
Elõ tör té net...

Min den vá ros nak, így Új vi dék nek is sa já tos a
tör té ne te. A mai mo dern vá ros a kö zép ko ri Ó-
Péterváradja és Vásáros-Váradnak is ne ve zett,
el pusz tult te le pü lé sek he lyén, a Du na bal part -
ján lé võ ro mos péterváradi vár nak az
osztrák–török há bo rúk ide jén tör tént ja ví tása -
kor és fel újí tás akor ke let ke zett (1869–1788), 
a du nai át ke lõ hely bal par ti ré vé nél. A vár új ra -
é pí té se és a tö rök vég le ges ki ûzé sét elõ se gí tõ
oszt rák had mû ve le tek, a Du nán lé võ ha jó híd
híd fõ jé nek, a Bruckschantzának az épí té se
1694-ben az a tör té nel mi pil la nat, amellyel
nem csak a Péterváradi-sáncnak ne ve zett te le -
pü lés, ha nem a kö rü löt te lét re jö võ, te vé keny sé -
gük ben az oszt rák ka to na ság hoz, a ha tár õr vi -
dék hez tar to zó ki sebb ci vil te le pü lé sek – 
a Ratzendorf, Croaten-dorf és Schwabendörfel –
sor sát szin te a kez de tek tõl a vá ro si as irány ba
ha tá roz ta meg. Az így ki ala kult Péterváradi-
sánc la kói fog lal ko zá suk sze rint job bá ra ke res -
ke dõk és kéz mû ve sek, több sé gük ben szer bek,
ele in te va la mi vel ke ve sebb szám ban né me tek,
ma gya rok, so ká cok, gö rö gök és ör mé nyek vol -
tak. Az, ami sa já tos ság nak szá mí tott, hogy a
gyors fej lõ dés nek in dult Péterváradi-sánc nem -
csak a Mo nar chia te rü le té rõl von zot ta a jobb
élet fel té te le ket ke re sõ, kü lön bö zõ fog la ko zá sú
sze mé lye ket, de a Tö rök Bi ro da lom alatt va ló it
is, ami a vá ros nak az 1848-as for ra da lo mig sa já -
tos, ori en tá lis jel le get is köl csön zött. Az igen di -
na mi kus éle tet élõ te le pü lés élet mód ját, jel le gét98
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...a 19. szá zad má so dik
fe lé ben Új vi dék kocs mái
és ven dég lõi a szerb
kul tú ra 
„New York”-já vá, 
„Ab bá ziá”-já vá és 
„Ja pán ká vé ház”-ává
lép tek elõ.

ÓZER ÁG NES

KOCS MA, VEN DÉG LÕ, KÁ VÉ HÁZ
Ada lék Új vi dék vi dá mabb ar cá nak tör té ne té hez



– ezen be lül a kocs mák, ven dég lõk szá mát – nem kis mér ték ben ha tá roz ta meg 
a je len tõs szá mú ka to na ság hosszabb vagy rö vi debb ide ig tar tó je len lé te.

Új vi dék 1748. február 1-jén nyer te el sza bad ki rá lyi vá ro si rang ját. A sza ba -
da lom le vél 21 pont ban fog lal ta össze a vá ros azon jo ga it, ame lyek rõl a csá szár
és ki rály né le mon dott az ak ko ri, majd az új, a la tin Neoplanta, a ma gyar Új vi dék
és a né met Neusatz ne vet is ka pó Péterváradi-sánc me zõ vá ros ja vá ra, a la ko sok
ál tal össze gyûj tött és a kincs tár ba be fi ze tett 80 000 raj nai fo rint fe jé ben. A kocs -
mák ra és az ital mé rés re vo nat ko zó ren del ke zé se ket a sza ba da lomle vél 4. és 5.
pont ja tar tal maz ta. A 4. pont a vá ros te rü le tét és jö ve del mét érin tõ ren del ke zé -
sek rõl szólt. Töb bek kö zött ar ról is, hogy a vá ros ra vissza száll nak „az elõbb épí -
tett kincs tá ri korcs má val együtt” „az ital mé rés bõl, hús fo gyasz tás ból szár ma zó
jö ve del mek, a sör- és pá lin ka fõ zés jo ga, a pi a ci és vá sá ri hely pén zek, va la mint 
a gö rö gök és ci gá nyok ál tal fi ze ten dõ il let mé nyek” is. Már a fen ti ek bõl ki tû nik,
hogy Péterváradi-sáncban–Újvidéken a „korcs mák ból”, ven dég lõk bõl, fo ga dók -
ból és csár dák ból szár ma zó jö ve del mek, a „kocs ma jog ból” szár ma zó be vé te lek
nem voltak je len ték te le nek.

