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hogy csak olyan feltárások kapcsán van tudomásunk ilyen leletekről, amelyek publiká-
lásakor az ásató régész érdemesnek tartotta azt vagy azokat megemlíteni. Azonban az 
eddig ismertetetteknél sokkal több ilyen lelettípussal számolhatunk, ugyanis számos 
tanulmányban hivatkoztak szóbeli közlésen alapuló lelet(ek)re, amelyek máshol nem 
kerültek közlésre.45

Kurucz Ádám

Kolozsvár magyar adózó polgárainak
neveiről, 1453

Hagyományos jellegű névtani elemzésemmel hiányt szeretnék pótolni. Bemutatni a XV. 
századi Kolozsvár város polgárainak keresztnévanyagát, amelyre ismereteim szerint eddig 
senki nem vállalkozott. Hajdú Mihály1 sokat forgatott, nagy terjedelmű könyvében az iro-
dalomjegyzékben ugyan hivatkozik a kolozsvári forrásra, de az időben megfelelő résznél 
azt átugorja, s nem közöl pontos adatokat a 363. oldalon 1450 és 1469 között vele kapcso-
latosan. Ez a tény erősített meg abban, hogy a korai, több száz nevet tartalmazó jegyzéket 
bemutassam. Magát a lajstromot átírásban Szabó Károly közölte két részletben.2 Korabeli 
címe: Regestrum Hungarorum de Ciuitate Cluswar. Az első a valódi összeírás, az akkor 
élő és adózó magyar családfők nevével utcánként és portánként. A második egy későbbi, 
nem pontosan keltezett időpontban készült jegyzék az adózókról, amely már a befi zetett 
rovásadóról szól. Feltünteti, hogy ki mennyi arany (rénes) forintot, illetve dénárt rótt le a 
városnak. Amíg az első dokumentum utcáról utcára, sőt, az egyik soron elhaladva, majd 
a végén a másikon visszafordulva – ezt latinul meg is jegyzi – nagyon pontosan leírja a 
polgárokat, addig a másik már nem ennyire következetes, sok az áthúzás és a javítás benne.
A kettő között nemcsak időben, de a leírt személyek adataiban is van eltérés. Ezért döntöt-
tem úgy, hogy csak az elsőt, azaz magát az összeírást mutatom be és elemzem a későbbiek-
ben. Csupán akkor térek ki a második részre, ha abban új elemet fedeztem föl, így egyúttal 
sikerül elkerülni az adatok ismétlődését is.

A XV. században Kolozsvár két részből állt. Ez érvényes a városra két különböző szem-
pontból is. Az első a területi elkülönülés. Az ősi város fallal volt körülvéve. A városka-
pukon túl azonban a legtöbb utca folytatódott, sőt, a nevüket is megtartották. Az ösz-
szeírásban ezt úgy nevezték, hogy a falakon belül és kívül lévő utcarész (Extra Murum 
és Intra Murum). Ebben az időszakban hat városkaput láthatunk a középkori térképeken: 
kettő-kettő nyugatra és keletre, egy-egy pedig délre, illetve északra vezetett ki a falakon 
kívülre.3 A városfalon több mint húsz bástya és torony volt eredetileg. A település szabály-
zata szerint az egyes bástyák védelme és javíttatása a városi céhek feladata volt. A legtöbb 

45 Wolf i. m. 99–104.; Pölös i. m. 467–484.

1 Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 362–364.
2 Szabó Károly: A kolozsvári magyar polgárság összeírása 1453-ból. 1–2. Történelmi Tár, Budapest, 1882. 525–
541. és 729–745. Eredetije 1882-ben a kolozsvári unitárius főiskola könyvtárában volt megtalálható.
3  Szabó T. Attila: Kolozsvár települése a XIX. század végéig. Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem, Erdélyi 
Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1946. 11–12.
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épp róluk kapta az elnevezését, például Szabók bástyája.4 Csak ezeknél 24 foglalkozást tu-
dunk összeszámlálni. Természetesen a ritka mesterségek nem tudtak céhekbe tömörülni, 
így azok neve jelen esetben nincs feltüntetve.5 A tornyok közül napjainkra már csak hat 
maradt meg.

