoz pedig 3800 bétsi ölnyire, h a t á r j a két nyomásbéli , egyrésze alacsony, 
a' másik pedig a Telecskán fekszik, zabot á rpá t leg jobban terem, és 
szép szarvas m a r h á k a t nevelnek, fűszfa erde je van, szőleje nem igen 
jó, Tiszavize foly ha tá r j ában , nád ja van, bővelkedik juhokkal , és hallal 
is, piatza M. Thereziopolisban. 

133 



Mérges 
Szabad puszta a' Kis Kúnságban. 

Militics — Nemes Militics 
Magyar, és bunyevátz fa lu Bács Várm. földes Urai több Urak, la-

kosai katolikusok, fekszik Zomborhoz 6400, Csonoplához pedig 3500. 
bétsi ölnyire, postája is vagyon; h a t á r j a 2 nyomásbéli, melly leg magos-
sabban fekszik az egész Vármegyében, mivel egészen a Telecska domb-
ján Fekszik, tiszta búzát, és kender t leg inkább terem, erdeje nints, sző-
leje jó bort terem, piatza helyben, és Baján. 

Militics — Rácz Militics 
Rátz, és német fa lu Bács Várm. földes Ura a' K. Kamara lakosai 

katolikusok, és ó hitűek, fekszik Hódsakhoz 3800, Filipovához pedig 
5000 bétsi ölnyire; h a t á r j a három nyomásbéli, te rem leg inkább görög 
dinnyét, kendert , és krompélyt, erdeje nints, szőleje meg lehetős borokat 
terem, legelője rossz, piatza Zomboron és Apátinban. 

Monostorszeg 
Sokatz fa lu Bács Várm. földes Ura a K. Kamara , lakosai katol iku-

sok, fekszik Bezdánhoz 3600, Zomborhoz pedig 8000 bétsi ölnyire, a' fa-
lunak ha t á r j ában kezdődik a' II. Ferencz tsa tornája . Ha tá r j a két nyo-
másbéli agyagos, és fekete földű, tiszta búzát lent leg inkább terem, 
erdeje van, szőleje középszerű borokat terem, nádgya is van, piatza 
Zombor városához nem messze, és annak fil iája. 

Nedanits 
Szabad puszta Bács Várm. földes Ura Zombor Városa, fekszik Zom-

bor Városához nem messze, és annak fi l iája. 

Novoszello 
Elegyes német és Sokatz falu Bács Várm. földes Ura Cseh Uraság, 

lakosai katolikusok, és ó hitűek, fekszik az alsó járásban, Plavnához 
3500, Bácshoz pedig 7000 bétsi ölnyire, ha t á r j a két nyomásbéli, melly 
búzát, és kukor i tzá t terem, földgye egyenes, és lapályos agyagos, erdeje 
van, szőleje középszerű bort terem, a Duna mellett fékszik, és sok halas 
tóval gazdagok, nádgya is van, hallal is bővelkednek, piatza Vukováron, 
vagy Újvidéken, pénzt keresnek, va j borjú, gabona el adásából, és kézi 
munkából . 

Obrovátz 
Rátz fa lu Bács Várm. földes Ura a' K. Kamara , lakosai ó hitűek, 

fekszik Bukinhoz közel, mellynek fil iája, Ő Palánkához 4600 Bukinhoz 
pedig 4500 bétsi ölnyire, egyenes, és alatsony h a t á r j a 3 nyomásbéli, 
földgye fekete, búzát, zabot, á rpá t terem, erdeje van szőleje tsekély 
bort terem, piatza Üj Vidéken, pénzt kereshetnek marha eladásából. 

Omorovicza 
Magyar fa lu Bács Várm. földes Ura a' K. Kamara , lakosai refor-

mátusok, fekszik Roglaticzához 3000, Topolyához 8000 bétsi ölnyire, 
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ha tá r j a a' Telecska dombon fekszik, melly 3 nyomásbéli, kétszerest bú-
zát terem, és szép marháka t nevelnek, erdeje nints, szőleje tsekély bort 
terem, nádgya, vize nints, mer t 15 ölnyi mélységű. ku tak is ta lá l ta tnak 
ha tá r jában , piatza Baján, és M. Theréziopolisban. 