A Du na két part ját össze kö tõ ha jó hi dat vé dõ Híd fõ sánc – amely a túl par ton
fel épült péterváradi erõd szer ves ré szét ké pez te – kö rül gom ba mód ra sza po rod -
tak a Du na lá pos, mo csa ras, mel lék ága i val át szelt te rü le té bõl ki emel ke dõ ho mok -
há ta in ke let ke zõ vá ros el sõ ut cá i ban a ven dé ge ket el lá tó kocs mák, fo ga dók és a
nem min dig elõ ke lõ nek mond ha tó ven dég lõk. Itt, a Híd fõ sánc kör nyé kén és a vá -
rost össze kö tõ ho mok há ton, fá ból épült rak tá rak, fa-, épü let anyag- és tü ze lõ-áru -
sí tó le ra ka tok közt, a du nai ki kö tõ kö zel sé ge mi att a ha jó so kat, ke res ke dõ ket és a
ka to ná kat el lá tó kocs mák és ké tes he lyek is meg búj tak. A ko ra be li szem ta núk
sze rint a vá ros hoz kö ze led ve egy re nõtt a fá ból épült kocs mák szá ma, ame lyek -
ben pá lin kát és bort mér tek, „és min den fe lé ter jen gett a ze ne és tánc édes má mo -
ra”. Ezek ben a kocs mák ban ál ta lá ban az egy sze rûbb em be rek gyü le kez tek, akik
„rö vid lá tók ként Aeol je len lét ét nem is sej tet ték”. Ha son ló an írt ezek rõl a kocs -
mák ról Mihajlo Polit Desančić szerb író, mi sze rint a Du na ut cá ban, „ott, ahol ma
a sé tány van, ala csony, leg in kább fá ból épült há zak vol tak, ame lyek ben rossz hí -
rû kocs mák búj tak meg”, ahol – a ma gyar ki fe je zést hasz nál va – „ha jó sok” it tak.
Sze rin te a vá ros ban csak négy év vel a for ra da lom ki tö ré se elõtt épült fel az el sõ
eme le tes ven dég lõ, ame lyet Az an gol ki rály nõ höz cí mez tek.  Eb ben a ven dég lõ -
ben „nem csak a szá raz to rok ról gon dos kod tak, ha nem az éhes has ról is. Az ut cán
meg te rí tett asz ta lon, a nap min den sza ká ban le he tett fõtt és sült ételt kap ni, édes -
sé get és hor dó ban ér lelt sa va nyú sá got, az ét kek leg na gyobb ré szé nek alap ját
azon ban a hal ké pe zi. A nem ép pen gusz tu so san öl tö zött sza kács ékes sza vak kal
igyek szik a ven dé gek nek az íz le tes éte le ket fi gyel mé be aján la ni”. 

Az el sõ ká vé ház és fo ga dó Új vi dé ken a sza bad ki rá lyi vá ro si rang meg szer zé -
sét kö ve tõ év ben 1749-ben nyílt meg, Tö rök Hán né ven, ez zel nem csak a ká vé
el ter je dés nek ere de té re utal va, ha nem az ak kor még tö rök ura lom alatt lé võ szer -
bi ai uta sok ked vé be is jár va. Új vi dé ken a két fõ vá ros, Bécs és Pest-Bu da volt
minden nek a mér cé je. Hadd em lít sük meg, hogy az el sõ bé csi ká vé ház meg ala -
pí tá sá nak a té nyét is egy ká vé val ke res ke dõ szerb fér fi, Ivan Kolycsity ne vé hez
kö tik. A Tö rök Hán meg ala pí tá sá ig Új vi dé ken csak ivó kat, kocs má kat és az ezek -
tõl va la mi vel fi no mabb nak tû nõ ven dég lõ ket is mer ték, de a vá ros tól va la mi vel
tá vo labb, az utak men tén lé te zõ csár dá kat is ide so rol hat juk. A Tö rök Hán is a
vá ros tu laj do ná ban volt, amit 1795-ben 120 fo rin tért adott bér be. Mi vel Új vi dék
la kos sá gá nak te he tõ sebb ré szét a szer bek ké pez ték, és szá muk más ma gyar or szá gi
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vá ro sok ban is je len tõs volt, két, a ven dég lá tás sal kap cso la tos szó, a kocs-
ma–krčma és a csárda–čarda ma gyar nyel vû meg fe le lõ je is a szerb hor vát nyelv
köz ve tí té sé vel ter jedt el.  Mind ez ter mé sze te sen a tö rö kök ál tal meg ho no sí tott és
el ter jedt „ke le ti es” élet mód ha tá sá ra. A ká vé zás, az ital mé rõk ben va ló nyu godt
iszo ga tás, a ven dég lõk ben ét ke zés sel el öl tött idõ, a vi lág ügyes-ba jos dol ga i ról
foly ta tott esz me cse re, a kü lön bö zõ pá lin kák, és bo rok fo gyasz tá sa ál tal elõ idé -
zett jó kedv vagy a túl zá sok ból fa ka dó, a ke res ke dés he vé bõl ere dõ, iz gá ga ve sze -
ke dés-ve re ke dés min den for má ja je len volt. A vá ros ba ve ze tõ utak men tén áll -
tak a túl nyo mó részt a vá ros tu laj do ná ban lé võ csár dák és fo ga dók. A kocs ma jog
itt a vá rost il let te meg. Ilyen volt 1775-ben a Kiskér fe lõl be jö võ út mel let ti fo ga -
dó is, amely nek új já épí té sét, an nak a ti la lom nak el le né re is kér vé nyez te bér lõ je
a ki rá lyi ka ma rá tól, mi sze rint az 50 fo rint nál drá gább be fek te tés nek bi zo nyult –
az pe dig a vá ros szá má ra, a kint lé võ sé gei mi att, ti los volt.  A bér lõ ar ra hi vat ko -
zott, hogy az új já épí tés ol csóbb, mint a ja ví tás. Ez a kiskéri úton lé võ fo ga dó a
leg gyak rab ban em le ge tett, vá ro si tu laj don ban lé võ fo ga dók egyi ke volt.

