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Z E N T A
AZ ÁRUTERMELÉS fiS POLGÁROSODÁS KIALAKULÁSÁNAK IDŐSZAKÁBAN

(1699 - 1799)
(Adalék Zenta társadalom-gazdasági történetéhez)

Zenta újabbkori társadalom-gazdasági fejlődésé
nek távlatait a torok hódoltság megszűnése9 a zentai csa
tát kővető karlócai béke nyitja meg. Ezzel a békével Zen
ta a közigazgatás, a gazdasági és kulturális kapcsolatok 
kezdetben még alig észlelhető hajszálerein kérésztől be
kapcsolódott a Habsburg monarchia - Közép- és Nyugateuró- 
pa - erősen polgárosodó, de lényegében még mindig hűbéri 
társadalmi rendszerének vérkeringésébe• A XVIII. század 
polgárosodását még Európa-szerte feudális béklyók féke
zik; mi sem természetesebb, hogy a "végek” - az ozmánbiro 
dalmi határsáv s annak Tisza menti része - lakott telepü
léseinek városiasodását, gazdasági életének áru-pénzviszo 
nyok fejlődése irányában történő előrehaladását, lakossá
gának polgárosodását még számtalan akadály gátolta.

A "bécsi háború” 16 éven át szakadatlanul tartó 
hadjáratai után a fegyverek pihenni tértek, de az új ha
tárvonalat a Maros, Tisza és a Száva folyók vonalán egyik 
fél sem tartotta véglegesnek, sem a török, sem az osztrák. 
A törökkel folytatott háborúk felújításának állandóan 
nyilt lehetősége, az elfoglalt területek megtartásának, 
sőt, újabb területek elhóditásának szándéka a bécsi ud
vart arra késztették, hogy az új határvonalat katonailag 
megerősítse, védekezésre és támadásra egyaránt alkalmassá 
tegye. Ilyen sajátosan hadi, katonai szerkezetű védelmi ö 
vezet szervezése vidékünkön már a háború idején, 1686-ban 
megkezdődött - Zentát már 1688-ban, mint egyik jelentős 
sáncát emliti Nehem szegedi várparancsnok az udvari hadi



tanácshoz küldött jelentésében (1) - de csak a béke meg
kötése után öltött a szervezési munka konkrétabb formát. 
A tiszai határőrvidék megszervezésének időszakában (1700- 
1702) a zentai sánc (fossatum) lélekszáma hoz
závetőleges számítások alapján ezerre tehető (2); lakéi
nak zömét az 1690 után betelepült, vagy a már török idők
ben is itt élő szerbek alkották (3). A lakosság megoszlá
sát illetőleg közvetlenül Zentára vonatkozó adataink nin— 
csennek bár, de az egész határőrvidékre vonatkozó forrá
sokból Ítélve feltehető, hogy három fö kategóriára osz
lott:

1. tényleges határörök (milites, graniőari)
2. kiérdemesültek (emeriti, véterani)
3. földművelők (paori) (4)

A tényleges határőrök számát, kik a sánc helyőrségét (mi- 
litia) alkották, több szervezési tervezet is 200-ban ál
lapítja meg; ezek állandó javadalmazásban részesültek« £
javadalmazás módja okozott legnagyobb fejtörést a határőr 
vidéket sfcervezö bizottságoknak s a határőrvidék feloszla 
tásáig állandó probléma maradt. Az egyik - egész határőr
vidékre vonatkozó - javadalmazási tervezet alapján a zen
tai sánc helyőrsége a kővetkező javadalmazásban részesül
hetett, fejenként számitva (5):

frt. szántó rét szabad ló szabad le-
(hold) (hold) és ökör- gelö hasz.

tartás
1 kapitány: 200 40 10 6 8
2 lov.hcadnagy 

" zászlós 90 30 7 4 6
2 54 20 5 3 4
2 " örmest. 36 16 3 2 2
4 " tizedes 24 12 3 2 2
90 H közleg. 18 8 2 1 2

1 gy. hadnagy 
" zászlós

72 24 6 3 6
1 48 18 4 2 4
1 11 örmest: 24 12 1 — 2
4 " tizedes 18 9 1 — —

?? " közleg. 12 6 1 - -
201 összesen: 3608 1388 340 123 232
Minden határőr tehát a készpénzbeli javadalmazás mellett 
természetbeni javadalmazásban is részesült: katonai tel-
4 .



két kapott, amely minden közteher alól fel volt mentve,de 
szigorúan katonai szolgálathoz volt kötve és a katonai 
joghatóság alá tartozott* Az elhalt tényleges határőr tel 
két a hozzátartozó tehermentes jószágtartási joggal, rét 
és legelőhasználattal szolgálatbeli utóda örökölte - fia 
csak akkor, ha a szolgálatban is örökébe lépett. Mindezek 
ellenében a tényleges határőr magát felszereléssel: fegy
vérzettel, ruhával, a huszároknál lóval volt köteles el
látni s a katonai hatóságok parancsára hadba vonulni,vagy 
őrszolgálatot teljesíteni.

A kiérdemesültek vagy veteránok a harcokban meg
rokkant, szolgálatból kiöregedett egykori tényleges határ 
örök voltak. ESzek természetbeni javadalmazásban részesül
tek, azzal a különbséggel, hogy telküket családjuk örököl 
te, de az örökös már adóköteles volt. Ide sorolhatók még 
a "számonf elüllek1', a hadképes, de a szervezés által elö- 
látott 200-at meghaladó határörök, kik igy fölöslegesnek 
bizonyultak, korábbi szolgálataikért azonban bizonyos kár 
pótlásra érdemesültek. A kiérdemesültek és számonfelüllek 
számára vonatkozólag Zentán, nem maradtak fenn forrá
sok (6).

földművelőknek számították a lakosság azon ré
szét, mely az előbbi két kategóriába nem volt besorolható 
A bécsi udvari haditanács a határőrvidék szervezése alatt 
arra törekedett, hogy ezeket területileg is elválassza a 
militia-tól, de ezt megvalósítani nem tudta. Ebeknek u- 
gyanis csak három évi adómentességet szándékozott adni, a 
zon túl pedig megadóztatni óhajtotta, hogy a határörvidé- 
ki militia eltartását igy magából a határőrvidékből fedez 
hesse (7).

A határőrvidék szervezésével egyidöben a magyar 
nemesség is hozzáfogott az egykori magyar vármegyék fel
újításához, újjászervezéséhez a töröktől visszahódított 
területeken. A nemesek visszatérése és a nemesi ellenál
lás fö fészkeinek, a vármegyéknek felújítása nem volt i- 
nyére a bécsi udvarnak; a felszabadított területeket sa
játjának tekintette és csak azokat a nemeseket helyezte 
vissza birtokaik és földesúri jogaik élvezetébe, kik az
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udvari haditanács újszerzeményi bizottsága (neoáquistica 
comissio) előtt irott okmány - adománylevél - bemutatásá
val igazolták birtokjogukat, ezt pedig sokan a lefolyt vi 
haros 180 esztendő alatt elvesztették« Vidékünk a tőrök 
hódoltság ideje előtt több vármegyéhez is tartozott: Bács 
hozv Csongrádhoz és Bodroghoz•£ három vármegye közül a tő 
rök hódoltság után Bács vármegye nemesi megyefórumai leg
hamarabb regenerálódtak. Bács-megye nemesei a határőrvi
dék szervezésével történelmi jogaikat látták csorbítva, 
mert a határőrvidék több községe egykor a megyéhez tarto
zott (a később ébredező Bodrog megye pedig nagyobbéra u- 
gyanezeket a helyeket, hasonló jogalapon magának követel
te!), ezért minden lehető alkalmat megragadott, hogy tör
ténelmi jogait érvényre juttassa s a határőrvidék megszer 
vezését akadályozza. 1702. augusztusában például panaszt 
emel az udvarnál a megyére kivetett adó magassága miatt s 
panaszát azzal indokolja, hogy a határőrvidék kiemelése a 
megye hatásköréből lényegesen csökkentette a megye adójö
vedelmeit. £ panaszhoz mellékeit táblázatból,melyben hely 
ségenként tünteti fel a megye a^határörvidék adófizetés a 
Iá eső lakosságát,(amely Voltaképpen a megyének nem adó
zik, s ez is a panasz lényege!) következtethetünk a vete
ránok és a földművelők együttes számára Zentán. A táblá
zat 600 "fej"-et mutat ki s mivel ebben a számban benne 
foglaltatik a 200 tényleges határőr is - ha itt még azt 
is szem előtt tartjuk, hogy a megyének érdeke volt egy ki 
csit túlozni is - a kiérdemesültek és földművelők együt
tes száma 300-400-ra tehető. (8).

A bécsi udvar politkája a tiszai határőrvidék 
belső berendezését illetőleg lehetett nehézkes,következet 
len, kompromisszumokat kereső, de a nemesi megye felé kö
vetkezetesnek kellett maradnia: nem engedhette meg a ha- 
tárörvidéki helységek inkorporáIását, mert ennek messzeme 
nőén káros következményeivel is számolnia kellett. Első
sorban ezzel a megyét, a központi hatalom ellenlábasát e- 
rösitette volna, tehát a magyar rendeket az osztrák csá
szárral szemben, illetve Pozsonyt Béccsel szemben; másod
sorban ezzel a szerbeket, kik a határőrvidéket benépesi-



tették s kikkel szemben a korábbi császári pátensek forrná 
jában kiadott kiváltságlevelek is megkötötték már a kezét 
tömegesen a török, tiszántúli területre űzte volna, mivel 
azok szabad és kiváltságos katonai szervezetüket a jobbá
gyok sorsával felcserélni nem akarták. A pzerb határőrök
re pedig még szüksége volt az udvarnak a török, s ha kell, 
magyar ellen is. Ezért az udvar a megyék és a magyar ren
dek panaszai, követelései, ellenszegülése felett egyszerű 
en napirendre térve szorgalmazta a maga célkitűzéseit: az 
udvari haditanács bizottságot bizottság után küldött ki a 
határőrvidékek megszervezésére. A tiszai és a marosi ha
tárőrvidék megszervezésére kiküldött bizottság első dolga 
volt, hogy a határörvidéki szerb milicia kiváltságait az 
1700. november 12-én Aradon kiadott ideiglenes védölevél- 
lel ismételten megerősítse. E védölevelet a bizottság min 
den sáncnak - igy Zentának is - megküldte; benne biztosit 
ja a határőrvidéken lévő összes ,frácz-nemzetf,-et, hogytel 
jesen szabad mindez^nemü közteher és adózás alól (hadiadé, 
katonatartás, fuvarozás, robot stb.), valamint a vármegye 
és a földesurak joghatósága alól (9). Másfél évig tartó 
huza-vona után a bizottság végül konkrét munkához fogott: 
megejtette a határőrvidék területének elkülönítését a vár 
megyétől, valamint az egyes helységekhez tartozó terüle
tek kijelölését. E birtokrendezés alkalmával a zentai 
sánc a Tornyos és a Likas pusztákat kapta meg -(10). Ezzel 
Zentának, mint területi és társadalom-politikai közösség
nek kialakulása és fejlődése kezdetét vette.

