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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.
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adtak. Megkezdésként a régi kaszárnyaépületet lebontották és 1822 decemberében a hasz-
navehetetlen holmikat elárverezték, amelyből a városnak 323 forint 22 krajcár bevétele lett.5

A városi jegyzőkönyvbe 1823. január 25-én jegyezték fel: „Schmithamer Jakab Úr által az 
ujjonnan epitendő Kaszárnyának el készített Raizolattya, a melyhez a Kapitány kvártély is, 
ha ujjonnan epitettni kívántatik ragaztatva látzattik.” Ezt elfogadták azzal a megjegyzés-
sel, hogy a kapitányi lakást ne az épülethez kapcsolják, hanem különálló épület maradjon, 
ahogy korábban is volt. Azért, hogy a katonaság ne emeljen az új épülettel kapcsolatban 
kifogást, a terveket a vármegyének is bemutatták, a kiküldött hivatalnokok Bischof Mi-
hály külső tanácsos és a főnótárius (főjegyző) Kuluncsics6 József voltak.7 A tervezést már 
1822-ben elkezdték és a pénz összegyűjtését is. A földesúr engedte, hogy 20 000 forintnyi 
kölcsönt felvegyenek az építkezéshez. 10 000 forintot Keresztesi Deák János táblabírótól 
kaptak kölcsön.

 A vármegye 1823. január 20-i ülésén döntött az alaprajz megváltoztatásáról, hogy a ka-
tonáknak jobban megfeleljen. A hadsereg részéről Neiderbalt Ferenc főstrázsamester, Ast 
Vince kapitány vizsgálta át és azt javasolták, hogy a káplárok, nyergesek és kovácsok szobái 
ne külön legyenek, hanem a közlegényekkel együtt. E négy szoba helyett (a káplároknak 
két szobát terveztek) a strázsának és az orvosnak lovastul legyen egy-egy szobája egy közös 
konyhával. A közlegények szobáihoz még egy szobát adjanak a káplároknak és ehhez a 
hat szobához két konyha legyen. A négy kisebb istálló helyett pedig két nagyobbat kértek.
A módosított terveket az április 14-i megyei közgyűlés hagyta jóvá.8

1823. február 1-jén a városi tanács a tervmódosítások készítésére Haderer János9 hely-
beli kőművesmestert és a zombori Gfeller Ferencet kérték fel, utóbbit nem találták Zom-
borban.10 Március 11-én mutatták be a községgyűlésnek az új terveket, Gfeller Ferencét, 
Haderer Jánosét és Schmidhamer Jakab ácsmesterét. A tervek közül Schmidhamer Jakabét 
fogadták el, mert az emeletes kaszárnya tervében a földszinten az istállók, az emeleten a 
katonák lakásai voltak. Ezt a tervet „mind szebb, mind gazdaságosabb volta tekintetéből 
legalkalmasabbnak” találták.11 

Az építkezést a bajai uradalom bérlője, Szentgyörgyi Horváth János is támogatta, amint 
ez egy, a főjegyzőhöz (fi scalis) küldött levélből kiderül: „az cassárnának Planumját hogy 
annál bátrabban hozzája foghassanak az épitéshez confi rmállam, én azt közöltem Eő Excjá-
val az Gróff  Radeczkyval és több nagy érdemű Generális Urakkal, a’ kik mind ezen Planu-
mot aprobálták, és azért tul az építéshez hozzája foghatnak – mivel remélem, hogy a Tettes 
Nemes Vármegye is látván indorsátámat aplicidálni fogja – kivánom az városnak, hogy több 
nevezetes munkáit – ez – is azokat koronázni segítse. es vagyok Fiscalis Úrnak Pesten 27 
marti 823 köteles szolgája…”

A városi jegyzőkönyv szerint Szentgyörgyi Horváth János királyi kamarás, a bajai ura-
dalom bérlője is a Schmidhamer Jakab készítette tervet választotta, mert kisebb, gazdasá-
gosabb és az istállók bolthajtásai miatt (bátorságosabb) szilárdabb épület. Ezenkívül itt is 
megjegyezték, hogy a kaszárnya tervét „Budán, ’s Pesten lakó több katonai Feötisztekkel 
közölvén azoknak tetzesekre ’s különös kedvező izlésekre alkalmaztattnak lenni tapasztal-