Az ital mé rés, mi vel a vá ros a kö ze li Híd fõ sánc kö rül ala kult ki, ál lan dó csá bí -
tó ki hí vás nak bi zo nyult. A Sánc ban ma gá ban a sza ba da lom le vél sze rint ti los volt
min den más ci vil épü let nek szá mí tó, kocs ma, hen tes üz let és ke res ke dés épí té se.
Így a ka to na ság el lá tá sá val meg bí zott Lausch ne vû sze mély sem mér he tett italt a
Híd fõ sánc nál. De az ital mé rés a ka to nai szol gá lat ban lé võk szá má ra is csá bí tó
fog la la tos ság nak tûnt. Ezért egy Fabsity ne vû ügy nök egye ne sen Bécs tõl kér te,
hogy Bleiberg ka pi tány nak von ják meg az ital mé ré si jo gát a Híd fõ sánc kö ze lé ben.
A ka to nai szer vek azon ban nem csak a péterváradi pa rancs nok ság alatt lé võ Sánc -
ra, de a vá ro si élet egé szé re vo nat ko zó an is a leg kü lön bö zõbb öt le tek kel áll tak
elõ. Így 1769-ben Benjaković bá ró, eszé ki és péterváradi pa rancs nok azt kér te,
hogy a vá ro si kocs má kat ne zár ják be es te 10 óra kor, mert így le he tet len né vá lik
a ka to na kö te le sek meg le lé se. A ké rést a vá ro si ta nács vissza uta sí tot ta a vá ros ban
ural ko dó rend és bé kes ség fenn tar tá sá ra hi vat koz va, lé vén, hogy az 1761-ben
meg ho zott vá ro si sza bály zat el ren del te az es te 10 utá ni ital mé rés és han gos ze né -
lés ti lal mát. 1787-ben azon ban ma guk a ze né szek kér vé nyez ték, hogy a ze né lés
ide jét a ká vé há zak ban hosszab bít sák meg es te 11 órá ig, amit a vá ros szin tén
vissza uta sí tott. Az egye dü li ki vé telt a la ko dal mak je len tet ték. Az ital mé rõk ben,
kocs mák ban és ven dég lõk ben va ló ze né lés ide jé nek a meg ha tá ro zá sa azon ban a
ké sõb bi ek ben is ál lan dó prob lé mát je len tett. Ezt bi zo nyít ja az is, hogy 1788-ban
a vá ro si ze né szek pa naszt emel tek, és fel kér ték a vár me gyét a hét köz nap ok ra vo -
nat ko zó mu zsi ká lá si ti la lom be szün te té sé re. Ké ré sük ben hét köz nap okon 3 nap ra
kér ték az en ge délyt, azon ban a vá ro si ta nács Bachó Já nos ki rá lyi biz tos ren de le -
té re hi vat koz va az er re vo nat ko zó ké rel met vissza uta sí tot ta. A ze né szek nek a
ránk ma radt ada tok sze rint min dig akadt mun ká ja, mert egy szer re több he lyen is
mu zsi kál tak. Pél dá ul, 1789-ben Benrl Johann, Petz Michael és még egy tár suk azt
kér ték a vá ros tól, hogy en ge dé lyez zék szá muk ra, hogy két szer he ten te bá li mu -
zsi kát ját ssza nak a Zöld Ko szo rú és a Há rom Ko ro na ven dég lõk ben.

A vá ro si ta nács nak az ital mé rés re ki rótt adó je len tõs jö ve del met je len t he tett,
mert 1787-ben, ar ra a csá szá ri ren de let re, amely ér tel mé ben min den ki nek, aki -
nek szõ lõs kert je van, jo ga van az ital mé rés re, a vár me gyé hez nyúj tott be pa naszt,
az zal ér vel ve, hogy en nek a ren de let nek rossz ha tá sa len ne a vá ro si jö ve del mek -
re, mert így a vá ro si pénz tár ba a vá ro si kocs mák bér be adá sá nak jo gán 2400 fo -
rint tal ke ve sebb foly na be. A ka to na ság ál lan dó gon dot je len tett a vá ro si kocs -
mák nak, ezért az új vi dé ki szék he lyû grá ná tos zász ló alj pa rancs no kai ar ra kér ték100
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a vá ro si ta ná csot, hogy ka to ná ik nak nyá ron es te 22 óra, té len pe dig 21 óra után
tilt sa meg a kocs má ba já rást, és azt is, hogy italt kér je nek vagy lop ja nak a kocs -
má ro sok tól, va la mint hogy tilt sák meg szá muk ra az ut cán va ló do há nyo zást. 

Új vi dék vá ro sá nak és a vá ros ban élõk nek is biz to san jö ve del me zõ te vé keny -
sé ge volt a tu laj do nuk ban lé võ kocs mák és ven dég lõk bér beadá sa, így 1751-ben,
a Há rom Nyúl hoz cím zett ven dég lõé is, amely nek tu laj do no sa, Reiser Jochan,
130 fo rint évi bér le tért ad ta azt ki Jochan Härtlernek.