A másik elkülönülés a lakók származásában és nyelvében volt. Mégpedig a lakosság 
egyik fele szász, azaz német, a másik fele pedig magyar volt. (A szász hospeseket a XIII. 
század második felében telepítették le.) A megállapodásuk szerint paritásos alapon a 
város bírája évenként felváltva magyar, illetve szász, a száz képviselő és a tizenkét es-
küdt közül pedig fele magyar, fele szász volt.6 Mindkét népcsoport maga vetette ki tag-
jaira az adót, a pénzt összeszedte és kezelte. Ezt a szokást azonban írásban véglegesen 
csak 1458-ban szabályozták. A leírtakból következik, hogy a város lakóinak száma ak-
kor nagyjából fele-fele arányban tevődött össze a németekből és a magyarokból. Ismert, 
hogy az úgynevezett Óvárt, a város legrégibb részét és a piacát, ezenkívül néhány utcát 
szinte kizárólag a szászok lakták. A városfallal körülvett településrész nagy piacterével 
hétszerte volt nagyobb magánál az Óvárnál, tehát nem kis területen laktak a német ajkú 
polgárok.7 Sajnos az ő összeírásuk 1453-ból nem maradt ránk. A város történetével fog-
lalkozók leírják, hogy köztük már a XIV. században megindult az iparosodás, s mellette 
egy gazdagodó kalmárréteg alakult ki.8 Állítólag a németségnél (természetesen később 
a magyaroknál is) hamarosan megjelentek az ipari foglalkozást jelentő családnevek a 
különböző iparágak köréből.9 A dokumentumból pontosan megtudjuk a magyar adófi -
zetők összeírásánál azon utcák nevét, amelyekben a magyar népesség élt. Mint emlí-
tettem azok legtöbbje két részből állt. Az utcák neve – némelyik latin nyelvről magyar-
ra fordítva – a következő volt, amelyhez általában magyarul tették hozzá az utótagot 
(wcza): Farkas, Magyar, Király, Monostor, Torda néha Szeben (ezen városok felé vezető 
utat jelölte), Híd, Hosszú, Közép, Fazokas~Fazakas és Széna utca.10 Ez utóbbi, tizedik 
utcanevet néha Szén utcaként említik, pedig a német nyelvben is Heu, azaz Széna volt 
az elnevezése. (A Hosszú utcában lakott a falon belül a város tanítómestere, Magister 
Georgius.) A Híd utcánál feltehetően fahíd vezetett át a Kis-Szamos11 folyón, ugyanis a 
kőhidat csak 1580-ban építették föl. 

Ezen utcákban lakott az a részemről összeszámolt 533 család, amely az összeírás szerint 
portánként fi zette a városnak az adót. (Megjegyzem, hogy ez az adat kissé pontatlan, mivel 
már van három olyan porta, ahol két adózót is összeírtak. Az ott élő nemesek, papok pedig 
nem fi zettek adót, tehát nem is lehetnek benne a névsorban.) Ha családonként öt főt ve-
szünk átlagnak, bár abban az időben egy-egy családban ennél sokkal több gyerek született, 
akkor a magyar ajkú lakosság száma körülbelül 2600–3000 közöttire tehető. Amennyiben 
valóban ugyanennyi szász élt a városban, akkor Kolozsvár összlakossága 5000–6000 fő 