Szűkszavú és töredékes forrásaink a XVIII.század 
kezdetére vonatkozólag nagyon keveset - majdnem semmit - 
mondanak a zentai sánc belső életéről. Becsének legalább 
az egykori (1701.) sánc alaprajza fennmaradt; Zentának 
még az sem. A lakosság a katonai szolgálat mellett őster
meléssel: állattenyésztéssel, földműveléssel, halászattal, 
vadászattal foglalkozott. Az 1702-böl származó vérmegyei 
- korábban már emlitett - kimutatás Mentán 160 Ökröt, 80 
lovat, 80 tehenet, 50 borjút, 300 juhot, kecskét és 60, 
disznót regisztrált. A megművelt föld, a szántó 2400 hold 
ehhez még 50 napszámnyi szőlő járult. A 8 iparosmühely és



1 kocsma képviselte Zentán az ipart és kereskedelmet (11). 
Ezen adatokat a többi 9 tiszamentif a határőrvidékhez tar 
tozó sánc adataival Összevetve állíthatjuk, hogy Szabadka 
után - amely nem is tiszáménti sánc volt, habár szerveze
tileg ide tartozott - Zenta volt a határőrvidék legjelen
tősebb helysége, Becsét is megelőzve.

A kurucmozgalom Zenta további fejlődését ismét 
megállította. A határőrség kimondottan és eltántorithatat 
lanul császárpárti volt. A helyőrség nagyobb részét Sze
geden összpontosították, ahonnan császári tisztek parancs 
noksága és irányítása alatt indultak a felsőbb vidékekre, 
hol részt vettek több kurucellenes hadműveletben. Rákőczy 
ezért megtorló hadjáratot inditott: a Duna mentén délnek 
majd keletnek haladt haderejével Titelig. Innen északnak 
fordult és végig pusztította a Tisza menti helységeket, 
sáncokat. Ekkor, 1704-ben Zentát is feldúlta, a rétekbe* 
nádasokba menekült lakosságra a nádast rágyújtotta.Egy év 
vei később Bottyán, majd 1706-ban Csajághi kuruchada ron
tott be a tiszai határőrvidék területére, mig a határörvi 
déki szerbek - hol a zentai határőrök részvételéről is 
megemlékeznék a források - Kecskemétnél (1707) és Arad
nál (1708) vivtak csatákat a kurucokkal (12).

Zentát a visszatérő szerbek ugyan még 1705-ben 
ismét benépesítették s úgy-ahogy a sáncot helyreállitot 
ták, de a békés gazdasági tevékenység a szakadatlan por
tyázások, beütések, az áldatlan közviszonyok és a háborús 
rablógazdálkodás miatt nem tudott kibontakozni. E helyett 
felújultak az őstermelés legprimitivebb formái, a halá
szat és vadászat. A békés gazdasági tevékenység kibontako 
zásának a kuruc-mozgalom bukása után bekövetkező, fegyve
reket pihentető, békés időszak nyitott utat. A nomád ál
lattenyésztés és a külterjes földművelés fejlődéséről ta
núskodik az a tény, hogy a határőröknek, kiérdemesültek- 
nek joszágállománya, birtok-fundusa meghaladta azt az e- 
löirt mennyiséget, ami mentes volt az adóterhek alól: a
fölös föld, jószág után az udvar igyekezett őket megadóz
tatni. Egy fennmaradt adórendelet a határőrvidékre vonat
kozólag a következő adótételeket közli:
~5I



egy ház után egy bolt utánegy hold fölös szántóföld utánegy fölös 16 vagy ökör utánegy tehén utánegy borjú utánegy sertés utánegy halfogő báló utánegy szélmalomértegy Vízimalomért

1 frt. 50 dénár 
3 - 6  frt.

50 dénár
1 frt.

50 dénár 
15 "

A felújuló gazdasági élety a fokozódó termelés alapján - 
- ba nagyon korlátozott méretekben Is - az árúforgalom9 a 
kereskedelem élénküléséhez vezetett. Zenta batárbelység 
lévént a bánáti török területek felé Is tarthatott fenn á 
rúforgalmi kapcsolatot - ezt bizonyltja III. Károly 1715 
évi XIC. törvénycikke, mellyel Zen tán egy fiók harmincad- 
vámhivatalt állitott fel, ami ugyan a legkevésbé sem ked
vezett az árúforgalom fejlődésének (14).

határőrszervezet is bomladozni kezdett: az árú-pénzviszo- 
nyok terjedése a fogyasztási javak s azok forrásainak meg 
szerzésére ösztönözték a határőrségek tisztikarát. Ezek, 
hatalmukkal visszaélve, robot és adóterheket róttak a köz 
legénység s általában a sáncok, települések lakosságára.A 
kocsmák, mészárszékek, halászat és vadászat jogának mono- 
polizálása a tisztek, főképp a kapitány kezében, a bírsá
golás és büntetés jogával való visszaélés és túlkapások a 
fokozódó vagyoni elkülönülés arról tanúskodik, hogy a ka
tonai szervezet élősködővé vált már akkor, amikor még had 
politikai szempontból indokolt volt fenntartása. (15)* Az 
1716-1718-ban lefolyt osztrák-török háború s az ezt köve
tő pozarevaci béke végül ezt az indokot is elejtette: tö
rök betörés közvetlen veszélye immár* többé nem fenyege
tett,mi vei a határ jóval délebbre tolódott s a Tisza meg
szűnt határfolyó lenni.A határőrvidék hivatásának lejártá 
val a megyei nemesség mozgalma annak megszüntetése ir&nyá 
bán újult erővel indult meg.A már kezdettől fogva ellensé 
ges viszony a határőrvidék és a nemesi megye között egyre 
jobban elmélyült; valóságos "határvillongások" játszódtak 
le, a határörök át-átcsaptak a vármegyei területre, a sán
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cokba befogadták és a megyével szemben védelembe vették 
az onnan megszokott alatvalókat, jobbágyokat, Iparosokat, 
marhakereskedöket - németeket, magyarokat, tótokat* görö
göket, zsidókat egyaránt (16). Mivel a megye közvetlen ak 
ciőit a határőrök ellen az udvar igen erélyesen leintette 
(mint például a zombori sánc határőrségének lefegyverzé
sét) igy az nem szűnt meg panaszt panaszra halmozni a ha
tárőrök ellen s a határőrvidék felszámolásáért kitartó ma 
kacssággal ostromolni az uralkodót. Az udvar nehezen en
gedett - a kuruc mozgalom emlékei még túlságosan is fris
sek voltak - habár a határőrvidék fenntartása mindjobban 
ellentmondott fiziokrata gazdaságpolitikájának. Hosszú hu 
za-vona után - mely alatt az udvar, a pillanatnyi szüksége 
töl függően hol a szerbeknek, hol a magyaroknak, a várme
gyének tett Ígéreteket - végül 1741-ben, az osztrák örökö 
södési háború által teremtett kényszerhelyzetben Mária Te 
rézia a magyar nemességnek volt kénytelen nagyobb enged
ményt tenni. A rendek végre kierőszakolták az 1741. évi
XVIII. törvénycikket, mely elvileg kimondta - többek kö
zött - a tiszai határőrvidék feloszlatását és a vármegyé
be való visszakebelezését. A törvény meghozásától annak 
teljes végrehajtásáig azonban még kereken tiz év telt el; 
Mária Terézia ugyanis az örökösödési háborúban a szerbek 
szolgálatairól sem mondott le s igy a határőrvidék felszá 
molására véglegesen 1751-ben került sor (17). Az udvar a- 
zonban még ekkor sem akart a határőrvidéket benépesítő 
szerbek szolgálatairól lemondani; méltán gyaníthatta u- 
gyanis, hogy a sáncok szerb határőrsége nem lesz hajlandó 
vármegyei hatalom alatt, tehát jobbágyi sorsban élni. .tíz
ért 1747-ben a határőrvidék megszűntetésének végrehajtása 
céljából, gróf Grassalkovics Antal elnöklete alatt kikül
dött bizottságnak első feladatául egy új határörvidéki te 
rület meghatározását és kijelölését tűzte ki. A bizottság 
gyorsan elvégezve ezen feladatát, amint erre a jóváha
gyást a királynőtől megkapta, megejtette a határőrvidék 
átadását a megyének: gróf Grassalkovics 1750. november el 
sej én a bizottsággal és Bács megye képviselőivel értekez 
letet tartott Titelen, melyen a megye képviselőivel tudat
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ták a katonai közigazgatás megszűnését. Innen az egész bi 
zottság északnak indulva, sánctól-sáncig, községtöl-közsé 
gig haladva megejtette azok formális átadását (18).

Valőszinüleg még november folyamán a bizottság 
Zentára ért, hol - a többi községhez hasonlóan - báró En- 
gelshoffen,az udvari haditanács részéröl kiküldött biztos 
a községi Kapitány és a lakósság jelenlétében átadta a 
sáncot a nádor által kiküldött magyar királyi biztosoknak 
tulajdonképpen a vármegyének. A bizottság azonnal alapos 
és tüzetes vizsgálatot eszközölt: megszámlálta és fölbe
csülte a háztartások, a jószág szániát, a szántókat, lege
lőket, hogy az adóalapot, melyet majd a lakosságnak visel 
nie kell, hozzávetőlegesen de mégis méltányosan megálla
píthassa. Végül közölték a lakossággal, hogy ezentúl a ma 
gyár király alattvalói, ki az egész területnek földesúri 
birtokosa s ezért földesúri ügyekben más felettük hatal
mat nem gyakorolhat csak a király, illetve a királyi ka
mara tisztviselői; az adók, jogok és kiváltságok ügyében 
végső fokon a király dönt. Kárpótlásul a határörszérvezet 
megszüntetéséért a milicia tagjai - határőrök - egy-egy 
jobbágytelket, a tisztek pedig nemesi kiváltságokat nyer
nek (19).

Amint a bizottság befejezte munkáját, rövidesen 
bekövetkezett az, amitől az udvar tartott: a szerbek, fő
képp a volt határőrök nem tudtak és nem is akartak beleli 
leszkedni az úrbéri szervezet szűkös köntösébe.