A le vél tá ri ada tok leg gyak rab ban az új vi dé ki ér de kes és szép ne vû kocs mák -
ban tör tént kü lön bö zõ ki há gá sok ról szól nak: a Kis Ven dég lõ ben, az Ele fánt ban,
a Fe hér ló hoz, a Fe hér Ökör höz cím zet tek ben a ve re ke dés ben több nyi re az õr sé -
gen lé võ ka to nák és ha jó sok vet tek részt, de gya ko ri ak vol tak a csa lá sok és lo pá -
sok ról szó ló hí rek is. 1810-ben Dejmek Fe renc vá ro si ka pi tány a vá ro si ká vé há -
zak ban „til tott já té ko kat” ját szók el len tett fel je len tést – a til tott já ték pe dig a kár -
tyá zás volt, de a Fá raó ne vû ha zárd já ték is dí vott az egy ko ri sze ren cse já té kos ok
kö zött. A Fe ke te György höz (Crni Gyorgye-Kara Gyorgye)1 cím zett, a Du na ut cá -
ban lé võ kocs má ban a ven dé ge ket ki szol gá ló kocs má ros lá nyá ra tá ma dó ven dé -
gek mi att tört ki ve re ke dés 1813-ban. A ki nem fi ze tett adó sá gok ról szó ló pa na -
szok is leg vé gül a vá ro si ta nács elé ke rül tek, kü lö nö sen ak kor, ha az adós sá got
egy gyil kos ság mi att el ítélt hagy ta ma ga után. A kocs mai ve re ke dé sek ese té ben
a rög tön íté lõ bí ró ság in téz ke dett, így a Há rom Ró zsá ban le ját szó dó ban is, ahol
a négy ve re ke dõ kö zül ket tõt, név sze rint Papp Györ gyöt és Kol lár And rást fel -
men tet ték, mert be bi zo nyo so dott, hogy nem vet tek részt az össze tû zés ben. 

Az 1848-as új vi dé ki és dél vi dé ki ese mé nyek elõ je lei is a vá ro si kocs mák ban
és fo ga dók ban vol tak ér zé kel he tõk. 1846-ban az új vi dé ki Fá cán hoz cím zett fo ga -
dó ban mu la tó bá li ven dé gek bor gõ zös ve sze ke dé se már az egy más nak fe szü lõ
nem ze ti el len té tek rõl ta nús ko dott. A bá lon ja nu ár 28-án a je len lé võ szer bek a hi -
va ta los tánc ren den kí vül a Lepa Ma ca cí mû dal el ját szá sát kö ve tel ték a ze ne kar -
tól. Er re azon ban Herger Pál bálbiztos nem adott en ge délyt. Mi vel kí ván sá gu kat
nem tel je sí tet ték, Pečenović ügy véd sér te get ni kezd te Herger Pál vá ro si sze ná tort
Hergerčének, Hergerkének ne vez ve õt, majd azt ki a bál ta, hogy Auszt ria be csap ta
a szer be ket. „A ta núk egy be hang zó an Jovan Grujić jo gászt okol ták a tör tén te kért,
aki a szer bi a i ak kal ült egy tár sa ság ban” – ír ta Va sa Stajić, az új vi dé ki le vél tár
egyik leg jobb is me rõ je, an nak a vé le mé nyé nek is han got ad va, hogy – „ami ó ta a
Szer bi á ból jö võk meg je len tek Új vi dé ken, az óta a nem ze tek kö zött mind gya ko rib -
bak az el len té tek”. A dél vi dé ki had mû ve le tek alatt, 1849 ta va szán a vá ros ba ér -
ke zett Perczel Mór a for ra da lom ol da lán ál ló péterváradi le gény ség meg se gí té sé -
re, és a Zöld ko szo rú fo ga dó ban szállt meg. 1849. jú ni us 12-én, ami kor a ma gyar
for ra dal mi erõk a péterváradi vár ból, a vá ros köz pont já ból a du nai ha jó hi dat
ágyú zó Jelašić se re ge it vet ték ágyú tûz alá, az ágyú zás ban a vá ros 2/3 rom ba dõlt
és le égett. Ez tör tént, töb bek kö zött, a Heil-féle sör fõz de és sö rö zõ épü le té vel is,
amely nek he lyén 1853-ban elõbb fo ga dót, majd az Er zsé bet ki rály né hoz cím zett
szál lót épí tet ték föl – utób bi, bár más né ven, de ma is áll és mû kö dik.

A bol dog bé ke idõk 

Az ital mé ré sek, kocs mák, ven dég lõk és ká vé há zak mû kö dé sé nek tör vé nyes
sza bá lyo zá sa a 19. szá zad má so dik fe lé ben tel je se dett ki. Az ivók nak, kocs mák -
nak és ven dég lõk nek a mû kö dés hez en ge dély re volt szük sé gük, amely ben 
a nyit va tar tá si idõt is meg ha tá roz ták. Ter mé sze te sen min den tu laj do nos ar ra tö -
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re ke dett, hogy meg hosszab bít sa nyit va tar tá si ide jét, ami re a vá ro si ha tó sá gok
nem igen ad tak en ge délyt. Pél dá ul, a hosszabb en ge dély nél kü li nyit va tar tás mi -
att, 5 fo rint bün te tést rót tak ki a Há rom ka pá hoz cím zett kocs ma tu laj do no sá ra,
Vesztin Ig nác ra. A vá ros III. és IV. ne gye dé nek kocs má ro sai és ven dég lõ sei 1854-
ben pa naszt emel tek a rend õr sé gi pa rancs nok ság el len, mert 1 fo rint il le té ket fi -
zet tet tek a vas ár- és ün nep nap okon va ló ze né lés mi att, an nak el le né re, hogy
ven dég lõ sök már fi zet tek adót és il le té ket, amely ben az em lí tett na pok ra már
ben ne fog lal ta tott a ze né lé si en ge dély. Az ilyen dup la adóz ta tá sért 1852-ben a
vá ro si ta nács Gregus Kár oly vá ros ka pi tányt az zal bíz ta meg, hogy a fel sõ kö ze -
gek tõl ka pott uta sí tás ra a tu laj do no so kat ar ról ér te sít se, hogy az ital-, étel- és a
szál lás árak jegy zé két hi te le sít tes se, kor lá to zás nél kül azon ban. 