5 MNL BKML IV. 1001. 47/1822.
6 A jegyzőkönyvben Kulungyich-nak írták.
7 MNL BKML IV. 1001. 122/1823. sz.
8 MNL BKML IV. 1001. IV. 1007. 2/1827.
9 (1779–Baja, 1825) Schmidhamer Jakab 1807-től a külső tanács tagja volt, 1808-tól senator (tanácsnok).
10 MNL BKML IV. 1001. 127/1823.
11 MNL BKML IV. 1001. 156/1823.
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ta azon okbulis mivel illyen kaszárnyák mint az ország több helyein mint külső országokon 
gyakorlásban lévén mint a’ katonaság alkalmatos lakások.”12 A vármegyei jóváhagyás után, 
április 21-én bízták meg az építkezés felügyeletével Auer Ádámot13 (építő inspector).14 Ápri-
lis 29-én a városházán tartották az árlejtést az egyes munkálatok elvégzésére. Kótyavetyén 
(árlejtésen) adták ki a különböző mestereknek a kaszárnyával kapcsolatos munkákat (asz-
talos, lakatos, üveges stb.). Az ácsmunkákat Schmidhamer Jakab végezte 1500 forintért. 
Az üvegesmunkákat Pok József (4 szárnyú szobaablakot 6 ft , kétszárnyú téli ablakot 4 ft , 
istállóablakot 2 ft  30 krajcárért), a kőművesmunkát 1900 forintért Haderer János vállalta.
A terveken a városi tanács változtatott, mert a „cifraságokat” nem kérték. A részletes tervek, 
költségvetés elkészítéséért a zombori Gfeller Ferencnek 100 forintot fi zettek.15 Az épület fűté-
séről május 29-én döntött a tanácsülés, hogy a két nagy szobába, két nagy, a kilenc kisebbe 9 
kisebb zöld kemencét (cserépkályhát?) vegyen a pesti vásárban, a strázsaszobába és tiszti ina-
sok szobáiba vaskályhát vegyen.16 1824. február 8-án Auer Ádám még 50 000 tégla égetését 
kérte a tanácstól, hogy a kaszárnya alsó és felső folyosóját (ambitus) is kirakhassák téglával.17  

1823. szeptember 16-án Auer Ádám azt jelentette, hogy elfogyott a pénz és ahhoz, hogy 
télig az épület tető alá kerüljön, még 5000 forintra lenne szükség. Keresztesi Deák János 
adta kölcsön október 1-jén, Gyurikovits Vince – kalocsai erdő inspektor – pedig 6500 fo-
rintot ajánlott kölcsönbe, amit szintén elfogadtak. Auer Ádám a tanácstól megkérdezte, 
hogy milyen kerítése legyen a kaszárnyának. A tanácsi határozat szerint a kerítés és a kapu 
is égetett téglából készüljön. A városvezetők közül a jótékonyságáról ismert Miszura István 
100 forintot ajándékozott a kaszárnya építésre.18 A kaszárnya felépítése 63 666 ft  20 kraj-
cárba került.19 

Az építkezés befejezéséről így tudósít az 1824. szeptember 6-i jegyzőkönyv: „A kaszár-
nyai épület majd már készen lévén, mivel a’ ns katonasága anak Szabatkarol mint öszve 
sereglése helyérol léendő visza tértével abba elfogadni lehetne, és a’ másik szarnyatis mely az 
epités köze Vaskuton tanyazott viszakiváni szükséges volna.”20

Az építkezés vezetőjét, Auer Ádámot két évvel később főbíróvá választották. Kuluncsics 
József 1835-ben közigazgatási érdemeire tekintettel magyar nemességet kapott, az érdemek 
között a kaszárnyaépítést is felsorolták. Mindszenthy Antal ezt írta a kaszárnyáról: „A’ 
lovas katonák Kaszárnyája, mellyet a’ Város 1823/4ben építtetett a’ városban quartélyozó 
lovasság számára: a’ vásár álláson áll, hosszúkás négyszegletű, egy emeletre készült derék 
épület. Alatt az istállók vagynak, fent pedig az emeleten a’ közkatonák és tisztek lakásaik.“21