Zenta a határőrvidék felszámolása idején Becse 
mellett a Tisza menti határsáncok legnagyobbika lehetett. 
Maga a helység közvetlenül a Tisza partján, annak legkie
melkedőbb helyén épült, földsáncokkal megerősítve. A sán
cokon túl a feltört, művelés alá fogott terület aránylag 
elenyésző volt az érintetlen, leginkább legelőnek használ 
ható területtel szemben. A sáncokon belül a helység épít
kezése nélkülözött minden tervszerűséget; az épületek a 
szilárd építőanyag hiányában földből döngölt nádtetős szü 
kos belső térségu házikók, nagyobbára kunyhók voltak (20). 
Impozánsabb építmény lehetett a pravoszláv paróchia; mel 
lette, szintén egyházi hatáskörben iskola, azaz egy okta-
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tás céljait szolgáló helyiség, tanterem is volt (21). A 
községben ezenkívül egy-két bolt, mészárszék, kocsma,több 
iparosmühely, a sáncok alatt lenn a Tiszán pedig egy —két 
vízimalom szolgálta a lakosság szükségleteinek kielégíté
sét (22). A lakosság túlnyomó többsége tehát Zentán sem 
rendelkezett oly javakkal, melyekről túlságosan nehéz 
lett volna lemondania s igy az elégedetlenség az újonnan 
alakuló viszonyokkal szemben egy-kettöre új medret vágott 
magának az egész volt határőrvidéken: a volt határőrök, 
a szerbek túlnyomó része - Zentán 417-en (23) - a kitele
pülés mellett döntött. Az udvar - amint láttuk - előre 
számított erre a lépésre s ezért is szerveztette az új ha 
tárörvidéket; azonban a szerbek nem csak az újonnan alakú 
ló határőrvidékre, de méginkább az orosz agitáció hatása 
alatt Oroszországba szándékoztak kivándorolni tömegesen, 
ez pedig keresztülhúzta az udvar számításait. Mária Teré
zia ezért 1751* január 16-án újból leküldte a már munká
ját befejezett bizottságot a tiszavidékre, hogy az a köz
ségeket ismét bejárva mindenütt hirdesse ki: aki nem akar 
áttérni a polgári életre, az a felállítandó temesi bánsá
gi határőrvidékre lesz áttelepítve; a bizottság főleg oda 
hasson, hogy a tényleges határőrök és tisztek ne vándorol 
janak ki. Az eredmény felette sovány lehetett; a kivándor 
lást ezzel nem lehetett megállítani (24). Látva az eddigi 
akciók sikertelenségét a királynő és az udvar - hogy a ki 
vándorlást megállítsa - a lehető legnagyobb sietséggel i- 
gyekezett most már Ígéreteit valóra váltani. Mária Teré
zia 1751. március elsején kiváltságlevelet adott ki, mely 
lyel a volt tiszai határőrvidék tizennégy helységét: Mar- 
tonost, Ó-Kanizsát, Zentát, Adát (Ősztrovó), Moholt, Pet- 
rovó-szellót, Ö-Becsét, Földvárt, Turiát, Szent- Tamást, 
Csúrogot, Goszpodinczet, valamint ö- és Űj-Kovilt egy ke
rületbe egyesíteni rendelte el; a felsorolt községek volt 
határőr-katonasága a kamara birtokát képező földből rész
birtokot, a tisztek pedig nemesi kiváltságot nyernek. Ez
zel a kiváltságlevéllel - melyet később újak követtek - 
Mária Terézia voltaképpen egy kiváltságos területi-politi 
kai közösség - tiszáninneni szabad kamarai, illetve 1791-
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tás szervei a kerületi úriszéknek, mint legfelsőbb köz- 
igazgatási és önkormányzati fórumnak vannak alárendelve.A 
kerületi úriszék 12, a kerület községeinek lakossága ál
tal választott esküdt-ülnökböl áll s a kamara által kine
vezett kerületi uradalmi felügyelő elnöklete alatt havonta 
ülésezik* Az úriszék saját kebeléből választ egy kerületi 
gazdasági gondnokot, pénztárnokot és egy vagy két esküd
tet a kerületi kocsmák felügyeletére. Az úriszék egyben i 
gazságszolgáltatási fórum is: Ítélkezik polgári és bünte
tő ügyekben, pallosjoggal (ius gladii). Az úriszék szék
helye Ö-Becse, hol üléseit tartja; az ülésekről a kerüle
ti jegyző vezet jegyzőkönyvet. Az úriszék egyik legfonto
sabb feladata volt a közterhek - adó, dézsma - méltányos 
kivetése a községekre, illetve a közlakosságra: 1751-ben
a kerület 14 helysége összesen 54,5 porta után 20.045 fo
rint 21 krajcárt fizetett, azaz portánként 580 forint 58 
krajcárt. Az adókivetés formális mércéjéül szolgáló por
ták számát később valamivel csökkentették, amikor, 1769- 
ben négy községet a titeli sajkáskerülethez csatoltak, 
majd az 1802. évtől 57-re emelik (27). Zenta ebből az 
1774/75* évben 6,5 porta adóját fizette, azaz 5661 forint 
56 krajcár contributio-t (hadiadó), mig domestica-ja 
(házi adó) 840 forint 92 krajcár volt. (28). Dózsmát,vagy 
terményjáradékot az országos kilencedtől, tizedtől eltérő 
en a kerület lakói nyolcadot fizettek, de csak a követke
ző termékekből: tiszta vagy vegyes búza, rozs, árpa, zab, 
köles és szölö. A többi*terménytől (kukorica, cirok, len, 
kender, kerti vetemányek stb.) nem tartoztak semmit adóz
ni. A robot és bárminemű ingyenes szolgáltatások alól a 
kerület lakossága felmentést nyert, egyedül a dézsma el
szállításához - Zentárói a szegedi élésházig - kellett 
szekereket é s elofogatoknc adniok. A halászat, a nádalás, 
a bor, sör és pál irkamérés alapján befolyt jövedelmek a 
községeket illetik; a i:g;ítélés és révjog használatából 
eredő jövedelmek fe'le a iele az uradalomé. Mind
ezen kiváltságok és átengedett adójövedelmi források elle 
nében a községek földadót tartoznak fizetni az uradalom
nak éspedig a közadó (hadi adó + házi-adó) minden 1 fo

157"



rintja után 30 krajcárt (terestralis). 1776-ban például 
Zenta közadója (contributio + domestica) 5189 forint 4-5 
krajcár, földadója (terestralis) 1774* forint 75 krajcár 
volt (29). Mig a fentebb ismertetett rendelkezések általá 
bán az egész kerületre, illetve annak közlakosságára vo
natkoznak, addig az adománylevél 18. pontja Zentának,ö-Be 
csének és Ó-Kanizsának ad még külön kiváltságot: ezeket a 
községeket mezővárosi rangra emeli és az ezzel járó orszá 
gos nyilvános vásárok és hetipiacok megtartásának jogával 
ruházza fel, melyre vonatkozólag külön kiváltságlevelek a 
zonnali kiadását rendéli el. Eken külön kiváltságlevél ér 
telmében Zentán évente kétszer: augusztus 17-én és novem 
bér 19-án országos vásárokat, valamint minden hátfön heti 
vásárt tarthatnak (30). Az adománylevél végül biztosítja 
a hit és vallásszabadságot, valamint a pravoszláv klérus 
már korábban kapott előjogait és kiváltságait (31).

A szerbeket azonban most már sem a kiváltságok, 
sem az autonómia nem birta rá a maradásra: tömegesen
hagyták el a Tisza menti sáncokat és költöztek át a teme- 
si bánságba, valamint Oroszországba. Zentárói 1752-ben 
286 szerb, nagyobbára volt határőr vándorolt ki Oroszor
szágba családjával együtt (32). A tiszai határőrvidék fel 
számolásával és a tiszán-inneni kamarai kerület kialakuló 
sával egyidejűleg vidékünkön következményeiben is igen je 
lentös népmozgalom, valóságos kisebb arányú népvándorlás 
veszi kezdetét: ennek a népmozgalomnak végső következmé
nye a Tisza menti községek etnikai, nemzeti összetételé
nek gyökeres változása. A szerbek kivándorlása az udvar 
és a kamara fiziokratái számára mindenekelőtt az adóköte- 
lo .-k j zárnának megcsappanását jelentette; az adó jövedel
mek megtartását és emelését igy csak a megfogyatkozott la 
kosság pótlásával - telepítéssel - lehetett elérni.Mig a 
töröktől felszabadított területre általában a betelepítés 
a XVIII. század elején kezdetét vette, addig a tiszai na- 
tárörvidék szíikebb területére a XVIII. század első felé
ben jobbára csak beszivárgásról beszélhetünk; a betelepü
lés erre a területre csak Mária Terézia uralkodása idején 
vett nagyobb lendületet és a negyvenes évek közepén kezdő
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dőtt. A betelepítést főleg gróf Grassalkovics,1748-tól a 
magyar királyi kamara elnöke szorgalmazta. Zentára főleg 
magyarok és tőtök települtek; betelepülésük 1743-től kezd 
ve ölt csoportos formát (33)* A szerbek kivándorlása még 
nagyobb lendületet adott a csoportos, tömeges betelepítés 
neks 1762-ig mintegy 300 magyar-tőt család vándorolt be 
és települt Zentán (3*0 • Zenta 1769-ből fennmaradt - leg
korábbi - adólajstromában a 633 bejegyzett adóköteles kö
zül 136 szerb (a nemesek, szintén szerbek, nem fizettek a 
dőt, tehát a közölt számban nincsennek belefoglalva, -DJ) 
a többiek magyarok és tótok, néhány cigányon, oláhon és 
bolgáron kivül (35)• A bevándorlások még II« József korá
ban is folytak: jászságiak, kúnok költöztek be, több köz
ségben szétszóródtak, valőszinüleg Zentára is juott belő
lük, A nyolcvanas évek közepén II, József zaporogi kozá
kokat telepitett be; Zentán nyolcvanegynéhány telepedett 
le, A század végén a betelepülés ismét beszivárgássá csil 
lapodik, szerbek, németek, bolgárok és zsidók települnek 
be, most már szórványosan, kisebb számban (36)* A telepü
lési mozgalom következményeképp Zenta nemzetiségi összeté 
tele lényegesen megváltozott: az összes többi nemzetisé
gekkel szemben az 1780-as évektől kezdve a magyarok túl
súlyba jutottak, ezt a folyamatot az azonos vallású tó
tok elmagyarosodása is elösegitette (37)*

A Tisza-vidék polgárositásának azonban nem csak 
politikai, közigazgatási és népmozgalmi, hanem ezenkívül 
igen fontos társadalom-gazdasági következményei is voltak: 
Zenta a katonai közigazgatás megszűntével, a többi kilenc 
községgel együtt még szorosabban kapcsolódik be a Habs
burg monarchia magyarországi területeinek "polgári" élet
ritmusába^ amely voltaképpen tipikusan hűbéri - mint a- 
hogy jellegzetesen feudális magának a bekapcsolódásnak a 
módja is - mégis* a tiszáninneni kamarakerület községei
ben ez a sajátos bekapcsolódás a szó igazi értelmében 
vett polgárosodásnak teremtett föltételeket, ugyanakkor 
lehetetlenné tette a hűbéri termelési és társadalmi viszo 
nyok kornak megfelelő, teljes regenerálódását.
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A polgárositással a tiszavidéki községek lakos 
ságát az uralkodó feudális osztályszerkezet formálisan ma 
gába szivta: a lakosság egy elenyészően csekély részét az 
uralkodó osztályba, a nemesi előjogok és kiváltságok bir
tokába emelte, a túlnyomó többséget pedig a jobbágy, a 
pór helyzetébe süllyesztette - "polgárosította", mint a- 
hogy ezt a tényt az adománylevél szépitgeti.