4 Viorica Guy Marica: Stílusok találkozása Kolozsváron. Korunk, 1972, 12. szám. 1868.
5 https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsvár_várfalai_és_bástyái 
6 Erdély rövid története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. Főszerk.: Köpeczi Béla. 205. és Benkő Elek: Kolozsvár 
magyar külvárosa a középkorban. A Kolozsvárba olvadt Szentpéter falu emlékei. Erdélyi Tudományos Füzetek, 
248. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadványa, Kolozsvár, 2004. 27.
7 Várak, kastélyok, templomok. Évkönyv, 2014. Talma Bt., H. n. Főszerk.: Kósa Pál. 42–43.
8 Erdély... i. m. 204.
9 Erdély... i. m. 206.
10 Szabó T. A.: i. m. 12. és 27–125. Ez utóbbi részben betűrendben sorolja föl az utcákat, a bástyákat és az egyéb 
helyneveket stb. Mindegyiket történeti áttekintéssel, évszámokkal és levéltári hivatkozásokkal.
11 Korai magyar történeti lexikon. 9–14. század. Főszerk.: Kristó Gyula. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994. 
364.
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körül volt, tehát kimondottan nagy városnak számított a maga korában.12 A Kolozsvárról 
megjelent könyvek, tanulmányok és internetes ismertetők szólnak arról, hogy a telepü-
lésen magas volt a foglalkozást űzők száma, egyesek szerint közel 40 különböző iparágat 
számlálhatunk meg.13 Ha végigolvassuk a hosszú névsort, valóban feltűnik, hogy milyen 
sokan viseltek mesterségre utaló családnevet. (Csetri Elek szerint a kézművesség aránya 
ebben a korban körülbelül 30% volt, s ez több mint 30 iparágat jelentett. Benkő Elek a 
falakon kívüli Magyar utcában 18-féle mesterséget számlált össze.14) Azonban nem kell 
azt hinnünk, hogy minden Szabó, Varga, Csiszár, Nyerges, Timár, Kalmár stb. nevű csa-
ládfőnek ez volt valójában a foglalkozása. Amennyiben örökölt családnévről van szó, akkor 
valamely ősétől kaphatta, aki valamikor valóban ezt a mesterséget gyakorolta. Azonban 
ha nagyon pontosan áttekintjük az összeírtakat, ennél sokkal bonyolultabb képet kapunk. 
Írásomnak nem célja az, hogy a családnevekkel foglalkozzam, mégis néhány gondolat ere-
jéig utalnom kell e névtani csoportra, kategóriára is, mivel anélkül nagyon hiányos lenne 
Kolozsvár XV. század közepi bemutatása.

Kázmér Miklós15 feldolgozta az e nyelvemlékben szereplő magyar vezetékneveket, és be-
építette családnévszótárába. Több ízben elolvasva Kázmér bevezetőjének 5–7. oldalát, vele 
egyetértve magam is kételkedve fogadok jó néhány besorolást, mivel a lajstrom neveit átte-
kintve nem mindre találok megfelelő választ és magyarázatot.

Általában elmondható, hogy a nevek sorrendje változó, fele részben latinos (keresztnév 
+ családnév), máskor magyaros (családnév + keresztnév) alakú. A helyesírásukban nem 
voltak következetesek a lejegyzők a kis és nagy kezdőbetűk írásakor (lásd: Takach–wamos, 
Zabo–kerekes). Ez adódhat az akkor szabályozatlan magyar helyesírásból, de az összeírók 
egyéni írásgyakorlatából is. Harmadsorban pedig a magyar és a latinra lefordított nevek 
váltogatása jellemző:  warga–sutor, dyak–literatus kowach–faber. Megfi gyelhető, hogy a 
magyar városrészben lakók egy kisebb hányadának nem magyar eredetű családneve volt, 
pl. Zompol, dauidis, Heneg stb. Bizonyára megvolt a két külön ajkú lakosság közt az elkülö-
nülés, azonban már megfi gyelhető a keveredés, talán összeházasodás is, ha csak nem más-
honnan települtek be azok az egyének, akiknek vélhetően eltorzítottan, de német eredetű 
családnevük volt: Polz, Herthel, Hoos, Groz, Seff el stb. Visszatérve a foglalkozásra utaló 
családnevekre, a következő csoportokat lehet határozottan elkülönítenünk.