A XIX. század végére ez a kaszárnya elavult, a század második felében több újat is 
emeltek a városban. Az új huszárlaktanya felépülte után a katonaság elhagyta az épületet.
A város több módon próbálta újrahasznosítani, például bérbe adta, néhány városi hivatal 
költözött ide. A XX. század elején a záloghivatal működött itt. Egy szobát a Bajai Gyü-

12 MNL BKML IV. 1001. 162/1823
13 1768–Baja, 1840. máj. 1. – a nagy bajai tűzvész egyik áldozata. 1807-től a külső tanács tagja, 1810-től senator 
és 1811-ben, valamint 1835-ben főbíró is.  1836-ban szószóló, valamint külső tanácsos. 1825-ben a város 
főbírójává választották meg.  
14 MNL BKML IV. 1001.  167/1823.
15 MNL BKML IV. 1001. 185/1824.
16 MNL BKML IV. 1001. 205/1824. 
17 MNL BKML IV. 1001. 152/1824. 
18 MNL BKML IV. 1001. 260. sz., 292. sz., 294. sz./1823 és 16/1824.
19 MNL BKML IV. 1001. 78/1825.
20 MNL BKML IV. 1001. 267/1824.
21 Tudományos Gyűjtemény, 1831, 35.
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mölcsészeti Egyesület ingyen kapott meg az állandó gyümölcsvásár részére. A XX. század 
elején már régi méntelepi kaszárnyaként emlegették, mely „inkább hatalmas, mint sárga 
épület”.22

A VÁRMEGYEHÁZ ÉPÍTÉSE

Baján két vármegyeház is volt. Az első még a XVIII. században emelték, ugyanis akkor 
Bács megye székhelye e város volt, a hivatali nemesek többsége itt lakott. 1713–1727 között 
a város főterén, Barics Mihály adószedő házában23 voltak a megyei közgyűlések.24 Hosszas 
vita után Zombor mellett döntöttek, de a XVIII. század közepén a tervek ellenére nem 
épült fel ott a székház, hanem gróf Klobusitszky Ferenc kalocsai érsek és bácsi főispán 
javaslatára a székhely továbbra is Baja maradt. Érvei szerint: „Sokkal jobban meg lehet kö-
zelíteni Baját, ha közgyűlésre érkeznek a hivatalosak.  A megye urai három-négy kivétellel 
Baján laknak, saját házukban. Jobban lehet őrizni a pénztárat és a levéltárat, közel van a 
Duna, tehát az új székház építőanyagát is könnyebb lesz ideszállítani, mint ahogy Zomborba 
lehetne. Zombornak a vízellátása is sokkal rosszabb.”25 Az 1780-as évek közepéig a megye 
levéltárát és pénztárát a bajai ferencesek kolostorában őrizték. 

A bajai vármegyeház építésének idejéről nincsenek adataink. Ez az épület a Zöldfa utca 
sarkán (ma: Tóth Kálmán utca) volt. Az 1803-as házösszeírásban még szerepel: „1567. Do-
mus Cottensis”.26 Az ettől a telektől délre induló utcát a XIX. század első felében a bajaiak 
Vármegye utcának nevezték, később Patak utca lett a neve (ma: Petőfi  Sándor utca). A zom-
bori vármegyeháza felépülte után, 1808 körül a bajai épületet elárverezték. Kovács Imre 
vette meg, aki leromboltatta és nemesi kúriáját építette fel ezen a helyen.  