A zentai sánc helyőrségének tisztikarából a már 
korábban említett hat tiszt nyert nemesi kiváltságokat, 
megfelelő birtok-adománnyal, curia-val, melyre 1758-ban 
Mária Teréziától örökös adománylevelet eszközöltek ki. A 
curia kisebb (44-58 láncnyi) uradalom, jobbágyok nélkül; 
ezért, valamint azért is, mivel ezt már maga az 1751. jú
nius 28-án kiadott kiváltságlevél is formálisan lehetet
lenné tette, a helyi nemesek soha sem válhattak a helyi 
közlakosság, illetve jobbágyság földesuraivá (38). Mind
amellett a községi, kerületi, sőt a vármegyei közigazga
tásban is némelyikük - illetve utódaik, kik a nemesi el
met és kiváltságokat örökölték - jelentős szerepet ját
szott a XVIII. és XIX. században (39). Az 1774-töl, hiá
nyosan bár, de többnyire megőrzött adókirovási összeírá
sokban (40) a XVIII. század végéig a Golub-család két kéj) 
viselőjével találkozunk, Petarral és Jovannal (41); Jovan 
Badrljica családjából Pericaval, Nikolaval, Djordjeval és 
Stevannal (42). Subota Branovački családja volt a legnépe 
sebb, 18 képviselőjét jegyzik a birtok-lajstromok:Stevan, 
Tasa, Vasa, Sima, Tanasija, Dávidf Djuka, Gligorije, Gaj, 
Pavao, Petar, Ćiša, Todor, Pavao ifjabb, Dmitar, Marko, 
Mara és Jovan (43). Mihajlo Teéió családjából csak Petar- 
ról és Tódorról történik emlités (44), mig Nića Milinovió 
nak Lárcm utódával találkozunk: Ignjattal, Mijóval és Jo
vannal (45). Ignjat Vujisió, vagy örökösei a birtoklajst
romokban nem fordulnak elő. A nemesi családok ivadékai kö 
zül Teodor Tešić a század végén már a harmadik legnagyobb 
birtokos Zentán 385 lánc földdel, Petar Branovački az ötö 
dik 311, és Djordje Badrljica a tizedik 220 lánc földdel* 
Többen tehetős középbirtokosok, némelyek azonban semmire 
sem vitték, elszegényedtek, birtokukat elaprózták (46).
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Bgy-két nemes a betelepülök között is előfordult: Sava La 
zarovió, Petrus Dancs, Pischer Pál, Magyar Mihály, Kaposi 
István és Jankovics Marion (4-7).

Zenta közlakossága a társadalmi termelésben és 
az elosztásban elfoglalt helyzete alapján a közvetlen tér 
melést végző, túlnyomóan önellátó, pénz és termény járadé
kot szolgáltató és közterheket viselő jobbágyi osztályba 
tartozott. Mivel azonban a terület közvetlen földesura a 
királyi kamara - tehát nem fizikai, hanem jogi személy - 
azaz a területükön élő és velük közvetlenül érintkező ne
mesek nem lehettek egyben földesuraik is, helyzetük lénye 
gesen különbözik a jobbágyok helyzetétől általános, ország 
gos viszonylatban. .A királyi kamara mint uradalom a koro 
nakarületi birtokait házilag soha sem kezeltette, bérbe 
nem adta, jószágai, majorságai nem voltak, azaz közvetlen 
gazdálkodást, mint földesúr soha sem folytatott; ebből kő 
vetkezik, hogy a feudalizmus bomlásával jelentkező, osz
tály-alapú érdekellentétek Zentán és öz egész kerületben 
nem juthattak kifejezésre oly formában, mint másutt, ott, 
ahol a nemes-földesúr közvetlen gazdálkodása az árú-pénz- 
viszonyok fejlődése következtében mind gyakrabban élezte 
ki az osztályellentéteket a közterületek önkényes birtok
bavétele, elfoglalása, a majorság kikerekitése folytán. 
Zenta jobbágyai a földesúr - jobbágy személyi viszonyai
nak keserű, fojtogató zamatját, a megaláztatást, a földes 
úri dölyföt, kapzsiságot saját bőrükön nem érezték; a ki
váltságok, melyek szintén a hűbéri rendi társadalmi szer
kezet túlélt maradványainak tekinthetők, igy teremtették 
meg azt a sajátos társaaalom-szerkezeti elhelyezkedést, 
melybe a tiszai kamarai kerület községeinek közlakossága 
került: jobbágyok voltak, közvetlen földesúr nélkül, sőt, 
egyes földesúri jogokat birtak,

A kamarai kiváltságos jobbágyság Zentán fölöt
tébb heterogén volt származását, összetételét tekintve. A 
kerület megalakításakor zömét a volt szerb határőrök al
kották; szigorú jogi elbirálás szerint az 1751-ben kapott 
kiváltságok kizárólag őket illethették. A kiváltságlevél 
rendelkezéseinek gyakorlati végrehajtása alkalmával azon-
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bán közöttük is különbséget tettek, ami, figyelembe véve 
a korábbi katonai szervezet sajátosságait, a birtoklásra, 
művelésre kihasított jobbágytelkek nagyságában jutott ki
fejezésre: a volt altisztek 24-46, a közlegénység 18-24 
láncnyi földbirtokot kapott. A kiérdemesültek, számonfelü 
liek, földművesek és iparosok telek-részesedéséröl nin
cs ennek adatok; valőszinüleg a közlegényektől kisebb,vagy 
legfeljebb azokéval azonos nagyságú részbirtokot kaphat
tak (48). A vagyoni különbség csirádző magvait tehát már 
a kiváltságlevél végrehajtásakor elhintették;mindamellett 
ezek a különbségek még jelentéktelenek.A kapott részbirto 
kok, közigazgatási autonómia és egyéb kedvezmények a szer 
bek nagyobb részét mégsem kárpótolták: ezek 1752-ben ki
vándoroltak. A kivándorolt szerbek helyébe már 1755- bán 
megérkezett az első nagyobb települöcsoport, 93 magyar és 
tőt család a felsö-magyarországi Hont megyéből (49). Ezek 
re, valamint a később bevándorlókra azonban szigorúan jo
gi szempontból megítélve már az 1751* évi junius 28-i ki
váltságlevői s az abból eredő kedvezmények és előjogok 
nem vonatkoztak. Mindamellett, úgy latszik, hogy kezdet
ben, az ötvenes évek folyamán, mig a kerületi közigazga
tás is csak kialakulóban volt s a kamara érdekei is meg
kívánták az elköltözött lakosság pótlását, az emlitett ki 
váltságlevél kedvezményeit reájuk is automatikusan kiter
jesztették s a kiváltságlevél harmadik pontját, mely a 
községeket a betelepülőkkel szemben a kiutasítás, kizárás 
jogával ruházza fel, a gyakorlatlan nem alkalmazták.A hat 
vanas évak folyamán a kerületi és a Községi közigazgatás 
teljesen bejáródott s főképp - éppc-n a kiváltságlevél ren 
délkor,ései alapján - a szerbek kezében koncentrálódott.U- 
gj-ana .Kor a települök egyre újabb csoportjai érkeztek, me 
lyekkel szemben az egykori szerb község viszonylagosan 
mind kisebbre zsugorodott. Ily körülmények között a ki
váltságlevél harmadik pontja aktualitást nyert; sőt, a 
szerb politikai község és kerület retroaktivan is kezdte 
kétségbevonni az 1751. után betelepültek részesedését a 
birtok-állományból, kiváltságokból és kedvezményekből, va 
lamint részvételi jogukat a község és kerület közigazgaté
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ai fórumaiban - amiről ezen utóbbiak egyre gyakoribb pa
naszai a kamarához, vagy az udvarhoz, tanúskodnak (50). A 
kialakuló sajátos érdekellentétek egyre inkább vallási
nemzeti szinezetet kaptak: a betelepülök zömét római ka- 
tholikus magyarok és tótok alkották, akik Zentán már 1755 

* ben parőchiát és templomot emeltek.(51). Számbeli gyarapo 
dásuk révén lassan a községi és kerületi közigazgatási-ön 
kormányzati szervekbe is beszivárogtak: igy például az 
1769* évben Zentárói a kerületi úriszék ülnökévé Szabó Já 
nőst választották (szék-biró) ugyanakkor a községi biró 
(iudex) Mihajlo Savió - mivel a községi birák csak szer- 
bek lehettek (52). Az egyre élesedő vallási-nemzeti ellen 
tétek - melyek Zenta esetében sajátos módon elősegítették 
a magyarokkal egyszerre bevándorolt és azonos vallású tó
tok elmagyarosodását - az 1751. évi kiváltságlevél rendel 
kezéseiben gyökéredztek s ezért ennek egyes tételeit a 
gyakorlatban tarthatatlanná tették: további változatlan 
fenntartásuk utóbb az ellentétek nyilt kirobbanásához ve
zetett volna. A bécsi udvar ezért 1 7 7 4-ben új kiváltságle 
vél kiadásával vetett gátat az ellentétek elmélyülésének: 
ez a kiváltságokat kiterjeszti a római katholikusokra - 
lényegében az összes többi nemzetiségekre kik a kerület
ben honosságot nyertek, kivéve a zsidókat. Az 1774.augusz 
tus 1-én kiadott második kiváltságlevél a korábbinak har
madik pontját is törli; továbbá elrendeli, hogy a községi 
közigazgatási szervekbe a birák és esküdtek a lakosság 
vallásfelekezeti aránya szerint választassanak, mig a ke
rületi úriszék biráit fele-fele arányban római katholiku- 
sok és pravoszlávok (Riti Graeci non uniti) alkossák (53) 
Az új kiváltságlevél a vallási-nemzeti ellentéteket las
san elsimította: Zentán ezentúl hagyományossá vált, hogy 
községbirónak az egyik évben szerbet, a másikban magyart 
választottak (54)* A községi magisztrátusban is a fele
fele arány vált hagyományossá a század végéig, ha bár ez 
nem felelt meg - különösen a század utolsó két évtizedé
ben - a második kiváltságlevél megfelelő rendelkezéseinek: 
a magyarok ugyanis számban akkor már a túlnyomó többséget 
képviselték (55)* ______
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tol koronái kerület (Cistibiscanus districtus) - kialakul 
lásának és fejlődésének jogi alapjait vetette meg, mely 
hivatalosan 1846-ig fennállt, felszámolása pedig az első 
világháború kitörésekor is tartott (25), Ugyanazon a na
pon kiadatta a királynő a határőrvidék tisztjeinek nemesi 
okleveleit is* Zentáréi Djuradj Golub (mint alkapitány)f 
Jovan Badrljica, Subota Branovački, Mihajlo Tešić (mint 
hadnagyok), Nióa Milinovió és Ignjat Vujičić (mint zászló 
tartók) nyertek nemesi cimet (26).