Amennyiben az illető keresztneve után latinul olvasható a foglalkozása a családnév he-
lyett, akkor az bizonyára az akkor űzött mesterségét jelölhette. Valóban sok ilyen található 
a névsorban: aurifaber–aranyműves, faber–kovács, pellifex–szűcs, sutor–varga/cipész, la-
picida–kőfaragó, mensator–pénzváltó, Wÿtripar–üveges, üvegmíves stb. Bizonyára foglal-
kozást jelöltek bizonyos magyar névalakulatok is: Gerger kowachné, relicta Emerici dyak, 
Relicta Th ome literati. Azonban a sok warga, kowach, zabó, kwpas szinte biztos, hogy már 
családnévi funkciót töltött be a kisbetűs írása ellenére is. 

Kázmér ezen összeírásában több olyan adatot is családnévként kezel, amelyeknek oda 
való besorolása eléggé kétséges. Alaposan áttekintve bevezetőjének 5–6. oldalát, amely a 

12 Csetri Elek: Kolozsvár népessége a középkortól a jelenkorig. Kolozsvár 1000 éve. Szerk.: Dáné Tibor Kálmán 
és társai. Kolozsvár, 2001. 9. Ő a magyar családfők számát 530-ra teszi. A nem adózókkal együtt ez kb. 600 
családot jelent. 4,5-es szorzóval számolja a családokat, amely alapján a magyarok száma kb. 2700 főre tehető. 
Hozzáadva az ugyanennyi német ajkút, a város lakosságát összességében 5400 főre becsüli.
13 Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban. Kolozsvári kronológia. http://xiid1987.rozsa-lak.hu/kvar.html 

– H. n.
14  Csetri E. i. m. 9.; Benkő E. i. m. 25.
15  Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1993. 5–7.
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nevek válogatásának szempontjait közli, nem vagyok róla meggyőződve, hogy biztosan 
családnévként foghatók föl az olyanok, mint: Iweges, Igyartho, lepenies/lepenjes, Zenege- 
thew, pereczsythew, Buzoganus, Syweges, paysgyartho, keesgyartho (hws tartho, kefegyartho 

– érdekes, hogy e kettő kimaradt nála a sorból). Ugyanis több évszázad elmúltával nem 
vagyunk képesek megragadni azt a pillanatot, momentumot, amikor a foglalkozást jelentő 
közszóból valóban öröklődő családnév lett. A lajstromban két három elemű név is találha-
tó, az egyik a kÿs Jacab Th ordaÿ, a másik az előbb idézett kys Igyartho Gerger. Mindkettőnél 
lehet a kys családnév, de megkülönböztető név is (alacsony, fi atal). A vezetéknévi szerep 
pedig épp a foglalkozás megjelölését bizonyíthatja a második személy esetében. (Bár mint 
látjuk, a két név sorrendje is eléggé megzavarhatja a szakembert, hisz az első személynél 
a harmadik elem elképzelhető, hogy csupán a korábbi lakhelyére vonatkozott. A helynévi, 
azaz származási helyre utaló családnevek száma is viszonylag magas, Benkő 36 nevet sze-
dett táblázatba.16)

A XV. századi okiratban találunk néhány ragadványnevet is, némelyiket magyarul, má-
sokat latinra fordítva: parvus–kis, Magnus–nagy, Naglabo–nagylábú, Segges stb. Ugyanígy 
a magyar lakosok közt több idegen eredetű vagy bizonytalan etimonú családnevet, amely 
néha lehet a lejegyzők pontatlanságának következménye is. Csupán néhányat említve ezek 
közül: Zompol, Gogas, Sark/Sarko, kepÿ, Chwczakÿ, choronk stb.