A trianoni békeszerződés értelmében Baja és Észak-Bácska egyötöd része Magyaror-
szághoz került, a megyeszékhely Zombor nem. Baja és környéke csak egy évvel később, 
1921. augusztus 20-án került vissza a szerb megszállás után.  A Jánoshalmán tartott megyei 
közgyűlés 1921. július 20-án Baját jelölte ki a vármegye székhelyéül. A város a régi kaszár-
nyaépületet ajánlotta fel a vármegyeház céljára.27

A kaszárnyaépületet Münnich Aladár tervezte át vármegyeházává. A kivitelező két bajai 
építész, Antalff y Ferenc és Spitznagel János voltak. A Vállalkozók Lapjában külön kiemel-
ték, hogy a háború utáni infl áció éveiben sikerült az építkezést megvalósítani, az anyago-
kat előre beszerezték és Münnich a legtakarékosabb megoldásokat kereste meg. „A feladat 
komplikáltságát növelte az, hogy a város egy 100 évesnél régibb, ódon, nedves, egyemeletes 
kaszárnya épületet bocsátott rendelkezésre.”28 Az építkezéshez államsegélyt is kapott a vár-
megye azzal a kikötéssel, hogy az épületben állami hivatalokat is elhelyeznek.29 Az építke-
zést 1923 májusában hagyták jóvá, augusztusban már bokrétaünnepélyt tartottak.

22 Magyarász Ferenc: Baja. In: Bács-Bodrog vármegye monográfi ája. I. Budapest, [1909] 295.
23 Később ezt az épületet vásárolta meg Patachich érsek, hogy a helyén felépítse kastélyát, amelyet napjaikban 
Grassalkovich-kastélyként ismerünk.
24 Bács-Bodrog vármegye monográfi ája. II. Budapest, [1909] 163.
25 Kiss Z. Géza: A török alóli felszabadulástól az első világháború végéig. In: Baja története a kezdetektől 1944-
ig. Szerk. Kőhegyi Mihály. Budapest, 1989. 237. 
26 Flach, Paul: Die Hausbesitzer der Stadt Baja um 1803. München, 1977. 29.
27 Apró Erzsébet: Bács-Bodrog vármegye székhelyei és székházai. In: Bács-Kiskun megye múltjából 25. 
Kecskemét, 2011. 91.
28 Vállalkozók Lapja, 1928. okt. 3. II.
29 A m. kik. legfőbb állami számvevőszék jelentése a magyar államnak az 1922/23. évre vonatkozó 
zárszámadásáról, valamint az államháztartás vitele, az állami vagyon és az állami adósságok kezelése körül az 
1922/23. évben szerzett tapasztalatairól,  89.
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1924. július 9-én tartották az új megyeház ünnepélyes megnyitóját. Willman János  kö-
szöntötte az alispánt, dr. Szabovlyevics Dusánt, aki az új vármegyeháza egyik létrehozója 
volt. Ezután dr. Szabovlyevics Dusán az alispáni jelentését tartotta meg. Ebben szólt arról 
is, hogy az új vármegyeháza egy másik megyébe való beolvadástól is megvédi a bácskai-
akat.  Ezt követően dr. Kovács Huszka János plébános, egyetemi tanár a trianoni határon 
kívül került magyarok elleni atrocitásokról, majd végül Steier György v. földművelésügyi 
államtitkár mondott beszédet.30 Az új épületet Petőfi  vármegyeháznak nevezték el.

1941-ben a székhely visszakerült Zomborba, az épületet ismét a városnak adták át.
A vármegyeházzá átépítéskor odakerült állami hivatalok az épületben maradtak: adóhiva-
tal, forgalmiadó hivatal, Földmérési Felügyelőség, Helyszínelési Felügyelőség, a rendőrség 
bajai kapitánysága, törvényszék, ügyészség.

1945–1950 között ismét vármegyeház volt. Az 1950-ben létrehozott új megye, Bács-Kis-
kun új székhelyet is kapott, Kecskemétet, ezért a vármegyeházból a járási hivatalok székhá-
za lett. Az előcsarnokba ma is megtekinthető az egykori kaszárnyaépület kronosztikonos 
felirata:

„hanC offert oppIDVM
reX franCIsCe tVIs”

Fábián Borbála

30  Vármegyei közgyűlés az uj megyeházán. Független Magyarság, 1924. júl. 11. 2.

A bajai vármegyeháza 1925 körül egy régi levelezőlapon
(Fábián Borbála gyűjteményéből)