A szabadalmazott tiszai kerület megalakítását be 
jelentő márciusi kiváltságlevelet rövidesen - junius 28- 
án - új kiváltságlevél követte, mely a kerület berendezé
sére, közigazgatására és kiváltságaira vonatkozólag rész
letes rendelkezéseket hoz. Ez a kiváltságlevél - melyet a 
történeti irodalom, valószinüleg fontosságánál fogva első 
nek nevez - tizennégy község lakóinak (1769-töl azonban 
csak tiznek, mivel a titeli sajkáskerületbe a legközelebb 
eső négy községet: Csúrogot, Goszpodinczét, ó- és Öj- Ko- 
vilt ekkor bekapcsolták) korábbi háborús érdemeikért sa
játos területi-közigazgatási kiváltságokat ad* A községek 
területe egy összefüggő kerületet képez s ez a terület örö 
kos korona-birtok, elidegenithetetlen a koronától. A gya
korlatban ez azt jelentette, hogy a lakosság biztosítékot 
kapott arra nézve, hogy a királyon kivül más földesura 
nem lesz. Az egész területet, művelésre és használatra a 
kerület községeiben lakó alattvalóinak engedi át, az ura
dalmi jogok fenntartása mellett. Az egész kerület, vala
mint azon belül az egyes községek bizonyos mértékben kor
látozott autonómiával rendelkezik. A helységek közügyéit 
polgári hatóság vezeti, melynek élén a községbirő áll; a 
kozsegbirót az uradalom által kijelölt három szerb nemze
tiségű személy közül a község lakói választják meg. Ezen
kívül a község lakossága a saját köréből tetszés szerinti 
számú esküdtet választ; az igy létrejött testület az éven 
te újraválasztott községbiróval intézi és irányitja a köz 
ségek közügyéit, valamint kisebb panaszos ügyekben bírás
kodik. Az új betelepülök letelepedési és birtokszerzési 
joga is e testület engedélyétől függ. A községi közigazga
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II. Ferenc császár 1800. március 14-én kiadott 
harmadik kiváltságlevele tulajdonképpen a két korábbi ki
váltságlevél egybefoglalása, valamint a kerületi közigaz
gatási testületek megválasztásának, hatáskörének, a kerü
let vagyonjogi viszonyainak részletesebb és szabatosabb 
meghatározása. A kerületi úriszék már 1774-ben elvesziti 
demokratikus jellegét, mivel az ülnököket ettől fogva 
életfogytiglan válasszák; 1800-től az úriszék oligarchi
kus intézménnyé csontosodik. A kiváltságlevél felújítja 
az 1751-^6 kiváltságlevél harmadik pontját: a község nem 
köteles az új települőket befogadni, ha csak a kerületi 
vagy megyei hatóság a községi magisztrátus ilyen irányú 
határozatát nem hagyja jóvá. A községi magisztrátus is a 
hetvenes évektől kezdve arisztokratikus jelleget ölt, a 
tisztségek egyes személyek birtokában állandósulnak. így 
Zentán Mihajlo Savió 1769-ben községbiró, majd 1771-től 
1787-ig megszakítás nélkül tanácsnok (consultor), Koja Ri 
djiőki 1771-töl 1781-ig tanácsnok, Djuka Zubanovió 1772- 
töl 1776-ig tanácsnok, Erdélyi Pál 1774—töl 1778-ig jegy
ző (nótárius), 1779-töl 1786-ig kerületi ülnök (districti 
senator) stb (56).

A XVIII. század második felében bekövetkező, há
ború által immár meg nem zavart békés évtizedek, a betele 
pülés, valamint a polgári közigazgatás meggyökeresedése a 
termelö-munka és a gazdasági fejlődés, gyarapodás távlata 
it nyitották meg a kamarai kerület községei és mezőváro
sai előtt. Zenta lélekszámúnak fokozatos növekedése az öt 
venes-hatvanas években a rendezett kerületi közállapotok 
feltételei között lehetővé tették a munkamegosztás, a tér 
melö-erök zavartalan fejlődését. Zenta természeti adottsá 
gai: a dús rétek, nádasok, csalitosok, a tornyosi és likja 
si puszta több tizezer holdnyi füves térsége elsősor
ban az állattenyésztés fejlődésének kedveztek. A nomád ál 
lattenyésztés a század Közepéig a lakosság túlnyomó ré
szét közvetlenül foglalkoztatta: a jószágok őrzését, tere 
lését, ellátását minden család nagyobbára maga végezte. A 
hatvanas évek végén azonban már forrásaink "csoban^-okat, 
juhászokat,csikósokat,gulásokat is külön megjelöljek (57)
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A közlakósség köréből még hosszá ideig igen sok család 
maga őrizte jószágaitf a hivatalos állattenyésztők, pász
torok diferenciálódása, az egyes jószágfajták legelőjének 
kijelölése mégis a kialakuló munkamegosztásról tanúsko
dik. A jószágtenyésztés fejlődését a természeti adottságo 
kon kivíil a kedvező társadalmi feltételek is elösegithet- 
ték: a legelőhasználat joga általános volt, a legelödij, 
melyet méltányosan a községi magisztrátus szabott meg 
mérsékelt, az uradalom csak a juhok után szedett a- 
dót. A jőszágállományt ugyan évröl-ővre összeírták, a jó
szágok számának ellenőrzése a legelőkön azonban a gyakor
latban kivehetetlen volt. Nem mellőzhető az a tény őemf 
hogy a még túlnyomóan önellátó lakosság számára a jószág
állomány biztosította létfontosságú szükségletei javaré
szét: a táplálékot, a ruházatot, a húzóerőt a földművelés 
ben és a szállitó- közlekedési eszközt. Végttl, a jószág 
legkönnyebben válhatott árúvá az akkori szállítási viszo
nyokat tekintve; a fölöslegek a heti vagy országos vásáro 
kon cseréltek gazdát. Kétségtelen, hogy Zentán a XVIII. 
század második felében az állattenyésztés mellett a jó
szágkereskedelem is fellendült, s bőven jutott jószág ki
vitelre is.

A tenyésztett jószágfajtákat tekintve Zentán a 
marha és a juhtenyésztés dominált. Jelentős volt még a ló 
tenyésztés, majdnem jelentéktelen a sertéstenyésztés.Kecs 
kéből alig volt egynéhány. A jószágállomány számszerinti
alakulása a XVIII. század utolsó negyedében a kővetkező
volt (58):

ser kecs
E v: ökör tehén borjú 16 csikó juh tés ke
1774 * 1942 2189 2558 1598 440 5944 1032 14
1778: 704 270 221 713 40 3391 232 —
1782: 1620 1504 1548 1385 270 3619 279 —
1786- 1555 1161 1067 1585 205 8271 485 —
17 90: 1418 1043 794 1409 188 6626 360 --
1794: 1133 728 779 1114 96 5970 414 —
1798: 1044 687 902 1147 69 7719 187 —
A jószágállomány számában tapasztalható jelentős ingadozó 
sok - amelyek valőszintileg az állatvész következményei - 
mellett is megfigyelhető a marha és lótenyésztés fokoza-
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tos hanyatlása és a sertéstenyésztés huzamos stagnációja. 
Egyedül a juhtenyésztés nem mutat tendenciózus változást* 

Az állattenyésztés mellett lassan és fokozatosan 
nőtt a földművelés jelentősége, habár annak elsőbbségét 
még a század végén sem veszélyeztette* Voltaképpen az e- 
gész XVIII* századon keresztül a jószág volt a vagyoni ál 
lapot,a gazdagság elsődleges mércéje* A föld ára alacsony 
volt mert a primitív termelőeszközök, az alacsony termés
hozam, a termények megőrzési és szállítási feltételei fé
kezőleg hatottak a földművelés fejlődésére: a termelés a 
belső szükségletek - a család élelmezéséhez nélkülözhetett 
len kenyérmagvak, jószágtakarmány - valamint a dézsmaköte 
lezettségek kielégítésének határáig terjedt* A megművelt 
földterületek (szántók, szőlők) gyorsabb és ütemesebb nö
vekedése' is csak a század utolsó évtizedeiben következik 
be, ami nem annyira a földművelés, mint rentabilisebb gaz 
dasági tevékenység felismeréséből, hanem inkább a lakos
ság számának betelepítés révén létrejött növekedéséből 
magyarázható*

A század elején a megművelt földterület megköze
lítőleg 2*400 láncra tehető (59)# Hetvenöt év után - 1777 
ben - a szántó ennek még kétszerese sincs, mindössze 4232 
lánc (láncát ekkor és ezentdl 2.200 négyszögölben számít
va) (60), viszont 1767-ben mér 5.436 (61), 1797-ben pedig 
már 6*609 lánc (iuger) (62). Az egész szántó-területnek a 
zónban ténylegesen csak fele volt kihasználva, a kettős 
vetésforgó alkalmazása miatt. Az egész szántó-állomány 
két - első és második - "nyomás"-ra (calcatura) oszlott: 
1797-ben az első calcaturában 3.471, a másodikban 3*1?8 
lánc földet tartottak nyilván. Minden földbirtokosnak - 
lehetett az jobbágy vagy nemes - szántója megközelitöleg 
azonos nagyságú parcellákban oszlott meg az első és máso
dik calcaturában* Hagyományos és mindenkire kötelező ere
jű beosztás alapján egyik évben az első, másikban a máso
dik calcatúra "pihent". Az egy calcaturában a birtokok 
nagysága 1 - 2 5  lánc között mozgott. Például 1797-ben Bo
ros Istvánnénak az első calcaturában 1, a másodikban 2, u 
gyanakkor Petar Branovačkinak az elsőben 24 és a második
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bán is 24 láncnyi szántója volt (65). A szántókon főleg 
búzát - u.n. "vegyes búzát" (tritici mixti) - árpát,zabot 
és rozsot termesztettek. A terményhozam a 90-es években, 
pozsonyi mérőben (64) számitva igy alakult:

1790/91 1791/92 1796/97 1797/98 1798/99
búza: 33119 29723 17469 8218 14249
árpa: 4950 7697 2462 167 4681
zab: 1074 34*17 2162 323 3686

A terményhozam alakulását a vak természeti erők döntően 
befolyásolták, mindamellett kétségtelen, hogy a földműve
lésen belül éppen a gabonatermesztésnek nőtt leggyorsab
ban a jelentősége, amit közvetve a malmok számának növeke 
dése is szemléltetően bizonyít:

177V5 1776/7 1784/5 1786/7 1794-/5 1796/7
vízimalom: 3 4 2 2 14 16
szélmalom: 14 15 22 21 23 23
összesen: 17 19 24 23 37 39
A gabonatermelés mellett a szőlőművelés fejlődése is a 
század végén kap lendületet:

1774-/5 1776/7 1784/5 1786/7 1797
szölöföld "ásó"-
ban (fossores) (65) 790 775 974 1047 3824
Érdekes, hogy ugyanakkor az akóban (urna) mért termésho
zam éppen a 90-es években fokozatosan csökken, aminek o- 
kát valőszinüleg a kiöregedett telepitvények feldjitásá 
bán kell keresnünk:

1790/1 1791/2 1796/7 1797/8 1798/9
bor, akó (urna):
(urna): (66 ) 6466 3733 2788 1944 1855
A gyümölcs, kerti vetemények és ipari növények termeszté
séről adataink oly semmitmondóak és niányosak, hogy csak 
jelentéktelen termelésükre következtethetünk, bár, mivel 
a birtokösszeirásokban előfordulnak elvétve lensujtő (tor 
cular lini) kölcsönzéséből, donányföldekböl ( tabaceta ), 
pálinkafőzéshez használd rézüstböl (ahena) eredő jövedel
mek, teljesen nem hiányozhattak (ć>7).
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Az őstermelés! ágazatok közül jelentőséggel birt 
még a halászat és a méhészet«