Pacsér 
Magyar és rátz falu Bács Vármegyében, földes Ura a Királyi Ka-

mara, lakosai reformátusok, és ó hitűek, fekszik Ba jmaknak szomszéd-
ságában, mellynek fil iája, o Moroviczához 2000 es Katymarhoz 12500 
bétsi ölnyire; ha t á r j a egészen a' Telecska dombon fekszik, melly három 
nyomásbéli; terem leginkább kétszeri búzát, és szép marhá t nevelnek 
lakosai, erdeje nints, szőleje tsekély bort terem, vize szűken vagyon, 
piatza Baján, és Mária Theresiopolisban. 

Palánka 
Ó Palánka, Üj Palánka. Két rátz, és német fa lu Báts Vármegyé-

ben, földes Urok a' Királyi Kamara , lakosaik katolikusok, és ó hitűek, 
fekszenek Duna vize mellett, Bukinhoz 5400, Obrováczhoz 4600, Cseb-
hez.7500, és az Illoki révig 600 bétsi ölnyire; egyenes alatson, és fekete 
földön, ha tá r j a ik három nyomásbéliek, leginkább búzát, árpát , zabot 
teremnek, erdejek vaif, szőleje Üjpa lánkának van, amannak nints, Tu-
mana Batu nevű vize van, melly halakkal bővelkedik, és egyéb tavaik 
is vannak, selyem- bogarakat is nevelnek, piatzok Illokon, és Újvidé-
ken, ó Pa lánka az Uraság Tisztyeinek lakó helye, és jeles élet t á r van 
itten. 

Parabuty 
Elegyes fa lu Báts Vármegyében, földes Ura a Királyi Kamara , la-

kosai katolikusok, és ó hitűek, fekszik Bátsújfa luhoz 3000 Paragához 
3600 Lalityhoz 4000, Hódsághoz pedig 4400 bétsi ölnyire, egyenes fekete 
földön h a t á r j a három nyomásbéli, leginkább búzát, árpát , zabot, és ken-
dert terem, erdeje nints, szőleje tsekély bort te rem piatza Újvidéken. 

Paraga 
Rátz fa lu Báts Vármegyében, földes Ura a Királyi Kamara , lakosai 

ó hitűek, fekszik Pivniczához 3700, Tovarisovához 6200 bétsi ölnyire 
egyenes fekete földön, ha t á r j a 3. nyomásbéli, s leginkább búzát, zabot, 
és á rpá t terem, erdeje nints, szőleje tsekély borokat terem, piatza Ú j -
vidéken van. 

Petroszello 
Magyar és orosz falu Bács Vármegyében, földes Ura a Királyi Ka-

mara, lakosai katolikusok, és ó hitűek. 

Petrovácz 
Tót fa lu Báts Vármegyében, földes Ura Gróf Hadik Uraság, lakosai* 

evangélikusok, fekszik Futaknak szomszédságában, mellynek f i l iá ja , 
Csebhez 3900, Ú j Futakhoz 8000 és Kulpinhoz 2400 bétsi ölnyire egye-
nes fekete földű ha t á r j a 3 nyomásbéli, leginkább búzát, zabot, és á rpá t 
terem, erdeje szőleje nints, sem vize bőven, piatza Újvidéken. 
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Petrovoszello 
Magyar és rátz falu Báts vármegyében, földes Ura a Királyi Ka-

mara, lakosai katolikusok, és ó hitűek, fekszik Moholhoz 4300, Betséhez 
pedig 8000 bétsi ölnyire; ha t á r j ának egy része a Teletskán fekszik, 2 
nyomásbéli, leginkább búzát, zabot, és kölest terem, Tisza vize nedve-
síti ha tá r já t , egyéb tavak is vágynák ra j ta , nádgya van, piatza Szege-
den és Török Becsén. 

Pivnicza 
Elegyes fa lu Báts Vármegyében, földes Ura a' Kir. Kamara . 

Piros 
Magyar és rátz fa lu Báts Vármegyében, földes Ura Gróf Hadik 

Uraság, lakosai ó hitűek, és reformátusok, fekszik Futakhoz nem messze, 
mellynek fil iája, Újvidékhez 4700, Ö Futakhoz 3200 bétsi ölnyire, ha t á r -
ja egyenes fekete jó földű, 3 nyomásbéli, tiszta búzát, és jó szénát te-
rem, erdeje, szőleje nints, marháva l bővelkedik, piatza Újvidéken. 