Mint aho gyan a ma gyar kul tú ra, iro da lom és mû ve lõ dé si élet köz pont ja Bu -
da pest volt, Új vi dék a 18. szá zad vé gén és 19. szá zad ban nem csak a ma gyar or -
szá gi szerb ség, ha nem az egye te mes szerb kul tú ra köz pont já nak is szá mí tott, mi -
vel Szer bi á nak egyes ré szei a 20. szá za dig tö rök fenn ha tó ság alatt ma rad tak. Így
a szerb iro da lom, kul tú ra és mû ve lõ dé si élet je les egyé ni sé gei hosszabb vagy rö -
vi debb ide ig Új vi dé ken tar tóz kod tak, kü lö nö sen 1864 után, mi u tán Pest-Bu dá -
ról a Szerb Maticát, a szerb kul tú ra sa já tos gyûj tõ in téz mé nyét Új vi dék re köl töz -
tet ték. Így a 19. szá zad má so dik fe lé ben Új vi dék kocs mái és ven dég lõi a szerb
kul tú ra „New York”-já vá, „Ab bá ziá”-já vá és „Ja pán ká vé ház”-ává lép tek elõ. 
A leg is mer tebb kö zü lük a Te vé hez cím zett volt, el sõ sor ban azért, mert ter me i -
ben a ma gyar or szá gi szerb ér tel mi ség leg ki vá lóbb jai gyü le kez tek. Az ele in te
föld szin tes épü le tet, amely 19. szá zad el sõ fe lé tõl Új vi dék túl nyo mó részt szer -
bek lak ta vá ros ne gyed ében állt, 1843-ban vá sá rol ta meg egy szerémségi kocs má -
ros, aki ven dég lõ jé nek a tá ja ink ra nem jel lem zõ, a Te vé hez ne vet ad ta. Ál lí tó lag
ma ga az ál lat, a te ve sem volt tel je sen is me ret len az új vi dé ki ek szá má ra, mert
idõn ként, ami kor Új vi dék re a ke let rõl jö võ ke res ke dõk ka ra ván jai ér kez tek, az
áru szál lí tó mál hás ál la tok kö zött te vék is vol tak. Az 1849-es ágyú zás al kal má val
a ven dég lõ épü let le égett. Mint aho gyan so kan má sok, a ven dég lõ tu laj do no sa is
csá szá ri hi tel bõl épít tet te új já, ek kor már két eme le tes re 1857-ben az épü le tet,
amit is mét a Te vé hez cím zett, mi köz ben ki szé le sí tet te, át ren dez te, és az új kor
kö ve tel mé nyei sze rint mo der ni zál ta. A ven dég lõ ek kor egy nagy te rem bõl és hat
kü lön szo bá ból állt. Két kony há ja volt, ebéd lõ je, ki kö ve zett ud va ra, 50 ló be kö té -
sé re al kal mas is tál ló ja és 16 ko csi be ál lá sát le he tõ vé te võ ko csi szí ne. Pin cé je 500
akó bor és pá lin ka tá ro lá sá ra volt al kal mas. Ud va rá ban két ku tat fúr tak, a tü ze -
lõ tá ro ló já ban pe dig 70 öl tü ze lõt rak tá roz hat tak. A 19. szá zad ban „szerb Athén -
nek” is ne ve zett Új vi dék és ál ta lá ban a nem egy ál lam ke re te in be lül élõ szerb -
ség po li ti kai, iro dal mi és kul tu rá lis éle te ki emel ke dõ egyé ni sé gei törzs asz tal lal
ren del kez tek itt. La za Kostić, a szerb iro da lom egyik je len tõs köl tõ je sze rint ne -
he zen le het ne ma is ha son ló nagy ne vek bõl ál ló asz tal tár sa sá got össze ál lí ta ni. 
A tár sa ság össze jö ve te le in csak úgy forrt a le ve gõ az ug ra tá sok tól és po é nok tól,
mi köz ben a fi a ta lab bak ele in te csak „ki bic ként”, él ve zet tel hall gat ták a mû velt
fõk esz me fut ta tá sa it. A Te vé ben volt egy „ta ná ri asz tal” is, ahol az új vi dé ki kö -
zép is ko lák is mert ta nár egyé ni sé gei, köl tõk, fes tõk, új ság írók, szí né szek gyü le -
kez tek, aki két éven ke resz tül kéz ira tos hu mo risz ti kus és sza ti ri kus új sá got je -
len tet tek meg, Te ve cím mel. A kéz ira tos új ság két je les szer zõ je Ilija Ognjanović-
Abukazem és a szerb köl tõ óri ás, Jovan Jovanović Zmaj volt, a la pot Titelbach
Lász ló rajz ta nár „raj zol ta”, a lap tu laj do nos, pe dig Luka Jocić könyv ke res ke dõ
volt, aki nek a név nap ján, 1874. ok tó ber 30-án (az or to dox nap tár sze rin ti Luk ács-102
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na pon) je lent meg az el sõ szám. A lap két év fo lya mon ke resz tül, idõ sza ko san je -
lent ke zett, at tól füg gõ en, hogy „akadt-e me cé nás, aki 20 kan csó bort fi ze tett a ta -
ná ri asz tal kö rül gyü le ke zõk nek” – szólt Új vi dé ken a fá ma. A Te ve sar kán áru ló
ko fa hí resz te lé sei cím mel a vá ro si tör té né se ket és ese mé nye ket kür töl te él ce lõd -
ve vi lág gá az új sá got ké szí tõ vi dám asz tal tár sa ság. 