Egyre szélesebb alapokon fejlődő őstermelés lö
kést adott a nyersanyag-feldolgozás, az ipar fejlődésének 
Mig a török hódoltság előtt Zentának aránylag fejlett ipa 
ra, céhekbe tömörülő iparosai voltak (68), addig a XVIII« 
század elején az ipar jelentéktelen, mondhatnánk, hogy 
fejlődése ismét a kezdeti fokról indul meg, habár Evlia 
Cselebi tanús!tja, hogy az ipari tevékenység Zentán a tö
rök időkben sem szűnt meg teljesen (69)« Az 1702« évből 
származó vármegyei összeirás adatai szerint Zentán nyolc 
iparos-műhely volt (70), az 1720. évi összeíráskor pedig 
egy ácsot, egy csizmadiát, egy molnárt, hét fuvarost, öt 
halászt és egy kereskedőt találtak (71)« Innen azután 
1769-ig az ipar helyzetéről, fejlődéséről minden adatot 
nélkülözünk s az első ismert adatok is bizonytalanok« A 
hetvenes évek megbízhatóbb adatai viszont arról tanúskod
nak, hogy az ipar fejlődése a polgári közigazgatás alatt 
meggyorsult«

1769 71 72 74 76 79 80 84 86 88 91 94
Iparosok . . .
száma: 14+ 26+ 40+ 54 56 61 61 56 58 59 63 55
Műhelyek
száma x (72) ? ? ? 53 50 58 61 54 57 57 62 55
(A "+"-szal jelölt adatok megbízhatósága kétséges.)
Az egyes iparágakban foglalkoztatott iparosok számát* te
kintve az állati nyersanyagokat feldolgozó iparágakat elő 
kelő elsőbbség illeti meg: a takácsok (textores), csizma
diák (cothurnarii) és szücsők illetve bőrösök (pelliones)
száma túlnyomó és állandó. Utánuk a kézművesek (fabr±,opi 
ficii), szabók (sartores), kovácsok (serrarii), kömüves- 
épitők (murrarii, molitores) és vargák (sutores) követkéz 
nek. Előfordulnak még a kővetkező iparosok: szijjártó
(lorarius), köteles (funifex), bognár (rotarius), aszta
los (arcularius), ács (asciarius), üveges (vitrarius), ká 
d$r (vietor), gölöncsér (udonarius), favágó, fuvaros (lig 
narius), kalapos (pileator), borbély (barbitonsor), stb.
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A különlegesség kedvéért megemlítjük, hogy az adókönyvek
be bejegyzett foglalkozások között a kővetkezők is elöfor 
dúlnak: "musicus" (zenész), "chyrurgus" (felcser), "cirku 
lator" (betyár), sőt "mendicus" (koldus) is* A fontosabb 
iparágak között az iparosok a század utolsó harminc esz
tendejében a következő számban oszlottak meg:

1771 1774 1781 1784 1791 1794
takácsok: 5 13 15 19 16 15
csizmadiák: 5 10 7 8 12 10
szűcsök: 3 5 6 6 6 6
kézművesek: 3 9 7 9 9 4
szabók: 1 4 4 3 6 4
kovácsok: 1 1 2 2 2 3
vargák: 1 1 2 - 4 2
Az iparosok nem kizárólag mesterslgükböl éltek: mindegyik 
nek jószága, földje is volt. Többnyire rendelésre és vá
sárra dolgoztak, munkaerőt - inasfc, segédet - ritkán al
kalmaztak, egyszerű és primitiv kézi szerszámokkal vagy 
gépekkel dolgoztak. Az iparosok között vándor-mesterek is 
voltak, akik rövidebb-hosszabb idő után felkerekedtek s 
más vidékre mentek, leginkább a kézművesek, ácsok, kömüve 
sek, fuvarosok (73).

A termelöesz&özök lassú, de folyamatos tökélete
sedése, a szélesedő munkatapasztalatok, az egyre szerteá
gazóbb munkamegosztás és az ésszerűbb, szervezettebb ter
melői tevékenység a kereskedelem és az árúforgalom fejlő
désére, növekedésére jótékonyan hatottak: a növekvő jó
szág és terménykereskedelem igényeit a hatvanas évek vé
gén az évi két országos vásár már nem elégitette ki,való- 
szinüleg a lakosok kérelmére Mária Terézia 1771-ben még 
két országos, s a hétfőin kivül még egy hetivásár - a pén 
teki - tartásának jogával ruházta fel Zentát. A helyi árú 
forgalom a boltokban (mercatura), az iparosok műhelyeiben 
és ületeiben (opificia) bonyolódott le. A közlakosság 
szükségleteit Zentán az 1770-es évektől kezdve átlag 5—9 
bolt elégitette ki a század végéig. (74)* A boltos főleg 
a szerbek, vagy a szerbségbe beolvadt görögök ("Mittar 
/Dmitar/ Grk Iliin", "Gaja Grk Iliin, stb.) kezében vol
tak, ok bonyolították le a külkereskedelmet is. Zenta a 
távolabbi vidékekre élőjószágot, gyapjút, gabonát szálli-
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tott; épület- és tűzifát, sót, meszet, bort, fémipari tér 
méneket hozott be (75)*

Az árúszállitást legnagyobbrészt vizen - a Ti
szán - csónakkal, tutajokkal, a szárazon pedig léháton 
vagy szekereken bonyolították le.

A termelőerők növekedése s az árúforgalom kiala
kulása elősegítette és meggyorsította Zenta lakosságának 
vagyoni diferenciálédását. Ez a folyamat a fennmaradt adó 
lajstromok alapján már a hatvanas évektől kezdve megfi
gyelhető (76) *

nyilvántartott adófizető:
szerb magyar egyéb összesen

1771. 151 502 3 656
1772. 161 526 4 6911776. 216 530 17 763
1777. 205 550 17 772

A d ó t e h e r
10 frt-ig: 20 frt-ig: 30 frt-ig: 30 felül
sz. ö. m. sz. ő. m. sz. b. m. sz.. ö. m.

1771. 98 484 386 31 138 107 11 17 6 11 14 31772. 105 512 403 31 138 107 11 22 11 14 19 51776. 165 618 436 31 105 74 8 22 14 12 18 6
1777. 154 627 456 31 107 76 8 21 13 12 17 5
A vagyoni elkülönülés folyamata nem túlságosan tiszteli a 
korábbi feudális osztályhatárokat: az egykori nemesekből
és jobbágyakból, őslakos szerbekből és bevándorolt magya
rokból, tótokból fokozatosan kiemelkedik a birtokosság ve 
zető rétege, a Babin, Vujić, Falković, Branovaóki, Bidjii 
ki, Slavnió, Szeles, Vukovió, Huszár, Boros, Biliczki, Fo 
dór, stb. családok - a község legnagyobb földbirtokosai 
és jószágtulajdonosai (77). Az 1797.évből fennmaradt - el 
ső - birtokkönyv adatai azt mutatják, hogy ez a folyamat 
a lepergett húsz év alatt lényegesen előrehaladt: a 6609 
lánc (78) szántó a bevezetett 1203 tulajdonos birtokában 
a következőképp oszlott meg:
308 birtokos rendelkezett összesen 4271 lánccal 893 birtokos rendelkezett összesen 2338 lánccal
vagyis
308 földbirtokos átlagban 14, ugyanakkor893 földbirtokos átlagban 2,8 lánc szántóval bírt.
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A 308 földbirtokos a szántón kivül szállással is rendelke 
zett, ami leggyakrabban birtokuknak jóval nagyobb részét 
képviselte a szántónál. Ha a szállásokat is figyelembe 
vesszük9 melyek a 19*754 "iugera allodialia,f-t alkották s 
ehhez a 6609 lénc szántót hozzáadjuk, akkor az 1203 birto 
kos 26.363 lánc földdel rendelkezett; ezt az ősszbirtokot 
(szolok nélkül), illetve ennek megosztását elemezve kitű
nik, hogy a megoszlás jóval élesebb a két fenti kategória 
között:
308 birtokos rendelkezett összesen 21.544 lánc földdel,
895 földbirtokos pedig mindössze 4.819 lánccal,
vagyis
308 földbirtokos átlagban 70
895 földbirtokos pedig 4,5 láncnyi birtokkal 
rendelkezett.
A 30 láncon felüli birtokokkal rendelkező birtokosok közül

30-49 50-79 80-119 120-199 200-299 és 300 lánconfelüli
összes: 143 93 39 23 5 5szerb: 42 20 16 4 3 4magyar: 101 73 23 19 2 1
birtokos volt. A 25 legnagyobb földbirtokos összesen 5508 
lánc földet (a szolokét nem számítva), vagyis az összes 
földbirtok egyötödét tartotta kezében, azaz, a birtokos
ság 2%-a a birtokolt földterület 20%-át. Zenta tiz legna
gyobb birtokosa 1797-ben a következő birtokokkal rendelke 
zett:
birtok
könyvi n é v
sorszám
459 Laza Zubanov 
942 Sima Vujić 
477 Teodor Tesió 
1154 Gombos Ignác
703 Petar Branovacki 
43 Majoros György

1104 Nikola Ridjički 
143 Osgyáni István
704 Jovo Babin 
480 Djordje Badrljica

A 4819 láncnyi földet osztó 895 kisbirtokos túl
nyomó része 2 - 5  láncnyi szántóval rendelkezett, szállás 
(allodium) nélkül (ide sorolhatók az iparosok is), végül,

szállás összesenS Z á n t 6: (allodi-
.calc. II.calc. alia) láncban
iug. iug. iug. (iuger)
20 21 385 426
17 17 353 387
15 25 345 38511 11 335 35724 24 26J 311
25 24 250 29916 33 234 28320 19 208 24718 11 191 220
15 15 190 220
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aránylag kevesen, még szántával sem rendelkeztek, csak 
háztáji birtokkal, melyek nagysága általában 300 - 1600 
négyszögöl között váltakozott (79).

Azok, akik a birtok-könyvből kimaradtak, a szol 
gák, cselédek, házatlan zsellérek, fuvarosok, vándorlegé
nyek, betyárok alkotják a kialakuló új osztálytársadalom 
még erősen zavaros keverékének - még mozgékony - üledékét.

A zentai lakosság fentebb megejtett kategorizáci 
ója az 1797* évi birtokkönyv alapján lényegében megegye
zik a korabeli kategorizációvalsaz 1796/97#évi birtokősz- 
szeirós összesitett személyi adatai szerint Zentán volt 
315 telkes jobbágy (colonus) 193 rokonnal (ezek 16 éven 
felöli fiai, leányai, testvérei kikkel egy háztartásban 
éltek),656 zsellér (inquilinus),34 bázatlan zsellér (süb- 
inquilinus), 90 szolga (famulus) és cseléd (ancilla), ősz, 
szesen 1286 összeirt felnőtt személy (80).

A feudális keretekben bonyoldó és azokat mindin
kább feszitö rétegződés különösen akkor tűnik szembe, ha 
a XVIII. század utolsó negyedének két ismert határértékét 
a lakosság megoszlása szempontjából összehasonlitjuk

1774/75 % 1798/99 %
telkes jobbágy 450 47,8 298 24,6zsellér 242 25,8 669 55,5házatlan zsellér 98 ip,5 141 11,7szolga, cseled 150 15,9 99 8,2
összesen: 940 100,0 1207 100,0
Habár a telkes jobbágyok és zsellérek egymás közötti szám 
beli viszonya a közbeeső években jelentősen ingadozik is, 
az alapvető fejlődési tendenciő mégis félreismerhetetle
nül kiütközik: huszonöt év alatt a zsellérek, házatlan
zsellérek és szolgák össz-száma megkétszereződött (490 - 
909) a telkes jobbágyoké pedig kétharmadára csökkent (450 
298); mig a zsellérek száma 1774-ben a telkes jobbágyak 
számának felétől alig valamivel több, addig 1798-ban már 
annak több mint kétszerese.