Pivnicza 
Elegyes fa lu Báts Vármegyében, földes Ura a Kir. Kamara , lakosai 

ó hitűek, és evangélikusok, fekszik Keresztúrhoz 5600, Szilbáshoz pedig 
4200 bétsi ölnyire, h a t á r j a egyenes, fekete földü, 3 nyomásbéli, búzát, 
árpát, zabot, és lent terem, erdeje nints, szőleje tsekély bort terem, vize 
nádgya nints, marháva l bővelkedik, piatza Újvidéken van. 

Plavna 
Sokacz falu Báts Vármegyében, földes Ura a' Kir. Kamara , lakosai 

katolikusok, fekszik Duna vize mellett, Bogyánhoz 3200, Bátshoz pedig 
5500 bétsi ölnyire, egyenes, lapályos, és agyagos ha t á r j a három nyomás-
béli, leginkább búzát terem, és sertéseket nevelnek lakosai, erdeje van, 
szőleje középszerű bort terem, sok hallal bővelkednek, vannak két vi-
za-tanyái is nádgya elég, h a t á r j á t néha a Duna áradása károsít tya, 
piatzok Vukováron, kereset tyek halból, és sertésből. 

Prekaja 
Szabad puszta Báts Vármegyében, földes Ura a Kir. Kamara , fek-

szik Ú j Bresztováczhoz közel, mellynek f i l iá ja Veprováchoz tartozik. 

Prigrevicza 
Német fa lu Báts Vármegyében, földes Ura a' Kir. Kamara , lakosai 

katolikusok, fekszik Zomborhoz 3700, Apatinhoz 4300 bétsi ölnyire ha-
t á r j a 3 nyomásbéli, legelője tsekély, földgyének 1/5 része salétromos, 
lenet is termesztenek lakosai. 

* 

Rastina — Harastina 
Elegyes fa lu Báts Vármegyében, földes Ura Csejtey Uraság, lakosai 

katolikusok, s' másfélék is, fekszik Szántovához nem messze, mel lynek 
fi l iája. 
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Rigyicza 
Rátz fa lu Báts Várm. földes Ura a' Kir. Kamara , lakosai ó hitűek, 

fekszik Szanisityhoz 3850 Katymárhoz pedig 5050 b. ölnyire; dombos 
és alatson h a t á r j a 3 nyomásbéli, leginkább tiszta búzát, és zabot terem, 
erdeje nints, szőleje középszerű bort terem; vagyon székes vize a' ha tá r -
ban, piatza Baján, és Zomboron. 

Sándor 
Rátz falu Báts Várm. földes Ura M. Tereziapolis Városa, lakosai 

ó hitűek, fekszik M. Tereziapolishoz piatzozó helyéhez 16 száz bétsi 
ölnyire; h a t á r j a jó búzát, zabot, és árpát terem, s kölest is; fá ja , nádgya 
nints; Pal i ty híres tóban hala van; pénzt szereznek gabonából is. 

Sóve 
Rátz, és német fa lu Báts Várm. földes Ura a' Kir. Kamara , lakosai 

ó hitűek, és reformátusok, fekszik Ö Kérhez 3000 bétsi ölnyire; h a t á r j a 
3 nyomásbéli , földgye fekete, és jó; bora selejtes, bővelkedik búzával, 
zabbal, és a' németek krompéllyal; fá ja , nádgya nints, pénzt szereznek 
termésből, marhából, és fuvarozásból; piatzok Újvidéken. 

Szabatka 
Sz. Mária, a' T betűben Tereziapolis név alatt. 

Szeghegy 
Német fa lu Bács Várm. földes Ura a Kir. Kamara , lakosai evangé-

likusok, és reformátusok, fekszik Feketehegyhez 800. bétsi ölnyire; 3 
nyomásbéli ha t á r j a fekete, a Telecskán fekszik, erdője, szőlője nintsen, 
búzával, zabbal, jó legelővel, vaj jal , ós krompéllyal bővelkedik; piatza 
Újvidéken van. 