A má sik, ér tel mi sé gi ek gyü le ke zõ he lyé nek szá mí tó hely a Zur Linde, a Hárs -
hoz cím zett sö rö zõ, ahol az egyik asz tal tár sa ság tag ja a szerb gim ná zi um ta ná ra,
Va sa Pušibrk (Pusibrk Va zul) volt, aki nek név nap já ra az asz tal tár sa ság tag ja i nak
arc ké pe i vel dí szí tett sö rös kor sót aján dé koz tak. Va sa Pušibrk sö rös kor só ját Új vi -
dék bé ke be li tár sas éle té nek leg éke sebb bi zo nyí té ka ként õr zik.

A fo ga dók, ven dég lõk, ká vé há zak, kávémérés-„ipar” tel jes sza bá lyo zá sa, mind
or szá gos, mind vá ro si szin ten, a 19. szá zad má so dik fe lé ben tör tént meg. A min -
den re ki ter je dõ, ap ró lé kos sza bály ren de le te ket 1879-ben, 1891-ben, is mé tel ten
1893 au gusz tu sá ban hoz ta meg Új vi dék sza bad ki rá lyi vá ros tör vény ha tó sá gi bi -
zott sá ga, és eze ket a ke res ke de lem ügyi ma gyar ki rá lyi mi nisz ter ki sebb vál toz ta -
tá sok kal ugyan azon év ok tó ber 21-én erõ sí tet te meg. A fo ga dók és a ven dég lõt
mû köd te tõ szál lo dák hét köz nap okon éj fél után 2 órá ig, vas ár- és ün nep nap okon
éj fél után 3 órá ig vol tak nyit va tart ha tók, reg gel vi szont csak 5 óra kor nyit hat tak
ki. A fo ga dók ban és a szál lo dák ban a ki vé telt a far sang ide je és az or szá gos vá sá -
rok nap jai je len tet ték, vagy ha zárt kö rû ün nep sé get vagy tánc mu lat sá got (bált)
ren dez tek, ami kor egész éj jel nyit va tart hat tak, de csak a vá ro si rend õr ka pi tány -
ság tól ka pott en ge déllyel. Egy ki kö tés sel, „hogy a szom szé dos la kók éj je li nyu gal -
ma, va la mint ál ta lá ban a köz csend és a rend ne zavartassék”. Kü lön ren de let fog -
lal ko zott a ká vé mé ré sek zá rá si ide jé vel (es te 8 óra) – ezek ben az egy sé gek ben
ugyan ak kor ti los volt a ze né lés. Ká vé mé rés nek azt az üz let mi nõ sült, amely ben:
„ká vét, te jet, te át, cso ko lá dét, és az ezek hez va ló sü te mé nye ket ál lan dó an kap ni
le he tett”. Itt ti los volt te ke asz ta lok fel ál lí tá sa, a kár tyá zás és min den egyéb „já -
ték”. És szin tén ti los volt „er kölcs te len éle tû egyé nek” al kal ma zá sa, kö te le zõ volt
vi szont az üz let he lyi sé ge ket „tisz tán és egész sé ge sen” tar ta ni. Az elõ írá sok be
nem tar tá sa pénz bír sá got vont ma ga után, ame lyet a vá ro si sze gény alap ja vá ra fi -
zet tek be. Az „er kölcs te len” ma gán éle tû egyé nek al kal ma zá sát il le tõ en kü lön sza -
bály za tok is szü let tek, mint aho gyan a 1883-tól a korcs mai hi tel tár gyá ra vo nat -
ko zó sza bály ren de le tet is hoz tak, mely ér tel mé ben: „ven dég lõk ben, korcs mák ban
és más ital mé ré si he lyi sé gek ben, ame lyek a sze szes ita lok ki csiny be li el adá si jog -
gal bír tak”, szám ban és be tû vel le ír va is 8 fo rint ban ál la pí tot ták meg a hi tel össze -
gét. Ez a sza bály ren de let „ma gya rul és a tör vény ha tó ság te rü le tén dí vó nyel ve -
ken, a ven dé gek ál tal könnyen lát ha tó he lyen” volt ki füg gesz ten dõ. 