A kamarai jobbágyság bomlása azonban még távol
ról sem befejezett folyamat: a birtok-forgalom meglepően 
nagy frekvenciája, az ingatlanok, a jobbágyi sessiok,
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szállások, szülőföldek, házak adásvétele, örökösök közöt
ti osztása, cseréje, ajándékozása, sőt, gazdátlanul ha
gyása is igen gyakori jelenség, ami igen nagyfokú szociá
lis mozgékonyságról tanúskodik.

A szociális mozgékonyságot a lakosság területi 
értelemben vett mozgékonysága egészíti ki: még a század 
végén is érkeznek Zentára új betelepülök (neoadvena), na- 
gyobbára leszerelt katonák (dimissi miles), zsellérek, 
kurtanemesek, mesteremberek. A magyarok, szerbek, tótok 
mellett most már oláhok, bolgárok, németek és zsidók is 
letelepednek. EZ a betelepülés azonban már nem tömeges, 
csoportos bevándorlás, inkább csak beszivárgás jellegével 
bir.. Az ily módon bevándoroltak közül csak a zsidók forrná 
lödtak vallási alapon álló elkülönülő közösségbe (Communi 
tas iudaeica); számuk lassan és fokozatosan nőtt,úgy hogy 
1797-ben a község már helyet jelölt ki imaházuk (Synagoge 
iudaeica) felépitésére (81). Az "újonnan jöttek" megtele
pedése Zentán nem volt minden esetben állandó: a beszivár 
gást állandó, hol csekélyebb, hol nagyobb arányú kiszivár 
gás, kitelepülés ellensúlyozta. Ennek okai igen sokrétűek 
lehettek; elemzésük források és adatok hiján nem lehetsé
ges; az adókönyvek szűkszavú információi alapján beálltak 
katonának - különösben a török hadjáratok idején - vagy a 
szomszédos falvakba: Osztovára (Adára) Moholra, Szentta
másra költöztek. Igen gyakran egyszerűen csak "elszöktek" 
(profugit), valószinűleg az adófizetés elöl (82). általá
ban a zsellérek, szolgák, iparosok, kereskedők voltak a 
"legdinamikusabbak". A 16 éven felüli lakosság száma ez
ért állandó ingadozást mutat, enyhén emelkedő tendenciá
val:
1774 1777 1780 1784 1787 1790 1794 1797 1798
1162 888 1189 1252 1410 2015 1202 1264 1424

A lakosság számának ily alakulását a ki- és bevándorláson
kivűl befolyásolták más tényezők is: elemi csapások (tűz
vész 1769) és járványok (pestis 1795)* (83). A természeti 
csapások, háborúk, járványok valóságos katasztrófát jelen 
tettek a településre: igy például az 1769-ben bekövetke 
zett tűzvész Zenta majdnem minden házát - összesen 729
30.



házat - elhamvasztotta. A lakosság azonban szívós kitar
tással minden katasztrófa után - igy a tűzvész után is - 
újból és újból elöröl kezdte szegényes javainak újraterem 
tését: a tűzvész után öt esztendővel Zentának már ismét 
799 háza van! Igaz, viszont, hogy a házépítéshez csak mun 
kaerő kellett, fát a kamara adott, föld és nád pedig volt 
a környéken bőven (84).

A hetvenes évektől kezdve Zenta szorgos építke
zés színhelye: két iskola (schola graeci riti non uniti 
és schola rimocatholica), templom, parohia (domus paro- 
chialis) és katonai szállitóház (domus ̂ uarterialis) é- 
pült, majd 1786-ban felépült az első községháza (domus
oppidiana) is, hol ezentúl a községi elöjáróság (magistra
tus): a bíró (iudex), az albiró (sub iudex), a jegyző (no 
tarius), a községi adópénztárnok (cassa perceptor), a vég 
rehajtó (exactor) és a kőzségszolgák (communis servi) szé 
kelnek s a tanácsnokok (consultor) valamint az esküdtek 
(iuratus) üléseznek. Valószínű, hogy már II. József csá
szárt is itt fogadták, amikor 1786. julius 9-én Zentára 
jött (85). A középületek mellett a közönséges házak száma 
is egyre növekszik:

1774 1780 1784 1788 1794 1798
799 819 848 1015 1046 1098

Habár még városrendészeti szempontok nem is érvényesülhet 
tek ekkor, kétségtelen, hogy Zenta az egykori sáncból las 
san rendezettebb településsé, faluvá formálódott, templo
mokkal, középületekkel, rendezettebb építkezéssel és ut
cákkal: a XVIII. század végén a település várossá formáló 
dása gazdasági és társadalmi síkon is teljesen kibontako
zott, hogy a kővetkező század elején e fejlődés zárószaka 
szába lépjen.

X X X

A karlócai békét követő, mindössze egy évszázad 
alatt Zenta jelentősen megváltozott. £ a változás legszem 
betünöbb a lakosság számában és etnikai összetételében, a 
település területi növekedésében és a munkamegosztás szé-
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lesedésén alapuló gazdasági—társadalmi szerkezetben* A 
határörsánc katonai Jelleget elveszítve fokozatosan falu
vá, majd egyre gyorsuló ütemben mezővárossá fejlődött. Ez 
a fejlődés nem egyenesvonalú, gyakori törések szabdalják, 
lassítják, és nem is azonos ütemü: a XVIII. s ázad első 
felében alig érezhető, a század közepén jelen ösebb, majd 
különösen az utolsó évtizedekben. E fejlődési folyamat e- 
gylk legjelentősebb rugója a kialakuló árú— és pénzgazdái 
kodás, mely Zentát kedvező földrajzi fekvésénél fogva, a 
gazdasági forgalom egyik Tisza menti központjává, piaccá 
emeli. Ebnek a piacnak alapja a kiterjedt extenziv állat- 
tenyésztés, melyhez a század végén egyre jelentősebben 
kapcsolódik a gabonatermesztés is. A gazdasági fejlődésen 
alapuló társadalmi átalakulásnak, a polgárosodásnak sajá-. 
tos fejlődési vonala van, mert ellentmondásos gazdasági 
és politikai történeti tényezők befolyásolják. A határőr
vidék! szervezet, amely alaját, kiindulópontját jelenti a 
későbbi fejlődési folyamatnak, nem a termelésben kiala
kult munkamegosztáson alapult, s ezért a háborús évek el
múltával anakronisztikussá vált. A határőrvidék megszűnte 
tésével azonban ezt a szervezetet nem lehetett az adott 
társadalmi-politikai körülmények között teljesen felszá
molni, beilleszteni a feudális társadalmi szerkezetbe: a
zentai határőrök csak formálisan lettek jobbágyok, lénye
gében a kiváltságos kerület mondhatnánk, szabadparaszti 
közösséget hozott létre. A kamarakerület keretei között 
Zenta egyidöben éli át - egyrészt a középkori, feudális, 
másrészt a korai-kapitalista városfejlődés egyes fázisait. 
Jellemző, hogy a feudális városfejlődés újra átélésében 
Zenta a XVIII. század végéig a céhek újbóli megalakitásá- 
ig sem jut el. Ugyanakkor a feudális társadalom-szerkezet 
is bomladozik: a város közlakosságát képező kamarai job
bágyság vagyoni diferenciálódása, rétegződése már a kerü
let megalakításakor megkezdődött s a termelö-erök fejlődé 
sével egyenes arányban, a század végéig jelentős haladást 
őrt el. A szúzad végén már felismerhető, tfkitapinthat6,f a
XIX. század Zentájának uralkodó gazdaparaszti rétege, va
lamint a még több réteg csiráit magában rejtő, ekkor még
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mozgékony és szerkezetileg amorf plebejusi tömeg.A társa
dalmi polarizáció mellett a területi mozgékonysággal ösz- 
szekötött szociális mozgékonyság a legmarkánsabb korvoná
sa Zentának a XVIII. században: az egyéni perspektívát le 
záré társadalmi osztály és rétegfalak, ha hűbériek, már 
nem elég erősek és magasak - a nemesi sarj a betyárságig 
szegényedhet, a tegnapi zsellér még telkes gazdává, ta
nyás birtokossá verekedhet! fel magát. Az új termelési vi 
szonyok,az előretörő árú- és pénzgazdálkodás választóvízé 
vei ily módon kérlelhetetlenül és makacs szívóssággal mar 
ták szét Zentán is a vöröspecsétes adománylevelek, a ku- 
tyabörös rendi világ szükre-szabott köntösét, hogy az el
következő, XIX. században szélesebb utat nyissanak az új, 
a tőkés társadalomra jellemző osztályok most megkezdett 
és minden megnyilatkozásában még csak bontakozó fejlődési 
folyamatának.
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(1) Iványi István: "A tiszai határőrvidék" cimü értekező 
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(3) Nem tudjuk, hogy a Kolonics-féle 6. magyar huszárez
red redukálásakor (170O-ban) a magyar legénység ma
radványaiból kerültek-e Zentára, mint ahogy azt a 
Lambergnek adott udvari utasítások elölátják.(Iványi 
Hazánk II.köt. 144. old.)

(4) Dušan J. Popovié: Srbi u Vojvodini ("Szerbek a Vajda
ságban") megjelent a Matica srpska kiadásában Noví
Sadon, 1957-ben II. köt. 95. old.

(5) A milicia javadalmazásának tervét többször is változ 
tatták még a határőrvidék szervezése idegén.A közöld 
javadalmazási táblázat adatait a szervező bizottság 
Lamberg elnöklete alatt megtartott, junius 16-án 
(1702) megkezdett ülésein hozott általános javadalma 
zási javaslat és az ugyanott ajánlott létszám (amely 
kásöbb a szervezésnél meg is valósult) alapján szá
mítottam ki Zentára vonatkozólag.
"Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája" meg
jelent Dudás Gyula és Iványi István szerkesztésében, 
kiadta Bács-Bodrogh vármegye közönsége Zomborban, 
1896-ban (A továbbiakban igy idézve: Dudás - monogra 
fia) I. köt. 362-385. old.