Szent Iván —• Felső Szent Iván 
Magyar és bunyevácz falu Bács Várm. földes Ura Hg Grazsalkovics 

Uraság lakosai katolikusok, bunyevátzoknak neveztetnek a' katol ikus 
rátzok, kik rátzul t isztábban beszéllnek, és Dalmátziából származtak; 
fekszik Bajához 9670 bétsi ölnyire; ha t á r j a 3 nyomásbéli, s ' leginkább 
búzát terem, földgye fekete, és térséges, borok jó van, f á j a nádgya 
nints, bővelkedik szép marhákkal , pénzt szereznek gyapjúból, és kézi 
munkával ; piatza Baján. 

Szent Iván 
Prigrevicza Sz. Iván Bács Várm. 

Szent Mária 
Szabatka M. Thereziopolis név alatt. 

Szent Tamás 
Magyar és rátz fa lu Bács Várm. a' Szent Koronához tartozik, lako-

sai katolikusok, és ó hitűek, fekszik Turiához 2300, Újvidékhez 17000 
bétsi ölnyire; 2 nyomásbéli ha t á r j a egyenes, és fekete földű, szőleinek 
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egy része jó bort terem, fá ja , nádgya nints, bővelkedik szép marhákkal , 
lovakkal, juhokkal, és különféle termésekkel; piatza Újvidéken, és Tö-
rök Becsén. 

Szenta 
Magyar és rátz mezőváros Bács Várm. földes Ura a' Királyi Ka-

mara lakosai katolikusok, és ó hitűek, fekszik Kanizsához 11600, M. 
Thereziopolishoz 20600 bétsi ölnyire; h a t á r j a 2. nyomásbéli, s' leginkább 
búzát, kölest, és zabot terem, erdeje fűzfa, szőleje meglehetős bort te-
rem, bővelkedik juhokkal, szarvas marhákkal , piatza helyben, és Sze-
geden. 

Szilbás 
Rátz falu Bács Várm. földes Ura a' Királyi Kamara , lakosai ó hi-

tűek, fekszik Pivniczához 4200, Bulkészhez 3300 bétsi ölnyire, h a t á r j a 
3 nyomásbéli, földgye fekete, és tér, erdője, nádgya nintsen, bora selej-
tes, bővelkedik búzával, zabbal, és marhával ; piatza Újvidéken. 

Szivacz 
Ö és Új Szivacz, Rátz és német falu Bács Várm. földes Ura a K. 

Kamara , lakosai katolikusok, ó hitűek, és reformátusok, fekszik Kernya-
jához 6000, Cservenkához 4000 bétsi ölnyire; h a t á r j a 3 nyomásbéli, föld-
gye fekete, és jól termő, ha t á r j án által megy Ferentz Tsatornája ; bo-
raik jók, fá ja , nádgya nints, bővelkedik marhával , búzával, árpával , és 
zabbal; piatza Baján, a' Apátinben. 

Szonta 
Sokacz falu Báts Várm. földes Ura a' Királyi Kamara , lakosai ka-

tolikusok, fekszik Bogojevához 4000, Doroszlóhoz 5150 bétsi ölnyire ha-
t á r j a három nyomásbéli, földgye agyagos, leginkább búzát, és lent te-
rem, erdője Dunavize mentében, bora meglehetős, hasznokra van az 
öreg és hóltt Duna, hallal, náddal bővelkedik, jó viza t anyá ja is van, 
legelőjére néha a' Duna vize kiönt; piatza Apátiban, pénzt szereznek 
termésből, halból, és marhákból . 

Sztapár 
Rátz falu Báts Várm. földes Ura a' Királyi Kamara , lakosai ó hi-

tűek, fekszik Doroszlóhoz 3600, Zomborhoz 7200 bétsi ölnyire; h a t á r j a 
3 nyomásbéli, jó búzát, zabot, és lent terem, földgye fekete, erdője 
nints, bora jó, nádgya kevés, bővelkedik búzával, zabbal, kenderrel , 
és tsikkal, f á j a nints, pénzt szereznek marhából, és termésekből; piatzok 
Zomboron, Apátiban, és Baján. 