A vá ro si sza bály ren de let meg sze gé sé vel kap cso la tos tör té né sek nek két fõ té ri
szál lo da, a Grand Ho tel Mayer és az Er zsé bet Ki rály né ven dég lõi elõt ti ki oszk -
ban va ló „utczai ze né lés” be til tá sát kö ve te lõ jo gi csa tá ro zás szol gál hat pél dá ul.
A pa na szos és sér tett fél két elõ ke lõ új vi dé ki pol gár volt. Herger Ágos ton könyv -
ke res ke dõ, új ság- és ké pes lap-ki adó és Grujics Jovan hír lap író volt a be ter jesz tõ,
elõ ször 1901. áp ri lis 25-én. Az „adó zó pol gá rok” „félt ve õr zött” jo ga i nak sem mi -
be vé tel ét sé rel mez ték, mi vel az egy más tól alig 50 mé ter nyi re lé võ két szál lo da
ki oszk jai mel lett, „a nyílt jár dán”, „még csak nem is a sá tor ban”, éj jel 11 órá ig
han gos ci gány ze ne szól, amit a pa naszt eme lõk „fül si ke tí tõ lár má nak” ne vez tek.
A vá ro si ta nács nem akart el len sze gül ni a két te kin té lyes pol gár ké rel mé nek, ta -
lán azért sem, mert a pa naszt eme lõk ar ra is hi vat koz tak, hogy a ró mai ka to li kus
temp lom kö ze lé ben van mind két szál lo da. Úgy ítél ték meg, nincs rend jén, hogy
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a temp lom elõtt az éj je li mu zsi ká lás mi att „pa raszt le gé nyek bõl, cse lé dek bõl, ba -
kák ból ál ló csõ cse lék ve rõd jön össze, to váb bá a pros ti tú ci ó nak is a leg há lá sabb
táp anya got nyújt va – amelyek a köz er köl csi ség leg ele mibb kö ve te lé se it is mé lyen
sér tik”. A lá za dó pol gá rok vé le mé nye szerint a rend õr ka pi tány ság és a vá ro si ta -
nács sem ho zott olyan dön té se ket, ame lyek kel a „rend fenn tar tá sa és az éj je li
nyu ga lom” biz to sít ha tó lett vol na, ezért öt éven ke resz tül – a szál lo da tu laj do no -
sok kal fel vált va – ki sebb vál toz ta tá sok kal fel leb be zé sek tö me gét nyúj tot ták be
mind a vá ro si ta nács ha tá ro za tai, mind a rend õr ka pi tány ság ren del ke zé sei el len.
Vé gül az ügy ren de zé sé ért több íz ben is a ma gyar ki rá lyi bel ügy mi nisz té ri um hoz
for dul tak, egy „ál mat lan nyá ri éj sza kán” táv ira ti lag is. A szál lo da tu laj do no sok
egyi ke sze rint a pa naszt eme lõk nem is ab ban az ut cá ban lak tak, ahol a két ki osz -
kot mû köd tet ték. Fürts Já nos sze rint „nem állt” az éj je li nyu ga lom za va rá sa,  mert
„... a vá ros ban, kü lö nö sen, pe dig nyá ron, még 11 órán túl is pezs gõ élet ural ko -
dik, és igen ke vés em ber van, aki 11 óra elõtt nyu ga lom ra tér ne, mert hi szen
majd nem  9 órá ig vi lá gos van, az üz le tek is ezen órá ban nyitvák, de az alul írók,
így Herger Á.,  Dr. Wágner K., Dimovits Mik lós, Moser Emí lia és Herger Bé la
egész más ut cá ban és így tá vol tõ lem lak nak, ki ket, le het, hogy a Mayer szál lo da
elõt ti ze ne, de az én ki osz kom elõt ti ze ne nem za var, és csak egye dül Grossinger
Já nos la kik egy ut cá ban ve lem, de az is oly tá vol, hogy eh hez sem jut fel a ze ne
za ja, de más részt az õ gyógy szer tá ra is 1 órá ig nyit va lé vén, az õ éj je li nyu gal ma
há bo rí tást nem szen ved”. „A ki osz kok elõtt a fõ ut cán és vá ros ház-tér elõt ti kor -
zón va ló sé tá lás pe dig nem a ze ne kö vet kez mé nye, ar ról pe dig én nem te he tek,
hogy a vá ros kö zös sé gé nek nagy ré sze ott sé tál, és ez ál tal cso por to su lást idéz elõ,
de ez a cso por to su lás, ép pen, mint a fõ ka pi tány úr köz gyû lé sén is ki je len tet te, so -
ha rend õr sé gi be avat ko zást ma ga után nem vont, és vég re is a kö zön ség nek a sé -
tá lást be til ta ni nem le het, de, hogy nem az ze ne foly tán sé tál a kö zön ség, bi zo -
nyít ja ezt azon kö rül mény, hogy a fõ ut cán vé gig a pos ta épü let tõl egész a Ditzgen-
féle sa ro kig, no ha a ze ne csak a ki oszk elõtt van, sé tál.”

Az im pé ri um vá lást kö ve tõ idõ szak ban...

Az im pé ri um vál tás utá ni idõ szak ban, 1918 után, a bol dog bé ke idõk meg szûn -
té vel, az élet mo der ni zá ló dá sá val, kü lö nö sen 1929 után Új vi dék – vagy aho gyan
kö te le zõ en hív ták, Novi Sad, amit ma gya rul gyak ran ír tak Noviszádnak – az át -
szer ve zett Ju go szláv Ki rály ság ban a Du nai Bán ság szék vá ro sa ként a ven dég lõk,
ká vé há zak, bü fék és nép kony hák vi lá gá ba ju tott. Még mû kö dött, de már más né -
ven, a vá ros két szál ló ja. Az Er zsé bet ki rály nét a ro mán szár ma zá sú ju go szláv
Má ria ki rály né ra ke resz tel ték, a má si kat pe dig a kor po li ti kai kö ve tel mé nyei
alap ján Sza bad ság (Sloboda) szál ló nak ne vez ték el, de a Vá ro si Jó dos Für dõ mel -
lett az új Park Ho telt is föl épí tet ték.  A meg vál to zott vi lág ról ta nús ko dik a kocs -
mák, ven dég lõk és egyéb ital mé ré sek, sö rö zõk szá má nak fo ko za tos csök ke né se
1922-ben, a szál ló kat nem szá mít va, még 94 ven dég lõ mû kö dé sét je gyez ték,
1940-ben a vá ros ban „csak ” 46 ven dég lõt és ká vé há zat, vi szont meg je lent az új -
kort hir de tõ 10 bü fé, il let ve a sze gé nyek és nincs te le nek szá má ra 10 nép kony ha
is. Az iga zi „újvidékies” do log azon ban a Du na part ján el te rü lõ strand für dõ te -
rü le tén lé võ fák ár nyé ká ban, fá ból fa ra gott nagy te rasszal ren del ke zõ ven dég lõ
lett. A riviérára em lé kez te tõ, ma gas je ge nyék kel öve zett ho mo kos par ti für dõ, a
Strand a két vi lág há bo rú köz ti idõ szak ban a vá ro si tár sas élet leg ked vel tebb hely -
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szí né vé vált. A vi dám he lyek szá má nak csök ke né se a má so dik vi lág há bo rút kö ve -
tõ idõ szak ban már más tár sa dal mi fel adat tal éledt új já.