A családnevekkel való kitérő után a következőkben írásomat a regestrumban szereplő 
keresztnevek vizsgálatával kívánom folytatni. Mint fentebb említettem, a benne olvasható 
nevek sorrendje változó, lehetnek a családnév előtt és után, kis és nagybetűsek, latinra 
fordítottak, valamint magyar változatok is. Ez utóbbiból csupán példaként sorolok föl né-
hányat: Balas, lazlo, peter, pál, Istwan, Ferencz, Myclos, Marthon, Andras stb. Az első össze-
írásban összesen 528 férfi nevet olvashatunk. Rajtuk kívül egy női név (Dorothea) szerepel, 
egy pedig a neve nélkül csak vidua megjelöléssel. Hiányzik még három keresztnév, náluk 
csak a családra történik utalás, egynél pedig latinul a foglalkozása adott (festő). Mindeze-
ken kívül cum prepozícióval szerepel három fi ú, egy anyós, egy „együgyű” családtag, ők 
azonban nem adózó személyek, így ez utóbbiak neve nem is jöhetne számításba az össze-
sítésnél. Tehát az okiratban 528 férfi  keresztnevét rögzítették. A számadat azonban kissé 
problémás, ugyanis 27 esetben az elhunyt férj felesége lépett elő adózó polgárrá, s az ő ne-
vüket pedig minden esetben a volt férj neve után tett -né asszonynévképzővel jegyezték föl. 
Például: Relicta Laurencÿ Sartoris, Relicta Johannis Monostorÿ, Zwchakÿ Balasne, warga 
gergne stb. Tehát valójában az itt szereplő férfi ak közül ugyan megismerjük 27-nek a nevét, 
de ők valamivel korábban éltek az összeírás időpontjánál. Keresztnevük elhagyása viszont 
nem lett volna szerencsés, hisz szerepelnek a feleségek révén a lajstromban. Ha megnézzük 
az összesítést, akkor feltűnik, hogy milyen sok keresztnévből válogattak Kolozsvár lakói. 
Természetesen az egyes nevek megterhelése nagyon eltérő, különböző. Ha összevetjük az 
idézett, Hajdú Mihálynál leírt három, különböző területről gyűjtött névanyaggal,17 azon-
nal feltűnik a hasonlóság. Szinte egyeznek a leggyakoribb nevek: mindenütt a János vezet, 
még a százalékos megoszlása is majdnem ugyanaz, és az első tízben ott szerepel az István, 
Péter, Balázs stb. Természetesen ezen városban is olvashatunk ritka, egyszer vagy néhány-
szor előforduló neveket, mint: Boldizsár, Dénes, Elek, Szilveszter, Vince. A neveknek azon 
rétege a legfeltűnőbb, amelyekből ugyan nem sokat találunk, de szinte csak Kolozsváron 
fordulnak elő: Bereck, Dominik, Egyed, Gál, Sebestyén. A családneveknél már utaltam 

16 Benkő E. i. m. 25.
17 Hajdú M. i. m. 363. 
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arra, hogy történhettek a két nép közt összeházasodások, erre utal a néhány német ere-
detű családnév. Ugyanígy megfi gyelhető néhány keresztnév esetében is az idegen nyelvi 
hatás, talán épp a szász anya vagy apa adhatta gyermekének az olyan nevet a keresztség-
ben, mint: Gerard, Lénard, Oszvald. Becézett névalak csupán egy található köztük, teljes 
személyneve: Barthos fekete. A második összeírásban még találkozunk két olyan férfi  ke-
resztnévvel, amely nem olvasható az első összesítésben. Az egyik a Moÿses, azonban ő csak 
az egyik adózó portáján szerepel, mégpedig Stephanus Chyzar házában. A másik pedig 
Sigismundus Carnifex (hóhér, bitó), aki elképzelhető, hogy nem is volt állandó kolozsvári 
lakos, mivel erre a tényre az első névsorban nincs utalás. A nevek melletti számadatoknál 
biztosabban jelzi a nevek változatosságát a relatív terhelési mutató (személyek száma/nevek 
száma). Ebből derül ki, hogy Kolozsváron körülbelül minden 10. férfi nak más-más, azaz 
eltérő keresztneve volt (10,35).