Telecska 
így h ív ják majd felét Bács Vármegyének, melly része sokkal ma-

gasabb a' másiknál kivévén néhány völgyeit. Az egész Telecskán Szál-
lások vágynák, s itten teleltetnek télben a' marhák, külömben nem le-
hetne megszelídíteni a' földet; marha ganéj ja l tüzelnek, és azt itt tözek-
nek hívják. 
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Temerin 
Magyar és rátz fa lu Bács Várm. földes Ura Széchén Uraság, lakosai 

katolikusok, és ó hitűek, fekszik Földvárhoz 10300 Jarekhoz 2300, Káthoz 
pedig 6800 bétsi ölnyire; postája is van; ha tá r ja 3 nyomásbéli, szántó-
földgyei jók, s' igen szép tiszta búzát teremnek, és szép marháka t ne-
velnek, piatzozása Újvidéken, szoktak Pest re is fuharozni , erdeje sző-
leje nints, vize az Almási motsárból, mellyben halak is vágynák, nád-
gya kevés, pénzt keresnek a' szomszédságj okban szőlő kapálással, és 
fuharozással is. 

Teréziopolis (Mária) 
Szabad Királyi Város Bács Vármegyében, lakosai Magyarok, Bu-

nyevátzok, és Rátzok, római katolikusok, és ó hitűek, fekszik Topolyá-
hoz 17400 Csantavérhez 11820, Szentához 20600, ó Kanizsához 17320 
bétsi ölnyire, az úgy nevezett Telecskán; ha t á r j ának alsó része fekete, 
és jól termő, felső része pedig homokos, Épületei között, a' Szentegy-
házakon kívül nevezetesebbek; A" Városháza, és némelly Lakosokéi; de 
többnyire alatsonyak. Lakosai kereskedéssel, kézi munkával , s mester-
ségeknek folytatásával is keresik élelmeket. Piatzán Lakosai háláada-
tosságból egy dombon emlékeztető oszlopot emeltek néhai M. Terézia 
Kirá lynénak e' sorokkal ékesítve: Augustae Mariae Thereziae. Jus tae 
Clementi. Hungarorum Reginae. Cives Mariae Theresiopolitani. Com-
munem Regiis Civitatibus. Libertatem adepti, raro Augusti Nominis 
Communicatione donati in pereune gratitudinis, Et fidelitatis Monnu-
mentum Collem hunc adgesserunt MDCCLXXIX. H a t á r j a két fordulóra 
van osztva, szép búzát, zabot, á rpá t és kölest terem; m a r h á j i szépek, 
juhai számosak erdeje most nevekedik, sok bort termő szőlejek van, de 
boraik gyengék; a Pal i ty nagy tónak napkeleti részén épült Szóda Fábri-
kájok nem nagy folyamatban van. E tónak vize sós izű ugyan de halak 
mégis vágynák benne; nédgya van a motsáros helyeken, mellyeket a 
Város Tanátsa elárulgatott ; f á jok szűken van, bővelkednek ellenben sok 
juhokkal , marhákkal , külömbféle termésekkel, és lovakkal; széjjel a 
szállásokon mintegy 500 magyar dohány kertészei is vágynák, a'kik azt 
haszonnal termesztik; piatzok helyben és némellykor Baján , s' Szegeden 
is; pénzt szereznek külömbféle vagyonnyaikból, és számos marháikból . 

Titul — Titel 
Hajdani Vár Báts Vármegyében. 

Topolya 
Magyar fa lu Bács Várm. földes Ura a' K. Kamara , lakosai katoli-

kusok, fekszik M. Tereziopolishoz 17400, Roglaticzához pedig 5000 bétsi 
ölnyire; h a t á r j a 3 nyomásbéli, leginkább búzát, zabot, és á rpá t terem; 
marhákat , juhokat nevelnek; földgye fekete, erdeje nints, szőleje nem 
igen jó bort terem; vize van egy völgyben, de sokszor ki szárad, nádgya 
nints, szép marhákka l bővelkedik, piatza Ba ján és M. Tereziopolisban, 
pénzt keresnek marhából, gabonából, gyapjúból és fuharozásból. 
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Torzsa 
Német fa lu Báts Várm. földes Ura a' Királyi Kamara , lakosai re-

formátusok, és evangélikusok, fekszik Kulához 6000 bétsi ölnyire, ha tá r -
ja 3. nyomásbéli, terem leginkább tiszta búzát, zabot, és kendert , föld-
gye egyenes, és fekete; erdeje szőleje, vize nádgya nints, piatza Újvi-
déken, pénzt kereshetnek kenderből, és gabonából. 