A múlt ba nyú ló kap cso lat...

Az egy ko ri, har ma dik Ju go szlá via szét esé se elõtt Új vi dék a Vaj da ság Au to nóm
Tar to mány fõ vá ro sa ként az egész ré gió je len tõs gaz da sá gi, po li ti kai és min de -
nek fö lött a ju go szlá vi ai-vaj da sá gi ma gyar ság mû ve lõ dé si és kul tu rá lis köz pont -
ja lett. Itt je lent meg az el sõ ma gyar nyel vû na pi lap, a Sza bad Vaj da ság – Ma gyar
Szó, 1948-ban meg szó lalt ma gya rul a rá dió, 1957-ben a Fo rum Könyv ki adó jött
lét re, majd 1968-ban be in dult a ma gyar nyel vû te le ví zi ó zás is. Az 1959-ben ala -
pí tott ma gyar tan szék kel az óvo dá tól az egye te mig meg szer ve zõ dött a ma gyar
nyel vû ok ta tás, az Új vi dé ki Egye tem ka ra i ra is szá mos ma gyar nem ze ti sé gû
egye te mis ta irat ko zott. Így ab ban az idõ szak ban a ju go szlá vi ai ma gyar ság sa já tos
köz pont já vá vált Új vi dék.

Az új vi dé ki ma gyar ság nak, így a csúcs ér tel mi ség nek is, a múlt szá zad hat va -
nas éve i tõl ki ala kult a tár sa sá gi éle te, így egyik kul ti kus he lye, a Fo rum és Ma -
gyar Szó ál tal mû köd te tett, Du nán lé võ hor gász ta nya és ét ke zõ, va la mint a vá -
ros ban lé võ Do mi nó kis kocs ma volt. A Do mi nó a mos ta ni Ćirpanova és
Branislav Nušić ut cák (az egy ko ri Né met és Vá sár ut ca) ke resz te lõ dé sé nél állt.
Tu laj do no sa, a Do mi nó kis ven dég lõt 1965. no vem ber 29-én nyi tot ta meg. Õ ma -
ga a rit ka, ma ga san szak kép zett új vi dé ki pin cé rek, ven dég lõ tu laj do no sok kö zé
tar to zott. Csa lá di vál lal ko zás ként, csa lá di as han gu lat ban ve ze tett kis ven dég lõ je
rö vid idõn be lül az új vi dé ki ma gyar ság, kö zép is ko lás ok, egye te mis ták, szí né -
szek, új ság írók – az ér tel mi ség – törzs he lyé vé is vált.2 Így leg gyak rab ban a Híd
fo lyó irat és a ma gyar tan szék ven dé ge it is ide in vi tál ták meg. Ide ve zet te a nyolc -
va nas évek ele jén Bo ri Im re ko lozs vá ri ven dé gét, Kán tor La jost, akit, ami kor asz -
tal hoz ül tek, szo ká sa sze rint a kis ven dég lõ tu laj do no sa (Bo ri Imréék szom széd -
ja is volt) üd vö zölt. Mind ket tõ jük höz for dul va, ven dég lá tó ként Bo ri Im re ar ra
kér te õket, hogy mu tat koz za nak be egy más nak, õk ket ten, pe dig szin te egy szer -
re mond ták ki ne vü ket: „Kán tor La jos va gyok...” Így, a név ro kon ság alap ján a ko -
lozs vá ri Kán tor La jos nak is kul ti kus he lyé vé-kis ven dég lõ jé vé vált a hu sza dik
szá za di új vi dé ki Do mi nó kis ven dég lõ. A be mu tat ko zás pe dig be vo nult a már
nem lé te zõ új vi dé ki Do mi nó kis ven dég lõ rõl, an nak tu laj do no sá ról és a két ven -
dég iro da lom tör té nész kap cso la tá ról szó ló tör té net be, egy má ra már nem lé te zõ
han gu la to kat idé zõ, nosz tal gi kus em lé ke zé sek kö zé.

JEGY ZE TEK
1. Crni Djordje-Karađorđe Petrović az el sõ szerb fel ke lés ve zé re (1804)
2. Kán tor La jos fia, ifj. Kán tor La jos vissza em lé ke zé se sze rint a Do mi nó ban meg for dult Törõcsik Ma ri, Agárdy
Gá bor, Ruttkay Éva, Latinovits Zol tán és Burt Lancaster is, Sze pe si György és a Fra di tel jes csa pa ta és so kan
má sok. A ro má ni ai ma gya rok kö zül Tõ kés Lász ló, Kányádi Sán dor és Lászlóffy Ala dár is.
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