A következőkben közlöm az összeírásban szereplő keresztneveket magyar nyelvi alak-
ban. Az elsőben betűrendben: a nevek után a számuk, illetve a leggyakrabban leírt latin/
esetleg magyar névalakok olvashatóak. A második gyakorisági szempontból mutatja be a 
névanyagot a könnyebb kezelhetőség és más gyűjtések összehasonlíthatósága érdekében. 

A KERESZTNEVEK BETŰRENDBEN (NÉV, ELŐFORDULÁS)

Ágoston (Augustinus) 3; Albert (Albertus) 10; Ambrus (Ambrosius) 3; András (Andreas) 
26; Antal (Antonius) 14; Balázs (Blasius) 22; Bálint (Walentinus) 11; Barabás (Barrabas) 3; 
Benedek (Benedictus) 17; Bereck (Biccius) 6; Bertalan (Bartholomeus) 4; Boldizsár (Balt-
hasar); 1; Damján (Damianus) 1; Demeter (Demetrius) 4; Dénes (Dyenes) 1; Dominik (Do-
minicus) 2; Egyed (Egedius) 4; Elek (Allexius) 1; Fábián (Fabianus) 8; Ferenc (Franciscus) 
6; Gál (Gallus) 6; Gáspár (Gaspar) 3; Gerard (Gerard) 2; Gergely (Gregorius) 18; György 
(Georgius, Gerg) 29; Illés (Elias) 5; Imre (Emericus, Emreh) 15; István (Stephanus) 34; Jakab 
(Jacobus) 10; János (Johannes, Janus) 41; Józsa (Josa) 1; Kelemen (Clemens) 4; László (La-
dislaus) 22; Lénárd(Leonardus, Lenard) 2; Lőrinc (Laurencius, Laurencÿ) 15; Lukács (Lu-
cas) 5; Márk (Marcus) 1; Márton (Marthinus) 8; Máté (Matheus) 10; Mátyás (Mathias) 22; 
Mihály (Michael) 25; Miklós (Nicolaus, Myclos) 18; Orbán (vrbanus) 1; Oszvald (Oswaldus) 
1; Pál (Paulus) 18; Péter (Petrus) 32; Sebestyén (Sebastianus) 2; Simon (Symon, Sÿmon) 6; 
Szilveszter (Silvester) 1; Tamás (Th omas) 24; Vince (wyncze) 1; Dorottya (Dorothea) 1. 52 
keresztnév, 529 fő. Hiányzik: 4.

A KERESZTNEVEK GYAKORISÁGA (FŐ, %)

1. János 41 (7,75); 2. István 34 (6,42); 3. Péter 32 (6,04); 4. György 29 (5,48); 5. András 26 (4,91); 
6. Mihály 25 (4,72); 7. Tamás 24 (4,53); 8–10. Balázs 22, László 22, Mátyás 22 (4,15); 11–13. 
Gergely 18, Miklós 18, Pál 18 (3,40); 14. Benedek 17 (3,21); 15–16. Imre 15, Lőrinc 15 (2,83); 17. 
Antal 14 (2,64); 18. Bálint 11 (2,07); 19–21. Albert 10, Jakab 10, Máté 10 (1,89); 22–23. Fábián 
8, Márton 8 (1,51); 24–27. Bereck 6, Ferenc 6, Gál 6, Simon 6 (1,13); 28–29. Illés 5, Lukács 5 
(0,94); 30–33. Bertalan 4, Demeter 4, Egyed 4, Kelemen 4 (0,75); 34–37. Ágoston 3, Ambrus 3, 
Barabás 3, Gáspár 3 (0,56); 38–41. Dominik 2, Gerard 2, Lénárd 2, Sebestyén 2 (0,37); 42–51. 
Boldizsár 1, Damján 1, Dénes 1, Elek 1, Józsa 1, Márk 1, Orbán 1, Oszvald 1, Szilveszter 1, 
Vince 1 (0,18); 52. Dorottya 1. 52 név, 529 fő (100%).