Tovarisova 
Rátz falu Bács Várm.. földes Ura a Kir. Kamara , lakosai ó hitűek, 

fekszik Bácshoz 4500, Bács Újfaluhoz 3400 bétsi ölnyire; 3 nyomásbéli 
fekete földgye búzát, árpát , zabot leginkább terem, tölgyes erdeje van, 
s' tsekély bort termő szőleji, vize nintsen, de ha sok őszi essők vágy-
nák, megáll földgyökön a' víz, nádgya nints, bővelkedik selyem boga-
rakkal ; piatza Újvidéken, pénzt kereshetnek marha eladásból. 

Török Becse 
Lásd: Becse 

Újfalu — Bács-Újfalu 
Bács Vármegyében. 

Újvidék — Neoplanta — Neusatz 
Szabad Királyi Város Bács Vármegyében. Lakosai Magyarok, Néme-

tek, Rátzok, Örmények, Zsidók, Görögök, Oláhok, és Tzintzárok, kato-
likusok, és ó hitűek, fekszik Pá te rvá r ra l által ellenben, Ó Futakhoz 
5200, Piroshoz 4700, Jarekhez 7200 bétsi ölnyire egyenes, és jó fekete 
földön. Különössen megszaporodván lakosai, s' a' kereskedés, és szor-
galmatosság által tehetősekké lévén, 1748-ban a' Kir. Városok közzé 
emeltetett , s' úgy muta t ta to t t bé a' Hazai Rendeknek 1?51 dikben. Öt 
Szentegyházakon kívül díszesítik e' Várost az ó hi tű Püspöknek Rezi-
dentziája, és az örmény Papoknak díszes lakó helyeik, a' Harmintzad, 
a' Sóház, a Gymnázium, a Városháza, s némelly Kereskedőknek lak-
helyeik; útszáj i a Városnak kővel k i rakat ta t tak , s' révjek is van. Jeles 
Szent Háromságnak Képe van a' Róm. Katol ikusoknak Szentegyházok 
előtt; az óhitüeké előtt pedig egy szép márványból készüiit Kereszt, melly 
mintegy 4000 Rhén for intokba kerül t vala. Két nyomásra osztott h a t á r j a 
szép búzát, elég szénát, és sok dinnyét terem, két szép tölgyes erdője 
is van e' Városnak, s tavasszal a' Lakosoknak külömbféle jeles múla t -
ságokat szolgáltat; szőlejek kevés, és tsekély borokat teremnek, s több-
nyire a Szeremi részen szoktak szőlőket tar tani . Az öreg Duna it ten 
Pétervár , és Újvidék között tsak 136 ölnyi szélességű, nádgyok is terem. 
Lakosai, kézi mesterségek, kereskedés és gazdáskodás által keresik élel-
meket; vagyonnyaik jelesek, és semmiben n«m szűkölködnek, piatzok 
helyben, s kereskedések a' nevezetesebb Városokéhoz hasonlítható. Ára -
dások ' idején nehéz vala közösülések a' Péter váradiakkal ; de 1773-tól 
fogva kemény bástya forma gát készíttetvén, most mindenkor közösül-
hetnek egymással, és elég eleséget is szolgáltatnak a' Pé tervár i Lako-
soknak. 
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Vajszka 
Sokatz fa lu Báts Várm. földes Ura Grarvan Uraság, lakosai katoli-

kusok, fekszik Karankovához 7200 Bogányi Klastromhoz 600, Bátshoz 
5400 bétsi ölnyire; ha t á r j a 3 nyomás béli, szántó földgyeit gyakran káro-
sí t tyák a' víz áradások, mellyek jó búzát, és nádat teremnek, sok serté-
seket is nevelnek; ré t tye kevés, f á j a van, szőleje tsekély bort terem, 
piatza Vukováron. 