(6) Dudás - monográfia I. köt. 364. old.
(7) Iványi - Hazánk II. köt. 145. old.
(8) Dudás - monográfia I. köt. 348. old.
(9) Iványi - Hazánk II. köt. 148. old.
(10) Iványi - Hazánk II. köt. 200. old.
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(11) Iványi - Hazánk II. kot. 156. old.
(12) Dudás Gyula: "Zenta története" - kéziratban, a zen- 

tai Történelmi Levéltár birtokában - leltározatlan. 
(A továbbiakban igy idézve: Dudás kézirat) 86-68.lap

(13) Ezt az adőskálát ugyan még a Határőrvidék szervezése 
idején (1702) szabták meg, de nagyon valószinü, hogy 
alkalmazására csak később l?05t niéginkább 1718. után 
került sor (Dudás kézirat 89. lap)

(14) Dudás - monográfia II.köt. 455. old.
(15) Dudás kézirat 85. lap
(16) A zentai lovasok már 1698-ban Karánsebes körül fosz

togattak. (Iványi - Hazánk I. köt. 342. old.)
(17) D. J. Popovié: idézett mü II. köt. 119. old.
(18) Dudás kázirat idézi Szentkláray munkájából ("Száz év 

Dél-Magyarország újabb történetéből" I.köt. 174.old) 
103. lap

(19) Dudás kézirat 103. lap
(20) Iványi - Hazánk II. köt. 344. old.
(21) D. J. Popovié: idézett mü II. köt. 323. old.
(22) Dudás kézirat 95. lap
(23) D. J. Popovió: idézett mü II. köt. 122. old.
(24) Dudás kézirat 104. lap - Lásd még: dr. Jovan Savko-

vié munkájátrPregled postanka, razvitka i razvojaée- 
nja vojne granice ("A katonai határőrvidék kialakuló 
sa, fejlődése és felszámolása") a Matica srpska ktP 
lönkiadásSban, Növi Sadon 1964—ben, 54-55. old.

(25) Dudás - monográfia I. köt. 467. old. - lásd meg: dr. 
Borislav Jankulov munkáját:Pregled kolonizacije Voj- 
vodine u XVIII i XIX veku (Vajdaság XVIII. és XIX. 
századbeli betelepitésének áttekintése) a Matica srp 
ska különkiadása Növi Sadon, 1961-ben, 47. old.

(26) D. J. Popovié: idézett mü II. köt. 433* old.
(27) Dudás - monográfia II. köt. 490-491. old.
(28) Dicalis conscriptionis Hegio Coronalis et Privilegia 

ti Oppidi Szenta, pro anno militari 1774/75 ( bZenta 
korona-vidéki kiváltságos mezőváros adőkirovisi ösz- 
szeirása az 1774/75. katonai évre) a zentai Történél 
mi Levéltár birtokában (A továbbiakban igy idézve: 
Dicalis conscript. - a megfelelő évvel)
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(29) Dicalis conscript. 1776/77 (Itt megjegyzendő, hogy a hadi-adó vagy contributio a katonaság, a házi-adó vagy domestica a közigazgatás eltartására szolgált s mindkettő országos adó volt.)
(30) A kiváltságlevél eredetije a zentai Történelmi Levél tárban található.
(31) Az adománylevelet (valamint az 177A és az 1800 évit is) közli magyar fordításban Muhorai Alfonz (Dudás Gyula) Bács—Bodrogh vérmegye Történelmi Társulatának évkönyvében, kiadták Zomborban, a X. kötetben (1894) 

128-135. old.
(32) D. J. Popović: idézett mü II. köt. 125. old.
(33) dr. B. Jankulov: idézett mü, 46. old.
(34) Borovszky - monográfia I. köt. 172. old.
(35) Kardos József 1769-ik esztendöbeli Privilegiált Szén ta várossá Cassa Perceptorának Lajstroma - a zentai Történelmi Levéltár birtokában (A továbbiakban a városi adópénztárnoki könyveket igy idézzük: Adólajstrom - a megfelelő évvel)
(36) Borovszky - monográfia I. köt. 175. old.
(37) Borovszky - monográfia I. köt. 173« old. - Lásd még: D. J. Popović: idézett mü II. köt. 45. és 323» old.
(38) A zentai curialisták: Djordje Golub 53, Jovan Badrljica 53, Subota Branovaóki 53, Uihajlo Tešić 58, Ni 6a Uilinovió 44 és Ignjat Vujigié 44 lánc nagyságé birtokot nyertek.(D. J. Popovió: idézett mü II. köt. 433. old.)
(39) Dudás - monográfia II. köt. 604-609. old. - valamint Borovszky - monográfia II. köt: "A vármegye nemesi családai"
(40) Nem maradtak fenn a következő évekre vonatkozó össze 

Írások: 1778/79, 1783/84, 1785/86, 1789/90, 1792/937 1793/94 és 1795/96.
(41) Dicalis conscript. 1777/78 a 214. és 1786/87 a 22. sorszám alatt.
(42) Dicalis conscript. 1777/78 a 480, 657 és 669. valamint 1787/88 a 66. sorszám alatt.
(43) Dicalis conscript. 1777/78 a 641, 642, 645, 647, 649 660, 661 és 690. valamint 1786/87 a 63, 64. továbbá 1787/88 a 46. sorszám alatt.
(44) Dicalis conscript. 1777/78 a 475. és 1786/87 a 46. 

sorszám alatt. _ _ _ _ _37.



(45) Dicalis conscript. 1777/78 a 666. és 667. valamint 
1786/87 a 24. sorszám alatt.

(46) A Halász-féle 1797-ik évi Birtok Könyv (A továbbiak
ban igy idézve: Birtok-könyv 1797) a zentai Történél 
mi Levéltár birtokában - a 477 • 480. és a 703. sorszám alatt.

(47) Dicalis conscript. 1777/78 a 815# 299f 300. és 1775/ 
76 a 150, 166. valamint 1788/89 a 28. sorszám alatt.

(48) Dudás kézirat jegyzeteiben idézi J. Antunovió ("Ras- 
prava" 7/ien 1882 128. lap) adatait.

(49) Fábri Jenő: "Zenta rövid története" - kiállitási 
tárgymutatóhoz irt bevezetés 1954-böl. kiadva Zentán4. oldal.

(50) E panaszokra hivatkozik az 1774. évi augusztus 1-én 
kiadott második királyi kiváltságlevél is.

(51) Borovszky - monográfia I. köt. 174. old.
(52) Adólajstrom 1769.
(53) Lásd a 31. jegyzetet.
(54) Borovszky - monográfia I. köt. 178. old.
(55) Adólajstromok összehasonlított adatai 1769 - 1799 é- 

vekböl
(56) Zenta község elöljáróságának (magistratus) felépíté

se és hatásköre a XVIII. században alig ismert; fel
tárásához további kutatások szükségesek. Ennek meg
könnyítése céljából^ habár szorosan nem tartozik e 
munkámhoz, itt közlo'm a zentai Történelmi Levéltár 
XVIII. szazadból megőrzött anyagából az ott fellelhe 
tö községi és kerületi közhivatalt viselők nevét, 
funkcióját és betöltésének évét:
Petar Ristin iuratus (esküdt) 1768
Mihajlo Savió iudex (biró) 1769

consultor (tanácsnok)^ 1771 - 1787.
Szabó János districti iuratus (kerü

leti esküdt,szék-biró) 1769
Piros György iuratus 1769
Mileta Pecié iudex 1771
Nikola Dijakov districti iuratus 1771
Jovan ? districti iuratus 1771
Koja Ridjički consultor 1771 - 1781.
Andrija Perió iuratus 1771
Kardos József iuratus 1771
Majoros Márton iuratus 1771
Krsta Slavnió iuratus 1771
Beló Márton iuratus 1771
Djuka Zubanovió consultor 1772 - 1776.



(50) Milić Birclin iuratus 1772Huszák Imre luratus 1772Zaharija Pležtić luratus 1772Szücs János luratus 1772Stevan Stojanović senator - ülnök 1774 - 1787.Huszák György ? 1774Erdélyi Pál nótárius (Jegyző) 1774 - 1775*
senator 1779 - 1786.Kelement! Joseph consultor 1775 - 1776.Viameg Mihály distr.consultor 1777Kosta Obradov iudex 1777Lazar Josimóev aub iudex (albiré) 1777Kovács István iuratus 1777Szabó Jankó Pál iuratus 1777Kurta Tóth György iuratus 1777Herschel Braun iuratus 1777Zolnai Jakab iuratus 1777Lelntner Ignatz consultor 1779 - 1781.Mihálkovits József nótárius 1780 - 1787.Doobó András nótárius 1787Todor Teáió iudex 1797 - 1798.

(57) Adólajstrom 1771« évből: Petar őoban, Gavrilov čoban Fllip Janka Sóban, Tass Janka Sóban, Jovan Janka Sóban. Petar Janka Sóban, Andrija Sóban, Novák János gulás. Nagy István a pap Juhásza, Bandi csikós, Mir- ges János gulás, 01a István,Juhász stb. - Figyelemre méltók a Jankák, kik valószinüleg az 1690-ben bevándorolt vlah katun (pásztor-nemzetség) ideszakadt kép viselői.
(58) A táblázatot (s a későbbieket is) a megfelelő évek adókirovási összeírásainak (Dicalis conscriptionis ) összegezett adatai alapján dolgoztam ki; az összegezést leggyakrabban már az összeírások egykori össze

állítói elvégezték.
(59) Iványi - Hazánk II. köt. 156* old.
(60) Dicalis conscript. 1777/78.
(61) Dicalis conscript. 1787/88.
(62) Birtok-könyv 1797.
(63) Birtok-könyv 1797.
(64) 1 pozsonyi mérő =62,5 liter (hozzávetőleg 45 kg bú

za.)
(65) Lásd a Dicalis conscript. megfelelő évi adat-összesi téseit.
(66) Lásd a 65. Jegyzetet.
(67) Lásd a 65. Jegyzetet.
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(68) A zentai szabó-céhf valamint a csizmadia-céh kivált
ságait és szabályait 1513* május 15-én nyerte (Borov 
szky - monográfia II. kot. 436. old.) ""

(69) Evlia Cselebi iparosokat külön nem emlit, de boltok
ról megemlékezik; feltehetően iparosok boltjai vol
tak. (Török-magyar-kori történelmi emlékek - Török 
történetírók IV. kötet - Evlia Cselebi török világu
tazó magyarországi utazásai - kiadta a Magyar Tudomá 
nyos Akadémia Budapesten 1908-banf 219* oldal).

(70) Iványi - Hazánk II. köt. 156. old.
(71) Borovszky - monográfia II. köt. 437. old.
(72) Lásd a 65. jegyzetet - valamint az adólajstromokat 

1769 - 7̂ .
(73) Lásd a 72. jegyzetet.
(74) Lásd a 72. jegyzetet.
(75) A cassa perceptorok kiadási tételei között gyakorta 

előforduló bejegyzések: "Todor görögtül vettem 12 
deszkát.. . "Mittár görögtül vettem..,f stb. (Adó 
lajstrom 1769).

(76) Adólajstrom 1771, 1772, és 1776, 1777. évből
(77) A Dicalis conscript. 1774 - 1799 adatai alapján.
(78) Birtok-könyv 1797.
(79) Birtokkönyv 1797.
(80) Dicalis conscript. 1796/97
(81) Birtok-könyv 1797.
(82) Az 1769 évi adólajstromban 15 személy neve után a be 

fizetett összegek kimutatása helyett a következő meg 
jegyzés található: "profugit"

(83) A Tisza- és Duna menti községek és települések, ame
lyeken keresztül áruforgalom bonyolódott, a XVIII. 
sót, még a XIX. század végén is helyi kiindulópontjai 
voltak a keletről behurcolt járványoknak (pestis, ko 
lera).

(84) Borovszky - monográfia I. köt. 1/4. old.
(85) Borovszky - monográfia II. köt. 177. old.
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