A kolozsvári magyar polgárok XV. század közepén történt összeírása értékes kordo-
kumentum. Több mint 500 adózó férfi  keresztnevét tartalmazza. Vizsgálatuk során meg- 
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állapítható, hogy a városra legjellemzőbb nevek a következők voltak: Bereck, Fábián, Gál, 
Illés, Kelemen, Lukács, Lőrinc és Simon. Természetesen az 51 férfi névből ezek kiemelése 
tényszerűségüknél fogva is mindig az író szubjektivitása, az olvasót esetleg más nevek 
ragadják meg. A középkori okmányban jellegénél és funkciójánál fogva újra csak a férfi -
nevek kerültek a vizsgálat előtérbe, és nem ismerjük meg az akkor élt nők keresztnevét, 
amelyekről amúgy is oly kevés ismerettel rendelkezünk a XV. századból. De ugyanígy ki-
maradtak a családtagok, a gyerekek és az idős, már nem adózó rokonok adatai is, amelyek 
egy korábbi vagy későbbi korosztály névadási szokásaira világíthattak volna rá. Magá-
nak a városnak a teljes névállományához pedig jó lenne megismernünk a szász hospesek 
utódainak, adózóinak névsorát, vele állhatna össze egységes egésszé Kolozsvár lakóinak 
névanyaga.

Fülöp László

Kaszárnyából vármegyeháza Baján
Baján a Köztársaság tér 1. számú épület homlokzatán még mindig megtalálható Szent Pál 
domborműve, Bács-Bodrog vármegye címere. Hogyan lett a kaszárnyából vármegyeháza? 
Baján már a XVIII. század végén volt kaszárnya.  Kaszárnya utcának nevezték a XIX. szá-
zadban a mai Czirfusz Ferenc utcát, mert ennek végén állt a régi huszárlaktanya, amelyet 
1823–24-ben építtetett a város. Ezt az épületet 1923-ban alakították át vármegyeházává, úgy 
hogy még egy emeletet építettek rá.

A KASZÁRNYA ÉPÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETE

Ezen a helyen már korábban is kaszárnya állt, mivel az egyik ide a vásárállásra vezető 
utcának Kaszárnya utca volt a neve. Az első kaszárnya építésének ideje nem ismert, Flach 
Pál kutatásai szerint 1782 előtt építették.1 Korabinszky 1786-ban már említette. Egy 1793-
as utcarendezési térképen már megtalálható a „Cassern Gasse”.2 A bajai háztulajdonosok 
1803. évi jegyzékében szerepel a kaszárnya, pontosabban két kaszárnya is. Az utca végén 
a vásárállás szélén volt a „Soldaten-Cassern”, a közkatonák kaszárnyája és vele szemben a 

„Cassern oder Quartier des Obristlers”, vagyis a tisztek kaszárnyája.3  
Ahogy az egyik irat bevezetőjében a város bírája, Harlikovits András megjegyzi: „Mine-

kutána a Város Kaszárnyája oly állapotban találtattnék hogy azt már jobbitani nem lehet-
ne, a Betsülendő Tanáts és választott Község annak ujjonan leendő Felepitéset megrendelni 
méltoztatta.”4

1822-ben a vármegye Baja kérésére a városban lévő katonaság felét Vaskútra szállította át. 
A katonák eltartásának kötelezettségétől csak a helyben lakó aladószedő, Sutsits Maximili-
án és a községháza mentesült. Az építkezésre Szent András havának első napjától egy évet 

1 Flach, Paul: Die deutschen Gassennamen der Stadt Baja und der umliegenden Ortschaft en. München, 1977. 
32. 
2 OSZK  Kéziratos térképek TK 507 (Plan und zugleich Entwurf über die neu zu regulirende Gässen...).
3 Flach, Paul: Die Hausbesitzer der Stadt Baja um 1803. München, 1977. 28.
4 Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára (MNL BKML) IV. 1001. 280/1822.