Veprovácz 
Magyar és német fa lu Báts Várm. földes Ura a' Kir. Kamara , lako-

sai katolikusok, fekszik Sztapárhoz 7000 Bresztováczhoz 4000 Filipová-
hoz pedig 3640 bétsi ölnyire; jó szántóföldgye 3 nyomásbéli, ré t tye lege-
lője az az ugarokon és tallókon, szőleje tsekély, erdeje nints, víz nélkül 
is szűkölködik néha, nádgya sincs, piatza Zomborban, pénzt szereznek 
marhából és gabonából. 

Verbász — Ö Verbász 
Rátz fa lu Bács Várm. földes Ura a' Kir. Kamara , lakosai ó hitűek, 

fekszik Kiskérhez 4000 Üj Verbászhoz pedig 800 bétsi ölnyire; h a t á r j a 
3 nyomásbéli, búzát, zabot terem, nagy része a' Teletskán fekszik, föld-
gye fekete, erdeje nints, szőleje meglehetős borokat terem; marhá j i 
szépek. 

Verbász — Üj Verbász 
Német fa lu Bács Várm., földes Ura a' Királyi Kamara , lakosai evan-

gélikusok, és reformátusok, fekszik Kulához 5000, Hegyeshez pedig 8200 
bétsi ölnyire; h a t á r j a 3 nyomásbéli, búzát, zabot, árpát , krompélyt te-
rem, nagy része ha t á r j ának a' Teletskán fekszik erdeje nints, szőleje 
nevendék, nádgya sincs, piatza Újvidéken. 

Vukova — Kara Vukova 
Bács Várm. földes Ura a' Kir. Kamara, fekszik Hódság, és Deronya 

között. 

Zombor 
Szabad Királyi Város Báts Vármegy. lakosai magyarok, németek, 

és rátzok, r. katolikusok, és ó hitűek, fekszik Apátinhoz 8300, Monos-
tor-Szeghez 8000, Bezdánhoz 9400 bétsi ölnyire, kies, és térséges helyen, 
Királyi Várossá le t t 1751-dik esztendőben. Díszesítik e' Várost, a Szent-
egyházakon kívül, a' Kir. Kameri lás Szabad Udvar a Vármegyének i t ten 
ta r ta tn i szokott Gyűlései, a' Cameralis Adminisztrátzió; Postaház is van 
benne, s' a' Vármegyének Kaszárnyája . H a t á r j á n készült a' nevezetes 
Ferentz tsatornája , melly lakosainak a' kereskedésre nézve szép hasznot 
szolgáltat; földgye fekete, lapos és jótermésű, 2 fordulóra van osztva, 
s' szép tiszta búzát, és jó szénát terem; van a Városnak két tölgyes e r -
dője is, borai középszerűek, ha t á r j án van a' Mosztonga nevü folyó 
motsáros víz, mellyben nádgyök terem, és más sok székes vizek; lege-
lője szűk, fá jok kevés van, bővelkednek ellenben szép tiszta búzával, és 
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jó szénával, kereskedések nevezetes, földgyeinek nem szükséges a' t r á -
gyázás, pénzt szereznek a kereskedésen, kézi munkán, s fuvarozáson 
kívül terméseikből is, piatzok helyben, és Ba ján van. 

R E Z I M E 

IMENIK I OPIS NASELJA DANAŠNJE BACKE U PRVOM 
MAĐARSKOM GEOGRAFSKOM LEKSIKONU 

Pre dvesta godina je objavljen prvi mađarski geografski leksikon u 
Budimu sa imenikom i opisom naselja. Andraš Valji, autor ove knjige tru-
dio se da obuhvati što više naseljenih mesta i da ih opiše što preciznije. 
Pored geografskog položaja obuhvaćenih mesta daje i njihov istorijski, pri-
vredni, a po mogućnosti, i sociološki opis. 

U ovom tekstu ukazujemo na sva ona mesta iz leksikona koja su na 
teritoriji današnje Bačke u Jugoslaviji. Podatke smo preneli bez promene 
i bez komentara, dakle, adekvatno originalnom tekstu. Smatramo da je ovaj 
materijal veoma dragocen, jer su neka naselja u međuvremenu nestala, a 
neka su se promenila u svakom pogledu. 

Leksikon je izdat 1799. godine. 
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